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Verslag van de Eerste Kamer. 

Artt. 35 en 36. Over de opbrengst van geldboeten en verbeurdverkla
ringen handelt het Wetboek van Strafrecht j' over de kosten van het geding 
"al het Wetboek van Strafvordering handelen (Verslag der Tweede Kamer). 
Kan, bij de scherpe afscheiding tus- I 
schen materieel en formeel strafrecht, Antwoord der Regeering. 
eene dwangbepaling in den trant van Artt. 35 en 36. Zeker. Het geldt 
art. 52 C. P. in het Wetboek van daar geen straf, maar een middel 
St"(ifvoI'dering hare plaats vinden? van executie. 

'1' I '1' E L lIl. 

Uitslttitinf/, verminderz·n.r; en ver/lOof/inf/ de?" strafbaarheid. 

Art. 37. 

Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens 
de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner ver
standelijke vermogens niet kan worden toegerekend. 

Blijkt dat het begane feit hem wegens de gebrekkige ont
wikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens 
Biet kan worden toegerekend, dan kan de rechter gelasten dat 
hij in een krankzinnigengesticht worde geplaatst gedurende een 
proeftijd, den termijn van een jaar niet te boven gaande. 

O. R. O. Awl'. 47. Niet strafbaar is hij die een feit pleegt, terwijl hij 
ten gevolge hetzij van den toestand van bewusteloosheid waarin hij ver
keert, hetzij van de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner 
geestvermogens, buiten staat is ten aanzien van dat feit zijnen wil te bepalen. 

Memorie van Toelichting. 

1. Uitsluiting del' strafbaarheid (artt. 47, 48, 49, lste en 2de lid, 50-53). 

Geene strafregtel!jke verantwoordelijkheid zonder toerekenhaarheid van 
het feit aan den dader, en geene 1.Oodanige toerekenbaarheid waar het"ij 
de vrijheid van handelen, de keus tusschen het doen of laten van hetgeen 
de wet verbiedt of gebiedt is uitgesloten, hetzij de dader in zoodanigen 
toestand verkeert, dat hij het ongeoorloofde zijner handeling niet kan 
beseffen en hare gevolgen niet kan berekenen. 

De toerekenbaarheid kan ontbreken: 
a. wegens oorzaken, die in den deelnemer aan het strafbare feit zelven 

aan wezig zij n ; 
b. wegens van buiten aangebragte oorzaken. 

A. In wendige oorzaken van ontoerekenbaarheid. 

Deze zijn: 
1°. abnormale toestand der geestvermogens (art. 47); 
2°. jeugdige leeftijd (artt. 48, 49, al. 1, 2). 
Ad lum. (Art. 47). De strafwet spreekt tot den normaal ontwikkelden 
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mensch, tot hem die met bewustheid handelt, die vrij is om anders te 
handelen, die in staat is ten aanzien van het strafbaar gestelde feit zijnen 
wil te hepalen. Terwijl in de wetenschap thans over deze stellingen weillig 
of geen verschil meer bestaat, stuit men in de wetgeving nog steeds op 
de moeijelijkheid om ze scherp en duidelijk uit te drukken. Zeker is art. 
64 C. P., ofschoon dan ook bijna onveranderd overgenomen in art. 71 van 
het belgische wetboek, evenals in de vroegere nederlandsche ontwerpen, 
hier geheel onvoldoende. Deze bepaling heeft twee hoofdgebreken : 

Voo ree r S t is de uitdrukking krankzinnigheid (démence) als algemeene 
aanwijzing der oorzaken die bij volwassenen de toerekeningsvatbaarheid 
uitsluiten, te beperkend. Welk verschil in de wetenschap der psychiatrie 
nog heersche over den zin dezer uitdrukking, een verschil reeds op z.ich 
zelf voldoende om het woord bij dit leerstuk te vermijden, zeker is het 
dat daardoor wordt aangeduid noch de toestand van bewusteloosbeid uit 
welke oorzaak ook ontstaan, noch elke gebrekkige ontwikkeling der geest
vermogens, bijv. die welke het gevolg kan zijn van aangeboren doofstom
beid of blindheid, noch elke, zelfs voorbijgaande, storing dier vermogens. 

'1' e n a n der e verliest de C. P. gebeel uit het oog het verband tusscben 
den abnormalen toestand der geestvermogens en het concrete feit. Al naar
mate men nu de inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid ruimer opvat, 
is het ook te meer noodzakelijk rekening te houden met dat verband. 

De toerekeningsvatbaarheid wordt, volgens art. 47 van het ontwerp, 
in de eerste plaats uitgesloten in geval van bewusteloosheid. Hij die 
volkomen onbewust is van wat hij doet, kan voor geene door hem in dien 
toestand materiëel verrigte handeling verantwoordelijk zijn. De wet vraagt 
daarbij niet naar de oorzaken van den »toestand van bewusteloosheid". 
W aar het bewustzijn van de bloot werktuigelijk gepleegde daad geheel 
ontbrak, is het regtskundig onverschillig waa,rom dit bewustzijn ontbrak. 
Zelfs voor de gevallen waarin de dader zich vrij willig, door gebruik van 
geestrijke dranken of andere middelen, in den toestand van bewusteloosheid 
heeft gebragt , mag hier geene uitzondering worden gemaakt. Eene bepaling 
als die van art. 30 van het ontwerp van 18 ,-)9 I verdient, dus geen navol
ging. Zelden gaat de dronkenschap zoover, dat zij het bewustzijn geheel 
uitsluit. Of dit het geval is, is echter eene feitelijke vraag. Beantwoordt 
de regter die vraag toestemmend, dan is het in strijd met alle beginselen 
van strafregt den beschonkene voor zijne vrijwillige dronkenschap te straffen 
met de straf, door de wet gesteld op een feit, dat hij niet gewild en dus, 
waar opzet tot de st.rafbaarheid vereischt wordt, ook niet gepleegd heeft. 
Geldt het daarentegen een déLictum culposum, dan is de schuld, vereischt 
tot strafbaarheid van het feit, reeds aanwezig in de vrijwillige dronken
schap. Dit intusschen behoeft evenmin in de wet te worden uitgedrukt 
als dat hij die, nuchteren zijnde, reeds het opzet had om het feit te plegen 
dat hij, dronken zijnde, heeft volvoerd, en die dus wel degelijk heeft ge
handeld met een aan de daad voorafgegaan opzet, niet kan beweren dat 
hij het misdrijf waarvan dit opzet een bestanddeel uitmaakt, geheel in 
bewusteloozen toestand heeft gepleegd. 

I »lI1isdrijf in dronkensdwp gepleegd is nllern dall niet tucrekcu baar, \I fllmerr de dauer, 
.tijdens het plegen uer daad vau het gebruik 7.ijnrr \ erstulldclijke VCl'mugMls geheel be
'I'oofd. in <licn toeslund was gebrngt dool' uWlIllg of misleiding van under('n, cu niet met 
»het oog up het Ie plegen misdrijf dmnk had gebl'nikl of reeds VOOl' dicn tijd hd VOO1"
»lIe11le11 lOt liet misurijf had opgelut." 
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Naast den st.aat van bewusteloosheid noemt het ontwerp de gebrekkige 
ontwikkeling del' geestvermogens en de ziekelijke storing dier vermogens. 
Ook door deze wordt de toerekeningsvatbaarheid niet absoluut uitgesloten; 
maar alleen relatief, dat is alleen inzooverre de dader ten g e v 0 I g e 
daarvan buiten staat was ten aanzien van het gepleegde 
fe i t zijn e n w i I t e b ep ale n. 

N a deze korte opmerkingen schijnt de tekst van art. 47 geene verdere 
toelichting te behoeven. Alleen zij nog gezegd, dat deze, zich in hoofd
zaak aansluitende bij dien van § 51 van het duitsche wetboek 1 , daarvan 
echter in tweeërlei opzigt afwijkt. Ten eerste wordt naast ziekelijke storing 
genoemd gebrekkige ontwikkeling der geestvermogens. De eerste uitdruk
king toch schijnt niet ruim genoeg om den abnormalen gemoedstoestand, 
die het gevolg is van aangeboren gebreken, te omvatten. Ten tweede wordt 
het verband tusschen den toestand van bewusteloosheid en de gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke storing del' geestvermogens des daders en de 
wilsbepaling tot het feit, alzoo het relatief karakter dezer beide oorzaken 
van ontoerekeningsvatbaarheid, ondubbelzinnig uitgedrukt. 

1 »Eine strafbare Haudlung ist nicht vOl'huuden wenn der Thäter ZUl' Zeit del' Begehuug 
»,ler Handlung sieh in eiuem ZustuIIde vou Bewusllosigkeit oder krankhaftel' Stöl'Ung de,' 
.Geistesthätigkeil befauu I dureh welehen seine freie Willellsbeslimmung ausgeschlosseu war." 

Dit artikel werd voorbereid ,looI' een hoogst belangrijk advies vau bevoegde deskundigen. 
i\len zie de »El'öl'lerung strafrechtlieher ]<'rugen aus dem Gebiele oeI' gerichlliehen Mediziu", 
bijlagen del' memorie van toelichting vnn het wetboek; I Zurechnullgsfiihigkeil, S. 1-3 
en 11-15. 

Advies van den Raad van State. 

Art. 47 levert, naar 's Raads inzien, stof tot bedenking op. 
Het is grootendeels ontleend aan § 51 van het Duitsche wetboek, en 

het hoogduitsche woord Be w u st los i g kei t wordt in art. 47 als b e
w u s tel 0 0 s hei d t.eruggevonden. 

Met reden echter mag, naar het schijnt, gevraagd worden of in de 
Nederduitsche taal het denkbeeld van bewusteloosheid niet uitsluit 
het plegen van eenig feit, laat staan van een strafbaar feit. Behalve 
welligt met opzigt tot den (bewusteloozen) slaapwandelaar zou, naar 
het voorkomt, aangenomen moeten worden, dat werkelijk hij die b e
wusteloos is, niet handelen kan. 

Dit dat oogpunt schijnt het woord b e w u st e I 0 0 s hei d voor een in de 
Nederduitsche taal opgesteld wetboek I al dadelijk minder juist gekozen. 

Of het art. 47 veronderstelt iets dat onmogelijk is, namelijk het plegen 
van feiten door een be w u st e 1 0 0 ze, Of het hecbt aan het woord b e
w u s tel 0 0 s hei d eene beteekenis, met ons taalgebruik in strijd. 

Dit laatste schijnt werkelijk aan de redactie van art. 47 ten laste 
gelegd te kunnen worden. 

Immers zegt de memorie van toelichting te dezer plaatse: "Hij die 
"volkomen onbewust is van wat hij doet, kan voor geene door hem in dien 
»toestand matcriëel verrigte hande
»Iing verantwoordelijk zijn." 

De toelichting ter aangeduider 
plaatse wordt te bedenkelijker, als 
men vervolgens leest: »Zelfs voor de 
»gevallen , waarin de dader zich vrij-

Rapport aan den Koning. 

Het groote bezwaar, dat' de Raad 
van State tegen art. 47 doet gelden, 
is hierin gelegen, dat de uitdrukking: 
»toestand van bewusteloosheid" ook 



VAN DE STRAFBAARHEID. Art. 37. 367 

~ willig dool' gebruik van geestrijke 
.dranken of andere middelen, in den 
»toestand van bewusteloosheid heeft 
»gebragt, mag hier geene uitzonde
>ring worden gemaakt." 

Daargelaten alle verdere taalkun
dige bescbouwingen, moet de Raad 
van State zich tegen de leer verklaren, 
als zou bij, die zich zelven in eenen 
staat van dronkenschap brengt, dien
tengevolge en op die wijze bij het ple
gen van moord of doodslag straffeloos 
kunnen blijven. 

Het door de Staatscommissie af
gekeurd art. 30 van het ontwerp van 
1859/60, waarmede het tweede lid 
van art. 6 titel V boek 1 van 1847 1 

hoofdzakelijk overeenkomt, moge al
mede, in :.lijn geheel genomen, stof 
tot aanmerkingen opleveren, de Raad 
van State acht het gronddenkbeeld 
van dat artikel toch in ieder geval 
verkiesselijk boven de leer van het 
nieuwe wetboek, waartegen het be
lang der openbare orde zich uit
drukkelijk verzet. 

Laat art. 47 , den volwassene , die 
zichzelven moedwillig in staat van 
dronkenschap brengt, en daarna een 
misdrijf pleegt, straffeloos, - het 
art. 48 [38] bepaalt dat een kind, 
vóór het bereiken van zekeren leef
tijd, in geen geval strafregtelijk 
verantwoordelijk zal zijn. [Zie het 
vervolg bij artt. 38 , 39.] 

Afzonderlijk Advies van den Staals-
mad MI'. Sw AltT. 

Art. 47 van het ontwerp strafwet
boek, waarmede de lIlde titel van bet 
Iste boek aanvangt, wordt bij 's Raads 
advies afgekeurd. Met die afkeuring 
kan de ondel'geteekende zich niet vel'
eelligen. Het regtsbeginsel in het ar
tikel nedergelegd is volkomen juist, 
en wordt ook niet op gOède gronden 
in bet advies bestreden. De vrees, dat 
dool' de bedoelde bepaling aan den 

die uit dron ken schap on tstaan omvat, 
bepaald met het oog op de toelich
ting l> den volwassene, die zich zei ven 
» moed willig in staat van dronken
Y> schap brengt en daarna een mis
»drijf pleegt, straffeloos laat". De ge
maakte gevolgtrekking beru t op een 
misverstand. Er is noch in den tekst 
der wet, noch in de memorie van 
toelichting iets dat haar wettigt. In
tegendeel, de memorie zegt ondub
belzinnig in de woordEln, volgende 
op de in het advies aangehaalde: 
» Zelden gaat de dronkenschap zoo 
» ver, dat zij het bewustzijn geheel 
Y> uitsluit. " Nu moge in die zeldzame 
gevallen niet opzettelijk misdrijf 
k u nn e n worden gepleegd, omdat 
bewusteloosheid opzet uitsluit, zoo
dat er in die gevallen van straffeloos
heid van een met opzet gepleegd 
misdrijf eigenlijk geen sprake kan 
zijn, dan evenwel is schuldigverkla
ring aan een delictum culposum niet 
uitgesloten, gelijk in de toelichting 
van het artikel mede is aangetoond. 
Het stelsel van het ontwerp moet dus 
als juist worden bescbou wd, zooals 
trouwens de Staatsraad mr. SWART 
in zijn afzonderlijk advies, op grond 
zijner ondervinding al auditeur mili
tair, later als lid van het Hoog militair 
Geregtshof, nog teregt aantoont. Het 
schijnt wel waar, wat Al.BÉltlC ROLJN, 
naar aanleiding van eene gelijksoor
tige bepaling in het laatste Haliaan
sche ontwerp, aan hare tegenstanders 
onlangs 1 te gemoet voerde: l> On 
»cède involontairement à un senti
»ment de dégout contre 1 'ivrogne, 
»alors SUl·tout que la législation ne 
» permet point de Ie punir comme 
»coupable d 'un délit d 'i vrognerie , 
» et on Ie punit d'un délit dont il 
»n'est pas coupable et qu'il acommis 
»d'une façon absolument incons
» ciente. N ous ne plaidons pas ici 
»pour l'ivrogne et nous voudrions 

1 V. D. RONEltT , het Wetboek van st1'afl'egt 1 Revue de .lroit illterllatiollal, X, 1878 J 

loegelicltt J Amstel'uam 1848, blz. ·t07-410. blz. 143. 
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dronkaard een soort van vrijbrief zou 
worden gegeven om strafbare hande
lingen te plegen, en dat dus een maat
schap ppelijk kwaad indirect zou wor
den bevorderd, zou dan alleen ge
grond wezen, indien men veronder
stellen moest, dat de regter bij de 
toepassing onoordeelkundig zal te 
werk gaan. Het middel, ·om de 
dronkenschap tegen te gaan, kan 
wel gezocht worden in praeventieve 
bepalingen, of in politieverordenin
gen, doch geenszins in het wijzigen 
van, of het inbreuk maken op al
gemeene beginselen van strafregt. 
V oorts levert de onderscheiding tus
schen vrijwillige en toevallige dron
ken schap , welke het advies wenscht 
gemaakt te hebben, groote praktische 
bezwaren op. De ondervinding, door 
den ondergeteekende als auditeur-mi
litair en later als lid en als voorzitter 
van een militair hof opgedaan, heeft 
hem geleerd, dat de grenslinie tus
schen vrijwillige en toevallige dron
kenschap in den regel zeer moeijelijk 
met juistheid te trekken is. Ook is die 
onderscheiding niet altijd billijk. De 
ongelukkige, die, om zijn leed voor 
eenige oogenblikken te vergeten, zich 
opzettE:lijk dool' den drank bedwelmt, 
verdient niet altijd minder verschoo
ning, dan degeen die in brooddronken 
feestvreugde de palen der matigheid 
toevallig overschrijdt. In het alge
meen schijnt het den ondergeteekende 
raadzaam toe, om van de dronken
schap in dezen titel van het strafwet
boek geen gewag te maken. De regtel' 
behoort toch in ieder bijzonuer geval 
de voorschriften toe te passen, die 
de regtswetenschap betrekkelijk de 
toerekening aangeeft. Hij heeft eene 
ruime keuze tusschen het maximum 
en minimum der straf. Alleen de 
toestand die de strafvervolging ge
heel uitsluit is tel' egt hiel' ter plaatse 
vermeld geworden. 

De inkleeding del' bepaling in het 
artikel laat echter te wenschen over. 
Zij is meer Duitsch dan Hollandsch. 

»qu'un texte précis punit l'ivrog
»nerie extérieure comme dangereuse 
» pour la sécurité publiquej mais 
»l'absence d'un pareil texte n'auto
»rise pas à punir l'homme ivre d'un 
»délit, do nt il n' est pas coupable." 
Hoeveel te meer geldt dit niet, in
dien tegen dronkenschap zal gewaakt 
worden, voor zooveel eene strafwet 
dit zal kunnen? 

Het militaire strafregt heeft de 
uitzondering, die de Raad van State 
verlangt. Zij is daarin zoo stellig mo
gelijk uitgedrukt; en toch, zij wordt 
geregeld ter zijde gesteld. Geen reg
ter kan met een onbezwaard geweten 
iemand schuldig verklaren aan feite
lijke insubordinatie, aan diefstal enz., 
van wien blijkt, dat hij niet wist of 
hij een meerdere in rang of een ander 
persoon, of wel een on bezield voor
werp sloeg, of hij het goed van een 
ander wegnam of wel zijn eigen, enz. 
De jurisprudentie heeft dan ook aan
genomen, als vereischte voor insu
bordinatie, de bewustheid van den 
mindere, dat hij met een meerdere 
te doen had, en voor diefstal de 
wetenschap, dat het weggenomene 
een ander toebehoorde. Er waren 
verschillende voorbeelden aan te 
halen, waarin nog veel verder wordt 
gegaan, doch hp,t aangevoerde is vol
doende om te doen zien, dat de wet
gever den regter geen dwang moet 
opleggen, waartegen voortdurend 
zijn geweten zou moeten opkomen. 
Ook uit dat oogpunt behooren de ge~ 
wone regelen van toerekenbaarheid 
op het geval van dronkenschap te 
worden toegepast. Dat het belang del' 
openbare orde zich daartegen verzet, 
kan noch dool' redenering, noch uit 
de ervaring worden aangetoond. 

De door den staatsraad mr. SWAltT 
voorgestelde gewijzigde redactie van 
dit artikel is minder aanbevelens
waardig, al ware het slechts omdat 
de uitdrukking "vrijheid van den 
»wil", die de vraag van het straf
regtelijk op een zeel' speculatief wijs-



VAN DE STRAFBAARHEID. Art. 37. 369 

De ondergeteekende geeft met de 
meeste bescheidenheid in overweging, 
of het artikel ook welligt beter aldus 
zou luiden: 

»Niet strafbaar is hij , die tijdens 
l> het plegen van een feit, door de ge
l> brekkige ontwikkeling of de zieke
»lijke storing zijner geestvermogens, 
»ofwel door andere oorzaken, in eenen 
»toestand verkeerde, die de vrijheid 
»van den wil volkomen uitsloot". 

geerig gebied overbrengt, zorgvuldig 
dient vermeden te worden. 

Het woord l> bewusteloosheid" 
schijnt bovendien hetgeen bedoeld 
wordt juist uit te drukken en geene 
afkeuring te verdienen, omdat er een 
gelijkluidend duitsch woord in het 
duitsche wetboek voorkomt. Met 
meerdere woorden in onze taal is 
dit het geval, die daarom niettemin 
ech t nederlandsche woorden zijn. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Bewusteloosheid. Zoowel in de afdeelingen als in de Commissie werd twijfel 
geopperd of de bepaling van het ontwerp niet te ver gaat. Men geeft toe 
dat in den regel de geheel bewustelooze geen misdrijf kan plegen; maar 
moet dit beginsel ter wille van de logische consequentie ook gelden, waar 
de bewusteloosheid vrijwillig was teweeggebragt ? De Memorie van Toe
lichting antwoordt bevestigend: "Zelfs voor de gevallen waarin de dader 
zich vrijwillig, door het gebruik van geestrijke dranken of andere middelen, 
in den toestand van bewusteloosheid heeft gebragt , mag hier geene uit
zondering worden gemaakt". Wel wijst de Memorie van Toelichting er op 
aan bet slot der aangehaalde alinea dat de bedoeling der Regering niet 
deze is, dat men zich straffeloos in een toestand van bewusteloosheid zou 
kunnen brengen om daardoor gedekt een vooraf beraamd feit te kunnen 
plegen, maar dit neemt niet weg dat, volgens de redactie van het ont
werp, de misdadiger die een vooraf voorgenomen misdrijf in vrijwillige 
volslagen dronkenschap had gepleegd, zou moeten worden vrijgesproken. 
Noch in het Wetboek voor het Koningrijk Holland, noch in de ontwerpen 
van 1804 en 1847 heeft men zoover willen gaan, en de praktijk van het 
thans nog geldende regt heeft de behoefte aan dergelijk voorschrift ook 
niet doen gevoelen. 

De Co m mis s i e kan zich echter met deze beschouwingen niet ver
eenigen. Volgens haar kan ook met de voorgestelde redactie niet op goede 
gronden betwijfeld' worden dat een misdadiger die een misdrijf in dronken
schap pleegt, maar waartoe het opzet reeds bestond vóór de toestand 
van bewusteloosheid (welligt beter besejJèloosheid) met bet oog op dat feit 
werd te weeg gebragt , zou moeten worden gestraft. Het misdrijf toch 
is een zamengesteld geheel; het strafbaar feit begint met het boos opzet 
en eindigt met de voldongen daad. De misdadiger die, vóór hij zich 
opzettelijk bewusteloos maakt, zijn misdrijf beraamde, pleegt dat feit 
niet, terwijl hij niet in staat was zijn wil te bepalen, al wordt ook het 
materiele element van dat feit, het wel'ktuigelijk deel der daad, vol
eindigd gedurende dien toestand. 

De bedenking is echter juist ten aanzien van overtredingen. De materiele 
handeling of de nalatigheid alleen maken hier het strafbare feit uit, en 
het voorafgaande opzet is op dat feit van geen den minsten invloed, is 
niet een element van dat feit. 

Ook de culpose delicten zouden, werd in de Commissie beweerd, tegen 
de bedoeling der Regering (Mem. v. Toel.), volgens de woorden van het 
artikel straffeloos blijven. De vrijwillige dronkenschap zelve moge een culpa 
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zijn, daardoor wordt nog niet het feit culpoos, dat gedurende die dronken
schap wordt gepleegd. De schuld ligt in de dronkenschap, maal' heeft niet 
noodzakelijk verband met de handeling die de wet, ware te dien aanzien 
schuld aanwezig, tot misdrijf zou stempelen. Wel vond ook het gevoelen 
der Regering steun, dat de schuld vereischt tot de strafbaarheid van 
het delictum clllposllm reeds aanwezig kan zijn in de vrijwillige dronken
schap, omdat men het gevaar van daden, in een toestand van bewuste
loosheid gepleegd, heeft kunnen en moeten voorzien, terwijl door den regter 
naar omstandigheden zal moeten worden uitgemaakt, hier gelijk elders, 
of de onvoorzigtigheid van dien aard was om schuld op te leveren; maar 
de Commissie acht het toch wenschelijk , juist ook op grond van den ge'
bleken twijfel, eene uitdrukkelijke bepaling, welke de straffeloosheid ook 
ten aanzien van culpose delicten uitsluit, aan het artikel toe te voegen. 
Zij zou daarom als tweede alinea willen lezen: "Deze bepaling geldt niet 
ten aanzien van misdrijven zonder opzet begaan, of van overtredingen 
gepleegd in een toestand van bewusteloosheid dool' den dader vrijwillig 
te weeg gebragt. " 

Eene min der hei d der Co m mis s i e zou de geheele zinsnede om
trent de niet-toerekenbaarheid bij bewusteloosheid willen doen vervallen, 
ja zij zou zelfs geen bezwaar zien om het geheele artikel te schrappen. 
Bij hem toch die niet in staat is zijn wil op een bepaald feit te be
palen, kan te dien aanzien noch" opzet'· noch :>schuld" bestaan. Een 
noodzakelijk element van de misdrijven volgens dit ontwerp valt dus 
van zelf weg. De omschrijving der verschillende feiten in het Tweede 
Boek: zou ook zonder bepaling van dit artikel den regter telkens aan
leiding geven tot het onderzoek niet alleen of het feit materieel geschied 
is, maar ook of de mede vereischte "dolus" of »culpa" aanwezig is. 
Bestaat zij niet, dan volgt de vrijspraak van zelf. De Co m mis s i e is 
echter van oordeel, dat het beter is, ten einde voor goed aan alle ver
schil van opvatting een einde te maken, het artikel te behouden, De 
tegenwoordige praktijk kent voorbeelden genoeg dat de dolus, bijv. bij 
diefstal de arglist, uit het feit zelf ,wordt afgeleid, onafhankelijk van 
de vraag of de veroordeelde al of niet in staat was zijn wil te bepalen. 

ot Ten aanzien van dat feit ." De Commis~ie wenscht deze woorden te 
behouden, tegen het gevoelen een er minderheid, welke hoofdzakelijk op de 
gronden aangevoerd in het adres aan de Kamer ingediend door de genees
heel'en van vier krankzinnigengestichten van een tegenovergesteld gevoelen 
blijk gaf. De Commissie meent het feit te mogen betwijfelen, dat zich 
nimmer gevallen zouden voordoen, waarin iemand, in het algemeen vol
komen in staat zijn wil te bepalen, daartoe toch tijdelijk of ten aanzien 
van bepaalde feiten niet in staat is. Men denke bijv. aan kindermoord 
onmiddellijk na en onder den invloed der bevalling, aan kleptomanie, aan 
pyromanie. Vallen de woorden weg, dan zou de interpretatie van het artikel 
in die gevallen tot moeijelijkheden aanleiding kunnen geven. Zonder vol
slagen krankzinnigheid zou een strafbaar feit altijd toerekenbaar zijn. Blijven 
zij daarentegen behouden, dan kan er geen bezwaar zijn voor den deskun
dige die in gemoede overtuigd is dat de krankzinnige altijd onbekwaam 
is zijn wil te bepalen, ook indien zijne handeling niet direct uit zijne krank
zinnige voorstelling kan afgeleid worden, die overtuiging ook ten aanzien 
van een bepaald feit voor den regter t.e bevestigen . Overigens zou het weg
laten der bedoelde woorden den zin van het artikel niet wezenlijk veranderen, 
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omdat het woord "tel'wirjl" reeds de strekking heeft die nader door de 
woorden» ten aam.ien van dat feit" wordt verklaard en duidelijk gemaakt. 

De kritiek over dit artikel uitgeoefend, deels door deskundigen 
(dr. RAMAElt en de H.H. dr. VAN AN])EL C. s.), deels door de Commissie, 
heeft den Minister tot de volgende beschouwingen geleid. 

J(1'itiek del' deskundigen. 'l'erwijl dr. VAN ANDEL C. s. bezwaar opperen 
tegen de woorden: »ten aanzien van dat feit" en niet tegen het 
»bepalen van den wil", worden juist omgekeerd, door dr. RAMAElt 

eerstgemelde woorden verdedigd en laatstgemelde bestreden. 
Zal men nu eenvoudig beide kritieken ter zijde leggen met de 

opmerking dat zij elkander vernietigen? 
Meer rationeel scbijnt bet uit dien strijd tusschen beide kritieken 

de conclusie te trekken dat de wetgever zich moet hoeden te prae
judicieeren op datgene wat tusschen deskundigen kwestieus is, zich 
moet hoeden voor eene formule die, al zou zij de ontwikkeling der 
psychiatrische wetenschap niet in den weg staan, toch de deskundigen, 
die later met die formule zullen moeten werken, noodeloos knellen, 
ja voor velen hunner onbruikbaar zijn zou. 

Voorstel van dl'. RA~J..I.Elt. Terwijl dr. RAMAElt overtuigend aantoont 
dat het vermogen van wilsbepaling voor de toerekeningsvatbaarheid 
niet voldoende is, stelt hij zelf (bladz. 73) twee formules voor, waar
tegen (iü konden alle andere deskundigen zich er mede vereenigen) uit 
juridisch oogpunt bezwaar bestaat. In de tweede wordt het woord 
»krankzinnigheid" gebruikt, in zóó algemeene bete eken is , dat daar
onder ook de gebrekkige ontwikkeling der verstandelijke vermogens 
begrepen is. Intusschen is deze ruime beteekenis van het woord 
geenszins de algemeen aangenomene en zal niet licht een rechter 
een idioot onder de krankzinnigen rangschikken. Zelfs al wilde men 
over dit bezwaar heenstappen, dan zou men toch én bij de definitie 
die dr. RaMaElt (in geval van aanneming zijner tweede formule) 
in Titel IX wenscht te ûen opgenomen én, evenzeer, bij zijne 
eel'sle formule, op twee bezwaren stuiten: 

1°. Kan men van een niet onderwezen doofstomme zeggen dat 
hij krankzinnig is, of zelfs dat hij lijdt aan onvoldoende verstands
ontwikkeling door gebl'ekleige ltel'senvorming? Zoo neen, dan is reeds 
om die reden de formule on bruikbaar; de rechter behoort althans 
bevoegd te zijn om den niet onderwezen doofstomme vrij te spreken. 

2°. Door de woorden »gebrekleige lW'senvo1'7ning" betreedt de wet
gever een gebied waarop hij, zoolang het eenigzins te vermijden 
is, niet kome. Men mag niet vergeten dat de strafwet niet het 
minst spreekt tot diegenen bij wie dergelijke woorden, zij het dan 
ook ten onrechte, de gedachtpn zouden opwekken aan theorien wier 
huldiging de veiligheid niet bevorderen zou. 

KI'itiele del' Commi.sie. Ook te haren aanzÏfm doet zich het verschijnsel 
voor, dat de Ministflr haar, in één opzicht, volkomen juist acht, maar 
zich toch allerminst met het voorgestelde geneesmiddel kan vereenigen. 

Terwijl én de Staatscommissie èn de Commissie én de Minister, in 
overeenstemming met deskundigen, aannemen dat tijdens den staat van 
bewusteloosheid, welke ook de oorzaak daarvan zij, de toerekenings
vatbaarheid volkomen is uitgesloten, zijn zij het toch allen hierover 
eens dat daardoor de verantwoordelijkheid voor datgene wat men 
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in dien staat werktuigelijk verrichtte, niet onvoorwaardelijk weg
valt. Wie vóór dat hij in dien voorzienen toestand kwam, ver
zuimde de noodige vool'7.orgsmaatregelen te nemen (bijv. eene moeder 
die in den slaap haar kind dood drukt) of wie, dool' eigen schuld 
in dien toestand gekomen, onbewust rechtschennis pleegt, kan niet 
ontkennen dat het rn.'lteriele feit »aan zi(jne schuld te wi(jten is." Dit 
uitdrukkelijk te bepalen, achtte echter de Staatscommissie onnoodig , 
omdat in dergelijke gevallen (even als ook in geval bijv. het slapen 
zelf strafbaar is zoo als bij een soldaat op post) het subjectieve 
element te plaatsen is, niet in het tijdperk del' bewusteloosheid, 
maal' in de oogenblikken die daaraan voorafgingen. 

De Minister mag echter niet ontveinzen dat bij de oude redactie 
die bedoeling niet duidelijk genoeg uitkomt. Wie geheel beschonken, 
volkomen onbewust, iemand wien hij wellicht voor 't eerst ont
moet, doodt, kan - hij stemt het toe - zonder dat aan de taal 
geweld wordt aangedaan, niet gezegd worden zijn culposen dood
slag VÓÓ1' den staat van dronkenschap geplee.qd te hebben. 

Hij geeft dus toe, dat, bij handhaving van het beginsel, verdui
delijking der redactie wenschelijk is, zoowel voor culpose misdrijven 
als evenzeer voor overtredingen. 

Zal men nu tot dat doel de door de Commissie voorgestelde be
paling opnemen: "Deze bepaling geldt niet ten aanzien van misdrijven 
zonder opzet begaan, of van overtredingen gepleegd in een toestand 
van bewusteloosheid door den dadel' vrijwillig te weeg gebragt" ? 

Naar 't bescheiden oordeel van den Minister, ware dergelijk ge
neesmiddel nog oneindig erger dan de kwaal. 

Hij laat daar dat de uitdrukking »zondel' opzet begaan" de be
doeling volstrekt niet uitdrukt. De vraag is niet of de dadel' al 
of niet »opzet" had, maal' of bet werktuigelijk gepleegd materieel 
feit volgens de wet strafbaar is ook dàn als niets anders dan culpa 
aanwezig is. 

Maar ook afgescheiden hiervan heeft hij tegen de voorgestelde 
bijvoeging twee overwegende bezwaren: 

10
• Tusschen »vrijwillig" en "onm'ijwillig" is geen billijke en duide

lijke grens. De moeielijkheid bestaat reeds bij de dronkenschap. Als 
bij v . een jongmenseh, niet precies wetende hoeveel hij verdragen 
kan, ongemerkt iets te veel drinkt, kan men dan recht.ens altijd 
van schuld spreken? » Vl'i:jwillig" handelde hij toch zeker. Maar grooter 
en onoplosbaar is de moeielijkheid voor zooveel betreft het slapen. 
Is slapen »vri:jwillig" of niet? Neen, in abstracto. Ja - althans 
in den regel - in concreto. Had men juist in dezen nacht moeten 
slapen? Gevallen waarin iemand letterlijk dool' den slaap overrnand 
wordt, komen zeker veel voor. Zal men echter de straffeloosheid 
tot die gevallen willen beperken? 

2°. Om aan deze bezwaren te ontkomen zou men geneigd zijn 
het woord »vl'ijwillig" te vervangen dool' "door' zijne schuld". Maal' 
dan valt men van Scylla op Charybdis. 

Bij den soldaat op post, den machinist op de locomotief bestaat 
culpa wanneer zij, beboudens force majeure, zich aan den slaap 
overgeven; want hun is het slapen zelf, verboden. Maar dit laatste 
is niet het geval wanneer bijv. iemand, tot waken volstrekt niet 
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verplicht, alleen hierin misdoet dat hij zich aan slaap overgeeft 
zonder de vereischte voorzorgen te hebben genomen dat door zijn 
slaap geen onheil ontstaat. Zoo iemand is niet door schuld in staat 
van bewusteloosheid gekomen. En toch moet ook zijn schuld tot 
strafvervolging kunnen leiden. 

Waarlijk, hoe meer men de zoo uiteenloop ende gevallen overdenkt, 
hoe dieper men gevoelt dat van specificatie geen heil te wachten 
is, maar veeleer eene formule moet gekozen worden zóó ruim dat 
zij noch de deskundigen, noch den recbter (van wier oordeel ten slotte, 
bij elke formule, tocb alles afhangt) knelt. 

Als zoodanig draagt de :Minister thans dezelfde voor die hij ook 
vroeger verdedigd heeft en die hem nog altijd de minst onvolmaakte 
voorkomt. 

»Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem betzij wegens 
den staat van bewusteloosbeid waarin hij verkeert, betzij wegens de 
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke ver
mogens niet kan wOI·den toege/'ekend." 

In deze formule is, op een paar punten na 1 , alles vermeden waar
tegen Of door dr. RA~IAElt Of door de andere deskundigen bezwaar 
gemaakt is. Ter voldoening aan de opmerkingen van dr. R,nIAER 
is »geestvermogens" door "l'erstandeli(jke vel'mogens" vervangen. 

Het woord »pleegt" is, even als ook in de artt. 48-53 L38-431 , 
vervangen door »begaat". In het algemeen kan men zich van bet 
eerste woord bedienen; elk misdrijf wordt omschreven met 't oog 
op den dader. Waar echter sprake is van een bepaald persoon die 
('t zij dader, 't zij medeplichtige) op grond van persoonlijke hoe
danigheid of omstandigheden van büzondere conditie is, daar bedenke 
men dat het woord »plegen" krachtens art. 57 [47] 1°. eene be
perkte beteekenis heeft. Overal elders in het ontwerp is op bet 
verschil tusschen plegen en begllan gelet; zie bij v. de artikeleIi be
treffende de persoonlijke verzwarende omstandigheden, de ontzetting 
uit bet beroep wegens opzettelijk misdrijf enz. Zie ook de gewijzigde 
redactie van art. 282 [263J 2~. en 329 [304]. 

Het woord »toegel'ekend" is in den meest letterlijken en feite
lijken zin op te vatten. Als een feit gepleegd is onder een der in 
dit art.ikel aangewezen omstandigheden, dan onderzoekt de rechter 
nader of daaruit al of niet voortvloeit dat dat feit niet op 's daders 
rekening kan worden geplaatst. Tot den machinist die, slapende, 
gevaar deed ontstaan voor een trein, tot den man die, door eigen 
schuld in volslagen dronkenschap geraakt, onbewust een doodslag 
beging, zal hij zeggen: tijdens gij sliept of volslagen dronken waart, 
waart gtj - al was dan ook die slaap, die dronkenschap vrij
willig - niet toerekeningsvatbaar; tooI! stel ik de destijds door 
u werktuig el ij k gepleegde nalatigbeid of daad op u we rekening, 

1 Dr. RAlIIAER wilde eenvoudig VRU .onbewustheid" gesprokcn hebbeu , tiaar .toestand" 
iets blijvends aanduidt. 'fegen »staat" kUil dit laatste niet worden aangeroerd. »Bewusteloos
heid" is betel' dan »onbewustheid". »Oubewust" beteckent .iels lliet be.ellende" • mallr wonH 
niel gebruikt zaDeler aanduiding vau dal iets. De staat van iemulld ,1\e alle bell'll .• lzijn ver
loren heeft, heet »bewusteloosheid" en \\ orelt alleen in Vlaamsrh Belg ie »011 bell ustbcitl" 
genoemd. Vgl. »Wool'denhoek der Nederlandsche taal", kolom 1142 (B, 1) cn kolom 1144 . 
• Ziekelijke" storing hlijft de Minister duidelijker achten clan "storil/g door ziekte". 
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want zij zijn onmiddellijk te wijten aan de schuld door u bedre
ven tijdens gij nog in bewusten staat verkeerdet. 

Zal men het der voorgestelde redactie tot grief rekenen dat ook 
waal' gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing del' verstandelijke 
vermogens aanwezig is, nader onderzoek te pas komt? Waar men 
met werkelijke kranhinnigen of idioten te doen heeft, zal dit onder
zoek wel geen t.ijd kosten. In alle andere gevallen is dit nader onderzoek 
wenschelijk , ja noodig . Waar is de grens tusschen die gebrekkige ont
wikkeling of ziekelijke storing del' verstandelijke vermogens die de 
toerekeningsvatbaarheid uitsluit en die welke haar laat bestaan? Jus in 
causa positum. Trouwens, ook bij de vroegere redactie zou dd rechter 
altijd nog te onderzoeken hebben of de d.ader in staat was zijn wil 
te bepalen. En het verschil tusschen de beide formules ligt niet 
daarin dat de eene den rechter meel' vrijheid geeft dan de andere, 
maar veeleer hierin, dat de thans voorgestelde, dOOl' niet te p"ejudi
cieeren op eenig pSYCllOlo.qisclz of psychiatrisch vl'aagstll1c, meel' dan de 
vroegere, een verstandig .gebruik van die vrijheid mogelijk maakt. 

Moet niet de wet bepalen dat de regter ingeval van vrijspraak, even 
als de plaatsing van kinderen in een Rijksopvoedingsgesticht (art. 49) 
[39] de opsluiting in een krankzinnigengesticht kan bevelen? 

Bepaling dat de rechter, in geval van vrijspraak, opsluiting in 
een krankzinnigengesticht kan bevelen, zou logisch daartoe moeten 
leiden dat hem ook de bevoegdheid verleend werd den dronkaard 
in een verbeterhuis, den idioot in een idiotengesticht , den som
nambule in een gasthuis te doen opnemen. Het komt den Minister 
voor dat, als de krankzinnige werkelijk gevaarlijk is, de artikelen 
10, 2de en 3de lid en 15 der wet van 29 Mei 1841 (Staatsblad 
nO . 20) voldoende zijn, om zonder verwijl dat gevaar te keeren . 

De objectie van den Minister komt der Commissie niet afdoende voor. 
Het openbaar ministerie zal dikwijls moeten beginnen met vrij te laten. 
Het gevolg zal zijn dat de regter in twijfelachtige gevallen te angstig 
zal zijn om vrij te spreken. De door den Minister getrokken consequentiën 
ten aanzien van dronkaards en somnambuien zijn niet juist, omdat de 
abnormale toestand dezer personen niet blijvend is en althans ten aanzien 
der dronkaards, niet onafhankelijk is van hun wil. De Commissie wenscht 
derhal ve als tweede lid van dit artikel de -volgende bepaling op te nemen: 
"Blijkt dat het gepleegde feit den dadel' wegens de gebrekkige ontwikkeling 
of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden 
toegerekend, dan kan de regter gelasten dat de vrijgesprokene in een 
krankzinnigengesticht worde geplaatst". 

Met het oog op deze bepaling zal eene aanvulling van de wet van 
1841 noodzakelijk zijn. 

Bij het mondeling overleg heeft de Minister dit amendement overge
nomen, onder bijvoeging dat die plaatsing geschiedt voor een proeftijd, 
den termijn van een jaar niet te boven gaande. 

G. O. Alt'!'. 37. Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem, 
hetzij wegens den staat van bewusteloosheid waarin hij verkeert, hetzij 
wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstan
delijke vermogens, niet kan worden toegerekend. 
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Blijkt dat het begane feit hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toe
gerekend, dan kan de rechter gelasten dat hij in een han kzinnigengesticht 
worde geplaatst gedurende een proeftijd den termijn van een jaar niet 
te boven gaande. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(27 October 1880,) 

De heer IIEYDENRlJCK: De vraag of hij, die zich opzettelijk in staat \'an dronken
schap hl'cngt ten einde een mi (lt'ijf te plegen, al of niet trafbaal' is, worllt dool' rle 
Commissie - zie Vel ' lag [llienool' bI. :169 J - daal'mede opgelost, dat in zoo'n ge\'al 
het misdrijf is een zamengestcld geheel. "lIet stl'afbaal' feit begint met het boos 
opzet en einrligt met de voldongen daad", De Commi sic vel'gist zich, mijns bedunkehs, 
liet opzet is geen feit, noch begin van feit. De pel' oon in Ijuaestie pleegt dus niets 
huiten staat van hewl1steloosheül. De Commissie vOl'geet, mijns cl'achtens, dalwhij, 
dat ue geheele tijdruimte, waal'in anders de eventuele dadel' nog op zijn beslIl it 
ZOII kunnen terugkomen, wordt ingenomen door de bewusteloosheid cn dus Ilat de 
continuïteit, zoo als de Commissie die omschrijft, niet kan gelden, Als Ile dadel' 
zich niet dronken had gemaakt, zou hij in dezelfde tijdl'uimte, waarin hij nu bo
wu teloos wa , van zijn opzet hebben kunnen afzien, Zoo als de wool'l.len van het 
artikel luiden, schijnt stt'alYeloosheid zeker, Toch stel ik er prij' op, ondanks het
geen de gewi elde stnkken daal'omtl'ent inhouden, M hl'paallie opvatting van Ilen 
heel' Minister te vernemen, 

De heel' RUTGERS VAN ROZENBURG: Art, 61 vall rlell Code Pénal noemde als 
I'cdellen van outoel'ekenbaal'llCid I.,.ank~innigheid en overmagt, Daarentegen bevat nu 
art. 37 (oud 47) van dit ontwOl'p bewusteloosheid als eell reden vall ontoerekenbaal'lwid. 

Dat nu zou op zich zelf nIet veel kwaad stichten, ImmOl's Ilie bewusteloos is, 
hetzij hij slaapt, eene flaauwte heeft, of geeltlol'ofol'miseerd is, kan niet hanllelen, 
dus geen kwaad doen; want elke handeling vel'eischt eene wel'king tiel' hersenen 
en eene wilsbepaling, die bij bewusteloosheid onmogelijk is, 

In parenthesi doe ik opmerken dat, gclijk de Raad van State te regt heeft op
gemerkt, hierop misschien de slaapwandelaal' een uitzolltlcl'ing kan maken, maal' 
omdat die individuen èn zeldzaam zijn èn zeel' onschuldig, behoeft lI\et hen de traf
l'cgtel' geen rekening te houden, 

In de Memorie van Toelichting evenwel lezen wij deze zinsnede: "Zelfs voor de 
gevallen, waarin de dadel' zich Vl'ijwillig, dOOl' gebl'uik van geestrijke llt'anken of 
andere middelen, in den toestand van bewusteloosheid heeft gelll'llgt, mag hiel' 
geen uitzondering worden gemaakt," 

En rlit maakt de zaak veel bedenkelijker, omdat 1111 blijkt dat wij oJl(lel' bewus
teloos hebben te verstaan bedwelmd, beneveld, en onder bewusteloos/wiel mede te 
verstaan hehben een dronkenmansroes, 

Tot nog toe stelden 90 pct, van alle beschuldigden en beklaagtlcll hun miSilrijf op 
l'ckening van dronkenschap; hunne gewono vOl'dediging is: "ik wa~ be 'chouken cn 
wist niet wat ik deed," Maar het gewone antwoord ,'lUl h('t volk wa' dan: "wel 
ll\ogelijk, maar wat I ncn dl'onken doet, word t l\ uchtcl'cn gchoct", cn hel gewone 
antwoord van den regtel' was ('cne vOl'ool'tleeling, Yool'laan crhlel' zlIlIen diefstal, 
lastel' , mishandeling, bekkcnsnijdel'ij, vCI'ki'achting, hmntlsticht ing cn mool'u ab
soluut stJ'alfeloos zijn ondOl' vool'\vaarde, dat tie datler stomdronken geweest zij, 

In de gevolgen kan het nog veel bedenkelijker worrlen, want gelijk in Indië de 
amokmaker zich prepareert dool' IU'l amfioenschuivcn, plegt'n hiel' ve I misdadigcl'S 
zich lIIet een goede ,losis jenevel' "courage" in te gieten; en V001'Üll\n zullcn zij slecht, 
een paal' bOlTeIs meet' hehben te nemen om zich straffcloo~heill te vel'zekel'en, 

Nu weet ik wei dat in de Memorie van Toelichting [hiet'voor hl. 36,'5J gezegd WOl'rlt, 
"dat hij di~, nuchtcl'en zijnde, I'eells het opzet had om hel feit te plege. rl~t hij, 
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dronken zijnde, heeft volvoerd, Biet kan beweren dat hij het misdrijf waarvan dit 
opzet een bestanddeel uitmaakt, geheel in bewusteloozen toestand heeft gepleegd." 

Maar vooreCl'st is dat in strijd met het stelsel van den Ministel' , die aan de be
wusteloosheid, als zoodanig , toekent het gevolg van ontoCl·ekenbaarheid. Immel's, 
het doet cr dan niets toe hoc de bewusteloosheid ontstaan is, of mnn bewusteloos 
gelllaakt is, of zich zelven bewusteloos gemaakt heeft. lIet laatste, heL zich zei veil 
bewusteloos maken, zou missdlien tot een delictuln .Iui generis te , 'el'helren zijn, maftl" 
kan cl' nooit toe leiden om een feit, dat wegens den toesta lid , waarin de dadel' 
zich tijllens het plegen bevond, ontoerekenbaar was, toch toe te rekenen. 

In de tweede plaats is het in strijd met de letter van het al·tikel - dat zeker bij 
verschil gelden moet boven de Memot'ie van Toelichting - en dat de distinctie niet 
kent: strafbaar stellende niet de onvrijwillige bewusteloo heid, maal' bewusteloosheid, 
in het algemeen, waaronder ook de zoogenaamde vrijwillige bewusteloosheid behooJ·t. 

Ik heb hierin YÓÓt· mij de autoriteit van de minderheid der Commissie van Rap
porteurs, die blijkens het Verslag [hiervoor bI. 369] o\'er deze zaak gel'edeneerd heeft 
als volgt: "Wel wijst de Memorie van Toelichting er op, dat de bedoeling del' 
Regering niet deze is, dat men zich straffeloos in een toestand van bewusteloosheid 
zou kunnen brengen om daardoor gedekt een vooraf beraamd feit te kunnen plegen, 
maar dit neemt niet weg dat) volgêns de J'edactie van het ontwerp) de misdadiger 
die een vooraf voorgenomen misdrijf in Vl'ijwillige volslagen dronkenschap had ge
pleegd) zou moeten worden vrijgesproken. Noch in het 'Wetboek voor het Koning
rijk Holland, noch in de ontwerpen van 1801 en 1847 heeft men zoo vel' willen 
gaan, en de praktijk van het thans nog geldende regt heeft de behoefte aan der
gelijk voorsclu'ift ook niet doen gevoelen". 

De meerderheid der Commissie heeft echter, in hare lofwaaJ'dige Zilcht om het 
toeh maar met den Minister eens te worden over het ensemble van het 'Wetboek, 
het denkbeeld del' minderheid niet gevolgd. 

En in de derde plaat, wanneer het overigens al juist wat'e, dan rust toch de 
last van het bewijs, dat het opzet tot het misdrijf is ontstaan VÓÓt' de cIJ'onken
schap, op het openbaar ministel'ie; en dat bewijs is onmogelijk, omdat de aanvang 
van het opzet, de conceptie, geldt het forum internum, en omdat het ook ex 
post niet af te leiden is uit de daad, waal' die daad, als begaan in zoogenaamde 
bewusteloosheid, zelve ontoel'ekenbaal' verklaard wordt. 

Is nu dit bewijs niet te leveren, dan zal het gevolg zijn, dat de misdrijven, van 
het kleinste tot het grootste, in dronken chap begaan, ongestraft blijven. 

Wanneer dit al't. 37 wet wordt, zullen wij inderdaad ten opzigte van de groote 
volkskwaal, de dronkenschap, mijlen vel' achteruitgaan; wij zullen oneindig meel' 
tel'l'ein verliezen dan wij biJ de aanhangige kt'oegenwet kunnen winnen; dan worllt 
inderdaad de vaststelling van die laatste wet een kinderachtige maatt'egel; en dan 
zal voortaan de justitie den dronkaards, wel verre van heli te straffen, met den 
hoed in de hanel mogen toevoegen: Gij, mijnheeren, kunt doen wat gij wilt, gij 
zijt onkwetsbaar, en Sacrosanct, omdat gij behoOl,t tot het geprivilegieerde gilde 
uer dronkaards. 

De heel' VAN DER KAA Y, lid del' Commissie van RapporteU1's: Ik geloof imlm'
daad dat ik de beide vorige sprekers OVOl' dit artikel gerust kan stellen, want wanneer 
die heeren de MemOl'ie van Toelichting en het Verslag met naauwgezetheid nagaan, 
zal het hun blijken, dat hUlme bezwaren, die ook voorkomen in het Verslag, de 
oorspronkelijke redactie van dit artikel gelden; doch juist met het oog op d ie be
zwaren is dat al'tikel belangrijk gewijzigd, ja een geheel andm' al'tikel gewoJ'den. 

Eerst lazen wij in art. 47 oud: "Niet strafbaar is" enz. 
Daarin werd dus uitgemaakt dat hij die een feit pleeglle, tel'\vijl hij, ten gevolge 

hetzij van den toestand van bewu~teloosheid, waarin hij vel'keel'de, hetzij ten ge
volge van gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing in zijne geestvermogens, 
buiten staat was ten aanzien van dat feit zijn wil te bepalen, niet strafbaar zou 
zijn, Toen zijn de aanmerkingen en bezwaren gekomen en heeft men gevraagd: hor 
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vel" reikt dat? En men heeft daarbij bepaald het oog gelHtll, niet op krankzinnigheid 
en zickelijke storing of gebl"ekkigc ontwikkeling uel" geetVl'I"mogells, maal" op be
wusteloosheid, cn wel uitsluitelHl ten gevolge vall drankmisbndlc Nu staat het in 
de cel"ste plaats vast, dat die hewllstel;JosheiJ geheel iets antlcl"s is dan tic tll"Onke
m,\ns-roes of het coumgc-indl"inken, waal"van de laatste spl"clwl" gl'wag maakte" Nu 
hOOI" ik zeggen, dan zal de lIIan ook geilCel buiten staat zijn iets kwaatls te doen! 
Dat geef ik volkomen toe, dat gelooven de COlllmissie en de MinisWl" ook: het zal bijna 
nooit gebeuren" Maar men heeft hiel", als lllell van bewusteloosheid spl"eekt, niet 
alleen te doen met bewustcloozcn ten gevolge van lh"onkenschap, maal" ook met 
slaapwal1llelaars, met handelingen in den slaap bedreven, en daal"om moet de uit
drukking behouden wOI"den" IIallllelingell in de dronkellschap bedl"e"en, l]je hiel" be
doelll wordt, kan ik mij bijna niet denken" Maar in elk ge"al is dit m"tikel aanmerkelijk 
gewijzigd en is nu eigenlijk het ollsdlllltligste artikel van het geheeIe W'tboek" 
Wanneer wij den tusschenzin er uitlaten, lezen wij: "Niet strafbaal" is hij ,lie een J 
Ceit begaat, dat hem niet kan wOI"llen toegerekend", en daartegen zal wol niemallli 
dUI"Vell opkomen" 

liet artikel wijst aan op welken grond niet kan worden toegerekend, en flit was 
lIoodig; men zal niet naar eigen inzigt ook nog andere gl'onden van ontocrekenbaar
heid mogen aannemen" De nienwe redactie heeft de regtswetenschap CII rio psychiatrie 
volkomell vrijgelaten om in ieder twijfelaclItig speciaal geval te ondel'lockcn of en 
in hocver iemand een feit lmn word n toegerekend" \Veirdt dus olltocl'ekellba~ll"heid 
hewceJ"d wegens den staat vall bewusteloosheid, tlan zal tie regtCl" , voorgelicht dOOI" 
deskundigen, dit ondel'zoeken en nitmaken" Men gaat natuurlijk \Iit van lle OnIICl"
stelling dat ieder verantwool"dclijk is voor zijne daden" Beweel"t hij ontoerekclliJmw
heifl, dan moet dit punt uitgemaakt wor,lcn" Het artikel laat llus de lIledische weten
schap cn de regtsgeleerdheid vdj, en dit is het eenige zuivere stalHlpunt. Ons is 
gebleken dat er verschil is tusschen deskundigen" ZullelI wij nll uitspl"aak 1ll0CtCII 
doen'? Daal"toe zijn wij onbevoegd" IIet artikel zelfpruejudicieel"t niets" Al tie bezwarclI 
die nu weel' herhaald zijn, gelden dc oorspl"onkelijke I"etlactie, maal" zijn !lOOI" de 
nieuwc redactie uit den weg gerllime!. 

De heel' MODDERMAN , Minister t'an Justitie: \Vanneel" ten g,~volg(' tiel" tmnnc
ming van deze bepaling, dc dl"onkenschap en het bel"ocp daarop in foro Jnogten 
toenemen, dan zou dit niet te wijten zijn aan rlit al"tik I, dat, in verband met lnijll 
schl'iftelijk antwoord volkomen duidelijk i', maar aan de "C1"keerde intel"prctatie llie 
flaaraan in sommige bladen en nu ook Î11 de rede \"an tien geachten spI'eker uit 
AmstCl"dam gegeven is" 

De vorige geachte sprekel" heeft et" reerIs op gewezen dat de heel" Rlltgm"s I'lllJok de 
heel" IIeydenrijck aan het woord "bewusteloosheid" cellO "cel te ruime heteckcllb ;.eC'ven" 

Iemand, die zoo als men zegt coumgewater heeft ingenomen, tli!' in IJ dwe!tlltlcn 
eH opgewonden toestand .erke,,!"t, noem ik niet bewusteloos" Bcwllstl'loosheitl is lolale 
absentie van bewustzijn" Nu is het waar dat men ook Iloor gebrIlik vall sterken 
Ih-anK lil det'ge ijken toestand kan geraken, Irlft<U" ietlel" weet rlat hij mis,lt"ijH'n in 
Ih"onket1schap gepleegd zich dergelijk geval slechts als hoogstc zelllzaallllteid ,OOI"tJoet , 
want bij volslagen absentie van bewustzijn is cr geen Illogclijklll'id VOOI" het I'le~en 
,all op~ettelijke daden; men kali tlan nog slechts machinale heweginffcn YCl"I"i{:!tcII of 
delicta omissionis plegen, te nv ij I ook dan Ilog, voor zoover de toestand tloor ci{:!ell 
schuld ontstaan is, toerekening als culpoos delict overblijft" 

Op wien I"llst de bewijslast? De vl"aag is nipt juist gesteld" Zij hehool"t lIlCel" tI.' 
huis in het bUl"gerlijk dali in het stmfpl"oces" 111 het laatste bl'll<ll'ft lIlelI nooit tI' 
wagcn wie iets te bewijzen lleeft (want ook l\lnhtshalvc vult ,h' I"Cgt('I" Ill't ontlcl'wek 
aan), maat" alleen wat bewezen moet zijn" Wat moet h,'wel"en zijn? !Je bewusteloos
heid, en zoolang die niet bewczen is, wordt het hewustzijn aang<'IIIII1lPII. Ovcl"ig"IIS 
I"efel"eer ik mij aan mijn schl"iftelijk antwool"d, waal"uit ten dllidelijkste blijkt dat 
art" 37 niet stl"ekt om op dronkenschap eene premie te stellen, mltu alll'en 0111 te 
vOOl"komen wat Rossi teregt noemt: "puni!" dans Uil ètl"e moralle acles tl 'une machinc"' " 
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De heel' VAN BAAR: Ik ontdoe de qucastie van alle mogelijke extra-geleel'llheitl, 
en stel eenvoudig de vraag: kan de bewusteloo heid voortspruiten uit dronkenschap? 
De Minister zegt volmondig ja, Maal' wanneel' het gevolg van dronkenschap is bewuste
loosheid, en in dien bewusteloozcn toestand geen misdrijf kan wOl'den gepleegd, dan 
is het artikel overbodig, Een van twee is waar, Of men kan een misdrijf plegen Of 
men kan het niet doen, Kan men het niet doen, dan is het artikel oiseus - niet 
noodig; maal' kan men het wel doen, dan mag het feit niet stt-aiieloos blijven omdat 
het in dronkenschap is begaan, waarvan men vrijwillig de oOl-mak heeft gesteld, 

Iemand, die volkomen bewusteloos een feit pleegt, kan zeel' zeker moeijelijk voor 
dat feit verantwoordelijk worden gesteld, mits hij zich zelven niet vrijwillig in dien 
toestand hebbe gebragt, ten einde zich als het ware een vl'ijgeleide te verschatren, 
De regtel' oveJ'igens heeft zich te houden aan de wet, zoo als die uitdrukkelijk luidt, 
lIiet aan de gewisselde stukken, Ik zou daarom in bedenking geven vóór het wool'd 
"bewnsteloosheid" te stellen "on\')'ijwillige" waal'door het bezwaar wierd ondel'\'angen, 
In geen geval wil ik eene pl'p.mie stellen op de dl'OlIkenschap, maal' wel aannemen, 
dat men niet stmfbaal' bohool,t te zijn VOOI' eelle in bewusteloosheid gepleegde daad, 
mits die bewusteloosheid onvl'jjwillig zij, 

DH heel' IlEYDENRIJCK: Ik eonslateer slechts .Iat volgens de vCl'kbl'ing van den 
lIlinister, degeen die zich opzettelijk iJl staat van dronkensehap bevimlt, in sOllllnige 
gevallen dool' dit artikel stJ'lIlfeloos een misdrijf kan plegen, 

De Minister zegt: wanneel' iemand "erkeert in een staat van volslagen bewu~teloo '
heid, kan men die machine niet traITen ; doch de l\finistet' voegde el' in !\én adem 
bij, dat hoewel uiterst zeldzaam, toch in tlien toestand zelfs delicta commissionis 
kunnen worden gepleegd. 

Het klinkt vreemd, maal' ik heb het duidelijk gehoord, 
De Minister neemt dus rle mogelijkheid aan, al zal het hoog t zelden gebeul'en, 

dat iemand clet'gelijk delict begaat in een staat van volslagen bewllsteloosheid, maal' 
dan ook zal hij zich dOOl' dit artikel kunnen dekken, 

De heel' MODDERMAN , lmnister ~'an Justitie.: Ik protesteer nogmaals tegen de 
ruime uitlegging van het woord bewusteloosheid, Indien ik een enkel wOOl'd voor 
twec uitleggingen vatbaal' heb gebezigd, dan is dit geschied ten gevolge van de 
algemeel1c menschelijke on\'olmaaktheid, Maal' dan neme men niet zoodanige uit
legging aan die mij eene ongCl'ijmdheid .zou doen verdedigen, 

ln mijll sch1'iftelijk antwoord wordt uitdrukkelijk geconstateerd, dat, wannerr 
iemand in staat van opzettelijke dronkenschap een misdrijf pleegt waartoe hij Vl'oeger 
besloot, het llbjective element van het misdrijf niet is te plaatsen in het oogenblik 
del' materiele verrigting, maal' in de oogenblikken waarin hij nog compos mentis 
zijnde, zich opzettelijk dronl}en maakt, 

De bewering van den gen.chten afgevaardigde dat ik zou erkend hebben dat men 
ook in volslagen staat van dronkcnsclmp en in volkomen bewusteloosheid handeLen 
kan, is onjuist. AI' de dronkenschap zóó vcne is gevordel'd dat men in staat van 
bewusteloosheid verkeert, kan men niet meol' handelen, Toch kan mOIl mlwhinale 
bewegingen maken of ook een delicttolt omissionis plegen, en als dan die toestand 
Vl'ijwillig ontstaan is, is et' culpa, 

In Duitsehland en vcle antlel'e landen heeft men een al'tikel, waarin hetzelfdr. 
woo['(1 voorkomt, Nu l)ewee1' ik niet dat in Duitschland de dronkenschap zóó el'g 
als hiel' te lande wordt aangetroll'en; maal' zij komt daal' dan toch ook voor en 
toch geeft niemand daal' aan het al,tikel een interpretatie in strijd met het gezontl 
verstand en het belang del' maatschappij, 

Ten slotte nog deze opmel'king, Indien in de VeI'ste vel'te stl'ijd bestaat (wat ik 
niet geloof), tustichen hetgeen ik hiel' heu gezegtl en hetgeen in mijn sclll'iftelijk 
antwool'd voorkomt, dan vel'zoek ik dat men zich houde aan hetgeen ik geschreven 
heb, Maal' ik herhaal, ik geloof niet rlat eenige titJ'ijd te vinden i" 
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De hem' RUTGERS VAN ROZENBURG: Het geacht lid del" Cornmis~ie heeft het 
geheele arlikel vool'gestelll als ze I' ollschuldig en alleelI gel'igt tegell llc SOlllnalll
bulcs; de Minister heeft tic beteekollis van hot gehecle artikel geredllccel'd tot die 
bewusteloosheitl, welke absoluut is, tot dien staat ,'all dronkenschap, ""aal'in de 
paticnt geheel niet mem' handelen kan; maar dan - tie heel' van llmu' heeft het 
zeel' juist reeds opgemcl'kt - dall is ook. het artikel volstl'ekl ovct'lJUdig, ailhalls 
de zinsnede ovel' de bewustelooshei,l. Die redactie is echtCl' niet in overeenstemming 
met hetgeen in de Memorie mil 'l'oelicilling taat, waltt' men leesl: "lnj die vol
komen onbewust is van wat hij Iloet, kan 1'001' geene doOI' hem in djen tOl'stand 
malcricel vet'l'igte handelilIg \'el'antwoordelijk zijn", ell waar dus wordt uitgegaan 
van de onderstelling, dat de beschonkene nog handelingen plel'gt, \'001' ietl('re 
handeling nu is eelle oflemtie der hersenen, eene wilsbepaling noollig; en dew is 
mogelijk bij bedwelming, tImnkbelleveling, niet bij absolute bewusleloo ·heid. 

Dal lot nog toe de Millistel' deze bedwelming onller bewll~telo()8h()id I'angsehikle 
ell bij gevolg een graad van onlocl'(']wnbaadlCid achtte, blijkt uit tie J'cclls :langt'
haalde pl1l'ase del' MelHode van Toelichting, waal' hij, ~J1reken,lu V,UI dl' vel'l'iglu 
handelingen, zegt: ,,';,e(f~ voor de gevallen waarin de dadel' :,ich vrijwillig. dool' ge
bruik van geestrijke dranken of anderll middelen, in drn loes/and Wilt bell'llsle
loosheid !teeft gell1'agt, mag !tier geene uit:,ondel'ing worden gelllaahl," En hetlcnkcn 
wij nll ,lat de l'egtel', gel'ocpel1 OHI ecn misdadiger te oOI'r1celcn, lot inlel']ll'èlalic 
I'an het al'tikel wel eet'del' zijn toevlucht zal nemen tot Ile Mcmorie I'an 'l'nl'lich
ting dan tot de heden door den Ministm' gehouden redel'oel'ingen, ,Ian meen ik, 
dat het artikel, in veJ'band met die Memol'ie van Toelichtinj:(, zel'I' gevaar/ijk i~, 
gevaarlijk of ol'el'bodig; terwijl noch het lid del' Commissie die het 11'001'11 voerde, 
noch de Minister de onmisbaadteid el' van heeft betoogd, 'Wat moet ons (hw weèl'
houden van eene verwerping, die overigens het geheele ontwerp in zijn geheel zou 
laten, gelijk mede eene mindel'hcid in de Commissie \'lUl oordecl was? Imlllers, 
wij lezen in het Verslag, dat Ile geheele ~insllcde omtl'ellt ,Ic nlt'l-tocl'ckenbalu'heid 
kan vervallen, ja, zij zou el' zelfs geen bezwaar in zien, om het geltcclC' artikel 
te ~chrappen, lIet is dns mede op het gezag van die mill(1el'lteid dCI' Commissie, 
,lat ik mij mag beroepen, wanneer ik verklaar waarom ik mijlIl' stelll legen het 
tlrtikel zal uitbrengen, 

De hecr GOEMAN BOUr. ESIUS: Ook na dc ,1i,cussicl1 met aallllal'ht gcl't>ll,;'1 Ic 
IlPhbplI, kan ik mij 1l0~ "',, I'l'rcl'nigen met het al'tikel zoo als het is \'o'll'j:(l'slel,1. 
Toch geloof ik dat bij gcheele I'el'wel']lillg "an dit artikel (,Cllt' hteulle zou 011 tstall 11 , 

ell ,laal'om neem ik de vrijheid een amendement voor te stellen, 

A mendement van den heel' Goeman BOI'[]esius, 

strekkende om te schmppen IIC' wool'den: "hetzij wCj:(en,; ,11'11 Mant Vlm he
wnsteloosheül waal'in hij verkeert, hetzij", 

(28 Oclobcr 1880,) 

De hecr MODDERMAN , Minister van Justitie: Ik heb ovel' de tlbcu,sien gistl'l'Cll 
OI'CI' alt, 37 gevoerd en ovel' hct daarop tloOI' Ilell hecl' GOCIl1:l11 Boq;m .. ius \'001'

gestelde amendement I'ijpelijk nagedacht, en ik meell thaIIs dallelijk de slotsom, 
waartoe ik gekomen ben, kenhaal' te moeten makcn, 

Nooit is bij het woor,1 bewusleloosheid, 1'001' zooH.'el Ilrnllkl'lISdmp bptrpft, a:ln 
anlleren gedacht, dan aan degenen tlie alle bewustzijn \'cr/ot'en hehhen, die, 0111 

een uitul'ukking te bezigen welke iedel'een vel'staat, en die ti, teil slotIe "'cl 11101'1 

hezigen om het misverstand te doen ophouden, cadarel' zijn, 
Teil aanzien "an zoo iemalld mecllde ik en meen ik nog, tlat ,Ic geachle afge

vaal'lligllc uit ArnRtel'tlam niet lIIag Zcggl'll (ik vlei mij tlnl hij hel mij lal top
gel'en) "wat men d"Ollkcll lloel, moet m('11 ntJchtet' hoelC'n", SII'II hU\" iemand i, 
dOOI' anderen, misschien dOOI' geweld, volslagen lh'onken gelllaakt; op tien g1'OI1I1 

liggend, slaat hij machillaal, geheel onwillekeurig, eeu petJ'I'IIl'lImlamp omver, 
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waardoor bramlontstaat. Zou het dan niet tastbaal' ol11'egtvaaruig zijn hem te 
straJfcn op grond van de oude, in den regel wal'e, Hlaar in hal'e absolute alge
meenheid onware stelling: "wat mell dl'onken doet , moet men nuchter boeten"? 

Ab men de stukken leest, zal meI! zien dat niets anders is bedoeld dau vol
slagen dronkenschap, tenvijl daarenboven uit het ondCl-wek dat (blijkens lle slot
wool'den van het al'tikel) de regt er , ook bij 't bestaan van den hiel' bedoelden 
toestand, altijd nog zal hebben in te steilelI , en niet minder uit mijn schriftelijk 
:1utwool'd blijkt, dat ook Ján nog eer t strafTeloosheid intl'eedt, als men ::.onder 
sc/mld in dien staat gekomen is. . 

De \Taag !toe men in staat van bewusteloosheid gekomen is, is onvel'Schillig voor 
zooyeel betreft het bestaan van op::.et, maal' niet "oor zooveel betreft het bestaan 
vall schuld. 

Intusschen, reeds vl'oeger en gisteren op ni eu w is gebleken dat het wool'd "bewuste
loosheid" aanleiding heeft gegeven en blijft geven tot misvCl'Stand. Daal'om heb ik 
mij ten taak gesteld op nieuw, onder raarlpleging van deskundigen, te ondCl·zoekell 
of het wooL'd bewusteloosheid wel zoo absoluut noodzakelijk is en ik ben tot de con
cLLlsie gekomen dat het, met het oog op het gerezen misverstand, het verstandigst 
is hot woord weg te laten, mits de reden van weglating behoorlijk worde toegelicht. 

Ik zal trachten zoo duidelijk mogelijk mijne gronden uiteen te zetten. 
"Vaal'om is al't. 37, dat gisteren beweerd wel't1 geheel overbodig te zijn , noodig? 
Niet om te bepalen dat stralfeloos zijn, zij, bij wie opzet of schuld ontbl'eken. 

immers, daarvoor ZOl'gt het Tweede Boek, in elk van welks artikelen hetzij op::.et, 
hetzij schuld geëischt wordt, terwijl ook van oVeL'treding geen sprltke kan zijn als 
men niet mee,' met bewustheid doen of laten kan. 

Maar art. 37 is noodig met het oog op het ondel'scheid tusschen toerekenino-s
vatbaarheid van den persoon en tOCl'ekenbaaL'heid van de daad; noodig om hen, die opzet 
l.unnen hebben en toch niet toerekeningsvatbaar zijn, tegen veroordeeling te behoeden. 

Art. 37 is dus absoluut noodig VOOI' krankzinnigen en iJioten, want, heden wel'd 
het mij fiool' een deskundige op nieuw veL'zekerd, krankzinnigen en idioten kunnen 
op::.ettelijk handelen. De deflnitiell van het Tweede Boek hebben dus op hen vat en 
voor hen is derhalve de bepaling van art. 37 absoluut onmisbaar. 

Daarentegen kan bij iemand die volkomen bewusteloos is, een slapende, een slaap
wandelaar, een cadaver, geen op::.et bestaan, tot opzet immers, (men vel'gelijke mijne 
definitie in het schl'iftelijk antwoord) behool't de bewuste l'igting van den wil. Voor 
zooveel op::.ettelijke misdrijven betreft, is dus voor de thans besproken personen art. 37 
niet noodig, Blijft over de schuld. Daarbij heeft men dan wed el' te onderscheiden. 
Of men is dool' eigen schuld in staat van volslagen dl'onkenschap, in den toestand 
van een CadayCl' gekomen; in dat geval heb ik altijd gemeend (z ie mijn schriftelijk 
antwoord) dat schuldigverklal'ing aan culpoos delict moet volgen; want dan is de 
eventlls "aan zijne schuld te wijten". De slotwool'den van het artikel dienden juist 
om veroordeeling in dat geval mogelijk te maken, Of - en dit is het andel'e en het 
eenige geval waal' voor ik onvel'anrlel'd bchoml van het artikel wenschte - een andel' 
heeft iemand volkomen bewusteloos, dronken gemaakt, en nu sticht fleze bijv, machi
naal bralLl\. In dit geval zou veroonleeling tastbaar ongerijmd zijn, maar mogen wij 
vcrtrouwen dat het Tweede Boek, bij gezonde itltel'pL'etatie, voldoende te hulp komt. 
De regtCl' kan dan immers beslissen, dat de daad van brandstichting niet aan de 
schuld van den bewusteloos gemaakte te wijten is. 

Intusschen ontveins ik mij niet, dat het hiel' een onderwerp gel(lt waaromtrent 
misschien ook bij de I'egterlijke magt lateI' verschillende intm'pI'Ctatie mogelijk is: na 
al het gebsUL'de wanhoop ik aan eeno redadie of toelichting die verkeerde opvatting 
onmogelijk maakt. Maar daartcgenovel' slaal hel gevaar dat, blijft het wOQl'd "hcwu lc
loosheid" behouden, de beschuldigden zich op L1e interpretatie mn de heCl'en Rutgers 
en lIeydent'ijl'k zlLllen beroepen ell bij de f.(l'oote menigte o.Ie vabche meening zal 
post "atten dat zelfs gedeeltelijke of opzettelijke dL'onkenschap het misdl'Uf vCI'SchoonL 

Men heeft dus aan den eenen kant het gevaar van verkeeL'de intel'pl'etatie door de 
I'egterlijkr magt; aan den anderen kant VOOI' verkeerde opvattingen hij het I'o lk. V<tn 
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die twee kwaden kies ik het minste, Daal'om neem ik het amendement van den heer 
Goeman Borgesius over, 

Amendement van de Commissie van Rappol·teul'S, 

strekkende om art, 37 te lezen: "Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat 
hem, hetzij wegens den staat van volslagen bewusteloosheid waa1'Ïn hij \'eI'

keert, hetzij wegens" en verder als in het artikel. 

De heel' VAN DER KAA Y, lid van de Commissie van Rapporteurs: lIet doet del' 
Commissie leed, dat het amendement overgenomen is dOOI' den Milli~t(,l' van Jllstitie. 
De Commissie meent te moeten volhal'den bij het al,tikel nUl het ontwerp, en stelt 
dit nu als amendement VOOI'. Van hare zijde heeft zij, en dat was eelle l'ol1l'essie, geen 
bezwaar gevonden om toe te geven aan het verlangen van somll1igen om de be
wusteloosheid nog nader te omschl'ijven, dool' te lezen: 1'olslagen bewlI,ç{ploosheid, 

Zij begint met de verklaring, dat zij ondm' bewusteloosheTà nooLt halve bewuste
loosheid verstaan heeft; zij achtte voor zich dat WOOI'tl ovcrbodig, maal' daal' Cl' vel'
schil van opvatting bestaat, heeft de Commissie geen hezwaar gevolltlen aan het 
verlangen te voldoen om de bewusteloosheid nader te omsclll'ijven, teil einde alle 
verschil van gevoelen weg te nemen, 

llet komt lIer Commissie VOOI', flat wanneer men bezig is met behandeling \'al. 
het Stmfwetboek en men zich dan dool' andere beweegrctlenen laat leidelI, niet sb'eng 
vasthoudt aan de beginselen van sb'afregt, maar een bijoogmerk heeft, hoc loll'elijk 
dat op zich zelf moge zijn, en men die gelegenheid tevens wil aanp;I'ijpen 0111 cene 
volkszonde , hoe verderfelijk ook, tegen te gaan, dat mell dan op een vel'iwcl'den, 
een gevaarlijker. weg is, 

Zoo de heer Goeman Borgesius, 
Wij zijn nog niet bezig met de behandeling van het wetsontwerp tot beteugeling 

van het misbruik van sterken drank; wij hebben eenvoudig te doen Illet liet Wet
boek van Strafregt , en daarbij mogen alleen beginselen van stl-afregl geltlen, 

Het artikel moet daartoe strekken, dat als redenen van ontoerekenbaarheid kunncn 
worden aangevoerd bewusteloosheid en beperkte ontwikkeling of ziekelijke stol'ing 
van verstandelijke vermogens, en geene andere, Daal'om i~ het artikel op zich zelf 
Iloodig, Men zal zich dus niet kunnen beroepen bij voorbeeld op overdl'eycn vader
landsliefde, zoo als voor een Fl-ansche jury zou gelden wanneer de daall tegen een 
Pruis is gepleegd, of, om bij Fl-ankrijk te blijven, op trlÎnnenijd of wraakzucht bij 
eelle miskende minnares, 

Wanneel' nu ontoerekenbaal'llCid wordt beweerd, zal de regter in elk gemlmoetcn 
nagaan of er inderdaad zoo volslagen bewusteloosheid bestonrl - om bij d icn lo('slanol 
le blijven - dat de daad moet geacht word en volkomen ontoerekenhaal' te zijn, Of 
de daad dus toerekenbaar zal zijn of niet, makelI wij niet uit, 1lI,tal' de regtel', 

En nu, verblind dool' een zeer ze kei' loll'elijken ijver - want ook daardooI' kan 
men verb lind worden - lezen sommigen in plaats van JlEWUSTELOOSJlBlIJ, ccnvouuig 
dronkenschap, als of Cl' geen bewusteloosheid bestond in den slaap, als of do())' slaap
wandelaars niet volkomen onbewust kan worden gehanuehl, als of niel i!'tlCI' hand
boek over strafregl, dat men gelieft in te zien, rlaal'yan datlelijk tIc \'I'l'esclijkste 
vOOl'beelden gaf! 

Daarom alleen dus werd reeds de handhaving dier uitdl'ukldng gevol',lcl'd. 
Maal', zegt men, de venlediger van den dronkaard zal zich op ti it lu,tikcl kunnen 

beroepen en zeggen: Mijn dronken man was ook hewnstelons, Wal z:tlthUi geheurell ? 
Dan zal tIe regtel' , voorgelieht dool' desknndigen, oudel'zol'ken of Cl' iIHIl'rlla:ul vol

slagen bewusteloosheid bestond, ell, zoo ja, of tlan op tlien I-(l'Onti ,tl' tlaatl onloe
rckenbaal' was, want uat is de tweede vraag, Dan zal hij UllllCl' andl'l'lm nagaan, hoe 
de man in dien toestand kwam, vrijwillig of niet, 

Dil alles zal kunnen ondcrzocht en uitgemaakt wOl'den hij bl'lloutl \'an het al'tikel. 
Nu heefL de Minister gezegd dat het eigenlijk overhodig is, want llat cen vol-
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slagen bewustelooze, een lijk, een cadaver geen doleus misdrijf kan plegen, en dat 
geloof ik ook, 

Maar er is iets anders: wij hebben ook overtredingen, en daarbij wordt geen opzet 
of schuld gevorderd, want het feit op zich zelf is voltloende, en llan hebben wij de 
zeel' belangrijke zaak van de culpose misurijven, vVanneer Cl' geen opzet is maal' het 
mis(lt'ijf aan schuld moet worden toegesclll'even, dan komt het artikel zem' te pas, 
De Minister heeft gezegd: ja, wanneer iemand door anderen in den staat I'an dl'onken
schap is gebragt, dan mag hij niet gestraft wOI'den, als hij b, v, (loor onvoorzigtig
heid bl~l11d sticht. Maar is het zoo zeker dat, wanneer hjj het in vrijwillige dronken
-chap heeft gedaan, hij altijd gestraft moet worden? De heer BOI'gesius zegt ja, 
maal' wij zouden dit dool' den regtel' , zoo noodig dool' deskundigen voorgelicht, in 
iedel' speciaal geval willen uitgemaakt hebben, 

Een vOOl'beeld, Een student, die op een feest is geweest, bevindt zich in vrijwillige 
ul'onkenschap; hij is dool' niemand gedwongen geweest om te dl'inken; hij wordt naaI' 
zijne kamer gebl'agt, is volkomen bewusteloos, werpt de lamp om en sticht brand. 
Nu zeggen wij niet, dat die student in elk geval on strafbaar zal zijn; neen wij 
willen de deskundigen en den regtel' vrijlaten; het geval moet dool' hen onder
zocht en daarna uitgemaakt worden, of de bewusteloosheid van rl ien aal'd was, 
dat het feit, ook wanneer het aan eenvoudige schuld is te wijten, den datIer lIiet 
toerekenbaar is, 

Nog dit, Niet alleen in het ltaliaansche en in het Oostenrijksche ontwel'p van 
strafwetboek, maar ook - en dit zal menigeen verbazen - in de Engelsche regts
praktijk is dit beginsel gehuldigd, Ofschoon dronkenschap in Engeland geen onge
woon verschijnsel is, heeft niet alleen de Engelsche regtspraktijk het zoo begrepen 
als wij. maal' is dit beginsel ook opgenomen in het ontwerp van een Engelsch 
strafwetboek, 

De Commissie handhaaft dus het artikel, met bijvoeging alleen, op het verlangen 
van sommigen, van het. onschuldige woord volslagen, 

De heel' PATIJN, lid del' Commissie 'Van Ra1Jpol'lew's: Na de ovel'l1eming van 
het amendement van den heel' BOl'gesiu , vereenig ik mij liever mel het voorstel 
del' Regering dan met dat del' Commissie, In het artikel en het amendement zag 
ik geen groot llezwaar. Wordt het oorspronkelijk artikel gehandhaafd dan wel ge
wijzigd in llen geest van de meerderheid del' Commissie, in beide gevallen zal ik 
stemmen voor het artikel. Ik geloof echter dat juist op grond van begul el en van 
stl'llfl'egt de bedoelde woorden betel' kunnen worden gemist. VOOI' datgene wat de 
geachte mederapporteur betoogt dat in elk concreet geml zal moeten geschieden, 
te weten dat de regtel' onuerzoeke of cr opzet of culpa aanwezig is, behoe\'en wij 
die woorden niet in het artikel te behouden. Wat meer is, ik acht ze in sb'ijd 
met gezonde begrippen van strafregt in dit ontwBl'p neêrgelegd. 

Wij hebben nu eenmaal in dit vVetboek niet opgenomen een defillitie van opzet 
of schuld; maar in het Tweede Boek zijn de criteria van alle misdrijven naauwkeurig 
omschreven, De regter zal bij aanklagt alle elementen voor het misdrijfnoodig moeten 
onderzoeken, 'Nanneer nu telkens wordt gesproken van opzet of schuld, zal de regtel' 
door de omschrijving van het mis(!t'ijf zelf verpligt zijn een onderzoek ook daal'naal' 
in te stellen, Het is dan niet de vraag of het feit toel'elienbam' is, maar of het al uan 
niet is bewe::.en, Nu meen ik dat iemand, die ,'erkeert in vollwmen bewusteloosheid 
of bewusteloosheid, geen feit met opzet plegen kan, en dat een door' hem gepleegd 
feit evenmin aan zijne schuld kan geweten worllen. Iemand die lijdt aan gebl'ekkige 
ontwikkelulg van verstandelijke vermogens, of aan ziekelijke stoornis daarvan, kan 
echter wel een wil hebben, maal' het feit wordt den zoodanige niet toegerekend, 
Nog sterker geldt dit bij de artt, 38 en 39. Bij een kind beneden de 16 jaren kan 
wel degelijk opzet of schuld bestaan, en het feit waanan het wordt aangeklaagd, 
wordt dus matel'ieel bewezen verklaarl!. Maal' de wetgever acht het noodig voor 
die gevallen in de wet de vel'klaring te stellen, dat het bewezen feit, dat het kind 
heeft gewild, hem niet tOBl'ekenbaar is, De Minister heeft eenmaal gezegd: "Onder 
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op~et verstaat de Minister de bewuste richting van den wil 0)1 een bepaald misdrijf," 
Dien bewusten wil kan een bewlIstetoo::.e niet hebbel! : en Opzt't kan hem dus niet 

beU'e~en wOl'èlen, Hetzelfde geltlt van "schuld", Moeten wij nog bOVetHlien in ,Ie wet 
Ile bepaling opnemen, dat het feit hem niet toerekenbaar zlll zijn 7 Die vmag meen 
ik te kunnen beantwoot'den met de woot'olen des MinistCl's aan de Commissie op 
een anclet' punt: 

"Is het echter noo • .lig dergelijke algemeene waarheid in hel. Eel's(e Boek uil te 
Ih'ukken 7 Daarvan zou geene vel'duidelijldng maal' veeleer misvCt'st::tnu I.e wachten zijn." 

De heet' RUT GERS VA ROZENBURG: Gij zult u hel'innerett .lat in suh,tantie 
mijn betoog hierop nederkwam , dat de woorden "bewusteloosheid" cnz, in :\10(, 37 
of overhodig wal'en, of vet'kem'd en geyaal'lijk , 

Ot'pl'bodig, omdat wie bewusteloos is, niets doen kan, goed ttoch kwatlIl , en het 
dan ook ijdel is te verklat'en , rlat hij d ie niet handelen kan, niet tOCl'ekenhaar i~ 
VOO I' zijne handelingen, IJanilelingen toch zijn het niet, en toet'ekcnhaal' hel tOeven 
niet vel'klaal'd te worden de bewegingen van iemand die een toeval heeft, de stuip
U'ekkinp;en van een zieltogende, al wordt daardoor een bijstamIer gemak!.. 

11, ben het hieromtrent geheel eens met den heel' Patijn die zoo op jlll'i,lisehe al~ 
wijsgeel'ige gronden zeer juist heeft betoogd, dat de afkondiging van tie onlocl'eken
haarltcicl "an bewusteloozen geheel ovcl'bod ig was, 

ledercen mI dit toegeven, hehalve degeen die met den he('I' van rlel' I\uu~' meent 
dat dit artikel onmisbaar is bij een e\'entueel agt'essief op(reden van ,lie vel's('hdk
kelijke slaapwandelaars, Nu maakt hiel'in de dool' de Commissie voorgestelde \'el'
stet'king van volslagen geen vel'Schil. 

'rus 'ehen iemand die volslagen bewusteloos is en een die is hewusteloo~, bestaat 
geen verschil. Gelijk iemand niet meel' dood kan zijn dan dood , zijn el' ook gecnc 
tt'appen van bewusteloosheid, en kan iemand niet gezegd wOl'den in onderlingc tegen
stelling bewusteloos, half bewusteloos of volslagen bewusteloos te zijn, 

Wat men met half bewusteloos bedoelt is bedwelmd, gelijk 111('11 zijn kan .1001' den 
''''ank, Leest !TIen nu het al'tikel gelijk de Commissie wil, dan J'cst, omclat .Ie 
Memorie van Toelichting in haal' geheel blijft, rle mogelijkheid, .lat men onder \'01-

'lagen bewusteloo heid zal bl'engen volslagen bedwelming of .\ien toestand, uit mis
ul'uik van sterken drank ontstaan, cle gevaarlijkste pet'iode bij ie.\('r 'n dl'onbul'fl, 
namelijk de periode, voorafgaande aan het oogenblik, dat hij otHler tafel makI, dat 
hij WOI'ut perinde ac cadaver, Met het oog uaarop zou ook .Iie \'o lsh\gen ])p\\'lIs(ploos
hcid in de wet gevaarlijk kunnen wonlen. 

Om die t'edenen raad ik, in den geest van tien Raad van Sta(e, van .IClIl\IinistPl' 
cn van de minderheid del' Commissie, de vool'keul' te gcven ullnll('s Ministet'S niCllwc 
I'r.lactic van het al'tikel, boven het amendement del' Commissie, 

["lIet amendement van oeu heel' GOEMAN 130ltGESIUS IICI',1 alznu tlUIJI' .k j{.'gerl'ing 
overgenomen, Dnt del' Commissie van Rnppol'lclIl'. 1Icl'll Bwt 10 !t'grn 16 sirmOlen 
Vf!l'WOl'pcn , ] 

Art. 38, 

Eell killd wordt niet strafl'echtel ijk vervolgd 
wegens een feit, begaan voordat het den leef
tijd van tien jaren heeft bereikt.. 

Valt het begane feit in de bepaling van een 
misdrijf waarop gevangenisstraf is gesteld en 
dat niet aJleen op klachte vervolgbaal' is of in 
die der overtreding omschreven in artikel 432, 
dan kan de burgerlijke rechter, op vordering 

Gcwijzi~(I, wnt hrt rll)".,;p! 
gct!rnkte b.,tn'fl. bij ti .. 
W(~t vnll 15 ,Tnlll1u1'Ï 
1 qq(j (Stbl, tl0, 6): 

del' ol)('rlr('di/~r;(,1/ 
olllsclu'c\'Cll 
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van het Open baar Ministerie, gelasten dat 
het kind in een rijksopvoedingsgesticht zal 
geplaatst worden, ten hoogste tot den leef
tijd van achttien jaren. 

Dezelfde rechter kan altijd het ontslag 
gelasten. 1 

Art. 39. 
Bij strafrechtelijke vervolging van een kind 

wegens een feit, begaan voor dat het den 
leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, onder
zoekt de rechter of het met oordeel des onder
scheids gehandeld heeft. 

Blijkt niet dat het met oordeel des onder
scheids heeft gehandeld, dan wordt op het 
kind geenc straf toegepast. Valt het begane 
feit in de bepaling van een misdrijf waarop 
gevangenisstraf is gesteld en dat niet alleen 
op klachte vervolgbaar is of in die der overtre
din!J omschreven in artikel 432, dan kan 
de rechter gelasten dat het kind in een rijks
opvoedingsgesticht zal geplaatst worden, ten 
hoogste tot den leeftijd van achttien jaren. 

Dezelfde rechter kan altijd het ontslag ge
lasten. 

Bl~ikt dat het kind met oordeel des onder
scheids heeft gehandeld, dan wordt het maxi
mum del' hoofdstraffen, op het strafbare feit 
gesteld, met een derde verminderd. 

Geldt het een misdrijf waarop levenslange 
gevangenisstraf is gesteld, dan wordt ge
vangenisstraf opgelegd van ten hoogst.e vijf
tien jaren. 

De in artikel 9b 1° en 4° vermelde bij- . 
komende straffen worden niet opgelegd. 1 

Gewijzigd, wat het cursief 
gedrukte beh'eft , bij de 
wet van ] 5 Januari 
1886 (Stbl. uO. 6): 

der overtre
din!Jen omsch reven 

O. R. O. AltT. 48. Een kind wordt niet strafregtelijk vervolgd wegens 
een feit, gepleegd voordat het den leeftijd van tien jaren heeft bereikt. 

Valt het gepleegde feit in de bepaling van een misdrijf waartegen ge
vangenisstraf is bedreigd en dat niet alleen op klagte vervolgbaar is, dan 
kan de burgerlijke regter gelasten dat het kind in een rijksopvoedings
gesticht zal geplaatst worden, ten hoogste voor den tijd van zes jaren. 

Dezelfde regt er kan steeds bet ontslag gelasten. 
O. R. O. AltT. 49. Bij strafregtelijke vervolging van een kind wegens 

een feit, gepleegd voordat bet den leeftijd van zestien jaren beeft be-

I [Ter uitvoering van de arLt. 38 eu 39 is vastgesteld de WAL \' nD 15 Jan . 1886 tStb/. 7). 

zie deel IV hl. 375 volg.] 
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reikt, onderzoekt de regter of het kind met oordeel des onderscbeids ge
handeld heeft. 

Heeft het zonder oordeel des onderscbeids gehandeld, dan wordt op 
het kind geene straf tOflgepast. Valt het gepleegde feit in de bepaling 
van een misdrijf waartegen gevangenisstraf is bedreigd en dat niet alleen 
op klagte vervolgbaar is, dan kan de regter gelasten dat het kind in 
een rijksopvoedingsgesticht zal geplaatst worden, ten hoogste tot acnt
tienjarigen leeftijd, en voor niet langer dan zes jaren. Dezelfde regtel' 
kan steeds bet ontslag gelasten. 

Heeft het kind met oordeel des onderscheids gehandeld, dan worden 
de hoofdstraffen, tegen het strafbare feit bedreigd, zoo wel voor het 
maximum als, behoudens de bepalingen van artikel 24 en van de eerste 
zinsnede van artikel 31, voor het minimum, met een derde verminderd. 

Waar de levenslange gevangenisstraf is bedreigd, wordt eene ge
v,tngenisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien jaren. 

De in artikel 9b 10 en 40 vermelde bijkomende straffoo worden niet 
opgelegd. 

Memorie van Toelichting. 

Ad 2um. (Art. 48, 49, 1ste en 2de lid). Art. 45 hoofdst. II van het 
ontwerp van eene inleiding van het regt in het algemeen (18.04) bepaalde: 

»Ten aanzien van kinderen, nog geene veertien jaren oud zijnde, beeft 
• geene toerekening plaats". 

Art. 21 van het crim. wetb. van 1809 schreef in zijnen aanhef voor: 
.Kinderen beneden den ouderdom van twaalf jaren, misdoende , mogen 

»deswegens door de l'egters niet gestraft worden". 
Dit voorschrift vindt men, met verandering van twaalf in ti en, 

terug in ' art. 32 van het ontwerp van 1814, in art. XXXI van bet 
ontwerp van 1827 en in art. 5 T. V van het eerste boek van een 
wetboek van strafregt zooals dit in 1840 werd afgekondigd. Het in 1847 
vastgestelde eerste boek daarentegen en het ontwerp van 1 59 bepalen 
geen leeftijd beneden welken de toerekenbaarheid algemeen is uitge loten. 

Zij sloten zich aan bij bet stelsel van den Code Pénal, dat ook werd 
aangenomen in de §§ 42 en 43 van het pruissische strafwetboek van 
1851 en in de artt. 76-82 van het beijersche strafwetboek van 1861. 

Algemeen echter gold in Duitschland eene andere leer, waaraan de 
rijksdag van den noordduitscben bond regt liet wedervaren door de 
aanneming van § 55 van het thans voor geheel Duitschland geldende 
strafwetboek: 

» Wel' bei Begehung einel' Handlung das zwölfte Lebensjabr nich t 
»vollendet hat , kann wegen derselben nicht strafrechtlich verfolgt werden". 

De bepaling is gebeel in overeenstemming met het merkwaardige 
psychologisch ad vies, dool' de pruissische regering ingewonnen over de 
.Alterstufe für die kriminelle St.rafbarkeit" 1, in welk advies op heldere 
en overtuigende wijze wordt aangetoond, dat bij kinderen onder de 
tien of twaalf jaren normaal van geene eigenlijk vrije wilsbepaling, 
van geen juist inzigt in hetgeen goed of kwaad, geoorloofd of onge
oorloofd, regt of omegt is, alzoo van geene strafregtelijke toel'ekenings-

1 Men y,ie ae in de vorige nooL [hicl'Voor op bl. 366J aangehnnltle bijlage U"I' llH'11J1Il'ie 
van toelichting van heL dLLitschc wetboek, lJ I, S. 3, 4, 17-20. 
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vatbaarheid, van geen oordeel des onderscheids , naar den bij ons ge
ijkten term, de rede kan zijn . 

Wat de psychologische wetenschap leert, is ook bij ons gebleken in 
overeenstemming te zijn met de lessen der ervaring en de behoeften 
der praktijk. • 

Al leven wij onder een wetboek dat strafvervolging van kinderen op 
zeer jeugdigen leeftijd toelaat, toch zijn de daaraan verbonden bedenkelijke 
gevolgen zóó algemeen erkend, dat herhaaldelijk door het departement van 
justitie voorschriften zijn gegeven aan het openbaar ministerie om van 
de bevoegdheid welke de wet niet uitsluit, zoo min mogelijk gebruik 
te maken. Dit intusschen heeft niet belet en kon, zoo lang de wet on
veranderd bleef, niet beletten, dat meermalen teregtstellingen en ver
oordeelingen van jonge kinderen plaats hadden, die in strijd bleken te 
zijn met de algemeene regtsovertuiging , en welker schadelijke gevolgen 
voor de jeugdige veroordeelden zelve alleen door het regt van gratie 
konden worden gekeerd. 

Op deze gronden is het raadzaam terug te keeren tot de leer van 
het wetboek van 1809 en der ontwerpen van 1804, 1814, 1827 en 
1840, en met de drie laatste als uiterste grens der toerekeningsvat
baarheid aan te nemen den leeftijd van tien jaren. Terwijl er geen 
onderscheid wordt gemaakt tusschen jongens en meisjes en evenmin 
tusschen misdrijven en overtredingen, schijnt het veiliger, niet. zooals 
het C. W. van 1809 en het duitsche wetboek, alle strafregtelijke ver
antwoordelijkheid uit te sluiten tot het bereiken van den leeftijd van 
twaalf jaren, maar een jongeren leeftijd aan te nemen, waartegen geene 
bedenking mogelijk is. 

Gevaar dat de grenzen der toerekeningsvatbaarheid, met het oog op 
's menschen leeftijd en normale ontwikkeling, te ruim worden gesteld, 
bestaat te minder, omda.t hij die den leeftijd van zestien jaren nog niet 
heeft bereikt, niet ter zake van eenig strafbaar feit kan worden ver
oordeeld zoolang niet is onderzocht en overtuigend gebleken, dat hij 
dit feit m et oordeel des onderscheids heeft gepleegd, dat hij 
er de gevolgen van heeft kunnen berekenen en genoegzaam ontwikkeld 
was om er het strafbaar karakter van te kunnen beseffen. 

Dit bepaalt art. 49, al. 1, 2, in overeenstemming met het geldende 
regt en met eene gemeerte regtsovertuiging , die hare uitdrukking vindt 
in de wetboeken van de meeste europesche staten. Deze bepaling eischt 
dan ook geene nadere toelichting. Alleen zij, om haar verband met art. 
47 l37] duidelijker te doen uitkomen, nog in het algemeen verwezen 
naar het reeds aangehaalde advies en in het bijzonder naar hetgeen 
daaruit hieronder is overgenomen, in den oorspronkelijken tekst ten 
einde aan de kracht en juistheid van uitdrukking niets te kort te doen: 

." W enn demgemäsz bei den Individuen diesel' Alterstufe 1 das Vermögen , 
." die Gesetzwidrigkeit einer Bandlung einzusehen und die Freiheit des 
." Willens ZUl' Ausübung oder Unterlassung derselben , d. h. die Zu l' ec h
»nungsfähigkeit im Allgemeinen vorausgesetzt werden musz, 
» so darf doch nicht übersehen werden, dasz die Individualitüt der Jugend 
»eine grosze V orsicht für die gesetzliche An wendung die~er V oraussetzung 

1 Volgens het advies en ~ 55 van het duitsche wetboek twaalf, volgens art. 48 van 
het ontwcrp Lien jaren. 
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»erforderlich macht. Denn wo es dem jugendlichen Alter wegen Mangels 
»an Erfahrung unmöglich wird, ZUl' vollen Klal'heit und ZUl' richtigen 
»Erwägung seiner V orstellungen zu gelangen, ist dasselbe nur gal' zu ge
»neigt , diese Lücke d ul'ch di'e Ei n bil dun g s kr aft zu ersetzen. Auszerdem 
»aber bedingen auch die bedeutenden körperlichen Entwickelungsvorgänge , 
»in welchen dasselbe sich noch befindet, eine so grosze Reizempfänglichkeit 
.flir äuszere Eindrücke und eine so haltlose Regsamkeit gegenüber uner
»warteten Einilüssen äuszerer Momente, dasz selbst in den Flillen, wo 
»die Zurechnungsfähigkeit jugendlicher Individuen nicht ausgeschlossen 
»werden kann, doch das V orhandensein des U n ter s c hei dun g s -V e r
,mögens in Frage kommen musz. Vom forensischen Standpunkt wül'de 
> daher in derartigen F~men immer noch festzustellen sein, 

l>n i c h t, ob del' eines Vergehens oder Verbrechens Angeschuldigte im 
.A 11 gem e i n e n Recht vom Um'echt, Gutes vom Bösen, Erlaubtes vom 
»Unerlaubten zu unterscheiden vermag, 

»s 0 n der n, ob derselbe den Grad del' Verstandesentwickelung be
>sitzt, welcher erforderlich ist, urn jene Untel'scheidung in Bezug auf 
.die konkret begangene Bandlung und auf die, sie als eine strafbare 
• charakterisirenden Merkmale vorzunehmen; 

.u n d ob er im Stande war, zu erkennen, dasz seine Pilicht die 
»Unterlassung jener speziellen Bandlung erfordel'e". 

Heeft een kind van beneden de tien jaren een feit gepleegd, vallende 
in de bepaling van eenig mis d l' ij f waartegen gevangenisstraf is be
dreigd, of blijkt voor den stl'afregter I dat zoodanig feit zonder oordeel 
des onderscheids is gepleegd door een kind tusschen de tien en zestien 
jaren oud I dan kan plaatsing in een opvoedingsgesticht worden gelast 
voor den tijd van ten hoogste zes jaren en (in het tweede geval) niet 
langer dan tot achttienjarigen leeftijd. Deze opsluiting, dikwÜls ook in 
het belang van het kind zelf bevolen, als het geene naaste betrekkingen 
heeft of het verblijf bij deze voor hem nadeelig zoude zijn, is geene 
straf, terwijl de opvoeding geacht kan worden op achttienjarigen 
leeftijd voltooid te zijn . 

Overtredingen of misdrijven waartegen alleen hechtenis of geldboete 
is bedreigd, moeten echter geene aanleiding geven tot dezen maat.regel. 
Uit deze beperking blijkt ook de bedoeling om de opsluiting niet te ge
lasten dan in gevallen van ernstigen aard. Nog blijft zij uitgesloten ten 
aanzien van feiten, vallende in de bepaling van eenig misdrijf alleen 
op klagte vervolgbaar. Of de hiel' bedoelde maatregel zal worden toege
past, moet in geen geval afhankelijk zijn van den wil van bijzondere 
personen . Daarenboven, de klagtdelicten zijn in den regel van dien aard, 
dat zij niet kunnen worden gepleegd door zeer jeugdige kinderen, met 
uitzondering alleen van den familiediefstal (art. 343 [316] al. 2) en 
verwante misdrijven. Maar in die gevallen voorzien de artt. 357 en 442 
B. W. genoegzaam. 

W ol'dt het kind om zijnen zeer jeugdigen lellftijd in geen geval voor 
den strafl'egter geroepen (art. 48), dan brengt zijn belang ook mede, 
d!tt de last tot plaatsing in een opvoedingsgesticht, zoo daartoe termen 
zijn I uitga van den burgerlijken regter. Is daarentegen die la t het ge
volg van een strafregtelijk onderzoek dat tot een ontslag van regtsvPl'
volging heeft geleid (art. 49, al. 2), dan is niet alleen de l'egtel' voor 
wien dat onderzoek is gehouden, hot best in staat om te beoordoelon 
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of plaatsing in een opvoedingsgesticht wordt vereischt, maar dan brengt 
het belang van den jeugdigen beklaagde tevens mede dat hij niet, met 
noodelooze vermeerdering van kosten en omslag en minder waarborgen 
voor eene goede beslissing, naar den burgerlijken regter worde verwezen 
opdat door dezen omtrent die plaatsing uitspraak worde gedaan. 

Dezelfde regt er die de plaatsing beveelt, kan ook het ontslag gelasten 
(art. 48, al. 3, art. 49, al. 2, laatste zinsnede). Door deze bepaling 
wordt eene leemte van het geldende regt aangevuld. Eigenlijk is er 
thans geene magt bevoegd om het ontslag uit het gesticht, bedoeld bij 
art. 66 C. P., hoe wenschelijk en noodig dit ook moge zijn, te gelasten. 

Il. Vermindering der stmfbaal'heid (art. 49, 3de-5de lid). 

Het ontwerp kent, nevens eenige bijzondere redenen van vermindering 
van strafbaarheid voor bepaalde misdrijven in het tweede boek bij die 
misdrijven vermeld 1, slechts één algemeenen grond van vermindering 
van strafbaarheid, den leeftijd van tien tot zestien jaren bij hen die geacht 
worden een strafbaar feit met oordeel des onderscheids te hebben ge
pleegd. Want al is het feit hier toerekenbaar omdat zij met vrije wils
bepaling gehandeld hebben, het gebrek aan kennis en ervaring, de nog 
onvolkomen rijpheid des oordeels , aan hun zeer jeugdigen leeftijd eigen, 
belet om de strafwet in hare volle gestrengheid op hen toe te passen. 
De hoofdstraffen worden ten hunnen aanzien, voor het maximum, met 
een derde verminderd. Levenslange gevangenisstraf wordt aan hen in 
geen geval opgelegd, en het maximum der alternatieve tijdelijke straf 
(20 jaren) tot het gewone maximum (15 jaren) teruggebragt. Ook de 
bijkomende straffen van art. 9b 1°. en 4°. worden niet opgelegd, die 
vermeld sub 2°. en 3°. daarentegen wel en zonder vermindering. De ver
beurdverklaring is voor geene vermindering vatbaar, en de plaatsing in 
eene rijkswerkinrigting moet, zal zij, door den regter bevolen, haar 
doel bereiken, ook ten aanzien van jeugdige veroordeelden niet van te 
beperkten duur zijn. Voorts zal bij de wettelijke regeling der werkin
rigtingen (art. 29 [22J in verband met art. 41 [32, 2e lidJ) op de 
belangen en behoeften der jeugdige veroordeelden meer in het bijzonder 
zijn te letten. 

Ver'minderde toel'e~cnbaal'heid - verzachtende omstandigheden. 

Met weinige woorden moet reden gegeven worden waarom in het ont
werp niet is opgenomen: 

a. eene bijzondere bepaling over de verpligte vermindering van straf 
wegens gebrekkige ontwikkeling van verstandelijke vermogens; 

b. eene algemeene bepaling over de van 's regters oordeel afhankelijke 
vermindering van straf bij het aanwezig zijn van "verzachtende 
omstandigheden". [Vgl. hierover ook de plaatsen, aang. op bI. 157.J 

Ad a. Vele duitsche wetboeken, o. a. het saksische van 1855 (her
zien in 1866), art. 88, bevatten een voorschrift krachtens hetwelk de 
straf moet worden verminderd, wanneer het feit den dader uithoofde 
van zijn geestes- of gemoedstoestand niet ten volle toerekenbaar is. Zoo
danig voorschrift kwam echter niet voor in het pruisische wetboek van 

1 Zie de artt. 277 [259J, 311, 330. 
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1851, en werd, ofschoon opgenomen in het eerste ontwerp van het 
strafwetboek voor den noordduitschen bond en in een nader ontwerp, 
met gewijzigde redactie, behouden overeenkomstig het ingewonnen psycho
logisch advies 1, dool' de bondscommissie verworpen en later ook niet 
in het wetboek opgenomen 2. Teregt. Eene handeling is in strafregte
lijken zin toerekenbaar of niet. Zeker bestaan er verschillende graden 
van schuld al naarmate de verstandelijke: vermogens meel' of minder ont
wikkeld zijn 3 j maal' het begrip van toerekenbaarheid is niet deelbaar 4 . 

,Als vast staat dat de beklaagde heeft gedaan wat hij niet kon laten of 
gelaten wat hij niet kon doen, dan is het feit ontoerekenbaar j als 
daarentegen zijn gemoedstoestand de vrije wilsbepaling niet uit loot, dan 
is het feit, hoe verschoonlijk ook, toerekenbaar. lèl·tiU1n non dCltw·. Het 
is dan ook merkwaardig, dat de door de pruissische regering geraad
pleegde deskundigen, onder erkenning dat de (dool' hen aanbevolen) :.ver
»minderde toerekeningsvatbaarheid aan vele misbruiken de deur opende", 
tevens toegaven, dat van het standpunt der medische wetenschap, noch 
in het algemeen noch in een concreet geval met juistheid de grenzen 
zijn uan te wijzen waar dan die halve toerekenbaarheid begint en waar 
zij eindigt. 

Ad b. Het stelsel van :0 verzachtende omstandigheden", gelijk dat thans 
bij ons geldt ingevolge art. 9 en art. 20 der wet van 1854, het laatste 
in verband met art. 463 C. P., is in den tegenwoordigen toestand onzer 
strafwetgeving onmisbaar. Het is het noodzakelijk correctief van een straf
wetboek, dat in zijne bijzondere strafbepalingen geen rekening houdt met 
de oneindig verschillende omstandigheden waaronder het misdrijf gepleE'gd 
kan worden, en dat dus in den regel veel te harde straffen bedreigt, 
althans het minimum del' straf veel te hoog stelt. Dit is niet alléén het 
geval bij de zoogenaamde misdaden (cl'imes) waarvan ongeveer drie vier
den bij de beregting blijken geen criminele straf te verdienen ij, maar ook 
bij de wanbedrijven (délits). De geregtelijke statistiek van 1 70-1 77 e 
toont aan, dat art. 463 C. P. en art. 20 der wet van 29 Juni 1854 
(Staatsblad nO. 102) in 1870 op ruim 54 0/0' in 1871 op ruim 56°/ij' 
in 1872 op ruim 54 0/0' in 1873 op ruim 54 0/0' in 1874 op ruim 55 o/~, 
in 1875 op ruim 56 0/0' in 1876 op ruim 55 %, in 1877 op ruim 
54° / 0' en alzoo geregeld op veel meer dan de helft der gezamenlijke cor
rectioneel veroordeelden werden toegepast . 

Waar zoo de uitzondering regel en de regel uitzondering wordt, is de 
straf tegen het misdrijf in de wet bedreigd geene waarheid meer en wordt 
met den eerbied voor de wet hare preventieve kracht verzwakt. 

Zulk een stelsel moge zijn een noodzakelijk expedient eener verouderde 
en slechte wetgeving, eene nieuwe wetgeving die in overeenstemming 

1 Zie de reeds [uoot op bI. 366 hiervoor] naugehaald~ bijlage der memorie van toelichliu' 
van het duitsche wetboek, bI. 3 eu 15-17. 

~ SCUWAltZE, Commeular (3de uilgaaf vau 1873), S. 216, 217. 
3 In het slelsel van verzachtende omstnu(ligheden, gelijk het than. uog bij ems geleIl, 

wordt dun ook le r'lgt »de bekrompenheid vau oordeel" onder die omstandigheeIen opgenoemd. 
Zie art. 9 eIer wct vau 29 JUllij 1854 (Staatsblad 00. 102) cn voorl nrt 22, tlleede li,l, 
Van het O. W. van 1809, met geringe wijziging overgenomen iu art. 33 !Jntll. 1 11 cu 
al't. xxxn outw. 1827, al·L. 69 boek I 18,1.0, arL. 74 boek I 1817 en art. 35 oulll. 1859. 

I BJlJtNrm, Lchl'bllrh, ~ 77, hl. 125 (7do druk). 
3 Zie boven, alg. bosch., ~ 3 [hicrvoor op bI. 60 en lil]. 
6 1870) bI. XX, 1871-1875) bI. XXI) 1876, bl. XXl!) 1 77. bI. '\X. 
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is met de vorderingen der wetenschap en beantwoordt aan de eischen 
der praktijk, heeft daaraan geen behoefte. 

Absolute strafbepalingen, een vooraf bepaald fixum van straf, worden 
door het ontwerp onvoorwaardelijk en zonder eenige uitzondering ver
worpen. Ook in die zeer enkele gevallen waarin levenslange gevangenis
straf wordt bedreigd, geschiedt dit steeds tel' keuze met tijdelijke gevange
nisstraf van ten hoogste twintig jaren. Andere bloot alternatieve straf
bepalingen van gevangenisstraf en geldboete, van hechtenis en geldboete 
komen meermalen voor. Overigens wordt in alle gevallen 's regters vrijheid 
in de bepaling van den duur del' vrijheidstraf en het bedrag del' vermogen
straf alléén beperkt door het algomeene of bijzondere maximum en dool' 
de algemeene minima van de artt. 10 [10], tweede lid, 24 [18] ,eerste 
lid en 31 [23], eerste lid. 

In zoodanig stelsel is geene plaats voor wettelijke voorschriften over 
»verzachtende omstandigheden" hetzij in het algemeene deel voor alle 1, 

hetzij in het bijzondere deel voor sommige strafbare feiten 2, ten einde 
den regter te magtigen om te gaan beneden het zoo gen a a m d e mi
nimum dat dan toch in werkelijkheid ni et is het minimum der straf. 

De regter behoeft overigens geen bijzonder mandaat van den wetgever 
om op verzachtende omstandigheden te letten. Hij is steeds verpligt , 
bij de bepaling del' straf binnen de door de wet zoo ruim mogelijk te 
stellen grenzen, op all e omstandigheden, aan den dader en aan de daad 
eigen, verzachtende zoowel als verzwarende, acht te slaan. De wette
lijke onderscheiding, in art. 9 der wet van 1854 uitgedrukt door het 
woord a a n mer k el ij k e, moet dan ook vervallen om plaats te maken 
voor eene oordeelkundige waardering der feitelijke gegevens van elk 
bijzonder geval. 

I l!'ransch steliel , thans bij ons nog geldende, overgenomen in de artt. 79-85 C. P. B. 
~ Stelsel van het pruissische strafwetboek van 1851, overgenomen in het duilsche l'ijks

strafwetboek, op de !l;l'onden uiteengezet in de memorie van toelichting bI. 111-114. Eene 
uitvoerige en hoogst belangrijke bestrijding van de fl'unsch-pruissische leer der C'Îrconstances 
aUé"1tantes (»mildernden Umstände") vindt men bij JOHN, Entwul'f mit Motiven zu einem 
Strafgesetzbnche ftir den NOl'ddeuti!chen Bnnd, S. 167-18,1. 

Advies van den Raad van State. 

Art. 48 bepaalt, dat. een kind, 
vóór het bereiken van zekeren leef
tijd 1 in geen geval strafregtelijk 
verantwoordelijk zal zijn. 

Art. 48 neemt aldus eenen terminus 
criticus aan, door welken de straf
vervolging in het algemeen wordt 
beperkt. 

Reeds in boek I van het strafwet
boek van 1840 (Staatsblad nO.24) treft 
men in art. 5 titel V de bepaling 
aan, dat misdaad of wanbedrijf be-

I [10 jnren in O. Sto. , doch in het Ont
werp bij den Haad van Stale nanhnngig ge
maakt 12 jnren. I,uter in O. R. O. op 10 
tel'l1ggebracht.] 

Rapport aan den Koning. 

Art. 48 bevat niets nieuws. Gelijke 
bepaling kwam reeds voor in het 
Crimineel Wetboek van 1809 en werd 
daaruit overgenomen in deontwerpen 
van 1814,1827 en 1840. Men vindt 
haal' overigens in alle nieuwere wet
boeken, met uitzondering van het 
belgische, laatstelijk nog in het hon
gaarsche van 1878 (§ 84). 

De Raad van State verklaart zich 
niettemin tegen het artikel, op grond 
»dat die van alle strafregtelijke ver
»antwoordelijkheid vrijgestelde kin
»deren de willige en niet zelden zeer 
»sluwe instrumenten zijn tot het 
»plegen van allerlei misdrijf, met 
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gaan door kinderen beneden de tien 
jaren ten hunnen aanzien niet toe
rAkenbaar zou zijn. 

In de ontwerpen van 1846-47 
was aanvankelijk eene voordragt in 
gelijken zin gedaan, met dien ver
stande, dat voor mi~drijven en wan
bedrijven de leeftijd van tien, voor 
overtredingen die van acht jaren 
werd voorgesteld. 

De tegenstand in de Tweede Kamer 
tegen deze voordragt was echter zoo 
sterk, dat de Regering, ten einde de 
verwerping van titel V boek I te 
voorkomen, op het laatste oogenblik 
de bedoelde artikelen introk 1. 

In het ontwerp van 1859/60 treft 
men dan ook geene bepaling van dien 
aard aan. 

Ook het Pruissische wetboek van 
1851 maakt de strafregtelijke ver
volgbaarheid niet afhankelijk van 
eenen bepaalden leeftijd. 

Evenals de Code Pénal in artt. 66 
en volgg. onderscheidt bet Pruissisch 
wetboek in §§ 42 en 43, en zoo ook 
het Belgisch wetboek in al'tt. 72 en 
volgg. ," slechts tusschen hen die be
noden en hen die boven den leeftijd 
van zestien jaren misdrijf plegen, en 
ten aanzien der eersten of zij al dan 
niet met oordeel des onderscheids het 
feit gepleegd hebben. 

Het Duitsche wetboek § 55 daaren
tegen bepaalt bovendien, dat wie bij 
het plegen eener handeling het 
twaalfde levensjaar niet voltooid heb
ben, wegens die handeling niet straf
regtelijk vervolgd kunnen worden. 

Dienovereenkomstig luidt ook het 
voorsLel del' Staatscommissie, het
welk echter dool' den Minister van 
Justitie in dier voege veranderd is , 
dat de leeftijd, door de Staatscom
missie op tie n jaren gesteld, dool' 
den Minister verhoogd is tot t w aaH. 

De toerekenbaarheid van misdrijf, 
door kinderen gepleegd, is voorzeker 

1 V. D. HONEltT. Bet wetboek vm> sb"af
regt toegelicht, blz. 411, 419 en '134. 

" name van dieverijen, smokkelarij 
» en bedelarij, in de band bunnel' 
»ouders en andere betrekkingen." 
Het advies doet daarbij opmerken: 
»boe nadeelig het art. 55 van het 
»duitscbe strafwetboek in de praktijk 
" zich heeft ontwikkeld in die mate, 
» dat aan herziening dier bepaling 
"in den duitscben rijksdag ernstig 
"wordt gedacht." 

De juistheid dezer laatste opmer
king moet al dadelijk in twijfel ge
trokken worden. Het is waar, dat 
weinige jaren na de invoering van 
het rijkswetboek , toen de »Strafge
setz-novelle" van 26 Februal'ij 1876 
in bewerking was, velen hun stem 
deden hooren tegen het voorschrift 
dat kinderen beneden de twaalf jaren 
aan alle strafvervolging onttrekt, en 
verband zochten tusschen dit voor
schrift en de toeneming van aansla
gen op den eigendom, in den laatsten 
tijd door jonge kinderen gepleegd. 
Van dat verband was intusschen vol
gens de » Motive" van het ontwerp 
del' novelle, dat geen voor tel tot 
verandering in dit opzigt inbield, 
het bewijs niet geleverd. 

In het breede werden de gronden 
voor die stelling dool' de bondsrege
ring uiteengezet. Zij stelt op den 
voorgrond, dat § 55 is ontleend aan 
het gemeene duitsche regt, dat ge
lijke bepaling alleen in het pruis
sische wetboek van 1851 en in het 
beijersche van 1861 ontbrak, dat 
niettemin ook in Pruissen onder de 
heerschappij van dat wetboek de
zelfde klagten waren geuit over» ver
wildering" der jeugd. 

Maar al mogt het bewijs geleverd 
zijn - zoo vervolgen de Motive
dat in sommige gevallen ouders en 
voogden in de bepaling van § 55 
aanleiding vonden om kinderen tot 
het plegen van misdrijf te misbruiken, 
dan is hiermede nog niet uitgemaakt 
dat men die kinderen, wier toereke
ningsvatbaarheid niet kan worden 
aangenomen, niettemin moet straf-
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een vaR de teederste en moeijelijkste 
punten van strafwetgeving. 

De memorie van toelichting ont
wikkelt de redenen, die er voor 
pleiten het stelsel van het Duitsche 
wetboek en van het ontwerp op dit 
punt te omhelzen. 

Van den anderen kant valt intus
schen niet te ontkennen, dat vol
slagene straffeloosheid en on straf
baal'heid van kinderen het plegen van 
misdrijven en overtredingen in de 
hand werken. 

De bekende hoogleeraar Berner 
wees el' reeds op in 1869 1, en sedert 
is maar al te zeer gebleken, hoe 
nadeelig het art. 55 van het Duitsche 
strafwetboek in de praktijk zich heeft 
ontwikkeld, in die mate, dat aan 
herziening dier bepaling in den 
Duitschen Rijksdag ernstig gedacht 
wordt. 

Dit neemt niet weg, dat de Mi
nister van Justitie het art. 48 des 
ontwerps, hetwelk zich in zoo verre 
gunstig van § 55 van het Duitsche 
wetboek onderscheidde, dat de Staats
commissie den tel"rninus c1'iticus twee 
jaren lager gesteld had, met voor
melde § 55 op dit punt gelijk ge
maakt heeft. 

De Raad van State mag Uwe 
Majesteit niet ontveinzen, dat naar 
zijne meening het stelsel, in art. 48 
nedergelegd , bedenkelijk is te noe
men, - eene bedenkelijkheid die 
toeneemt al naar mate men den 
leeftijd van straffeloosheid hooger 
gelieft te stellen. 

Men vergete toch niet, dat die van 
alle strafregtelijke verantwoordelijk
heid vrijgestelde kinderen de willige, 
en niet zelden zeer sluwe) instru
menten zijn tot het plegen van aller
lei misdrijf. met name van dieverijen, 
smokkelarij en bedelarij, in de band 
hunner ouders en verdere betrek
kingen. 

J K"itik des B'ntwii'fes ei,tes Straff/esctz
buc1,es fii1' den Norddeutschen Bund , Leipzig 
1869, § 49, Seite 27. 

fen, maar veeleer dat men hen, vol
gens het voorgestelde nieuwe lid van 
§ 55 door disciplinaire maatregelen 
aan den schadelijken invloed van 
ouders of voogden behoort te onttrek
ken. Bij de beraadslagingen in den 
rljksdag werd slechts door één afge
vaardigde uit de Rijnpro,"inciën het 
fransche stelsel, daar in 1851 door 
het pruiasische wetboek bekrachtigd, 
verdedigd; maal' het regeringsvoor
stel, waaraan onderscheidene sprekers 
hun steun schonken, werd met groote 
meerderheid aangenomen 1. Na dit 
votum en de gronden, waarop het 
rust, , kan zoomin worden toege
geven, dat § 55 van het duitsche 
wetboek slecht heeft gewerkt als dat 
over intrekking of wijziging dier be
paling in den duitschen rijksdag nu 
nog ernstig wordt gedacht. 

Ook van de zijde van de deskun
digen buiten die vergadering bestaat 
daartoe geen aandrang. Veeleer het 
tegendeel. Althans er worden, van 
onmiskenbaar bevoegde zijde, stem
men gehoord, die niet alleen den 
twaalfjarigen leeftijd willen behou
den, maar dien zelfs uitgebreid wen
schen tot den veertienjarigen ouder
dom. Zie Gerichtssaal , 1878, XXIX, 
blz. 637 en 638. 

Wanneer het advies van den Raad 
van State verder doet uitkomen, dat 
jonge kinderen niet zelden zijn "de 
willige en zeel' slu we instrumenten" 
tot het plegen van misdrijven dool' 
volwassenen gebezigd, dan is dit 
geen wezenlijk bezwaar tegen het 
voorgestelde. In die gevallen toch 
zullen, niet die instrumenten, maar 
de volwassenen) die deze in het werk 
stellen, als daders moeten worden 
gestraft. En dit zal juist, naar het 
beginsel van art. 57 van het on t
werp [47] het geval worden bij het 
volgen van het nu voorgestelde. 

Is het den ondergeteekende onmo-

1 llÖINGHA US, das Strafgesetzbuch Hir das 
Deulsche Reich mil del' Strafgesetz-N ovelle 
von 1876. S. 73-77. 
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Men bedenke, dat het stelsel, dat 
misdrijven van kinderen beneden een 
bepaalden leeftijd tot geene andere 
wettelijke maatregelen kun n e n 
leiden, dan dat die kinderen van 
rijkswege eene goede opvoeding krij
gen, voor :.lek ere klasse van ouders 
een aanloksel te meer oplevert om 
bunne kinderen tot allerlei winst
gevende lDisdrij ven te bezigen. 

De Raad van State kan zich dan 
ook niet vereenigen met het voorstel 
des Ministers om in art. 48 des ont
werps den leeftijd van t w a a lf 
jaren te stellen. 

De Raad echter meent verder te 
moeten gaan. 

Hij kan om de redenen, hiervoren 
vermeld, het stelsel van art. 48 in 
geen geval goedkeuren. 

Dat het openbaar ministerie niet 
alle misdrijven, door kinderen ge
pleegd, zonder onderscheid vervolgen 
moet, spreekt van zelf, en wordt ook 
nu zoo begrepen. 

De vervolgbaarheid en strafbaar-

gelijk, om door het laten vervallen 
van eIken leeftijd in het wetboek eene 
l) lacune" 1 te veroorzaken, zou hij 
het. onverantwoordelijk achten om 
de m og e I ij kh ei d te laten bestaan, 
dat jonge kinderen kunnen worden 
vervolgd en voor hun geheele leven 
dan reeds als misdadigers kun n en 
worden gebrandmerkt, - toch is hij 
bereid om, wo veel hij kan, aan de 
bedenkingen van den Raad van State 
te gemoet te komen. Terugkeerende 
tot het voorstel der Staatscommissie, 
heeft hij den leeftijd, in art. 48 be
paald, weder op tien jaar gebragt , 
dewijl, hoezeer de bepaling van den 
twaalfjarigen leeftijd in Duitschland 
geene bedenkelijke gevolgen had, het 
bij den geopperden twijfel veiliger is, 
ook voor de handhaving van het be
ginsel, om den leeftijd eerder iets te 
laag dan te hoog te bepalen .. 

1 Zie ALllÉRlC ROLIN l. 11. p. blz. 11 L 

heid echter tot op :.lekeren leeftijd bij de wet uit te sluiten, acht de naad 
gevaarlijk voor de maatschappij in het algemeen zoowel als voor de 
toekomst der kinderen :.Ielven , die aldus vroegtijdig op het plegen van 
misdrijf worden afgerigt. 

De RMd adviseert derhalve het art. 48 uit het ontwerp te doen wegvallen. 

Plaatsing in een rijksopvoedingsge sticht (art. 48, tweede lid, 
art. 49) is door de Staatscommissie overgenomen uit het Fransche regt, dat 
ook in België, gelijk hier voren reeds werd herinnerd, navolging vond. 

Ook het Duitsche wetboek bevat bepalingen deswege, ofchoon ten 
aanzien van kinderen beneden de twaalf jaren (§§ 51) en 56) :.Iood!\nige 
plaatsing aan bijzondere voorschriften blijkens de geschiedenis der wet 
stilzwijgend werd overgelaten. 

In de memorie van toelichting heeft de Staatscommissie de vraag niet ter 
sprake gebragt , welke intusschen wel overweging scheen te verdienen, 
of niet veeleer ook op dit punt, gelijk op zoovele anderen, met het tmf
regt, dat ons tot dusverre beheerschte, had bebooren te worden gebroken. 

Het gesticht te A Ik m a a I' voor 
niet-veroordeelde jongens, en het ge
sticht te M 0 n t f oor t voor meisjes 
(veroordeelde en ni et-veroordeelde) 
zijn bij uitnemendheid kostbare in
stellingen van opvoeding, waarvan 
de uitkomsten met opzigt tot de op
voedelingen, althans wat de vrou we-

Rapport aan den Koning. 

Het financiëel bezwaar tegen de 
Rijksopvoedingsge~tichten, door den 
Raad van State terpmke gebragt , 
kan in het vervolg wo min als nu 
overwegend zijn. Is het verblijf in 
die gestichten in het wel begrepen 
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lijke betreft, tamelijk onzeker en 
twijfelachtig zijn, en die in aard en 
strekking, wèl beschou wd, buiten den 
werkkring en de bemoeijingen van 
het staatsgezag gelegen zijn. 

Worden deze bepalingen intus
schen in het wetboek behouden, dan 
zal in art. 48 , tweede lid, evenals in 
art 49, de leeftijd van ach t tie n 
ja ren als maximum van den ver
plegingstijd moeten gelden. 

Wiel-d, in strijd met 's Raads voor
stel, het art. 48 behouden, en de 
leeftijd van tie n jaren aldmtr her
steld, dan zou in het tweede lid des 
artikels de woorden: »VOOI" den tijd 
van zes jaren" moeten veranderd 
worden in: »voor den tijd van ach t 
jaren .. , 

Betel' zou de Raad het echter keu
l'en, indien de duur van het verblijf 
in een opvoedingsgesticht uitsluitend 
beperkt wierd tot het maximum van 
den achttienjarigen leeftijd, en niet 
tevens tot een getal van zes of acht 
jaren. Een opvoedeling bijvoorbeeld 
op zestienjarigen leeftijd te ontslaan, 
omdat hij reeds zes (acht) jaren in het 
gesticht geweest is, zou voor den ver
deren levensloop van den opvoedeling 
soms zeer schadelijk kunnen werken. 

Niet zonder grond zou overigens 
beweerd kunnen worden, dat het ont-

belang der kinderen, die worden op
genomen, niet minder is het in dat 
van den Staat, dat zij, die door 
daden getoond hebben een gevaar 
voor de publieke orde op te leveren 
of te zullen worden, nog tot goede 
burgers worden opgeleid op een leef
tijd, die daarvoor de gunstigste kans 
opent. Maar opgevat in dien zin, het 
werd reeds in de memorie van toe
lichting opgemerkt, moet deze maat
regel beperkt worden tot ernstige 
feiten en alzoo niet worden uitge
breid hetzij tot culpose misdrijven, 
hetzg tot eenvoudige bedelarg. 

's Raads voorstel, om het verblijf 
in het Rijksopvoedingsgesticht te be
perken uitsluitend tot het maximum 
van den zestienjarigen of achttien
jarigen leeftijd, zonder het aan eenige 
verdere tijdsbepaling te binden, kan 
moeijelijk worden gevolgd. Een maxi
mum toch van zes jaren kan in den 
regel voldoende worden geacht om 
het doel der plaatsing in het gesticht 
te bereiken, terwijl de vrgheidsbe
rooving VOOI" een nog langer en duur 
te zeer in eene straf zou ontaarden. 
Is gedurende zes jaar geene verbe
tering verkregen, zoo zoude ook een 
meer langdurig verblijftoch ijdel zgn. 

werp in eigen stelsel niet ver genoeg gaat, waar het de plaatsing in een 
rijksopvoedingsgesticht geheel uitsluit ter zake van misdrijven, met hech
tenis bedreigd, door welke uitsluiting de gepleegde c u lp 0 se misdrijven 
in geen geval tot zoodanige plaatsing grond kunnen opleveren. Ook ver
dient het naar 's Raads oordeel, in het stelsel des ontwerps geene goed
keuring dat de bedelarij in het ontwerp, boek lIl, art. 495 [489 O. R. 0., 
nu 432J, als overtreding met hechtenis gestraft, dientengevolge almede 
tot lIOodanige plaatsing niet zal kunnen leiden 

Met het behoud in art. 49 der verdeeling tusschen feiten gepleegd met, 
en tusschen feiten gepleegd zonder óordeel des onderscheids , en met de 
ouderdomsbepaling van zestien jaren, als tweeden terminus criticus, kan de 
Raad zich vereenigen , ofschoon ook daartegen gewigtige bedenkingen ge
maakt kunnen worden en van bevoegde zijde ook gemaakt zijn. 1 

De verzachtende omstandigheden als element van strafvermindering , zijn 
door de Staatscommissie niet behouden. 

1 Dr. JOlIN, hoogleéraar te Göltingcu, Das Strafrecht in Norddeutschland, 1870, S. 22. 
B.rm,NElt tcr aangeduider plaatse , S. 27 in noot en anderen. 
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Het art. 49 dat veroordeeling tot beneden het minimum toelaat, zoo 
dikwerf de schuldige beneden de <Iestien jaren met oordeel des onderscheids 
gehandeld heeft, maakt daarop uitsluitend eene uitzondering. In het stelsel 
des ontwerps is geene plaats, zegt de memorie van toelichting, voor 
wettelijke voorschriften over verzachtende umstandigheden. 

Deze stelling der memorie van toelichting levert, naar 's Raads inzien, 
stof tot gegronde bedenking op. Wel is waar voorzooverre het minimum 
van zes dagen (art. 10) zal gelden bij voorbeeld in de gevallen van 
brandstichting (art. 171 [157], nO. 1 enz.), valsche munt (art. 
230) [208], valschheid in geschrifte (art. 246) l225] , ver
krachting (artt. 262, 263) [242, 243], sequestratie (art. 303 [304 
O. R. 0., nu 282], eerste en tweede lid), doodslag na provocatie 
(art. 311), kinderdoodslag en kindermoord (artt. 314, 315) 
[290,291], doodslag op verlangen des verslagene (art. 317) 
[293], mishandeling (artt. 324 [300] en volgg.), diefstal (ook 
gequalificeerde) (artt. 336 [310] volgg.) enz., behoeft het geen 
betoog, dat in deze en dergelijke gevallen het stelsel der verzachtende 
omstandigheden tamelijk overbodig is te achten. 

Dat echter een zoo laag minimum als dat van art. 10, tweede lid, 
zijne bedenkelijke zijde heeft voor zoo zware misdrijven, als hiervoren 
vermeld, mag de Raad van State Uwe Majesteit niet ontveinzen. 

De regter zal naar het ontwerp met opzigt tot de opgenoemde zware 
misdrijven (om van vele andere te zwijgen), veel lager kunnen dalen 
bij de straftoepassing , dan hij krachtens het zoozeer gewraakte art. 9 
der wet van 1854 nu kan doen. 

Daarenboven berust thans op den regter de verpligting, even als de 
Belgische wet van 4 October 1867 zulks uitdrukkelljk voorschrljft 1, 

om de toepassing der verzachtende omstandigheden te motiveren, iets 
waartoe bij de toepassing een er lage straf of van het minimum zelfs, 
naar het ontwerp, de regter niet zal gehouden zijn. 

Doch ook uit anderen hoofde levert het beweren der memorie van 
toelichting, dat er in het ontwerp geene plaats is voor het stelsel der 
verzachtende omstandigheden, stof tot bedenking op. 

Er zijn misdrijven, waarvoor het ontwerp ~ een speciaal minimum 
vaststelt, als bij voorbeeld van drie jaren in de artt. 99,100,312, 
313 (316) [92,93,288,289 (292)], van één jaar in artt. 101, 
102 [94, 95], van negen maanden in art. 104 [97] enz. 

Bij zamenloop van strafbare feiten, boek I, titel VI, is het 
minimum der straf het vereenigd bedrag van de minste straffen op de 
feiten gesteld (art. 66 [57], tweede lid). 

In alle deze gevallen kan het ontbreken der regterlijke bevoegdheid tot 
heL aannemen van verzachtende omstandigheden, en, in verband duarmede , 
Lot vermindering der straf beneden het minimum, zeer belemmerend en 
voor den veroordeelde zeer nadeelig werken. 

Zelfs zal in sommige gevallen de toestand de veroordeelden minder 
gunstig zijn, dan onder de tegen woordige wetgeving. 

I NIJl'ELS, Ie Coele Pénal BeIge iuterprété, vol. I , 1'. 181 en nrt!. 70- 85, 100 cu 
566 Code Pénal Beige. 

~ [Namelijk het ontwerp, p;eIijk heL bij den Raad VUil 'late in behalldeling ""~, iu 
overeenstemming met het O. Stc. Zie bI. 397 , kolom 2.J 
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Zoo is het minimum der straf tegen den aanslag van de artt. 99 en 
100 drie jaren cellulair, tegen vijf jaren tuchthuisstraf volgens 
art. 4 der wet van 17 September 1870 (Staatsblad nO. 162). 

Hetzelfde doet zich voor onder anderen bij art. 117 [108], laatste 
lid, des ontwerps, en bij art. 313 [289] (moord). 

Volgens voornoemde wet van 1870 (art. 4) kan de gequalificeerde 
manslag van art. 304, lste lid, Code Pénal, gestraft worden met drie 
jaren correctioneel, en in geval van art. 13, nO. 3, der wet van 1854, 
volgens art. 9 dier wet en art. 5 der wet van 1870 met één jaar cor
rectioneel, terwijl het ontwerp, art. 312, daarvoor d I' i e jaren cellulair 
als minimum stelt. 

Neemt men nu den in ons regt tot dusverre gegolden hebbendeu maat
staf aan, dat de gezamenlgke opsluiting staat tot de eenzame opsluiting 
als 1: 1/2, dan volgt daaruit dat ten aanzien van de hiel' voren opge
noemde misdrijven het minimum del' straf niet zoo laag zal kunnen 
dalen als nu het geval kan zgn. 

Dit laatste is ook waal' met opzigt tot die misdrgven, waarvoor thans 
art. 463 Code Pénal en art. 20 der wet van 29 Junij 1854 (Stbl. nO. 102) 
gelden, voor zoo verre daartegen in het ontwerp ge van gen is st I' a f 
(art. 10, lid 2) en niet hechtenis of geldboete bedreigd is. 

Thans kan de regter voor die misdrijven (wan bed l' ij ven) dalen tot 
beneden de zes dagen, als bij voor- I 
beeld bij laster (art. 367 C. P.), 
eenvoudigen diefstal (art. 401 
eod.). 

Volgens het ontwerp is in deze 
en dergelijke gevallen de regter aan 
het min i mum van zes dag e n 
(art. 10, lid 2) gebonden. 1 

Dat een en ander strijdt met de al
gemeene strekking des ontwerps om 
den duur der te ondergane vrijheid
straffen belangrijk in te krimpen, 
behoeft geen betoog. 

Het valt tevens niet te ontkennen, 
dat het ontwerp op dit punt zeer verre 
gaat, in zooverre als het ook voor zeer 
zware misdrijven, als hier voren opge
noemd, het normaal minimum van 
zes dagen laat gelden, en tevens van 
den anderen kant, dat het in eigen 
stelsel niet verre genoeg gaat, waar 
het in boek II speciale verhoogde 
minima stelt, zonder daarbij de be
voegdheid toe te kennen aan den 
regtel' om beneden die speciale mi
nima naar behoefte te dalen. Ofschoon 
de opheffing der verdeeling tusschen 
misdaden en wanbedrij ven, tusschen 

\ Artt. 281, 287, 336 [2 62, 268, 31 DJ 
volgg. van boek II des ontwerps. 

Rapport aan den Koning. 

Het stelsel van het ontwerp betref
fende de minima der vrijheidstraffen 
(meer bepaald van de gevangenis
straf), in verband met het verlaten 
van de leer der "verzachtende om
standigheden", ontmoet bij den Raad 
van State tweeërlei bedenking. Eens
deels wordt beweerd, dat dit stelsel 
te ver gaat, in zoo ver het voor zware 
misdrijven het normaal minimum van 
zes dagen laat gelden, terwijl ander
deels wordt opgemerkt, dat het niet 
ver genoeg gaat,waarhetinboek 
n voor sommige misdrijven ver
hoogde minima stelt, zonder daarbij 
de bevoegdheid toe te kennen aan 
den regter , om beneden die speciale 
minima naar behoefte te dalen. Aan 
de laatste bedenking wordt blijkbaar 
het meest gehecht, daal' 's Raads 
alternatief voorstel tot wijziging van 
het ontwerp in dit opzigt blijkbaar 
hoofdzakelijk - het tweede alterna
tief zelfs alléén - de strekking heeft 
om deze op te lossen. 

Na ernstige overweging van dit 
hoogst belangrijke onderwerp, is het 
den ondergeteekende voorgekomen, 
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onteerende en niet onteerende straf
fen, op zich zeI ve beschouwd, geen 
hinderpaal zou opgeleverd hebben 
tegen het opnemen ook in dit ontwerp 
van het stelsel der verzachtende om
standigheden, zoo moet de Raad van 
State toch erkennen, dat met de eco
nomie des ontwerps, gelijk het ligt, 
dat stelsel in zijne algemeenheid 
moeijelijk te rijmen zou zijn, en op 
meer dan één punt de om werking van 
dat ontwerp noodig zou maken. 

Dit neemt niet weg, dat, nal\r 
's Raads inzien, het ontwerp te dezen 
aanzien niet blijven kan gelijk het. 
thans luidt. 

De Raad zou van oordeel zijn, dat, 
Of het aannemen van verzachtende 
omstandigheden in het ontwerp, even 
als in het Duitsche wetboek 1, mo
gelijk zal moeten gemaakt worden 
voor bepaalde, namelijk voor alle die 
gevallen, waarin, met afwijking van 
art. 10, 2de lid, een verhoogd mi
nimum in boek I (art. 60) [57J en 
boek II is, of alsnog bij uitbreiding 
zal worden noodig gekeurd, àf dat in 
boek II al de min i m a worden ge
schrapt in dier voege dat de regter 
algemeen zich hebbe te gedragen naar 
het normale minimum van art. 10, 
tweede lid, voormeld. 

Ret eerste alternatief zou zich ook 
in zooverre aanbevelen, als daarmede 
gepaard zou kunnen gaan het stellen 
op breedere schaal van speciale mi
nima, hoogere dan dat van art 10 , 
2delid, ook voor zoodanige zware mis
drijven, waartegen het ontwerp thans 
geen verhoogd minimum bedreigt. 

Mogt de Regering echter niet ge
ziud zijn aan bovenstaand denkbeeld 
gevolg te geven, dan Z(lU, met het 
oog op het groot aantal zware mis
drtjven, waarvoor in boek II reeds 
nu geen verhoogd minimum is voor
geschreven, het, in het stelsel des 
ontwerps, allezins logisch te achten 

1 Duilsch sirafwetboek, g ë 213, 218,228, 
243, 244, 246, 249 enz. 

dat de juistheid van het door den 
Raad ontwikkeld bezwaar niet te 
miskennen valt. Ten gevolge van de 
speciale minima is er inderdaad 
eenige inconsequentie in het stelsel 
van 't ontwerp, te verklaren uit de 
vrees, dat de regter welligt bij zware 
misdaden te ver naar het gewone 
minimum zou neigen. Die vrees heeft 
echter geen voldoenden grond. Laat 
ook bij de zwaarste misdaden van het 
wetboek zich een vorm denken, die 
het opleggen van hei laagste mini
mum zou regtvaardigen , van den 
nederlandsehen regter behoeft niet te 
worden geducht een ziekelijk mede
lijden, dat hem vervoeren zou, om 
bij de ergste vergrijpen slechts eene 
ligte straf op te leggen. 

Aan de laat te bedenking van den 
Raad van State wordt dan ook toe
gegeven, door het doen vervallen 
van alle speciale strafminima. 

Verder wijst de Raad van State 
er nog op, dat in enkele gevallen, 
zooals bij eenvoudigen diefstal en 
laster, waarin thans door toepas
sing van art. 463 C. P. in verband 
met art. 20 der wet van 29 .Junij 1 5-1 
(Staatsblad nO. 102), de gevangenis-
traf tot beneden de zes dagen (vier 

dagen in geval van [u·tt. 4!J r39], 
al. 3, 55 1451, al. 2 en 5!) [491, 
al. 1) kan da.len, het normale mini
mum te hoog zoude kunnen zijn. 
Hieromtrent schijnt echter gegrondo 
twijfel geregtvaardigd. Laster is, 
naar de bepaling van art. 281 van 
het ontwerp [2621, een veel zwaarder 
misdrijf dan volgens ari. 367 '. P. 
en, in geval een diefstal van ge
noegzaam gewigt wordt geacht om 
te dier zake eelle vorvolging in te 
stellen, kan eene vrijheidberooving 
van zes dagen voor den volwa.,sen 
dader niet wel eone te zware straf 
worden geaoht. 

Ten aanzien van vel'lachtende om
standigheden moge verder hier alleen 
nog de opmerking eene plaat vin
den, dat tusschen het aannemen van 
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zijn, ook voor de overige zware mis
drijven het thans aangenomen mini
mum van drie jaren of minder uit 
boek II te doen vervallen. 

Voor het geval van zamenloop 
van strafbare feiten (art. 66, 
2de lid) zou dan niet anders over
schieten, dan de aldaar bedoelde ver
hooging van het minimum en mits
dien het geheele tweede lid van art. 66 
[57J te doen vervallen. 

Zeker is het dat tegen het ontwerp 
op dit punt bezwaren bestaan, voor 
welker herstel op het regt van gratie 
noch kan, noch allerminst behoort 
te worden gerekend. 

dergelijke omstandigheden en van 
eene ruimte tusschen maximum en 
minimum, ter keuze des regters , 
geen soortelijk verschil bestaat, maar 
dat de praktische voordeelen van 
laatstbedoeld stelsel grooter zijn. 

Door het opheffen van alle bijzon
dere strafminima kon, overeenkom
stig Raads ad vies, het tweede lid \'an 
art. 66 1 vervallen. 

} Dit tweed e lid van art. 66 [ 57J luidde 
destijds: »Het minimnm dezer struf is het 
vereellig(l bedrag van de minste straffen op 
de feiten gesteld, doch wat ile gevungellisMrnf 
en hechtenis hetreft, niet hooge}' uan een 
derde boven het zwaarste minimum." 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 48. De Commissie vereenigt zich met het stelsel van het ontwerp 
zoo als dit is uitgedrukt in alin. 1. Eene grens moet vastgesteld worden 
beneden welke ook de mogelijkheid van strafvervolging moet zijn uitge
sloten. Eene andere meening welke in de commissie werd verdedigd, strekte 
om, zoo als ook nu het geval is, in ieder geval den regter te laten be
slissen of het. kind al dan niet met oordeel des onderscheids gehandeld 
heeft. De bedenking dat dan toch teregtstelling van zeer jeugdige kinderen 
zou mogelijk blijven, werd beantwoord met de opmerking, dftt die gevallen 
stellig meer en meer tot de uitzonderingen zullen behooren en dat overigens 
de wet genoeg middelen aan de hand geeft om een ambtenaar van het 
openbaar ministerie, die dergelijke onverstandige vervolgingen instelt, in 
zijn overdreven ijver te matigen, terwijl de regter in geen geval behoeft 
te veroordeelen. De procedure voor den burgerlijken regter , die in de 
oogen van het publiek toch weinig verschil zal hebben met die voor den 
strafregter , zou in dat stelsel van zelf vervallen. De Commissie is echter 
van oordeel, dat een kind beneden de 10 jaar nimmer handelt met oordeel 
des onderscheids , zoodat een onderzoek deswege volkomen overbodig is. 
Bovendien is eene uitdrukkelijke uitsluiting der toerekenbaarheid dool' de 
praktijk geboden. Immers niet alleen hebben ambtenaren zeer jeugdige 
kinderen vervolgd, maar evenzeer hebben l'egters veroordeeld. 

Wat de grens aangaat, het gevoelen door vele leden in de afdeelingen 
uitgesproken, dat een leeftijd van 10 jaren te jong is en daarvoor liever, 
zoo als in het oorspronkelijke Regeringsontwerp, die van 12 jaren moest 
worden gesteld, vond ook in de Commissie steun. Men herinnerde dat de 
leeftijd van 10 jaren, de grens ook dool' de Staats-Commissie verkozen, 
in het ontwerp is hersteld om te gemoet te komen aan de bezwaren van 
den Raad van State, die den leeftijd geheel wilde doen vervallen. Maar 
de moeijelijkheid voor den regter om te beslissen of el' oordeel des onder
scheids aanwezig is, blijft voor een leeftijd van 10-12 jaren evenzeer 
bestaan als in het stelsel dat elke grens van leeftijd verwerpt. Ook de 
nadeelen in de Memorie van Toelichting vermeld, blijven bestaan tusschen 
10 en 12 jaren. Twaalf jaren is ook de gewone grens voor den schooltijd, 
en het ontwerp zelf behoudt in art. 271 [253] dien leeftijd in de ver-
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onderstelling dat dan zich het weerstandsvermogen, dat is inderdaad de 
wil, meer begint te ontwikkelen. De Co m mis si e acht deze redenen om 
een van het Regeringsontwerp afwijkenden termijn aan te bevelen niet 
overwegend. Juist omdat boven de hier vast te stellen grens het onderzoek 
naar het oordeel des onderscheids verpligt blijft, is het niet noodig de 
grens der absolute ontoerekenbaarheid zeer ruim te stellen. Naar het ge
voelen der Commissie mag de moeijelijkheid om de vraag van bet oordeel 
des onderscbeids te beslissen niet een reden zijn om strafbaar beid geheel 
uit te sluiten, maar bewijst die moeijelijkheid integendeel dat in vele 
gevallen strafregtelijke verantwoordelijkbeid moet worden aangenomen. 

Al. 2. De burge?'lijke 1·egtel'. Hoe wordt de burgerlijke regter gesaisisseerd ? 
Men veronderstelt door eene vordering van het openbaar ministerie, maar 
dan zal de wet dit ook moeten uitdrukken. Ook verder zal de procedure 
bij afzonderlijke wet moeten worden geregeld. 

De min der hei d der C 0 m mis s i e zou deze zaak aan den strafregter 
in raadkamer willen opdragen. De strafregter is de aangewezen regter om 
uit te maken of het feit een misdrijf oplevert. Het doel is de teregtstelling 
van het kind te voorkomen, maar d:\t doel wordt evemeer bereikt :\ls de 
strafregter het bevel in raadkamer geeft. 

De Minister heeft het tweede lid aangevuld. 

RUksopvoedingsgesticht. In de Commissie werd de vraag beo proken die in 
de afdeelingen te berde gebragt was, of niet ook voor de verpleging v:\n 
jeugdige misdadigers gebruik zou kunnen worden gemaakt van de parti
culiere liefdadigheid, en of dit beginsel niet in de wet zou kunnen wor
den gehuldigd, bijv. door weglating van de syllabe »Rijks". De Co m
mis s i e achtte evenwel dit beginsel niet zonder bezwaar. De particuliere 
maatschappijen staan uit den aard der zaak niet onder contröle van den 
Staat. Deze kan dus ook de verantwoordelijkbeid voor de opvoeding in 
bijzondere gestichten niet op zich nemen . Bovendien zouden praktiche 
moeijelijkheden te vreezen 7.ijn wanneer de particuliere maatscbappijen in 
sommige gevallen niet tot verpleging genegen zouden worden bevonden. 

De Co m mis si e deelt daarentegen in de bedenking dat bet zeer on
billijk zou wezen kinderen welke 7.ich aan strafbare feiten scbuldig maken, 
niet te straffen, maar van Staatswege op te voeden, en andere kinderen 
van dat voorregt uit te sluiten. Zij geeft daarom der Regering in over
weging te bepalen dat de regter de bevoegdheid zal hebben de kosten der 
opvoeding geheel of ten deele te brengen ten laste der ouders. 

Van verpleging dezer kinderen bij particulieren worden in Duitsch
land proeven genomen. Ook dan als die ervaring gunstig uitviel, zou 
de Minister het voorzichtiger achten de kinderen zoowel des nacbts als 
gedurende een gedeelte van den dag, in het Rijksgesticht , onder toe
zicht . van betrou wbare personen, te houden. 

Het gesticht te Alkmaar is te klein en uitbreiding niet wen cbelijk. 
De Minister zou de kinderen willen splitsen al naarmate zij tot de 
stedelijke of landelijke bevolking bebooren, en voor de tweede kategorie 
eene colonie ag1'icoZe, in den geest van Mettray , willen oprichten. 

[Vgl. hierover de rubriek: ["roering van h~t /f'elbod" . hien'out' IJL 11 t , 115.] 

De kosten dèr opvoeding ten laste der ouders te brengen, :t.ou alleen 
dàn aanbeveling verdienen, wanneer men ook den vermogenden 
strafgevangene verpleegkosten betalen liet. 
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Op de laatste opmerking van den Minister antwoordt de Commissie dat 
de plaatsing in een Rijksopvoedingsgesticht geen straf is, maar een over
nemen van den pligt der ouders, waartoe alleen wordt overgegaan wanneer 
de vervulling van dien pligt niet aan hen kan worden overgelaten. Daar 
echter de kosten in den regel niet verhaalbaar zullen zijn, acht de Commissie 
het onnoodig een amendoment voor te stellen. 

Ten hoogste VOO)' den tijd van zes jal'en. Overeenkomstig het gevoelen van 
vele leden in de afdeelingen zou de Commissie in het belang der kinderen 
willen lezen: »ten hoogste tot den leeftijd van achttien jaren." 

Hieraan is in het gewijzigde ontwerp voldaan. 

Art. 49 . Ofschoon de Commissie met de Regering eene definitie van oor
deel des onderscheids niet noodzakelijk acht tegen het gevoelen eener minder
heid, die op grond van het groote verschil van opvatting dat onder de 
regtsgeleerden omtrent dit punt heerscht, eene omschrijving zou wenschen 
op te nemen, zoo erkent zij toch dat in de praktijk dikwijls beslissingen 
zijn voorgekomen, die met een juist begrip van oordeel des onderscheids in 
geen en deele zijn overeen te brengen. Zij acht het daarom niet overbodig, 
met verwijzing naar hetgeen te dien aanzien in de Memorie van Toelichting 
op veelal juiste gronden is aangevoerd, en naar art. 22 van den :> Bill to 
establish a Code of offences for England and Ireland" aan het Engelsche 
Parlement aangeboden in 1880 1, uitdrukkelijk te verklaren dat zij eenparig 
van meening is dat onder oordeel des onderscheids niet in het algemeen 
moet worden verstaan de wetenschap dat het begane feit verkeerd of slecht 
is, maar veeleer het inzigt van het ongeoorloofde der gepleegde handeling 
uit het zelfde oogpunt waaruit de volwassene zulk eene handeling beschou wt. 

In de opvatting del' Commissie wordt door den Minister gedeeld. 
Reeds het 4- à 5jarig kind weet soms dat het dit of dat niet doen mag; 
men hoort zulk een kiud wel eens uit eigen beweging zeggen: »ik heb 
het gedaan, maar :tal het niet weêr doen". Daaruit volgt echter vol
strekt niet, dat het » oordeel des onderscheids" zou hebben. »Oordeel 
des onderscheids" is eenvoudig de bijzondere naam van de toerekenings
va1.baarheid, wanneer deze, à priori, wegens jeugdigen leeftijd, twijfel
achtig was. Het is dan aanwezig, wanneer het kind het vermogen bezit 
om te begrijpen, dat zijne subjectieve neigingen aan de objectieve orde 
moeten onderworpen zijn. Bij een kind beneden de tien jaren zoodanig 
vermogen aan te nemen is ongerijmd. En eene droevige ervaring, ook 
uit den allerlaatsten tijd (1878) - niettegenstaande de bekende cir
culaire van ml'. GODEFROI - doet verlangen naar den dag waarop het 
sommige rechters onmogelijk zal zijn gemaakt 7 - en 8jarige kinderen 
tot 71/ 2 jarige gevangenisstraf te veroordeelen. 

Alin. 2. Ten einde den schijn weg te nemen als of het bewijs zou moeten 
geleverd worden " dat het kind zondel' oordeel des onderscheids handelde, 
leze men liever: » Blijkt niet dat het met oordeel des onderscheids heeft 
gehandeld" enz. en evenzoo in de 3de alin.: »Blijkt dat het kind met 
oordeel des onderscheids heeft gehandeld" enz. 

En VOOI' niet langel' dan zes jcwen . Overeenkomstig het aangeteekende 
bij het vorig artikel moeten ook hier deze woorden vervallen. 

1 No pel'son shall be convicted of au olfeDce by renSOD of an act Ol' omissioD of surh pel'son 
when of thc nge of 8ev~n, but nndcl' the age of j'ourteen yeal'.~, unless he was competent 
to know the nature and consequence of his conduct, nDd to appreciatc that it was wrong. 
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Ahn. 3. In het stelsel der Commissie moet de bepaling omtrent. het 
minimum wegvallen. 

Aan de opmerkingen omtrent de 2de en 3de alinea is in het 
gewijzigde ontwerp voldaan. 

Opmerkingen van Prof. M, de Vries. 

Art. 48, al. 2. Art. 49, al. 2, 3 en 4. Bedl'eigd. Liever gesteleZ. Zie 
bij art. 10. Of in al. 4 van art. 49 waar wel de juiste uitdrukking 
is, mag men betwijfelen. Liever: geldt het een misdrijf, waarop enz. 

Voor steeds in art. 48, al. 3 en art. 49 al. 4 wordt gelezen al/fjt!. 
Zie bij art. 32 [24, hiervoor bI. 331]. 

G. O. ART. 38. Een kind wordt niet strafrechtelijk vervolgd wegens 
een feit, begaan voordat het den leeftijd van tien jaren heeft bereikt. 

Valt het begane feit in de bepaling van een misdrijf waarop gevall
genisstraf is gesteld en dat niet alleen op klachte vervolgbaar is, dan 
kan de burgerlijke rechter, op vordering van het Openbaar Ministerie, 
gelasten dat het kind in een rijksopvoedingsgesticht zal geplaatst wor
den, ten hoogste tót den leeftijd van achttien jaren. 

Dezelfde rechter kan altijd het ontslag gelasten. 
G. O. AUT. 39. Bij strafrechtelijke vervolging van een kind wegens 

een feit, begaan voordat het den leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, 
onderzoekt de rechter of het lllet oordeel des onderscheids gehandeld heeft. 

Blijkt niet dat bet met oordeel des onderscheids beeft gehandeld, dan 
wordt op het kind geene straf toegepast. Valt bet begane feit in de 
bepaling van een misdrijf waarop gevangenisstraf is gesteld en dat niet 
alleen op klachte vervolgbaar is, dan kan de rechter gelasten dat het 
kind in een rijksopvoedingsgesticht zal geplaatst worden, ten boog te tot 
den leeftijd van achttien jaren. 

Dezelfde rechter kan altijd het ontslag gelasten. 
Blijkt dat het kind met oordeel des onderscbeids beeft gehandeld, 

dan wordt het maximum der hoofdstraffen, op het strafbare feit gesteld, 
met een derde verminderd. 

Geldt het een misdrijf, waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, 
dan wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoog te vijftien jaren. 

De in artikel 9b 10 en 4° vermelde bijkomende straft'en wordon niet 
opgelegd. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(28 October 1880.) 

Amendementen van den heel' van Gennep, 

stJ'ckkel1llc om in art. 38, 2e aline.'1, achter de wool'den: "np Idadltl' \'(,I'YOIf!
baal' is" in te Yoegen: "of in die del' oye"(rcding h dMI,1 hij al'L 120" . en 
eveneens in art. 39, 2e alinea, achter "venolgbaal' is". 

De heel' VA GE NEP: Kleine diefjes, kleinebe,ll'laars,wlIt il\\'l'legl'mllcnWl\o
niem is. Verwaarloosde kind ren in 't algemeen zijl1l11ijns inzil'lts Ct' l\ allct'lJt'hlll:;t:ijkst 
onderwerp niet alleen voor den stl'ufwetge\'el') maat' ook "'''1\' ,1.'11 welgl'"cl' in ' t :llgt'
meen, lk geloof dat in die J'igting nog zeel' \'cel ZOII klllllll'n ge,l:lan wunlcl\ tot Iwt 
vool'lwmen van misdrijven, tot het voorkomen van het von,wn "all llli"la'li/:!,l·I·S. 

Ik juich daarom ten zeet'ste toe diL al'tikel, waarbij jOlige kinderen , ,lw 11111111'1' 

I 20 
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oordeel des onderscheids een rnisdl'ijf gepleegd hebben, van Staatswege in een op
voedingsgesticht kunnen wOl'den geplaatst. 

De strekking van het amendement is om dat voorregt ook uit te breiden tot de 
jeugdige kinderen, die zich schuldig hebben gemaakt aan de ovel·tl·eding van 
bedelarij bedoeld bij art. 429 [432]. 

Ik doe daarbij opmel'ken dat bij de vorige redactie van het wetsontwerp, de 
kinderen, die gewoon zijn te bedelen, reeds onder art. 39 begrepen waren, omdat 
toen de gewoonte-bedelarij onder de misdl'ijven gerekend weI·d. Bij de nieuwe 
redactie echter is de geheele materie van cle bedelarij bij de overtredingen geplaatst, 
waardoor de jonge bedelaars buiten dit artikel gevallen zijn. 

Hierdoor is eene leemte ontstaan, waarin ik met te meel' vrijmoedigheid eene 
poging waag te voorzien, omdat krachtens art. 431 [434] kinderen boven de 16 
jaren en volwassenen, die zich bij hedlaling aan bedelm'ij hebben schuldig ge
maakt, voor 3 jaren in eene Rijks-werkinrigting kunnen geplaatst worden. 

Ik acht het consequent dat, waar personen, die met oordeel des onderscheids 
gehandeld hebben, in eene werkinrigting kunnen geplaatst worden, kinderen, die 
zond el' oOl'deel des onderscheids gehandeld hebben: voor dat treurig lot en voor de 
gevangenis bewaard worden door plaatsing in een Rijks-opvoedingsgesticht. 

De heel' VAN DER KAA Y, lid del' Commissie van Rapporteul's: Ik wensch namens 
de Commissie te verklaren, dat zij zich volkomen met het amendement vereenigt 
en het dus overneemt, zood at het daardooI' reeds voldoende ondersteund is. 

De Commissie heeft slechts een verzoek aan den geachten , 'oOl'steller te doen, 
waaraan zij niet twijfelt dat voldaan zal worden. Bij dit Wetboek is namelijk meel' 
dan ooit gelet op zuiverheid van taal en stijl. En nu wordt in het amendement de 
uitdrukking gebezigd van "bedoeld bij", die in het geheele Wetboek zorgvuldig 
vermeden is. 

Wil nu de geachte afgevaardigde ons de kleine dienst bewijzen die woorden te 
veranderen in "ornsclwe1'en in" dan nemen wij het amendement dadelijk over. 

De heel' VAN GENNEP: Ik zal gaarne in die wijziging toestemmen. 

De heel' MODDERMAN , Minister van Justitie: De voorsteller van het amendement 
heeft de goedheid gehad mij el' reeds gistCl'en mede bekend te maken. Ik heb hem 
dadelijk geantwoord, dat ik het dankbaar acc:epteerde, omdat daardoor eene fout 
wordt weggenomen. 

Gequalificeerde bedelarij behoorde vroegel' onder de lllisdl'ijven; de kinderen konden 
dus daarvoor in een opvoedingsgesticht geplaatst worden . Nu is het waar dat dOOI' 
het amendement eene uitbreiding gegeven wordt aan de oorspronkelijke bedoeling 
in zoovel're daardoor ook bij de gewone bedelarij de maatregel mogelijk wordt. Maar ik 
heb daartegen geen overwegend bezwaar, omdat de geheele maatregel facultatief is. 

Ik verklaar dus het amendement over te nemen. 

[De amendementen van den heer VAN GENNEP, met de gewijzigde redactie door 
de Comm. van Rapp. verlangd, werden al zoo door de Regeering overgenomen.] 

WIJZIGINGSWET VAN 15 JANUARI 1886 (Stbl. 6) 1. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(28 October 1885.) 

De heer VAN KERKWIJK: De vergadering zal wel begrijpen dat ik niet over de 
beginselen del' strafwet zal spreken. Ik heb slechts eene eenvoLHlige vraag aan de 

I Zie deel V bI. 42 volg. 
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Regeel'ing te doen. Het is natuurlijk geene rechtsgelem'de of g<>ene g('leel'lle uaag' 
maar slechts eene vmag tot inlichting. 

Bij de bestudeering van het wetsontwerp houtlentle bepalingen tol uil\'oel'ing 
van de artikelen 38 en 39 van het Wetboek van Stmfl'edlt, hetwelk beh'lwlcld 
zal worden na het wetsontwerp, dat thans besproken wordt, was ik wel ge
noodzaakt het Wetboek van Stmfl'echt op te slaan en te zi 'n wat tlaal'bij is 
vOOl·gevalien. En toen vond ik dat :l1"t. 432 aldns wel·tl va<;tgest('ld: "Hij. Ilie in 
het openbaar bedelt, wordt gestmft met hechtenis \'an ten hoogstl' 12 riagen." Dit 
kan een eenvoudig mensch begl'ijpen. Maal' nu stelt de tegenwoordig!) Hegeering 
bij a l't. 8 ·van het thans aan rle ol'Ile zijnde wetsontwl'rp V001' om art. 432 te 
lezen: "Met hechtenis van ten hoogste 12 dagen wordt gestJ1lrt: 1°, als schnillig 
aan bedelarij, hij die in het openbaar bedelt; 20. als sd1lllthg aan lal1llloojlCl'ij, 
hij die zonder middelen van bestaan rondzwmoft." Wij hebbe11 hiel' tlus t\\'l'e 
'el'schillende gevallen: bedelarij en lllndloopel'ij, Nu nam ik het Wetb()l·k opnienw 
tel' hand. Wat zegt art. 38 ? 

"Een kind wordt niet stt'afrechtelijk vervolgd wegens ('eli feit, Il!'gaan \'OOl'tlnt 
het den leeftijd van tien jal'en heeft bereikt. 

"Valt het begane feit in de bepaling van een misdl'ijf waal'op gevang('nisstl~lf is 
gesteld en dat niet alleen op klachte vel'volgbaal' is of in die der ol'c/'tredil1g om
. chl'even in art. 432 , dan kan de burgerlijke rechter," enz, 

Dit ging goed zoolang men al'L 432 had, dat alleen spmk \'an bedell'll: maal' Uil 

hebben wij bedelen en landloopelL Ik had nu gedacht - tie rechtsgcle(,l'flen tluitlen 
mij niet euvel als het eene domme gedachte is - dat ook art. 38 mOl'st \\'OI'flen 
vClllndertl, en niet langer kon gesproken woruen van "der overtreding", want nl1 
zijn er twee soorten van overtredÎ11gen, 

De heel' DU 'fOUR VAN BELLINCIlAVE, .Minister !'al! JU.ltitie: ... De hl'Cl' "all 
Kel'kwijk zeide nog, dat wanneer dit voorstel zou worden aangenomen :ll'l. 38 in 
stl'ijd zou komen met de bepalingen van al'l, 432, Ik geloof lhlt dit) OjlllH'rking niet 
onjuist is, maal' dat het toch onnoodig is om het art. 38 daal'Olr) te wijZIgen. 

De heel' BEELAERTS VAN BLOKLAND , lid der Commissie van Rapporleur,l'", 
Ook in dit artikel [434J wordt gesproken van overtredingen in plllrali, enlll't zon dns 
kunnen zijn dat de geachte afgevaardigde uit Zierikzee ook hierhij de al·tt. 38 eu 39 
te bet'de blllcht, Ik doe alle hulde aan het fijn gevoel dat uit zijnt) OPll1t'l'klllgl'u 
spreekt en geef hem volkomen toe dat el' ten gevolge van de tegcnwool'thgl' l'l't1adie 
eene inelegantia juris bestaat; maal' cene inelegantia die geencl'ici nadeel kan rl()(,11 
en waal1lan ik dus hoop dat de geachte afgevaardigde geen bezwaal' zalontleenen. 

De heel' VAN DER KAAY, lid der Commissie val! Rappo/'telll's: Ineleganliajuris 
is wel geen gl'oot kwaad, maal' als zij tel'stO!lU kan worden weg,rcnornen, 1I10et zij 
niet blijven bestaan. Nu is de opmerking van den heel' Van J(ef'kwijk Zl'er jnist ge
weest voor het geval dat de beide zoo even behandelde al'tikcll'n ZOUtiell \\'ol'llen 
aangenomen. Dit is thans geschied, en nu moet daal'vall het lIoOflzakl'lijk ge\'olg 
zijn dat in de artt, 38 en 39 van het Wetboek van Stl'afl'echt ill plaats mn ,,0\,)1'

treding" gelezen worde "overtredingen". 
Wat zal ons weerhouden deze verbetering, voorzekel' tloor niClll<lllfl hl'! wist, tCl'

stond aan te brengen? 

Voorstel van den !teet' VAN J)Elt KAA Y , 

om in de artikelen 38 en 39 in plaats van "overtreding olllschl'l'wn in al't. 432 
te lezen "overtredingen omschreven in a l'!. 432". 

[Dit voorstel werd dool' de Regeering oVeJ'gellonwn en dl' wijziging hl'tl,<'f
fende de artt, 38 en 39 opgenomen in art. 11 der wijzigingswl't.] 
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Art. 40. 

Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door 
ovet'macht is gedrongen. 

O. R. O. ART. 50. Niet strafbaar is hij die een feit pleegt ten gevolge 
van overmagt. 

Memorie van Toelichting. 

B. Uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid. 

Deze zijn: 
1°. overmagt (art. 50 [40]); 
20. noodweer (art. 51 [41]) j 
30. wettelijk voorschrift (art. ' 52 [42]); 
40. ambtelijk bevel (art. 53 [43]). 
Buiten deze algemeene I voor alle strafbare feiten geldende gevallen 

van ontoerekenbaarheid kent het ontwerp nog bijzondere redenen waar
door ten aanzien van bijzondere misdrijven alle strafbaarheid wordt uit
gesloten, die echter niet in het algemeene deel maar in boek II bij de 
misdrijven waartoe zij betrekking hebben, worden vermeld. Zie de artt. 
146 [137], 160, tweede lid, 170 [156], eerste lid, 210 [189 tweede 
lid], 229, 320, 321, 343 [316J, eerste lid, 346 [319], 352 [324], 
366 [338], 377 [348], tweede lid, 386, derde lid, 387, tweede lid. 

Ad lurn. (Art. 50.) 0 ver mag t is elke kracht, elke drang, elke 
dwang, waaraan men geen weerstand kan bieden. Is het echter noodig 
deze waarheid, met art. 64 van den franschen en art. 71 van den bel
gischen C. P., in de wet uit te drukken, het op zich zelf duidelijk begrip 
aldus wettelijk te omschrijven? Deze vraag moet ontkennend worden 
beantwoord, en dus, op het voorbeeld van art. 67 boek I 1847, elke 
nadere omschrijving van het begrip overmagt worden vermeden. 

Overmagt is elke ligchamelijke (physieke) of zedelijke (psychische) dwang. 
Was de dwang van dien aard, dat de dader daaraan geen weerstand kon 
bieden, zoodat hij all een ten g e vol g e d a a r van deed wat hij 
anders had nagelaten of naliet wat hij anders had gedaan, er is misdrijf 
noch overtreding gepleegd. Wanneer nu zoo algemeen mogelijk, zonder 
eenige nadere omschrijving, van overmagt wordt gesproken, dan is het 
ook duidelijk dat waar zij, niet de vrije wilsbepaling van den dader de 
drijfveer was van het feit, straffeloosheid evenzeer volgt in geval de 
dwang werd uitgeoefend door derden met geweld, bedreiging of andere 
middelen, als in geval hij gelegen was in de natuur der dingen. Het 
is dan ook geheel onnoodig, met art. 29 ontw. 1859, uit te drukken 
dat geen misdrijf bestaat, indien hetgeen moest gedaan worden volstrekt 
onmoge1tjk was, want hij die laat wat hij onmogelijk kon doen, werd 
door wien of wat dan ook gedwongen om niet te doen wat de wet 
gebiedt. Het begrip van overmagt, door ge ene wettelijke definitilin be
grensd, geldt evenzeer bij delicta omissionis als bij delicta commissionis. 

Van »Nothstand" 1 kan in 't algemeen gezwegen worden waar men 
de overmagt niet beperkt tot dwang, op den dader door derden uitge
oefend, zooals in § 22 van het duitsche wetboek. Hij die, door eene 

1 § 54 van bet dnitscbe wetboek. VgJ. art. 29, tweede lid, ontwel'p 1859. 
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onweerstaanbare zucht tot zelfbehoud of tot behoud van naaste betrek
kingen gedreven, ook buiten het geval van noodweer een feit pleegt 
alleen ter afwering van dreigend oogenblikkelijk levensgevaar, kan zedelijk 
tot dit feit zoodanig gedwongen zijn, dat hij het werkelijk pleegt ten ge
volge van overmagt. Hier echter zijn de grenzen tusschen het geoorloofde 
en ongeoorloofde geheel afhankelijk van de omstandigheden waaronder 
het feit zich voordoet, en is het dus even gevaarlijk als onnoodig het 
vrije oordeel des regters door wettelijke omschrijvingen te binden. 1 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Art. 50. Is dit art. wel duidelijk? Ik voor mij moet bekennen, dat 
ik den zin uit de woorden niet kan opmaken. Het laat zich wel ver
moeden, wat de wetgever bedoeld heeft, maar de woorden drukken het 
niet kennelijk uit. De oVel'macht kan behooren tot hem die het feit pleegt, 
b.v, wanneer een volwassene een feit pleegt tegen een kind, Maar de 
ovel'macht kan ook behooren tot hem, die een ander dwingt een feit te 
plegen, Zegt men nu: die een feit pleegt ten gevolge van ovel'macltt, zonder 
vermelding van een ander persoon, dan moei de lezer denken dat de 
ove1'1nacht bedoeld is van hem die het feit pleegt, Immers, wanneer men 
zegt: die een feit plee,qt ten gevolge van d7'onkenschap, dan bedoelt men 
de dronkenschap van den dader, niet van een ander persoon, Hoe kan 
men nu zien, dat hier de oVel'macht VAN EEN ANDEI~ bedoeld is? 

De zin zal anders gesteld moeten worden. Maar ik mag niet wagen 
zulk een veranderden vorm voor te stellen, uit vrees dat ik, als leek 
in de rechtsgeleerdheid, wellicht het begrip del' zaak niet geheel juist 
zou omschrijven. 
, NOTA: Wellicht ware de stelling wel te verdedigen, dat het subject 
van de overmacht niet behoeft te worden uitgedrukt, omdat dit nood
zakelijk een ander is dan het object, daar men niet door eigen overmacht 
tot iets kan gedwongen worden, Maar is verduidelijking mogelijk, dan 
is ze ook wenschelijk. Zou het niet voldoende zijn, in plaats van :0 ten 
gevolge van overmagt" te lezen: dam·toe dool' ovel'magt gedl'ongen? Let 
wel: gedrongen, en niet gedwongen, daar dit te veel zou duiden op dwang 
ten gevolge van physieke overmacht, waardoor het begrip van hetgeen 
hier onder ovel'magt moet worden verstaan te zeer zou worden beperkt. 
Ook dil psychische dwang waaraan men geen weerstand kan bieden, is 
onder oVe1'magt te begrijpen, Wordt dit echter door gedl'ongen nog wel 
genoegzaam aangewezen? 

ANTWOOR.D: Gedrongen is voor physieken en psychischen dwang geza
menlijk de ware term. Wat in het Woordenboek op Afdringen (kol. 920, 
onder 3b) is opgemerkt, strookt er geheel mede, 

G. O. AWI'. 40 - art. 40 van het Wetboek. 

[V!(l. de Beraadslagingen in de Twee,le Kamer bij art. 432 en art. 436 over ar tt. 
429 en 433 G. O.J 

1 Vgl. RAUS, principes de droit pénal beIge, 1, 647, 
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Art. 41. 
Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de nood

zakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid 
of goed tegen oogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding. 

Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van 
noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg 
is geweest van eene hevige gemoec1sbewegillg, door de aan
randing veroorzaakt. 

O. R. O. ART. 51. Niet strafbaar is hij die een feit pleegt, nood
zakelijk ter verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of 
goed tegen oogenblikkelijke, wederregtelijke aanranding. 

Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke 
verdediging, indien zij het onmiddelijk gevolg is geweest van vrees, 
angst of radeloosheid, door de aanranding veroorzaakt. 

Memorie van Toelichting. 

Ad 2um. (Art. 51.) N 0 0 d wee r. Geen nood weer zonder 10• weder
regtelijke aanranding, 2°. oogenblikkelijk gevaar voor eigen of eens 
anders lijf, eerbaarheid of goed, 3°. noodzakelijkheid van het gepleegde 
feit ter wering van het door de aanranding ontstaan actueel en anders 
niet te keeren gevaar. 

Door in het artikel ook melding te maken van "goed", vervallen 
bepalingen als die van de artt. 322 en 329 C. P. (412 en 417 C. P. 
BeIge). De vraag of en in hoever de verdediging nood zak e 1 ij k was, 
blijft dus in elk geval ter beslissing overgelateu aan den regter. Dien
aangaande, met het fransche strafwetboek, voor bijzondere gevallen 
regelen te stellen in de wet is niet wenschelijk. 

Eigenlijke noodweer kan nooit verder reiken dan de grenzen der nood
zakelijke verdediging. Maar wanneer de hevige gemoedsbeweging (angst, 
vrees of radeloosheid), door de wederregtelijke aanranding opgewekt, 
nog voortduurt nadat het onmiddelijk gevaar is geweken of terwijl 
andere middelen te baat hadden kunnen worden genomen om dit af te 
wenden, sluit die gemoedsbeweging de stmfbaarheid uit, al zijn door 
het gepleegde feit de grenzen der noodzakelijke verdediging overschre
den. De wet kan ook hier niet anders doen dan het beginsel uitdrukken, 
eene juiste toepassing overlatende aan 's regters inzigt. Gelijksoortige 
bepaling werd reeds opgenomen in art. 65 boek I 1847 en art. 28 
ontw. 1859. Zie ook § 54 van het duitsche wetboek. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

»of goed." Deze bijvoeging strekt om de speciale bepalingen van den 
Code Pénal in de artt. 322 en 329 te vervangen, maar daardoor gaat 
de straffeloosheid van nood weer veel te V61·. Volgens de voorgestelde 
redactie zou iemand die den dief van zijn horloge of wandelstok die 
hlj anders niet leem verdedigen, neerschiet, straffeloos zijn. Om deze on
gerijmdheid te ontgaan zouden de woorden: »of goed" moeten wotden 
weggelaten, en Of worden teruggekeerd tot de bepalingen van den Code 
Pénal Of op eene andere wijze het regt van noodweer tot verdediging 
van goed binnen billijker grenzen worden beperkt. Heeft de ervaring 
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de onbruikbaarheid der bepalingen van den Code Pénal geleerd? Zoo 
ja, dan zou misschien aanbeveling verdienen noodweel' evenmin te om
schrij ven als ovel'magt, en het aan den regter over te laten in ieder 
geval te beslissen welke daden als noodweer mogen worden gequalificeerd, 

De Minister vraagt of de wet mag eischen dat het recht voor 
het onrecht wijke? Dat ook tot verdediging van »goed", noodweer 
geoorloofd is, is de algemeene leer. Zelfs in Duitschland wordt het 
aangenomen 1, hoewel de wet (§ 53) het in het midden laat.2 

Bij het mondeling overleg heeft de commissie den Minister er op 
gewezen dat het juist de vraag is wat in deze als l'egt moet worden 
aangemerkt. Zoodra het goed, bijv. appelen of peren, niet anders te 
verdedigen ware, zou volgens de voorgestelde redactie de dief st.raffe
loos kunnen worden neergeschoten. De Minister heeft de zaak nader in 
overweging genomen, en aan de Commissie doen toekomen d~ volgende 
nieuwe redactie van art. 51: ,.Niet strafbaar is hij, die een feit be
gaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders 
goed enz.", die hij volgenderwijze heeft toegelicht: 

Uit het mondeling overleg is den Minister gebleken, dat de 
vroegere redactie tot een misverstand geleid heeft, dat, naar hij 
zich vleit, door de kleine wijziging zal worden weggenomen. 

N ooit is bedoeld, dat iemand die in de verte een jongen zijn 
appels of peeren ziet stelen, dezen zou mogen doodschieten. In de 
Memorie van Toelichting wordt uitdrukkelijk verklaard dat de vraag 
of en in hoever de verdediging zóó als zij gevoerd werd) noodzakelijk 
was, in elk geval ter beslissing van den I'echter blijft. Het is 
echter niet te ontkennen dat bij de vroegere redactie het woord 
»noodzakelijk" uitsluitend verbonden was aan » feit" en alzoo, bij letter
lijke opvatting van het artikel, een rechter, met miskenning van den 
geest der bepaling, het gestelde geval gejustificeerd had kunnen achten. 

Bij de nieuwe redactie waardoor niet alleen de noodzakelijkheid 
van het feit (» geboden ") maar ook die van de verdediging zelve 
wordt geeischt, zal ongetwijfeld ook hier te lande gelden het juiste 
beginsel bij OPPENllOFJ<' ad § 53 D, Sw. § 19, als dat der Pruisische 
jurisprudentie aangegeven: 

» Der Wel,th des durch den rechtswidrigen Angriff gefahrdeten 
Rechts ist (In und fÜl' sich fUr die Statthaftigkeit der N othwehr 
nicht entscheidend ; insbesondere ist dieselbe nicht dadurch bedingt, 
dasz jenes Recht ein unersetzliches oder dasz es bedeutender sei, 
als dasjenige, welches der Angegriffene dUl'ch seinen Akt der Noth
wehr verletzt, Del' Ricltte,' der' l'lzatj1'age hat abel' zu beul·theilen, ob 
im FalIe, wo das gefàhrdtJte eigene Recht von weit geringerer Be
deutung, als das im Wege der Nothwehr verletzte war, die letztere 
als »geboten" an zu sehen sei. Nichts hindm't i/m, diese Fl'age ledig
lich wegen jenes Miszvel'hältnisses Zit vel'neinen," 

I Zie bijv. SCIIWARZE Commental' (1871) bI. 232, 
~ Eiue sLrafbare Handlung isL nicht vorhanden wenn die IIundlllug (Iurch Nothwehr 

gebotelI war. 
Nothwehr ist cliejenige Verlheidiguug. welche erfol'(lerlich isl , urn einen gegenwärLigell, 

rechlswidrigell Angriff von sich oder einem Anderen IIbznwenden. 
Die Ueberschreitung der Nothwehr ist nichl strafbal') wenn der 'l'häter in Bestürzung) 

]'urcht oder Schrecken liber die Grenzen der Vertheidigung hinausgegangen i6t. 
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Vermogensrechten uit het artikel te bannen, ware: 
1 0. ter uitsluiting van de gevreesde te ruime opvatting onvoldoende. 

Immers ook bij aanranding van den persoon kan zich bedoelde» Misz
verhältniss" voordoen. Mag men men iemand dooden om een slag 
af te weren? Onvoorwaardelijk toestemmend zal wel niemand deze 
vraag heantwoorden. Het recht behoeft nooit te wijken voor het 
onrecht, maar dan toch onder de mits dat het ook zelf binnen 
de grenzen blijve; 

20. hoogst gevaarlijk. Als algemeen beginsel te stellen dat nood
weer niet tot bescherming van goed mag worden uitgeoefend, ware 
aan de dieven den triomph verzekeren. Als de dief iemand heel 
beleefd aldus aansprak: :>ik verlang slechts den inhoud van uw kar 
die daar staat; ik zweer dat u geen haar zal gekrenkt worden"; 
dan zou de aangesprokene zijne hand niet mogen gebruiken zoo 
lang de dief van zijn kant zijne handen niet anders gebruikt dan 
om de kar van den aangesprokene te ledigen. 

De Commissie, ofschoon meen ende dat de omschrijving van den Minister 
even goed vervangen kan worden door de bepaling» dat niemand strafbaar 
is wegens een feit waartoe hij door nood weer gedrongen is," is va.n 
gevoelen dat in elk geval de vraag of er noodweer is geheel aan het 
gezond verstand en het oordeel des regters moet worden overgelaten, 
en dat de thans voorgestelde redactie den regter in die vrijheid van 
beoordeeling niet belemmert. 

Alin. 2. Is deze limitative opsomming van de oorzaken der over
schrijding van de grenzen der wettelijke zelfverdediging wel aan te be
velen? Er kunnen welligt andere oorzaken zijn dan de hier genoemde 
welke de hevige gemoedsbeweging, waarvan de Memorie van Toelichting 
gewaagt, kunnen te weeg brengen. Zou het niet wenschelijk zijn den 
regter in deze meer vrijheid te laten en bijv. alleen te bepalen, dat de straf
baarheid is uitgesloten, wanneer de overschrijding het gevolg is geweest: 
»van eene hevige gemoedsbeweging door de aanranding veroorzaakt"? 

Blyft de limitatie van het aT·tikel belwuden, clan zou toch eene wijziging ge
wenscht zirjn. De woorden: ,. Vl'ees, angst of radeloosheid" gaan te vel'. Ligte Vl'ees 
moet zijn uitgesloten. Betel' leze men der'halve: »"acleloosheid uit vl'ees of angst." 

Aan de bedenking tegen de limitatieve opsomming is in het ge
wijzigde ontwerp gevolg gegeven. 

G. O. ART. 41 = art. 41 van het Wetboek. 

Verslag van de Eerste Kamer. 

Op grond, dat tusschen provocatie 
die wèl en provocatie die niet ver
schoonbaar is, a pl'Ïol'i geen juiste 
grens kan worden getrokken, werd 
art. 311 van het eerste Regeel'ings
ontwerp door den tegenwoordigen 
Minister teruggenomen. 

Mag de bepaling van art. 41 nu 
nog voldoende worden geacht? 

Antwoord der Regeering. 

Art. 41 handelt over een faitJusti
.ficatiJ; het oude art. 311 over eene 
excuse; twee zeer verschillende din
gen. Waar alleen eene ,. excuse" (ver
schoon ende omstandigheid) bestaat, 
moet straf worden opgelegd en laat 
het gewone minimum den rechter 
voldoende vrijheid. 
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Art. 42. 

Niet strafbaar is hij, die een feit begaat tel' uitvoering van 
een wettelijk voorschrift. 

O. R. O. ART. 52. Niet strafbaar is hij die een feit pleegt tel' uitvoering 
van een wettelijk voorschrift. 

Memorie van Toelichting. 

Ad 3um. (Art. 52.) Wettelijk voorschrift. Art. 327 C. P. bepaalt, 
dat el' noch misdaad noch wanbedrijf bestaat wanneer de doodslag, kwet
SUl'en of slagen bevolen waren door de wet. 

Wat dáár is voorgeschreven voor bijzondere misdrijven, is eeno algemeene 
waarheid die hare uitdrukking moet vinden in het algemeene deel van 
het wetboek 1. Voorts moet niet alleen elke bepaling der wet in beperkten 
zin (rijkswet), maar elk voorschrift ter uitvoering daarvan bij wettelijke 
verordening gegeven, alzoo in het algemeen elk wettelijk voorschrift 2, 

de &trafbaarheid van het feit, dat anders misdrijf of overtreding zoude 
zijn geweest, opheffen. 

Hij die uitvoering geeft aan heL eene, kan niet geacht worden te 
handelen in strijd met het. andere wettelijke voorschrift; hij kan dus 
niet misdoen. 

Door de uitdrukking van deze algemeene waarheid in het algemeene 
deel van het wetboek wordt de gedurige herhaling der woorden wed e r
l' egt e 1 ij k, 0 n be v 0 eg d en dergelijke in het bijzondere deel verme
den. Dit geldt meer bijzonder voor ambtsmisdrijven (zie b. v. de artt. 
409, 424 [373J, 425 [374J), maar ook voor andere misdrijven (zie 
o. a. de artt. 291, 292, 299 [272, 273, 279J). Alleen dan is de uit
drukking wederregtelijk (zie b. v. de artt. 147, 148,181,379 
[138, 139, 168, 350J) bij de omschrijving van bepaalde misdrijven 
gebezigd wanneer el' gevaar kon zijn, dat anders ook hij die van zijn 
regt gebruik maakte, zonder daarom juist uitvoering te geven aan een 
wettelijk voorschrift in de bepaling del' strafwet zoude vallen. Immers 
in het algemeene deel eene uitdrukking te geven aan de zoo vaak ver
keerd begrepen stelling dat niemand misdrijf pleegt die van een hem 
toekomend regt gebruik maakt (inj!tl'iam non facit qui jW'e BUO utitw') 
scheen geen aanbeveling te verdienen. 

G. O. AR.T 42 = art. 42 van het Wetboek. 

I Zoo ook alt. 70 C. P. Beige: »I1 n'y a pas d'infraction, lorsque Ie fait était ordonné 
»pal' la loi et commandé pal' I'autorité légilime". 

" Dc uitdl'ukking wordt hiel' cu overal waar zij elders in het wetboek voorkomt (zie de 
artt. 36 [28J, 30., 134-138 [125-129J , 199 [184J, 206 [184J, 228 [207J, enz.), 
gebezigd ter aanduiding van elke bepaling die onmiddelijk of middclijk uit de wet voort
vloeit , elk algemeeû voorschrift door of krachtens de wet gcgeven. Waar de wet in 
be Jl e I' k ten zi n wordt bedoeld , wordt alleen het woord IV e t gebezigc] (zie bijv. de artt. 
1'19,200,219,254,273 [140,198,233 , 255J). Wettelijk is in het algemeen wat 
uit de wet in ruimeu zin volgt, bijv. ook in wettelijke vel'pligtiug (artt. 212, 
213, 499 [192, 444J); wet tig hetgeen in overeenstemming is met cle rijkswet of een 
ander wettelijk voorschrift, bijv. in wettige vordering, wettig bevel (al'tt. 214, 
393, 394 [193, 357, 358J). 
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Art. 43. 
Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van 

ecn ambtclijk bevcl, gegevcll door het daartoe bevoegde gezag. 
Een onbevoegd gegeven ambtel~k bevel heft de strafbaarheid 

lliet op, teml~ het dool' den ondergeschikte te gocder trouw 
als bevoegd gegeven weL'd beschouwd en de nakoming daarvan 
binnen den kring zijner ondergeschiktheid was gelegen. 

O. R. O. AR.T. 53. Niet strafbaar is hij die een feit pleegt ter uit
voering van een ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe bevoegd gezag. 

Een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel heft de strafbaarheid niet op, 
tenzij het door den ondergeschikte te goeder trouw als bevoegd gege
ven werd beschouwd en de nakoming daarvan binnen den kring zijner 
ondergeschiktheid was gelegen. 

Memorie van Toelichting. 

Ad 4um. (Art. 53.) Ambtelijk bevel. Ook over ambtelijk bevel, 
gegeven dool' het bevoegd gezag, handelt de C. P. (artt. 114, 190, 
327) alleen bij bijzondere misdrijven. Hiel' gelden dezelfde redenen voor 
de opneming der bepaling in het algemeene deel als ad 3um werden vermeld. 

Zoo werd het begrepen door den belgischen wetgever. Ten onregte 
echt.er vordert art. 70 C. P. B. voor de opheffing van de strafbaarheid 
in den regel en behoudens de bepalingen van de artt. 152 en 260, èn 
wettelijk voorschrift èn bevel van het bevoegd gezag 1. 

Hij die handelt uit kracht del' wet zelve behoeft, waal' dit niet uit
drukkelijk wordt voorgeschreven of volgt uit den aard der ambtelijke 
hierarchie, geen bevel van eene boven hem gestelde magt ter regt vaar
diging zijner handeling. 

Omgekeerd behoeft hij die het bevel eens ambtenaars, gegeven binnen 
den algemeenen kring van diens bevoegdheid, opvolgt, niet steeds te 
onderzoeken of dit bevel berust op een uitdrukkelijk voorschrift der wet, 
en is hij tot zoodanig onderzoek ook niet altijd in staat. Is echter het 
bevel onbevoegd gegeven hetzij omdat het in bepaalden strijd was met 
de wet, hetzij omdat het den algemeenen kring del' bevoegdheid van 
den bevelenden ambtenaar te buiten ging, dan heft het de strafbaarheid 
niet op, »tenzij het door den ondergeschikte te goeder trouw als bevoegd 
»gegeven werd beschouwd en de nakoming daarvan binnen den kring 
»zijner ondergeschiktheid was gelegen". 

In beginsel stemt dit laatste overeen met art. 31 ontw. 1859 2, 

maal' de bewijslast is verplaatst. Hij die zich beroept op een on bevoegd 
gegeven ambtelijk bevel, dat hij ter goeder trouw verbindend achtte, 
moet, volgens het thans voorgestelde artikel, van die goede trouw op 
voor den regter overtuigende wijze doen blijken. 

1 ..... ET commatldé, etc. Daarentegen bepaalde art. 66, boek I 184.7, ook reeds: »Geene, 
»daad wordt als misdrijf beschouwd , wanneer (lie is bevolen dool' de wet Ol' plaats heeft 
»ter voldoening aun een wettig bevel". 

" Tit. II, art. ,~ (31): »Voldoening door eellen ondergeschikte aan een bevel, wam·toe 
»hij, (lie het gaf, onbevoegd was, is alleen strafbaar, indien het bevolene buiten den 
»kl~ng del' ondergeschiktheid gelegen of de ondergesohikte met de onbevoegdhei(l van 
»den bevelgever bekend was". 
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Opmerking van Prof. M. de Vries. 

bevoegd gezag. Naar den eisch der grammatica behoort hier te staan 
bevoegdE . Zoo ook in art. 393 [357]: het bevoegdE burgerlijk gezag. In 
b u r g e r 1 ij k blijft de e weg, want bw·gel·Z,i(jk gezag maakt te ~amen eene 
eenheid uit, een vasten en bepaalden naam, maar bevoegd geeft eene 
hoedanigheid te kennen, die door den spreker aan het gezag wordt 
toegekend, en behoort dus verbogen te worden. Zoo zegt men te recht: 
het koninklijk besluit, maar het bekendE koninklijk besluit, niet bekend. 

G. O. Alt'!'. 43 = art. 43 van het Wetboek. 

Art. 44. 

Indien een ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit 
een bijzonderen ambtsplicht schendt of bij het begaan van een 
strafbaar feit gebl'Uik maakt van macht, gelegenheid of middel 
hem door zijn ambt geschonken, kan de straf met een derde 
worden verhoogd. 

O. R. o. AItT. 54. Indien een ambtenaar zich schuldig maakt aan 
eenig misdrijf waartegen hij door \lijne betrekking verpligt is te waken, 
of bij het begaan van eenig misdrijf misbruik maakt van zijn ambt, 
kan de straf met een derde worden verhoo~d. 

Memorie van Toelichting. 

lIL Vedwoging del· stmfbaarheid (art. 54). 

In het tweede en derde boek worden vele objectieve en subjectieve 
verzwarende omstandigheden vermeld, die bij een of meer misdrijven 
en overtredingen of bij geheele categorien van misdrij ven en overtre
dingen in aanmerking komen. Het algemeene deel kent slechts één al
gemeenen grond van verbooging der strafbaarheid (boven het maximum) , 
aan alle misdrijven gemeen. 

Deze grond van strafverhooging is ontleend aan de ambtelijke hoedanig
heid van den dader of medepligtige. Ambtsmisdrijf (boek II, titel XXX 
[nu XXVIII]) wordt alleen aangenomen wanneer Of het misdrijf alleen 
door den ambtenaar gepleegd kan worden, Of het misdrijf, do;:--aen 
ambtenaar gepleegd, een eigenaardig karakter aanneemt. 

Wanneer echter de ambtenaar, zich schuldig makende aan een ge wao n 
misdrijf, ook zijnen ambtspligt heeft geschonden hetzij omdat hij door 
zijne betrekki.ng geroepen was om tegen dat misdrijf te waken 1, hetzij 
omdat hij bij de deelneming daaraan misbruik heeft gemaakt van zijn 
ambt, dan moet die schending van den ambtspligt als verzwarende 

1 In dit geval alleen voorzien de ndt. 198 en 462 C. P. De bepalingen vun deze ar
tikelen, welke aanleiding hebben gegeven tot vele en gegronde bedenkingen, zijn door den 
belgischen wetgever vereenigd in één artikel (266 C. P. B.), dat alléén bet minimnm, 
niet het maximnm der vrijheidstraJTen verhoogt en, even als de code van 1810, het ge
val dat de am blenaar misbrnik maakt vlln zijn am ht om het misdrijf te plegen, m~t 

stilzwijgen voorbijgaat. 
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omstandigheid in rekening kun ne n worden gebragt boven het gewone 
maximum der straf. 

Art. 54 is beperkt tot misdrijven 1. Bij overtredingen is, om het minder 
gevaar waarmede 7.ij de openbare orde bedreigen, eene algemeene straf
verhooging niet geregtvaardigd. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Liever leze men voor: ~ misdrijf". " strafbaar feit". Er is geen reden om 
te onderscheiden. Een politieagent bijv. moet zwaarder gestraft kunnen 
worden dan een ander wegens overtreding van een politiereglement. Wilde 
men de verhooging van overtredingen niet, dan zou het maximum tegen
over ambtenaren vooral bij jagtovertredingen geheel onvoldoende zijn. 

Aan deze opmerking is in het gewijzigd ontwerp voldaan. 

Bovendien is nog eene andere wijziging van de redactie van art. 54 noodig 
om tweeërlei reden. 

In de eerste plaats omdat er gevallen zijn waarin de ambtenaar even 
schuldig wordt wanneer bij toelaat dat het straf baal' feit wordt gepleegd, 
als wanneer hij zelf het feit zou plegen, of waarin de strafbaarheid van 
den ambtenaar juist gelegen is in de passieve hulp, die hij alleen door 
misbruik van de bevoegdheden van zijn ambt kan verleenen. De passive 
compliciteit is geene medepligtigbeid in den zin der wet en moet dit in 
den regel ook niet wezen. Alleen voor ambtenaren is er grond voor gelijk
stelling met de daad zelve in de omstandigheid, dat de ambtenaar met 
bijzonder vertrouwen is begunstigd en een deel van het Staatsgezag bekleedt. 

In de tweede plaats is het noodig art. 54 te veranderen, omdat vele 
misdrijven, waarbij strafverhooging voor den ambtenaar wenschelijk 7.0U 
zijn, niet behooren tot die waartegen bij dool' zijne betrekking verpligt 
is te waken, terwijl hij evenmin gezegd kan worden misbruik te maken 
van zijn ambt, omdat wel zijn ambt hem het middel en de gelegenheid 
verscbaft, maar het feit zelf niet valt binnen den kring der ambts
werkzaamheden. Het artikel zou daarom beter gelezen worden als volgt: 
~ De straf kan met een derde worden verhoogd, indien een ambtenaar 
eenig strafbaar feit pleegt. of toelaat, ingeval zijn ambt hem daartoe 
de gelegenheid of de middelen verschaft of in geval hij door zijne be
trekking verpligt. is tegen het feit te waken." Meent de Regering dat de 
strafverzwaring voor enkelfl zeer ernstige vergrijpen niet voldoende is, 
dan zou Of voor die gevallen daarin bij de artikelen kunnen worden voor
zien, Of wel in plaats van een derde hier de helft kunnen worden gesteld. 

Het artikel is tot wegneming van misverstand nader gewijzigd. 
De Commissie acht art. 54 onvoldoende: 

10. omdat het zwijgt van het (opzettelijk) toelaten, van passieve hulp. 
De Minister antwoordt het volgende: 
»Van twee dingen één. Of door het toelaten werd het misdrijf op

zettelijk mogelijk gemaakt en dan is de opzettelijke toelater (zooals 
ook door hei woord "'passieve hulp" wordt aangeduid) wel degelijk 
medeplichtig, want (art. 58 [48J, 2°) hij verschaft opzettelijk tot het 
plegen van het misdrijf de gelegenheid. Ja, indien hij die passieve hulp 

[ Zoo ook de artt. 198 en 462 C. P. en nrt. 266 C. P • .8. 
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vooraf had toegezegd en door die belofte het feit uitgelokt, dan zou 
hij, (57 [47], 20) zelfs mededader wezen. 

Moet dit nu voor den ambtenaar afzonderlijk worden uitgedrukt? 
Maar dat ware hoogst gevaarlijk, want ook de niet-ambtenaar kan 
door passieve hulp medeplichtig worden. De ambtenaar staat in dezen 
volkomen gelijk met ieder niet-ambtenaar die over eenigen persoon 
of over eenige zaak het opzicht heeft. Men denke aan eene dienstbode 
die opzettelijk de deur ongesloten laat, aan den meesterknecht in 
eene fabriek die de bezoekers opzettelijk in de gelegenheid laat fabrieks
geheimen af te zien. Ook deze zijn" met bijzonder vertrouwen begun
stigd en met bijzonder gezag bekleed". 

Voor dit eerste geval is dus in 'i algemeen art. 58 [48] voldoende, 
behoudens enkele speciale, zwaardere bepalingen (art. 397 [359] enz.). 

Of wél - dool' het toelaten werd het misdrijf niet opzettelijk en 
bewijsbaar bevorderd. Ook in dit geval kan men bij sommige mis
drijven een delictum sui generis (culpoos delict) aannemen, maal' 
gaat het toch waarlijk niet aan als regel aan te nemen dat de ambte
naar moet gestraft worden alsof hij het feit gewild en zelf gepleegd 
had, ja nog 1/3 zwaarder. 

De Minister kan overigens niet nalaten zijne bevreemding uit te 
drukken over het standpunt I ten aanzien van het hierbedoelde ,. toe
laten" ingenomen dool' de Commissie die bij art. 395 [in het G. O. 
niet opgenomen; zie deel lIl, achter art. 358] terecht aanteekent dat 
strafbepaling tegen ambtenaren die een strafbaar feit opzettelijk niet 
beletten, ,. in hooge mate onpractisch" is. Met deze laatste opvatting 
vereenigt de Minister zich volkomen. Men straffe (behoudens enkele 
speciale bepalingen) hem die opzettelijk het misdrijf bevorsert, maal' 
vergenoege zich dan ook daarvoor met art. 58 [48], waarvan de 
politie in zake Lavertu niets te vreezen heeft. 

20. acht de Commissie het noodig art. 54 te veranderen »omdat 
vele misdrijven waarbij strafverhooging voor den ambtenaar wensche
lijk zou zijn, niet behooren tot die, waartegen hij dool' zijne be
trekking verpligt is te waken, terwijl hij evenmin kan gezegd 
worden misbruik te maken van zijn ambt, omdat wél zijn ambt 
hem het middel en de gelegenheid verschaft, maar het feit zelf 
niet valt binnen den kring der ambtswerkzaamheden. " 

Waal' staat echter in art. 54 ie I ezen dat het misdrijf zou moeten 
vallen binnen den kring del' ambtsbezigheden? Nooit is iets anders 
bedoeld dan dat de ambtenaar de macht, de gelegenheid, de mid
delen, waarover hij als ambtenaar beschikt, misbruikt en ook niets 
anders werd door de woorden l> of bij het begaan van eenig mis
drijf misbruik maakt van zijn ambt" uitgedrukt. 

Intusschen gelooft de Minister door de thans door hem voorgestelde 
redactie de mogelijkheid van alle misverstand te hebben weggenomen. 

Wat het eersie gedeelte van het artikel betreft, uit de Memorie 
van Toelichting blijkt, dat ook de Staatscommissie schennis van 
ambtsplicht als grond voor strs.fverzwaring aannam. Het is ver
kieselijk ipsis verbis van die schennis te spreken. Door die ruimere 
redactie zal het mogelijk zijn aan het verlangen del' Commissie om 
Titel XXX [nu :XXVIII] te vereenvoudigen, te voldoen, voor zoo-
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veel het wenschelijk is. Aan den anderen kant is deze redactie 
geenszins te ruim; zij dekt volkomen de ratio en reikt niet verder. 
Schennis van ambtsplicht is ook een zeer precies begrip. Dat overigens 
hij die een misdrijf pleegt waartegen hij door zijne betrekking moest 
waken, ook een ambtsplicht schendt, behoeft wel geen betoog. 

"Bijzondel'en" ambtsplicht. Het beperkend adjectief schijnt noodig. 
Elk ambtenaar schendt door elk strafbaar feit zijn algemeenen plicht 
om als ambtenaar van trouwe naleving der wet het voorbeeld te geven, 
maar dit is niet voldoende. 

Bij het mondeling overleg heeft de Commissie den Minister opgemerkt 
dat het wel is waal' juist is dat passieve hulp medepligtigheid kan zijn, 
maal' dat de Commissie, gelijk uit den zamenhang van hare beschouwing 
blijkt, het woord niet in juridischen maar in algemeenen zin bezigde en 
blijkbaar bedoelde mecledadel'schap. De vraag toch die door de Commissie 
behandeld is, was deze: of bij ambtenaren opzettelijk toelaten niet gelijk 
moet staan met doen? Of niet het beginsel dat het ontwerp zelf in de 
artt. 220 [199J, 20. en 426 [375J huldigt algemeen moet worden ge
maakt? De Minister beantwoordde deze laatste vraag ook toen ontkennend. 
Voor zoover de zoogenaamde passive compliciteit dien naam verdient is 
daarin, zijns inziens, genoegzaam voorzien dool' art. 58 2 , jO 54 [48, 20. 
jO 44J, alsmede door enkele speciale bepalingen (artt. 219, 220, 397, 
398 en 426) [198, 199, 359, 361 en 375]. Aan eene algemeene bepaling 
is geen behoefte. Daarenboven zou het bijvoegen van »toelaten" in art. 54 
niet te huis behooren. In dit artikel is sprake van handelingen die straf
baar zijn, ook als ze door een niet-ambtenaar gepleegd worden. De bijvoe
ging daarentegen zou eene uitbreiding geven aan het begrip dadel'. 

Overigens heeft de Minister de redactie der artikelen 219 , 220 en 397 
[198, 199 en 359J met die del' artikelen 398 en 426 [361 en 375J 
m overeenstemming gebracht. 

G. O. ART. 44 = art. 44 van het Wetboek. 

AANGENOMEN S'fEJ,SEJ, TEN AANZIEN VAN 

HERHALING (récidive). 

Memorie van Toelichting. 

[Vervolg van: lIl. TT erhooging der strafbaarlteid, hiel'Vool' op bI. 411 vOO1·komclHle.] 

Hel'ltaling van misdriJf en overtreding (récidive). 

Volgens de C. P. bestaat er strafbare récidive bij veroordeeling wegens 
misdaad na voorafgaande veroordeeling wegens misdaad (art. 56), bij ver
oordeeling wegens wanbedrijf na voorafgaande veroordeeling wegens misdaad 
(art. 57), en bij veroordeeling wegens wanbedrijf na voorafgaande veroor
deeling wegens wanbedrijf tot correctionele gevangenisstraf van meer dan 
één jaar (art. 58). Het belgische wetlJOek (artt. 54- 56) neemt dezelfde 
gevallen van strafbare récidive aan 1, maal', terwijl het fransche wetboek 

1 Cf. NUELS, C, P. B. interprété, I, eh. V, nO. 2, (bI. 95). 
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in al die gevallen eene strafverhooging of althans de toepassing van het 
maximum del' straf gebiedend voorschreef - een gebod waarvan bij ons 
vóór de wet van 1854 de hardheid alléén tot zekere hoogte werd getem
perd dool' het stelsel van verzachtende omstandigheden -, is de ven waring 
del' straf, volgens het belgische wetboek, steeds onafhankelijk van 's regters 
oordeel. Dit laatste geldt ook thans bij ons volgens art. 11 del' wet van 
1854, dat. het bestaan van strafbare récidive aanneemt bij elke misdaad 
of elk wan bedrijf, gepleegd na voorafgaande veroordeeling tot criminele 
straf of tot gevangenisstraf van meer dan een jaar (zes maanden een
zame opsluiting). 

Het fransche stelsel, inzoover het ook nog bij ons en in Belgie geldt, 
stelt het bestaan del' verzwarende omstandigheid van récidive alléén afhan
kelijk van de vroeger opgelegde criminele of correctionele straf, niet van 
den aard van het misdrijf. 

Geheel anders het duitsche stelsel. Uit het overzigt der tot dit onder
werp betrekkelijke voorschriften van de in 1869 in Duitschland geldende 
wetboeken, te vinden in een del' bijlagen der memorie van toelichting van 
het thans geldende rijkswetboek 1, blijkt, dat in al de staten die thans 
deel uitmaken van het duitsche rijk, en in Oostenrijk, volgens het wetboek 
van 1852, strafbare récidive alleen werd aangenomen bij veroordeeling 
wegens hetzelfde of een ander gelijksoortig misdrijf (Vel'brechen oder Ver
gehen) als waarvoor de schuldige vroeger was veroordeeld. 

Verschil tusschen de duitsche wetboeken bestond slechts inzoover, 
dat sommige (Pruissen , Saksen, Oldenburg, Brunswijk, Wurtemberg) 
de récidive beschouwden als een voor alle misdrijven geldenden grond 
van strafvel'hooging (»allgemeinen Strafschärfungsgrund"), terwijl andere 
(Oostenrijk, Baden, Beijeren, Hamburg) haar alleen in rekening brag
ten als verzwarende omstandigheid van bijzondere in de wet genoemde 
misdrijven. 

Het wetboek voor den noordduitschen bond, thans rijkswetboek , hiel' 
afwijkende van het pruissische model dat in den regel werd gevolgd, heeft 
zich aangesloten bij het laatstgenoemde stelsel dat in de memorie van 
toelichting (bI. 11 0, 111) kort en goed werd verdedigd. 

Hetzelfde stelsel is aangenomen in het ontwerp. Daarvoor pleiten over
wegende gronden. 

Bij het bepalen van de hoegrootheid der straf, heeft de regter in 
elk bijwnder geval te letten op de objectieve en subjectieve omstandig
heden, waaronder het strafb!l.re feit is gepleegd, op de daad en op den 
dader. Welke regten zijn door de overtreding van de strafwet geschon
den? Welk nadeel is daardoor toegebragt ? Welke waren de redenen, 
de motieven waarom het. feit is gepleegd? Hoe was des daders vroeger 
levensgedrag? Was het misdrijf waaraan hij zich heeft schuldig gemaakt, 
een eerste stap op den weg des kwaads of eene min of meer ernstige 
volharding bij eene reeds vroeger gebleken misdadige gezindheid? De 
grenzen tusschen minimum en maximum moeten zoo ruim zijn gesteld 
dat, ook bij eene beantwoording van al deze vragen in het nadeel van 
den beklaagde, het gewone maximum der straf in den regel voldoende 
is. Slechts bij enkele vergrijpen en categorieën van vergrijpen tegen de 

1 Vergleichende Zusammcnstellung strnfrechtlicher Bestimmnngen von delllschen und aus
serdeulschen Gesetzgebungen, XII, S. 103 vgg. 
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strafwet kan de récidive eene zoo misdadige gezindheid bij den dader 
of een zoo groot gevaar voor de openbare orde aan het licht brengen, 
dat het noodig is haar te doen gelden als een grond van verzwaring 
der straf zelfs boven het gewone maximum. Volgens het ontwerp is 
dit het geval bij eenige misdrijven tegen de openbare orde 1, tegen 
het openbaar gezag 2 of tegen de zeden 3; bij eenvoudige strooperij 4 

en bij inbreuken op het regt van toeeigening 5; voorts bij al de mis
drijven opgesomd in den laatsten titel van boek II en bij een aantal 
overtredingen 6. 

Over de keus van misdrijven en overtredingen, waarbij récidive als 
eene verzwarende omstandigheid moet gelden, kan zeker verschil van 
gevoelen bestaan, maar dit verschil geldt aneen de toepassing van het 
beginsel, dat in het ontwerp is gehuldigd. Daarentegen gaat art. 11 
der wet van 1854 uit van een verkeerd beginsel, waar dit het bestaan 
van strafbare récidive uitsluitend afhankelijk stelt van den aard of de 
mate der vroeger opgelegde straf. Dit stelsel is eensdeels onregtvaar
dig omdat het is gegrond op het onjuiste vermoeden dat iemand, na 
eene veroordeeling tot eene eenigzins ernstige straf op nieuweenig 
ander misdrijf, hoe verschillend dan ook van het vorige, plegende, 
door die herhaling 7.elve blijk geeft van grootere verdorvenheid dan in 
het algemeen uit het tweede misdrijf op zich zelf blijkt; en anderdeels 
onvoldoende omdat het, door de verzwarende omstandigheid afhanke
lijk te stellen van zeker minimum van straf, geen rekening houdt met 
die misdrijven die, al worden zii dan ook minder zwaar gestraft, in
geval van herhaling doorgaans het bewijs leveren van moedwillige vol
harding bij het kwaad. Men denke hier b. v. aan laster, waartegen 
art. 371 C. P . in de meeste gevallen eene gevangenisstraf van niet meer 
dan zes maanden bedreigt. 

Ten slotte nog een woord over de zoogenaamde veljaring 'van de 
récidive. De C. P. erkent haar alleen bij overtredingen (art. 483), het 
belgische wetboek (art. 56, tweede lid) ook bij wanbedrijven, terwijl 
zij in de vroegere duitsche wetboeken 7 en in het thans geldende rijks
wetboek algemeen wordt aangenomen in alle gevallen van strafbare her
haling van misdrijf 8 . 

Ook hierin verdient het duitsche stelsel de voorkeur boven het fran
sche dat, in dit opzigt nog onveranderd, bij ons geldt. Het gaat niet 
aan, terwijl het regt tot uitvoering del' straf dool' tijdsverloop vervalt, 
het gevolg dat eene vroegere veroordeeling uitoefent bij eene latere teregt
stelling , onbeperkt te doen voortduren. Ook in die gevallen waarin her
haling van gelijke of gelijksoortige misdrijven moedwillige volharding bij 
het kwaad of grooter gevaar voor de maatschappelijke orde doet vermoeden, 
mag dit vermoeden alleen gelden binnen een zekeren tijd gedurende welken 
de indruk der vroegere veroordeeling of van de uitvoering del' straf geacht 

1 Art. 141 r 132]. 
~ Art. 199 [ 184]. 
3 Artt. 261, 272 [240 , 254). 
4 Art.. 3·,J,l [314]. 
• Art. 386 [in het G. O. niet opgenomen; zie deel III nchter Titel XXVII). 
G A,.tt. 480,491,492, 50.J" 509,511,526[426 , 438 , 436 ,449 ,453, 455,471 ] 
i Zie het nangehualde vergelijkende overzigt. . 
8 §§ 244, 2.J,5, 250, nO. 5, 261, 26 ,~ van het rijkswetboek. 
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kan worden nog levendig te zijn. Die termijn is bij overtredingen een of 
twee jaren, bij misdrijven van minder gewigt twee jaren 1 , bij :!:waardere 
misdrijven vijf jaren 2. Bij deze laatste gaat hij, waal' eene langdurige 
gevangenisstraf tegen het misdrijf is bedreigd en dikwijls wordt toegepast, 
eerst in na het geheel of ~edeeltelijk ondergaan dier straf of na hare ge
heele kwijtschelding; terwijl, in geval de straf noch geheel of ten deele is 
uitgevoerd noch geheel is kwijtgescholden, de verzwarende omstandigheid 
niet meel' in aanmerking komt wanneer het regt tot uitvoering der vroegere 
straf is verjaard. 3 In alle andere gevallen gaat de termijn van verjaring 
der récidive in den dag waarop de schuldige wegens het vroeger gepleegde 
strafbare feit 0 n her 1'0 epe I ij kJ dat is bij in kracht van gewijsde gegaan 
vonnis, is veroordeeld. 

I Artt. 199 [184J . 261 [240J. 272 [254J. 3n [314J . 386. 
~ AI·tl. IH [132J. 475-477 [421 - 423]. 
3 MIL 4075-4077 [421-423]. 

Advies van den Raad van State. 

Hedwling van ?l!Z$dl'iJf en ()Vel·tl·eding. 

Dienaangaande wijkt het ontwerp belangrijk af van het regt, dat ons 
thans beheerscht. 

In het ontwerp wordt het bestaan van st l' a fb are her h al i n g alleen 
aangenomen bij veroordeeling wegens hetzelfde of een gelijksoortig feit, 
als waarvoor de schuldige reeds vroeger was veroordeeld. 

De bepaling van art. 483 Code Penal van 1810, houdende, dat he r
h a I i n g van overtreding slechts strafbaar is, wanneer bin n en ze keI' 
t. ij d per k (twaalf maandon) , eene vroegere veroordeeling tel' zake van 
overtreding is uitgesproken tegen den beklaagde, is in het ontwerp alge
meen gemaakt. 

Dat tijdperk verschilt in het ontwerp naar gelang el' overtreding of mis
drijf is, of het eerste gepleegde feit zwaarder dan wel minder zwaar was. 

Het strekt zich naar die mate uit tot één jaar minstens en vijf jaren 
hoogstens, in voege als in de memorie van toelichting aan het slot van 
titel lIl, boek I, nader wordt uiteengezet. 

De Raad van State kan zich met 
hetgeen aan de leer der herhaling 
in het ontwerp tcn grondslag ligt, 
wèl vereenigen, en geeft daaraan zelfs 
de voorkeur boven de bepalingen des
wege in het Duitsche strafwetboek, 
hetwelk op dit punt met het ont
werp wel is waar in hoofdbeginsel 
overeenkomt, doch in de bijzonder
heden daarmede niet on belangrijk 
verschilt 1. 

De Raad moet intusschen opmer
ken, dat art. 477 [423] des ont-

1 Duitseh strafwethoek , § § 244. 245 , 250 
nO. 5, 261, 264. 

Rapport aan den Koning. 

Aan de verklaring van den Raad 
van State, dat hij ûch wel kan ver
eenigen met hetgeen aan de voorge
stelde bepalingen omtrent her h a-
1 i n g ten grondslag ligt, worden 
eenige beschou wingen toegevoegd van 
onmisken baar gewigt, die er toe ge
leid hebben, alles wat tot de récidive 
betrekking heeft in het wetboek, nog
maals in zijn geheel te herzien. Het 
gevolg hiervan is geweest, dat in 
den dool' den Raad aangeduidell zin 
nog eenige wijzigingen zijn gemaakt. 
Aan de aanbeveling even wel om te 

27 



• I 

418 Boek I. Til. 111. STELSEL OMTRENT 

werps en de verdere artikelen van 
boek II en lIl, waar speciale bepa
lingen omtrent de herhaling voorko
men, als bij voorbeeld de artt. 141 
[132], 187,360,480 [426],499 
L 493 O. R. O. nu 439] enz. met 
geene volledige zekerheid aangeven, 
wan nee I' en in wel keg e v a 1-
1 ende strafbare herhaling zal dáár 
zijn. 

In bedoelde artikelen toch is slechts 
sprake van de (eerste) l> veroor
de e I i n g" zonder meer, waaronder 
dus eene veroordeeling bij verstek, 
en de zoodanige welke nog niet in 
kracht van gewijsde ging, almede 
begrepen schijnen, iets, dat de be
doeling toch niet kan zijn. 

De artt. 475 en 476 [421 en 422] 
zijn te dezen aanzien geheel anders, 
meer in den geest van het Duitsche 
strafwetboek, ingerigt. 

De memorie van toelichting ter 
aangeduider plaatse geeft geene vol
doende uitlegging, waarom de ove
rige artikelen, die het hier geldt, 
niet zouden kunnen en behooren te 
worden geredigeerd, als de artt. 475 
en 476 [421 en 422], zoodat in het 
algemeen, om strafbare herhaling te 
doen bestaan, de eerste straf geheel of 
ten deele ondergaan of geheel kwijt
gescholden moet zijn, of dat, tijdens 
het plegen van het opvolgend straf
baar feit, het regt tot uitvoering 

letten op de mogelijkheid, dat de ter
mijn van verjaring der eerste straf 
vroeger invalt dan de beoogde ter
mijn van verjaring der récidive, is 
geen gevolg gegeven, omdat tus
schen die beide termijnen geen ver
band bestaat. 

Behalve in de gevallen, bedoeld 
aan het slot der toelichting van titel 
III van boek I, waaronder thans ook 
art. 477 [423] voorkomt, blijft de 
verjaring ingaan op den dag der ver
oordeeling , dat is, waar de wet niets 
anders bepaalt, der veroordeeling 
waartegen door geen regtsmiddel 
lUeer kan worden opgekomen, gelijk 
het ook ten aanzien van art. 483 
O. P. werd begrepen bij 's Boogen 
Raads arrest van 3 J anuarij 1872, 
gewezen in overeenstemming met de 
conclusie van het openbaar minis
terie, met de leer van de daarin 
aangehaalde Fransche schrijvers en 
met het gevoelen van SCHOONEVELD 
(4de uitgave) ad. art., aant. a. 

Intusschen is er geen bezwaar 
om, ter voorkoming van allen twij
fel, ten dezen het ad vies van den 
Raad van State te volgen, door, 
gelijk art. 76 [68) reeds luidde, 
in al de artikelen het vereiscbte 
van het :0 onherroepelijke" der ver
oordeeling uitdrukkelijk te vermeI
den 1. 

dier straf nog niet is verjaard. 1 [Vgl. Ar!'. H. R. 7 ~lei 1883 in W. 
Wat dit laatste betreft zou echter v. h. R. 4916.J 

gelet moeten worden op de moge-
lijkheid, dat de termijn van ver-
jaring der (eerste) straf vroeger inviel dan de beoogde termijn van ver
jaring der récidive, hetgeen met overtredingen, voor welke de ver
jaringstermijn der straf is één jaar (art. 85) [76] en de verjaring der 
récidive somtijds eerst met de twee jaren voltooid is (art. 499) [493 
O. R. O. nu 439], onder de mogelijkheden behoort. 

In ieder geval zal in art. 477 [423] en verdere hierbedoelde artikelen 
moeten geconstateerd worden dat geene andere dan kracht van gewijsde 
hebbende (eerste) veroordeelingen aanleiding kunnen gevcn tot strafbare 
feiten [vermoedelijk bedoeld: strafba7'e récidive]. 

Bij de behandeling van titel XXXIII [nu XXXI] boek II zal de Raad 
de eer hebben, nog op enkele punten van meel' specialen aard, het 
onderwerp der herhaling te bespreken. 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Aan het einde van dellen titel werd in de afdeelingen de vraag ge
daan of hier niet wenschelijk zoude zijn eene algemeene bepaling, hou
dende dat de strafbaarheid wegens herhaling van misdrijf of overtreding 
niet wordt verhoogd dan in de gevallen bij de wet aangewezen. Zou anders 
niet te vreezen zijn dat, nu de algemeene verhooging der strafbaarheid 
bij het ontwerp niet uitdrukkelijk is uitgesloten, latere verordeningen 
aan art. 98 [91] het regt zullen ontleen en om haar te bepalen tegen 
het stelsel dezer wet? Aan het gewenschte artikel zou dan als tweede 
alinea kunnen worden toegevoegd art. 611 der Staatscommissie, dat thans 
als derde alinea naar art. 83 [741 is verdwaald, waar het in het geheel 
niet thuis behoort en zeer zonderling is bijgevoegd. 

Aan den anderen kant werd de vraag gedaan, of tegen het bedoelde 
bezwaar niet genoeg voorzien is dool' de bestaande wettelijke bepalingen 
in de gemeente- en provinciale wet en in de wet van 12 Julij 1855 
(Staatsblad nO. 102)? 

Op deze vraag, antwoordt de Minister, dat, zijns inziens, inder
daad tegen het bedoelde bezwaar dool' de algemeene grensbepaling 
der strafbedreigende bevoegdheid van gemeenteraden enll. genoegzaam 
voorzien wordt. 

'l'IrrEL IV. 

POl/in!). 

Art. 45. 

Poging tot misdrijf is sb'afbaal', wanneer het voornemen des 
daders zich dool' een begin van uitvoering heeft geopenbaard 
C1I de nitvoering alleen ten gevolge van omstandigheden van 
zijnelI 'wil onafhankelijk niet is voltooid. 

Het maximum der hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt 
bij poging met een derde vel'minderd. 

Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf 
is gesteld, dan wordt gcvangenisstraf opgelegd van ten hoogste 
v\jftien jaren. 

De bijkomende straffen zijn voor poging dezelfde als voor 
het voltooide misdrijf. 

O. R. O. AltT. 55. Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voor
nemen des daders zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard 
en de uitvoering alleen ten gevolge van omstandigheden van zijnen wil 
onafhankel ijk niet is voltooid. 

De hoofdstraffen tegen het misdrijf bedreigd worden bij poging, zoowel 
voor het maximum als, behoudens de bepalingen van artikel 24 en van 
de eerste zinsnede van artikel 31, voor het minimum, met een derde 
verminderd. 
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Waal' de levenslange gevangenisstraf is bedreigd, wordt eene gevan
genisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien jaren . 

De bijkomende straffen zijn voor poging dezelfde als voor het voltooide 
misdrijf. 

Memorie van Toelichting. 

I. Vel'eischten del' stl'ajbal'/1 poging (art. 55, eerste lid). 

Poging kan men in het algemeen noemen eene handeling waardoor de 
uitvoering van een bepaald voornemen begonnen, maar niet voltooid is; 
korter, het begin van uitvoering eener voorgenomene handeling. Poging 
tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van een 
misdrijf 1, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om 
een bepaald misdrijf te plegen. Het ontwerp onthoudt zich echter bij dit 
leerstuk, zoo rijk aan moeijelijkheden, van eene eigenlijke definitie en ver
genoegt zich, met op het voorbeeld van den Code Pénal (art. 2) en bet 
belgische wetboek (art. 51), de voorwaalden of vereischteu der straf
bare poging tot misdrijf in de wet uit te drukken. 

De voorwaarden of vereischten zijn: 
1°. het voornemen om een bepaald feit dat bij de wet als misdrijf is 

strafbaar gesteld, te plegen; 
2°. een begin van uitvoering van misdrijf; 
3°. niet-voltooijing van het misdrijf door van des daders wil onafhan

kelijke omstandigheden. 

1. Voo r ne men. 

Dit vereischte is in art. 2 C. P. niet met zooveel woorden uitgedrukt 2. 

Het werd niettemin ook door den franschen wetgever ondersteld. Geen 
poging is denkbaar zonder het voornemen om eene bepaalde handeling te 
verrigten . Alzoo geen poging tot misdrijf zonder den geopenbaarden wil 
om een bepaald feit, dat bij de wet als misdrijf is strafbaar gesteld, te 
plegen 3. Hieruit volgt dat geene poging bestaanbaar is van délicta cul
pose" en dat zij niet strafbaar is van overtredingen waarbij het feit 
wordt gestraft alléén om het feit I onverschillig of de wil al of niet 
daarop was gerigt. 

2. Begin van uitvoering. 

Het voornemen om een mis d rijf te plegen kan zich open baren door 
woorden of door daden. Eene openbaring door woorden, soms 
als eigen delict (bedreiging I opruijing) strafbaar, kan nooit zijn eene 
poging om het voorgenomen misdrijf te plegen. Bedreiging met I op
ruijing tot moord of brandstichting is geen begin van uitvoering van 
moord of brandstichting. 

Bij d a den waardoor de misdadige wil zich open baart, heeft men te 
onderscheiden. Zij strekken Of alleen tot voorbereiding van het voorge-

1 BERNER, Lehrbuch, ~ 101, Saksen, art 39, Hessen, art. 6,j" Baden , § 106, Ham
burg, art. 12. 

~ Anders nrt. 51 C. P. BeIge: lHésoIution de commettre un crime on un déIit"; Dnitsch
land, ~ 43: »Entschluss ein Verbl'cchen ader Vergehen rou verüben". 

a Vgl. HAUS, pl'incipes, I, nO. 399-403, NYPELS , ad art. 51 C. P. B. , nO.2(1,86); 
Mr. H. R. 11 Sept. 1850, V. D. ITONERT, 1850, H, bI. 96 . 

• 
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nomen misdrtif, Of zti staan daarmede in zoodanig regtst.reeksch verband, 
dat de uitvoering door haar reeds wordt aangevangen. 

De voorbereidende handeling is soms strafbaar als eigen delict, als 
poging tot een ander misdrijf komt zti niet in aanmerking. Haar als 
wodanig te beschouwen ware niet alleen onlogisch, omdat men zich geene 
poging tot eene handeling kan voorstellen voordat hare uitvoering is aan
gevangen; het ware ook onregtvaardig omdat, zoolang de uitvoering niet 
i s aangevangen, het soms hoogst waarschijnlijk, maar nimmer zeker is 
dat hij die het misdrijf heeft voorbereid, dit ook zal uitvoeren of pogen 
uit te voeren. 

Men vindt bij de schrijvers een aantal voorbeelden van voorbereidende 
handelingen, die gemakkelijk te onderscbeiden zijn van poging tot misdrijf. 
In de praktijk doen zich echt.er meermalen gevallen voor waarin de vraag, 
of er reeds een begin van uitvoering van een bepaald misdrijf is , minder 
ligt te beantwoorden valt. De wet moet echter de oplossing van die moeije
ltikheden overlaten aan het inzigt des regters en de juiste toepassing van 
het door haar gestelde beginsel. Eene scherpe grenslijn tusschen voor- ! 
bereidende handelingen en begin van uitvoering is in het algemeen niet 
te trekken, en kan dus ook in de wet niet worden uitgedrukt. Wette~ 
voorschriften dienaangaande zouden alleen leiden tot eene casuistiek die 
in de wet niet tehuis beboort, en de vrije ontwikkeling van het regts
begrip in het leven meer zouden schaden dan baten. 

Geen poging zonder beg i n van u i t v 0 er ing. Geen voltooid mis
drijf zonder ge h e e I e u i t v 0 e rin g, dat is: zonder dat alles, van des 
daders wil afhankelijk of niet, hpeft plaats gehad wat de wet tot het 
bestaan van een bepaald misdrijf vordert. Wat geen voltooid misdrijf 
is, kan dus alléén als poging worden gestraft. 

Moet de wet nu nog eene onderscheiding maken tusschen min of meer 
verwijderde poging, tusschen tentative en délit manqué, naar de fransche 
terminologie, tusschen beëndigte en nicht beëndigte Ve/"such 1, volgens de 
leer van vele wetboeken, die in Duitschland vóór de invoering van het 
rijkswetboek gegolden hebben? 

Zoodanige onderscheiding beeft alleen praktische waarde en moet daarom 
alleen dan haar plaats in de wet vinden, wanneer zij daaraan een verschil 
in regtsgevolgen vastknoopt. Dit was dan ook vóór 1870 het stelsel van vele 
duitsche wetboeken. De zoogenaamde voleindigde poging was straf
baarder dan de n iet v 0 I e i n di g de, en de vrij willige terugtreding gold 
alleen bij de laatste als reden van uitsluiting van straf. 

Het duitsche rijkswetboek heeft deze onderscheiding laten varen. Het 
huldigt de fransche leer van gelijkstelling van tentative en délit manqué , 
al heeft het dan ook in de bepaling over de vrijwillige terugtreding , ~ven
als art. 2 C. P. en duide1tiker nog dan dat artikel, doen uitkomen dat 
deze voor beiden gelijke gevolgen heeft. 

Werkelijk verdient de fransche leer hier de voorkeur boven het stelsel, 
dat vóór de invoering van het rijkswetboek in de meeste duitscbe staten gold. 

In het algemeen bestaat tusscben de meest verwijderde poging en die 
welke het misdrijf het meest nabij komt, alleen een quantitatief, geen 

I Bij de nieuwe fl"nusche sclll·ijvers vindt men ook wel gesproken van tentative ac/,evée 
en inachevée. Zie OltTOLAN, Elemeuls de Droit Péoal, uo . 990 cn ook NYPELS, ad art . H 
C. P. ll. 
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qualitatief onderscheid. Een verschil in aard wordt echter bij die mis
drijven, die niet voltooid zijn voordat de misdadige handeling het on
middelijke gevolg heeft gehad, dat de dader zich daarvan voorstelde, 
aanwezig geacht tusschen het geval waarin alleen dat gevolg heeft 
ontbroken, en het geval waarin de daad zelve waardoor het misdadig 
doel moest bereikt worden, niet is ten einde gebragt. In het eerste ge
val spreekt men dan van délit manqué (beëndigte Vel'such) , in het tweede 
alleen van tentative (nicht beëndigte Ve7·slwh). Maar moet nu, om het 
eerste aan te nemen, de dader alles hebben gedaan wat van zijne 
zijde nood i g was 1 of alleen alles wat hij van zijne zijde voo I' 
n 00 d i g h iel d om het misdrijf te voltooijen? Over deze vraag beerscht 
lIog steeds groote verdeeldheid tusscben de strafregtsleeraars 2, en zoo
lang die twijfel niet op bevredigende wijze is opgelost, scbijnt de ge
heele leer van het délit manqué op ge ene genoegzaam zekere grondslagen 
te rusten om daaraan een verschil in regtsgevolgen te verbinden. Daaren
boven, hoe men het délit manqué ook opvatte, steeds blijft het eene 
poging, die dit met alle andere pogingen gemeen heeft, dat daardoor 
het kwaad niet is gesticht, het gevolg niet is bereikt dat tot voltooijing 
van het misdrijf noodig is. Er is zoomin een moord gepleegd als 
het geweerschot hem op wien het gemunt was, niet beeft getroffen 
als er een moord is gepleegd, indien de dader op het oogenblik dat hij 
het geweer wilde afschieten, door van zijnen wil onafhankelijke om
standigheden verhinderd werd om aan dit voornemen gevolg te geven. 
Nu moge in het eerste geval de omstandigheid dat de poging zoover 
mogelijk was gevorderd, aanleiding geven om eene zwaardere straf op 
te leggen dan anders zoude zijn geschied, naar den regel van art. 33 
van het hamburgsche wetboek 3, die geldt ook waal' de wet haar niet 
uitdrukt j voor deze zwaarste gevallen der poging is het zoom in noodig 
eene afzonderlijke strafbepaling aan te nemen als voor de 
zwaarste gevallen van het voltooide misdrijf. Evenmin bestaat er grond 
om als men in het algemeen aan de vrijwillige terugtreding, voordat 
het misdrijf is voltooid, straffeloosheid verbindt, haar niet aan te nemen 
waar de dader, wat zeker, zoo al ooit, uiterst zeldzaam zal voorkomen, 
door zijne vrijwillige tusschenkomst het gevolg afwendt wat, na zijn e 
volbragte handeling, nog noodig was om het misdrijf te voltooijen. 

Zoo de wet zwijgt over de verschillende graden del' poging, dan menge 
l':ij zich evenmin in den ouden strijd over de poging met ondeugdelijk object 
of ondeugdelijke middelen. Ook hier verdient de onthouding van den Code 
Pénal en van het duitsche rijkswetboek de voorkeur hoven de leerstellige 
bepaling<.lU van vele vroeger in Duitschland geldende wetboeken 4. 

De algemeene vereischten van poging blijken uit art. 55, eerste lid, de 
bijzöndere vereischten van poging tot een bepaald misdrijf uit de omschrij
ving van dat misdrijf in het tweede boek. Eischt nu het misdrijf voor zijn 
bestaan een bepaald object, dit zal ook bij de poging niet kunnen ont-

1 Zie m·t. 25 van het ontwerp 1827. 
~ Zie BERNER, Lehrllllch, § 104, SCHWARZE in het handboek van VON nOLTZENDORFF, 

II, S. 279-283. 
3 »Die Strafbarkeit des Vel'suchs steigt mit dem Grade, in welchem der Thilter sich der 

»Vollenduug des Vel'brecheus genähert hat". In gelijken zin art. 26 ontw. 1827 en § 47 
oostenrijksch ontwerp. 

·1 Mem. van Toelichting van het Duitsche weiboek , bI. 87 
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breken. Kan zonder zoodanig object het misdrijf niet tot uitvoering komen, 
de uitvoering kan dan ook bij gebreke daarvan geen begin hebben. Zoo 
is geen misdrijf tegen het leven of tegen de persoonlijke vrijheid, geen 
mishandeling noch verkrachting of feitelijke aanranding del' eerbaarheid 
denkbaar zonder een levend mensch als object. Er kan dan ook geen 
spraak zijn van eene poging van een dier misdrijven op een lijk ge
pleegd, al hield de dader dit voor een levend wezen. Aldus lost de 
vraag van "het ondeugdelijk object" zich gemakkelijk op bij eene juiste 
beschouwing van de algemeene en bijzondere vereischten van poging tot 
een bepaald misdrijf. 

Meer twijfel kan er bestaan bij de poging met ondeugdelijke middelen. 
Intusschen wijst ook ten haren aanzien het vasthouden aan het begrip van 
beg i n van u i t v 0 e l' i n g den weg tot eene juiste beslissing aan. Is het 
aangewende middel van dien aard dat daardoor in geen geval het misdrijf 
tot uitvoering kan komen, de uitvoering kan daardoor ook niet worden 
aangevangen. Is daarentegen de ondeugdelijkheid alleen relatief uithoofde 
van de omstandigheden waaronder, of den persoon door of tegen wien 
een bepaald misdrijf wordt gepleegd, dan is een begin van uitvoering 
denkbaar, en de geheele uitvoering kan geacht worden alleen verijdeld 
te zijn door van des daders wil onafhankelijke omstandigheden, die de 
bereiking van het beoogde doel door de aangewende middelen in het 
concreet geval belet hebben. Dit is de leer van vele gezaghebbende 
schrij vers 1. In die rigting beweegt zich ook in Frankrijk en bij ons de 
regtspraak. Het is dus wenschelijk bij voortduriIig aan de juiste op
vatting del' algemeene kenmerken van strafbare poging bij de toepassing 
der wet over te laten, wat de wet zelve niet door bijzondere voorschriften 
kan regelen, omdat de onderscheiding tusschen de absoluut en relatief 
ondeugdelijke middelen te zeer afhankelijk is van de feitelijke waar
dering van elke zaak in het bijzonder, om haar in eene stellige wets
bepaling op voor alle gevallen voldoende wijze uit te drukken. 

3. Niet-voltooijing van het misdrijf door van des daders 
wil onafhankelij ke om s tan dighe den. 

Is een bedrijf eens voltooid, dan kan geen berouw, hoe groot ook, 
de strafbaarheid uitsluiten, al uit het zich in daden, die onmiddelijk 
alle nadeelige gevolgen van het volbragte feit opheffen of zelfs voor
komen (thätige Reue). Anders bij poging. Al is zij ook nog zoover ge
vorderd, zij blijft als zoodanig straffeloos, wanneer de dader zelf uit 
eigen beweging z[jn misdadig voornemen heeft opgegeven en dus Of zijne 
handeling heeft gestaakt, Of het gevolg dier handeling waar dit tot vol
tooijing van het misdrijf werd vereischt, vrijwillig heeft afgewend. Is 
dit onderscheid tusschen poging en voltooid misdrijf niets anders dan 
eene inconsequentie of berust het werkelijk op goede gronden? Voor 
dit laatste bestaat reeds dadelijk een vermoeden in de algemeenheid 
waarmede de straffeloosheid del' poging bij vrijwillige terugtreding in de 
geldende strafwetboeken is aangenomen 2. Inderdaad pleiten dan ook voor 
die leer het regt en het maatschappelijk belang. 

, Zic onder velen BERN.EJ.t, § 103 j OltTOLAN. nO. 1003. 1004 ; 'Yl'ELS , ad arl. 51 
C. P. B., nO. 5; nAUS , principes , nO, 42~, 425 ; S<:I,C"C,' in GCl'ichlSS3al,1878, S. 481 vgg. 

~ C. P. art. 2, C. P. B. art. 51, ,luitsch \\'etboek, ~ 46, Zurich, § 36, oOBle1l1'ijksch 
ontwerp, § 49. 
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Het l' egt. Poging wordt gestraft om den misdadigen wil, het opzet 
des daders te treffen, zoodra deze eene zoo gevaarlijke rigting heeft aan
genomen, dat daarvan objectief blijkt door het begin van uitvoering van 
een bepaald misdrijf. Maar wanneer nu de dadel' vrijwillig terugkomt op 
de reeds aangevangen handeling, dan wijkt het in de aangevangen uit
voering sprekende vermoeden, dat hij niet opzag tegen het plegen van het 
misdrijf, voor de bewezen waarheid dat hij daarvan nog tijdig afgezien 
heeft, en dat dus zijn voornemen om het kwade te doen niet zoo vast en 
onherroepelijk gevestigd was, dat het regt zoude eischen hem reeds voor 
dat voornemen alleen, waarvan hij zelf de uitvoering heeft gestaakt of de 
uitwerking heeft belet, te straffen 1. 

Het maatschappelijk belang. Aangenomen al met HA us 2, dat 
het strenge regt (la justice absolue) bestraffing ook van de vrijwillig ge
staakte poging zoude eischen , zeker zal men hem dan ook moeten toegeven, 
dat de regelen der voorzigtigheid den wetgever bevelen hier niet op het 
standpunt van het strenge regt te blijven staa,n; daar het zekerste middel 
om het misdrijf in zijn loop te stuiten, is straffeloosheid te verzekeren 
aan den dadel', die uit eigen beweging heeft afgezien van de voortzetting 
van zijn misdadig plan. 

Il. Straf (art. 55, tweede tot vierde lid). 

Voor alle hoofdstraffen is hier de vermindering aangenomen die art. 17, 
tweede lid, der wet van 29 Junij 1854 (Staatsblad nO. 102) alléén voor 
gevangenisstraf aanwijst. Uitdrukkelijk wordt voorts bepaald, dat de ver
mindering zoowel geldt het minimum als het maximum der straf. Eene 
bijzondere bepaling was noodig voor het geval, dat tegen het voltooide 
misdrijf levenslange gevangenisstraf is bedreigd. Die bepaling (art. 55 , al. 3) 
stemt geheel overeen met het voorlaatste lid van art. 49 [39] en het 
tweede lid van art. 59 [49J. 

Advies van den Raad van State. 

In afwijking van den Code Pénal van 1810 wordt in het ontwerp de 
poging in het algemeen strafbaar gesteld niet alleen ten aanzien van de 
(voormalige) mis d a den maar ook voor de (voormalige) wan bed r ij ven. 

Bij het wegvallen in het ontwerp der onderscheiding tusschell cri mes 
et d é 1 i t s lag deze verandering voor de hand. 

Hieruit volgt echter geenszins, dat de po gin g voor a 11 e misdrijven 
strafbaar zal zijn (art 87 [78J). [Zie daarover verder op art. 56 O. R. O. 
hierachter bI. 432 volg.J 

Is volgens het ontwerp de p 0 gi n g 
soms niet strafbaar, waar die, naar 
's Raads inzien, integendeel strafbaar 
zou kunnen en moeten zijn, van den 
anderen kant laat het ontwerp bij 
sommige misdrijven de strafbaarheid 

Rapport aan den Koning. 

De opmerking betrekhlijk de 
strafbaarstelling der poging tot het 
misdrijf, omschreven in art. 319 
[295J, zal hieronder bij dat artikel 
worden behandeld. 

, DENZ) nanteekening op § 36 van het ZUl'ichsche strafwetboek; SCRWARZE in het hand
boek van VON HOLTZENDORFF, 1I) S. 305: »nns :'lotiv (lieser Begünstigllng des Rücktritts 
»is! keincswegs nul' cin criminalpolitisches; - in ,lem Abstehen wird sich vielmehl', in 
»der Regel wenigstens, die Thatsache knnd geben, dasz del' böse WiJle nicht ein sehr be
»hal'rlichel' gewesen", Zie ook B)!11J,NE1J" § 105. 

~ Principes, I, nO, 430. 
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der poging ingevolge art. 87 [78J 
gelden, waar die strafbaarheid zou 
behooren te zijn uitgesloten, als bij 
voorbeeld bij afdrijving del' vrucht 
(abor·tus) door de vrouw zelve (art. 
3 L 9 [295J). 

Het ontwerp onthoudt zich ove
rigens van het geven eener d efi
ni tie van po gin g; het vermeldt 
alleen de voo r w a a l' den of v e r
eischten der strafbare po
ging (art. 55). 

Eindelijk, of ten aanzien der straf
baarheid van poging meer wordt 
overgelaten aan het regterlijk oor
deel dan wel wenschelijk schijnt, 
omtrent die vraag geeft de toelich
ting lhiervoor bI. 420J van titel 
IV, boek I sub I, 2 (begin van 
uitvoering), voldoende redenen, die 
tot hare ontkennende beantwoor
ding moeten leiden. 

Welke daden echter in het algemeen als beg i n van u i t v 0 e rin g , 
welke als bloot voorbereidende handelingen, die (tenzij als 
eigen misdr.ijf) ongestraft blijven, te beschouwen zijn, wordt ook 
in dit ontwerp in het midden gelaten, zoodat ten aanzien der st r a f
b a a r hei d in deze meer wordt overgelaten aan het regterlijk oordeel, 
dan wel wenschelijk schijnt. 

Met de wijze van bes tra ffi n g der poging volgens art. 55 des 
ontwerps kan de Raad zich allezins vereenigen. 

In afwijking van artt. 10 en 17, lid 1 der wet van 29 Junij 1854 
(Stuatsblad nO. 102), in verband met de wet van 25 December 1860 (Staats
blad nO. 102), is thans algemeen aangenomen, wat in 1854 slechts ten 
aanzien der correctionele gevangenisstraf bépaald was, namelijk dat de 
strafbare poging met één derde minder zwaar gestraft wordt dan het 
voltooide misdrijf. 

Over den a a n sla g (art. 88 [79]) en diens bestraffing 7.al de Raad 
hieronder gelegenheid hebben een woord te zeggen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Poging met ondeugdelijke middelen. De Co m mis s i e vereenigt zich met 
het gevoelen der Regering, dat poging met absoluut ondeugdelijke mid
delen niet, die met j'elatiej ondeugdelijke middelen daarentegen wel 
strafbaar moet zijn. Zie Memorie van Toelichting. Zij betwijfelt echter 
of het beroep op onze jurisprudentie, als zou deze zich in dezelfde rig
ting bewegen, wel juist is. Zij meent dat integendeel dikwijls van de 
vervolging werd afgezien of ontslag van regtsvervolging werd uitgespro
ken, bijv. op grond dat te veel vergif werd toegediend, of wel zulk 
vergif waarvan reuk en smaak het innemen onmogelijk maakt. Zij 
wenscht daarom uitdrukkelijk de wetsbepaling van het beroep op de 
bestaande jurisprudentie los te maken. Maar ook dan is twijfel niet 
onmogelijk of de redactie wel geheel met de bedoeling der Regering 
strookt. Aan den een en kant toch werd met de Memorie van Toelich
ting aangenomen, dat het aan wenden van relatief ondeugdelijke midde
len strafbare poging zou zijn, omdat de geheele uitvoering van het 
misdrijf alleen verijdeld wordt, uithoofde van de omstandigheden waar
onder, of den persoon door of tegen wien het misdrijf gepleegd werd, 
en derhalve dool' omstandigheden van den wil des daders onafhankelijk. 
Maal' aan den anderen kant werd volgehouden J dat de relatief ondeug
delijke middelen wel niet door den dader gewild, doch daarom geens
zins van zijn wil onafhankelijk waren. De dadel' heeft bijv. niet gewild 
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te weinig vergif toe te dienen, maal' de quantiteit van bet tOflgediende 
vergif was toch afl!ankelfjk van zijn wij. Al kan men nu welligt op 
goeden grond beweren, dat de omstandigheid die het misdrijf verijdelde 
juist de l'elt/tie is van ht:t gekozen middel tot het concreet object, en 
dus als zoodanig wel degelijk van des daders wil onafhankelijk is, al is 
het ook waar eenerzijds dat de keuze van het middel zelf niet onafhan
kelijk is van zijn wil, maar ook anderzijds dat de ondeligdelijMeid van 
het middel niet door hem werd gewild, zoo heeft toch het gebleken , 
verschil van opvatting, naar het oordeel del' Commissie, de noodzake
lijkheid aangetoond, dat de bedoeling van den wetgever duidelijker worde 
uitgedrukt. 

Eene min der hei d wilde ook poging met absoluut ondeugdelijke mid
delen straffen. Volgens haar is het opzet in ieder geval gebleken dool' 
uiterlijke feiten, en is het weinig rationeel te onderscheiden tusschen de 
omstandigheden die tegen de bedoeling van den dader dat opzet verijdelden. 

»alleen" . Het is beter dit woord te doen wegvallen, omdat anders po
ging nooit te bewijzen zal zijn. De mogelijkheid zou altijd open blijven 
dat de voltooijing van het misdrijf ook ten gevolge van de wijziging 
van den wil des daders en dus niet alleen ten gevolge van omstandig
heden van zijn wil onafhankelijk, werd verijdeld. 

Alin. 2. In het stelsel der Commissie vervalt het minimum. 

Art. 24 [18J werd ook aan gebaald in bet ontwerp der Staatscommissie. 
Maar in dat ontwerp werd hechtenis ook toegepast op delicta dolosa, bijv. 
op tweegevecht (zie art. 168 sqq. van dat ontwerp), en daarom was de 
aanhaling juist, omdat poging daarbij strafbaar is, Ten gevolge echter 
van het advies van den Raad van State heeft de Minister de hechtenis 
beperkt tot delictct culposa en overtredingen. De vermelding van art. 24 
scbijnt dus bij vergissing te zijn blijven staan. 

Met onze jurisprudentie werd bedoeld die van ons hoogste regts
collegie, In de bekende Maastrichtsche zaak werd de fout begaan 
niet door den Hoogen Raad (Arrest 6 Juni 1854), want deze was 
gebonden aan de (naar het oordeel des Ministers onjuiste) beslissing 
van het Hof van Gelderland, dat het middel den dood niet kon 
veroorzaken. 

De redactie drukt wel degelijk de bedoeling der Regeering uit, 
Alles hangt af van 't geen onder absolute en l'elatieve ondeugde

lijkheid verstaan wordt. 
Bezie voorwerp en middel eerst ieder op zich zelf. Is, op grond van 

de hoedanigheid of toestand, hetzij van het voorwerp op zich zelf, 
hetzij van het middel op zich zelf het misdrijf onmogelijk, dan is el' 
ctbsolute ondeugdelijkbeid. Bij voorbeeld als iemand animo occidendi 
steekt in een lichaam, waaruit zonder zijn weten het leven reeds 
geweken was. Of als iemand bij vergissing suiker toedient in plaats 
van arsenicum. 

Relcttieve ondeugdelijkheid daarentegen bestaat, wanneer voorwerp 
en middel ieder op zich zelf deugdelijk zijn, maar ondeugdelijk zijn 
in betrekking tot elkander. Bij voorbeeld als iemand scbiet op een 
gebarnasden man of aan iemand vorgift toedient, wel geschikt om 
in 't algemeen een mensch te dooden maar niet om dezen specialen 
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in di vidu, bijzonder sterk van constitutie, fijn van smaak of tot 
vomeeren geneigd, het leven te benemen. 

Is het nu noodig een en ander in de wet uit te drukken '? Naar het 
inzien des Ministers, neen. 

BÜ absolute ondeugdelijkheid ontbreekt »begin van uitvoering", 
Hoelang ook voortgezet, hoe dikwerf ook herhaald, geen stap wordt 
gevorderd. 

Dat het bij l'elatielJe ondeugdelijkheid anders is, blijkt reeds hieruit, 
dat, indien men voor stra.fbare poging ook relatieve deugdelijkheid 
eischte, de strafbare voleindigde poging (z, g, dJlit manqué) met het 
voltooide misdrijf zou samenvallen en op zich zelve nooit strafbaar 
zijn zou, El' is geen toeval. Tusschen »niet kunnen" en »moeten" is 
in de wereld del' objectieve verschijnselen geen derde. Als aan alle 
voorwaarden is voldaan waaronder door zeker middel op zeker voor
werp zeker effect kan worden uitgeoefend, dan moet die uitwerking 
zich ook openbaren. 

De relatieve ondeugdelijkheid van voorwerp of middel zÜn [is] van 
's daders willen wel degelijk onafhankelijk. 

RÜ wilde het voorwerp en hij wilde het middel, maar de hem 
teleurstellende gebrekkige relatie wilde hij niet. 

Alleen. Ook in den Code Pénal komt dit woord voor (ne . . que); 
toch heeft de ervaring bewezen dat poging wel degelijk te bewijzen is. 

Het is hoogst wenschelijk om in dit artikel geen enkele wijziging 
te maken, waardoor de thans gevostigde jurisprudentie onbruikbaar 
worden zou. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Ten aanzien van bedl'eigd en waal' is van toepassing bet gezegde bij artt, 
48 en 49 [38 en 39, hiervoor bI. 401]. 

G. O. AltT, 45 = art. ' 45 van het Wetboek. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(28 October 1880.) 

De heel' DE SA VORNIN LOIIMAN: Ik wensch, niet als lid del' Commissie, maal' 
naar aanleiding del' Memorie vall Toelichting over dit artikel eone opmCl'king te maken. 
Ofseltoon erkennende dat men in tien regel niet moet bespreken de motiven in cic 
stukkeIl vermeld, omclat wij daaraan niet gebonden zijn, zoo acht ik het volstrekt 
noodig hiel' eene uitzonrlCl'ing te maken. Bij dit artikel komt de zeer belangrijke 
vl'aag tel' sprake die vool'al bij moord dikwijls voorkomt, of poging met ondeugde
lijke middelen al of niet strafbaar is. 

Dit artikel is overgenomen uit den Code Pénal, en de l\finistCl' heeft in eene zeel' 
uitvoerige, keurige toelichting beweel'd, nat uit die redactie voortvloeit dat poging 
met absoluut ondeugdelijke middelen niet strafbaal' is. Nu weten wij allen dat el' 
vele juristen zijn en ook ambtenaren, die zeer gaarne zich nederleggen bij het ge
voelen van den Ministel' , en die zullen dat nog te eerder doen, wanneer zij staan 
niet a lleen tegenover eelt Ministcl', maal' tegenovol' een magister dien wij allen gaal'lle 
a ls zoodanig erkennen. 

Ik neem echter de vrijheid tegen dat gevoel eu op te komell met alle bescheiden
heid die mij tegenovel' dien magister past. 
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Misschien zal de Minister mij tegenwCl'pen dat mijne opvatting onwetenschappelijk 
is, Nll dat moge de wetenschap dan later uitmaken, Ik wil thans slechts mijne op
merking ten beste geven, zonder di cussie te vel'langen, die toch geen dadelijk re
sultaat kan geven, 

Naar mijne opvatting bel'ust de geheele leer van absolute elll'elative deugdelijkheid 
der middelen op niets dan op ce ne netie, 

Als ik iemand wil clooden, bijv, met suiker of met een geweer dat ongeladen is, 
dan is dat eene handeling die niet strafbaar is, omdat ik iets wil dat nooit kan 
volvoerd worden, Maal' als ik iemand wil vergeven met arsenicum en een ander, dit 
,'ermoedende , verwisselt dit gif met suiker, dan is mijn wil gerigt op een middel 
dat, mits behoorlijk toegepast, wel degelijk elfect zou doen, en staan wij inderdaad 
VOOl' een begin van uitvoeJ'ing, even goed als wanneer men met een zoogenaamd 
relatief ondeugdelijk, of zelfs met een deugdelijk middel werkt, 

Ik kan even goed zeggen dat, wanneer men op iemand schieten wil, maar bet 
geweer verkeerd rigt en altijd in diezelfde rigting houdt, men het misdl'ijf niet 
plegen kan, Toch traft men den dadel', Welnu, wanneer men in plaats van ar
senicum bij veJ'gissing suiker neemt, dan kan de daad ook niet volvoel'd worden, 
Maal' men behoOl't m, i. toch te straO'en, omdat de wil van den dadel' op een 
deugdelijk middel gel'igt was, even goed als bij het afschieten van het geweel' in 
eene verkeerde rigting, 

vVij herinneren ons misschien allen nog wel het geval van den mOOl'd dOOl' den 
graaf de Bocarmé, die begonnen is met zijn zwager aan te grijpen om hem het 
vergift in den mond te gieten, Het kon niet twijfelachtig zijn, dat dit een begin 
van uitvoering was, 'Wanneer iemand nu geweten had dat de graaf die daad zou 
plegen en daarom, in de plaats van het vel'gift, eene onschuldige stof had neder
gezet, dan zou de Bocarmé volgens de leer van de absoluut ondeugdelijke middelen, 
straO'eloos zijn geweest, Dit acht ik in strijrl, niet met de eene of andere theode, 
maar met het gezond verstand, Of het uadeel geschied is of niet, doet niets tel' 
zake, want bij poging geschiedt nooit nadeel. 

Naar ik onlangs vernam: heeft men mij beschuldir;d met mijne straftheorien twee 
honderd ja/'en ten achtet'en te zijn; het is mogelijk; ik zal ondeJ"LOeken of l'eeds vóór 
twee honderd jaren eene dergelijke stelling vCl'dedigd is, Maal' ik wil toch doen 
opmerken dat deze leer ook in den niCllwen tijd verdedigd is, onder anderen dool' 
dl', SChWal"l, die, gelijk ik dezer dagen zag, in zijn commentaar, op dezelfde gl'onden 
als ik hiel' en in de Commissie gedaan heb, die leer verdedigt, 

Uit het Weekblad 1'an het Regt vernamen. wij dat onlangs het lIooggeJ'egtshof 
in Duitschland, in pleno, verklaa.rd heeft dat poging met absoluut ondeugdelijke 
middelen, wel degelijk strafbaar is, 

Wanneer ik dus opkom tegen hetgeen de Ministel' gezegd heeft, dan i het al
leen om aan latere juristen te kennen te geven, dat de Commis ie in deze niet 
eenstemmig geweest is wat betreft de vel'klaring van het artikel. lIet blijft eene 
open quaestie, zoo als zij tot dusvel'l'e ook geweest is, die niet hiel', maal' dool' 
de wetenschap moet worden uitgemaakt, 

De heel' MODDERMAN , Minister van Justitie: De heel' Lohman eindigde met de 
verklaring, dat zijns inziens de Vl'aag, in hoevel're de ondeugdelijkheid van object 
of middel het bestaan van stl'afbal'e poging wegneemt, niet in ue wet uitgemaakt, 
maal' aan de wetenschap ovel'gelaten moet wOl'(len, Dat is ten allen tijde geweest 
het stelsel van het ontwerp, dat was reelIs het stel 'el del' Staats-Commissie, en 
het bleef dit ook van de opvolgende I'egel'ingen, 

Toch wil ik mij niet onttrekken altu het antwoOl'd op de beschouwing die de 
geachte spreker over deze zaak alt fond heeft voorgedragen, 

lIet komt mij voor, dat de ondel'scheid ing tusschen absolute en J'elative on
deugdelijkheid en de toepassing dOOI' mij daal'van gemaakt in den aa 1',1 rI el' zaak 
is gegrond, 

Wanneel' object en middel ieder op ::.ich zelf deugdelijk zijn en de ondeugdelijk-
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heid alleen bestaat in de verhouding tusschen beide (1'elative ondeugdelijkheid), 
dan is er mijns inziens strafbarc poging. 

Neemt men het tegentleel aan, met andere woorden, eischt men voor strafbaar
heid van de poging, dat alles aanwezig is wat in concreto het beoogde resultaat 
Iran te weeg brengen, dan zou Cl' geen mogelijkheid zijn voor het zoogenaamde 
délit manqué (voleindigde poging). Immel'S toeval bestaat niet; tusschen "niet 
latnnen" en "moeten" is geen derde, 

Wanneel' dan ook eenmaal de regter in Gelderland, na cassatie van een atTest 
,'an het hof van Limburg, iemand, die, animo occidendi, eene groote hoeveelheid 
geconcentreerd zwavelzuur geworpen had in een ketel met kokend watel' , wetende . 
dat daarvan koffij zou worden gezet, heeft vrijgesproken, dan acht ik die beslissing 
niet jnist. lIet middel op -:.ich -:.elf kon den dood vel'oorzaken, en dat de pel'soon op 
wien het gemunt was, dool' den smaak genoopt werd het drinken te staken en het 
gec!J'onkene weder uit te werpen, is iets zuivel' relatief.~. El' was hiel' vooreCl'St een 
object dat deugdelijk was (een mensch die gedood kon worden), en in de tweede 
plaats een vergift, waarmede men niet één mensch, maal' ik geloof wel een halve 
compagnie zou kunnen dooden. Of men al of niet zal op~uden te dl'inken of zal 
uitspuwen, hangt van toevallige omstandigheden af (het al of niet haastig ch'inken, 
de toestand del' maag enz.), die niet. beletten dat met het miudel een mensch kan 
gedood worden. 

Daarentegen, wanneer hetzij het object, hetzij het middel op :.icl! ::.e{f ondeug
delijk is, dan is het, dunkt mij, andel . Dan is el' a priori geen mogelijkheid van 
resultaat en ook geen begin van uitvoering. De l'impossible il n'y a pas de com
mencement d'exécution. Nu heeft de geachte afgevaat'digde gezegd: ja, maal' een 
andm' kan het middel geruild hebben. Dat is mogelijk, maal' straft men dan den 
wil alleen 7 Het komt mij voor, dat de geachte afgevaardigde hier regt met moraal 
vermengt en vergeet dat wel eens meer op het gebie(1 van het regt het bijkomenu 
toeval eene rol vervult. Het mag een toeval zijn voor dengeen die een misdaad wilde 
plegen, dat de ruiling heeft plaats gehad, - dit neemt niet weg dat objectief uit 
het feit niet gebleken is dat een misdadige aanslag bedoeld werd. De bedoeling 
wel'd niet geobjectiveel'l1. 

Verslag van de Eerste Kamer. 

Sommige leden gaven hunne in
genomenheid te kennen met de wijze, 
waarop het leerstuk del' poging In 

het wetboek is geregeld. 
Men was van oordeel, dat de 

meening van den Minister van Justitie 
omtrent de verhouding tusschen de 
relatief en de absoluut ondeugdelijke 
middelen tot gevaarlijke gevolgtrek
kingen leiden kan (Verslag en Han
delingen der 2e Kamer). 

Men vroeg, of bij de redactie van 
dit artikel de verwachting gegrond 
is, dat de bestaande jurisprudentie 
zal blij ven gehandhaafd'~ 

Antwoord der Regeering. 

Van de hier bedoelde vraag is 
geene oplossing denkbaar, die niet 
wel soms tot moeilijkheden aanlei
ding zou kunnen geven, 

Men mag aannemen dat de be
staande jurisprudentie van den Hoo
gen Raad bij de redactie van dit 
artikel geen verandering zal onder
gaan. Met die jurisprudentie is het 
gevoelen van den Minister in hoofd
zaak in overeenstemming. 

Overigens herinnert hij nogmaals 
aan hetgeen hij in den aanvang ge
zegd heeft, dat de rechter niet ge
bonden is aan 's Ministers uitlegging. 
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Art. 46. 
Poging tot overtredi.ng is ni.et strafbaar. 

[In O. R. O. kwam deze bepaling niet voo,'; zie echter de Memorie van 'roelichting 
van art. 55 (45), onder I, I Voornemen, hiervool' op bI. 420, en van art, 56. ondel' 
III Uitzonderingen enz, , in 't begin, hieronder op deze ,bladzijde voorkomenue J. 

Advies van den Raad van State, 

Poging tot overtredingen is in het ontwerp in het geheel 
niet strafbaar gesteld. 

"Geene poging is denkbaar" , zegt de memorie van toelichting, :0 zonder 
»het voomemen om eene bepaalde handeling te verrigten .. ,. Hieruit volgt, 
"dat zü (de poging) niet strafbaar 
»is van overtredingen, waarbij het 
»feit wordt gestraft alleen om het 
»feit, onverschillig elf de wil al dan 
»niet uaarop was gerigt." 

De Raad van State kan niet toe
geven, dat bovenstaand motief vol
doende zou zijn om elke poging 
bij overtreding on strafbaar te ver
klaren. 

Er zijn feiten in boek III opge
noemd, waarbij poging, straf
b a I' e po gin g, zeer wel denkbaar 
is, als bij voorbeeld bij bra n d
stichting van eigen goed (art. 
484 [428J) en dergelijken. 

Rapport aan den Koning. 

's Raads gevoelen, dat poging tot 
brandstichting in eigen onroerend 
goed, als bedoeld in art. 484 [428) , 
strafbaar moet zijn, is vermoedelijk 
een gevolg van de in het ad vies bij 
laatstgemeld artikel uitgesprokene, 
maar door den ondergeteekende niet 
gedeelde meening, dat dit feit onder 
de overtredingen moet worden ge
rangschikt. Ten aanzien van overtre
dingen is in juridieken zin de poging 
ondenkbaar, dewijl naar den wil om 
te overtreden daarbij geen onderzoek 
wordt gedaan. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Wenschelijk komt het der Commissie voor uitdrukkelijk te bepalen, dat 
poging tot overtreding niet strafbaar is, omdat anders latere gemeente
verordeningen haar wel strafbaar zouden kunnen stellen (vgl. art. 98 [91]). 

Áan de opmerking der Commissie is voldaan, 

G. O. ÁRT. 46 = art. 46 van het Wetboek. 

O. R. O. ÁltT. 56. Poging tot misdrijven die door middel van de druk
pers gepleegd worden, is niet strafbaar. 

Memorie van Toelichting, 

Hl. Uitzonderingen op den j'egel dej' strafbaadleid (art. 56). 

Van overtredingen is, bij gebreke van eene algemeenll strafbepaling, 
de poging niet strafbaar I , bij misdrijven is strafbaarheid de regel. Dat 
voor de onderscheiding, thans in dit opzigt gemaakt tusschen misdaden 
en wanbedrijven, geen grond bestaat, werd reeds opgemerkt in de alge
meene beschouwingen dezer memorie, § 3, Op den regel van art. 55 [45] 
zijn echter uitzonderingen. 

1 Zic bovcn OUdCl' I, 1 0 [en art. 46 Dieu wJ. 
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Eene algemeene uitzondering wordt uitgedrukt in art. 56. Zij is ontleend 
niet aan den aard van etln of meer bepaalde mil,drijven, maar aan een 
bepaald middel waardoor misJrijven kunnen worden gepleegd. Poging tot 
misdrij ven, die door middel van de drukpers gepleegd worden, is niet 
strafbaar. Deze regel is een noodzakelijk gevolg van het beginsel, ten 
grondslag liggende aan art. 8 G. W. Alle preventieve maatregelen, waar
door de vrijheid om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren 
aan banden zoude worden gelegd, zgn verboden. De strafbaarheid van 
een persdelict kan dus eerst beginnen met de open baring van het voort
brengsel der pers. Maar dan is het misdrijf voltooid, en strafbaarheid der 
poging moet dus zijn uitgesloten J. Deze grond van straffeloosheid ontbreekt 
bij en de uitzondering is dus ook niet van toepassing op misdrijven ge
pleegd door middel van verspreiding, openlijke tentoonstelling of aanslag 
van gedrukte of ongedrukte geschriften (artt.. 122, 128, 141, 143, 261 , 
290 [113: 119, 132, 134, 240, 271J, 388). 

Bijzondere uitzonderingen, ontleend aan den aard van het. misdrijf, vindt 
men in de artt. 154 [141J, 197, 272 [254J, 324 [300J, 325 [301J 
en 381 , alzoo bij opp.nlijk geweld, wederspannigheid, wreede behandeling 
van dieren, eenvoudige mishandeling en de minder :.:ware gevallen van 
vernieling of beschadiging van goederen. 

Wanneer bij mishandeling het opzet niet gerigt is op het toebrengen 
van zwaar ligchamelijk letsel (artt. 326, 327 [302, 303]) of op het be
nadeel en van eens anders gezondheid door het toedienen van de in 328 
[304, 3°.J bedoelde gevaarlgke stoffen, gaat het te ver, met afwijking 
van het geldende regt, poging tot dit misdrijf strafbaar te stellen en dus 
réeds hem te straffen, die de hand heeft opgeheven om een ander te treffen, 
indien dit opzet geenerlei gevolg heeft gehad. Is nu poging tot eenvoudige 
mishandel.ing straffeloos, dan moet men hetzelfde aannemen voor poging 
tot wederspannigheid 2, omdat hier het voltooide misdrgf, waar het niet 
met mishandeling gepaard gaat, toch dikwijls niet veel anders is dan eene 
poging daartoe 3. Verder mag men zeker aannemen I dat, wanneer poging 
tot mishandeling van menschen in den regel straffeloos is , poging tot wreede 
behandeling van dieren niet strafbaar kan zijn. Wat voorts betreft de mis
drijven van de artt. 379 [350J en 380, nu ten deele wanbedrijven, ten 
deele slechts overtreding (art. 479, 1°. C. P.), is in dit opzigt afwijking 
van het bestaande regt mede niet wenschelijk , omdat de openbare orde, 
rust en veiligheid door poging tot die misdrijven niet of althans niet 
noemenswaard worden aangetast. Eindelijk het openlijk geweld (art. 154 
[141]); ook van dit mis d rijf als zoo dan i g behoort de poging straffe
loos te zijn, als in het algemeen poging tot geweld tegen personen of tegen 
goederen niet strafbaar is. Dit beLet natuurlijk niet, dat eene bij gelegen
heid van den oploop door een of meer der deelnemers daaraan gepleegde 
poging tot eenig misdrgf, waarvan de poging onder den regel der straf
baarheid valt, b. v. tot zware mishandeling of tot vernieling of onbruik
baarmaking van een gebouw (art. 383 [352J), door den zamenloop met de 
straffelooze poging tot open1lik geweld niet evenzeer straffeloos wordt. 

De wet noemt overigens aUéén die uitzonderingen, die niet in den aard 

I Vgl. mem. van toel. onLI\'. 1859 I bI. 1 ~ , ondeman. 
~ Ook Uil is vun heL d/tit de rebetlio1t pogillg nieL strafbaar. Zie art 209 in verbant!. 

met cle artt. 211 en 212 C. P. 
;J Zie nog uc toelichting van art. 197 [in (leel lf na art. 180J. 
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der zaak ~ijn gelegen. Het is onnoodig de poging straffeloos te verklaren 
bij die vele misdr~jven, waarvan in regtskundigen zin geen poging denk
baar is, waartoe alle delicta culp(.)sa, voorts alle delicta omissionis maar ook 
vele delicta commissionis behooren 1. 

I HAUS, de la tentative légalemellL impossiblej Principe., r. nO. 426-428. 

Advies van den Raad van State. 

Ten aanzien van sommige misdrijven bepaalt het ontwerp uitdrukkelijk, 
dat poging daa.rtoe niet strafbaar is, zooals in art. 154 [vervallen in 
141] geweld tegen personen of goederen, art. 197 [0. R.O.later 
vervallen] wederspannigheid, artt. 324 [300] en 325 [vervallen in 
301] mishandeling, art. 381 [0. R. O.later vervallen] vernieling. 

Het is mogelijk, dat po gin g tot voormelde misdrijven zich zelden zal 
voordoen, maar dat bij deze misdrijven meer reden voor straffeloosheid 
der poging - mogt deze laatste zich voordoen - zou bestaan dan bij 
vele anderen, wordt in de memorie van toelichting bij de betrokken ar
tikelen Of in het geheel niet, gelijk op art. 381, Of naar 's Raads inzien 
niet op afdoende wijze aangetoond. 

Dat bij voorbeeld de poging tot wederspannigheid onder verzwarende 
omstandigheden (art. 196) [182] reeds (j pl'iori on straf baar verklaard worde, 
acht de Raad geenzins aannemelijk. Geheel anders is te dien aanzien het 
Belgische wetboek (art. 52 juncto art. 272 Code Pénal BeIge). Ook het 
Duitsche strafwetboek stelt de strafbaarheid der poging voor zware mis
drijven (Ver b r e c hen) in § 43 algemeen. 

Behalve de genoemde uitzonderingen op de strafbaarheid der poging, 
wijst de memorie van toelichting (aan het einde van titel IV) nog op 
andere ni e t gen 0 e m d e uitzonderingen, welke haren grond in den aard 
van het misdrijf vinden en ten aanzien van welke poging in regtskundigen 
zin ondenkbaar is, als bijvoorbeeld met opzigt tot de cu 1 pos e handelin
gen, de delicta omissionis en ook vele delicta commissionis. 

Met deze beschouwingen der me
morie van toelichting voor oogen, zal 
het niet altijd even zeker zijn, of straf
bare poging al dan niet aanwezig zij. 
Het Duitsche strafwetboek in § 43, 
tweede lid, en het Belgische straf
wetboek in art. 53 vergeleken met 
art. 52 trachten naar meerdere zeker
heid dienaangaande. 

Niet strafbaar is almede de poging 
tot misdrijven, die door middel van 
de drukpers gepleegd worden. Vol
gens de mem. van toel. verzet zich 
tegen zoodanige strafbaarheid het 
art. 8 der Grondw. Het komt den 
Raad van State voor, dat op deze 
wijze aan art 8 voornoemd eene 
ruimere bete eken is gegeven wordt, 
dan uit een regts- en geschiedkundig 

Rapport aan den Koning. 

De hier ter plaatse door den Raad 
van State gemaakte opmerkingen 
hebben aanleiding gegeven tot eenige 
aanvulling of wijziging der memorie 
van toelichting, met betrekking tot 
de artt. 154,197,324,325 en 381, 
benevens art. 272 [254], daar in het 
geval van dit laatste artikel de straf
feloosheid der poging ook diende te 
worden bepaald. 

Voor 't overige is eene vergelijking 
met het duitsche en het belgische 
wetboek omtrent dit onderwerp niet 
mogelijk, daar die wetboeken van 
een geheel ander stelsel uitgaan, 
dat, gelijk in het advies trouwens 
wordt erkend, met de onderschei-



Boek I. Tit. V. DEELNEMING AAN S'fRAFBARE FEITEN. 433 

oogpunt aan dat artikel toekomt, ding tusschen cl'imes en délits wel 
hetwelk in onbeperkte bewoordingen moest vervallen. 
ieders verantwoordelijkheid voor de 
wet dan toch voorbehoudt. 

De Raad van State heeft geene bedenking tegen het bepaalde in art. 
56 op zich zelf, doch vermeent, dat de reden, waarom bij drukpers
delicten de poging niet strafbaar is, minder in art. 8 der Grondwet 
dan in den aard des misdrijfs gelegen is, dat zich moeijelijk laat den
ken, voor en aleer het voltooid is door de openbaarmaking van het 
gedrukte en alsdan als zoodanig , dat is als het voltooide misdrijf vervolgd en 
gestraft wordt. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Uitzonderingen op den regel der strafbaarheid. Bij de behandeling van het. 
Tweede Boek zal blijken in hoever de Commissie deze uitzonderingen niet 
kan billijken. De Memorie van Toelichting zegt, dat het in een aantal 
gevallen te ver zou gaan, in afwijking van het bestaande regt poging 
strafbaar te stellen. Behoudens hetgeen bij de behandeling der artikelen 
zal blijken, acht de Commissie deze reden in het algemeen, nu gebro~ 
ken is met het onderscheid tusschen misdaden en wanbedrijven, onvol
doende. Zoo dikwijls de misdadige poging werkelijk bestaat moet zij ook 
worden gestraft. 

Art. 56. De Commissie wenscht deze uitzondering op den regel te 
doen vervallen. Juist bij drukpersdelicten is poging buitengewoon ge
vaarlijk, omdat zij uit den aard der zaak zeer na aan het voltooide 
misdrijf zal grenzen, en ook na de verijdeling het gevaar voor vol
tooijing blijft bestaan. Mogt het waar zijn, gelijk de Raad van State op
merkt, dat het misdrijf zich "moeijelijk denken laat voor en aleer het 
voltooid is, dan zal het weglaten van de uitzondering ook geen bezwaar 
opleveren. Met den Raad van State acht de Commissie het argument, 
door de Regering uit art. 8 der Grondwet geput, minder juist. 

Aan de opmerking der Commissie is voldaan. 

In het G. O. is dit artikel 52 O. R. O. VEIWALLEN. 

TITEL V. 

DeelnelJn'n,? aan stmjbm'e feiten. 

Memorie van Toelichting. 

De vorige titel heeft, blijkens zijn opschrift en inhoud, alléén betrek
king tot Dl i s d r ij ven [in G. O. uitgebreid, zie art. 46 nieuw, hier
voor bI. 430J, deze gelijk zijn opschrift reeds aanduidt, tot alle straf
bare feiten. Dit is intusschen niet zoo te verstaan, dat al de art.ikelen 
van dezen titel van toepassing zouden zijn op alle strafbare feiten, 
maar in rlien zin, dat sommige (artt. 57, 60 [47, 50]) zoo wel voor 
misdrijven als overtredingen, andere (artt. 58, 59, 62, 63 [48,49, 

I 28 
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. 
53, 54]) alléén voor misdrijven en één (art. 61 [51]) alléén voor over-
tredingen gelden. 

Men kan aan een strafbaar feit aJléén deelnemen door vóór of bij 
het plegen daarvltn verrigte handelingen. Wat na de voltooijing geschiedt 
ten einde den schuldige aan zijne straf te onttrekken 1, de vervolging 
te beletten of te bemoeijelijken 2, de verspreiding van het door het 
misdrijf gepleegde kwaad te bevorderen 3, of bepaalde misdrijven, met 
of zonder winstbejag, op eenige wijze te b eg u n st i gen 4, blijve dus, 
volgens de thans algemeen aangenomen leer 5, buiten het eerste boek 
van het strafwetboek en vinde, voorzoover het strafbaar behoort te zijn, 
zijne plaats onder de bijzondere misdrijven. 

Art. 47. 

Als daders van een strafbaar feit worden gestraft: 
1°. zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen; 
2°. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, 

bedreiging of misleiding het feit opzettelijk uitlokken. 
rren aanzien der laatsten komen alleen die handelingen in 

aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hare 
gevolgen. 

O. R. O. ART. 57. Als daders van een strafbaar feit worden gestraft: 
1 0. zij die het feit plegen of doen plegen of opzettelijk tot het ple

gen daarvan medewerken; 
2°. Zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedrei

ging of misleiding het feit opzettelijk uitlokken. 
Ten aanzien der laatsten komen, bij het bepalen der straf, alleen die 

handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens 
hare gevolgen. 

Memorie van Toelichting. 

1. Daders (art. 57). 

Daders zijn allen, die uitsluitend of met anderen het strafbare feit 
begaan (a) of door eenig in de wet aangewezen middel opzettelijk teweeg
brengen (b). 

Ad a. Art. 57,1°. spreekt van plegen, doen plegen en opzet
telijk medewerken tot het plegen. 

Dader is dus in de eerste plaats hij die het feit, vallende in eene 
strafbepaling van het tweede of derde boek, materiëel en persoonlijk, 
met of zonder regtstreeksche medewerking van anderen, pI eeg t. 

Dader is evenzeer hij die het feit pleegt, niet persoonlijk maar door 
tusschenkomst van een ander, als werktuig in zijne hand, wanneer die 

1 Art. 208 [189J. 1°. 
2 Art. 208 [ 18 9J, 2°. 
3 Artt. 122,128,141,143,261,290 [ 113,119, 132, 134,240, 271 J en 388. 
4 B. 11) 'f. XXXII [nu XXX]. 
S Andcrs nog, op het voorbeclil van de at·tt. 61-63 C. P., T. IV, B, J. 1847, en 

T. TV ontII' . 1859. 
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andere wegens de onwetendheid waarin hij verkeert, de dwaling waarin 
hij is gebragt of het geweld waarvoor hij zwicht, handelt zonder opzet, 
schuld of toerekenbaarheid. Deze beteekenis heeft de uitdrukking doe n 
pI e gen in art. 271 der gemeentewet I. In geen anderen zin moet zij 
worden opgevat in art. 57, 10. ter onderscheiding van art. 57, 20• van 
dit ontwerp. 

Daders (ru ededad ers) zijn eindelijk zij, die met anderen datgene 
verl'igten- wat het strafbare feit uitmaakt, en alzoo 0 p zet tel ij k tot 
het plegen daarvan medewerken. 

Ad b. Met hen die het strafbare feit materiëel pI e gen of door een 
ander als werktuig in hunne hand doe n pI e gen, stelt de wet gelijk 
allen, die het misdl'ij f of de overtreding uitlok ken dool' een der mid
delen van geweld of overreding, in art. 57, 2°. vermeld. Zij zijn de 
auctm'es intellectuales , de "Anstifter" van het duitsche regt, dool' den C. 
P. ten onregte medepligtigen genoemd. In hen is de oorzaak van het 
strafbare feit gelegen, zij brengen het regtstreeks teweeg, zonder hen 
zoude het veelal niet gepleegd zijn. Zij zijn dus daders en moeten even 
zwaar als de auctm'es physici gestraft worden. 

Bij ge wel d valt te onderscheiden tusschen den dwang, die allen weder
stand onmogelijk maakt, wanneer art. 57, 1°. en den dwang, die niet 
alle vrijheid van handelen uitsluit, wanneer art. 57, 20• geldt. In het 
eerste geval wordt bij dengene dool' wiens hand het misdrijf wordt be
gaan, de toerekenbaarheid dool' overrnagt uitgesloten j in het tweede 
geval is ten zijnen aanzien de op hem uitgeoefende dwang alleen eene 
verzachtende oml>tandigheid. Gelijke onderscheiding geldt bij misleiding. 
Hij die een feit pleegt, kan in dwaling worden gebragt of gelaten ten 
aanzien van de omstandigheden waardoor dit feit strafbaar wordt, b. v. 
bij diefstal als de dader het doet voorkomen, dat het goed dat hij door 
een ander doet wegnemen, ZIJN eigendom is (art. 57,10.). Maar door 
misleiding kan ook een misdrijf worden uitgelokt (art. 57, 20 .) zonder de 
strafbaarheid van den materWlen dadel' uit te sluiten, b. Y. als de schul
dige aan doodslag of mishandeling daartoe opzettelijk is overgehaald door 
onware voorgevens , die zijnen haat tegen het slagtoffel' van zijn misdrijf 
hebben opgewekt. 

Onder de middelen van provocatie wordt in art. 57, 2°. de opruijing 
niet genoemd, omdat, voorzoovel' de daar wel genoemde middelen niet 
zijn aangewend, opruijing tot misdrijf alleen strafbaar kan zijn als 
delictum sui genel'is. Zie art. 140 [131] en de toelichting van dat artikel. 

De verantwoordelijkheid van den intellectuëlen dadel' kan niet verder 
gaan dan de handelingen, die hij opzettelijk heeft teweeggebragt , waarop 
bij de aanzetting zijn wil bepaaldelijk was gerigt, en de gevolgen van 
die handelingen. Heeft A door een der in art. 57, 20• opgenoemde 
middelen B bewogen om C te mishandelen, hij zal als dader aanspra
kelijk zijn voor die mishandeling of de poging daartoe en zelfs VOOl' 

den dood van C, als deze het niet bedoelde gevolg del' mishandeling 
was (art. 324 [300] vlgg.); maar hij is niet verantwoordelijk voor den 
doodslag door B op C gepleegd (art. 310 [287]) met overschrijding 
van den ontvangen last. Dit volgt uit de slotbepaling van art. 57 die 
beperkt is tot de auctm'es intellectuales. Een andere regel geldt voor de 

1 Reglsgelecl'ue adviezen, V) 253, 
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a!lctol'e.~ physici; voor de daders van art. 57, 2°. in hunne onderlinge 
verhouding. Zoo A en B gezamenlijk een diefstal plegen, zal A aan
sprakelijk zijn voor alle objectieve verzwarende omstandigheden van het 
misdrijf (braak, inklimming, geweld enz.), al heeft hij daarin geen aan
deel gehad en al was zijn wil daarop juist niet bepaald gel'igt. Dit 
wordt thans teregt algemeen aangenomen en zal te minder aan twijfel 
onderhevig zijn, nu de slotbepaling van art. 57 uitdrukkelijk beperkt 
wordt tot de onder nO. 2 van dat artikel genoemde daden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

1°. Het onderscheid tusschen het hier omschreven geval van hen die 
opzettelijk tot het plegen van een strafbaar feit bebben medegewerkt, 
en dat van art. 58 [48] nO. 1, hen die opzettelijk behulpzaam zijn hij 
het plegen van een misdrijf, is moeijelijk te vatten. Iemand die opzet
telijk behulpzaam ' is, werkt ook opzettelijk mede. De Memorie van 
Toelichting (ad art. 58 [hierachter bI. 443]) heldert de zaak niet op. 
Intusschen zou de Commissie ongaarne medegaan met hen die in deze 
moeijelijkheid aanleiding wilden nemen om de medepligtigen met dezelfde 
straf te straffen als de daders. Medepligtigen, werd gezegd, zijn soms 
erger dan de daders, zij helpen in het verborgene, en men kan zich 
juist daarom voor hen niet wachten. Wel wilde men erkennen, dat 
soms medepligtigheid ook minder strafbaar kan zijn naar mate zij min
der invloed op de uitvoering der daad heeft gehad, maar de onder
scheiding kan, met het oog op de groote ruimte tusschen maximum 
en minimum, gerust aan het arbitrium judicis worden overgelaten. De 
Commissie is echter van oordeel, dat het verkeerde en in theorie afge
keurde beginsel van gelijkstelling van strafbaarheid van dader en mede
pligtige niet mag worden aangeuomen alleen omdat er gevallen kunnen 
zijn waarin onderscbeiding tusschen daad en medepligtigheid moeijelijk
heden kan opleveren. Bovendien is het onderscheid niet zoo gering als 
men meent tusschen de medewel'king, dat wil zeggen de deelneming aan 
die feiten, welke behooren tot de constitutive elementen van het misdrijf, 
en hulp, dat wil zeggen deelneming aan feiten, die daartoe niet be
hooren, maar de volvoering dool' den dader gemakkelijk maken. De 
toepassing van bet beginsel op concrete gevallen is eene zaak die aan 
de jurisprudentie veilig kan worden overgelaten. Ten einde misverstand 
en verwarring te voorkomen, geeft de Commissie echter in overweging 
de woorden "of opzettelijk tot bet plegen daarvan medewerken", te 
doen vervallen. Onder hen die bet feit plegen zijn toch van zelf allen 
begrepen, die aan de handelingen welke het feit zamenstellen , regtstreeks 
deelnemen. Het onderscheid met den medepligtige zou daardoor slechts 
te scherper uitkomen en bovendien zou een ander bezwaar, dat met 
goeden grond tegen de bepaling zoo als zij nu luidt werd geopperd, 
door het weglaten der bedoelde zinsnede vervallen. Het bezwaar geldt 
de overtl'edingen. Een dader van eene overtreding zou volgens het ont
werp ook zijn degeen die opzettelijk tot het plegen daarvan medewerkt. 
Strookt dit echter wel met de begingselen die in de Menorie van Toe
lichting (begin van Boek III Sub I), omtrent de vraag of opzet tot 
het wezen een er overtreding behoort, zijn uiteengezet? 

De bedenking der Commissie is juist. Met het voorstel echter om 
de woorden »of opzettdfik tot het plegen daarvan medewel'ken" te 
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schrappen, zonder daarvoor iets in de plaats te stellen, kan de 
Minister zich geenszins vereenigen. Daardoor zou men de coauctores 
afschaffen. 

Het woord »medeplegen" drukt precies uit wat bedoeld wordt: 
het verrichten van eene daad die Of (bij formele misdrijven) tot 
het wezen van het misdrijf behoort; Of (bij materi!iele misdrijven) 
rechtstreeks op den eventus gericht is, in welks bewerking het mis
drijf bestaat. Het moge den leek zonderling schijnen een advocaat 
te hooren pleiten: "mijn client heeft het feit niet medegepleegd, 
hij is slechts medepligtig"; toch is, juridisch, de tegenstelling 
volkomen juist. Dader, mededader; plegen, medeplegen. 

"Opzettelijk" moest wegvallen. Even als de Commissie houdt de 
Minister de leer dat voor mededaderschap "opzet" gevorderd wordt, 
voor valsch. Als twee mannen met vereende krachten een zwaar 
voorwerp uit het raam werpen, waardoor, zonder hun opzet, een 
voorbijganger gedood wordt, dan zijn zij coauteurs van den dood
slag door onvoorzichtigheid. 

alin. 2. »bij het bepalen del· str·af". Deze zinsnede kan vervallen; niet 
alleen bij het bepalen der straf, maar ook bij de vervolging en de 
qualificatie is de bepaling van waarde. 

»benevens Itat'e gevolgen". Ook deze woorden zouden kunnen vervallen. 
In hare algemeenheid gaan zij veel te ver, terwijl toch, wanneer zij 
niet worden opgenomen, de regter zal hebben uit te maken in hoe ver 
bij de handeling die opzettelijk werd uitgelokt en dus in aanmerking 
komt bij de bepaling der straf, strafverhooging door de gevolgen krach
tens wet.telijk voorschrift wordt bepaald. 

"Bij het bepalen de,· stm!, , moet hier wegvallen, terwijl het in art. 
59 [49J moet blijven. De medeplichtige is altijd medeplichtig aan 
het misdrijf zóó als het gequalificeerd wordt; voor den intellectuelen 
dader daarentegen wiens wil door den materieelen dader is voorbij 
gestreefd, verandert ook de qualificatie. 

Aan den anderen kant moeten de woorden,. benevens hm·e gevolgen" 
behouden blijven. Dat die gevolgen gefingeerd worden bedoeld te zijn, 
wordt volstrekt niet gezegd. Maar zij moeten als verzwarende om
standigheid in rekening worden gebracht. Als A door een der mid
delen sub 2°. bedoeld, B beweegt om C een pak slaag te geven, 
en deze mishandeling C's dood ten gevolge heeft, is A schuldig 
aan mishandeling met doodelijk gevolg. 

[Zie ook bij art. 395 O. R. O. in deel IIT.] 

De Commissie blijft van oordeel dat, hoezeer bij de strafbepalingen wel 
degelijk de hoegrootheid van het veroorzaakte nadeel in aanmerking komt, 
niemand mag worden gestraft voor hetgeen hij niet gewild heeft, noch 
bij mogelijkheid heeft kunnen voorzien. Er is geen reden om iemand aan
sprakelijk te stellen voor een ongeluk, enkel omdat dit het onvoorzien 
en niet te voorzien gevolg was van eene welligt zeer lichte overtreding. 

De Commissie stfllt daarom eenparig als amendement voor aan het slot der 
laatste alinea toe te voegen: " voor zoover zij die hadden moeten voorzien". 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

N°. 1 tot het plegen daarvan medewe,·ken. Wie »opzettelij k behulpzaam 
is bij het plegen van een misdrijf", werkt lot het plegen van het mis-
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drijf mede. Maar met die woorden is in art. 58 [48J de medeplichtige 
omscbreven. Hier zou dus de dadel" met den medeplichtige gelijkgesteld 
worden. Voor tot ~ehoort hier aan te staan. Men werkt aan iets mede, 
wanneer men een der daders is. Maar liever zegt men bier, niet mede
wel·ken, maar mededoen. Elk dader doet mede, maar de medeplichtige 
wer'kt mede. Ik zou voorstellen: aan het plegen daa"van mededoen , of aan 
- deelnemen. Maar waarom niet liefst het gewone woord uit de volks
taal, d. i. mededoen ? 

NADERE V RAAG: In de terminologie van het Wetboek zou medeplegen 
wel passen. Is er bezwaar tegen dat woord? 

ANI'WOORD: Geen bezwaar. Wel wordt mede in dezen ûn gewoonlijk 
in onzijdige werkwoorden gebezigd, die zich met het voorzetsel met 
laten verbinden (mededoen (met iemand), medegaan, medelezen enz.), maar 
de bedrijvende zijn toch niet geheel buitengesloten, blgkens medebeuren , 
medegetuigen , medeproeven , medevie,·en. Ook is er geen reden denkbaar, 
waarom mede niet evenzeer aan bedrijvende werkwoorden zou mogen 
worden toegevoegd. 

De toevallige klankgelijkheid van medeplegen en medeplichtig is geen 
zwarigheid. De woorden zijn niet dan in de verte met elkander verwant. 
Medeplichtig komt niet van plegen, maar van plecltten, plichten, eertijds 
= (zich) verbinden. Het is: die zich mede aan iemand verbonden 
heeft in zekere handeling, en dus mede aan zijne schuld verbonden is. 
Dat plechten is nu wel hooger op verwant met plegen, maar met de 
tegen woordige beteekenis van plegen heeft medeplichtig niets meer te 
maken, al wordt het misschien door de meeste advocaten verkeerdelijk 
zoo opgevat. Evenzoo is "ekenplichtig niet hii, die r'ekening PLEEGT te 
doen, maar die ver'bonden (vel'Plic1!t is) rekening te doen. 

G. O. ART. 47 = art. 47 van het Wetboek. 

Amendement van de Commissie van Rapporteurs. 

Aan het slot der laatste alinea wordt de punt veranderd in eene komma 
en worden toegevoegd de woorden: »voor zoover zij die hadden moeten 
voorzien" . 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(28 October 1880.) 

De heer DE SA VORNLN LOIlMAN, lid der Commi.ssie van RapporteUl's ; Ik moet de 
Kamer een oogenblik bezighouden met eene quaestie van strafl'egt, die voor de niet
juristen uit den aard der zaak mindel' verkwikkelijk is, maar het artikel moet worden 
vastgesteld en ik moet mij dus veroorloven de hee"en te ve,'Zoeken een oogenblik 
hunne aandacht te vestigen op een ander al'tikel van deze wet, namelijk art. 157. 
In dat artikel, det'de lid, staat: "Hij, die opzettelijk brand sticht enz. wordt gestraft: 

,,3°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, indien daarvan leven gevaar 
voo,' een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft." 

In het eerste ontwerp luidde dit artikel eenigzins anders; daar stond: "indien het 
feit iemands oood ten gevolge heeft". Wat was nu het geval? Ik zal het duidelijk 
maken door een voorbeeld waarin de quaestie ligt. Iemand had zijne eigene hooischelf 
in brand gestoken; nu had daarin den nacht te voren een bedelaar zich te slapen 
gelegd en deze verbrandde ongelukkig mede. Nu zou die man, ofschoon hij niet voor
zien kon dat in de schelf iemand sliep - want dit is toch geen gewone slaapplaats -
toch gestraft worden voor het gevolg van zijne daad, altijd naar het systeem vau het 
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vorig ontwerp, De Minister erkende het onjuiste van dit systeem, en dien ten gevolge 
laschte h\j in ~l.I't, 151, n", 3, de woorden in: "indien daal'van levensgevaar voor 
een ander te duchten is", Maar nu acht de Commissie ook gelijke bijvoeging in 
Ul't, ,~7 nood ig, want anders zou het geval zich voordoen, .dat de man die zijne hooi
sehelf in bmnd gestoken heeft, voor het verbmntlen van den bedelaar niet stmf
baal' zou zijn, maal' dat ik, die hem tot die daad heb overgehaald, daal'voor wel 
gestruft zou moeten worden, ofschoon ik, die el' niet eens bij was, natuurlijk nog 
mimicI' heb kunnell toezien dan de dadeL' zelf, 

Nu zeide de Minister: als ik last geef iemand te mishamleien , dan ben ik ook aan' 
sprakelijk voor de gevolgen, Zeel' juist, maal' waarom 7 Omdat ook de dadel' daarvoor 
aansprakelijk is; omdat hij kon weten dat, als hij iemand wil mi handelen, deze zich 
kan Vel"letten, dat el' worsteling kan ontstaan en doodslag volgen, Maal' dit belet 
niet, in art, 47 op te nemE'n de woorden die wij wenschen, 

Wilde men nu dit al,tikel in ovel'eenstemming brengen met art. 151 , nO, 3, dan 
zou men moeten lezen: "indien daarvan gevaar te duchten wal'e" of iets del'gel~ks, 
Maal', zoo als de leden reeds weten, kon de Commissie zich ook niet met die redactie 
van art. 151 , nO, 3, vereenigen, Ik moet gestraft worden voor de gevolgen, die ik, niet 
voor die, welke men kon vool'zien, Het geval is denkbaal' , dat men wèl, en dat ik die 
gevolgen met kon voorzien, Maal' nog denkbaal'der is het geval, dat men iets niet 
heeft voorzien, wat i lo' wèl voorzag of had moeten VOOl"Ûen, De vmag is alleen, of 
tie dadel' kon en moest voorzien; Hiet of het objectief, maal' of het subjectief te voor
zien was, Ik moet zelfs voorzien dat, wanneer ik in dl'onkenschap een misdrijf pleeg, 
ik voor de gevolgen aanspmkelijk ben, Ik haal dit voorbeeld juist daal'om aan, om
dat men anders zou kunnen meenen niet aansprakelijk. te zijn voor hetgeen men in 
th'onkenschap verrigt; dit is onjuist, Men moet zich niet dool' dronkenschap bloot
stellen aan het plegen van handelingen die gevaarlijk zijn, 

I k geloof dat, wanneer men de zaak eenvoudig beschouwt met het oog op art. 
151, men geen bezwaar kan maken het amendement aan te nemen, 

De heel' MODDERMAN , Minister van Jusutie,' Ik moet bezwaar maken dit amen, 
dement over te nemen; en ik vlei mij de Commissie nog te zullen overtuigen dat 
hiel' een misvCl'stand schuilt, 

Al dadelijk een historisch misverstand, De geachte spreker zich beroepende op art. 
151 , zeide: gij hebt el'kend dat dit laaL~te artikel eene leemte bevatte, want gij hebt 
het aangevuld; de consequentie ei~cht dat gij dan ook hiel' dezelfde aanvulling opneemt, 

Ten aall1.ien van aL'L 151 , ben ik eenvoudig tel'uggekeerd tot de redactie del' Staats
cOlUlOissie, 'Welnu, diezelfde Staatscommissie had in het tegenwoordig ad, 47 niet 
opgenomen de wOOL'den, die dil Commissie van Rapporteurs el' thans wenscht in te 
lasschen, Dit is I'eeds a priori eene aanwijzing dat de twee gevallen niet gelijk staan, 
En dat doen zij dan ook niet, 

Wanneel' hiel' gesproken wordt van get'olgen, dan denke men daarbij aan t'erzwal'ende 
omstandigheden, Welnu, die verzwarende omstandigheden worden bij mishandeling, 
hij geweldpleging tegen beambten ell1., aan den dadel' toegel'ekeml, niet op gl'ond 
van tie fictie dat hij die gevolgen vool'zien had, Neen, die gevolgen worden hem 
toegerekend, omdat ze afgescheiden van de bedoeling de graviteit van het feit ver
zwal'en, Dat de dadel' de gevolgen lIeeft vool'zien is niet noodig; integendeel, dan 
zouden in den regel andere bepalingen toepasselijk zijn, Dat de gevolgen in het al
gemeen voorzien zijn, en dus ook doOI' den dadeL' en zijne medepligtigen hadden kunnen 
vool'zien worden, blijkt uit de wetsbepaling. Wanneer in het algemeen niet te voor
zien is dat zeker feit zekere gevolgen kan hebben, dan maakt de wetgever el' ook 
geene melding, allel'minst eene vel"lwaL'ende omstandigheicl van, 

Wanneel' men nu bij den compl ice wèl u itdrukkelijk zou eischen dat hij de gevolgen 
had moeten vool'zien, dltn zou men de veL'llOuding tusschen de st1'fl.fbaarheid van den 
complice en die vall den dadel', zoo a ls die in tlezén titel is aangenomen, verbl'eken, 

De casus van art. 151 is een geheel andere, Het te duchten gevaaJ' is daal' geene 
verzwal'ende omstandigheid, maal' een essentiale, een element van het misdri,jf. 
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Ik meen alzoo de aanneming van dit amendement en van dat op art, 49 (waal' 
het dezelfde quaestie geldt) te moeten ontraden, 

De heel' VAN DE WERK: lIet opsclu'ift van dezen Titel is niet geheel juist, want 
niet alleen wordt hierin gesproken over deelnemers in den eigenlijken zin, maar ook 
over den alleen handelenden dadel', Hierop vestig ik de aandacht, omdat daaruit 
moeijelijkheden bij de explicatie del' artikelen ontstaan, die in het Duitsche strafwet
boek wOl'den vermeden, moeijelijkheden die ontstaan daardoor, dat men bij ons de 
woorden: plegen, doen plegen enz. in engen zin moet nemen, daal' zij in den aanhef 
van het eet'Ste artikel tegenover elkaar worden gebl"Uikt en de Regering zelve die 
strikte interpretatie aan de hand doet. 

Al dadelijk wijs ik er op, dat de Regering heeft nooclig geacht het doen plegen bij 
name te noemen, en dat zij het doen plegen dus niet pel' se ondel' plegen begrepen 
acht. Ook het medeplegen was volgens de Regering onmi baar, zoo zelfs, dat zij 
meenue (zie Verslag, hiervoor bI. 437) dat anders "de coauctores wal'en afgcschàft". 
Hebben nu de woorden: plegen, doen plegen en medeplegen een zoodanig beperkten 
zin zoowel in dit als in het vo lgende artikel, dan kan men op r1ienzelfden gJ'ond 
beweren dat thans zijn vergeten zij die doen medeplegen. 

Eene andere waag, die bij het lezen van art. 47 voor de hand ligt, is deze, of in 
dit artikel, waar zoowel schuldigen aan een misdrijf als aan eene overll'eding zijn 
bedoeld, het lid, waarin over den auctor intellectualis wordt gesproken, echtel' wel 
van toepassing kan zijn op overtredingen? Een auctor intellectualis toch is hij die 
op:.ellelijk uitlokt. Daal' evenwel de Mem(\l'ie van Toelichting [begin Del'de Boek Sub. IJ 
zegt: "Bij overtredingen behoeft de regtel' naar het bestaan van opzet geen bijzonder 
omlet"LOek in te stellen, noch daarover uitdrukkelijk te beslissen", mag men dan wel 
aannemen dat het uitlokken tot eene ovel·treding, terwijl el' geen ander dan opzettelijk 
uitlokken bestaat, en dus steeds dool' den I'egter dat opzet zou moeten worden ondel'
zocht, is OVCl'een te brengen met de aangehaalde woorden? 

Zoowel de wetenschap als de praktijk in Dnitschlal'ld kennen "AnstiJ'tel''' tot overtreding. 
Is de Regel'Ïng van meening geweest dat ook in deze wetsvooJ'dragt neer te leggen, 

dan zou eene vel'klaring dienaangaande wenschelijk zijn. 
Eene bedenking van meer gewigt heb ik nog in bett'ekking tot. den auctor intellec

tualis , eene bedenking die nimmer andel'S dan dOOl' wijziging ,'an het artikel kan 
worden weggenomen, 

Auctor intellectualis is hij "die dool' giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, 
bedreiging of misleiding opzettelijk uitlokt". Waarom moet echtCl' het uitlokken juist 
geschieden door een dezer middelen? Is dit niet eene bepaalde leemte in het ontwel'p? 

Waar men leeft onder de werking van den Code Pénal, bestaat deze leemte niet. 
De artikelen, zoo als ieder bekend is, regelende het onderwerp van daclCl'S en mede
pligtigen, zijn zoo erkend gebrel<kig, dat, hoewel de woorden misschien ons niet 
zouden redden, evenwel algemeen is aangenomen: "que I'instigatellr, Ie conseillel', 
doivent être punis si les conseils ou les instigations ont été la cause d'un C1"ime." 

Het Duitsche Wetboek heeft in deze gaping vooezien door, na opsomming van der
gelijke middell'n, daar nog aan toe te voegen: "oder dUI'ch andere Mittel". Die vorm 
is zeker niet fmai, maal' de bedoeling is goed. IlambUl'g heeft dan ook in art. 38 van 
haar Strafwetboek de omschrijving verkort door te zeggen: ,,'Ver dadul'ch ein Vel'
brechen vemnlasst hat, dasz Cl' einen anderen ZUl' Begehung desselben vorsätzlich 
bestimmt hat". De Duitsche criminalisten zijn eenstemmig van gevoelen omtrent het 
wenschelijke om de midilelen tot Anstiftung niet te bepel'ken. 

letlet' middel is goed, mits maal' dat middel den dadel' wCl'kelijk heeft uitgelokt. 
lIet aangewende middel moet naar zijn inhoull ,'o ltloende zijn, niet naar zijn vorm, 
,fuist dOOI' het niet aan de hand doen van bepaalde middelen zal men minder zich 
bepalen om alleen daarop te letten , of de middelen wal'en bogl'epen ondel' de bij de 
wet opgesomde, maal' wel of het hoofdbestanddeel van de Anstiftllng mtllwezig is, dat 
namelijk het middel zijne uitwerking heeft gehad, 
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En dat uitbreiding noodig is, wordt voldoende bij de sc1u'ijvers dool' voorbeelden 
aangetoond, 

Moet hij die dOOI' leeftijd en positie invloed heeft op een jong onel'varen man: die 
met voordacht dezen dOOI' het verhalen al zij het van ware handelingen omtrent zekeren 
pet'soon, welke het jongmenscll moeten vel'bitteren, die dezen voortdurend aanzet tot 
wraak, die het eindelijk zoo vel' brengt, dat het jonge mensch een moord begaat, 
moet, zoo vraag ik, deze raadgever straffeloos blijven? 

Nog eene vraag: kan volgens deze vool'dragt een auctol' intellectualis ooit allders 
dan dÎl'ect het feit uitlokken? Kan hij ook uitlokken tot medepligtigheid aan een misdrijf? 
Men bedenke toch dat de auctor intellectualis alleen bij daders in den engen zin wOl'dt 
genoemd, En bedenkt men tevens dat ook slechts hij deze daders WOI'dt gesproken 
van hen die doen plegen, dan zou men zeer goed kunnen vCl'dedigen de stelling dat 
o 1Il1 Cl , de schnldigen van art. 48 , de complices, niet is begl'epen hij die doet plegen 
eene daad van hulp ofhij die opzettelijk gelegenheid enz, doet verschaffen tot het plegen 
van het misdrijf, Om nu niet [dIe bedenkingen aan te raken, wil ik el' ten slotte op 
wijzen dat ook hij den complice evenzeer als bij den auctor intellectualis onnoodig de 
middelen waardoor dit kan geschieden zijn beperkt, dat evenzeer twijfel bestaat, daal' 
toeh de medepligtige moet behulpzaam zijn bij het plegen (welk plegen in engen zin 
moet wOl'den opgevat dool' het verband del' artikelen 41 en 48), dat, zoo herhaal ik, 
evenzeer twijfel hestaat of el' medepligtigheid aan het uitlokken enz, mogelijk is, 

De hem' MODDERMA N, Minister van Justitie: Ik zal mij ni~t wagen aan eene 
poging om alle bijzondCl'e vl'agen - casus positien - van den heel' van de Wel'k 
dadelijk op te lossen, Ik hCl'haal wat ik bij den aanvang del' di cussie zeide, dat 
ik dit gevaarlijk zon vinden, omdat men op die wijze zou praejudicieren op een(' 
gezonde interpretatie van de wet, waarvoor altijd eenige tijd geëischt wOl'dt, 

Op het veld del' casu istiek begeef ik mij d us niet, maal' wèl ben ik bereid, naar 
aanleiding ,I el' gedane vl'agen, begin 'el en en redactie te bespreken, 

13eha!Ye van "plegen" en "doen plegen", moet ook van "medeplegen" gesproken 
wOI'clen om te cloen uitkomen dat, wanneer meerclere personen met bewustheid tot 
é \nzelfde misdrijf medewerken, zij niet altijd tot elkander staan als dadel' en mede
pligtige, maal' soms als dadel' en dader op ééne lijn kunnen gesteld wOl'clen, 

Was het nu nooclig om naast "doen plegen" ook te gewagen van "doen medeplegen"? 
Neen, want wanneer 1l.. 13 iets doet plegen, dan maakt het VOOl' A geen verschil 
of C al of niet als coauctOl' optreedt, lIet "doen medeplegen" is dus onder "cloen 
plegen" begrepen, 

vVat het tweede punt betreft, de "Anstifter" tot overtreding zijn geenszins uitgesloten, 
Al wOl'dt 1'001' over tred ingen geen opzet gevol'derd, het is toch mogelijk dat el' 

opzet bestaat en evenwel' dat iemand opzettelijk eene dool' een ander gepleegde o\'er
tred i ng heeft uitgelokt. 

Tallooze malen hoOt't mell zeggen: ook de heel' van del' Kaay zeide het straks, 
toen hij het woord voerde over art. 31 [hiervoor bI. 382], dat bij oVCl'treding het 
materiele feit voldoende is voor de tiü'afbaal'heid, Ik acht die stelling niet juist en 
soms gevaarlijk; zij zou el' toe Irliden om bijl', ook niet tOCl'ekeningsvatbare kindOl'en , 
ja zelfs kl'ankzinnigen, aan overt1'edir.g stmfbaar te verklal'en, wat tl'ouwens, "OOl' 
zooveel de eerste betreft, hiCl' te lande herhaaldelijk reeds is geschied, 

Ook bij overtJ'eding heeft men, behalve het objective, ook een subjectief element. 
lIet eigenaal'dige alleen is dat î'OOreel'st tusschen schuld en opzet geen vel'schil gemaakt 
wOI'dt, en ten andere dat zelfs de 'chulcl niet uitgedrukt hehoeft te worden, Immel's 
ovP.\'tl'edingen zijn formele vel'grijpen, waal'bij het niet te pas komt een resultaat 
te eisehen dat aan iemand' schuld zou te wijten zijn, 

OvertJ'eding en opzet, ik hel'haal het, till\iten elkanrler niet uit, 
Kan ik niet opzettelijk nalaten mijn schoorsteen te laten vegen? En kan ik niet 

c,'enzeel' opzettelijk een amle1' dOOI' gaven, beloften enz, bewegen om bijl', de in 
art, 427 [430J bedoelde teekeningen te maken? Art, ,~7, ook nO

, 2, is dan ook 
geenszins tot "misdrijven" beperkt, 
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Een ander punt. 
De geachte spreker acht de Duitsche wet verstandiger, omdat deze na vele bijzondere 

lIJiddelen waal'dool' men stl"afbare feiten uitlokken kan, te hebben opgesomd, ten 
slotte nog een algemeen "of andere middelen" el' aan toevoegt. Ik daarentegen vind 
del'gelijke algemeene bepaling (altoos een bewijs dat men zijne specilkatie zelf niet 
zeel' vertl'OU wt) bedenkelijk voor de regtszekel'heid, lIet moge waal' zijn, dat bij ,Ic 
limitative opsomming in art , 47, pal'agl'aaph 2, van dit wetsontwerp, welligt enkele 
gevallen aan de Strafwet zullen ontsnappen; dit is een bezwaar dat men tegen wetten 
en wetboeken in 't algemeen kan doen gelden, en dat men zich getroosten moet 
in 't belang der regtszekerheid, 

"Vat eindelijk te antwool'den op de bewering dat dool' dit wetsontwerp zou uit
ge 'loten worden de tl'afbaarheid, de juridieke mogelijkheid van Anstiftll/' tot mede
pligtiglwid? 

lIet ontwerp - en ik geloofdat dit zeCl' juist is - spreekt van hen niet uitdrukkelijk, 
De wet kan zich niet in alle détails begeven, Ik meen dat de wetenschap en de 
pmktijk, ten aanzien van de Anstifter tot medepligtigheid, dool' dit ontwerp vol
strekt niet worden belemmerd en de noodige onderscheidingen maken kunnen, Soms 
zal art. 48 op hen van toepassing zijn, Als bij v, A B beweegt om aan C het wapen 
te geven, waarmede deze D vermoordt, dan zou ik, aangenomen natuurlijk dat A 
wist wat door C met dat voorwerp zal gedaan worden, niet inzien waal'om niet 
art, 48 zou kunnen worden toegepast, A heeft dan, dunkt mij, zij 't ook dool' 
tusschenkomst van B, aan C hulp verleend. 

De heel' DE SA VORNIN LOHMAN , lid der Commissie van Rapportem's : De Minister 
"an Justitie heeft de opmerking gemaakt, dat het laatste lid van art. 47 in verband 
moet worden beschouwd met het eerste gedeelte van het artikel, waarin gespl'oken 
wordt van een stl'afbaar feit, en is van oOl'deel dat de gevolgen toch altijd moeten 
begl'epen zijn in het bij de wet voorzien stl'afbaar feit. 

Als het artikel zóó moet worden opgevat, dan vervallen vele bedenkingen der 
Commissie tegen dit aj'tikel; zij is daarom tot het besluit gekomen om hal'e amende
menten op de artt. 47 en 49 voorgesteld, in te trekken, 

De heer VAN DE WERK: Ik zal niet op het door mij besprokene tej'ugkomen, 
Alleen wenSc\l ik den Minister te antwoorden, dat wanneer ik mij op het terl'ein van 
casuistiek had willen begeven, ik mijne bezwaren met tal van andere had kunnen 
vermeerderen. Ik heb slechts enkele genoemd, om te weten te komen of die regts
quaestien die thans in het buitenland in zooverre algemeen zijn uitgemaakt, dat men 
het wenschelijk acht Anstifter tot Anstiftel', AnsLifter tot medepligtigheid, enz" enz" 
als daders of medepligtigen te straffen, - of die quaestien thanti volgens dit ontwerp 
worden uitgemaakt, dan wel of een niet gewenschte strijd uaarovel' bij ons na invoering 
van het nieuwe Strafwetboek weel' moet beginnen, 

Het 11Oofdbetoog van mijne l'ede vCI'dient echter zeer zeker niet den naam van 
casuistieke aardigheid, De vraag dool' welke middelen lrien kan opzetten tot elllIlede
pligtig zijn aan een misdrijf, is van het hoogste belang, zoowel VOOl' de wetellschap 
als voor de pmktijk, 

[Het amendement del' Commi~sie van Rappul'tr.urs werd a11.Ou ingcll'okken.] 

Art. 48 . 

Als medeplichtigen aall een misdrijf worden gestmft: 
P. ûj die opzettelijk behulpzaam ûjn bij het plegen van het 

misdrijf; 
2°. zij die opzettel ijk gelegen heid, middelen of iniich t.ingen 

verschaffen tot het, plegen van het misdrijf. 
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O. R. O. ART. 58 . Als medepligtigen aan een misdrijf worden gestraft: 
1°. :lij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf; 
2J. :lij die op:lettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen 

tot het plegen van het misdrijf. 

Memorie van Toelichting. 

Il. Medepligtigen (artt. 58, 59). 

Medepligtigheid bestaat in hulp, die met het misdrijf gepaard (art. 
58, 10.) of aan het misdrijf vooraf gaat (art. S8, 2° ,). 

De eer s t e soort van medepligtigheid wordt in de wet niet nader 
omschreven. Ieder die op:lettelijk behulpzaam is bij het plegen van een 
misdrijf, is medepligtig daaraan. Wat den mededader van dezen mede
pligtige onderscheidt is, dat eerstgemelde regtstreeks deelneemt aan de 
uitvoering van het feit, door de wet met straf bedreigd, aan de han
deling of eene der handelingen, die het misdrijf uitmaken, terwijl de 
laatstgemelde bij het verrigten van die handeling of die handelingen 
slechts eene meer of min afdoende hulp verleent 1. Daaronder :lijn ook 
:lij begrepen, die tijdens het plp.gen van het feit werhaam ziin om de 
ontdekkiug daarvan te voorkomen, en daardoor op7.etteliik helpen teweeg 
brengen, dat het misdriif ongestoord plaats heeft, 

De t wee d e soort van medepligtigheid is alleen dan aan wezig wan
neer de hulp wordt verleend op eene der in de wet bij name aange
duide wijzen, door het verschaffen van gel e gen hei d, m i d del e n of 
i n I ic h tin gen tot het plegen van het misdrijf, Hier geldt hetzelfde 
als bij de provocatie (art. 57 [47J, 2° .). Niet de bevordering van het 
misdrijf in het algemeen, maar de bevordering binnen bepaalde door de 
wet getrokken grenzen is strafbaar. Wat daarentegen den auctor intel
lectualis van de zen medepligtige onderscheidt, is dat bij genen het 
denkbeeld van het misdrijf rijst, terwijl deze alleen de uitvoering van 
eens anders misdadig opzet bevordert. 

Geene medepligtigheid 7.onder opzet om hulp te verschaffen bii of tot 
het plegen van een bepaald feit, door de wet als misdrijf gekenmerkt. 
De verantwoordelijkheid van den medepligtige reikt ook nim mer verder 
dan de handelingen, waarop zijn opzet gerigt was en hare gevolgen 
(art. 59 [49J, al. 4) . Voor hem geldt dus in het algemeen de regel 
aan het slot van art. 57 slechts voor eene bepaalde soort van 
daders gegeven. Zie boven ad art. 57 [47]. 

I . • Oer Gehiill'e kuno die urn I'ussell".t~ 'l'hiiLigkeit üoeu, sobuhl Cl' (lus VCl'ol'cehcn nUl' 
»uicht mit beg C h t, d. h. den 'l'hatbcsllllUl des.doen mit hel'Vol'bl'illgt, sondel·u nul' (lclU 
'l'hätel' die Hel'vol'bl'iugllng cl'leichtel'l" (13J>ltNJ>R, § 108), 

Advies van den Raad van State. 

Waarom de Regering art. 145 (oud) 1 

I nier wurdt bedoeld nrt. 145 0 , Sto,. 
luidende: .llij die voorwerpen vervaardigt, 
vCI'koopt ol' len verkoop iu vool'l'all<l heeft, 
wuarvan hij weet dat zij uitsluitend geschikt 
zijn tot het plegen van eenig stl'tLfbaar feit, 
wordt gestrufL met gevollgeuisslraf mu hoog
bLeus zes maandelI of geld boc te van hoogstens 
urie hUlHlerd gulden." 

Rapport aan den Koning. 

Aan het verlangen van den Raad 
van State om het art, 145 van het 
ontwerp der Staatscommissie over te 
nemen, kan de ondergeteekende be
zwaarliik voldoen, De zaak zelve is 
van gering belang. Zijn er eigenlijk 
wel zaken die u i t s 1 u i ten d ge
schikt zijn tot het plegen van mis-
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niet overgenomen heeft, blijkt uit de 
memorie van toelichting niet. De 
Raad zou adviseren dat artikel weder 
in het ontwerp op te nemen. 

drijf? Wat de commissie bedoeld 
heeft, daartegen wordt genoegzaam 
voorzien door art. 58 [48], 2°., 
art. 236 [214] enz. 

G. O. A [tl'. 48 = art. 48 van het Wetboek. 

Art. 49. 

Het maximum der hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt 
bij medeplichtigheid met een del'de verminderd. 

Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf 
is gesteld, dan wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste 
vijftien jaren. 

De in artikel 9b 1°., 3°. en 4°. vermelde bijkomende straffen 
zijn voor medeplichtigheid dezelfde als voor het rnisd rijf zelf. 

Bij het bepalen van de straf komen alleen die handelingen 
in aanmerking die de medeplichtige opzettelijk heeft gemak
kelijk gemaakt of bevorderd, benevens hare gevolgen. 

O. R. O. ART. 59. De hoofdstraffen tegen het misdrijf bedreigd worden 
bij medepligtigheid, zoo wel voor het maximum als, behoudeus d~, bepa
lingen van art. 24 en van de eerste zinsnede van artikel 31, voor het 
minimum, met een derde verminderd. 

Waar de levenslange gevangenisstraf is bedreigd, wordt eene gevan
genisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien jaren. 

De in artikel 9b 1°., 30. en 4°. vermelde bijkomende straffen zijn voor 
medepligtigheid dezelfde als voor het voltooide misdrijf. 

Bij het bepalen van de straf komen alleen die handelingen in aan
merking die de medepligtige opzettelijk heeft gemakkelijk gemaakt of 
bevorderd, benevens hare gevolgen. 

Memorie van Toelichting. 

Voor de straf der medepligtigheid gelden dezelfde bepalingen als voor 
de straf der poging, met dit voorbehoud, dat den medepligtige aan de 
in de artt. 150-152 omschreven misdrijven de in art. 153 bedreigde 
bijkomende straf niet wordt opgelegd. [Zie bij artt. 432-434.J 

Bij overtredingen [vlg. art. 52 nieuw J bestaat geen strafbare mede
pligtigheid. Dit geldt ook thans. Het tweede boek van den C. P. betreft 
alleen misdaden en wan bedrijven. Art. 479, 8°. is, in zoo ver het straf 
bedreigt tegen de medepligtigen aan eene overtreding, eene uitzondering. 
Er is geene reden, in dit opzigt verder te gaan dan het geldende regt. 
Voor straffeloosheid van medepligtigheid aan overtreding, geldt gelijke 
grond als voor de straffeloosheid van poging tot overtreding. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

In het stelsel der Commissie moeten in de eerste alinea" het minimum" 
en in de laatste de slotwoorden: »benevens hare gevolgen" vervallen. 
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Aan de opmBrkingen omtrent het ee1'ste lid van art. 59 is in het 
gewijzigde ontwerp voldaan. 

De Commissie stelt. even als bij art. 57 [47J eenparig als amendement 
voor aan het slot van het laatste lid toe te voegen: »voor zoover hij die 
l> had moeten voorzien." 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Zie het opgemerkte bij art. 48 en 49 [38, 39, hiel'voor op bI. 401]. 
Alinea 3, slot: het voltooide miscll'ijf. Tegenover het voltooide misdrijf 

staat de poging: zie art. 55 [45], laatste alinea. Hier staat die uit
drukking tegenover medeplichtigheid. Zou niet te verkiezen zijn: het mis
d1"ÏJ! zelf; of, indien misschien (bij vergelijking van art. 87 [78]) het 
behoud van voltooide noodzakelij k is, alsdan: het voltooide mi,Qdl'ijf zelf? 
Mij dunkt, zelf kan hier niet gemist worden. 

G. O. A.RT. 49. = art. 49 van het Wetboek. 

Amendement van de Commissie van Rappo1·teltl's. 

Aan het slot der laatste alinea wordt de punt veranderd in eene komma 
en worden toegevoegd de woorden: "voor zoo ver hij die had moeten 
voorzien" . 

[Dit amendement werd ingetrokken; zie hij art, 41, hiervoor hl. ·.442,] 

Art. 50. 

De persoonlijke omstanJighedcn waardoor dc strafbaarheid 
uitgesloten, verminderd of verhoogd wordt, komen bij de toe
passing (lel' strafwet alleclI in aanmerking ten aanzien van dien 
dader of medeplichtige wien zij persoonlijk betreffen. 

O. R. O. A. RT. ilO. De persoonlijke omstandigheden waardoor de straf
baarheid uitgesloten, verminderd of verhoogd wordt, komen bij de toe
passing der strafwet alleen in aanmerking ten aanzien van dien dader 
of medepligtige wien zij persoonlijk betreffen. 

Memorie van Toelichting. 

lIl. Pel'soonli(jke omstandigheden (art. 60). 

Voor alle objectieve verzwarende omstandigheden van het strafbare 
feit zijn allen, die het plegen, doen plegen of op7.ettelijk tot het plegen 
daarvan medewerken, verantwoordelijk. Die verantwoordelijkheid rust op 
de intellectu!!le daders en de medepligtigen alleen voorzoover hun opzet 
op de bedoelde omstandigheden gerigt was of zij daarvan kennis droegen 
(zie boven I en Il). 

Een geheel andere regel geldt voor persoonlijke (subjectieve) verzwarende 
omstandigheden. Haal' invloed geldt alleen voor den dader of medepligtige, 
wien zij persoonlijk betreffen, onverschillig of de andere deelnemers aan 
het strafbare feit daarvan al dan niet kennis dragen. 

De ambtelijke hoedanigheid (art. 54 [44J), de récidive en alle andere 
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geheel subjectieve verzwarende omstandigheden, in het tweede boek bij 
bijzondere misdrij ven 1 vermeld, mogen alleen leiden tot verzwaring del' 
straf van den persoon wien zij uitsluitend gelden, en wiens meerdere straf
baarheid daaruit dan ook alleen kan volgen. 

Deze waarheid wordt ook thans niet betwijfeld voor de algemeene ver
zwarende omstandigheden die de strafwet, gelijk nu nog de récidive, be
handelt buiten verband met een bepaald misdrijf. Maar er is geen reden 
om in dit opzigt te onderscheiden tusschen algemeene en bijzondere ver
zwarende omstandigheden inzoover zij van bloot persoonlijken aard zijn. 
Wanneer de dief in dienstbetrekking staat tot den bestolene, bestaat er 
geen grond om die persoonlijke betrekking als verzwarende omstandigheid 
te doen gelden voor den mededader of medepligtige bij wien zij niet aan
wezig is. Omgekeerd moet zij wel degelijk in aanmerking komen bij den 
mededader of medepligtige die, tengevolge der dienstbetrekking, een bij
zondel'en pligt schendt, welke op den hoofddader niet berust. Hij die, op 
welke wijze ook, als dader, mededader of medepligtige deelneemt aan den 
doodslag of de mishandeling van zijnen wettigen vader of van zijne moeder, 
zal steeds moeten vallen onder het bereik eener relatief zwaardere straf
bepaling dan hij die, met den zoon deelnemende aan zoodanig misdrijf, 
zelf geen zoon is van den verslagene of mishandelde. 

Wat geldt van persoonlijke omstandigheden, waardoor de strafbaarheid 
wordt ver h oog d, geldt evenzeer van persoonlijke omstandigheden, waar
door de strafbaarheid hetzij krachtens de algemeene bepalingen van titel lIl, 
hetzij ingevolge bijzondere voorschriften van het tweede boek, wordt u i t 
gesloten of verminderd. Wanneer bijv. een volwassen persoon met 
een kind deelneemt aan eenig strafbaar feit, kan hij zich niet beroepen 
op straffeloosheid of verminderde strafbaarheid ingevolge de artt. 48 en 49 
[38 , 39]. Art. 210 [189 , laatste lid] geldt altijd en uitsluitend voor de 
daal' bedoelde echtgenooten, bloed- en aan verwanten, wnder eenigen in
vloed uit te oefenen op andere personen die als daders, mededaders of 
medeplichtigen deel nemen aan de misdrijven voorzien in de artt. 208 en 
209 [189 , 190J. De medepligtige aan een diefstal tusschen echtgenooten 
gepleegd kan zich niet, de eene echtgenoot, die zich medepligtig maakt 
aan een diefstal ten nadeele van den anderen gepleegd, kan zich daaren 
tegen wel beroepen op de gunstige bepaling van art. 343 [316J eerste 
lid . Persoonlijke omstandigheden als die vermeld in de artt. 276 [258J , 
311 en 330 kunnen ook alleen worden ingeroepen door dien dader of 
medepligtige, wien zij persoonlijk betreffen. 

Dit alles volgt ondubbelzinnig uit art. 60 . Verder mag het niet worden 
uitgestrekt. Het artikel handelt alléén over bijkomende omstandigheden 
die, zonder te behooren tot de bestanddeelen van het strafbaar feit of 
dit van aard te doen veranderen, slechts invloed uitoefenen op de mate 
der strafbaarheid of wel, bij wege van uitzondering, alle straf uitsluiten 
voor eene in den regel strafbare handeling. 

Een ander beginsel geldt waar de persoonlijke omstandigheid een be
standdeel, een constitutief vereischte is van het strafbare feit, waal' 
zonder deze geen strafbaar feit of niet dit strafbaar feit 
aanwezig is, waar zij dus de strafbaarheid niet wijzigt of uitsluit, maar 

1 Zie de nrtt. 1 .. 9 [ 140J, 3de lid, 177 [ 164J en 178 [ 165J, 3de lid, 219 [ 198J en 
220 [ 199J, 2de lid, 276 [258], 310, 2de lid', 322 [298J, 329 [304 , 1°. en 2°.J, 336, 
2de lid, 348 2e lid, 456 [401 ]. 
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be p a a lt. Zoodanige persoonlijke omstandigheid, betrekking of hoedanig
heid staat gelijk met de andere (objectieve) vereischten of kenmerken 
van het strafbare feit. Daarvoor gelden dus de gewone regelen van 
strafregtelijke verantwoordelijkheid. Ieder mededader van of medepligtige 
aan het misdrijf, die bekend was met !'n wiens opzet ook gerigt was 
op deze omstandigheid, moet in hare strafregtelijke gevolgen deelen, al 
betreft !lij hem niet persoonlijk. 

Dat de wet in het algemeen dit beginsel huldigt, volgt uit de be
perking van art. 60 tot de persoonlijke omstandigheden. waardoor de 
strafbaarheid wordt uitgesloten, verminderd of verhoogd, niet 
be p a aId. Het volgt ook uit de uitzondering van art. 316 [292] die 
den regel bevestigt in de niet uitgezonderde gevallen. 

Eene verder strekkende uitzondering volgt niet uit eene bepaling van 
het gemeene strafregt , maar uit art. 9 O. W. voor het krijgsvolk te lande 
en art. 8 O. W. voor het krijgsvolk te water; krachtens welke, buiten 
de gevallen in de wet voorzien, de militaire strafwetten niet van toepas
sing zijn op "bijzondere personen" en deze dus ook nimmer strafbaar zijn 
wegens deelneming aan misdrijven in die wetten omschreven, wanneer die deel
neming niet valt onder het bereik eener strafbepaling van bet gemeene regt. 

Bij eene eventutile herziening der militaire wetboeken, die zeker ten 
gevolge zal hebben, dat veel van hetgeen thans als militair delict wordt 
gestraft, aan bet gemeene regt zal worden overgelaten, zal de vraag te 
overwegen zijn of de aangehaalde artt. 8 en 9, al of niet gewijzigd, zullen 
worden behouden. In afwachting daarvan, nu deze artikelen nog onver
anderd gelden, is bet noodig de provocatifl tot of de bevordering van som
mige zuiver militaire misdrijven onder de misdrijven tegen het openhaal' 
gezag (artt. 224, 225 [203, 204]) als deb:cta Bui generis strafbaar te stellen. 

De regel, dat de deelneming aan misdrijven tot welker wezen beboort 
eene persoonlijke omstandigheid (boedanigheid of betrekking) bij den 
dader, ook en als zoodanig strafbaar is ten aanzien van ben bij wie 
die omstandigbeid niet aanwezig is, komt hoofdzakelijk in toepassing bij : 

a. die misdrijven tegen de zeden tot welker wezen behoort eene zeker!' 
betrekking tusschen den persoon door en den persoon tegen wien 
het misdrijf wordt gepleegd; 

b. beroepsmisdrijven ; 
c. ambtsmisdrijven. 

Ad a. Hiertoe behooren de misdrijven van de artt. 267 [249] en 268 
[250], 10 • Ontuchtige handelingen, zonder geweld gepleegd, met andere 
~an de in art. 265 [247] genoemde personen zijn in bet algemeen niet 
strafbaar. De strafbaarheid ontstaat eerst door de in art. 267 vermelde 
persoonlijke betrekkingen, die aan het feit een bijzonder ergerlijk en voor 
de openbare zedelijkheid gevaarlijk kamktÈll' geven. Maar dan moet ook 
ieder, die tot dat bedrijf willens en wetens de hand leent, onder het 
bereik der strafwet vallen, al staat hij zelf tot den persoon tegen wien 
het misdrijf gepleegd wordt, in geene der in het artikel opgenoemde be
trekkingen. Hetzelfde geldt van medepligtigheid aan koppelarij die, ook 
?Onder bewezp.n winstbejag of gewoonte, strafbaar is om de betrekking 
van bloedverwantschap of voogdij tusschen den koppelaar en den minder
jarige (al t. 268, 1°.). 

Ad b. Onder deze categorie zijn te brengen de verduistering gepleegd 
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in de uitoefening van eenig beroep of niet-ambtelijke betrekking (artt. 
349, 350 [322, 323] 2°.), bankbreuk en andere misdrijven van koop
lieden of bestuurders van naamlooze vennootschappen of coöperatieve 
vereenigingen , voorzien in T. XXVI B. II, en meest alle scheepvaart
misdrijven (B. II, T. XXXI [nu XXIX]). Het gaat niet aan als vereischte 
van medepligtigheid aan bankbreuk te stellen dat men koopman zij 1 , 

of als vereischte van medepligtigheid aan een scheepvaartrnisdrijf , dat 
men hebbe de hoedanigheid van schipper of schepeling, tot het materiëel 
plegen van dit misdrijf vereischt. 

Ad c. Ambtsmisdrijven, B. II, T. XXX [nu XXVIII]. Bij ambtsover
tredingen (B. III, T. VIII) is de hier behandelde vraag van geen prak
tisch gewigt. Strafbare medepligtigheid is daarbij, gelijk bij alle over
tredingen [vgl. art. 52 nieuw], uitgesloten, deelneming daaraan als dadel' 
door een niet-ambtenaar zal zich niet dan uiterst zeldzaam, zoo al ooit, 
voordoen. Van zeer groot gewigt daarentegen is de vraag of bijzondere 
personen als daders in den zin van .art. 57 [471, 2°. of als medepligtigen 
kunnen deelnemen aan ambtsmisdrijven. Zeel' uiteenloopend zijn dienaan
gaande de meeningen der schrijvers en de beslissingen del' regtspraak. 
Een vast beginsel moet in het nieuwe wetboek dien strijd beslissen; en 
dat dit beginsel geen ander mag zijn, dan het in de voorafgaande be
schouwingen verdedigde zij hiel', bepaaldelijk met het oog op deze bijzon
dere soort van misdrijven, nog met weinige woorden in het licht gesteld. 

Men onderscheidt bij de ambtsmisdrijven even als bij de militaire mis
drijven twee soorten, zuivere en gemengde. Zuivere, die materieël alleen 
door een ambtenaar gepleegd kunnen worden. Gemengde, die gepleegd 
door een ambtenaar, met misbruik van het gezag of de magt, hem als 
zoodanig ten dienste staande, een geheel eigenaardig karakter aannemen 
en dan ook met eene bijzondere qualificatie onder eene afzonderlijke ru
briek (B. II, T. XXX [nu XXVIII]) worden vermeld. 

De leer, dat bijzondere personen geeR deel kunnen nemen aan een 
ambtsmisdrijf als zoodanig , leidt ten aanzien van zuivere ambtsmisdrijven, 
althans voorzoovel' de deelneming daaraan geen eigen delict oplevert, tot 
straffeloosheid der meest ergerlijke handelingen, in strijd met de eischen 
van het regt en de belangen del' openbare orde. Of zal hij die den amb
tenaar opzettelijk behulpzaam is tot het aanvangen of voortzetten eener 
strafvervolging tegen eenen onschuldige, of die dit ambtsmisdrijf dool' 
strafbare middelen uitlokt, vrij van straf moeten zijn? En zal de ont
vangersklerk niet gestraft mogen worden als medepligtige aan de kneve
larij des ontvangers, omdat hij geen ambtenaar is? 

Ten aanzien van gemengde ambtsmisdrijven kan men de geheele straffe
loosheid der bijzondere personen, die daaraan deelnemen, alleen voorkomen 
dool' een expediënt dat, theoretisch en praktisch, aan veel bedenking on
derhevig is, nl. dool' den niet ambtenaar schuldig als dader in den zin 
van art. 57 [47], 2°., of medepligtig te verklaren aan een misdrijf, dat 
door den hoofddader niet is gepleegd. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. 
Opzettelijk wederregtelijke gevangenneming (art. 412) zoude onder de 
gewone strafbepaling van opzettelijk wederregtelijke vrijheidsberooving 
(art. 304 [282]) vallen, als niet dit feit, door het misbruik van het 

1 Vgl. art. 9 der liet van 10 Mei 1837 (Staatsblad nO, 21). 
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ambtelijk gezag en de diffamatie waaraan het den onschuldig gevangene 
blootstelt, een geheei eigenaardig karakter verkreeg, waarom het, met 
eene bijzondere omschrijving, onder de ambtsmisdrijven is opgenomen . 
Ware het nu niet in strijd met regt en billijkheid, den intellectuëlen 
dader van dezen tegen de eer en de vrijheid van het slagtoffer gerigten aan
slag alleen schuldig te verklaren aan een voudige vrijheidsberooving of, als hij 
zich van giften of beloften heeft bediend om het misdrijf uit te lokken, 
aan omkooping? En dit, terwijl de materiële dader wordt veroordeeld t,er 
zake van het veel zwaardere misdrijf van wederregtelijke gevangenneming, 
waarop beider wil alléén was gerigt, en die zich bij dengene van wien 
de geheele toeleg is uitgegaan, wel het sterkst zal hebben geopenbaard. 

Alzoo gelde ook bij ambtsmisdrijven het beginsel, dat de persoonlijke 
hoedanigheid, vereischt om het misdrijf materiëel te plegen, geen ver
eischte is van elke daad van strafbare deelneming daaraan. 

Advies van den Raad van State. 

Met de leer, in ontwerp en memorie van toelichting ontwikkeld ten 
aanzien van d a der s en m ede p I i g tig en, kan de Haad van State 
zich gereedelijk vereenigen. 

Wat betreft de persoonlijke omstandigheden (art. 60) beaamt 
de Raad almede, dat de invloed der subjectieve verzwarende omstandig
heden alleen gelden moet voor den dader of medepligtige, wien zii per
soonlijk betreffen, onverschillig of de andere deelnemers aan het straf
bare feit al dan niet daarvan kennis dragen. 

Wat aangaat de zoodanige persoonlijke omstandigheden, waardoor de 
strafbaarheid niet wordt uitgesloten of gewijzigd (art. 60), maar be
p a a I d, is het den Raad voorgekomen, dat het art. 60 voormeld niet 
teruggeeft wat de memorie van toelichting dienaangaande met juistheid 
overigens uiteenzet. 

De Raad heeft hierbij met name op het oog zoowel de zuivere 
am b t s ru i sdI' ij ven als de zoogenaamde gem eng d e ambtsmisdrijven, 
en de deelneming aan een dier beide door bijzondere personen. 

Met de memorie van toelichting zegt de Raad: :0 Alzoo gelde ook bij 
»ambtsmisdrijven het beginsel, dat de persoonlijke hoedanigheid, vereischt 
»om het misdrijf materiëel te plegen, 
»geen vereischte is van elke daad 
»van strafbare deelneming daaraan." 

De Raad heeft echter in art. 60 
te vergeefs gezocht naar hetgeen op 
dit punt in de memorie van toe
lichting geleerd wordt; ook in het 
artikel behoort zijns inziens te wor
den uitgedrukt, dat, de wet in het 
algemeen vorenstaand beginsel hul
digt. Het is niet genoeg, gelijk de 
memorie van toelichting vermeent, 
dat dit stilzwijgend volge uit de be
perking van art. 60 tot de persoon
lijke omstandigheden, waardoor de 
strafbaarheid wordt uitgesloten, ver
minderd of verhoogd. 

I 

Rapport aan den Koning. 

Volgens hetgeen reeds is uiteen
gezet in de memorie tot toelichting 
van art. 60, draagt dit artikel het 
karakter eener uitzondering op de 
gewone regelen van strafregtelijke 
verantwoordelijkheid. Die u i t zo n
der in g, niet het uitvloeisel van 
den regel in geval de strafbaar
heid door eene persoonlijke omstan .. 
digheid wordt be p a al d, behoeft in 
de wet te worden uitgedrukt. Art. 60 
in verband beschou wd met den voor
afgaanden titel lIl, schijnt in der daad 
aan duidelijkheid niets te wenschen 
over te laten. 

29 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De Commissie vereenigt zich met het advies van den Raad van State, 
dat dit artikel tel' wegneming van alle onzekerheid positief behoort uit 
te drukken het beginsel: »wanneer de persoonlijke hoedanigheid van den 
dader het feit bepaalt., is die hoeda.nigheid geen vereischte voo\' de straf
baarheid van den mededader of medepligtige". 

Aan dien wensch te voldoen ware noch noodig, noch wenschelijk. 
Niet noodig, want het spreekt wel van zelf dat de complice mede
plichtig is aan het misdrijf zóó als het voor den dader gequalificeerd 
wordt (ander misdrijf is er immers niet gepleegd), ook al zou hij 
zelf dat bepaalde misdrijf, met die qualificatie, als dader niet heb
ben kunnen plegen. Indien sommige schrijvers (bijv. CUAUVEAU en 
HÉLIE) het tegendeelleeren en de, volgens het gevoelen des Ministers, 
ongerijmde, leer verkondigen dat A, aan B het wapen verschaffende 
waarmede deze zi(jn vader doodt, medeplichtig zou zijn niet aan 
vadermoord (het eenige misdrijf dat el' gepleegd is) , maar aan moord 
(het misdrijf dat niet gepleegd is), dan is dit toe te schrijven aan 
het natuurlijk streven om de fout van den Code Pénal die, ook 
waar dit geen pas heeft, persoonlijke hoedanigheden in de :}ualificatie 
opnam, practisch onschadelijk te maken. In het ontwerp is de aan
leiding tot die noodleer weggenomen. Niet wenschelijk , want indien 
men het uitdrukte, zou men ten aanzien der coauctores van art. 
57 [47] in bijzonderheden moeten treden die beter aan de doctrine 
worden overgelaten. 

G. O. AUT. 50 art. 50 van het Wetboek. 

Art. 61. 

In de gevallen waarin wegens overtreding straf wordt bepaald 
tegen bestuurders, leden van eenig bestuur of commissarissen, 
wordt geene straf uitgesproken tegen den bestuurder of COID

missans van wien blijkt dat de overtreding buiten zijn toedoen 
is gepleegd. 

O. R. O. ART. 61. In de gevallen waarin wegens overtreding straf 
wordt bedreigd tegen bestuurders of leden van eenig bestuur, wordt 
geene straf uitgesproken tegen den bestuurder van wien blijkt dat de 
overtreding buiten zijn toedoen is gepleegd. 

Memorie van Toelichting. 

IV. Strafbedreiging wegens overtreding tegen bestuUl·del's of leden van 
eenig bestuur (art. 61). 

Een strafbaar feit kan alléén worden gepleegd door den natuurlijken 
persoon. De fictie der regtspersoonlijkheid geldt niet op het gebied van 
het strafregt. Alzoo, waar de strafwet wordt overtreden door het besluit 
eener vereeniging , hetzij dan regtspersoon of niet volgens de begrippen 
van het privaat regt, treft de strafbepaling slechts hen wier persoonlijke 
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medewerking tot het besluit of de daaraan gegeven uitvoering bewgsbaar 
is. Bg misdrgven geldt deze regel algemeen, omdat geen misdrijf bestaat 
zonder bewezen opzet of schuld ; bij overtredingen lijdt hij uitzondering 
in die gevallen, waarin de wet straf bedreigt tegen bes t u u r d e l' s of 
l eden van eenig bestuur als zoodanig 1. In die gevallen ware de 
krachtige handhaving van het verbod of gehod der wet niet mogelijk, 
zoo ieder lid van het bestuur zich kon verdedigen met de bloote bewering, 
dat hij in de minderheid was geweest of tot de uitvoering van het be
sluit niet had medegewerkt. Om zich te vrij waren tegen straf wordt dus 
van hem het b e wijs gevorderd dat deo ver t red i n g b u i ten zijn 
toe doe nis ge p lee g d. Bepalingen van gelijke strekking vindt men 
thans in enkele bijzondere wetten 2, Hier zijn zij teruggegeven in één 
algemeen voorschrift, dat geldt bij elke strafbedreiging wegens overtre
ding t.egen bestuurders of leden van eenig bestuur, waar die in bijzon
dere wetten voorkomen, 

Opmerking van Prof. M. de Vries, 

bed1·eigd. Liever bepaald, Zie bij art, 10 [hiervoor bI. 214]. 

G, 0, Alt'l', 51 = art. 51 van het wetboek, 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(28 OCtobcl' 1880.) 

De heer RÖELL: [IIetJ komt mij Vaal' dat in het slot óók zou moeten worden gewag 
gemaakt van: bestuurder, bestuurslid (of lid van het bestuul') of commissaris, even 
als dit in het begin geschiedt. In den tweeden t'egel wordt tusschen die uitd rukkingen 
onderscheid gemaakt. Indien ik het wel begt'ijp, bedoelt men met: "bestuul'dCl'S" meet' 
in het bijzoncler het bestuur van eene pl'ivate instelling en met: "Ieden van eenig 
bestuut·" meel' in het bijzonder openbal'e collegies Indien die ondm'scheiding juist is, 
meen ik dat de consequentie medebrengt om ook in den vOOl'laatsten regel die uit
dl"Ukkingen allen te herhalen; want ik kan mij niet vOOI'Stell en waarom in den tweeden 
I'egel eene onderscheiding zon moeten worder. gemaakt, en in den vierden niet. Misschien 
zal de Minister echter in staat zijn mij omtrent dit - ik erken het, min belangl'ijk
punt opheldering te geven. 

De heel' MODDERMAN , Mini.llel' van Justitie: Ik geloof het bezwaar van den geachten 
afgevaal'digde te kunnen wegnemen. Een lid van een bestuur kan men, taalkundig, 
ook noemen bestuul"der. Waarom heeft men dan in den eersten regel naast bestuurdei', 
nog afzonderlijk gesproken van "lid van eenig bestuur" 7 Om zich te voegen naar de 
uiteenloopende terminologie in de verschillende verol'deningen. El' zijn verordeningen, 
waarin stmf wOl'dt be(lI'eigd tegen "bestuurdel'S", in andel'e wordt van "Ieden van het 
bestuur" ge proken, Daarom wordt in den aanhef van dit artikel, die naar die ver
ol"lleningen refereert, met name van beiden gespt'oken. In het slot van het artikel echter 
spl'eekt het olüwel'p zijne eigene taal, en is dus onder "bestuurdet'" ook "Iit! van een 
bestuUl'" begl·epen. 

De heel' RÖELL: Bepaald be:;waar" heb ik tegeu de redactie niet. Maar heden ochtend 

I Anders waal' de hoedanigheid van bestuurder geen vereischte is van de overtreding 
en deze !lus evenzeer door andere personen kan worden geplecgd. Dan gelden de gewone 
regelen van strafregtelijke vCl"llutwoordelijkheid, behoudens bijzundere bepalingen gelijk die 
der twee laatste zinsneden van nrt 57 del' wet van 21 Dcc. 1853 (Staatsblad nO. 128). 

~ AI"! t. 11 , 12 en l<L der al"mtn wet, arL. 54, eerste lid der ,,"et tot regel i ng van dc 
dienst en het gebruik der spoorwegen vlLn 9 April 1875 (Staatsblad nO. 67). 
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heeft de geachte spreke)' uit Alkmaar gezegd, dat dit Wetboek er zich op toelegt, 
om juistheid en eenvormigheid van uitdrukkingen te bevorde)'en; en ook dáál'om zou 
ik die onderscheidene benamingen ook aan het slot van het artikel wenschen te her
halen, hetgeen tevens zoude voorkomen, dat, met het oog welligt op de bestaande 
verordeningen, twijfel zou kunnen rijzen of aan het slot onder "bestuurder" ook "lid 
van een bestuur" is begrepen. Intusschen zal ik, als de Minister het niet noodig acht, 
geen poging aanwenden, om deze verandering in het artikel te brengen; daal' overigens 
deze discussie el' ook toe kan hebben mede gewerkt, om allen twijfel ten deze weg 
te nemen. 

Art. 52. 

Medeplichtigheid aan overtreding is niet strafbaar. 

[In O. R. O. kwam deze bepaling niet voor j zie echter de Memorie 
van toelichting bij art. 49 en bij art. 50 ad c, in 't begin j een 
en ander hiervoor bI. 444 en 448.] 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord . 

Om dezelfde reden als ten aanzien der poging werd vermeld [zie hier
voor bI. 430], zou ook medepligtigheid bij overtredingen uitdrukkelijk 
moeten worden uitgesloten. 

Aan de opmerking is in het gewijzigde ontwerp voldaan. 

G. O. ART. 52 = art. 52 van het Wetboek. 

Art. 53. 

Bij misdrijven dool' middel van de drukpers gepleegd wordt 
de uitgever als zoodanig niet vervolgd, imlien het gedrukte 
stuk zijn naam en woonplaats vermeldt en de dadel' bekelld is 
of op de eerste aanmaning na den rechtsingang dool' den nit
gevel' is bekendgemaakt. 

Deze bepaling is niet toepasselijk, inclien de dader op het 
tijdstip del' uitgave strafrechtelijk niet vel'volgbaal' of buiten het 
rijk in Emopa gevestigd was. 

Art. 54. 

Bij misdrijvell door middel van de drukpers gepleegd wordt 
de drukker als zoodanig niet vervolgd, indien het gedrukte 
stuk zijn naam en woonplaats vermeldt en de persoon op wi~ns 
last het stuk is gedrukt, bekend is of op de eerste aanmaning 
na den rechtsingang door den drukker is bekendgemaakt. 

Deze bepaling is niet toepasselijk, indien de persoon, op 
wiens last het stuk is gedrukt, op het tijdstip van het drukken 
strafrechtelijk niet vervolgbaal' of buiten het rijk in Europa 
gevestigd was. 
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O. R. O. ART. 62. Bij misdrijven door middel van de drukpers gepleegd 
wordt de uitgever niet als medepligtige vervolgd, indien het gedrukte 
stuk zijn naam en woonplaats vermeldt en de dader bekend is of op de 
eerste aanmaning des regters door den uitgever is bekend gemaakt. 

Deze bepaling is nogtans niet toepasselijk, indien de dader op het tijd
stip der uitgave strafregtelijk niet vervolgbaar of buiten het rijk in 
Europa gevestigd was. 

O. R. O. AltT. 63. Bij misdrijven door middel van de drukpers gepleegd 
wordt de drukker niet als medepligtige vervolgd, indien het gedrukte 
stuk zijn naam en woonplaats vermeldt en de persoon op wiens last het 
stuk is gedrukt, bekend is of op de eerste aanmaning des regters dool' 
den drukker is bekend gemaakt. 

Deze bepaling is nogtans niet toepasselijk, indien de persoon op wiens 
last het stuk is gedrukt, op het tijdstip van het drukken strafregtelijk 
niet vervolgbaar of buiten het rijk in Europa gevestigd was. 

Memorie van Toelichting. 

V. Ver'antwoordelij Meid voor misdrio'ven door middel van de dl'ukpel's 
gepleegd (artt. 62, 63). 

Twee vragen zijn hier t.e beantwoorden: 
1°. wordt bij misdrijven dool' middel van de drukpers gepleegd afwijking 

gevorderd van de gewone regelen van strafregtelijke verantwoor
delijkheid? 

2°. zoo ja, in welken zin? 
Ad lum. De grondwet wil geen censuur van het staatsgezag, maar er 

bestaat gevaar voor eene andere censuur, nog wel zoo belemmerend als 
die door of van wege den staat uitgeoefend, wanneer uitgevers en druk
kers in het belang van hunne eigene veiligheid gedwongen zijn, een streng 
toezigt te houden over alle werken tot welker openbaarmaking zij hunne 
tusschenkomst of hunne pers leenen . Zoodanige dwang is te vreezen , als 
de gewone regelen omtrent deelneming aan misdrijf ook voor drukpers
delicten gelden en alzoo uitgever en drukker, telkens al~ een werk tot 
welks openbaarmaking zij gelegenheid en middelen verschaffen, aanleiding 
geeft tot een strafgeding, zich blootstellen aan eene vervolging wegens 
medepligtigheid. 

Afwijking van de gewone regelen van strafregtelijke verantwoordelijk
heid is dus noodig. 

Ad 2um. De grond voor de afwijking duidt tevens aan, in welke rig
ting zij zich moet bewegen. 

Geene successieve verantwoordelijkheid 1, geene ficti13n in het strafregt , 
met het eenig doel om, als een persdelict gepleegd is, steeds een offer 
te treffen door iemand, wien dan ook, 'daarvoor als dader verantwoor
delijk te stellen, al heeft hij zonder opzet gehandeld. Alzoo wegens laster 
te veroordeelen een uitgever of drukker, die het geïncrimineerde geschrift 
zelfs niet heeft gelezen en bij wien dus geene bedoeling om te beleedigen , 
veelmin om te lasteren, denkbaar is, is geheel onaannemelijk en zou 
bovendien het doel verijdelen, dat men zich hier heeft voor te stellen, 
uitsluiting van de censuur van drukkers en uitgevers. 

Het is daarom noodig, om, terwijl de deelneming aan een drukpers-

1 Art. 4 van het souverein besluit van 24 Junuarij 1814 (Staats6tad nO. 17). 
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delict als dader door de gewone regelen (art. 57 [47]) blijft beheerscht, 
uitgever en drukker te vrij waren tegen eene vervolging als medepligtige; 
mits de uitgave of druk niet anoniem geschiede, de uitgever den auteur, 
de drukker zijnen lastgever op de eerste aanmaning aanwijze, en de aan
gewezen persoon strafregtelijk vervolgbaar en binnen het rijk in Europa 
gevestigd ·zij. 

De artt. 62 en 63 gaan dus in de uitsluiting der straf zoo ver niet 
als art. 52 van het ontwerp van 1859 I. De zaak is voorts, wat be
treft de voorwaarde van straffeloosheid van drukker en uitgever, met 
eenige meerdere uitvoerigheid geregeld. Over verspreiders zwijgt het 
algemeene deel van dit ontwerp evenals het eerste boek van 1859. Ver
spreiders zijn noch mededaders van, noch medepligtigen aan het door 
de openbaarmaking van het geschrift voltooide misdrijf. Hunne daad is 
veeleer eene daad van begunstiging van het persdelict, maar begunsti
ging is ook hier alleen strafbaar als zelfstandig misdrijf, krachtens eene 
bijzondere bepaling van het tweede boek 2, onverschillig of het geschrift 
van welks straf baren inhoud blijkt, al of niet den naam van schrijver, 
drukker of uitgever draagt. Verspreiding van een anoniem geschrift van 
welks straf baren en den dader bekenden 3 inhoud niet blijkt, is niet 
langer misdrijf of overtreding. Hierin wijkt bet ontwerp af van art . 283 
C. P., art. 299 C. P. B. en § 6 in verband met § 19, nO. 1 der 
duitsche drukperswet van 7 Mei 1874 4• Er moet een zeer overwegende 
grond van staatsbelang bestaan om de op zich zelve volkomen geoor
loofde handeling der verspreiding van een geschrift, dat niet onder het 
bereik der strafwet valt, strafbaar te verklaren, alleen omdat het den 
naam van drukker, uitgever of schrijver niet draagt. Zoodanige grond 
nu bestaat niet wanneer de wet de verspreiding van strafbare geschriften 
genoegzaam beteugelt, en daarenboven bewijzen de vele en veelomvat
tende uitzonderingen, door den duitschen wetgever aangenomen op den 
regel del' strafbaarheid 5, dat die regel zelf onpraktisch en onhoudbaar is. 

Art. 62. A I s me dep I i g tig e. Deze bepaling geldt dus alleen als 
de uitgever zich houdt bij de uitoefening van zijn beroep. Is hij daar
entegen de man, die gehuurde schrijvers in zijne dienst heeft (art. 57 
[47], 2°.) of schrijft hij zelf, alléén of met anderen, wat hij uitgeeft 
(art. 57 [47], 1°.), dan moet zijn patent als uitgever geen schild zijn, 
waarop de strafvervolging afstuit. 

N a a men woon p I a a t s. Deze voorzorg kan men van den uitgever 
vorderen. Rij die een anoniem geschrift uitgeeft, kan geen aanspraak 
maken op de gunstige bepalingen van dit artikel. Rij valt, in zoo verre 
hij met opzet gehandeld heeft, onder het bereik van art. 58 [48]. 

1 »Bij misdrijf door openbaarmaking van gedrukte geschriften gepleegd , is de uitgever 
»01' drukker dan alleen vervolgbaar wanneer de schrijver onbekend of onvervolgbAaI' is." 

~ Zie de toelichting van '1'. IV, sub lil [hiervoor bI. 431] en de toelichting vao dezen 
titel in den aanvang [hiervoor bI. ,t33 en 434]. 

3 Die bekendheid wordt uitdrukkelijk als vereischte gesteld bij de misorijven , omschreven 
in de aJ·tt. 122, 128, 141, 143, 261,290 [ 113, 119, 132, 134,240,211] en 388 . 

I Reichs-Gesetzblatt nO. 16. 
• »Ansgenommen von diesel' Yorschrift sind die nor ZIl den Zwecken des Gewerbes nnd 

,.Yerkehrs, des haüslichen nnd geselligen J,ebens dienenèeo DrückAchriften, nis Formulare, 
»PreiszeLtpl, Visitenkarten und dergleichen, sowie Stimmzettel für ölfelltliche Wahlen, sofem 
»sie uichts weiler als Zweck, Zeit und Ori der Wuhl, uncl die Bezcichnung der zu wählen
»den Personen enihalten." 
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D a der. Met opzet is deze ruime uitdrukking gebezigd en niet het 
woord sc h r ij ver. Dit toch ware feitelijk en regtskundig van te enge 
beteekenis. Feitelijk, omdat het minder om vat dan het fransche a ut e u r, 
waaronder in ruimen zin ook de teek en aar , de photograaph, de com
ponist begrepen is. Regtskundig , omdat niet de schrijver als zoodanig , 
niet de schrijver altijd, maar hij die openbaart, doet openbaren of tot 
de openbaring regtstreeks medewerkt - daarom is het onnoodig den 
redacteur afzonderlijk te noemen - dader is van het persdelict. 

Art. 63. Persoon op wiens last het stuk gedrukt is. Van 
den drukker (niet den drukker-uitgever, waót dan valt hij in de laatste 
hoedanigheid onder art. 62) kan niets anders gevergd worden dan dat 
hij zijn voorman, zijn lastgever, dat is doorgaans den uitgever, noeme; 
terwijl het op de vraag of hij als medepligtige in regten kan worden 
geroepen van geen invloed behoort te zijn of de dadel' van het pers
delict, als hij met dezen niet gehandeld heeft, op het tijdstip van het 
drukken regtens vervolgbaar was en feitelijk onder het bereik der neder
landsche justitie viel. 

Advies van den Raad van State. 

Bij het ontwerp wordt uitgegaan van de noodzakelijkheid om de af
wijking van de gewone regelen van strafregtelijke verantwoordelijkheid 
voor drukpersdelicten te behouden. 

Echter geene successieve verantwoordelijkheid, zegt de memorie van 
toelichting, geene medepligtigheid van drukker of uitgever, waar de 
schrijver bekend is, de deelneming aan een drukpersdelict als dader 
(art. 57 [47]) zij naar de gewone regelen strafbaar, zonder meer. 

De Raad van State kan zich wel vereenigen met de in het ontwerp 
ten dezen aanzien gehuldigde beginselen, welke hierop nederkomen , dat 
de uitgever of drukker als medepligtige niet worde vervolgd, indien hij 
voldoet aan de voorwaarden in het eerste lid dier artikelen omschreven, 
en, in ieder geval, niet veroordeeld worde, bij niet voldoening aan die 
voorwaarden àf in de gevallen van het tweede lid der genoemde arti
kelen, dan voor zooverre blijkt, dat hij, uitgever of drukker, in den 
zin van art. 58 [48] des ontwerps met 0 p zet hebbe gehandeld. 

Het 2de lid der artt. 62) 63 bepaalt, dat de vervolging van uitgever 
of drukker als medepligtige steeds zal kunnen plaats hebben, wanneer 
op het tijdstip der uitgave (van het drukken) de schrijver 
of de persoon, op wiens last het stuk gedrukt is, buiten het rijk in 
Europa gevestigd is, en evenzeer wanneer die schrijver of die persoon 
o p het tijd s tip der u i t g a v e (of van het d ruk ken) strafregte
lijk niet vervolgbaar is. 

Die vervolgbaarheid aan te nemen, zoo dikwerf de schrijver of lastgever 
zich op voormeld tijdstip buitenslands bevindt, is voorzeker allezins juist. 

Waar hij, die zich door middel der drukpers aan beleediging , smaad of 
laster schuldig maakt, in den vreemde is gevestigd, zou het te verre gaan 
èn in strijd komen met het regt en het openbaar belang, indien de hier 
te lande aanwezige uitgever of drukker van vervolging wierd ontslagen, 
mits hij slechts voldeed aan de voorwaarde van het eerste lid der voor
melde artikelen. 

Evenzoo is het er mede gelegen) zoo dikwerf op het tijdstip der uitgave 
(van het drukken) de schrijver (of lastgever) niet strafregtelijk venolg-
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baar is, - waarmede wel zal bedoeld zijn, dat hij krankzinnig of dood is. 
Hei 1,waartepunt ligt in de woorden: »op het tijdstip del' uit

gave .... van het drukken", in artt. 62,63, tweede lid voorkomende. 
Hij, die een werk uitgeeft of drukt van iemand, die op dat tijdstip 

buitenslands gevestigd, dan wel overleden of krankzinnig is, maakt zich 
zeI ven tot medepligtige, zoo niet tot dader, - hij handelt zelf, op 
eigen verantwoordelijkheid. 

De niet verantwoordelijkheid van uitgever of drukker, aan dezen in 
het belang des schrijvers, ten einde laatstgenoemde overeenkomstig art. 
8 der Grondwet voor indirecte censuur te vrijwaren, verleend, verliest 
hare reden van bestaan en houdt op, zoo dikwerf de schrijver (of last
gever) hetzij als buitenslands gevestigd de bescherming onzer Grondwet 
missen moet en aan onze strafwetten niet onderworpen is, hetzij over
leden is of niet strafregtelijk verantwoordelijk kan worden gesteld. 

Aldus opgevat, verdient ook het tweede lid der artt. 62 en 63, naar 
's Raads inzien, te worden goedgekeurd. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De commissie kan zich niet vereenigen met het stelsel van het ont
werp, dat naar hare meening in den regel tot geheele straffeloosheid van 
drukkers en uitgevers zal leiden. Dat stelsel is, dat uitgever en drukker 
nooit als medepligtigen kunnen worden vervolgd, indien hun opzet niet 
is bewezen, en bovendien niet indien zij voldoen aan de voorwaarden ge
steld in het eerste lid van art. 62 en 63, tenzij in dat geval aanwezig 
zij de omstandigheid, vermeld in het tweede lid dier artikelen. Maar, 
is er bij uitgever of drukker opzet, dan zijn zij noodwendig mededade7's 
volgens art. 57 [47], 1°. Zijn zij zonder bewezen opzet nooit strafbaar, 
hoe kunnen zij dan als drukkers of uitgevers ooit ruedepligtigen zijn? 
"En hoe zal het in den regel mogelijk zijn hun opzet te bewfjzen, ingeval 
zij niet voldoen aan de voorwaarden van het eerste lid, of in geval aan
wezig is de omstandigheid van het tweede lid? Er wordt bij v . laster 
gepleegd tegen den Koning; de uitgever en drukker voldoen niet aan 
de voorwaarde van het eerste lid, of wel het geval van het tweede lid 
is aanwezig. Zal nu drukker of uitgever kunnen volstaan met de ver
dediging, dat hij het stuk niet heeft gelezen (Mem. van Toel.) en dus 
niet met opzet kan hebben gehandeld? Hoe zal hem het tegendeel ooit 
zijn te bewijzen? De Memorie van Toelichting zegt dat afwijking van 
de gewone regelen van strafl'egtelijke verantwoordelijkheid noodig is ten 
voo7"deele van drukkers en uitgevers. De vroegere wetgevingen gingen, 
om gewigtige redenen, juist van het tegenove7'gestelcl beginsel uit, en de 
Oommissie zou dan ook in hoofdzaak het tegen woordige stelsel, waar
van de onbruikbaarheid in de praktijk niet is gebleken, willen besten
digen. De uitgever is uit den aard der zaak altijd hoofddader, niet de 
schrijver, want het feit waardoor de strafregtelijke verantwoordelijkheid 
ontstaat, is ook volgens art. 8 der Grondwet de publicatie. Zie ook art. 
4 van het besluit van den Souvereinen Vorst van 24 Januarij 1814 
(Staatsblad nO. 17). Ten vool'deele del' uitgevers wordt echter van de 
strenge consequentie van dat stelsel afgeweken en vervalt de strafbaar
heid van den hoofddader, wanneer de verantwoordelijkheid op een ander 
kan overgaan. Maal' deze moet daarom dan ook een grijpbaar persoon 
zijn, de overdragt van verantwoordelijkheid moet eene waarheid, niet 
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eene regtsfictie wezen. Alleen in bet geval de uitgever vóór de uitgave 
niet de wetenscbap bad dat de schrijver niet vervolgbaar was of buiten 
bet Rijk in Europa is gevestigd zou de verantwoordelijkheid van den 
uitgever behoOl'en te vervallen. Aan den anderen kant is de uitgever 
bezwam'dj de publicatie wordt gelijkgesteld met de gemeingefäh1'liche mis
drijven en de nalatigheid van den uitgever, de omstandigheid dat hij 
niet de noodige voorzichtigheid heeft in acht genomen, wordt de grond 
krachtens welken de bekendheid met het strafbare van den inhoud niet 
behoeft bewezen te worden. De uitgever pleegde het feit (de uitgave) 
met opzet. Voor de gevolgen die hij had moeten voorzien is hij aan
sprakelijk. De Commissie geeft daarom in overweging in de artt. 62 en 
63 de woorden "als medepligtige" te doen vervallen, en eene bepaling 
op te nemen, dat de uitgever voor de gevolgen der publicatie straf
regtelijk verantwoordel!jk is, al is hij met den inhoud onbekend, be
boudens de bovenbedoelde uitzonderingen. 

Eene min der hei d kan ûch met hetgeen zij meent eene afwijking 
van de ware beginselen van het strafregt te zijn, alleen om steeds een 
"grijpbaar" persoon te hebben, niet vereenigen , maal' zou met behoud 
van de door de Regering voorgestelde artikelen (bijv. in den titel, 
handelende over Begunstiging) eene straf willen bepalen tegen den uit
gever of drukker die weigert op de eerste aanmaning na regtsingang 
den naam van den dader bekend te maken of vóór de uitgave geweten 
heeft dat de dader strafregtelijk niet vervolgbaar of buiten het Rijk in 
Europa gevestigd was. 

Is het niet noodig te bepalen in hoever eene tweede uitgave of na-
druk strafbaar is? 

Moet niet eene afzonderlijke bepaling worden opgenomen voor de 
periodipke pers? De redacteur is volgens de Memorie van Toelichting de 
dadel', omdat h!j openbaart, doet openbaren of tot de openbaring regt
streeks medewerkt, maar moet dit dan niet. in de wet worden uitge
drukt? Moet hij ook niet verantwoordelijk zijn voor geteekende stukken 
en deelt hij in de voorregten van den uitgever? 

Dool' de verandering del' woorden : "als medepligtige" in "als zoo
danig" zijn de artikelen verduidelijkt. Het privilegie wordt alleen 
verleend voor zoover zij zich tot hun materielen arbeid bepalen, 
en houdt op zoodra zij de pen van den auteur opzettel!jk tot mis
dadig doel in beweging brengen . Tevens is door deze verandering 
de uitlegging van het artikel tegen de betwiste vraag of zij mede
daders dan wel medeplichtigen zouden zijn. beveiligd. 

Overigens moet de Minister b!j het stelsel zelf, op de in de 
Memorie van Toelichting ontwikkelde gronden, volharden. 

Aan eene afzonderlijke bepaling voor de periodieke pers werd in 
Nederland tot dusver geene behoefte gevoeld. 

Bij 2den druk of nadruk zullen de strafbepalingen tegen het des-
bewust verspreiden dienst doen. 

De Commissie moet evenzeer bij het boven ontwikkelde stelsel volharden. 
Zij meent dat uit de door haar gestelde prae missen tweeërlei volgt: 10

• dat 
in het belang van de eischen del' praktijk en om te voorkomen dat de uit
gevers uit vrees voor de strafwet eene censuur uitoefenen, zij , indien zij 
niet zelve de pen van den auteur tot een misdadig doel in beweging ge
bragt hebben, of wel zelve uitgevers en auteurs te gelijker tijd zijn, van 
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alle aansprakelijkheid worden ontslagen, mits een ander, geen homme de 
paille, de aansprakelijkheid op zich genomen hebbe; 2°. dat, indien dit niet 
blijkt, de uitgever strafbaar is , hetzij als hoofddader, indien hij den inhoud 
gekend heeft, hetzij, zoo dit laatste niet blijkt, op grond van onverant
woordelijke roeb,loosheid of ligtzinnigheid , door, ofschoon wetende dat 
de auteur geen aansprakelijkheid op zich heeft durven nemen, toch te 
hebben uitgegeven. In het laatste geval echter moet de straf ligter zijn 
dan in het eerste. 

De Commissie stelt mitsdien een amendement voor waardoor de artt. 62 
en 63 zullen luiden als volgt: 

[Zie dit amendement hierachter op bI. 459.] 

In elk geval zouden de woorden: l> het gedrukte stuk zijn naam en woon
plaats vermeldt en" moeten vervallen. Het kan immers niet de bedoeling 
zijn den uitgever of drukker te vervolgen, wanneer de dadel' bekend is of 
op de eerste aanmaning is bekend gemaakt, maar de naam of de woon
plaats van uitgever of drukker of beide, op het gedrukte stuk ontbreken. 

De Commissie verwijst nog naar de Nota van den heer OLDENHUIS 

GR..I.TAMA J. 

1 Dit gedeelte dier nota Juitlt, als volgt: 
Bij misdrijven, dool' middel van de drukpel's gepleegd, wordt geene afwijkin~ gevorderd 

van de gewone regeleu van strafregtelijke verantwoordelijkheid. 
~laar toch schijnt hel eenvoudiger de strafbare feiten van uit!lever eu drukker in 'I Wet

boek te behandeJeu als delicta sui generis , voor zooverre zij blijven in hun beroep, te meer 
daar zij niet aansprakelijk knnnen zijn als de schrijver zich op het tijdstip der uitgaaf tegen 
hun wil en weteu buiten 's lands begeeft. 

Hij drukpersmisdrijven vertoont zich medepligtigheid, daderschap, mede-daderschap zeer 
dikwijls onder zeer moeijelijke vannen, daardoor veroorzaakt èn omdat de feiten) de 
elementen der medepligtigheid opleverende, op verschillende tijdpunten plaats hebben) èn 
omdat el' drie en meer personen in aanmel'king kunnen komen successivelijk en te zameu. 
(Daarom is ook eeue kortere verjaring voor deze misdrijven bepaald.) 

Om alle deze fijne en ingewikkel<le juridieke quaestien, die wel voor een' regtsgeleerde 
maar niet voor de praktijk iets aangenaams kunnen hebben, te vermijden , is het van belang 
,Ie zaken te scheiden eu de mis(hijven van uitgever en drukke!' afzon(lerlijk te omschrijven, 
gelijk ook grootendeels iu het Code Pénal BeIge, arll. 299 eu 300, is geschied. 

Om dit nog te beter te doell uitkomen, zij het mij vergund navolgende bezwaren tegen 
art!. 62 en 63 in te brengen: 

1°. In het stelsel van 't ontwerp moet er eene bepaling zijn die den schrijver tot éénigen 
dader bestempelt. 

2°. In art. 62 kan uitgever in vele gevallen zijn drukker-uitgever. 
3°. In art. 62 dader: wie is dat? Naar art. 57 L47] de uitgever, doch dit schijnt niet 

de bedoeling; bet aJ·tikei schijnt het oog te hebben op den schrijver, die echter, omdat 
publicatie eeu essentieel vereischte is, welke materieel alléén door den uitgever wordt ge
daan, niet als dader per se kan worden aaugemerkt. 

4°. Iu art. 57 [47] 2°. valt (Ie schrijver ook niet; veeleer ware hij naar art. 58 [48] 2°. 
medepligtige. Indien echter de schrijver ook als dnder is aan te merken .Jan wordt 
(art. 62), indien schrijver genoemd en vervolgbaar is, de uitgever lIiet als medepligtige ver
volgd i dns nog wel als mededade,'f' Maal' dan wordt het doel niet bereikt, want ~an is de 
uitgever in elk geval verpligt or tot censuur, àf om in 't geheel geene kennis te nemen vnn 
lIet handschrift; in het laatste geval toch zal hij alléén kunnen getuigen niet opzettelijk te 
hebben medegewerkt ; maar uie niet-kennisnemi"g is noch te vergen noch wenschelijk ; neemt 
hij keunis van den inllOud en meent hij dut el' c,'n strafbaar feil door de uitgaaf zou worden 
begaau, dan moet hij censuur uitoefenen, want het is voor hem niet voldoende dat de schrijver 
de verantwoordelijkheid up zich tlcemt. Jmmers neemt hij kennis en vindt hij den inhoud 
lasterlijk of beleedigcnd , dan werkt hij door uitgaaf opzettelijk mede tol het plegen VIlU het 
feit en is hij , volgens de beteekenis vnn opzet nrl. 57 1°., dader of mededader en als zoo
danig blijft hij naar arl. 62 vervolgbaal'. 

Uit deze 4 punten (welke zouden kunnen worden vermeerderd) blijkt dat artt. 62 en 63 
hun doel voorbijstreven. 
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Alin. 1. Op de eel'ste aanmaning des l·egters. De uitdrukking: »de regtel''' , 
is in de wet onbekend. Men zou dus moeten lezen: »van de regtbank" 
of: »van het openbaar ministerie". Maal' het eerste ware te omslagtig en 
het tweede, zonder beperking, niet wenschelijk. De Commissie geeft dus 
in overweging de woorden: "des regters" , hier te vervangen door: ,. na 
den regtsingang" , om aan het Wetboek van Strafvordering de verdere 
regeling over te laten. 

Aan dien wensch is in de gewijzigde artt. 62 en 63 voldaan. 

G. O. AltT. 53 en 54 = artt. 53 en 54 van het Wetboek. 

Amendementen del' Commissie van Rapp07·tettl·s. 

Art. 53 wordt gelezen als volgt: 
"Bij misdrijven door middel van de drukpers gepleegd is op den uit

gever als zoodanig slecht.s dan de straf op het misdrijf gesteld toepasse
lijk, indien: 

»10. de auteur niet bekend is en niet op de eerste aanmaning na den 
rechtsingang door den uitgever is bekend gemaakt; 

»2°. de uitgever wist of kon weten dat de auteur op het tijdstip der 
uitgave strafrechtelijk niet vervolgbaar of buiten hllt Rijk in Europa ge
vestigd zou zijn. 

»Indien niet blijkt dat de uitgever met den inhoud van het stuk is 
bekend geweest, wordt het maximum del' hoofdstraf met een derde 
verminderd" . 

Art. 54 wordt gelezen als volgt: 
»Bij misdrij ven door middel van de drukpers gepleegd is op den 

drukker als zoodanig slechts dan de straf op het misdrijf gesteld toe
passelijk, indien: 

» 1 0. de persoon op wiens last het stuk gedrukt is niet bekend is en 
niet op de eer~te aanmaning na den rechtsingang dool' den drukker is 
bekend gemaakt; 

»2°. de drukker wist of kon weten dat de persoon op wiens last het 
stuk gedrukt is op het tijdstip der uitgave strafrechtelijk niet vervolg
baar of buiten het Rijk in Europa gevestigd zou zijn. 

»Indien niet blijkt dat de drukker met den inhoud van het stuk is 
bekend geweest, wordt het maximum del' hoofdstraf met een derde 
verminderd" . 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(28 October 1880.) 

De heel' DE SA VORNIN LOHMAN, lid dm' Commissie van Rapporteurs,' EI' zijn 
zoovele theol'ien ten aanzien van de aansprakelijkheid bij drukpersmisdrijven, dat 
het onmogelijk is, die alle te bespreken. Ik zal mij dus bepalen tot aamluiding van 
datgene, waarin de Commissie het met den Minister geheel een is, om daama de 
punten van verschil te bespreken. El' zijn twee beginselen, waarover de Commissie 
met den Minister niet vedangt in discussie te komen, omdat zij het met hem eens 

Door "e als delida su; §Crlel'is te behandelen, vermijdt men deze en meel' thans niet Le 
voorûene moeijelijkheden. 

De uitgever is daarenboven eigenlijk niets andel's dan verspreider, wotLl'tegen toch afzon
derlijk straf bedreigd wordt. Zie al't(. 122, 128) UI, 261, 290 [113, 119, 132, 240, 271J. 
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is; vooOl'e81'St, dat moet voorkomen worden, dat de auteur onder de censuur kome 
van den uitgever. De Commissie is van oordeel dat het niet goed is dat de uit
gever zelfstandig zal beool'deelen alles wat hem wordt aangeboden, omdat het ge
beuren kan dat een uitgever te voot'zigtig is en er geen reden kan zijn om, wanneer 
iemand de aansprakelijkheid voor wat hij schJ'ijft en publiceert op zich wil nemen, 
de publicatie te beletten. 

lIet tweede punt waaromtrent de Commissie het ook eens is met den Minister 
is, dat men niet mag straffen iemand die geen schuld heeft, alleen omdat men 
andel'S niemand kan krijgen. Zoo als bekend is, zijn in vele strafwetgevingen be
palingen opgenomen waardoor het altijd mogelijk wordt iemand te doen yervolgen, 
om het even of hij schuld heeft of niet. Men begint met den uitgever, en indien 
deze een ander kan aanwijzen, pakt men dezen aan. Sommigen willen dié ver
schillende mededaders alle te zamen stl-affen, andet'en hebben er het zoogenaamde 
cascade-systeem op uitgevonden, beginnende van boven af. Dit systeem wordt door 
de Commissie niet gedeeld. lIet strafregt is geen politiemaatregel. Men moet straffen 
naar mate er schuld is. De Commissie meent derhalve te moeten aantoon en , dat 
dit amendement uitgaat van het beginsel dat alleen straf gegeven wordt omdat en 
naar mate er schuld is. 

Nu is de eerste vl-aag die wij te beantwoorden hebben, deze: wie pleegt het 
feit, waardoor de zedelijke orde gekrenkt wordt? Indien een boek wordt uitgegeven 
waat'bij men tot opruijing aanzet, waardoor iemand beleedigd wordt of iets derge
lijks, wie is dan de eigenlijke pleger' van het feit 7 De uitgever: deze publicem·t 
en zonder publicatie is geen drukpel'Smisdrijf mogelijk. lIet schrijven van het boek 
is geoorloofd, maar ongeoorloofd de publicatie. Door die publicatie wordt het mis
drijf volkomen. Daarom staat ook zeer teregt in het Souverein besluit van 1814, 
Staatsblad nO. 17, dat de uitgever aansprakelijk is voor hetgeen hij uitgeeft. Maar 
nu zegt men: de uitgever weet niet wat hij doet; hij leest niet alles wat hij uit
geeft; hij kan dit ook niet doen; hij oefent een beroep uit. De uitgifte is niets 
dan eello beroepsdaad , en daarom kan hij er niet aansprakelijk voor gesteld worden. 
Dit laatste, dat hij eene beroepsdaad uitoefent, moge waat' zijn, maar nel'gens is 
geschreven dat iemand voor eene beroepsdaad niet aansprakelijk zou zijn. De uit
gever, die den inhoud niet kent, weet toch dat indien hij een boek uitgeeft, die 
daad kwaad kan doen, en daarom moet hij aansprakelijk zijn voor die daad. Wan
neer ik fabrikant van kruid ben, dan oefen ik niets dan eene beroepsdaad uit. 
Wanneer ik, kruid fabricerende, niet tevens buitengewone VOOl"lorgsmaatregelen 
neem om te beletten dat door mijn beroep schade ontstaat, ben ik strafregtelijk 
vemntwoordelijk voor mijne beroepsdaad , als daardoor een ongeluk ontstaat, om 
het even, of ik dit al dan niet gewild of voorzien heb, mits ik het heb moeten 
voorzien. 

Maar - zegt men de uitgever heeft toch niet den wil om te beleedigen, en 
iemand die dien wil niet heeft kan niet beleedigen. Ik ontken dit op gl'ond van 
hetgeen dit wetsontwerp te regt heoft aangenomen : in art. 261 wordt de straf 
omtront het misdrijf van smaad gerogeld. en aangenomen dat wie opzettelijk eene 
daad verrigt waardoor hij andet'en beleedigt stmfbaar is. Of die pel'Soon den wil 
had om te beleedigen doet niets af, hij kan het gedaan hebben om iemand te 
vet'beteren; hij kan iemands daad hebben gepubliceerd om hem in het vervolg van 
zoodanige daad te weerhouden. Toch is hij die zoodanige daad publiceert strafbaar, 
omdat de daad op zich zelve, objectief, beleedigend is. Evenzoo kan men zeggen 
dat wie een boek publiceert wel degelijk gestJ-aft kan worden, al bestond niet de 
wil om te beleedigen. 

Dus, de uitgever beleedigt dOOl' de publicatie, ruit door haar op; zij is eono 
beroepsdaad , waal'ovel' hij verantwoordelijk is, even als voor alle zijne daden. 

Nu doet zich echtet· een groot bezwaat· op. Als men de volle verantwoordelijkheid 
op den uitgevet· laat dl"llkken, wonlt deze de cenSOt' van de schrijvel·s. Die vel-ant
woordelijkheid is op den duur moeijelijk te dl'agen; iemand die veel uitgeeft kan 
bezwaarlijk alles onderzoeken wat hij uitgeeft. 
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Daarom wordt eene afwijking gemaakt van het gewone regt ten voordeele van 
den uitgever. 

lIet amendement zegt dat de uitgeve!· de verantwoOl·delijkheid kan overlaten aan 
den auteur; dan wOt·dt deze de Jader, en de uitgeve,· eel1\'oudig een lIWIWS 1IIinistra, 
een werktuig in de hand des dadel"s. Volgens dat stelsel wordt, wanneer de uit
gever zelf de verantwool"delijkheid niet verlangt te dl"agen, maar een ander haar 
op zich nemen wil, diegene gestraft die dit doet. Dit moet natuurlijk geen fictie 
zijn: wij moeten zOl·gen dat de uitgever ons geen /tomme de paille in de hand 
stopt; en daarom stellen wij voor dat alleen dan de verantwoordelijkheid overgaat, 
wanneet· tijdens de uitgave de auteur of die bereid is voor zoodanig dooI· te gaan, 
binnen het Rijk woont. Vlugt de auteur na de uitgave, dan blijft de uitgever vrij, 
want het is cr niet om te doen om maar een slagtoffer te hebben I Als tijdens de 
uitgave iemand de verantwoordelijkheid op zich neemt, houdt die voo,· den uitgever op. 

Dat is het stelsel van het amendement. Welke zijn nu de praktische gevolgen daarvan 7 
Wanneer iemancl regtvaardig is, kan men er op rekenen dat de gevolgen ook altijd 
goed zullen zijn. Het gevolg nu van dit stelsel is, dat de uitgevel· alies kan uitgeven 
wat hij verkiest, mits niet anoniem. Wil een schrijver zijne anonimiteit bewaren, 
zelfs voor den uitgever, dan kan deze vermoeden dat er iets achter steekt, en dat daar
voor eene bijzondere reden moet bestaan en hij derhalve vool"ligtig dient te wezen. 

Wanneer ik een uitgever vraag iets voor mij uit te geven, geloof ik zooveel crediet 
te hebben bij de meeste uitgevers in Nederland, dat zij mijn geschrift niet zullen 
nalezen, en al had ik geen crediet, behoefden zij het toch niet te doen; lllaar wil ik 
mijne anonimiteit tegenover den uitgevel" bewal"en, dan moet deze voorzigtig zijn. 

Alleen dus in een zeer exceptioneel geval is de uitgever verpligt na te lezen wat 
hem ter uitgave aangeboden wordt. 

Welke stmf komt nu den uitgever toe, indien hij onvoorzigtig gehandeld heeft 
en uitgegeven zonder den naam te kennen van den persoon die als auteur verlangt 
door te gaan 7 

In de eel"ste plaats komt in aanmerking de straf die op het misdrijf taat, als 
hij namelijk het misdrijf, dat door de uitgave gepleegd wordt, geweten heeft. 

Indien men den uitgever bewijzen kan, dat hij geweten heeft, dat het geschrift 
beleedigend, opruijend enz. was, dan is hij, zoo llij geen ander verantwoordelijk 
pel"soon kan aanwijzen, de beleediger en moet de volle stmf dragen voor dat feit. 

Maar welke straf zal de uitgever ontvangen, als hij het geschrift niet gelezen heeft 
of het althans niet bewezen wordt dat hij het gelezen heeft 7 lIij kan dan niet gestraft 
worden wegens den inboud van het geschrift, maar hij heeft, door onvool"ligtig te 
handelen, en daardoor anderen te benaueelen, zich schuldig gemaakt aan een mis
drijf, dat in aard geheel overeenstemt met tie gemeen-gevaarlijke misdrijven. 

Daarom is, even als in den 'fitel voor gemeen-gevaarlijke misdrijven, de straf 
bepaald op een de,·de minder dan de straf die op het misdrijf is gesteld, op het 
feit, zoo men het gewild hau. 

Blijkt dus niet van opzet bij den uitgever, dan wordt lllj gestraft met een derde 
minder dan men hem zou straffen indien men hem bewijzen kon, dat hij het feit 
wel gewild heeft. 

Ik geloof dat iedereen, die zich niet gebonden acht door eenige theorie, welke 
dan ook, maar eenvoudig zich de feiten voorstelt zoo als zij in de maatschappU 
voorkomen, dit volkomen juist zal achten. Immers, wanneer iemand zich het feit 
VOOl" oogen stelt dat hij beleedigd is geworden in een gescill·ift en de uitgever daarvan 
hem zegt: "Ik weet niet wie dat geschreven heeft", dan zal hij hem toevoegen: 
"Waarom hebt gij het dan gedrukt zonde,· het te lezen 7 Hebt gij het niet gelezen, 
dan zijt gij wel niet de dader van het feit, maar iemand, die ro keloos en ligt
zinnig gehandeld heeft." 

Ziedaar het weinige, dat ik meende te moeten zeggen tot toelichting van ons 
amendement. 

Nu nog eell zeel· kort woord tot bestrijding van het artikel, zoo als het door de 
Regering is voorgesteld. Dit artikel moet met eenige aandacht gelezen worden, want 
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el' zijn zelfs veI'Scheidene regtsgeleerden geweest, die het, zoo als het daal' staat, niet 
hebben begrepen in al zijne pOl'tée, zoodat wij het merkwaardig feit hebben gezien, 
dat een van de heeren adviseul's in de Nederlandsche Juristen·vel'eel11ging een ge
heel artikel geschreven heeft over de drukpersmisdJ'ijven, en daarbij ook dit ontwerp 
heeft aangehaald, maar niet heeft begrepen welke de portée was van dit artikel. 

EI' staat in dit artikel: "Bij misdrijven, door middel van de drukpers gepleegd 
wordt de uitgever als zoodanig niet vervolgd, indien het gedrukte stuk zijn naam 
en woonplaats vel'meMt enz," Derhalve, zooch'a als maar de naam op het stuk staat 
en de dadel' is bekend, dan wordt el' niet vervolgd. Daartegen is geen bezwaar. Maar 
indien die naam niet bekend is, dan zal die uitgever wel vel'volgd worden, maar 
alleen dan wanneer men bewijzen kan dat hij den inhoud van dat geschrift gekend 
heeft. En nu spreekt het toch van zelf dat dit om zoo te zeggen onmogelijk is te 
bewijzen. Er is onlangs in mijne omgeving een feit voorgevallen dat dit allerduide
lijkst gemaakt heeft, en dat iedereen zich kan voorstellen. Indien men dan slechts 
den uitgever wil vervolgen wanneer men bewijzen kan dat hij den inhoud van het 
geschrift gekend heeft, dan is het gevolg daarvan, dat alle slechte uitgevers - er 
zullen natuurlijk, ook ondanks dit artikel, altijd nog zedelijke en redelijke uitgevers 
blijven - alles zullen drukken wat men zal willen betalen. En bij invoering van 
dit Wetboek zouden wij allen in persoon kunnen belasterd worden zonder dat feite
lijk el' iets aan gedaan kon worden; men kan de uitgevers dan wel vervolgen, maal' 
nooit veroordeelen. 

Van waal' komt dit 7 De fout is dat de Minister en zeel' velen met hem, niet in
zien dat de eigenlijke dader is in de allereerste plaats de uitgever, dat deze is de 
eerstverantwoordelijke persoon. Wanneer men dit eenmaal heeft ingezien, dan zal 
men erkennen dat zoódanige uitgever ook gestraft moet worden, ook al is het niet 
altijd met de straf zelve, die op het misdrijf gesteld i, hetwelk dool' de publicatie 
geschiedt. 

Ik wil ten slotte hierbij nog doen opmerken dat el' velen zijn, llie gaal'l1e de pers 
eene groote magt gunnen, en dat ik mij daartoe reken. Ik wil alle magt gunnen 
aan de pers, alle magt die zij met redelijkheid kan eischen. En nog meel', ik meen 
dat ons allen de bevoegdheid moet gegeven zijn om met een geoorloofd inzigt te 
publicel'en al wat wij noodig achten te publiceren. Maar deze vraag komt eerst tel' 
sprake bij het artikel over smaad en beleediging. En nu geloof ik dat de leden van 
deze Kamer, welke die titels met aandacht gelezen hebben, zlIllen eI'kennen dat 
ieder die iets te zeggen heeft, mits met een geoorloofd inzigt, dat in Nederland vrij 
doen kan, en dat zij dus ook zullen toegeven dat men tevens moet zorgen dat iemaml 
niet kan worden belastert! en veracht uoor de pel's zonder dat er eene magt in 
Nederland feitelijk iets tegen kan doen. 

De heer VAN DER KAA Y, lid del' Commissie van RapPOl'teu1's: Er is voor de 
leden gelegenheid geweest om in het Verslag te lezen dat: 

"Eene minderheid zich met hetgeen zij meent eene afwijking van de ware begin
selen van het strafregt te zijn, alleen om steeds een "grijpbaar" persoon te hebben, 
niet kon vereenigen , maal' met behoud van de door de Regering voorgestelde arti
kelen (bijv. in den Titel, handelende over Begunstiging) eene straf zou willen be
palen tegen den uitgever of drukker die weigert op de eerste aanmaning na l'egtsillgang 
den naam van den dader bekend te maken of "ÓÓI' de uitgave geweten heeft dat 
de dader strafregtelijk niet vervolgbaar of buiten het Rijk in Europa gevestigd was." 

Eene beschuldiging van verloochening van de gezonde begrippen van strafl'egt, 
uitgebragt tegen mannen, als waal'onder ik de eer had als lid der Commissie te 
zitten, is zoo gewigtig, dat ik het van mijn pligt acht die beschuldiging met een 
enkel woord te staven. 

Wij hebben hiel' te doen met misdrijven dool' middel van de drukpers. Welke mis
drijven dool' dat middel gepleegd kunnen worden, leert ons het tweede Boek. 

Om de zaak duidelijk te maken, zal ik het voetspool' van mijn voorgangel' volgen 
en het misdrijf van smaad en laster tot voorbeeld nemen. Wat is het stelsel van 
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het ontwerp? Men vindt dit in de MemOl'ie van Toelichting kOl'telijk uiteengezet, 
Wanneer een uitgever gehuurde sclll,jjvel'~ in zijne dienst heeCt, of zelf schrijft wat 
hij uitgeeft, spreekt het van zelf dat hij meer is dan uitgevCl', Daarmede hebben 
wij hier niet te maken, 

Wij hebben hier alleen te doen met dell lIitgever die zieh uitsluitend tot de uitoefening 
,'all zijn beroep bepaalt, die niet anders doet dan uitgeven, Die uitge,'el' zou volgens 
het oorspronkelijk artikel in sommige gevallen als medepligligc vervolgd kunnen wor
den, Neemt men in aanmerking, dat het hier geldt misd,'ijven door middel mn de 
pers gepleegd: dan ligt de uitdrukking van medepliglige vrij wel voor de hand, Even
wel zou het de vraag kunnen zijn of de uitgever misschi,m zou kunnen zijn mede
dadel', Om deze quaestie in het midden te laten, heeft de Minister bij zijne laat te 
wijziging niet meer gebl"llikt de woo,'den: als medepligtige, maa,' als :.oodanig; dat 
is: zieh bep~tlende tot zijn bel'oep, De Mini tet' zegt zelf: "Tevens is door deze Yer
andet'ing de uitlegging van het artikel tegen de betwiste vraag of zij mededa.lers 
dan wel mecleplichtigen zouden zijn, beveiligd", De Commissie zegt echter, dat de 
uitgever is HOOFDdader, Daartegen meen ik te moeten opkomen, 

De Commissie zegt: "De uitgever is uit den aard der zaak altijd hoofddader, niet 
de schrijver, want het feit, waard 001' de strafl'egtelijke verantwoordelijkheid ontstaat, 
is ook volgens art, 8 der Grondwet de publicatie", En verder: "Ten voo,'deele .ler uit
gevers wordt echter van de stl'enge consequentie van dat stelsp.1 afgeweken en ver
valt de strafbaarheid van den hoofddadel' , wanneer de verantwoordelijkheid op een 
ander kan overgaan, Maar deze moet daarom dan ook een gl'ijpbaal' pel'soon zijn; 
de overdragt van vemntwoordelijkheid moet eene waarheid, niet eene regtsfictie wezen, 
Alleen in het geval dat de uitgever vóór de uitgave niel de wetenschap had dat 
de schrijver uiet vervolgbaar was of buiten het Rijk in Eu,'opa is gevestigd, zou de 
verantwoordelijkheid van den uitgever behool'en te vervallen, Aan den anderen kant 
is de uitgevel' be:.waal'd; de pu blieatje wOl'dt gelijkgesteld met de gl'1Itein'gefährliche 
misdrijven en de nalatigheid van !len uitgever, de omstandigheid dat hij niet de 
noodige voorzigtigheid heeft in acht genomen, wordt lle gl'ond kmchtens welken ue 
bekendheid met het strafbal'e van den inhoud niet behoeft bewezen te worden, De 
l1itgever pleegde het feit (cle uitga,'e) met opzet, Voor de gevolgen uie hij had moeten 
vOO1ozien is hij aansprakelijk" 

Is de uitgever hoofddader? Nemen wij het misdrijf van smaad tot voorbeeld, Wij 
lezen in art. 261 : "Hij die opzettelijk iemands eer of goeden naam aaJll'andt dOOI' 
telastlegging van een bepaald Ceit, met het kennelijk doel om daal'aan ruchtbaal'
heit! te geven, wOl'dt, als schuldig aan smaad, gestl~\ft" enz, En in het tweeue lid: 
"Indien dit geschiedt dool' middel van gesc1u'iften of afbeeluingen" enz, Gesclll'iften 
of afbeeldingen zijn alzoo middelen waarmeê het misdl'ijf kan gepleegd wOl'den, De 
ruchtbaarheid kan evenzeer wOl'den gegeven door het feit aan iedereen rond te 
vertellen, door het uit te roepen op de openbare straat; maal' de JlOm'Ddader is 
zeker niet ue man die de middelen verschaft om ruchtbaarheid aan het feit te geven, 
doch de schl'ijver, de opzettelijke "telastlegger", die deze middelen tot verspreiding 
gebruikt, Men heeft een beroep gedaan op art. 8 dm' Gl'ondwet: "Niemand heeft 
vooraf verlof noodig om dOOl' de 11 ,'ukpel' ' gedachten of gevoelens te openbaren", Wien 
geldt dat? Den denker, den schrijver, die uitgever en drllkpe,'~ gebl'llikt als een 
onmisbaar insLt'l11uent, omdat hij andm's zijne denkbeelden niet kan Vel'Spl'eiden, Maal' 
of~ehoon de u itgeYel' voo I' den schrijver een OllOJltbeel'lijk midrlel is om zijne dunk
beeillen te openbaren, kan hij toch nooit, bij vergl'ijp, hoofddader \Vol'rlen, De Com
missie beschouwt hem evenwel als hoofddader, en wil hem daal'om ~tl-afren met de 
slraf op hel misdrijf gesteld, tenzij hij aan sommige vool'\vaanleJl voldoet. Dit stelsel 
acht ik in strijd met gezonde begin~elen van stl-afl'egt, lIet bel'ust op eene onaan
nemelijke l'egtsflctie, De Commissie wil den uitgever als hooflidader stJ-all'en, als 
het blijkt, dat hij het geïncrimineerde stuk heeft gelezen, 

Wat mij betreft, ik zou wel kunnen medewerken om ,len nitgeve,', wanneer die 
den naam des schl'ijvel's niet noemen wil of kan: of als hij wist dat dele zich uit rle 
voeten had gemaakt, dool' het lanll te verlaten, niet geheel van straf vrij te stellen, 
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maal' ik kom el' tegen op, dat de straf op het misdrijf zelf gesteld op hem zou worilen 
toegepast, alleen omdat hij het stuk zou hebben gelezen, Immers indien hij al ge
lelen heeft, kent hij daarom de pOl'tée van het stuk, de brochure, het boek? Zal 
hem daar altijil uit blijken, dat het de bedoeling is, iemands goeden naam te be
zwalken? Kan hij ook niet gelezen hebben, zonder te hebben begrepen? Mag men 
aannemen, dat een uitgever in staat is om dadelijk de porteé van wat hij heeft ge
lezen te vatten? Heeft hij op:.ettelijk iemands eer of goeden naam helpen aanranden, 
of op:.ettelijk tot dat doel de middelen verschaft? Men kan het niet beweren, Naai' mijne 
meening mag op hem dus nooit drukken de straf die op het misdrijf zelf is gesteld, 

Wanneer niet blijkt dat hij gelezen heeft, wanneer hij alzoo alleen een werktuig 
is geweest, dan wil de Commissie het maximum der straf tegen het feit zelf bedreigd, 
voor hem verminderen met één derde, IIij wordt dus eenigzins zachtet' behandeld, 
maal' in hoofdzaak niettemin beschouwd als de aansprakelijke persoon, ofschoon hij 
een werktuig was, ofschoon hij niet wist waartoe hij in de uitoefening van zijn beroep, 
het middel tot verspreiding leverde, Ja op gl'olld van zijne onvoorzigtigheid, zegt de 
Commissie, Maar is dat nu eene gepaste straf voor onvoorzigtigheid? Zoo vel' gaat dit 
Wetboek niet, dat wanneer iemand zonder opzet handelt - als (Ic uitgever het stuk 
niet heeft gelezen, kan hij ook geen opzet hebben gehad - hem dezelfde straf, zij 
het ook iets verminderd, kan worden opgelegd, die den opzettelijken dader moet treffen, 

Ik heb in overweging gegeven om eene afzonderlijke strafbedl'eiging in de wet te 
bl'engen tegen den uitgever, die weigert of buiten staat is den sclu'ijver te noemen 
of een schrijver noemt die niet vervolgbaal' is, Een uitgever kan weten wie de schrijver 
is, en bij het niet bekend maken van den naam, kan el' tegen hem straf bedreigd 
worden, omdat hij de justitie dool' onwil of nalatigheid verhindel't een misdrijf 
te stra{fen, omdat bij hem alleen een wetenschap berust, die V001' de justitie nood
zakelijk is; maal' hem te stralfen, alsof hij zelf de dadel' .an het misdrijf was, 
dat gaat mijns inziens niet aan, 

De heel' VAN GENNEP: Ik wensch kortelijk de reden te ontvouwen, waal'om ik 
mij geheel kan vereenigen met de redactie van het artikel, en waarom ik vermeen, 
dat wij dool' aanneming van het amendement van de Commissie van Rappol'tel1l:s 
op een zeel' gevaarlijken weg worden gebragt, 

In de eerste plaats moet ik stilstaan bij het voorstel, tot nog toe voornamelijk 
behandeld, namelijk om den uitgevel' , zoo hij niet voldoet aan de voorwaarden bij 
dit artikel gesteld, pel' se aansprakelijk te stellen voor den inhoud van hetgeen 
dool' hem is uitgegeven, Werkelijk het moet verwonderinjr baren dat een dergelijke 
eisch nog heden gesteld wordt, Waarom zijn de twee artikelen ovel' de drukpel'S 
in dit Stl'3.fwetboek gebragt ? Eenvoudig daarom, omdat men eene uitzondering 
wenscht te maken ten gunste van uitgever en drukker, opdat deze, indien zij al
leen hun beroep hebben uitgeoefend, en dit toonen dool' hun naam op het gedl'ukte 
te plaatsen en op te geven van wien zij het stuk ontvangen hebben, niet om het 
enkele feit dat zij uitgevers of drukkel'S zijn, in den zin del' stl'afwet als mede
daders of medepligtigen zouden worden vervolgd, 

Dit is, voor zooveel den uitgever betreft, het eenig doel van dit artikel, en nll 
tt'3.cht men de gelegenheid aan te grijpen om, terwijl men eenvoudig onder zekel'e 
voorwaarden een voorregt \'001' den uitgever als zoodanig heeft willen vaststellen, 
dien uitgever, wanneer hij niet aan de gestelde "oonvaarden voldoet, niet uitsluitend 
van het \'ool'l'egt te versteken, maar teven te onttrekken aan de algemeene begin
selen van het stl'3.fregt, Men zegt nu tot Item: wanneer gij vervolgd wordt, omdat 
gij niet aan de voorwaarden van niet-vel'volgbaarheid voldoet, dan zijt gij bovendien 
pel' .se strafbaar, al is dolus noch schuld tegenover u bewezen, I dit redelijk? 
Waal'Om moet de uitge\'er, wanneer hij, welligt uit eergevoel of wegens verpligtin
gen, den naam van den sclll'ijver meent te moeten verzwijgen, en mitsllien ondm' 
de gewone termen van ve,'volgbaarheid terugvalt, tevens pel' .se strafbaar gesteld 
worden, ook voor misdrijven die hij niet gewild heeft? 

Waarom moet de uitgever, die vervolgd wordt, in eene andere positie verkeCl'en 
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dan andere verdachten? Omdat het bewijs zoo moeijelijk te level'en is? Eene schoone 
reden om hem dan maar altijd schuldig te ve,'klal'en , Dat is eene stl'af,'egtelijke 
theorie, die men niet zoo maal' in eens bij wijze van uitzondering op den uitgever 
mag toepassen , Ik geloof bovendien niet dat het bewijs zoo moeijelijk te leveren is, 
Ik geloof dat een uitgever dOOl' niet te "oldoen aan hetgeen van hem gevorderu 
wordt om niet als zoodanig vervolgbaar te zijn, aanleiding geeft tot de presumtie 
dat hij niet enkel zijn bet'oep heeft uitgeoefend, maa,' dat hij met wetenschap van 
den inhoud van het gedrukte, het misdrijf dat daarin voorkomt heeft gewild, en 
dat dan al spoedig op hem het tegenbewijs zal rusten, dat hij werkelijk onschuldig 
is aan die wetenschap, Maal' wanneCl' hij dat bewijs ten genoegen van den I'egtel' 
heeft geleverd, zou het in stt'ijd zijn, dunkt mU, met iedere gezonde traftheol'ie om 
dien uitgevel' in tegenstelling met alle andel'e vel'dachten, te veroOl'deelen wegens 
misdrijf ook dan wan nee" de regtel' overtuigd was, dat hij wndel' opzet gehandeld had, 

El' zijn zooveel mi drijven waarvan het bewijs moeijelijk te leveren i , bijv, bU 
kindermoord, waar bewezen moet wOl'den of het kind geleefd heeft en viabel was, 
of dat het moedwillig is gedood, Zal men uaarom OVOl' hot bewijs heenstappen? Ook 
het bewijs van het opzet is niet altijd zoo gemakkelijk, Men lev rt het uit de om
standigheden, uit aanwijzingen, on zijn deze voldoende om tot opzet te conclude,'cn, 
dan moet de vel'dachtc het tegendeel bewijzen, en kan hij niet volstaan met te 
zeggen: ik heb het niet bedoelfl, ik heb het niet geweten, Zoo is het ook hiel', 
Opmerking verdient dan ook, dat de Raad van State het zeo,' goedkelll't, dat de 
uitgevel' , als hij niet voldaan heeft aan de voorwaarden van het artikel, wel ver
volgbaar is, maal' niet vCl'ool'deeld kan worden voordat het opzet is bewezen, 

Omdat mijn verleden in Indie ligt: vind ik nog al eens aanleiding mij op Indische 
toestanden te beroepen, en dan geloof ik dat het niet te onpas is om bij lle vast
stelling van bepalingen op de drukpers hiel' te lande te wijzen op dergelijke bepa
lingen in Indie, ' 

Men herinnert zich dat in del' tijd in Indie een dl'Ukpers-reglement is gemaakt, 
dat hiel' is genoemd: een gewrocht del' duisternis, omdat het zulke strenge bepa
lingen inhield, Daal'i.lij was lle uitgever verantwoordelijk gesteld voor alles wat in de 
geschl'irten voorkwam, die hij uitgaf, wanneer hij niet kon aanwijzen den schrijver 
cnz, lIet is echter spoedig gebleken dat men dool' de toepassing van dit voorschl'ift, 
ook dan, wanneel' de uitgever volkomen te goeder trouw had gehandeld, tot zeer 
groote ol1regtvaardigheden moest komen, Twee jaar later - bij Indisch Slaatsblad 
van 1858 nO, 73 - heeft men toen bepaald dat ook voor de misdrij,'en, dool' middel 
del' drukpers bedl'eveu, moest zijn bewezen het kwaad en boosaardig opzet; dus niet 
alleen op:.el, maal' zelfs gequalificeerd op:.et, volgens de oude, onwetenschappelijke 
plu'aséologie, Welnu, wanneer wij thans, zonder het bewijs van opzet een uitgever 
wegens misdrijf veroordeelen, zal hij hiel' onder vigeur "an het Nationale Strafwet
boek van veel slechter conditie zijn dan in Indie ondel' het gewrocht del' dui ternis, 

Dit is de eerste grond, waal'om ik met den Minister medega in plaats van met 
de Commissie, 

Mijn tweede reden weegt bij mij haast nog zwaarder, Zij is deze dat de Commissie 
den aulem' als den aanspl'akelijken persoon aanmerkt, terwijl de Minister slechts 
van den dadel' spreekt, Wanneer de dadel' bekend is of de uitgever den dadel' op 
eCl'Ste aanmaning bekend maakt en deze kan worden venolgd, dan is de uitgever 
als zoouanig, van de verantwoordelijkheid af. Aldu' het artikel. lIet amendement 
dam'entegen zegt: wanneel' de auleur niet bekend is of op eel'Ste aanmaning niet 
bekend is gemaakt, dan enz, Blijkbaal' wOl'dt dus dool' de Commissie, en zal, wan
neer het amendement aangenomen wOJ'dt, dool' het "Wetboek van Stl"afl'egt wOl'den 
gehuldigd, de leer, dat de auteul' is de eigenlijke dadel', Daal'tegen nu moet ik ten 
sterkste protest aanteekenen, 

Wat vCI'Staat de Commissie dool' altteu?'? Den auclor van het misdrijf in het alge
meen? Zeel' zeker niet, want dan zou zij het WOOI'U dader wel gebruikt hebben 
even als de Minister; vooral in een nationaal wetboek wam'in men niet bij vool'kelll' 
Fmnsche ,vool'den gebl'uikt, Zij verstaat dus dOOl' auleU?' "''llt cl' in het Fmnsch C'l 

30 
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in ons tegenwoordig wetboek dooL' wordt verstaan, dat is iets meel' dan schrijver, 
wat slechts op geschriften betrekking heeft, maal' ook ieekenaal', photogl'aaph, com
ponist enz., met andere woorden den auteur van het stuk naar aanleiding waarvan 
het misdl'ijf is gepleegd. De Commissie neemt dus reeds bij vool'baat den auteur van 
het stuk als den dader aan, en daal'tegen kom ik op, want dit zal tot de grootste 
onregtvaardigheden moeten leiden, Een enkel voorbeeld is genoeg om dit duidelijk te 
maken. Stel eens, dat ik in vertrouwen een bl'Ïef vol misdadige gedachten schrijf 
aan een vriend, en die vriend pllbliceel·t mijn brief. Nu zal de Commissie mij als 
auteur van den bl'ief aansprakelijk stellen, ofschoon het misdrijf niet is gelegen in 
mijne vertrouwelijke uiting, maal' in het publiceren van rn:ijne misdadige gedachten 
dool' mijn vriend. Of wel, mijn vriend gaat met mijn brief naar den redacteur 
van een blad, een geval dat meermalen voorkomt. Men hel'innert zich het berigt 
van een officier, dat viel' gevangenen in Atjeh waren opgehangen, waarvoor de heer 
van del' Hoeven indertijd eene vervolging wegens laster wenschte te zien ingesteld, 
Welnu, de redacteur, bij wien mijn vriend met mijn bl'ief gaat, publiceert dien in 
zijn blad. Zal nu de schrijver aansprakelijk zijn? Of zal men het begrip van auteur 
van het stuk telkens gaan overbl'engen op hem die het geschrevene aan de publiciteit 
heeft overgeleverd? Dit zou aan de speciale beteekenis van het woord geweld aandoen 
en jUl'idisch niet te verdedigen zijn. Mijne ondervinding leert mij dat juist bij druk
persdelicten wegens het in elkander grijpen van drukker, uitgever, redacteur, auteur, 
tusschenpersonen enz., eene menigte C<'1.sus-positien best<'1anbaar zijn, waarin de 
waag wie dadel' is, telkens andel'S moet worden opgelost. Daal'om behoort men die 
Vl-aag aan deu judex facet over te laten, om dOOl' hem voor ieder afzonderlijk geval 
met behulp van de wetenschap en de jurisprudentie te worden uitgemaakt. 

Nu weet ik wel dat het ook in ieder bijzonder geval dikwijls moeijelijk is vast te 
stellen wie de dadel' is, en dat een drukpers-delict daarom veel aangenamer is voor 
den advocaat dan voor het openbaar ministerie of voor den regtel' , maal' juist omdat 
het reed~ zoo moeijelijk is telkens uit te maken wie de dadel' is, is het onmogelijk 
dit a priori bij de wet te doen, en zouden wij, dool' daarvoor reeds nu den auteU7' 
aan te wijzen, eene groote onregtvaardigheid begaan. 

Dit is de tweede grond, waarom ik mij niet kan vereenigen met het amendement. 
Een derde grond. De Minister wil, in geval van drukpers-delict, den uitgever reeds 

vervolgbaar stellen - let wel: vervolgen is niet hetzelfde als veroordeel en - als zijn 
naam en woonplaats niet op het gedrukte wordt aangetroffen. Ik acht dit eene uit
stekende bepaling. Het is regel, dat op dl'ukwerken, men zie slechts coul'anten, 
boeken, platen enz. naam en woonplaats van den uitgever voorkomen. Wel zijn el' 
vele gedrukten waarop dit niet geschiedt, zoo als bijv. quitantien, kaartjes enz., 
maal' dat zijn stukken, niet van dien aal'd om er misdrijf mede te plegen; of wan
neer dáármede misdrijf begaan wordt, moet de uitgever het meel' dan waal'Schijnlijk 
gewild hebben. Komen dus naam en woonplaats van den uitgever niet voor op het 
gedrukte, waarmede misdrijf gepleegcl is, dan heeft hij de prnesumtie tegen zich. 

De Commissie verwerpt echter deze voorwaarde van niet-vervolgbaarheid. Men zal 
dus lang in het onzekere kunnen verkeeren wie cle uitgever is, en als men hem 
eindelijk gevonden heeft, zal men hem toch niet als uitgever mogen vervolgen, 
maal' kan hij volstaan met den naam van den auteur bekend te maken. Het systeem 
van den Minister schijnt mij dus in alle opzigten de voorkeur te verdienen. 

Een bezwaar acht ik echter denkbaar, dat el' tegen aangevoerd zou kunnen wor
den. Ik meen zelfs dat dit reeds geschied is in de Nota van den heel' Gl'atama, 
indien ik zijne bedoeling wel heb begrepen. Het is dit: 

Wanneer de vraag wie dadel' is zoo moeijelijk valt om te beantwoOl'den, hoe kunt 
gij dan van den uitgevel' vorderen dat hij den dader Z<'l.l noemen? Deze zal dus nader 
moeten omschreven wOl'den. Ik begin met op te merken dat de moeijelijkheid voor 
den uitgever om den dadel' te noemen, indien zij bestaat, evenzeer bestaat ten 
aanzien van den auteur, want er ~ijn hondcrden gevallen dat de uitgever niet weet 
wie de auteur is. Ik neem tot voorbeeld een dagblad. De l'edacteur weet wie cle 
auteur is, maal' de uitgever wcet dit zelden of nooit. Deze zal dus evenmin den 
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auteul' kunnen noemen, en el' is mitsdien niets gewonnen met au lew' te stellen in 
plaats van dader. Maal' bovendien, is indel'daad het bezwaar wel aanwezig 7 Stl'eng 
genomen kan de uitgever nooit den dallel' noch den auteur noemen, omdat men eerst 
weet wie de dadel' of wie de auteul' is als dit bij het vonnis is uitgemaakt. Cum 
gt'ano salis kan dus het opgeven van den dader nooit andel's beteekenen dan het 
opgeven van den vermoedelijken dadel', den dadel' met betrekking tot den uitgever. 
Dit lost zich in de praktijk op in het opgeven van den vool'man, den man van wien 
de uitgever het stuk ontving. Bij dien \'OOI'man zal dan worden onderzocht of hij op 
eigen vel'antwoordelijkheid of als werktuig van andet'en gehandeld heeft. En zoo zal 
men komen tot het begrip van den wel'kelijken dadel'. De zaak loopt dan vet'del' ge
I'egeld af. Ik meen hiel'mede te hebben aangetoond, dat, terwijl het amendement 
van de Commissie ons op een zeel' gevaarlijken weg zou brengen, wij, den Ministet, 
volgende, veilig zijn. 

De heer GOEMAN BORGESIUS: In het VeJ'Slag [hiel'vo01' bI. 457J lees ik: "Moet 
niet eene afzoncledijke bepaling wOl'(len opgenomen voor de periodieke pers 7 De 
l'edactell1' is volgens de Memorie van Toelichting de dadel', omdat hij openbaart, 
doet openbaren of tot de openbal'ing I'egtstreeks medewel'kt, maal' moet llit dan 
niet in de wet worden uitgedrukt 7 Moet hij ook niet vel'antwoordelijk zijn VOOI' ge
teekende stukken en deelt hij in de vool'l'egten van den uitgever?" 

Mijns inziens zeel' juiste vt'agen, waarop het wenschelijk was een duidelijk ant
woord te ontvangen. De Mini ter antwoordt echter slechts: "Aan eene afzonderlijke 
bepaling VOOI' de periodieke pel'S werd in Nederland tot du vel' geene behoefte ge
voeld." Aan die verklaring hebben wij mijns inziens niet genoeg, en zeel' gaarne 
zou ik van den Minister vel'nemen of het bij hem, even als bij den stellel' del' 
Memorie van Toelichting, vaststaat, dat bij een tijdschrift of een dagblad de ver
antwoordelijke redacteur als "de dader" moet worden be chonwd, omdat deze de 
pel'soon is die doet open ba l'en of daartoe l'egtstreells medewel'ld. 'ren tweelle hel'llaal 
ik met bescheidenheid de waag van de Commissie van Rapporteurs of et'n redacteur 
van een periodiek geschrift ook zelf vel'antwoordelijk zat zijn voor geteekende stukken. 
'ren derde: welke zat in het algemeen uit het oogpunt vau strafl'egtelijke vemnt
wOOl'delijkheid de positie zijn van den vel'antwoordelijken red act UI', en zal het in 
dezen ook eenig verschil maken of zijn naam al of niet als zoodanig op het dagblad 
"el'meld staat 7 Eenig meerder licht over dit punt, dat in de stukken nog zeer on
voldoende is toegelicht, zou mij zeel' welkom zijn, 

En nu kom ik tot de Commissie van Rapporteur. Zij heeft blijken het Vet'slag 
op dit punt zelf licht noodig, en toch moet ik ook bij haat' om licht komen, omdat 
zij in haal' amendement het woord dader eenvoudig vervangt dOOI' auteur, en daar
door de leemte met betrekking tot de verantwoordelijkheid van redacteUJ'S van perio
dieke geschriften nog duidelijker doet uitkomen. 

Leest men dadel', dan is er veel te zeggen voor de opvatting dat ook de redar.teur 
dauer is, wijl hij openbaart of doet openbal'en; leest men echter auteur, dan wordt 
het zeer moeijelijk, want autem' is de redactenr in de meeste gevallen niet. Daul'om 
Vl'aag ik aan de Commissie, of naar hare opvatting onder alltelu' ook de redacteur, 
de pel'Soon die de stukken plaatst, wOl'dt begrepen. 

En nu ik toch aan het woord ben, wil ik ook een enkel woonl zeggen over het 
al'tikel en het daarop voorgesteld amendement. Mijns inziens v('rdient het stelsel del' 
Regering verre de ,'oorkeul' boven dat del' Commissie, en "001' een groot deel k.'ln ik 
mij aansluiten bij de gronden, dool' de heet'en van del' I{aay en van Gennep aange
voerd. Daal' naar alle waarschijnlijkheid ook de lIfinistel' zijn zeel' mild en zoo wel 
dool' de Staatscommissie als dool' de jUl'istet1\'el'eeniging het best geoordeeld stelsel 
nog wel bl'eed\'oerig zal toelichten en venledigen - zal ik - om hel'haling te ver
mijden - daarbij niet stilstaan, maal' ik wensch te wijzen op het vl'cemde mn rle 
3de alinea van het amendement del' Commissie van Happol'teul", altlus luidende: 
"Indien niet bl.ijkt dat de uitgever met den inhoud van het stuk is bekend geweest, 
wOl'dt het maximum der hoofdstraf met een del'rle \'el'mindel'd." Geheel afge dH'idcll 
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van het beginsel, dat aan de door de Commissie voorgestelde regeling ten gl'ondslag 
ligt, is mijns inziens die bijvoeging niet wel te vm'dedigen. Ik laat nu daal' of het 
ooit zal blijken, dat de uitgevel' of drukkel' met den inhoud is bekend geweest -
bij de periodieke pers zal het zekel' nooit blijken - maar ik heb een geheel ander 
bezwaar. Zie ik goed, dan wordt hier dool' de Commissie het stelsel van vel'zachtende 
omstandigheden, dat vóór eenige dagen de voordeur is uitgezet, in anderen vorm 
de achtel'deur weder binnengelaten. Is dat zoo, dan past deze alinea ook niet in het 
stelsel der Commissie, Als men zelfs bij moord den regter de bevoegdheid geeft te 
kiezen tusschen levenslange gevangenisstraf en één dag, flan mag men hem hier wel 
overlaten te beoordeelen of de omstandigheden van dien aard zijn, dat eene ligtel'e 
straf moet worden toegepast. 

De heer MODDERMAN , ~liniste1" van Justitie: Op den voorgrond plaats ik eene 
eenvoudige stelling, die wel dool' niemand zal worden betwist: hij die eene afwij
king verlangt van het jus cOl1unune, moet daarvan de noodzakelijkheid bewijzen. 
Kan ik dus aan den eenen kant de noodzakelijkheid der in het Regeringsartikel 
voorkomende afwijking van het jus commune bewijzen en aan den anderen kant 
met goed gevolg het beweren der Commissie bestrijden dat er nog dam'enboven be
hoefte bestaat aan eene tweede afwijking, dan mag ik mij vleijen mijn pleit gewon
nen te hebben, 

Wat nu in de eerste plaats betreft de afwijking die in het RegeringsaJ'tikel voor
komt, zij is het uitvloeisel van een groot beginsel, dat van de vrije drukpers, 

Wie de vrije drukpers verdedigt, bepleit daardoor de zaak del' maatschappelijke 
orde. Hoezeer niet zelden dool' de drukpers onheil wordt gesticht, wie let niet enkel 
op hetgeen hij ziet, maal' ook op hetgeen men niet ziet en zonder de vrije drukpers 
zou te zien krijgen, hij zal niet betwisten dat de vrije drukpers, in haar geheel 
beschouwd, niet alleen een groote zegen voor de maatschappij is, maal' tevens van 
overwegend belang voor den Staat voor de handhaving van orde en veiligheid, 

Ik herinner mij in een boek dat in l8.j,5 of daaromtrent verschenen is: ik meen 
van Louis Reybaud , gelezen te hebben dat het communisme toen eindelijk dood was, 
"Ie communisme est 1IW1't". Drie jaren latei', iu Junij 18.j,8, en ook na dien tijd, 
is het herhaaldelijk gebleken, dat die lijkrede een weinig voorbarig was geweest. 
Uoe kwam het nu, dat men op gevaarlijke theorien dergelijke voorbarige lijkredenen 
kon houden, waardoor de overheid in slaap kon worder. gewiegd? IIim'door, ,lat 
men de drukpel'S niet genoeg vrijheid liet om te uiten alles wat in de natie omging. 
Door beperking van de drukpel'Svrijheid roeit men de slechte denkbeelden niet uit; 
neen, het kwaad blijft bedektelijk voortwoeden , om ten slotte als men el' niet op 
is ,'oOl'bereid, in onbl'eidelbal'e kracht te vool'Schijn te treden. En in den volsten 
zin van 't woord is de vrije drukpers genoemd de veiligheidsklep voor de maatschappij . 

Te J'egt zijn dan ook door de Grondwet alle p1'eventive. maatt'egelen tegen de 
drukpel'S uitgesloten, Maal' evenzeel' ligt het in den geest del' Grondwet de 1'epres
sive maatregelen, met andere woorden, de strafbaarstelling en vervolging van druk
persdelicten, op zóódanige wijze te l'egelen, dat niet indi7'ect het preventive toezigt 
wedel' binnensluipe. 

En hiermede wijs ik het beginsel aan, waarop de eenige in dit Regeringsartikel 
voorkomende afwijking van het jus commune rust. 

Nadere toelichting van het artikel is niet geheel overbodig. Want, hoewel ik 
niet kan toegeven dat het dubbelzinnig zou zijn (de heer mr, Polak o. a. heeft het 
voor de Juristenvergaderingen uitnemend toegelicht), meen ik toch van den heel' 
van del' Kaay en van den geachten spreker uit Rotterdam, met wiens rede ik overigens, 
het zal voldoende blijken, ten volle sympatiseCl', iets vernomen te hebben waartegen 
ik, in 't belang der latere interpretatie, moet opkomen. 

"Bij misdrijven door middel van de drukpCl'S gepleegd wordt de uitgevCl' als ::;00-

danig niet vervolgd." De heer van der Kaay meende dat de door mij gemaakte 
verandering van "als medeplichtige" in "als ::;oodanig" ten doel had onbeslist te 
laten de vraag, of de uitgever dadel' dan wel medeplichtige zou zijn, Dit is niet 
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geheel juist, of lieve1" niet geheel volledig. OOt'spronkelijk stond ('1" nis medepligtige. 
Toen zeide mij de Commissie van Hftppol-teUl"S: door de bepaling gelijk zij luidt, 
bel"eikt gij uw doel niet, want velen - en ook sommigen onzel' - beweren, dat 
(10 uitgever niet 11ledepligtige is, maal' mededader, omdat hij mede uitvoel"t de con
stitutive handeling, de publicatie. Toen heb ik geantwooL'd: al~ men dat nog twijfel
achtig acht, dan wil ik den uitgevet· tegen die intCl'pL'etatie waarborgen. "Al.ç ~oo
danig" dient dus in de eel"Ste plaats om te doen uitkomen dat, zoo lang hij niets 
andCL"S doet (tan datgene wat hij als uitgever behool·t te doen, zoolallg hij niets 
antleL's verl'igt dan het technische werk van een uitgever qlla la lis hij zich heroepen 
kan op tic gunstige bepaling van art, 53 en zich niet b('ho('ft te bekommeren O\'el' 
de vl'aag (stJ'aks mi blijken dat het VOOI' mij geen vraag is) of anders die zuivel" 
technische al"beid eene daad van dadCl'schap of wel van medepligtigheid zijn zou. 
Tevens meende ik dat door die verandCl'ing nog een andel' gl'oot voonleel vel"kregen 
wel·d. Daardoor immCl"S komt daghelder uit dat de uitgever zich niet op dit at·tikel 
bel"oepen kan zood ra hij ef?ne andere 1"01 vervult, en indel"daad de ware auctor 
(met opzet vermijd ik het woord anteuI') is van den lastel' , de opl"uijing enz. Wan
neer hij bijv. anderen aftnneemt om te lasteren, om op te l"llijen, of wel er andCl'!m 
in ' t algemeen toe uitlokt doot· op te Ü'eden als ondC'rnemeJ' van een bhd of peri
odiel, geschl"Îft dat notoil', ook met zijn medeweten tot schimpen of opl'llijell bestemd 
is, dan kan hij zich op dit al'tikel niet beroepen. Want dan is hij niet meel' in
stL'umCltt, maar ·t zij dan alleen, 't zij met andet'en, auctol' van het persdelict, de 
lllftll die de lasteraars en opruijCl's in beweging brengt. 

Alzoo, alleen dan wanneCl' de uitgevCl' alleen technisch instrument is: kan hij. 
mits vervullende zekere met name genoemde verpligtingen (waarovel' ik nu niet heh 
uit te weiden) zich onvoOl'waal'delijk beveiligd ftchten tegen eene \'ervolging. 

Wil dit zeggen dat, als omgekeCl'd die formaliteiten niet vervuld zijn, hij per se 
zou vallen ondel' ,Ie strafwet? Neen, dat is zoo ahsolnut niet waal'. Alle exc<'ptie 
houdt dan op, en men reCIILTeet·t dan wem' tot het gemeene regt. Naanlealgemeene 
I'egelen van deelneming zal dan beslist moeten worden of hij ,ti of niet met goed ge
volg kan wOI'den vel'volgcl. Hij zal chn stl'afhaar zijn wanneel' de inhourl hem bekend was. 

Waarom is nu de, indel'daad zeet· bescheidene, exceptie die de ar tt. 53 en 54 aan 
uitgevet's en drukkers vel"leenen, nooclig? JIiet'om, omdat, als gij uitgevel's en druk
kel's. mits zich bepalende tot datgene wat zij als uitgevers en drukkers te doen heb
ben, niet beveiligt tegen eene vel'volging wegens den zuiver teclillischen arbeid dOOI' 
hen vel'l'igt, gij inderdaad handelt in strijd met den geest der Grondwet die vooraf
gaand toezigt uitsluit. Immers daal' de regter in geval van vervolging geen genoe
gen zou nemen met de eenYolHlige verklaring "ik heb niet gelezen" (nam hij tl'ouwens 
(Iaal'mede genoegen dan zou de stl-afbaarheid niets beteekenenl, maar, opdat de wet 
eenig effect zou hebben, wel zou moeten zeggen "gij hadt moeten lezen", zoo zou
tIen rlan uitgevel's en dl'llkkCl'S veL'pligt zijn niet alleen om te lezen maar ook om 
kt-itiek uit te oefenen. En (Ian zou men hebben eene censuur van drukkCl"S en uit
geveL's, nog oneindig hatelijkel' ,lan rle staatscensuuI' en nog schadelijker rlan deze 
omdat zij dool' mimiet· bevoegden zou worden uitgeoefend. 

De Commissie van RaPPOJ'LE'ul's nu meent dat naast deze é~ne lIit7.0ntlel'ing ten 
bale van uitgevel"S en drukkers, nog eene lweede uit7.0n,ICI·ing moet gevoegd worden, 
die omgekeerd ten nadeele van de uitgevers en ch'ukkm's, wanneer zij hun bel'oeps
pligt vel'\vaarloozen, zou kunnen strekken. 

De heeren van der Kaay en van Gennep hebben o,'el' die tweede uitzondering eene 
kt-itiek uitgeoefend, waarmede ik mij in hoofd7.aak kan vereenigen. 

De heel' Lohman heeft gezegd: Nergens i geschreven, dat men niet VOOI' een be
roepsdaad aanspl'akelijk zou kunnen zijn. Ik geef dit \'olkomen toe; dat staat ook 
nergens geschreven. 

En in beginsel zou er mijns imiells geen bezwaar zijll (dafu'gch\len of het noouig 
is, waat'over stmks) van onvool'zigLigheid in- of mishl'uik "an dit hcnlcp CCII 

de/ictullt sui generis te maken. Maal' het amendement, welks eigenlijke betcekenis lLet 
Lluiuelijkst uit het laatste lid gekend wordt) l'eikt vordor, lIet maakt den uitgever 
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tot den coauctOl' van het misdrijf, met deze eigenaardigheid alleen dat, als niet 
blijkt dat het hoofdvereischte daarvoor aanwezig was, hem '/3 mn de straf wordt 
kwijtgescholden. De heer Lohmall zegt: hij heeft uitgegeven, dat is eene beroepsdaad ; 
nu stel ik hem verantwoordelijk voor het misdrijf dat et'gens in het dOOl' hem ge
publiceel'de te vinden is, voor de beleedigingen of opruijingen die el' in voorkomen, 
ja als auctol' (want anders zou niet in het Eel' te Boek de plaat VOOI' deze bepaling 
zijn), Indien echte,' niet blijkt dat hij den misdadigen inhoud kende, dan scheld ik 
hem een derde van de straf kwijt. Maal' dan blijft hij, voeg ik er bij, in uw systeem 
toch auctol', en wel een gefingeerde auctol' in wien een hoofdvereischte, de weten
schap, ontb"eekt, Is dat een juist beginsel? Gaarne onder chrijf ik wat daal'omtl'ent 
dool' de heeren van Gennep en van del' Kaay werd gezegd, 

De heet' Lohman beroept zich op den Titel Van Beleediging en maakte eene verge
lijking, waal'tegen ik, ook om andere redenen, moet opkomen, 

lIij zeide: bij het lezen van den Titel van beleediging zult gij bespeul'en, dat 
iemand, ook zonder opzet om te beleedigen, straf baal' kan zij n, bijvoorbeeld als men 
iemands goeden naam aanrandt, dool' telastelegging van een bepaald feit, met rie 
bèdoeling om hem te verbeteren, 

Daargelaten nu of smaad een geschikt verbetel'ingsmiddel is, waarover ik thans 
niet zal uitweiden, constateer ik dat de geachte spreker hiel' vermepgt motief en wiL 
De wil groeit uit het motief, maal' als het kind volwassen is geworden, laat het zijn 
oOl'sprong los en treedt zelfstandig op, In het gestelde geval was de wensch om te 
vel'beteren motief, maar dit nam niet weg dat el' was de wil om den goeden naam 
aan te randen. Maar die wil (animus injuriandi) moet el' dan ook V001' het bpstaan 
"an het delict wezen, 

Toen, na overleg met de Commissie, art. 261 door mij werd geredigeerd gelijk 
het thans luidt, is dit geschied onder de uitdrukkelijke verklal'ing, waarmede de 
Commissie genoegen nam, dat het oogmerk om te belcedigen steeds gevordel'd wordt, 
maal' dit oogmel'k ligt opgesloten in het (in de wet uitgedrukte) opzet om eens 
anders eer en goeden naam aan te randen, even als in de uitdrukking: "hij die een 
ander opzettelijk van het leven berooft" ligt opgesloten het oogmerk om te dooden, 

Maal' laat ik mij bepalen tot de toepassing die de heel' Lohman van zijne verg6-
lijking gemaakt heeft, Hij zeide: de uitgever' wil publicatie, daarin ligt de l'egtsgl'ond , 

Ja, maal' publicatie van wat? Van het geschrUl wil hij publicatie, maal' wil hij 
die ook van de beleediging, de Opl'uÜing? 

En als de geachte spreker zegt: ja hij wil dat, want hij moet het gelezen hebben, 
uit het niet-lezen blijkt de dolus (en in zoovel' bestrijd ik het amendement ook in 
't belang del' vrije dl'ukpers), zou hij (al is dit dan niet bedoeld) de uitgevel's- en 
drukkel'scensuur weder invoeren, die men dool' de eerste afwijking van het jus 
commune wilde uitsluiten, 

De geachte afgevaardigde uit RoHer'dam - en hier rescontreer ik tevens den ge
achten afgevaardigde uit Winschoten - heeft eene opmerking gemaakt waarmede ik 
mij geheel vereenig. Hij zeide: De Vl'aag wie bij drukpel'sdelicten de dadel' is, kan 
feitelijk tot gl'oote moeijelijkheden aanleiding geven, Intusschen kan, naar ik meen, 
een algemeen beginsel gesteld wordeno Als dader van een drukpersdelict beschouw 
ik dengene die de publicatie wil, niet in het algemeen van het geschrift, maal' vall dat
gene, waarvan de openbaarmaking een stt'afbaar feit oplevert. Valt daal'onder nu de re
dacteur van eene courant ofvan een tijdselu'irt, dan antwoord ik :jas in causa pOSitUIIlo 

Ik ollder~chrijf dan ook ten volle hetgeen de heel' van Gennep gezegd heeft, 
namelijk, dat dadel' (auctol') en auteu!' (schl'ijvCl') geenszins als identieke uitdrukkin
gen te beschouwen zijn. lIet woo]'d "auteur" is in deze strafloegtelijke matet°ie eene 
zeel' dubbelzinnige uitdrukking, 

'Wanneer ik bij v, iets 'chrijf en een ander neemt het van mijne tafel weg en 
publiceert het zonder mijn toetloen, dan ben ik de auteul' van het stuk, maal' die 
ander is de dadel', auctor, van het drukpersdelict, 

Uit het voorafgaande is voldoende gebleken dat bij mij principieel bezwaar bestaat 
tegen het amendement, 
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Daal'entegen tegen een detie/wlt .lui generis voor drukkel's en uitgevel's , die in de 
uitoefening van hUil bel'oep onvool'zigtiglijk van onbekenden copie aannemen of de 
justitie de noodige inlichtingen onthouden, zou bij mij geen principieel bezwaar 
bestaan , Maal' in de eerste plaats zou dergelijke bepaling niet in dit artikel, zelfs 
niet in dit Iste Boek tehuis behooren, en ten andm'e zoolang ik niet van het 
tegendeel ovel'tuigd word, meen ik dat in ons vaderland de behoefte aan dm'gelijk 
deliclwn sui gencl'is niet bestaat. Men mag toch niet vel'geten, dat terwijl ollllet, de 
tegenwoordig vigerende wet (het Souvm,()ill Besluit van 2 ~ Januarij VlU) de drukkeI' 
JlU eens als auteur vel'volgbmw is (hij onbekenuheid van den selll'ijver), dan wedel' 
als medepligtige Iran worden vervolgll (namelijk als de schrijvel' bekend is), toch 
vel'volging van drukkel's en uitgevel's , V001' zoovel' zij plaats had (wat vl'oegel' mem' 
dan nu gebeurde) weinig aangename hm'inneringen heeft achtel'gelaten, En evenmin 
uit het oog vediezen dat juist die dl'llkkel's en uitgevCl's tegen wie men in de eet'ste 
plaats dm'gelijke strafbepaling zou wenschen, zich, zoo als ik straks betoogde, op 
de gu nstige exceptie van de al'lt, 53 en 54 niet zullen kunnen bm'oepen, 

De heel' DE SAVORN[N LOHMAN, lid der Gom missie van Rapporteurs: Ik wil wel 
verklal'en, dat de bezwal'en, die tegen het amendement Zijll ingebragt, mij zeel' zijn 
medegevallen , en in mijn oog inderdaad van zeel' weinig belang zijn, om de een
voudige reden, dat, zoowel de Minister van Justitie als mijn medelid van de Com
missie van Rapporteul'S en de heel' van Gennep vool'tdul'end uitgaan ,'an eene geheel 
verkeerde opvatting van ons amendement. 

lIet amendement l'lISt op dit hoofdbeginsel - en dit laten wij niet los - dat hij 
die een boek uitgeeft aanspl'llkelijk is, omdat hij eene onvoorzigtige daad doet, geens
zins om hetgeen in het boek staat, 

Ik zal straks de bezwaren beantwoorden die daaromtrent dOOl' den Mini tel' zijn 
gemaakt, als of het in zich zelf eene dwaasheid i om iemand vel'llntwoordelijk te 
stellen V001' een boek dat hij 11 itgeeft, maar niet gelezen heeft, 

Ons systeem is niet eene sOOJ't van medepligtiglieid aan het mi drijf, maal' een 
geheel zelfstandig misdrijf, evenzeer als verspl'eiding een zelfstandig misflt'ijf kan zijn, 
Maal' het artikel behoort toch in dezen Titel te huis, omdat nu eenmaal dit zelf
stamlige misdrijf te gelijk ook 1'lIakt het beginsel van medepligtigheid, 

Ons geacht medelid, de heel' van rlel' Kaay, heeft gezegd dat het vol 't1'ekt gecn 
stel 'cl is om te zeggen: de uitgevel' is hoofddadet" Nu kan ik mij hiel' jui t niet 
bel'oepen op eene alltOl'iteit, maal' ik wensch een bel'ocp te doen op een tegen 'lande!', 
olen heel' rle Sittel', van wiens advies zoo even recol' gespl'oken is en die een zeel' 
stel'l, voorstander is van het stelsel, thans dool' den MinistCl' \'erdedigd, lil dat advies 
lees ik, dat men zich het wel eens voorstelt als of de sclll'ijvel' was de dadel', maal' 
dat het tegendeel waar is en .lat juist de publicatie stl'llfbaar is, IIij die publiceert 
is dus altijd dader, hij is niet behulpzaam bij het feit, maal' pleegt het zelf en zal, 
[ds van zijne schuld blijkt, als dadCl' stmfbaar zijn, 

Dat is juist het stelsel dat wij hiel' verdedigen: als van zijne schuld blijkt, wat 
den inhoud aangaat, zal hij ook als dadel' gestraft worden, maar voor een geheel 
ander mi, dl'ijf, De voorstelling van ons geacht mellelid is dus volsb'ekt niet waal', 
llat het amendement den uitgevCl' als zoodanig tot hoofddader zou maken, Dit is 
volstrekt zoo niet; integendeel, het maakt den uitgevel' tot dadel' "an tie uitgifte, 
maar niet tot dadel' van het feit van IJpruijing of belcediging, 

Ju heeft hij verder gezegd, dat de Commissie alleen dan de geheele straf wil 
geven als de uitgever het stuk gelezen heeft. Ook dat is eene vel'keerde vooI'Stelling : 
wij vl'llgen el' niet naai' of hij gelezen heeft of niet, wij vragen alleen of hij de 
vel'llntwoOJ'delijke pm'Soon is VOOI' de uitgave, Zoo ja dan is ue man VOOI' die uitgave 
aanspl'llkelijk, Om wegens beleediging enz, te wonlen vervolgd, moet hij meel' ge
daan hebben dan het stJlk te hebben gelezen, Maal', zoo gaat. de he!'r van del' Kaay 
voort, inuien hij het niet gelezen heeft, WOl'Ut hij eenigzills zachtel' behandelt.!, Vol
sb'ekt niet, hij wOl'dt dan gestl'llft VOOI' een andel' feit, maal' de stmf wordt gel'egeld 
naar de gevolgen, en dat is eveuzoo bij andel'c al'tikelen v~tn dit wet 'olltwerp bc· 
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paald, Nemen wij bijv, art. 158 , en ik neem dat al,tikel onder velen, omdat de heel' 
van del' Kaay gezegd heeft, dat toch bij culpose misdrijven niet voorkomt, dat iemand 
aansprakelijk is V001' de gevolgen van het culpose misdrijf dat hij gepleegd heeft, 

Hiel' hangt het van d~ uitkomst af, of de straf zwaarde}' of ligtel' zal zijn, Maal' 
waarom wordt el' gestraft 7 Omdat het een culpoos feit is, en de dadel' vool'zigtiger 
had moeten zijn, Daarom heb ik dan ook, bij de toelichting van ons amendement, 
de daad van den uitgever vergeleken met de gemeingefährliche misdrijven, 

Nu de stelling dool' den heel' van del' Kaay voorgestaan, Deze wil dat men het 
feit V[LIl het niet noemen van den auteur zal straffen als een bijzonder mi 'drijf, 
als eene begunstiging, Vooi'eerst moet ik doen opmerken dat de Minister uit lIiet 
vooI'Stelt, maal' dat het mij bovendien geheel onjuist voorkomt, Ik begrijp niet hoc 
men willekeul'ig aan een uitgever, die dan toch geen staatsambtenaal' is, de \'01'

pligting kan opleggen om het een of ander te doen, Hij moet, zoo als iedereen, 
de waal'heid zeggen als getuige, Maal' o,'c!' dit theoretisch bezwaar zou ik kunnen 
heenstappen, doch het systeem zelf is onjuist, In de plaats mijner inwoning is on
langs in een carnevalsblaadje, waarin de uitgever gewoon is alles wat men hem 
toezendt, tegen betaling te plaatsen, een anonieme brief vel'Schenen, zeel' hatelijk 
VOOI' een del' inwoners, Deze ging tot den uitgevel' en vroeg naar den naam van 
den schrijver, lIet antwoord was: "cl ien kan ik u niet opgeven; de brief is mij 
anoniem toegezonden over de po t", Het is mogelijk dat dit zoo is, !\ien mag toch 
aannemen dat een uitgevel', die alles tegen betaling plaatst, wel niet zal vragen 
naar den naam des auteurs, Al had mell dus den man opgehangen, hij had den 
schrijver niet kunnen opgeven, Nu zal de heel' van del' Kaay toch wel niet zeggen 
dat men dien uitgever zwaar moest straffen voor het niet noemen van den schrijver, 
want hij kan hem niet noemen, Maal', zoo roept men mij toe, dan had hij het 
artikel maal' niet moeten plaatsen, Dit is volkomen juist, Maal' dit heeft niets te 
maken met het systeem, dool' den heel' van del' Kaay verdedigd, Want wat is de 
grond, waarom de heel' van del' Kaay stmffen wil? Hij zegt: zoo gij den sclll'ijvel' 
niet wilt opgeven, zal ik el' u toe dwingen, Maal' als de man den naam niet kan 
opgeven, dan kon men hem wel eene uitel'st ligte straf opleggen, maal' men kan 
hem toch niet dwingen iets te zeggen wat hij niet weet, Zegt men echter: gij hadt 
of den naam moeten weten Of het stuk van een anonieme niet moeten plaatsen, 
dan komt men geheel in ons systeem, want juist dit is de gl'ond, waarom wij willen 
straffen, maal' dit is niet de grond van de door den heel' van del' Kaay bedoelde 
begunstiging, lIet strafbaar element ligt niet in het niet noemen van den naam , 
dien men niet weet, maal' in het uitgeven zondel' den naam te weten, 

lk kom thans tot den geachten spreker uit Rotterdam, Ook deze spreker heeft het 
systeem, dat wij verdedigen, onjuist voorgesteld, Men wil, zeide hij, onder zekel'e 
voorwaal'de eene afwijking maken van het gemeene regt ten behoeve van den uit
gevel'; maal' wanneer deze van dit vool'l'egt geen gebruik wil maken en den naam 
van den auteur niet noemt, dan behoeft gij tegenovel' hem geen culpa of dolus te 
bewijzen, dan is de uitgever als het wal'e vogelvrij verklaal'd, Maar dit is ons systeem 
niet, In ons systeem moet men den uitgever het opzet bewijzen, het opzet namelijk 
dat hij de uitgaaf bezorgd heeft, Indien de uitgever bij voorbeeld zegt: de dl'ukker 
heeft het gepubliceerd zonder mijn weten, dan willen wij dat hij niet "erool'deeld 
wordt. Het is dus een eenvoudig systeem, dat met de beginselen des regts overeenstemt, 

Nu zeide de heer van Gennep: In Indie heeft men gehad het zoogenaamrle ge
wrocht der duisternis, Dit bestaat niet meer, wij leven nu in het licht, En wat was 
dit gewrocht del' duisternis 7 Hetzelfde wat in het amendement staat, Daal' had men 
ook den uitgever verantwoordelijk gesteld VOOl' alles wat in een stuk staat als men 
den naam niet noemt, Ik weet niet hoe het reglement luidt en of daarin ook staat 
dat de uitgever niet meel' vel'antwoordelijk ·is, mits hij een verantwoordelijken per
soon, die grijpbaar is, aanwijze, Wanneer echtel' de regtel's in Indie I'egt spl'ekcn 
zoo als tle heel' van Gennep wil dat men zal I'egt spreken, dan zou ik tegen zijn 
systeem uit een pmktisch oogpunt geen bezwaar hebben, lIij zeide : men pl'!\eHumeC'rt 
dat de uitgever het ~tuk gelezen heeft en wanneer deze den llaam lIiet noemt en 
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tevens niet bewijzen kan dat hij het stuk niet gelezen !teeft, tlan veroot'deelen wij 
hem. Gelukkig WOl'ut in NClleriand een gansch ander systeem gevolf(tl. Hiel' wonlt 
geen schuld bewezen dool' cene JwaeslImtie, maal' dool' bewijs, nim'in gaan lle 
l'cgters zeer vool'ligtig te werk, En wanneer nu een uitgever kan volstaan met te 
zeggen: ik weet niet wie de sehl'ijver is en ik heb het stuk ook niet gelezen, dan 
zal hij wel zoo voorzigtig zijn om aan den schl'ijvel' te zeggen: zend mij u we kopij, 
maal' zet ei' uw naam niet ondeI' en deel hem mij ook nie! meè: wij zuiion het stuk 
niet lezen, maal' eenvoudig (1J'lIkken, Inits gij ons een postwissel Oyel'zcntlt. De be
leedig,le pCl'soon kan tlan zi(:n waal' hij zijn regt vinuen kan I 

De heer van Gennep had nog eene gewigtige" bedenkinf!' [ntuss('hen geloof ik 
llat ik ook die bedenking kan oplossen, IIij zeide dat in ons amendement staat tlat 
de naam van den auteur moet worden genoemd en nu is de autcul' niet altijd de 
darlm', lIij meende dat wanneel' CJ' in het amendement stond darlet', het eenigzins 
aannemelijk was, Ook de Minister sloot zieh bij dit bezwaar aan, Inderdaad zijn 
de auteur en dader dikwijls twee vel'~chillel1fle pel' onen, Nu zou ik op zich zelf 
geen bezwaar hebben om "an tien dadel' te spreken, Maal' llaartegen bestaan toch 
ook praktische bezwal'en, De uitgever - tie he I' van Gennep zoide dit tet'egt -
kan nooit weten wie de dadel' is, Dit kan men eerst weten nadat het in fora cri
minali is uitgemaakt. De uitgevel' kan zich alleen inlaten met ('n zich \'cl'binden 
aan rlen man die een u itel'lijke daatl velTigt, dat is hij die Item het ge du'irt toe
zendt, en de verantwoordelijkheid op zich neemt. 

lIet amendement zegt geenszins dat de auteur steeds de verantwoordelijke man 
is, maar alleen dat de uitgevel' hem lJloet noemen, "Vie gestI'aft moet wOl'den is 
te beooedeelen naar de gewone regelen van strafregt. In de praktijk zal de zaak 
zich aldus voordoen, De uitge\'er noemt eenvoudig tien anteuI' tlie hem tie kopij 
heeft gezonden, met wien hij heeft gehandeld, Of die :1.U teu!' zal wonlell vel'volgt! 
moet de justitie beslissen, maal' zeCl' zeker heeft die auteul' ('en stel'k verllloedell 
tegen zich, Nogtans heeft hij het regt aall te toollCn dat niet hij de schrijver is, 
en dit moet worden beool'deelel dOOl' den jude:c (acti. 

Wanneer iemand een dool' een anf]el' geschl'even bl'ief oVCl'bl'cngt - ook op dit 
ge~al wees de geachte spl'eker, - dan heeft de uitgevel' slechts aan te toonen 
wie hem dien brief gaf, wie dus naar zijne meening tie autCllJ' is, TIet kan zeel' 
wel zijn dat de overbrenger niet de dader, maar meflepligtig is; tlit alles zijn 
guaesliones (acti, die, nu de <tuteul' bekend is, gemakkelijk zijn uit te maken, 

De heer van Gennep wij t el' op - dat volgens het wetsontwerp het stellen 
van den naam op het geschl'ift het middel zou zijn om vall vel'volging bevrijd te 
zijn, en dat in het stellen van cl ien naam (te' uitgevel'S op het gescllI'ift een gl'oote 
waarborg ligt, Maal' wanneer een bock is uitgegeven b~v, dOOl' Kemink, en deze 
vet'klaart het niet gelezen te hebben, wat baat dan die naam op tIen omslag? 
Men kan gerust een naam op het geselu'ift tellen, als men niet aansprakelijk is 
VOOI' den inhoud, mits men het stuk maal' niet leze, 

lIet is waal', bij dagbladen kan zich het ge"al voordoen, dat tie uitgever den naam 
Vftll den inzender niet kan noemen; maal' is dat werlel'om niet zijn eigen schultl ? 
Een uitgever heeft zijne c01'l'espondenten, die aansprakelijk zijn VOOI' het doOI' hen 
medegedeelde; ontvangt hij nu van een aneler een alti kei , tlan moet hij het lel,en, 
on zoo het iets gevaarlijks bcvat plaatst hij het niet, tenzij de schl'ij"el' de \'Cl~tllt-
1V00l'deiij kheid op zich neme, 

Den heer Borgesius kan ik kOI'ter beantwoorden. Omtrent het bezwaal', tlat wij 
niets hebben beslist aangaande de vmag wie eigenlijk de autcUI' is, welke de \'cr
hOlltling is bijv, van den I'edacteul' van een tijrlschl'ift, refel'eer ik mij aan hetgeen 
de Minister heeft gezegd: het is geheel eene quaestio facti, uie 1Il0eijeiijk in de wet 
kan worden gel'egeld, lIet is geschie,l in eel)e Dllitsclte wet, doch hicl' te lan,le acht 
ik het geheel onnoodig, zoo wij ons sleehts hou,len aan ,Iit ('énc plint, dat niemantl 
vcl'ltntwoortlelijk is tlan VOOI' tic daden die hij zelf beeft gepleegd, Ile uitgever moet, 
zoo hij niet weet wie tie auteur is, t1~n inhond van het stuk nagaan, 

Ik kom thans tot den Minister van Justitie, De Minister van Justitie heeft gezegd, 
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wanneer ik de noodzakelijkheid der afwijking van het jus commune bewijs, heb ik 
de jui theid van mijne redaetie volledig verdedigd; bewijs ik dat de afwijking van dat 
jus commune door het amendement niet genoeg is geregtvaardigd, dan heb ik uwe 
redactie veroordeeld. . 

lk doe daartegen opmerken dal wij bewel"en dat wij niet afwijken van het j/ls 
commune, behalve op één punt, waal" de Ministel' zelf daarvan ook afwijkt. Wij 
lIemen aan dat de uitgever, orschoon hij uitgeeft, niet is verantwool"delijk: ofschoon 
hij die verantwoordelijkheid moet ct.-agen, ontlasten ook wij hem daarvan. Verder 
gaan wij niet, Wij doen dat slechts in een bijzondel' geval: wij ontlasten hem van 
de vemntwoordelijkheid, zoodl-a de uitgevel' kan aantoonen dat el' een ander is, die 
de vemntwOOI'dplijkheid draagt, Doet hij dat niet, dan ontlasten wij hem niet en 
blijven in het jus commune. lIet gaat dus ni~t aan, ons voortdul'end te verwijten 
dat wij daal'van afwijken, tenvijl wij dit juist minder doen dan de Ministel' zelf. 

Een gl'oot deel der KamBI' is misschien door den Minister gewonnen door zijn 
bproep op de vrijheid van drukpers, Wij willen die ook, maar wij willen geene ball
deloaze drukpers, Ik ben vOOl'stander del' vrije drukpers, maar wij moeten ons hoeden 
voor eene bandelooze drukpers, waartegen niemand zich venveren kan. 

Ik heb niet begrepen welk argument de Minister put uit het feit, dat in 184;; 
de dood van het communisme was bezongen en het in 18-18 bleek dat het geens
zins dood was, Wat heeft dat met deze zaak te maken? 

liet gebeurt dikwijls dat men den dood bezingt van eene partij die leeft. [loe 
menigmaal heeft men niet den dood bezongen van de partij waartoe ik behoor, en 
toch leeft zij nog, Dat is gebeurd onder de werking van de vrijheid van drukpel'S 
en dat staat iemand VI'ij te doen: al lag de pers aan banden, En wanneer ons amen
demelJt wordt aangenomen, zullen wij dan niet meer mogen zeggen: deze of gene 
partij is dood? Neen! Zoo iets staat iedel'een vrij, Laat de Minister, laat iemand 
ons aantoonen, dat als dit amendement wet wordt, iemand belet wordt om iets, 
wat dan ook, dat het licht zien mag, te publiceren, dat hij daarin zal Yerhind~rd 
worden omdat de uitgever naodeloos bevreesd zal zijn voor de gevolgen, - en wij 
zullen onmiddellijk ons amendement intrekken, Maar dat kan men niet! Neen! Laat 
ons niet ,'ragen naai' theorien, maal' eenvoudig letten op de feiten zoo als zij zijn, 
dan zullen wij moeten el'kennen, dat een uitgever, die voor zijne 11 itgave vemnt
wOOJ'flelijk wOI'dt gestelrl, alleen ingeval hij een anoniem stuk uitgeeft, waarvan de 
schrijver zich zelfs aan hem niet bekend wil maken, eene roekelooze en stJ-afbal'e, 
n iet te vel'goelijken daad pleegt! 

De Minister merkte op dat dit al-tikel zeer duidelijk i , Ik erken dit ten volle, 
maal' er zijn, gelijk wij gisteren hebb ondervonden, menschen die niet zeer scherp 
lezen, Ik heb daarom alleen vel"locht om het artikel goed te lezen, Op zich zelf is 
het artikel duidelijk, en als men het goed leest, venverpelijk, 

De Minister heeft opgemerkt, dat men dáárom de drukpel'S-delicten als een bij
zonder delict behandelen moet, omdat hier een misdrijf gepleegd wordt, met een 
bijzonder middel; doch dat (ht niet belet, dat toch altijd het misdrijf, en niet het 
middel gestJ-aft wordt, Dat is volkomen juist: als iemand een ander beleedigt, doet 
het el' niet toe met welk middel, en wij willen dus ook den uitgevel' alleen stJ-affen 
indien en omdat hij beleedigd of opgeruid heeft. Dat zegt ons amendement dan ook, 
Maal' dat belet volstrekt niet dat de uitgevel' ook een zelfstandig misdrijf kan plegen 
dat niets te maken heeft met zijne medepligtigheid, Het is zeel' wel mogelijk dat 
hij geen kennis genomen hebbe van hetgeen hij uitgaf, zelfs indien de auteur hem 
zijn naam niet wilde bekend maken, Misschien was hij het met den inhoud niet 
eens, Maar welk fatsoenlijk uitgever zal een boek willen uitgeven, wanneer de auteur 
zijn naam niet dUl'ft noemen of de vemntwool'delijkheid niet op zich wil nemen? 
Zoodanig uitgevm' mag door geen Minister van Ju"tilie iu bescherming genomen 
wOI'oien! 

Het is vo lkomen onjuist te zeggeIl (lat volgens ons amendement elke uitgever vel'
pligt is te lezen alles wat hem wonlt voorgelegd, Wanneer de auteu!' hem zijn naam 
opgeeft, dan behoeft hij niets te lezou, 
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De Ministel' heeft gezegd, om ons stelsel eenigzins belagchelijk te makelt, al 
heeft hij het mi schien niet bedoeld: gij wilt den uitgevel' VOOI' zijne bel'oepsdaad 
aansp\'akelijk stellen, en wel voo I' iets wat in uie uitgavc staat, ofschoon tie uit
gevel' het niet gelezen heeft, maal' inrlien de uitgever bewijst dat hij den inhoud 
niet kent, dan geeft gij hem 1/3 van de stl'af l:ade:w, Maal' de Ministel' is een te 
schCl'pzinnig man om niet te weten dat tlat volsb'ekt niet in ons amendement staat, 
De I'egtel' zal het bewijs moeten level'en van dolus , niet de besl:huldigde van gebl'ek 
aan dolus, Wij beginnen dus, wanneel' wij tegcnovcl' een uitgevCl' staan, om hem 
te bewijzen dat hij heeft uitgegeven, lIij uehoeft van zijn kant niets te bewijzen, 
Indien wij hem willen stl'all:en met de stl'af op het misdl'ijf gesteld, moeten wij de 
dolus, waal'mee dat misfh'ijf gepleegd is, bewijzen, En nu zeggen wij niet: als gij 
bewijst dat gij den inhoucl niet kent, zullen wij u met 1/ 3 vrijlaten, maal' wij zeggen 
eenvoudig: als wij u niet bewijzen kunnen dat gij dadel' zijt, maal' wel dat gij 
uitgaaft een anoniem geschrift, waal'van de dadCl' zijn naam zelfs niet aan u durfde 
noemen, dan sb'a/fen wij u omdat gij onder die omstandigheden hebt uitgegeven. 

Maal' hoe kan men nu iemand strall'en V001' een boek dat hij uitgeeft, wanneer 
hij het niet heeft gelezen? v\'aagt de Minister. lk antwool'd daal'op met art. 115 van 
ons wetsontwerp, Een kruideniel' wOl'clt, wanneel' hij gevaal'lijke stoll'en uitgeeft, 
volgens art. 115 ge tJ'aft, omdat hij had moeten onclet-loeken wat de storren waren, 
die hij uitgaf, Nu heb ik gelezen in een van die adviesen: men mag dat wel VOI'
deren van een kl'llÎdeniet', een koopman, maal' niet van een uitgevCl'; deze behoeft 
niet tP. lezen de boeken , die hij uitgeeft, Welk stelsel is rlat? Voor den ki'uidenier 
is het toch zoo goed als onmogelijk om na te gaan of al hetgeen hij vel'koopt, ge
vaarlijk i'. Maar een uitgevel' , die een boek uitgeeft van iemand, die zijn naam 
niet noemt, kan best in dat zeldzaam geval nalezen wat el' in dat boek staat, 

De Millistel' heeft ten slotte gezegd: gij wilt tie publicatie stmlf('n; maal' waal' 
van? - daal' komt het op aan, dat is eigenlijk de hoofdvmag. Wilt gij de publicatie 
van de beleerliging, van de opruijing straffen? Ik antwoord: indien ik u bewijzen 
kan, dat gij ook dat deedt dan stl'af ik u natuul'lijk met de stl'af, clie op dat mis
dl'ijf staat, Maar indien ik dat niet bewijzen kan. dan volgt daal'uit nog niet dat 
N' geen andere stI'af op de uitgave kan staan! Ik stI'af u, in één bijzonder geval, 
om de uitgave. En in dat geval I'egel ik de mate van de straf naar de gevolgen 
die de roekelooze uitgave na zich sleept, Ik doe tlat, overeenkomstig het systeem 
dat in het geheele ontwel'p is aangenomen, Wij zeggen: gij zijt niet alleen aan
spl'lLkelijk voor de daad, maal' ook voor de gevolgen, rlie gij hadt moeten voolozien. 
Daal' gij wist dat niemand de vCl'antwoordelijkheid voor het geschrift op zich wilde 
nemen, hadt gij niet moeten uitgeven ; omdat gij het toch gedaan hebt, en 
daal'dool' een andel' benadeeld hebt , stl'af ik u. 

En nu vl'aag ik aan de Vel'gadel'ing of dit is onderdrukken van de vrijheid der 
pC! " dan wel het tegengaan van hare bandeloosheid? 

De heel' MODDERMAN , Minister van Justitie: De geachte spreker meent dat 
mijll beroep op de vl'ije dl'\lkpm's bepaaldelijk tegen het amendement van tic Com
missie gerigt was. 

In de eerste en vool'naamste plaats :tI' kte dat bel'oep tot toelichting en ver
delliging van de uitzondel'ing op het jus commune die in het Regel'Îngsal,tikel ten 
bate van de uitgevers en dl'lIkkers te lezen staat, Eerst In tie tweede plaats - en 
zeker niet in die mate - wel'd het beginsel van de vl'Îje drukpel'S gel'Îgt tegen het 
amendement. 

Wat was en blijft nog mijn hoofclal'gument tegen het amendement? 
WanneeJ' de Commissie eene speciale stl'afbedl'eiging noodig acht tegen uitgevers 

en drukkers, die in de uitoefening v(tn hun bm'oep cic noodigc vool'zigtigheitl Vel'
zuimen - meer bepaald (want u itgevcl'scensuu I' vel'langt ook .Ie Commissie niet) 
tegen hen, die hetzij van onbekenden of onvel'volgbaren copie aannemen, hetzij dil 
justitie omt l'ent den auteur in hel duister laten, rlan kunnen wij .lat plll1t nog nader 
behandelen, wanneer wij het Tweede l30ek bespreken, Dat ZOII dan een zelfstandig 
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misdrijf moeteu worden, gelijk 001, de heel' "an der Kaay erkend heeft. Maal' tegen 
het amendement bestaat het pl'incipieel bezwaar, dat men (zie het laatste lid) als 
anteur (auctor?), zij het dan ook slechts VOOl' ~3' hem beschouwt in wien een essen 
tiale (opzet) ontbreekt, 

AI is een ieder de beste uitlegger van zijn eiger. wool'den, ik meen toch dat de 
uitlegging van den heel' Lohman is eene protestatio actui contmria, 

Het amendement zegt met zoovele woorden: "Bij misdl'ijven dool' middel van de 
dl't1kpel's gepleegd is op den uitgever als zoodanig SLECHTS DAN de sb'af op het mis
.. It'ijf gesteld toepasselijk" , enz, 

De woorden SLECHTS DAN bevatten niet alleen eene ontkenning yoor do niet-geHoemde 
geyallen, maal' ook eelle affirmatie VOOI' Ile genoemde gevallen, en omlCt, deze laatste 
is ook het geval van het laatste lid begl'epen, 

Uit het lot van het f1.l'tikel blijkt dat ook clan, als de uitgevCt' niet met den inhoud 
bekend geweest is, hij altijd wordt gestl'aft met "/3 del' stl'af op het mi drijf gesteld ; 
uit de omstandigheid dat de bepaling in dezen Titel wOI'dt opgenomen, blijkt dat 
hem die straf tl'eft hetzij als auctor, hetzij als medepligtige; met andere wOOl'den als 
iemant] die hiel' g~/ingeel'd wordt ten aanzien van den inhoud eene wetenschap te 
bezitten rtie hij (het amendement el'kent het zelf) niet bezit. 

De pnblicatie van het geschrift heeft hij gewild, Maal' heeft hij ook gewild .. Iat
gene waal'van de publicatie het misdl'ijf uitmaakt? De casuspositie aan het slot van 
het amendement is juist dat hem de inhoud niet bewijsbaar bekend was, 

In het amendement ligt dus indel'daad eene fictie, En wanneel' men zegt, dat ook 
de Regering afwijkt van het jus commune, dan constateer ik dat dat geschiedt zonder 
in 't minst te fingeren, 

De heel' DE SA VORNIN LOIIMAN: De opmCt'king van den Minister komt mij voor niet 
juist te zijn, Ik zou wel willen weten wat hij bedoelt met fingeren, Wat fingeren 
wij? De zaak is eell\'oudig, Als men iemanrls onschuld aan het eene misdl'ijf niet, 
maal' wel aan een ander miscl!'ijf kan bewijzen, wOl'dt hij gestl'aft, De gl'onden van 
de straf, de volledige omschl'ijving van het misdrijf staat, dit el'ken ik, niet in de 
laatste al inea, 

Slechts de eerste en twp.ede aliltea's zouden in dezen 'ritel moeten staan en 
in het Tweede Boek zou dan een andel'e Titel kunnen opgenomen wOl'den om te 
bepalen dat ieder die een boek uitgeeft, waarvan hij den schrijvCt, niet weet te noe
men, aansprakelijk en stt-afbaal' moet gesteld wOl'den voor de slechte gevolgen \'an 
zijne publicatie, 

Dat zou een omslagtige wetgevende arbeid zijn, maal' waartegen ik op zÎt.:h zelf 
geen bezwaal' zou hebben, De Ministm' beroept zich op de omstandigheid dat dit artikel 
voorkomt ondel' den 'ritel Deelneming, en leidt daaruit af dat dus ook de laatste alinea 
van ons amendement op deelneming slaat, 

Maal' die omstandigheid is voor de uitlegging van ons amemlement zonder beteeke
nis, Wij hebben niets te maken met het opschrift der Titels, tenzij voor ons gemak 
om de zaken te vinden; maal' alleen met de bewoordingen van de al,tikelen, 

De dadel' kent misschien noch den scfll'ijvel', noch het boek, zegt de MinistCl', 
hoe kan hij dan deel hebben aan het skafbaar feit? Maar ik herhaal, hij heeft het 
boek nitgegeven op een oogenblik dat hij wist dat een andel' de verantwoordelijk
heid over dat boek niet voor zijne rekening durfde nemen, Daarvoor moet hij gestt-aft 
worden, 

De opmerking ww den Ministel' betreft enkel de wijze van redactie, maal' niet de 
zaak zelve, en daarmeê hebben wij thans le maken, 

De heet' MODDERMAN , iIIinistl'l' van Jusl We: Indien de geachte spreker erkent dat 
het laatste lid van het amelIdement hiel' Hiel te hui behoort, terwijl (wat ik gaarne 
cl'ken) I'OOJ' 11e toepassing van de dl'ie CCt'slo alinea's van het amendement bewezell 
bckOllllhcid met den inhoud vcrei~clll wunlt, dali blijft C1~ Ilicts andel's OVOl' dan wat 
in aneleren yorm in het Regcrinbsartikel staat, Want, ook volgens dit laatste keert 
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men, indien niet aan de gesteld e voonvaarde voldaan is, tot hel jus commune te"llg, 
en zal dus strafbaa,' zijn de uitgeve,' of (lI'n l,ker die, des bewust, tnt eene mistl:llligc 
pllblieatie zijne medewCI'king vel"i cent. 

De heer VAN GENNEP: De heel' de Savomin Lohman heeft de quaestie, die on 
bezig houdt, vergeleken met de bepalingen vastgesteld voor hem die valsche wa"en 

verkoopt. 
MaaL' a lvorens men zoo iemand kan st ,-a[en, moet men het bewijs hebben van 

opzet of schuld. En wat doet men hiel' nu 7 
lIier neemt men opzet en schuld onde,' zekCl'e omstallllighe(len als bewezen aan. 

Dat is, mijns inziens, teregt hetgeen de Minister noemde eene fictie; tie vCl1;elijking 
gaat dus in het geheel niet op. 

[ [let amendement der Commissie van Rappol'leurs op art. 53 wera verworpen met 
31 legen 25 stemmen. Daal'mede verviel dat op art. 54.J 

(V gl. het medegedeelde bij artt. 418-420.) 

'rITEL VI. 

Samenloop van 8trafbare feiten. 

Art. 55. 

Valt een felt in meer clan ééne strafbepaling, dan wordt 
slechts ééne dier bepali~lgen t.oegepast, bij verschil (lie waarbij 
de zwaarst.e hoofdstraf 1S gestelel. 

Indien voor eell feit dat in eene algemeene strafbepaling 
valt, eene bijwndel'e strafbepaling bestaat, komt deze alleen 
in aanmerking. 

O. R. O. All'!'. 64. Valt een feit in meer dan eene strafbepaling, dan 
wordt slechts ééne dier bepalingen toegepast, bij verschil die waarbij de 
zwaarste hoofdstraf is bedreigd. 

Indien voor een feit dat in eene algemeene strafbepaling valt, eene 
bijzondere strafbepaling bestaat, komt deze alleen in aanmerking. 

Memorie van Toelichting. 

1. Één f eit, meel" dan ééne slmfbepaling (art. 64). 

Zamenloop (conClt1"Sus) bestaat, wanneer dezelfde persoon schuldig is 
aan meer dan een vergrijp tegen de strafwet, terwijl nog geen dezer 
het onderwerp eener regterlijke beslissing heeft uitgemaakt 1. 

Men onderscheidt daarblj het geval, dat hetzelfde feit meer dan een 
vergrijp oplevert, onder meer dan eene strafbepaling valt (concursus 
idealis), en het geval, dat meerdere feiten onder meer dan eene straf
bepaling vallen of wel meer dan een vergrijp van gelijken aard opleveren 
(concul'suS l·ealis). 

I BERNER, § 140, S. 290. l\IYPELS, C. P . .ll. iuterlJrélé L. L, Ch. VI, nO. 2,p.106: 
»Il y a COllCom'S d'iufruclious qnnnd nn individu n commis plusiClll'S illfmcliollB qlli lo u les 
»80 1l L ene 0)' e à p u ni 1" ). 
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In bet eerste geval voorziet art. 64. Niemand kan voor hetzelfde feit 
meer dan eens gestraft worden. AI7.0o, valt een feit in meer dan eene 
strafbepaling, dan wordt slecbts eene dier bepalingen, bij verschil de 
zwaarste toegepast. 

Dezen regel stelt het eerste lid van art. 64 zoo algemeen mogelijk. 
Hij moet ook on bepaald gelden, waar een eigenlijke concursus idealis aan
wezig is. Maar deze bestaat alléén , wanneer hetzelfde feit meer dan één 
zelfstandig vergrijp oplevert, wannee.r een strafbaar feit door de om
standigheden, waaronder het gepleegd wordt of waarvan het vergezeld 
gaat, in een bepaald geval tevens een ander strafbaar feit oplevert. Zoo 
is verkrachting, in het openbaar gepleegd, altijd tevens eene openbare 
schennis der eerbaarheid; zoo moge het eerstgemeld misdrijf zeer goed 
denkbaar zijn zonder mishandeling, dit belet niet dat in conCl'e/o het feit 
der verkrachting tevens zal kun n en vallen in de strafbepaling der 
mishandeling. Zoo kan men eenen gevangene bevrijden zonder verzet 
tegen een ambtenaar, maar dikwijls zal het misdrijf van art. 211 [191] in 
hetzelfde feit te zamen loopen met dat van art. 193 of 194 [179 of 180]. 

Geheel hiervan onderscheiden is het geval, dat het eene strafbare feit 
slechts is eene bijzonder genoemde soort van het andere, en dus uit 
zijnen aard daaronder ree.ds is begrepen. Dan geldt de regel lex specialis 
del'ogat genel'flli, onverschillig of de species zwaarder of ligter wordt ge
straft dan het genus, en on verschillig of zij al dan niet een eigen naam beeft. 2 

Ten einde nu buiten twijfel te stellen, dat de regel van art. 64, 
eerste lid, boe algemeen ook luidende, alleen betreft den eigenlijken 
conCU1'SUS idealis, d. i. den zamenloop van meer dan een zelfstandig ver
grijp in één en hetzelfde feit, is het niet overbodig geacht den regel, 
dat eene bijzondere strafbepaling de toepasselijkheid del' algemeene straf
bepaling steeds uitsluit, in een tweede lid van het artikel ondubbelzin
nig uit te drukken. Door het genel'i pel' speciem der'oga/u/' te formuleren 
in eene algemeene bepaling van het eerste boek, wordt het ook geheel 
onnoodig in het tweede en derde boek, telkens waar eene bijzondere 
strafbepaling voorkomt, uit te drukken dat bij het feit dat daaronder 
valt, de algemeene (zwaardere of ligtere) strafbepaling niet in aanmer
king komt. 

Verslag van de Tweede Kamer. 

Art. 64. »Eene" in den eersten regel. lees :0 ééne." 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

bedreig/Zo Lees: ,gesteld, Zie bij art. 10 [hiervoor bI. 214 J. 

G. O. AWf. 55 = art. 55 van het Wetboek, 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 
(l Maart 1881.) 

De heel' MODDERMA N, !lIjnisleI' l'an Justitie: ConclIl'su. idealis , ideëele zamen
loop, schijnt een zeer geleerde term; inderdaad is het begl'ip, gelijk alles wat be
langrijk is, zeel' eenvoudig. Ideëele zamenloop is dan aanwezig wanneel' dool' één 

1 Zie bijv. art. 307 [284] in vel'banc1 met de strafbepaling over nfpel'sing cn afzettel'ij 
(B. 1I, T. XXIII), 
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en hetzelfde feit hetzij verschillende bepalingen del' stJ-afwet worden overb'eden, 
hetzij meet'malen dezelfde stmfbepaling; één feit, meer misdl"ij"en, Of. in anderen 
VOl'm, i,leëele zamenloop is dàn aanwezig wanneer men met het Iigchamelijk oog 
eene éénheid ziet en met het oog des gee tes eene plumliteit, Bijv, eene vrouw 
wOl'dt in het openbaar verkt'acht. Dan heeft men "OOI'eel'5t olltmge pu bI ie aux moellI'S 
en ten tweede verkrachting, 'Welke van beide stl'afbepalingcll past men dan toe7 
NatullI'lijk het zwaarste al'tikel, want indien men het ligtste toepaste, dan ZOll het 
begaan van dit laatste misch'ijf eene vel'zachtende omstandigheid worden \ '001' het 
andel'e, 

[Zie hierbij ook oe rede ,Ic. ~1 iuislers, medegedeeld oudel' .Ic rubriek Inleidi1lg 
CIIZ" hiervoor op bI. 29,J 

Art. 56. 

Staall mcerdere feiten, ofschoon elk op zich zelf misdrijf of 
overtreding opleverende, in zooclanig verband dat zij moeten 
worden beschouwd als éénc voortgezette handclillg, dan wordt 
slechts ééne strafbepaling toegepast" b~ vel':,;chil die waarbij de 
zwaarste hoofdstraf is p;esteld. 

Insgelijks wordt slechts ééne strafbepaling toegepast bij ch\ll
digverklal'ing aan valschheid, valsche munt of mnntschellnis en 
aan het geb1'llikmaken van het voorwerp ten opzichte waarvan 
de valschheid, valsche munt of llluntscheIlI1is geplecg(l is. 

O. R. O. Alt']'. 65. Staan meerdere feiten, ofschoon elk op zich zelf 
misdrijf of overtreding opleverende, in zoodanig verband dat zij moet.en 
worden beschouwd als ééne voortgezette handeling, dan wordt slechts 
ééne strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofd
straf is bedreigd. 

Insgelijks wordt slechts ééne strafbepaling toegepast bij schuldigver
klaring aan valschheid, valsche munt of muntschennis en aan het gebruik 
maken van het voorwerp t.en opzigte waarvan de valschheid, valsche 
munt of muntschennis gepleegd is. 

Memorie van Toelichting, 

Il. Meel'del'e feiten, ééne Vool'tgezette handeling (art. 65). 

Gelijk art, 64 [55], eerste lid (concltl'slts idealis) alleen geldt bij 7.amen
loop van meerdere zeI fs t a n di ge vergrijpen tegen de strafwet, zoo 
gelden de artt. 65 en 66 (C07lCUI'SIIS I'ealis) alleen bij zamenloop van meerdere 
zelfshndige feiten. Bestaat insschen meerdere feiten zoodanig verband, 
dat zij moeten worden beschouwd als ééne voortgel.ette handeling, dan 
bestaat er ook slechts één (voortgezet) misdrijf, en wordt slechts Mne 
strafbepaling toegep_ast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf 
is bedreigd. De wet stelt alleen het beginsel binnen zoo ruim mogelijke 
grenzen, de toepassing verblijft aan den regter. Of eene reeks van elkander 
snel opvolgende h,\ndelingen meer dan één zelfstandig misdrijf of slecltts 
één (voortgezet) misdrijf oplevert, m, a. w. of ... ij met elkander in zoodanig 
verband staan als art, 65 bedoelt, is eene bloot feitelijke vraag, die de 
wet niet kan uitmaken. Waar het voor de toepasselijkheid van art. 65 op 
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aankomt is, dat de verschillende strafbare feiten de uiting zijn van één 
ongeoorloofd besluit. Een voortgezet misdrijf kan dus ook alleen ontstaan 
uit de vereeniging van meerdere gelijksoortige feiten. Het plegen van in 
aard geheel verschillende misdrijven, hoe spoedig die ook op elkander 
zijn gevolgd, kan nooit worden beschouwd als de uitvoering van een en 
hetzelfde ongeoorloofd opzet. Zoo kunnen diefstal en doodslag of mis
handeling nooit worden aangemerkt als ééne voortgezette handeling, al 
wordt dan ook de laatste gepleegd om de hinderpalen die zich bij den eersten 
voordoen, uit den weg te ruimen (vgl. art. 312 [288J). ZOO zullen be
leediging en mishandeling altijd afzonderlijk strafbaar zijn, al dient de laat
ste om denzelfden wrok te koelen, waarin de eerste haar oorsprong heeft. 

Valschheid en gebruik van het valsche stuk, muntschennis en gebruik 
van de geschonden munt worden thans bij ons beschouwd, volgens de 
geldende weg teregt , als twee zelfstandige misdrijven waarop de gewone 
bepalingen over den zamenloop van toepassing zijn. Anders en beter het 
duitsche wetboek. Uit de redactie der strafbepalingen tegen valsche munt 
en valschheid in geschrifte 1 blijkt duidelijk, dat geen concw'sus ,'ealis be
staanbaar is van de valschheid met het gebruik van het voortbrengsel der 
valschheid. Dat is de juiste leer. Theoretisch moge het betwistbaar zijn 
of men hier te doen heeft met een eigenlijk voortgezet misdrijf, praktisch 
valt het niet te ontkennen, dat hij die een valsch stuk gebruikt, na het 
eerst met dat doel te hebben vervaardigd, door dat gebruik de uitvoering 
voltooit van hetzelfde misdadig besluit welks uitvoering werd aangevangen 
door het feit del' valschheid. Bij deze beschouwing der zaak behoort het 
tweede lid van art. 65 dan ook te huis in het algemeene deel. Het bevat 
eene wettelijke uitbreiding van het begrip van voortgezet misdrijf in het 
algemeen voor het misdrijf van valschheid, met inbegrip van valsche munt 
en muntschennis , in het bijzonder. Door het opnemen dezer bepaling 
voor alle soorten van valschheid in het eerste boek, worden ook de 
eenvoudigheid en de duidelijkheid der bijzondere strafbepalingen, voor
komende in de titels X-XII van het tweede boek, zeer bevorderd. 

Advies van den Raad van State. 

Deze titel gaf den Raad slechts aan
leiding tot enkele vragen. 

Art. 65 spreekt van »feiten"van 
»misdrijf of overtreding." 

Intusschen zegt de memorie van 
toelichting op art. 72 [nI. gelijk zij 

Rapport aan den Koning. 

Overeenkomstig de juiste opmer
king van den Raad van State, is de 
fout in de memorie tot toelichting 
van art. 65 hersteld. 

luidde, toen het ontwerp bij den Raad v. State in overweging was, doch 
later, zie bij art. 63, geheel gewijzigdJ: "De leer van het voortgellet 
»misdrijf geldt daarentegen niet van overtredingen, omdat art. 61> haar 
»uitdrukkelijk tot misdrijf beperkt." 

Naar 's Raads inzien zou dan ook in art. 65 alleen van mis d I' ij ven 
de rede moeten zijn en bestaat er strijd tusschell voormeld art. 65 en de 
memorie van toelichting ter aangeduide plaatse. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Alin. 2. Valsclle munt gepleegd is. Beter: »het misdrijf van valschheid, 
valsche munt enz. gepleegd is". 

I § § 1,16, 147, 267, 270. 
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Uit art. 230 [208] blijkt dat »valsche munt" de naam van een 
misdrijf is. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

bedj·eigd. Lees gesteld. Zie bij art. 10 [hiervoor bI. 214 J. 
gebl'ltik maken (van iets) zijn natuurlijk twee woorden; maar te zamen 

als subst. vel'eenigd, worden zij één woord. Het gebruikmaken. Zoo hout 
hakken, lood gieten enz., maal' het houtltaklcen, het loodgieten enz. 

G. O. Art'l' 56 = art. 56 van het Wetboek. 

Art. 57. 

Bij samenloop van meerdere feiten die als op zich zelve staande 
handelingen moeten worden beschouwd E'n meerdere misdrijven 
opleveren waarop gelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld, wordt 
ééne straf uitgesproken. 

Het maximum dezer straf is het vereenigd bedrag van de 
hoogste straffen op de feiten gesteld, doch niet hooger dan een 
derde boven het zwaarste maximum. 

O. R. O. ART. 66. Bij zamenloop van meerdere feiten die als op zich 
zelf staande handelingen moeten worden beschouwd en meerdere misdrijven 
opleveren met gelijksoortige hoofdstraffen bedreigd, wordt ééne straf 
uitgesproken. 

Het maximum dezer straf is het vereenigd bedrag van de hoogste 
straffen op de feiten gesteld, doch niet hooger dan een derde boven het 
zwaarste maximum. 

Memorie van Toeliêhting. 

lIl. Mem'de/'e feiten, meerde"e misdrijven (artt. 66-69). 

De zoogenaamde concursus j'ealis is aanwezig bij zamenloop van meerdere 
zelfstandige feiten, die gelijksoortige of ongelijksoortige misdrijven opleve
ren, waartegen gelijksoortige of ongelijksoortige straffen zijn bedreigd. 

Naar het al of niet gelijksoortige der misdrijven (concursus homogenez/s, 
ltetel'ogeneus) vraagt de wet hier niet, wel onderscheidt zij (attt. 66 [57J, 
67 [58J, 69, a, b [60, 1°, 2°.]) voor de toepassing van het door haar 
gekozen stelsel of tegen de verschillende misdrijven gelijksoortige of on
gelij ksoortige straffen zijn bedreigd. 

Dat stelsel is het stelsel van gematigde cumulatie. 
De zuivere cumulatie, bij ons thans all één geldende voor geldboete en 

verbeurd verklaring 1, is onaannemelijk. Zij leidt tot te groote hardheid. 
Het strafbare opzet of de strafbare schuld wordt, in geval van zamen
loop, bij het later gepleegde misdrijf wel voortgezet, niet verdubbeld. 
Daarenboven de zwaarte der straf wordt in den regel intensief vergroot 

I Zoo ook § 78 VUil heL duitschc wetboek. 

31 
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al naarmate zij langer duurt of hooger klimt. Twee jaren is zwaarder straf 
dan tweemaal een jaar gevangenis of hechtenis. Eene boete van f 1000 is 
moeijelijker te voldoen dan tien boeten van f 100 op verschillende tijd
stippen te betalen; en waar de vrijheidstraf , gelijk in meest alle nieuwe 
wetgevingen, het alternatief is van de vermogen straf , bestaat er nog minder 
reden om, met § 78 van het duitsche rijkswetboek , hel zuiver cumul dat 
men bij gene verwerpt; bij deze zonder voorbehoud aan te nemen. 

Even onaannemelijk als het zuivere cumul is het zuivere absorptie-stelsel, 
dat thans nog bij ons voor vrijheidstraffen als regel geldt, maar door de 
nieuwere wetboeken algemeen wordt verworpen. Er bestaat geen redelijke 
grond om bij zamenloop van twee of meer misdrijven alleen dat waarop 
de zwaarste straf gesteld is, te straffen; en zoo men de bezwaren, aan 
dit stelsel verbonden, bij ons in de praktijk minder heeft gevoeld, dan is 
dit alleen te verklaren uit de dikwerf bovenmatig strenge stra,ffen van 
den Oode Pénal die het mogelijk maken ,ook het ligtere misdrijf voldoende 
te beteugelen door toepassing van het maximum der straf, tegen het 
zwaardere misdrijf bedreigd. In een strafstelsel , dat eene juiste evenredig
heid tusschen misdrijf en straf zooveel mogelijk bevordert, is de regel 
poena major absorbet min01'em onhoudbaar. 

Bij verwerping der twee uiterste stelsels (zuivere cumulatie en zuivere 
absorptie), moet een middenstelsel worden gekozen. Maar welk? Ook daar
over heerscht verschil. 

Tegenover het middenstelsel van het ontwerp (gematigde cumulatie) staat 
dat der stmfverscherping (Strafschärfung) 1 gehuldigd in § 74 van het 
duitsche en § 64 van het zurichsche wetboek. In dat stelsel wordt evenals 
in het absorptie-stelsel de ligtere straf in de zwaardere opgelost, maar het 
is daarin van dit laatste onderscheiden dat die zwaardere straf, als eene 
collectieve straf (Gesammtstrafe) ter zake van al de gepleegde misdrijven 
uitgesproken, boven het maximum kan worden verhoogd binnen zekere door 
de wet gestelde grenzen. 

'l'heoretisch is dit stelsel niet te verdedigen. Het laat de ligtere mis
drijven als zoodanig ongestraft en behandelt ze als verzwarende omstandig
heden van het zwaardere misdrijf. Verzwarende omstandigheid nu van een 
misdrijf kan een ander misdrijf alleen dan zijn, wanneer het daarmede in 
een regtstreeksch verband staat 1, niet wanneer het een op zich zelf staand 
feit is, waarbij het zelfs onverschillig is, of het is gepleegd vóór of na 
het andere feit waarmede het zamenlo0pt. 

Geen strafverscherping dus, maar gematigde cumulatie. 
Art. 66. Bij zamenloop van misdrijven, met gelijksoortige hoofdstraffen 

bedreigd, is het verschil tusschen de beide laatstbedoelde stelsels zuiver 
theoretisch. Het ware een noodelooze omslag twee straffen, beide of eene 
van beide met eene zekere evenredige matiging of vermindering, uit te 
spreken. Veel eenvoudiger is het dus hier door eene optelling van gelijk
soortige grootheden de twee straffen tot eene te maken, met eene zekere 
matiging wat het maximum betreft, terwijl het minimum, vermits de 
wet daarvan hier zwijgt., onderworpen blijft aan de voorschriften van 
Titel Il. 

CVg!. bij artt. 38, 39, hiervoor bI. 398, het Advies van den Raad van State en 
het RaJlport aan den Koninfl, nan ' t einde.J 

1 Zie d~ al'tt. 154, 195, 196,450,451 [ 141, 181, 182, 395, 396J enz. 
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Verslag van de Tweede Kamer. 

Artt. 66 -7 2. De Co m mis s i e vereenigt zich met het stelsel der Rege
ring. Het absorptiestelsel consequen t toe te passen, is reeds daarom niet 
geraden, omdat de Commissie hoogen prijs stelt op de strenge onderschei
ding tusschen hechtenis en gevangenis, en in het geval van art. 67 [58] 
dus ook geen vermenging van beide vrijheidstraffen mag worden toegelaten. 

Eene minderheid in de Commissie zou bij boete een zuiver cu
mulatiestelsel, met een maximum voor de vervangende hechtenis, verkiezen 
boven het stelsel van het ontwerp. De consequentie eischt dat het beginsel 
van art. 71 [62], ten aanzien der geldboeten, ook op de misdrijven worde 
uitgestrekt. De redenen die bij vrijheidstraffen voor gematigde absorptie 
pleiten gelden bij vermogen straffen niet, althans niet altijd. Cumulatie 
van boete wordt geenszins in elk geval eene zwaardere straf dan de afzon
derlijke veroordeeling op verschillende t!jdstippen. Juist het eigenaardig 
hrakter van de vermogenstraf brengt mede, dat b!j zamenloop van twee 
of meer misdrijven het zuivere cumul niet moet zijn uitgesloten, omdat 
veelal eerst daardoor de straf evenredig zal worden aan de gepleegde feiten, 
terw!jl de alternative vrijheidstraf en het maximum der vervangende hechte
nis voldoende waarborgen zijn tegen eventuele hardheden, welke uit de 
cumulatie in sommige gevallen zouden kunnen voortvloeijen. 

De mee r der hei d der Co m mis s i e vereenigt zich echter met de 
beweegredeuen , welke de Regering hebben geleid (zie Mem. van Toel.) om 
het zuivere cumulatiestelsel , tenzij b!j overtredingen, ook voor boeten te 
verwerpen. De consequentie van dat stelsel zou de cumulatie der alter
native vrijheidstraffen eischen, maar daar tegen bestaat overwegend bezwaar; 
bovendien zou in hAt geval van zamenloop van ongelijksoortige straffen, 
wanneer men het beginsel wil prijs geven, de boete naast de vr!jheidstraf 
worden gecumuleerd, maar de vervangende hechtenis, wal den duur aan
gaat, gedeeltelijk worden geabsorbeerd. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

met - bedl·eigd. Liever: waarop - zi:jn gesteld. Zie bij art. 10 [hiervoor 
bI. 214]. 

G. O. AU1'. 57 = art. 57 van het Wetboek. 

CVg!. de Beraadslaging in de Tweede Kamer over art. 18, hiervoor b!. 307 en 308.] 

Art. 58. 

Bij samenloop van meerdere feiten die als op zich zelve 
staallde handelingen moeten worden beschouwd en meerdere 
misdrijven opleveren waarop ongelijksoortige hoofdstraffen zijn 
gesteld, wordt elke dier straffen uitgesproken, doch mogen 
deze te zaUlell in cl uur de langstcl mende met niet meer dan 
Cfln derde overtreffen. 

Geldboeten worden daarbij berekend naar dcn duur van het 
maximum del' bedl'eigde vervangeIlde hechtenis. 
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O. R. O. Av.T. 67. Bij zamenloop van meerdere feiten die als op zich 
zelf staande handelingen moeten worden heschouwd en meerdere mis
drijven opleveren met ongelijksoortige hoofdstraffen bedreigd, wordt elk 
dier straffen uitgesproken, doch mogen deze te zamen in duur de langst
durende met niet meer dan een derde overtreffen. 

Geldboeten worden daarbij berekend naar den duur van het maximum 
der bedreigde vervangende hechtenis. 

Memorie van Toelichting. 

Veel duidelijker treedt het verschil tusschen de beide middenstelseIs 
in het licht bij zamenloop van misdrijven met ongelijksoortige hoofd
straffen bedreigd. Wil men bij deze de strafverscherping , alzoo eene 
gezamenlijke straf (Gesammtstrafe), waarin al de andere zich oplossen, 
zoo moet eene keus gedaan worden tusschen de verschillende straffen, 
en men is dan wel genoodzaakt de zwaarste te kiezen. Weet men welke 
de zwaarste straf is, dan moet men deze verscherpen, opdat de zamen
loopende misdrijven waartegen ligtere straffen bedreigd zijn, niet on
gestraft blij ven. Maar in welke verhouding? Men hEleft hier te · doen ' 
met eene vergelijking van ongelijksoortige grootheden, en kan dus ei
genlijk nooit tot een goed resultaat komen. Voor boete en hechtenis 
kan de subsidiaire hechtenis als maatstaf van vergelijking dienen, doch 
niemand kan uitmaken door welke gevangenisstraf van korteren duur 
de hechtenis voor zekeren bepaalden tijd wordt opgewogen. Maar dit 
is nog niet het grootste bezwaar. Na de willekeurige berekening die 
noodig is om de »Gesammtstrafe" te vinden, is de uitslag dat de ligtere 
misdrijven nu met een deel van de straf, op het zwaarste misdrijf ge
steld, worden gestraft, dus met een e a n der est raf dan d e wet 
d a art e gen bed rei g t. Men moge dit verbloemen met de fictie van ver
zwarende omstandigheid, eene fictie reeds op zich zeI ve onhoudbaar, in 
werkelijkheid zoude men er in het strafstelsel van dit ontwerp toe moeten 
komen, waar tegen zamenloopende misdrijven gevangenisstraf en hechtenis 
zijn bedreigd, de eerstgemelde zwaardere straf uit te spreken, ook ter 
zake van een misdrijf of overtreding waarop het bijzondere deel van 
het wetboek alleen de laatstgemelde ligtere straf stelt. 

In het geval voorzien bij dit artikel kan dus, zoo men een middenstelsel 
wil, geen ander worden aangenomen dan dat van gematigde cumulatie. 
Elk misdrijf wordt dan met zijne eigen straf geboet, maar de gezamenlijk 
op te leggen straffen worden, met behoud van haar gewoon minimum, 
aan zeker gemeenschappelijk maximum van duur gebonden. Geen der 
zamenloopende misdrijven blijft straffeloos, maar de bepaling der mate 
van straf in verhouding tot het maximum van duur moet natuurlijk aan 
den regter worden overgelaten. Daarvoor algemeene regels te stellen is 
niet doenlijk, en behoort ook niet tot de taak des wetgevers. Deze heeft 
alleen de grenzen te bepalen, waarbinnen hij den regt er ruimte en vrij
heid van oordeel geeft. Bij gelijksoortige straffen (art. 66 [57]) de uiterste 
grens te stellen bij een derde boven het hoogste maximum ontmoet geene 
bedenking, maar evenmin bestaat er bezwaar dezelfde grens bij ongelijk. 
soortige straffen (art. 67) aan te nemen. Immers, in het stelsel van het 
ontwerp hebben alle hoofstraffen één gemeen kenmerk: d u u r. Dit geldt 
ook voor de geldboete met het oog op de vervangende hechtenis (art. 67, 
tweede lid). De wet bepale dus eenvoudig (art. 67), dat de ongelijk-
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soortige straffen te zamen in d u u r de langstdurende met niet meer dan 
een derde mogen overtreffen; en late aan den regter de repartitie over. 

• Zijn bijv. tegen drie zamenloopende misdrijven als maxima bedreigd respec
tievelijk een jaar gevangenisstraf, negen maanden hechtenis en f 300 boete, 
dan is de gezamenlijke duur een jaar en elf maanden, maar mag de regter 
slechts gaan tot een jaar plus een derde daarvan, dus tot zestien maanden. 
Hij kan nu opleggen een jaar gevangenis, drie maanden hechtenis en 
f 150 boete of acht maanden gevangenis, zes maanden hechtenis en f 300 
boete of op elke andere wijze de straffen combineren, met inachtneming 
eensdeels van hare gewone minima en maxima en anderdeels van het ge
meenschappelijk maximum van duur, welk laatste natuurlijk wel kan, 
maar, evenals elk ander maximum, niet behoeft te worden bereikt. 

Verslag van de Tweede Kamer (Regeeringsopmerking). 

CVg!. het Verslag bij art. 51.J 

2de lid. "Maximum" en "bedreigde" geven genoegzaam te kennen 
dat hiel' uitsluitend aan het derde lid van art. 31 (23 nieuw) te denken 
is. Het lagere maximum van het vierde lid van art. 31 iR op het 
oogenblik, waarop art. 67 wordt toegepast, nog niet bekend. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

beeb·eigcl. Gelijke opmerking als bij art. 66 [art. 57, hiervoor bI. 483]. 
ellc die)' straffen. Lees: elke. 

G. O. ART. 58 = art. 58 van het Wetboek. 

Art. 59. 

Bij veroo.rdeeling tot levenslange gevallgenisstl'af kunnen daar
nevens geene andere straffen worden opgelegd clan ontzetting 
van bepaalde rechten, verbeurdverklaring van reeds in he lag 
genomen voorwerpen, eu open baanuaking val! de rechterlijke 
uitspraak. 

O. R. O. AltT. 68. Bij v!1roordeeling tot levenslange gevangenisstraf kunnen 
daarnevens geene andere straffen worden opgelegd dan ontzetting van 
bepaalde regten , verbeurdverklaring van reeds in beslag genomen voor
werpen en openbaarmaking van de regterlijke uitspraak. 

Memorie van Toelichting. 

De voorschriften van de artt. 66 en 67 [57 , 58] gelden alleen voor 
tijdelijke vrijheidstraffen en voor geldboete. De levenslange gevangenis
straf is voor geene verhooging vatbaar en daarnevens kan geene andere 
vrijheidstraf worden uitgevoerd, dus ook niet worden uitgesproken. Daar 
nu geldboete zoo wel als verbeurdverklaring van bepaalde niet in beslag 
genomen voorwerpen, bij wanbetaling der geldboete, niet-uitlevering 
der voorwerpen of niet-voldoening van het geldelijk bedrag waarop deze 
geschat zijn, door hechtenis wordt vervangen, kunnen ook geene vermogen-
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straffen nevens de levenslange gevangenisstraf worden uitgesproken, met 
uitzondering der verbeurdverklaring van reeds in beslag genomen voor
werpen. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Achter voorwmpen eene komma te plaatsen, want het volgende is een 
nieuw lid, dat niet met het vorige verbonden mag worden. 

G. O. AltT. 59 = art. 59 van het Wetboek. 

Art. 60. 
In de gevallen der artikelen 57 en 58 gelden ten aanzwn 

van bijkomenrle straffen de volgende bepalingen: 
1°. de straffen van ontzetting van dezelfde rechten worden 

opgelost in ééne straf, in rluur de opgelegde hoofdstraf 
of hoofdstraffen ten minste twee en ten hoogst.e vijf jaren 
te boven gaande, of ingeval geene andere hoofdstraf dan 
geldboete is opgelegd, in ééne straf van ten minste twee 
en ten hoogste vijf jaren; 

2°. de straffen van ontzetting van verschillende rechten worden 
voor elk misdr~f afzonderlijk en zonder verminrlerillg 
opgelegd; 

3°. de straffen van verbeurdverklaring van bepaalde voorwer
pen worden, evenals de vervangende hechtenis bij niet 
uitlevering dier voorwerpeu, voor elk misdrijf afzonderlijk 
en zonder vermilldering opgelegd. 

De straffen van vervangende hechtenis mogen gezamenlijk 
den tijd van acht maanden niet te boven gaan. 

O. R. O. ART. 69. In de gevallen der artikelen 66 en 67 gelden ten 
aanzien van bijkomende straffen de volgende bepalingen: 

a. de straffen van ontzetting van dezelfde regten worden opgelost in 
ééne straf, in duur de opgelegde hoofdstraf of hoofdstraffen ten 
minste twee en ten hoogste vijf jaar te boven gaande, of in geval 
geene andere hoofdstraf dan geldboete is opgelegd, in ééne straf 
van ten minste twee en ten hoogste vijf jaren; 

b. de straffen van ontzetting van verschillende regten worden voor elk 
misdrijf afzonderlijk en zonder vermindering opgelegd; 

c. de straffe» van plaatsing in een rijkswerkilll'igtiug worden opgelost 
in ééne straf waarvan de duur wordt bepaald binnen de grenzen 
van artikel 40; 

û. de straffen van verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen worden, 
evenals de vervangende hechtenis bij niet-uitlevering dier voorwer
pen, voor elk misdrijf afzonderlijk en zonder vermindering opgelegd. 

Memorie van Toelichting. 

Art. 69 houdt de noodige algemeene voorschriften in ten aanlien van 
de bijkomende straffen bij concursus j·ealis. Zg eischen geen breede toelichting. 
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De straffen van ontzetting van verschillende regten en bevoegdheden, voor 
welker toepassing bij verschillende misdrijven ook verschillende gronden 
bestaan, worden zuiver gecumuleerd (b); de straffen van ontzetting van 
dezelfde regten en bevoegdheden daarentegen zuiver geabsorbeerd in ééne 
straf van den gewonen duur (a), omdat eene genoegzame verscherping 
gelegen is in de verhooging der vrijheidstraf van welker duur, volgens 
art. 39, derde lid, [31, 20.] de duur der bijkomende straf afhankelijk 
is, terwijl bij enkele veroordeeling tot geldboete eene verhooging der 
accessoire straf boven het gewone maximum tot te groote hardheid zoude 
leiden. Cumul is ook uitgesloten ten aanzien der plaatsing in een rijks
werkinrigting (c), daar de aard dier straf geene verhooging buiten de 
grenzen van art. 40 [32, 1e lid] toelaat. Zuivere cumulatie wordt daar
entegen voorgeschreven ten aanzien der ondeelbare verbeurd verklaring 
(d), waarbij van geen maximum en dus ook van geene verhooging boven 
het maximum spraak kan zijn; en wat geldt van de verbeurdverklaring 
moet natuurlijk ook gelden van de vervangende hechtenis (art. 44 l34J 
In verband met 31 [23J). V gl. art. 64 C. P. B. 

Advies van den Raad van State. 

Met opzigt tot art. 69, lito d, dat 
uitdrukkelijk cumulatie toelaat niet 
alleen bij verbeurdverklaringen, maal' 
bij de haar vervangende hechtenis 
tevens, meent de Raad de vraag te 
moeten doen, of aan die zic h cum u
lerende hechtenissen geen maxi
m u m behoort gesteld te worden, 
dan wel of het in art. 44 [34] be
paalde maximum van zes maanden 
ook bij zamenloop gelden zal. 

Rapport aan den Koning. 

Bij art. 69, lito cl, geldt het stelsel 
van zuivere cumulatie. Met het oog 
op de hoogst zeldzaam voorkomende 
gevallen van verbeurd verklaring van 
zoo kostbare voorwerpen bij verschil
lende zamenloopende misdrijven, dat 
het bij art. 44. vastgestelde maximum 
zou worden overschreden, zal die 
bepaling niet tot on billijkheid aan
leiding kunnen geven. 

Vers rag van de Tweede Kamer mel' Regeeringsantwoord. 

A1't. 69, del'de lid, moet, nu de plaatsing in eene rijkswerkin
richting alleen bij overt,redingen voorkomt, naar art. 71 (62 nieuw) 
worden overgebracht. 

Art. 69 d. Het antwoord op de opmerking van den Raad van State is 
niet bevredigend. Al zijn de gevallen hoogst zeldzaam, indien ze mogelijk 
zijn, waarom dan niet bepaald, dat het maximum van art. 44 [34] of 
66 [57] al. ult. niet mag worden overschreden? 

De Minister heeft de bepaling aangevuld. 

G. O. AM. 60 = art. 60 van het Wetboek. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(29 October 1880,) 

De hee,· VAN DE WERK: Ik wensch even de aandacht te vestigen op den aanhef 
van dit artikel, in verband met het dCl'cle litl, en te vragen waa"om daarin uitslui
tend wo)'(lt gespl'oken van misch'ijven en niet ook van andel'e stmfhal'e feiten, 

11, heb bij meet' dan ééne gelegenheid in deze V()I'gadCl'iug ,'ecds gepl'otesteel'd 
tegen de thans bestaande bijna onbepet'kte bevoegdhcill van den J'cgtel' om vCl'be\ll'd
vCI'klaring uit te spreken zelfs bij de nietigste ovel·tJ'odingen, De Hegering heoft bij 
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lh'zo yoordragt \Tij wel getoond daarmede in te stemmen, Zij heeft altlmns slechts 
bij één al-tikel \"an het Derde 13oek, en wel bij art. -137 [440J, bevoegdlteirl gegeven 
tot vel'beurd verklal'ing 

lIoe bepm'kt ook, de bevoegllheid, dit valt niet te ontkennen, zal blijven bestaan, 
130venrlien speciale wetten geven nog de bevoegdheid hier en daar en kllnnen die 
bltjven geyen, 

Waarom dan, en hiermede herhaal ik mijne \'l'aag, wordt hij rh'zen 'l'itel niet 
ge pl'oken van het geval, dat bij ovel't!'eding de straf van veJ'beul'dvel'klaring wordt 
uitgesproken? 

De hee,' MODDERlIfAN, Minister van Justitie: Wannee" de geachte Spl'ekel' ook 
de volgende artikelen gelieft te lezen, zal hij be\'inden dat art. 62 zijne be(lenking 
volkomen oplost. 

A,'t. 62 immers zegt: "Bij samenloop op de wijze in de artt. 57 en öq bedoeld, 
hetzij van ovel'tl'edingen met misd,'ijven, hetzij \"an ove,-tredingen onderling, wordt 
voo,' elke overtl'erling zonder vermindel'ing straf opgelegd," 

straf: dat is rl/re straf, die bedl'eigd is; van de veJ'bpurdvel'kla,'ing behoeft das, 
voor zooveel overtredingen betJ'crt, in al't. 60 niet gesp,'oken te wonlen, omdat art, 
62 daarin voorziet, 

De heel' VAN DE \VERK: Ik meen Cl' toch de aandacht vau den Ministel' op te 
mogen vestigen dat even waar als zijn beweren is, ook waal' is ,lat art. 60 het 
oenige al,tikel is dat bij de matel'ie van cumulatie van stralI"en spI'eekt ovel' bijko
mende stl'afTeu, en dat, aangezien de RegCJ'ing heeft noodig geooruceld te bepaleu 
dat bij zamenloop yan misdrijven de straffen van verbeurtlve,'kJa,'ing eveu als de 
\"e,'vangp.nde hechtenis bij niet uitlevering dim' voorwerpen zol1llc,' \'erminuel"Îng 
wOI'(len opgelegd, hct op dezelfde g,'onden noodig moet geacht wo,'den tlielJaangaallllc 
eene bepaling op te nemen bij zamenloop van misclt'ijven en overtl'etlingen, alsmeue 
van overtredingen onderling, 

Mij dunkt het is niet tegen te spreken dat hiel'door kan geacht wOl'den eene 
leemte te bestaan, tenzij de regter ex analogia het bij art, 60 VOOI' mi dl'ijf gesclire
vene zal uitbl'ciden tot ovel'tJ'edingen, Betel' ware het iu zake st.'af,'egt iedere ana
logische intel'pretatie, die gevaarlijk en eigenlijk vel'boden is, onnoodig te makel1-

De heel' MODDERMAN , "'ilwter van Justitie: At,t. 60, zegt de heel' van de Werk, 
handelt over de bijkomende strafTen, Ja, maal' allfrn o\'el' de bijkomende stl'alfen 
bij Atisdrijcen, AI't. 62 handelt over alle sb'allen bij o\"el'tredilJg, hetzij hoofd-, hetzij 
bijkomende straffen, 

Art, 61, 

De betrekkelijke zwaarte van ongelijksoortige hoofdstraffen 
wordt bepaald door de volgorde van artikel 9, 

Waar den rechter de keuze tusschen twee hoofdstraffen is 
gelaten, komt bij de vergelijking alleen de zwaarste dier straffen 
in aanmerking 

De betrekkelijke zwaarte van gelijksoortige hoofdstraffen wordt 
bepaald door het maximum, 

De betrekkelijke duur zoowel van ongelijksoortige als val! 
gelij~soortige hoofdstraffen wordt eveneens bepaald door het 
maXImum. 
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O. R. O. Alt'!'. 70. De betrekkelijke zwaarte van ongelijksoortige hoofd
straffen wordt bepaald door de volgorde van artikel 9. 

Waar den regter de keuze tusschen twee hoofdstraffen is gelaten, komt 
bij de vergelijking alleen de zwaarste dier straffen i.n aanmerking. 

De betrekkelijke zwaarte van gelijksoortige hoofdstraffen wordt bepaald 
door het maximum. 

De betrekkelijke duur zoowel van ongelijksoortige als van gelijksoortige 
hoofdstraffen, wordt e\'eneens bepaald door het maximum. 

Memorie van Toelichting. 

IV. Betrekkelijke zwaal·te en duw' del' hoofdstrailen (art. 70). 

Daar in de artt. 64-67 [55~58] herhaaldelijk wordt gesproken van 
de betrekkelijke zwaarte en duur zoo wel van gelijksoortige als van on
gelijksoortige hoofdstraffen, di.ent eene algemeene bepaling der wet den 
maatstaf, die hare onderlinge verhouding in beide opzigten bepaalt, aan 
te geven 1. Ten aanzien der betrekkelijke zwaarte van 0 n gel ij kso 0 r tig e 
hoofdstraffen kan geen twijfel bestaan. Zij wordt geregeld door de volg
orde van art. 9, terwijl bij eene alternatieve strafbedreiging alléén 
de zwaarste der bedreigde straffen ter vergelijking in aanmerking komt. 
Geldt het gel ij kso 0 l' tig e straffen, dan is die straf het zwaarst die 
het hoogste maximum heeft, hetgeen, in het stelsel van het ontwerp, 
wel het eenig mogelijke is, maar toch dient te worden uitgedrukt voor 
de volledigheid der regeling, en in verband met de noodzakelijke be
paling, dat dezelfde maatstaf ook wordt aangenomen voor de bepaling 
van den betrekkelijken duur zoowel van ongelijksoortige als van ge
lijksoortige hoofdstraffen. 

I Vgl. art. 63 C. P. 13. 

Advies van den Raad van State. 

Árt. 70 doet de vraag rijzen, of 
daarbij genoegzaam in het oog i.s ge
houden het geval, dat den regter de 
keuze is gelaten tusschen I e ven s
I a n geen tijd e I ij keg e van g e
nisstraf. 

De volgorde van art. 9 laat de split
sing tusschen »levenslang" of» tijde
lijk" onvermeld: die splitsing komt 
eerst in art. 10 voor. 

Zal intusschen de levenslange 
gevangenisstraf ter voldoening aan 
art. 70 toegepast kunnen worden? Zoo 
ja, dan zou dit, naar het voorkomt, 
st.rengel' kunnen werken, dan billijk 
zou zijn. Zoo neen, dan dient nader 
uitgedrukt te worden, wat bedoeld zij. 

Rapport aan den Koning. 

Wat de aanmerking op art. 70 
betreft, veroorlooft de ondergetee
kende zich er op te wijzen, dat er 
nooit sprake kan zijn van toepassing 
van eenige straf :o ter voldoening" 
aan dit artikel, hetwelk alleen een 
maatstaf ter vergelijking der betrek
kelijke zwaarte van ongelijksoortige 
en gelijksoortige hoofdstraffen, noo
dig tot het juist begl'Ïp der eerste 
artikelen van dezen titel, aan de 
hand geeft. Waar den regter de 
keuze is gelaten tusschel1 levens
lange en tijdelijke gevangenis traf, 
kan in ieder geval slechts van 
eene gel ij kso 0 r tig e hoofdstraf 
sprake zijn. 

G. O. ÁRT. 61 = art. 61 van het Wetboek. 
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Art. 62. 
Bij samenloop op de wijze in de artikelen 57 en 58 bedoeld, 

hetzij van overtredingen met misdl'ijven, hetzij van overtredingen 
onderling, wurdt voor elke overtreding zonder vermindering 
straf opgelegd. 

De straffen van hechtenis, vervangende hechtenis daaronder 
begrepen, mogen voor de overtredingen gezamenlijk den tijd 
van acht maanden niet te boven gaan. 

De stmffen van plaatsing in eene rijkswerkinrichting worden 
opgelost in ééne straf waarvan de duur wordt bepaald binnen 
de grenzen van artikel 32. 

O. R. O. AltT. 71. Bij zamenloop op de wijze in de artikelen 66 en 67 
bedoeld, hetzij van overt.redingen met misdrijven, het.zij van overtredingen 
onderling, wordt voor elke overtreding zonder vermindering straf opgelegd. 

De st.raffen van hechtenis, vervangende hechtenis daaronder begrepen, 
mogen voor de overtredingen gezamenlijk den tijd van een jaar niet te 
boven gaan. 

Memorie van Toelichting. 

V. Zamenloop van overtredingen of van misd1'0'ven met overtl'edillgen (art. 71). 

Art. 64 [55J spreekt zeer algemeen van »een feit". Dat artikel geldt 
dus ook voor overtredingen die hetzij onderling, hetzij met misdrijven 
zamenloopen. Evenzoo art. 65 [56J, dat van» misdrijf of overtreding" ge
wag maakt. Immers er bestaat geen grond om met § 74 van het duitsche 
wetboek de leer der voortgezette strafbare handelingen tot eigenlijke 
misdrijven te beperken. Want al is opzet geen algemeen vereischte van 
overtredingen en al behoeft daarom het al of niet bestaan daarvan geen 
onderwerp van onderzoek voor den regter uit te maken, toch zijn er zeer 
veel overtredingen, waarbij het strafbare feit niet denkbaar is zonder 
den wil om het te plegen. Men denke b. v. aan eenvoudige bedelarij en aan 
baldadigheid. Bij deze en dergelijke vergrijpen kunnen dikwijls, even als bij 
misdrijven, meerdere feiten als ééne voortgezette handeling worden be
schouwd, en er is dus geen reden om art. 65 tot misdrijf te beperken. 

Daarent.egen geldt bij concw'SUS l'ealis van misdrijven en overtredingen 
en van overtredingen onderling voor deze laatste, als regel zuivere cumu
latie. Eene der bedenkingen daartegen bij misdrijven, dat de zwaarte der 
straf intensief wordt vergroot naar mate zij langer duurt, verliest bij 
overtredingen met het oog op de geringe strafmaxima in het derde boek 
en vooral ook in plaatselijke politieverordeningen doorgaans bedreigd, veel 
van haar gewigt; terwijl daarentegen door die geringe strafmaxima de 
openbare orde niet voldoende zoude worden beveiligd, zoo in geval van 
zamenloop van overtredingen en van Dlisdrijven met overtredingen de regels 
van de artt. 66 en 67 [57 en 58J moesten gelden. Intusschen wordt, op 
het voorbeeld van § 77 van het duitsche wetboek en ter voorkoming van te 
groote hardheid, de regel van het eerste lid van art. 71 door het tweede 
lid beperkt in dier voege, dat de concurrerende straffen van hechtenis, 
vervangende hechtenis daaronder begrepen, een zeker maximum van duur 
niet rllogen overschrijden. Dat maximum is bepaald op een jaar, omdat hier 
niet alleen gelet moet worden op de i1waarste vrijheidstraffen , iu het derde 
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boek bedreigd (3 maanden, artt. 495, 507, 512, 529 L441 , 450,456, 
474]), maal' evenzeer op de hooge geld boeten, die in sommige gevallen 
(zie o. a. art. 512 [456]) ter zake van overtreding kunnen worden uit
gesproken, voor welke boeten, bij wanbetaling, hechtenis in de plaats 
treedt (art. 31 L23]). 

Advies van den Raad van State. 

Bij conCU1'SUS l'ealis van misdrijf en 
overtredingen en van overtredingen 
onderling, geldt zuivere cumulatie. 

De vraag is echter, of voor die 
cumulatie met opzigt tot de h e c h
ten is, ter zake van meerdere over
t,redingen op te leggen, niet zeker 
m a x i mum moet worden bepaald, 
bij voorbeeld van één jaar, of in 
voege als in de gevallen van artt. 66, 
67 [57, 58] voor COnClt1"SUS l'ealis is 
voorzien. Bij gebreke van dien zal 
bet art. 72 [710. R. 0.] somtijds zeer 
hard kunnen werken en de hechtenis 
tot zestien maanden kunnen klimmen 
(art. 24 [18]). Er zijn overtredingen 
die met twee maanden hechtenis ge
straft worden, als bij voorbeeld in 

Rapport aan den Koning. 

Aan het voorstel van den Raad 
van State, om bij concw'StlS l'ealis 
van misdrijf en overtreding en van 
overtredingen onderling, met opzigt 
tot de ter zake van meerdere over
tredingen op te leggen hechtenis, 
een m a x i DI U m te bepalen en ook 
op geldboeten het stelsel van niet 
cumulatie toe te passen, is gevolg 
gegeven. 

In verband daarmede moest ook 
de bepaling van art. 71 (oud) op 
overtredingen toepasselijk gemaakt 
worden, hetgeen de omzetting van 
de artt. 71 (72 O. R. 0.) en 72 
(71 O. R. 0.) noodig maakte. 

artt.. 492, 499, 509 [zijnde 486, 493, 504 O. R. 0., nu 430, 439, 
449], enz. 

Er is nog één punt, waarbij de Raad van State een oogenblik meent 
te moeten stilstaan. 

Bij de behandeling . van het ontwerp van een nieuw wetboek van straf
vordering, titel VII, art. 79, waarbij het art. 207 van het Wetboek van 
Strafvordering van 1838 hoofdzakelijk werd overgenomen, gaf het voor
loopig verslag van 1863/4 het denkbeeld aan de hand om ook op geld
boeten het stelsel van niet cumulatie toe te passen I en zulks te meer 
sedert in de wet van 22 April 1864 (Staatsblad nO. 29) het stelsel 
der subsidiaire gevangenisstraf was aangenomen, zoodat het ten slotte 
toch op cumulatie van vrijheidstraffen nederkwam. 

In het voorloopig verslag van 1865/6 ter aangeduide plaatse werd 
aangemerkt, dat art. 3 dier wet op twee gedachten hinkte, en het 
voorstel gèdaan, dat wél de geldboete, maar niet de subsidiaire gevan
genisstraf mogt worden gecumuleerd. 

In dezen stand van zaken stelde de Staatscommissie in haar ontwerp 
voor ook ten aamáen der geldboeten ge ene cumulatie toe te laten en 
deze laatste te beperken tot de verbeurdverklaringen en de daar
mede verband houdende EU b si d i a ir e he c h ten i sst r affe n , een voor
stel, waarmede de Raad van State zich vereenigt. 

De Minister van Justitie heeft bij de tegenwoordige voord ragt in zoo
verre verandering gebragt in art. 66 [67 O. stc.] , tweede en derde lid en in 
art. 67 [68 O. Stc.] , eerste lid dat hij aldaar achter het woord »doch" heeft 
ingelascbt de woorden: »w a t de ge van gen i sst raf en he c h te nis 
betreft", terwijl in art. 67 het tweede lid [van art. 68 O. Stc.] ver-
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valt, en ook de memorie van toelichting is gewijzigd op dit punt. 
De vraag blijft intusschen en de gewijzigde memorie van toelichting 

maakt het niet duidelijker, of niet fe i tel ij k de cumulatie van geld
boeten toch in het ontwerp wordt behouden. Immers eene geldboete, welke 
tot een bedrag, gelijkstaande met de vereenigde maxima (art. 66, derde 
lid [57, tweede lid]) kan worden opgevoerd, staat in werkelijkheid gelijk 
met twee boeten, elk op het eigen maximum bepaald. 

Het zal noodig zijn, dat de memorie van toelichting zich ten deze meer 
bepaaldelijk verklare. 

Wijders zij gevraagd, of het thans in de artt. 66 en 67 1 ingelaschte 
woord • h e c h ten i sP ook omvat de sub s i d i a i re hechtenis van art. 31 , 
met dien gevolge, dat het zwaarste maximum daarvan met 1/3 zal mogen 
verhoogd worden, zoodat de zes m a a n den van art. 31 in fine kunnen 
klimmen tot acht maanden. 

[Met betrekking tut het laats(e lid van art. 62, zie hij art. 60 (hiervoor hl. .j,q6 en 487) 
art. 69 O. R. O. lit. c., ~c lIlem. van toet. en het Verslag van de 1.'weede Kamer aldaar.] 

1 [ Hiel' en hierboven worden bedoeld (Ie al'(ikels , gelijk zij luidden toen het ontwerp 
bij (len }laad van State in overweging was ; ze werden ingevolge 's Raads opmerkingen 
gewijzigd in het O. R. O. opgenomen.] 

G. O. AltT. 62 = art. 62 van het Wetboek. 

[Vgl. het Regeeringsantwoord aan de Tweede Kamer bij art. 23 (hiel'voor bI. 329), 
het. Verslag van (Ie TlVeed~ Kamer hij art. 57 (hiel'Voor bI. 483) en de B eraadslagingen 
in die Kamer over art. 18 (hie1'l'00r bl. 307 en 308) en ovcr art. 60 (hiervoor bI. 488) 
van het wet boek. J 

Art. 63. 

Indien iemand, na veroordeehng tot straf, opnieuw wordt 
schuldig verklaard aan miscll'Ïjf of overtreding vóór die VCI'OOl'

dee1ing gepleegd, wordt de vroegere stl'af in rekcning gebracht, 
met toepassing der bepalingen vau dezen titel VOOI' het geval 
van gelijktijdige berechting. 

O. R. O. ART. 72. Indien iemand, na veroordeeling tot straf, op nieuw 
wordt schuldig verklaard aan misdrijf of overtreding vóór de eer::;te ver
oordeeling gepleegd, dan wordt de vroegere straf in rekening gebrag t, met 
toepassing der bepalingen van dezen titel voor het geval van geJijktüdige 
beregting. 

Memorie van Toelichting. 

Vl. Zamenloop bij ongelijkt0'dige bel'egting (Art. 72). 

Art. 72 verklaart de gewone regelen over den zamenloop ook van toe
passing bij ongelijktijdige bel'egting van 7.amenloopende strafbare feiten. 
Vgl. art. 208 strafv., art. 78 '1'. VII ontw. sh·afv. van 1863 en § 79 
van het duitsche wetboek, welke laatste echter geen zamenloop aanneemt, 
althans de daarvoor geldende bepalingen buiten toepassing laat, wanneer 
de vroegere straf geheel ondergaan, verjaard of kwijtgescholden is. Voor 
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deze beperking bestaat, met het oog op de beginselen die de zuivere cumu
latie, welke dan toch in die gevallen zoude gelden, onvoorwaardelijk 
uitsluiten, geen aannemelijke regtsgrond. 

Verslag van de' Tweede Kamer met Regeeringsantwoord • 

.. VÓÓI' dl! eerste veroo)'deeling"; men leze: ~ vóó/' die vel'ool'deeling." 
W at zal regtens wezen, wanneer op dezelfde zitting twee of meer 

feiten afzonderlijk worden beregt? Zal dali ook de zwaarste straf de 
ligtere absorberen? Maar wanneer die straf nu werd bedreigd tegen het 
eerste feit en bij appel volgt vrijspraak, dan zal voor het tweede feit 
eene veroordeeling zijn uitgesproken en toch geen straf mogelijk wezen. 
Moet hierin niet worden voorzien, of zou men dit als een gelukkig toe
val voor den beschuldigde mogen over het hoofd zien? 

Aan de eerste opmerking is in het gewijzigd ontwerp voldaan. 
Ware voorziening in het boven bedoelde geval noodig dan zou 

zij in het Wetboek van Strafvordering op hare plaats zijn. 

G. O. ART. 63 art. 63 van het Wetboek. 

'1' I 'I' E LVI 1. 

Indiening en intrekking der klachte bij misdrijven alleen op 
klachte vervolgbaar . 

Memorie van Toelichting. 

De publieke actie is doorgaans onafhankelijk van den privaten wil. 
Vervolging ambtshalve is dus regel, afhankelijkheid der vervolging ViLll 

den wil van hem tegen wien het misdrijf is gepleegd, een zeldzame 
uitzondering, omdat het ontwerp daarvoor als eenige grond erkent de 
mogelijkheid, dat het bijzonder belang grooter nadeel lijdt door het in
stellen dan het openbaar belang door het niet-instellen del' strafactie. 
Misdrijven alleen op kl ag te vervolgbaar zijn ulzoo, volgens het ontwerp, 
geene andere dan schending van het regt van domicilie (art. 147 [laatste 
lid, dat echter in art. 138 niet meel' voorkomtJ), beleediging strafbaar 
krachtens B. II T. XVI (art. 288 [269]), smaad of blllaadschl'ift ten 
aanzien van ovel'](:·denen (ad. 289 [270]), openbaring van geheimen, 
indien het misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is (art. 293 [zie 
laatste lid van art. 272 en 273]), schaking (art. 300 L281J), diefstal 
en andere misdrijven tegen den eigendom, gepleegd ten nadeele van 
naaste bloedverwanten (art. 343 [316J, 2de lid, in verband met de 
artt. 346, 3á2, 366 t 884 [319, 324, 338, 353], 386 en 387). 

De aanwijzing van de misdrijven tot welker vervolging eene klagt 
wordt vereischt, behoort tot het bijzondere deel van het wetboek van 
8trafl'egt, de vorlll del' klagt blijft ter regeling overgelaten uan het 
wetboek van strafvordering; hier, in het algemeene deel van het straf
wetboek, moeten de algemeene voorschriften over de bevoegdheid tot 
indiening en intrekking der klagte eeue plaats vinden, 

CVg!. de bCl'uadslngiugen over art. 20 del' wet van 28 Juni 1881 (Slb, 121), iu 
deel 111 0l'genomen vóór titel 28 van boek II.J 
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Advies van den Raad van State. 

V ooropstellende het beginsel, dat 
tot het strafregt behoort al het
geen leert welke st l' a f moet wor
den toegepast, terwijl in de st ra f
v 0 I' der i n g de weg wordt aange
wezen om tot de toepassing van die 
straf te geraken, kan de Raad van 
Stat.e niet ontveinzen, dat het min
stens twijfelachtig is, of deze titel niet 
beter in een wetboek van strafvor
dering dan in dit ontwerp zijn plaats 
zoude gevonden hebben, gelijk het 
onderwerp dan ook behandeld werd 
in titel II, art. 22 van het ontwerp 
van een nieuw wetboek van straf
vordering. 

Naar 's Raads inzien kan in ieder 
geval gevoegelijk worden onderschei
den tusschen bepalingen, als vervat 
in de artt. 73-75 [64-67J, welke 
inderdaad van bloot formeelen aard 
zijn en tot de pl'ocesorde behool'en, 
en die bepalingen in boek II voor
komende, waarbij vervolging van het 
feit alleen op klagte der beleedigde 
partij wordt toegelaten. Deze laatste 
bepalingen houden met het materieel 
strafregt in zooverre naauw verband, 
als niet alleen de vervolging, maar 
bij gevolg ook de al dan niet straffe
loosheid van het indienen of niet 

Rapport aan den Koning. 

De Raad van State vindt het op 
zijn minst twijfelachtig, of niet deze 
titel betel' in het wetboek van straf
vordering dan in het wetboek van 
strafregt. eene plaats zou vinden. Met 
verwijzing naar hetgeen in de alge
meene beschouwingen [zie de rubriek 
Omvang, hiervoor op bl. 44 J over 's 
Raads advies is gezegd, neemt de 
ondergeteekende de vrijheid hier 
slechts te herinneren, dat overeen
komstig de daar ontwikkelde begin
selen dit onderwerp ongetwijfeld 
tot het materiële strafregt behoort. 
Worden deze artikelen niet in het 
eerste boek opgenomen, dan zal het 
noodig worden, in elk geval, waarin 
een misdrijf alleen op klagte ver
volgbaar is, daarbij eene nadere 
omschrijving te geven, daar ander;, 
de zin en strekking del' klagte ge
heel onbepaald zijn . Die veel hechten 
aan de voorbeelden van buitenland-
sche wetboeken, mogen die hier 
ook niet voorbij:áen. Dat in elk 
geval eene nadere bepaling, gelijk 
hier is opgenomen, noodig is, bewijst 
ook de Code Pénal BeIge, b. v. Ïll 
art. 450. 

indienen der klagte dool' de beleedigde partij afhankelijk is. 
De artt. 147, 288 en andere in de memorie vitn toelichting [zie hiervoor 

op bl. 493J aangehaalde artikelen zouden dan ook op dit punt onveranderd 
kunnen blijven, al werd de geheele titel VII uit boek I weggelaten. 

[Over de splitsbaarheid del' klucht"- tegen dnders cn mededaders) zic Verslag von ele 
Eerste Kamer en hel Anlwoord del' l{cgecring bij art. 241 .] 

Art. 64. 
Indien een misdrijf dat alleen op klachte vervolgbaar is, 

gepleegd is tegen iemanrl die den leeftijd van zestien jaren nog 
niet had bereikt of die, anders dan wegens verkwisting, onder 
curateele gesteld is, geschiedt de klachte dool' zijn wettigen 
vel'tegenwoordiger in burgerlijke zaken. 

Is deze de persoon tegen wien de klachte moest geschieden, 
dan kan de vervolging plaats hebben op klachte van oell toe
zienden voogd of curator, van de echtgenoote, van een bloed-
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verwant in de rechte linie of, bij gebreke van llez:e, op klachte 
van een bloedverwant in de zijlinie tot den derden graad ingesloten. 

O. R. O. ALtT. 73. Indien het misdrijf gepleegd is tegen iemand die 
den leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt of die, anders dan 
wegens verkwisting, onder curatele gesteld is, geschiedt de ldagte door 
zijn wettigen vertegenwoordiger in burgerlijke zaken. 

Is deze de persoon tegen wien de klagte moest gescbieden, dan kan 
de vervolging plaats bebben op klagte van den toezienden voogd of cu
rator, de echtgenoote, een bloedverwant in de regte linie of, bij ge
breke van deze, op klagte van een bloedverwant in de zijdlinie tot den 
derden graad ingesloten. 

Memorie van Toelichting. 

Een zelfstandig regt van klagen komt, behoudens het bepaalde bij de 
artt. 289 en 300 [270 en 281], uitsluitend toe aan hem tegen wien het 
misdrijf gepleegd is. 

Wat echter indien deze wegens zeer jeugdigen leeftijd of wel omdat 
hij, anders dan wegens verkwisting, onder curatele is gesteld, geacht 
moet worden buiten staat te zijn om te beoordeelen of zijn belang eene 
klagte medebrengt ? Tot uitoefening van het regt van klagen is dan 
zijn wettige vertegen woordiger in burgerlijke zaken bevoegd (art. 73, 
eerste lid). Maar het geval kan zich voordoen, b. v. bij familie-diefstal 
en daarmede verwante misdrijven, dat juist die vertegenwoordiger de 
persoon is tegen wien dp. klagte moet geschieden. De uitoefening van 
het regt van klagen moet dan toekomen aan hen die, buiten den be
klaagde, geacht moeten worden het familiebelang het best te kunnen 
beoordeelen, in den rang aangewezen bij art. 73, tweede lid. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Alin. 1. In de afdeelingen werd de opmerking gemaakt, eenerzijds 
dat aan den minderjarige boven de 16 jaren, wegens de mogelijk ver
reikende gevolgen, niet de beslissing moet overgelaten worden dat geene 
klagt zal worden ingediend, anderzijds dat er geen gegronde reden is 
waarom den minderjarige beneden de 16 jaren bet regt van klagon ontnomen 
wordt. De Co m LU i s si e geeft in overweging, ten einde aan deze bpden
kin gen , waarvan de juistbeid niet te miskennen is I te gemoet te komen, 
de afwijkende bepaling van art. 300 [281], alin. 3, algemeen te maken, 
en de klagt toe te laten zoo wel van den minderjarige als van zijn wet
tigen vertegen woordiger. 

Eene min der bei d der Co m mis s i e zou het klaagregt aan alle 
minderjarigen willen ontnemen. Het geldt hier niet de strafbaarheicl van 
den minderjarige, maar de beslissing over zijne belangen. Waarom zou 
men dan de bevoegdheid van den wettigen vertegen woordiger beperken'~ 

De redactie van het artikel dient eenigzins gewijógd te worden. Het 
voorscbrift moet duidelijk zijn, onafhankelijk van het opschrift van den 
titel. Men leze derhalve: Indien een misdrijf, dat alleen op klagte ver
volgbaar is, gepleegd wordt" enz. 

Aan den wensch om den minderjarige van 16 jaren of daarboven 
het recht te benemen vervolging onmogelijk te mt1ken, kan de Mi-
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nister niet voldoen. Voor zooveel schaking betreft, is het natuur
lijk anders, maar daarin is door eene bijzondere bepaling voorzien; 
trouwens dat misdrijf wordt in de eerste plaats tegen ouders en 
voogden gepleegd. In 't algemeen behoort hij die den 16jarigen 
leeftijd bereikt heeft, het bedoelde recht te hebben. 

Zal men bijv. een 16jarig meisje, dat volgens de wet een huwelijk 
mag sluiten, het recht betwisten zelfstandig te beoordeelen of haar 
belang al of niet medebrengt dat wegens schending harer geheimen, 
van welligt zeer delicaten aard, vervolging worde ingesteld? 

Vooral voor de misdrijven tegen de eigendommen schijnt onveranderd 
behoud van het voorgestelde artikel noodig. Als de niet in de voogdij 
bevestigde moeder hare 22jarige dochter besteelt, en als deze hare 
moeder wil vergeven, zal dan een vreemde voogd het recht mogen 
hebben familieschandaal te maken? 

Aan den wenk omtrent de redactie van het artikel is gevolg gegeven. 

Alin. 2. Wie. zal klagen wanneer het misdrijf gepleegd wordt tegenover 
een weeskind, dat geene bloedverwanten heeft, door een regent van het 
gesticht waarin het opgevoed wordt? 

Zou het niet wenschelijk zijn het regt ook toe te kennen aan bloed
verwanten in de zijlinie van den vierden graad? Op gevorderde>n leeftijd 
heeft bijv. een curandus meestal geen familieleden meel' in den derden graad. 

Blijkens de Memorie van Toelichting is de opsomming successief. De 
woorden van het artikel geven tot dien uitleg, die ook niet gewenscht 
voorkomt, geen aanleiding. 

Let men op de misdrijven die ingevolge het ontwerp alleen op 
klachte vervolgbaar zijn, zoo is de onderstelling dat zoodanig feit 
door een regent van een weeshuis tegen een wees van het gesticht 
gepleegd wordt, hoogst on waarschijnlijk. Mocht het feit zich voordoen 
en zich daaraan verbinden de dubbele bijzonderheid, dat de wees 
èn beneden de zestien jaren is, èn geen enkel del' bloed verwanten 
heeft in deze bepaling bedoeld, dan zou nog ieder der overige 
regenten van het gesticht bevoegd zijn tot de indiening eener 
klacht (art. 421 Burgerlijk Wetboek). 

Uitbreiding van het klaagrecht tot bloedverwanten van den vier
den graad in de zijlinie komt niet raadzaam voor. In het gestelde 
geval van een bejaarden curandus is de toeziende curator de aan
gewezen persoon om eene klachte in te dienen. 

De toeziende voogd of curator, de echtgenoote en ieder bloedver
want in de rechte linie zijn gelijkelijk bevoegd tot het indienen eener 
klacht, doch bloedverwanten in de zijlinie beûtten, naar de uitdruk
kelijke woorden van het artikel, die bevoegdheid eerst» bU gebreke" 
van de bovengenoemden. In zóóver bestaat er dus, gelijk de Memorie 
van Toelichting zegt, eenige »rangorde". Waar de ouders en de 
echtgenoote van oordeel zijn, dat eene vervolging nadeelig zoude wezen 
voor het familiebelang , moet het niet aan een bloedverwant in de 
~ijlinie vrijstaan de zaak desniettemin voor den strafrechter te brengen. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

de echtgenoote, een bloedvC1·want. De duidelijkheid eischt de herhaling 
van het voorzetsel, dus: van de ecMgenoote, van een bloedverwant. 
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Zijdlinie. Ondenkbare woordvorm. Zfjde trekt samen in zij, maar wordt 
niet afgekapt tot zfjd, evenmin als men Vl'eed , sleed, laad zegt voor Vl'ede . 
slede, lade. De eenige goede en gebruikelijke vorm is zijlinie, evenals 
zirjkarnel', zij.qang, zijrnUlIl' enz., zIJ'cZlinie zou gelijk staan met 1'i-,jdtllig , snUd
boonen enz. tegen den aard der taal. 't Is waar, wij hebben zfjdgeweer, 
doch dat is, evenals zoovele militaire woorden, onhandig, naar 't Roog
duitsch gevolgd. Voor Seitel1gewehr had men z0'geweel' behooren te zeggen. 

G. O. AltT. 64 = art. 64 van het Wetboek. 

[Vg!. ,Jc eCI'ste l'c.Jcvocriug des \1 ini"lers in de 'L'wcctle Kamer bij art. 266.] 

Art. 65. 

Indien hij tegen wiell het. misdrijf is gepleegd, billllen den 
iJl het volgende artikel gestelden t.erll1 ijn overl ijdt, kan, wnder 
verlenging van dien termijn, de vervolgillg geschieden op klachte 
vall de ouders, van de kindorelI of van den overlevenden echt
genoot, ten ware blijken mocht dat de ovel'ledene eene ver
volging niet gewild heeft. 

O. R. O. Alt'!'. 74. Indien hij tegen wien het misdrijf is gepleegd, 
binnen den in artikel 78 gestelden termijn ovel'lijdt, kan de vervolging 
geschieden op klagte van de ouders, de kinderen of den overlevenden 
echtgenoot, ten ware blijken mogt dat de overledene eene vervolging 
niet gewild heeft. 

Memorie van Toelichting. 

In art. 78 [66J wordt een termijn bepaald voor de indiening der 
klagte. Overlijdt hij tegen wien het misdrijf gepleegd is binnen dien 
termijn, de vervolging kan, zonder verlenging van dien termijn, no~ 
geschieden op klagte van de ouders, de kinderen of den overlevenden 
echtgenoot, tenzij hlijke dat de overledene eeDe vervolging niet gewild heeft. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Van de oudel's, de lcindel'en, of den. Lees: f'an de kinderen of l'an 
den. Zie bij art. 73 [64, hiervoor bI. 496J. 

G. O. Alt'!'. 65 = art. 65 van het Wetboek. 

Art. 66. 

De klachte kan slechts worden ingediend gedurende drie 
maanden nadat de tot kJachte gerechtigde kenni heeft bekomen 
van het gepleegde feit, indien hij binnen EUl'opa, of gedmenc1e 
negen maanden nadat h~i daarvan kennis heeft bekonlcn, indien 
hij buiten Europa verblijf houdt. 

32 
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O. R. O. ART. 78. Bij misdrijven die niet dan op klagte vervolgd 
worden, vervalt het. regt tot strafvordering, wanneer geene klagte is 
geschied binnen drie maanden nadat de tot klagte geregtigde kennis 
heeft bekomen van het gepleegde feit, indien hij in, of binnen negen 
maanden nadat hij daarvan kennis heeft bekomen, indien hij buiten 
Europa verblijf houdt. 

Indien het misdrijf door middel van de drukpers gepleegd is, vangt 
deze termijn aan den dag na dien waarop het misdrijf is gepleegd. 

Memorie van Toelichting. 

C. Verstrijken van den termijn der klagte bij misdrijven alleen 
op klagte vervolgbaar (art. 78). 

De klagte moet bij misdrijven alleen op klagte vervolgbaar aan een 
in de wet bepaalden termijn gebonden zijn. Zoo ook § 62 van btlt 
duitsche en § 53 van het zurichscbe wetboek. Men moet niet aan ' een 
persoon tegen een ander een wettelijk zwaard in handen geven, waarvan 
bij jaren lang, gedurende den geheelen verjaringstermijn, gebruik :wude 
kunnen maken. Daarenboven eischt bet maatscbappelijk belang eene spoe
dige vervolging del' misdrijven, en bet mag dus niet aan de willekeur 
van den tot klagte geregtigde worden overgelaten, het instellen der 
publieke actie tot de uiterste grens van den verjaringstermijn op te 
houden. 

De duur van den termijn verschilt al naarmate de, ingevolge de bij
zondere bepalingen van het tweede boek of de algemeene bepaling van 
art. 73 [64], tot. klagte gerechtigde in of buiten Europa ver blij f 
hou d t (het komt hier dus alleen aan op het feitelijk, niet op het 
wettelijk domicilie), maar in alle gevallen begint hij eerst met den dag, 
dat deze kennis heeft bekomen van het gepleegde feit. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Alin. 1. (art. 66 nienw.) Het begin van den termijn te stellen 0p het 
oogenblik dat de tot klagen geregtigde kennis beeft bekomen van het 
gepleegde feit, is theoretisch volkomen juist, maal' in de praktijk zal 
de bepaling er toe leiden dat schier nooit de verjaring zal kunnen wor
den toegepast, want in den regel zal niet te bewtizen zijn dat de tot 
klagte geregtigde werkelijk van bet gepleegde feit kennis heeft beko
men. Daarom scbijnt het beter art. 79 [70] aan art. 7'cl te doen vooraf
gaan en art. 78 (dan 79) te doen aanvanger:: »Behoudens de bepalin
gen van het voorgaand artikel vervalt bij misdrij ven" enz. 

De Minister antwoordt, niet te kunnen deelen de meening I dat 
het »in den regel niet te bewijzen zal zijn, dat de tot klachte 
geregtigde werkelijk van het gepleegde feit heeft kennis bekomen". 
Neemt men in aanmerking welke misdrijven alleen op klachte ver
volgbaar zijn I dan is het in verre de meeste gevallen bijna on
mogelijk, dat de tot klagen gerechtigde geen kennis zou bekomen 
van het gepleegde feit, en zal het bewijs van die wetenschap ook 
zeer wel te leveren zijn. Voor zoover dit onder bij zondere om
standigheden niet mocht plaats hebben, kan de vervolgde zich 
voorzeker steeds op art. 79 [70] beroepen. 

In art. 78 (oud) immers is geen sprake van een speciaal ve1'
jaringsvoorschrift, dat aan het algemeene voorschrift, van art. 79 
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zou derogeeren, maal' van verval van klachtrecht. Dat verval en 
de verjaring zijn twee op zich zelve staande zaken, van elkander 
volkomen onafhankelijk. 

Ten einde dit. duidelijker te doen uitkomen, is de eerste alinea 
van art. 7 8 [uit Titel VIIIJ als art. 66 naar den VIIdcn Titel 
overgebracht, waarin zij ook eigenlijk te huis behoort. 

Dool' daarentegen de artt. 78 en 79 van plaats te doen ver
wisselen, zou men de verwarring bestendigen. 

Alin. 2. De exceptie is vrij zonderling. Juist bij misdrgven dool' de 
drukpers gepleegd is het gevaar grooter, omdat gedrukte stukken blijven 
en meer algemeen verspreid worden. De ratio van de bepaling is, dat 
de bekendheid verondersteld wordt voort te vloeijen uit de openbaar
making. Maal' zal deze fictie in dit geval bijzonder juist ztjn? Men 
denke bijv. aan stremming van gemeenschap, die de bekendheid bij de 
boleedigde partij uitsluit . 

.f11,t. 78, 2de lid, is, even als het laatste lid van art. 80 [71J 
geschrapt, en, in verband daarmede, de termgn van art. 79 [70J, 
1°. tot één jaar verlengd. Daardoor wordt veel vereenvoudigd en 
inderdaad bijna niets veranderd. Volgens de vroegere redactie, zou 
men wegens klacht-drukpers-delict aan vervolging bloot staan op 
zijn langst gedurende 3 + 6 of 9 + 6 = 9 of 15 maanden (78. 
2de lid, jU. 80 in fine en 79a); thans is die termijn, even als 
voor elk ander drukpers-delict, op zijn langst één jaar. Onver
minderd verkorting van dien termijn, indien verval van het klacht
recht, ook vóór zijn verstrijken, te bewijzen is. 

Opmerking van Prof. M. de Vries, 

Dit artikel heeft iets onduidelijks, omdat men bij de woorden,. indien 
hij in", niet terstond gevoelt, dat de aanvulling (Europa) eerst later 
zal volgen. Tn is eigenlgk te zwak voor zoo'n zwaar accent als el' hier 
op vallen moet. De eerste maal, dat ik het artikel las I vel' tond ik 
het niet. Ik geloof dat het noodig is EU/'opa te herhalen en dus iJl te 
veranderen in in Europa. Of liever nog in binnen Eu/'opu, want binnen 
staat juister tegenover buiten, - indien althans de uitdrukkingen. binnen 
drie maanden" en »binnen negen maanden" aldus kunnen worden ge
wgzigd, dat daaruit het woord binnen wegvalt. 

G. o. Aw1'. 66 = art. 66 van het Wetboek. 

Verslag van de Eerste Kamer. 

Artt. 66 en 67. Kan dezelfde 
klacht meermalen worden ingediend 
en ingetrokken, zoo slechts de ter
mijnen, in deze artikelen genoemd, 
worden in acht genomen '( 

Sommigen vroegen waarom ter
mijnen noodig zijn en de klacht niet 
altgd kan worden ingetrokken zoo
lang het onderzoek tel' terechtzit-

Antwoord der Regeering. 

Indien de klacht eenmaal i lD

gediend en ingetrokken, is de klager 
verder niet ontvankelijk. 

Indien aan den wensch van » som
migen)) voldaan werd, ware te vree
zen dat het klachtrecht zou worden 
misbruikt al middel tot afpersing. 
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ting niet is aangevangen, gelijk bij wijze van uitzondering is bepaald 
in art. 241? Welk belang zou zijn geschonden, indien deze uitzonde
ring regel geworden ware? 

Art. 67. 

Hij die de klachte indient, blijft ged llI'ende acht dagen na 
den dag der indiening bevoegd haar in te trekken. 

O. R. O. AR.T. 75. Hij die de klagte indient, blijft gedurende drie 
dagen na den dag del' indiening bevoegd haal' in te trekken. 

Memorie van Toelichting. 

Een laatste punt dat voorziening eiscb t in dezen titel, is de bevoegd
heid tot intrekking der klagt. Bestaat zoodanige bevoegdheid thans? Daar
over wordt zeel' verschillend gedacht 1. Het ontwerp van een nieu w 
wetboek van strafvordering van 1863 ('fit. II, art. 24) nam aau, dat 
de intrekking der klagt verdere opsporing en vervolging stuit, mits zij 
geschiede vóór de openbare teregtstelling van den boklaagde. Deze be
paling schijnt onaannemelijk. Is de klagt eenmaal ingediend, dan is de 
voorwaarde der vervolging vervuld en de klager moet het dan niet in 
zijne hand hebben, door op zijn in wettigen vorm geopenbaarden wil 
terug te komen. het werk der justitie ongedaan te maken. De politie 
en justitie mogen niet worden verlaagd tot werktuigen van den klager 
om gebeel nuttelooze nasporingen en vervolgingen te doen, en het be
lang van den verdachte of beklaagde. dat de eenmaal aangevangen ver
volging haren regelmatigen loop bebbe en tot eene regterlijke beslissing 
leide. weegt op /lijn minst even /Iwaar als dat van don klager om de 
gevolgen zijner eigen vrijwillige handeling te voorkomen. Alleen is het 
wenschelijk om gedurende een zeer korten termijn vóór welks afloop. 
waar geen pe7'iculum in mom is, de zaak gebeel kan blijven rusten, de 
gelegenheid te openen om klagten, die in eene oogenblikkelijke opwel
ling van drift zonder kalm beraad mogten zijn ingediend, weder in te 
trekken. Daarom bepaalt art. 75 dat de klager gedurende drie dagen 
na den dag der indiening van de klagte bevoegd is tot hare intrekking. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De Commissie zou boven het door de Regering voorgedragen stelsel, 
het beginsel verkiezen van art. 24, Titel Il van het ontwerp Straf
vordering 1864-65. De termijn van 3 dagen is volkomen willekeurig, 
en de bewering del' Memorie van Toelichting, dat de zaak zonder pel'i
culum in m01'a gedurende 3 dagen kan blijven rusten, gewaagd. Een 
van beiden, Of de le7'minus ad quem moet zijn de openbare teregtstelling 
Of bevoegdheid tot intrekking der klagt moet uitgesloten zijn. Het eerste 
moet gelden: (zie Mem. van Toel. ontw. Strafv. 1.1.) intrekking zoo lang 
de zaak nog geene openbaarheid heeft verkregen; want. het doel der 
beperking van de ambtshalve vervolging is, dat niet tegen het belang 
des beleedigden zelven aan de zaak openbaarbeid worde gegeven (zie o. a. 

I LEON. 2de druk. ad art. 22 strafv .• nO. 6. 
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Mem. van Toe1. ad art. 300 [281]). De argumenten tegen toelating del' 
intrekking tot de teregtstelling zijn argumenten van con veniëntie. Zoo 
is tegen over de noodelooze moeite van justitie en politie overwegend 
het belang, dat het misdrijf niet tegen den wil van de beleedigde partij 
vervolgd worde. 

Deelt de Regering in de meening del' Commissie dat de intreHing 
eener lasterlijke klagt de vervolging te elier zake niet belet? 

Had de Minister te kiezen tusschen een volstrekt verbod van 
intrekking del' Idachte en eene bevoegdheid van intrekking tot op 
het tijdstip del' openbare tereebtstelling van den beklaagde, hij zou 
de voorkeur geven aan het volstrekte verbod. Het maatschappelijk 
belang eischt, dat onzekerheid niet bestendigd noch lichtvaardige 
indiening van klachten uitgelokt worde. Alleen gedurende een lIeer 
korten termijn behoort. gelegenheid te bestaan om eene in een oogen
blik van hevige gemoedsbeweging gedane klachte ongedaan te maken. 
Eene lIDO ruime bevoegdheid van intrekking der klnchle als dool' 
de Commissie wordt voorge taan, zou bovendien het gevaar met 
zich brengen, dat de bevoegdheid tot klagen wierd misbruikt als 
middel tot allerlei vexatoire vorderingen en geldafpersing, waaraan 
men zou voldoen ten einde de intrekking der klachte te verkrijgen. 

»Gewaagd" noemt men ~de bewering der Memorie van rroelich
ting dat de zaak zonder periculum in mom gedurende drie dagen 
kan blij ven rusten". Maar er is gedurende dien tijd geene schorsing 
der vervolging voorgeschreven. De Toelichting zegt alléén dat in 
die gevallen »waal' geen periculum in mom is", de zaak gedurende 
de drie dagen kan blijven rusten. Zoodra dus het rusten »gewaagd" 
zoude zijn, wordt er niet gerust. 

De opmerking dat de hier bedoelde misdrijven niet vervolgd 
moeten worden tegen den wil van de beleedigde partij is juist, doch 
daarmede strijdt in geenen deela bet beginsel, dat. wanneer de tot 
klagen gerechtigde eenmaal zijn wil tot vervolging duidelijk heeft 
te kennen gegeven, het hem niet moet vrijstaan op deze na kalm 
nadenken gedurende drie dagen gehandhaafde wilsverklaring op den 
duur terug te komen, dagelijks, maanden achtereen, den eenen 
dag te klagen en telkens den anderen dag de klacht weder in te 
trekken en ten slotte den aangeklaagde het middel te benemen 
zich van een aangewreven smet te zuiveren. De zaak toch wordt 
ruchtbaar langen tijd vóór de openbare terechtstelling. 

Levert de ingediende klachte een misdrijf op (art. 205, 287 [188, 
268]) zoo wordt, gelijk de Commissie terecht opmerkt, de ver
volging van dat misdrijf niet belet door de intrekking der klachte. 

De Commissie vindt na de opmerkingen der Regering, geen termen 
op het vroeger voorgestane beginsel te blijven aandringen. Ten gevolge 
van het gehouden mondeling overleg is de termijn van drie dagen ver
anderd in acht dagen. 

G. O. Alt'f. 67 = art. 67 van het Wetboek. 

[Zie Iwl Verslag uel' Eel'sle ""lI1er ell liet Hcgccl'ÎlIgs>tutllooru bij art. 66, hiel'vool' bI. ,}!)n. l 
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'r I '1' E LVIII. 

Ve?'val van het recltt tot 81mjo01'derin[/ (!'Il van de straf. 

Staatscommissie. 

Volgens de toelichting der Staatscommissie, bewaart deze titel het 
stilzwijgen over de transactie, omdat deze, volgens haar voorstel, in 
de gevallen waarin zti thans nog geldt buiten het gebied van hei fiscale 
regt, door eene uitdrukkelijke bepaling del' invoeringswet zou ver
vallen. »De gewone strafactie" aldus vervolgt de Commissie, »moet 
geen onderwerp uitmaken van overeenkomsten tusschen het staalsgezag 
en den verdachte." 

(Vgl. hcl Verslag VRn Jc 'l'lI'cede Kamer bij art. 74 . hicl'Uc!tlcl' bI. 519.) 

Advies van den Raad van State. 

Opschrift en inhoud van dezen titel 
geven aanleiding tot het gevoelen, 
dat daarin meer dan één punt ge
regeld wordt, dat tot de procesorde 
en niet tot het strafregt behoort. 

Rapport aan den Koning. 

Of in dezen titel niet geregeld 
wordt, wat tot het gebied der proces
orde behoort, is reeds hiervoren 
behandeld, b[j de algemeene be
schouwingen. [Zie de rubriek Om-

I vang, hiervoor op bI. 44 en 45]. 

Art. 68. 

Behoudens de gevallen waarin rechterlijke uitspraken voor 
herziening vatbaar zijn, kan niemalld andermaal worden ver
volgd wegens een feit waarover te zijnen aanzien b~i gewijsde 
vall den Nederlandsehen rechter, of van den rechter in de 
koloniën en bezittingelI van het rijk in andere werelddeelen, 
onherroepelijk is beslist. 

Is het gewijsde afkomstig van een anderen rechter, clan 
heeft tegen clenzelfclen persoon wegens hetzelfde feit geene 
vervolging plaats in geval val!: 

1°. vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging; 
2°. verooroeeling gevolgd door geheele uitvoerilIg , gratie of 

verjaring oer straf. 

O. R. O. AltT. 76. Behoudens de gevallen waarin regterlijke uit
spraken voor herziening vatbaar zijn, kan niemand andermaal worden 
vervolgd wegens een feit waarover ten zijnen aanzien bij gewijsde van 
den nederlandschen regter of van den regter in de koloni!!n en bezit
tingen van het rijk in andere werelddeel en onherroepelijk is beslist. 

Is het gewijsde afkomstig van een anderen regter , dan heeft tegen 
denzelfden persoon wegens hetzelfde feit geene vervolging plaats in ge
val van; 
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(/. vrijspraak; 
b. veroordeeling gevolgd door geheele uitvooring , gratie of verjaring 

der straf. 

Memorie van Toelichting. 

1. Vel'val va·n het I'egt tut stl'afvol'd~l'ir1!J' 

A. Gewijsde (art. 76). 

Non bis in idem. Deze regel die thans slechts ten deele ~ijne uitdrukking 
vindt in de artt. 10 en 218 van het wetboek van strafvordering, eischt 
eene algemeene erkenning in het wetboek van sb·afregt. 

Ten aanzien van gewijsden van den nederlandschen regtel' waarbij on
herroepelijk, dat is zonder mogelijkheid van nadere voorziening, ter zake 
van het feit is beslist, geldt de regel, behoudens de gevallen van revisie 
('1'. XIX strafv.) , onbepaald. Met gewijsden van den nederlandschen l'egter 
stelt de wet uitdrukkelijk gelijk die van den regter in de kolonien of 
bpzittingen van bet rij k in andere werelddeelen. Dit iR een regtstreeksch 
gevolg van de executoire kracht dier gewijsden in Nederland I. 

Is het gewijsde afkomstig van een vreemden regter , dan sluit het 
vervolging hier te lande uit in geval van v I' ij sp r a a k on bepaald, 
in geval van ver oor de e I i n g alléén zoo deze gevolgd is door geheele 
uitvoering, gratie of veljaring der straf. 

Vrijspraak is hier op te vatten in den zin door het nederlandsche 
regt aan dit woord gehecht. Een ontslag van regtsvervolging , zij het 
dan ook onder den naam of in den vorm van vrijspraak, door een vreemden 
l~egt.er uitgesproken, mag hier te lande de vervolging niet beletten. Èr 
is geen reden om in Nederland den schuldige aan een feit, dat onder 
het bereik der nederlandsche strafwet valt. vrli van straf te laten om
dat dit feit dool' den vreemden regter , volgens de vreemde wet, niet 
strafbaar is geoordeeld. 

Het enkele feit eener in Nederland niet uitvoerbare veroordeeling kan 
natuurlijk de strafvervolging hier te lande niet uit luiten. Anders als 
de in den vreemde opgelegde straf ook geheel is ondergaan. Eene tweede 
veroordeeling ware dan in strijd met de billijkheid en een niet gflregt
vaaJ'digd bllik van wantrouwen in de strafregtspleging van andere staten. 
In gelijken zin is de zaak begrepen in § ij, n". 1 van het duitsche 
strafwetboek. Art. 19 'r. I, ontw. strafv. 1863 ging verder waar het 
de strafvervolging hier te lande uitsloot in alle gevallen, waarin de be
klaagde krachtens het vreemde vonnis st raf 0 n der g a a tof he e ft 
on der g a a n. Dq vervolging hier te lande uit te sluitAn wanneer de 
beklaagde ter zake van hetzelfde feit in het buitenland eene vrijheid
straf 0 n der g a at, schijnt onnoodig, daal' zij in dat geval niet zal wor
den ingesteld. Voorts omvatten de woorden st l' a f (niet de straf) he e f t 
ondergaan bet geval, dat het vonnis slechts door gedeeltelijke exe
cutie is gevolgd, als de veroordeelde zich aan de verdere uitvoering door 
de vlugt heeft. onttrokken. Ook in dat geval alle strafvervolging hier 
te lande onvoorwaardelijk uit te sluiten is niet wenschelijk. 

, Al't. 10~ uel' wet von 2 Sopt. 185j· (Staat.,blnd 11°.129). Ul't. 110 d,'" wct '(111 31 
~Il'i 1865 (Staatsblad nU. 55) en al't. 161 dCI' wct van 31 ~lci 1865 (Staatsblad 111/. 56). 
Vgl. de mem. vun toeI. acl art. 19 1'. 1, ont\\'. stl'afv. van 1863. 
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Eene anderA afwijking van art. 19 T. I, ontw. strafv. is deze, dat, 
in overeenstemming met § ;), n". 2 van het duitsche wetboek, vorvol
ging hiel' te lande ook wordt uitge-sloten door gratie of verjaring van 
de door den vreemden regter opgelegde straf. Waar gratie door den 
vreemden souverein is verleend, ware eene nieuwe vervolging hier te 
lande stuitend voor het regtsgevoel en zal ~.ij ook wel nimmer door 
bet belang del' openbare orde dringend worden geëiscbt. Wat de ver
jaring van de straf betreft, de termijnen daarvoor door de vreemde 
wetgevingen gesteld zijn zoo lang, dat na afloop daarvan de vervolging 
hier te lande wel altijd zal zijn verjaard. 

"" Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

t,........ Alin. 2ct. V1·fispmak. Hierbij dient gevoegd te worden »01 ontslag van 
1'egtsvel'vo(qing" in verband met het door de Commissie gehuldigd be
ginsel om hiel' niet te vervolgen wat elders st.raffeloos is. 

De bepaling is aangevuld overeenkomstig de wijziging, gebracht 
in Titel I. 

Alin. 2b. »Uitvoenng". Gedurende de voorwaardelijke invrijheidstelling 
is de veroordeeling niet geheel uitgevoerd. Ten einde strafvervolging 
te voorkomen in de gevallen dat een in het buitenland voorwaardelijk 
in vrijheid gestelde biel' te lande vertoeft, dient hierachter opgenomen 
te worden: • vo07'wam'cleLi[jke in-vrijheid-stelling". 

Overlll waar bet stelsel van voorwaardelijke vrijlating geldt, is 
de voorwaardelijk vrijgelatene onderworpen aan een nauwlettend 
toezicht der politie. Een verblijf iu het buitenland ware met dat 
toezicht niet te rij men, en zal dus noch hiel', noch in den vreemde 
ooit geoorloofd wezen. Vertoeft alzoo in Nederland een in het buiten
land voorwaardelijk vrijgelatene, zoo mag men met zekerheid aan
nemen, dat hij in strijd handelt met de voorwaarden zijner vrij
lating. Hij behoort mitsdien gelijk te staan met iederen anderen 
ontvluchten gevangene, en zijne voorwaardelijke vrijheid in het 
buitenland moet, zoo hij daarvan een ongeoorloofd gebruik maakt, 
geen reden zijn om strafvervolging hiel' te lande onherroepelijk uit 
te sluiten. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

ten zi[jnen aanzien. IJees: te z. a. zie bij art. 21 [15, hiervoor op bI. 279 J. 
Achter regtel' en achter we7'elcldeelen in de eerste al. behoort eene 

komma te staan. 

G. O. AltT. 68 = art. 68 van het Wetboek. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(29 October 1880.) 

De heer VAN DE WERK: Tegen de 2de, 3de en 4de alinea va art. 68 lteb ik 
bezwaJ·en. lIiet· wordt get'egeltl het "non bis in idem", zoo voo I' eeu feit J'eeds in het 
blljtelliaud is gestraft. 

Zoolang wij lIiet mogen uitleveren Neuerlandet·s, wat ik belt·eut· ell waat·doot· de 
materie, handelende over misdt'ijvell in het buitenland begaan, zeet' zou vereenvou
digd worden, zoo lang is het noodig dat wij de hand houdelI aan onze bevoegdheid 
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om Nederlanders die in het buitenlan.l misllt'even te sU'aITen, Het is daarom dat ik 
gaal'ne heb gestemd V001' at't. 5, n", ;l, \'an .lit ontwerp, Dij de uitbl'ci.Jing, die ik 
eenet'zijds aan die bevoegdheid had willen geven, heb ik hij de debattcn over den 
Jsten Titel reeds gezegd: "dat nummel' 2 van al't. 5 te l'llim wa gesteld, omdat 
de daaraan in het Duitsche Stmfwethoek toegevoegde hepcl'kendp bepalingen zijn 
weggelaten," Onze regtel'~ worden nu bevoegd, indien slechts 01) het fcit, dool' de 
wct van het land waal' /tet begaan is, .51 raf is gesteld, belmlve e,'enwel in lle ge
vallell, bij art, 68 , dat wij thans behandelen , genoemd. 

Ik zal daarlaten of ucze bepeJ'ldng van bevoegdheid niet betel' in den lslen Titel 
ware neèl'gesc\u'even, daal' dit in het systeem van de Reget'ing moeijelijk zou gaan, 
maal' wensch el' op te wijzen, dat ook nog andel'e bl'pet'kingen wal'en noodig ge
weest, onder andet'e indien het feit dool' persoon!ijke omstandighe.len van den 
dadel' in het buitenland niet kan wOl'den vervolgd; men denke aan het geval dat 
iemand misdeed ouder dan 10 jaal', maal' beneden .len leeeftijtl van 12 à 14 jaal', 
tlien men in het buitenland in .Ien regel al~ nOl'ma V001' tic tocl'ckenb,uu'hcid aan
neemt, alsmede indien in het buitenland VOOI' het daal' gepl egde feit eene klagte 
noodig is en hiel' niet, en 1.00 die klagte niet iti getichied I'n OIU het .laal'bij te 
laten indien het misd l'ijf volgens de wetten van het buitenhud is vCl'jaal'd. !liel'bij 
stip ik aan de ongerijmdheid, dat een feit in het buitenland gcplepgd wel lTlag 
worden vervolgd, al wal'e het daal' vet'jaal'd, en niet hiel' te lande, maal' dat, ~\ls 
cl' eenmaal vonnis is, men op de verjaring in het buitenland moet arht geven, zelf:' 
al is het feit gepleegd hiel' te lande. 

lIiermedl': ben ik van zetf gekomen op het punt, waaruit ik meen lleze fout te 
moeten expliceren, en Waal'll it levens de geheele verwal'1'ing in d('zc matel'ie is ontstaan. 

El' is namelijk geen ondel'scheid gemaakt tusschen de misdrijven die hiet' te lande 
en die welke in het buitenland gepleegd wOI'den; men heeft dit, zoo ik dit van de 
RegCl'ing mag veronderstellen, over het hoofd gezien, 

In tie Memol'ie van 'roelichting toch zegt de Regering dat zij de slotbepalingen 
van al'l, 68 had opgenomen "in overeenstemming met § 5, nO. 2, van het Duitschc 
Wetboek", nadat zij l'eeds .iets vl'oeger had gezegd "in gelijken zin i' tie laak in 
dat Wetboek begrepen"; terwijl verdel' in het Verslag, op .Ie helllel'king vall de 
Commissie van Rappol'teul's dat ook in vet'band met .Ie t1mns gehuldig.le lOCI' (na
melijk dat een feit, in het buitenlall(1 gepleegd, steeds slrafhaar is, lOO het feit 
daal' met sil'a[en wOl'dt bedrcigd) ontslag van l'egtst'ercolging dil'nt te worden op
genomen, WOl'dt geantwoord: "de hepaling i .. aangevull\ overeenkolllstig de wijziging 

gebragt in 'ritel 1." 
Bij deze beschouwingen i ' echter geheel uit het oog vedorcn, althans niets vinu ik 

daaromtrent vermeld, dat in Dllitschland de beperking slechls ~lo('g op pal'll/!l'aaph ·~, 
nO, 3, zijnde het geval dat het feit in het buitenland gepleegd is, 1l11itschland heeft 
echtel' hal'e bevoegdheid, zoo het feit in haal' l'ijk werd begaan, in geen enkel opzigt 
bepCl'kt dan bij pamgraagh 7, waal' wOl'dt voorgeschreven dat in.lien I'ecils eene 'tmf 
in het bnitenland is voltrokken, en VOOl' hetzelfde feit eene VCl1lo1'deeiing in Dllibch
land nogmaals volgt, de ondergane stl'llf moet WOrden in aanmcrking gcnomen. Hieruit 
blijkt "oldoende hoe onbepm'kt Duitschland hal'e l'egten heeft gehandhaafu - hetgeen 
ook nog blijkt uit § 37, waal' de regtet' altijd de bevoeg.lh 'id heeft om, na \'CI'OOI'
tleeling in het buitenland, den veroordeelde nog zijn "Elll'enrechte" te ontnemen, 

Nu zou ik voor mij wel eenigzins vel'der willen gaan, ik zou ook bij \'eI'OOl'

deeling voor een feit uit beleefdheid tegellovel' eene ~i('nde lIl\tic, wel willen 
bepalen dat bij vel'ool'deeling, gevolgd dool' executie of gl~üio, Yel','olging hiel' te 
lande werd uitgesloten, 

Nog meel' onze bevoegdheid aan banden leggen zou ik niet willen. 
Gcsteld een Duitsehel' in Nedel'land tijdelijk of blijvend ye['(oeycllde, maakt zieh 

sl'hlll.lig aan ecu ernstig lOi ' dl'ijf. lI ij onlvlugt naal' Dllif~chlallti. ulltl Dnit~chlan.l, 
Olndat deze persoon niet kan wOl'den uitgelevenl, of uit \'l'ij , hl'wegill/! of op on~ 
vCl-/.oek zeet' zeker dien persoon doen tOl'egt slaan, Maal' als Cl' nll geene v(,l'o.ll,.lee
ling volgt, hetzij dOO l' ontslag van I'egtsvcl'volging omdat het feit niet stl~\fbaal' i, 
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volgens hare wetten, men denke hierbij aan het verschil van wetgeving op het punt 
van ballkbreuk (bij een vel'zoek tot uitlevering is, zooals den Ministet, bek'lI1d is, 
van del'gelijk vet'schil tusschen de wetten van Belgie en die yan ons lalld gebleken), 
hetzij dool' vrijspmak, omdat getuigen zich uit ons land niet wilden of konden 
verplaatsen, of doordien een voor het bewijs noodig ambtseedig vel'baal van een 
Nederlandsch ambtenaar alle kl'al:ht in Duitschland miste, moeten wij dan voor 
dezen misdadiger weel' ons land openstellen, zonder hem te kunnen straffen voor 
zijn mi (h'ijf? 

Dat zal ook de Regering met mij niet wenschelijk achten. 
Ik vlei mij niet mijn boven ontwikkeld systeem in deze yoordragt opgenomen te 

zien, en zou reeds tevreden zijn, indien de op verzoek del' Commissie van Rappor
tellI's opl!;enomen woorden "of ontslag yau regtsvel'wlging", alsmede de woorden: 
"of vCl~al'Ïng del' straf', werden weggelaten. 

De heel' MODDERMAN , Minisier mn Justitie: Hiel' is sprake noeh van courtoisie 
lloth van vOI·gissing. lIet geldt l'en beginsel van intcl'l1ationaal l'egt, aan wolks 
ruimel'e opvatting ell toopassing de pmktijk seuCl'! lang behoefte gevoelde. 

Van don aflnvallg af stond het ook bij do Staatscornlnissie vast, ,lat het artikel 
zidl zou uitstl'ekker. ook ove!' binnen'.\ lands gepleegde misdrijven, in afwijkillg 
alzoo I'an het tegenwoOI'dige Wetboek van strafvol'del'ing, welks belu'ompen al't, 10 
de hcm' van de 'Verk schijnt te willen bestendigen. 

Volgens het bestaande regt is het beginsel non bis in idem. wat builenlandsche 
vonnissen betl'ert, alleen erkend voor zoovel're het geldt buiten's lands gepleegde 
mis(h'ijveI1. Art. 10 Strafvordering I'cikt niet verder, en in de geheele wetgeving 
komt geen al'Likel 1'001' dat vrijheirl geeft het begin el van art. 218 Strafvordel'ing 
van toepassing te achten op /Jil1.'lPn'.\ funds gepleegde misdrijven. 

Die beperking is intusschen theol'etisch onhoudbaal' en pmktisch zeel' bedenkelijk, 
Theoretisch onhotldbaal', Het wal'e onmngelijk in eenige minuten of zelf" in een 

gansehen nag, ovel' een zoo ti itCl'st belangrijk, en, wegens tallooze noodzakelijke 
ondel'scheidingen, zoo belangt'ijk ingewikkeld onderwerp van intel'nationaal regt, 
als de erkenning van gewijsden van buitenlandsche regtel's: behool'lijk en volledig 
te discussiel'cn, Intusschen, de hoofdbeginoclen staan vast. De beschaafde natien 
moeten, ül'er en wem', elkander op het stuk del' straf justitie den noocligen bijstand 
,'el'leenen en datzelf.le vCl'tI'ouwen in de deugdelijkheid van elkander' regtspraak 
(zonde!' ' t welk di e bijstand nieL te vel'(ledigen zou zijn) moet Cl' ook toe leiden 
dat zij elkalHlel's I'es jlldicat:c 7.001·eel mogelijk ee!'biedigen. 

En 1'001' Nedel'land is de toepassing die1' beginselen te minder bezwaal'lijk omdat 
de élats limill'ophes .!.Bclgie en Dllitschland) waarmede zich vel'l'e de meeste v!'agen 
van intel'l1ationaal regt vool'(loen op 7.00danigen trap van beschaving gekomen zijn 
dat wij waarlijk wel eenig l'cI'trollwen mogen stellen in hunne wetgeving en ItIlnna 
justitie. 

De pmktijk heeft aangetoond, hoc noodzakelijk het is het, non bis in idem voor 
zoo veel buitenlandsche res judicatre beb'ert , te el'kennen niet alleen bij buitenslands 
maal' ook hij binnenslands geplcegde misdl'ijven. Aan een station tusschen Arnhem 
en Zutphen verduisterde een DllitschCl', in dien·t van de Maat chappij tot exploitatie 
vun Staatsspool'lvegen een hem dool' eelle dame toevertrouwd voorwerp. Uit YI'ees 
VOOl' slI'af nam hij de vlugt naai' Dllitschland, doch, aldaal' aangekomen, wer,1 hij 
onmiddellijk gcarresteel'd en dool' den Duitschen I'egter verom'deeld toL gevangenisstraf 
wegens misbruik \'an l'eI'tI'oll\ven in Nerlel'lancl gepleegd. Nadat hij die straf had 
ondel'gaan, kem'de hij naar r edel'land terug, daal' hem uitzigt was gegeven hiel' op 
nieuw, zij het dan 09k niet in dm'geliJke betl'ekking, geplaatst te wOI'den, Toch 
werd hij hiel' ten tweeden male tCl'egtgesLeld en op nieuw verOOI'deelel. lIet I'egt 
van gratie kan in del'gelijke gel'allen Le hulp komen, maal' is het nieL ,'el'standigel' 
de twcede vCI'volging Llitteslu i teil ? 

Dl' geachLc ~pl'cker wijst nu op allerlei IJOZWal'ell die zich kllnnen voordoell, waal' 
bel' éélle wet te maken, die nooit tot eenig bezwaar zou kunnen leiden? 
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lIet hoofdbezwaal' mn den heel' van de Werk schijnt mij nOl! al vcr gezocht. Hij 
vI'eesl dat zij die /zier te lantle mi~(ll'ijf gepleegd hebbeu , zich uaal' Ill't uuitenl:ll\11 
zullen begeven en dààl' van de justitie een gewijsde vau \'l'ijspI'aak of ()nl~lag van 
rcgtsvel'\olging zullen ziE'n te I(l'ijgen, om dan, met dal gewijsde gewapend, 1I:\al' 
Nederland terug te keeren, waal' zij dan niet meCl' zollllcu klluuen worden vel'
volg(l. Maal', ik waag, hoc zal (lit kunststukje op den rlU\lI' kUtllll'll gelukken, tenzij 
de buitenlandsche ambtenal' n van hpt openuaal' minislcI'ie - wat loch wel niet te 
vC1'ondeI'stellen is - met onze mistladigel'S een eontJ~\ct aangingcu7 \Vat zou het 
buitenlandsch openuaal' ministerie: bewegen stmfvel'voll!ingcn aau te mngell lIlet Ile 
wetenschap dat ZIJ slechts tot ontslag van I'egtsvcl'volging kllllllpn leiden? Ik \"Cl'
heeld mij ook dat, als 7.IIlkc dwaasheden plaats gl'ppen. dl' Nctlel'1:llllbchc ~1illistC'I' 
van Justitie, dool' hemidlleling \"tIn zijn ambtgtllloot Vall huitpnhlllll-che zakcn, ill 

tijds de uitlevel'ing zou vl~gcn, 
Dat de huitenlandsche justitic zich de hiel' te lamlc ,!.(eplccg,lp llliSlll'ij\"cn mimIcI' 

e1'l1stig zal aantl'ckkcn dan die wolke in haal' eigell land gC'p1regll zijn is te \'l'l'
wachten, Maal' ,lat zij, als zij ook tie eel'ste \'ol'volgt, tlit me( minll('r 1.I11'~ Zl)ll ,111"11 
of zelfs dm'gelijkc "el'volgingcn dn('ll ZOII cenig en allC'clI 0111 aan Ile Nctll't'lallrlsche 
mislhvligm's eenc oxccpLio J'oi jll(licata' le bowI'gen, tlat \'1'l'('S ik \'obtrc1d ni,'t. 

De heel' VAN DE 'WERK: lIet is hiel' de plaats nipt, tlat Ol'k('l1 ik mcl ,Ien Mi
nislm', om te debattel'ell over mo ij lijkt' plinten nUl illt(,l'nationaall'('~L Maal' w:tntWI'I' 
de Minister mij besl'hnl(ligL "all eeno hE'krompell lel'J' te \'('rll"tligell, dan kom ik 
daal'tegen op en wil ik "l'agcn: hc('ft tie Minitel' ni('t gpltoll\'II Ihtt ik zelr~ Wil 

wiJlen uitbl'eiden het l'egt van uiUC\'el'ing, om daal'lloor a lil' 1I10('ijeli.ikh~den te 
\'I10l'komen? \Vanneel' een JJollandcl' mislloet in Dnit,chlanll, Ihw is 11l't wen,dw
lijk dat hij dáár teregt staat. Hij moet hiel' gecn \Tijplaats knnncn \'Îwlcn \'001' 
zijn mis(l!'ijf, zoo soms onze wet dal fcit niet mct stl'alli'll bC'Ilt'('igl. Ik wil niet riat 
('en persoon, in het buitenland vel'oOI'oecld. hi l' nogmaals t('l'('~t mi staan, lIIaal' 
ik wil ook niet dat epn buitenla1l(ler die hiel' het afschnwl'lijkste mislh'ijf hl'cft be
gaan, na vrijspraak in zijn Rijk, onmirhlcllijk rlaama WC!\\' onge,tl'nft I.,al lJIoptcn 

wOl'oen toegelaten, a ls hij hiel' te lande wil tel'll{!kollll'n. 
Omdat ik echtel' wanhoopte tlit in ome wet te ,'cl'kl-i.i{!l'n, gaf ik aan 11" h:l1ld 

om in ielIe!' geval het ontslag yan j'cgts\"el'yolging te SChlll}lpl'n. Ik wijs tlanl'tl'" 
nogmaals op het geyal van hankbl'cuk en np het \'l'I':;chil dat Ilaarn1l1tl'cllt iu tie 
H'I':;chillende wetge\'ingen bc~taat. In de aftleclingen Ih'h ik Ü'I1 ,t<'l'bte mtn{!I'
dl'Ongen om eenc ruimel'e, bl'eellel'c opvatting in 'fitel I lil '<'I' tl' leggen. cn 0111 

dien in te rigten in nen geest zoo als dat nu is geschie,l. !lat wa, {!cen Ilckroll1p<,nhl'Îtl 
waarnit dat VOOl'tspl'Oot. 'Vannecl' cpn Nellel'lanllel', Wil l'I'Ilelll"'I'll(' ik, in Ikl~ie 
een feit pleegt, dat yolgen<; ,Ie Bel{!i'iC'he wet {!l'en miSlIt'i.if is. 1'11 hIl'I' \\'('1. dan 
moet die persoon hiel' nil1llnel' kunnen tel'(>~t :;taan. tenzij \"om' el1k,,11' Itcl':l,llde 
misclt'ijven. Maar ook omgekeerd, wil ik slechts in hoogst cl1kcle {!l'\"all,'n aan on/l'n 
stt'afl'egter het regt ontnemen c10n misllatligel' te stmll'en, die in OI1S hllll rIl' :;tl,tf

wet heeft overtreden, 

De heel' MODDERMAN , Minister ran Jlistitie: De hijv()('!!ing van !tet ontsl:t~ \':lil 

l'eglsvel'\'olging wCI'd bij de ~ch l'ift elijke gerlachtc'nwi"I'ling }lid ,looI' 11l'J"(lC'jl op 
builenhuHlsche wetgevingen gemoti\'cel't\, maal' had plaats op p:l'OlHl \'all h('t 111ell\\"e 
art. 5, Il0. 2 van het Ncdc1"landsche ontwel'p. \Valll1ccl' slechts ~trafha:tl· is dat!!I'llI' 
wat het is naaI' de wetge\'ingen van beide lanllen, Ilan ligt hct ill ,h'n aal'll Ikl' zaak 
om ook in geva l van ontslag van reY/.\fen·o/yiIlY ('11 wiC' kan hetel' (Ian 111' \1:eC'l11lle 
l'cgter beool'deelen of !let feil onder de tTPemde lI'et 1'0/1) het ,,11011 bis il/ idem" te 

erkellnen. 
Nn is het volkomen WRat· dal tlrw I'edenering all('('n gP1t1t ,'OOI' ti" bUi/pil 's lalllIs 

1'11 niot VOOI' tIe binnell 's ltwtls gl'plec).!;llc misllt'ijl'en, i\la:\I' tlls'I'hcll 11,'J.e heitl<> 
wel'tl l'eeds dOOI' de Stafltsc01l1lOissic geen I1IHlcl'Sl"h"itl !!ellt:takt. En ik herhaal nil't 
te kunnen begl'ijpen w,\t tie 11lIiten iandsche lllObtewu'ell Vllll Iwt openhaal' 1Tlinè;tel'i~ 
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bewegen zou vel'volgingen in te stellen met het doel om onze misdadigers een ge
wijsde van vrijspraak of ontslag van l'egtSYCl'volging en daardoor de exceptio rei 
jlldicatae te bezorgen. 

De hem' van de Wet'k ving aan met de zeel' juiste opmerking, dat het betet· zou 
zijn als alle be chaafde natien tot begilltiel aannamen altijd de bel'egtiging te doell 
plaats gl'ijpen voor het 1r!!J1J) deliclJ. c.omlllis.~i, met andere woorden, voor den l'egter 
in wiens lalld het JlUsdcijf gepleegd is. Dat ben ik volkomen met hem eens. Maal' 
om dat begin el te kunnen toepassen moet men ook landgenooten uitleveren ; om 
dit laatste te kunnen doen moet de Gl'ondwet herzien wOI'den ; en wij spl:eken nu 
nipt ove!' de Grondwet maal' over het ontwerp-Stt-afwetboek. 

Art. 69. 

lIet rccht tot strafvol'dcri lig vcrvalt door dcn dood vall den 
vcrdachte. 

O. R. O. A lt'1'. 77. Het regt tot strafvordering vervalt dool' den dood 
van den verdachte. 

Memori e van Toelichting . 

R. Dood van den verdachte (art . 77). 

Dat de strafactie vervalt dool' den dood van den verdachte, spreekt 
van zelf. De uitdrukking van dien regel in de wet is echter niet over
bodig, met het oog op de niet langer te erkennen uitzonderingen, die 
het geldende rE'gt (artt. 447 - 451 strafv.) daarop aanneemt voor de 
veJ'l1Iogenstl'afi'en in belastingzaken. Zie voorts art. 13, Titel I ontw, 
strafv. 1863 en de toelichting , 

Advies van den Raad van State. 

Art. 77 levert dool' z.ijne alge
meenheid stof tot bedenking. 

Ook het art. 11 (later lil), titel 
I van een nieuw wetboek van straf
vordering hield in, dat bet regt tot 
strafvordering vervalt door den dood 
des verdachten. 

De Raad van State in zijn tot dat 
weLboek betrekkelijk advies van den 
3dcll Augustus 1863 maakte tegen 
die bepaling bez.waren, welke in het 
voorloopig verslag van 1863/ 4 wor
den teruggevonden . 

De artikelen 447-45 1 van het 
wetboek van st;'afvordering van 1838 
komen aldus te vervallen. 

Of ook art. 8 der wet van 22 
April 1864 (Staatsblad nO. 29), op
houdt te gelden, is met het oog 
op art. 98 van het ontwerp niet 
duidelijk, 

Hei is welligt de bedoeling, dat 

Rapport aan den Koning . 

Art 77 en 84 [75]. De beschou
wingen over deze artikels hebben 
niet de overtuiging gegeven, dat, 
in strijd met hetgeen in de memorie 
van toelichting is betoogd, niet alle 
straf persoonlijk moet zijn, In geen 
geval schijnt, als regel, nog eene 
strafvordering hetzij vóór, hetzij nà 
het vonnis, tegen de erfgenamen of 
regt verkrijgend en van den dader te 
moeten worden toegelaten. Of niet
temin in fiscale of andere zaken 
eene uitzondering op den regel zal 
worden toegelaten, en wo ja, bin
nen welke grenzen, dit blijft, vol
gens art, 98 [91J, overgelaten aan 
de fiscale of bijzondere wetten. 

Dat door den dood van den ver
dachte de werking van art. 43 [33] , 
en evenzeer van vel'del'e bepalingen. 
z.al ophouden, is juist, en geheel 
overeenkomstig de bedoeling, Doch 
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de noodige uitzonderingen op art. hiermede worde niet verward de 
77 ten aanzien van belastingzaken , 
ten minste der rijksbelastingen, bij 
de belastingwetten zeI ven kunnen 
worden gemaakt (art. 98 [91]). 

Naar 's Raads inzien behoort eene 
uitzondering op den algemeellen 
regel van art. 77 des ontwerps tcn 
aanzien van bel ast i n g zak enen 
j ag t zak en, hetzij in het wetboek 
zelf, hetzij in de daartoe betrek-

mogelgkheid, om vernietiging of 
onbruikbaarmaking van werktuigen 
of andere voorwerpen te kunnen 
gelasten, die zelfs in geval van vrij
spraak enz. moet bestaan, gelijk in 
de memorie van toelichting, ouder 
IX aan 't slot [zie hiervoor bI. 358], 
reeds werd opgemerkt. 

kelijke speciale wetten, te worden voorbehouden. 
Persooulijke straffen kunnen, gelijk van zelf spreekt, na den dood 

des verdachten niet worden vervolgd of ondergaan; maal' anders i het 
gelegen bij ontduiking van Rijks- of andere belastingen en Illet de in 
beslag genomene of verbeurd te verklaren voorwerpen, welke, gelgk 
art. 77 in zijne algemeenheid luidt, door het openbaar gezag na doode 
dps verdachten zouden moeten teruggegeven of door ziine erven niet 
behoeven uitgeleverd te worden. 

Bovendien zou de werking van art. 43 [33] des ontwerps verlamd 
worden " zoodra de verdachte overleed. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De artt. 447-451 Wetboek van Strafvordering maken eene uitzon
dering ten aanzien van boete in belnsting:mken. De Raad van • tate wil 
eveneens eene uitzondering voor belasting en bovendien eene voor jagt
zaken. De Minister zegt in antwoord aan den Raad van Rtalp dat nrt. 
98 [91] die uitzondering openlaat. Maar hoe is hei dan m!·t de 1'/'1'([8 

bestaande . peciale bepalingen in belastingwetten? Wordpn die afgeschüft 
of niet? En zal dus in het. eerste geval de uitl.Ondering weer uitdruk
kelijk moeten worden in.qevoerll? In de Memorie van Toelichting wordt 
niet erkend de uitzondering voor belastingzaken. Strijdt dit niei tegen 
's Ministers antwoord aan den Raad van State, W!\flr hii zegt dat art. 
98 wel uitzondering voor belastingzaken bij speciale wetten toelaat·( Wat 
is nu regt? Dit moet duidelijk worden uitgedrukt, en de exceptie naa t 
den regel worden vastgesteld, - en dit te eerder omdat, naar het 
gevoelen van sommigen, de except.ie niet met grond verdedigbaar is, 
daal' ook in fiscale zaken de straf straf' is en dus niet meel' moet kunnen 
worden gevorderd als de persoon, tegen wien zij is uitgesproken, niet 
meer bestaat. 

Overeen komstig bet aangeteekende in de Memorie van Toelich
ting, behooren de uitzonderingen, in de artt. 447-451 Wetboek 
van Strafvordering gemaakt VOOl' de vermogensstraffen in belasting
zaken , niet te worden bestendigd. Bii de onmisbare invoeringswet 
kunnen deze artikelen worden ingetrokken. Uitdrukkelijke intrek
king zal noodig zijn, daal' anders de regel zou gelden: »Iex gene
ralis non derogat legi speciali." 

G. O. AltT. 69 = art. 69 van het Wetboek. 
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Art. 70. 

Het recht tot strafvordering vervalt door verjaring: 
1°. in één jaar voor alle overtredingen en voor de misdrijven 

door middel van de drukpers gepleegd; 
2°. in zes jaren voor de misdr~iven waarop geldboete, hechtenis 

of gevangenisstraf van niet meer dan drie jaren is gesteld; 
3°. in twaalf jaren voor alle misdrijven waarop tijdelijke ge

vangenisstraf van meel' dan drie jaren is gesteld; 
4°. in achttien jaren voor alle misdrijven waarop levenslange 

gevangenisstraf is gesteld. 

O. R. O. AltT. 79. Het regt tot strafvordering vervalt door verjaring: 
Ct. in zes maanden voor alle overtredingen en voor de misdrijven 

door middel van de drukpers gepleegd j 

b. in 7.es jaren voor de misdrijven waartegen geldboete, hechtenis 
of gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren is bedreigd j 

c. in twaalf jaren voor alle misdrijven waartegen tijdelijke gevange
nisstraf van meer dan drie jaren is bedreigd j 

d. in achttien jaren VOOl' alle misdrij ven waartegen levenslange ge
vangenisstraf is bedreigd. 

Memorie van Toelichting. 

D. Verjaring (artt. 79-82). 
Ter m ij 11 en. Hier wordt in de eerste plaats onderscheiden tusschen 

overtredingen en misdrij ven. De vervolging van alle overtredingen ver
jaart in zes maanden. Gelijke korte verjaring geldt voor de misdrijven 
dool' middel der drukpers gepleegd. Ten aanáen van alle andere mis
drijven wordt onderscheiden, naarmate van den aard of den duur der 
daartegen bedreigde straffen. Eene zekere evenredigheid tusschen den 
duur del' straf en den termijn der verjaring is wenschelijk , opdat hij 
die zich door de vlugt aan de hand der justitie onttrekt, langer uit 
de nederlandsche maatschappij verwijderd blijve dan de gestrafte. Zijne 
vrij willige ballingschap moet in den regel langduriger ",ijn dan het maxi
mum der teg'=ln het hem ten laste gelegde misdrijf bedreigde straf. Die 
regel mist natuurlijk alle toepasselijkheid bij levenslange straf en kan 
ook niet gelden bij tijdelijke gevangenisstraf van twaalf jaren en meer, 
daar anders bij de misdrijven waartegen zoodanige langdurige straf is 
bedreigd, de verjaringstermijn langer zoude worden dan wenschelijk en 
in het belang der openbare orde noodig is. 

Advies van den Raad van State. 

Op het voetspoor van het Duitsche strafwetboek wordt dit onderwerp 
almede. in dit ontwerp behandeld, niet alleen wat de verjaring der st l' a f
fen betreft, gelijk in den Code Pénal BeIge het geval is, maal' ook 
van de strafvordering. 

Daar het onderwerp der verjaring moeijelijk gescheiden kan worden 
en de verjaring der actie en die der straf in naau w verband staan, is 
het naar 's Raads oordeel in ieder geval wenschelijk , dat het onderwerp 
in één en hetzelfde wetboek, hetzij dan in het wetb. van strafregt , 
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hetzij, gelijk vroeger. in het ontwerp van een nieuw wetb. van strafvord. 
afgehandeld worde. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 79a. De termijn van zes maanden werd door eene mi 11 der hei d 
der Co m mis si e te kort geacht, omdat anders bij overtredingen, door 
zeevarenden en andere reizende en trekkende lieden gepleegd, al te dik
wijls straffeloosheid door verjaring zal ontstaan. De mee l' der hei d was 
echter van oordeel, dat de termijn lang genoeg is. Voor drukpersdelicten zou 
zij echter aan een langeren termijn, bijv. van een jaar, de voorkeur geven. 

ó. ten hoogste d"ie jaren. Deze redactie doet denken aan misdrijven, 
bedreigd met een maximum van 3 jaren, en sluit uit misdrijven met een 
lager maximum. Men leze daarom liever: »!'an d"ie JW'en of minder" . 

.t11·t. 79ó. De redactie is gewijzigd. 

Opmerkirg van Prof. M. de Vries. 

bedrei,qd. Liever: gesteZel. Zie bij art. 10 [hiervoor bI. 21 4 1. 

G. O. Alt'l'. 70 = art. 70 van het Wetboek. 

Art. 71. 

De termijn van verjaring vangt aan op clell dag lla cl i ('11 waltl'Op 
het feit is gepleegd, behoudens in cle volgende gevallen: 

P. bij valsehheicl, valsebe munt of muut8chelllli8 vangt (Ie 
termijn aan op den dag na dien waarop gebruik i, g('llIaakt van 
het voorwerp ten opzichte waarvan de valsehhcicl, vah>che 111l1nt 
of muntschennis gepleegd is; 

2°. bij de misdrijvclI OI11schreven in de artikel(']) 2T , 27D 
en 282, op dell clag ]la dien del' bevrijding, of Vall den (]00(1 

van hem tegen wien on middellijk het llIisclrij f geplt'pgcl i~; 
3°. bij de overtredingen Olllschrevell in . 

de artikelen 465, 46G en 467, op c1en dag j 
1Ia dien, waarop ingevolge artikel 22 van r 
het Burgerlijk Wetboek de aldaa.r bedoelde , rlliig"\()('g~l I~i.i Ih'o"ct ~an 

. . l' l' bl"k \ 3] Dcc.] , 8j(.~'b!. 11 ,26~ ) J. reglsters waarUIt zooe a.lllge overt.re( llIg lJ"t 
ter griffie van de arrondissements-l'echt-
bank zijn overgebracht. 

O. R. O. AltT. 80. De termijn van verjaring vangt aan den dag na 
dien waarop de daad is gepleegd. behoudens in de volgende gevldlen: 

hij valschheid, valsche munt of muntschennis vangt de termijn aan den 
dag na dien waarop gebruik is gemaakt van het voorwerp ten optigte 
waarvan de valschheid, valsche munt of muntschennis gepleegd i ; 

bij de misdrijven omschreven in de artikelen 298, 2!J9, 304 en 305, 
den dag na dien del' bevrijding; 

bij misdrijven door middel van de drukpers gepleegd die niet dan op 
klagte vervolgd worden, den dag na dien waarop de kJagtc is geschied. 
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Memorie van Toelichting. 

A an van g van den ter mijn. De termijn van verjaring vangt in 
den regel aan DEN DAG n a die n wa a I' 0 P d e d a a d g epI eeg dis 
(computatio civilis). Dien aanvang met art. 458 strafv. en art. 15, 'l'itel 
I, van het, volgens de opmerkingen van deI.I raad van sta.te, gewijzigde 
ontw. strafv. 1863, te bepalen 0 p het oog en b I ik, waarop het misdrijf 
is gepleegd (computatio natul'alis) , leidt tot een berekening van den termijn 
bij uren wat zeker minder wenschelijk is te achten. 

De d a a d. Met opzet is hier niet gezegd het st I' a fb are Fr.lT. Uit 
de gekozen uitdrukking blijkt, dat zoo wel bij voortge7.ette misdrijven 
waarbij elk feit op zich zelf strafbaar is, als bij gewoonte-misdrijven 
waarbij tot de strafbaarheid eene reeks van feiten wordt vereischt , geene 
daad of handeling, op zich zeI ve of alleen in verband met andere straf
baar, grond tot vervolging kan opleveren, als sedert zij gepleegd is de 
termijn van verjaring is verstreken. Ook bij delicta repentina komt het 
alleen aan op het tijdstip der gepleegde daad, niet op het tijdstip waarop 
het gevolg is ingetreden waardoor het misdrijf werd voltooid. In gelijken 
zin de slotbepaling van § 67 van het duitsche wetboek. 

Voor de drie uitzonderingen op den vooropgestelden regel bestaan ver
schillende gronden. 

De eer s t e sluit zich aan bij art. 15, derde lid, Titel I van het 
ontw. strafv. 1863. Wanneer de een de valschheid pleegt en de ander 
van het voorwerp gebruik maakt, moet de verjaring voor beiden gelijk
tijdig loopen. Daarenboven zoude, als deze uitzondering niet werd aan
genomen, ten aanzien van stukken die eerst na verloop van korteren 
of langeren tijd gevolg kunnen hebben, zooals testamenten, de vervol
ging van het misdrijf in zeer veel gevallen veljaard zijn, voordat dit 
kon worden ontdekt. 

Deze laatste grond geldt ook voor de t wee d e uitzondering. De weder
regtelijke vrijheidsberooving wordt in den regel niet ontdekt, althans de 
schuldige daaraan zelden bekend vóór de bevrijding. Daarenboven duren 
tot zoolang , zoo al niet het misdrijf zelf (art. 304 [282J, van de 
vrijheid beroofd houdt), dan toch zijne onmiddelijke gevolgen voort. 

Een geheel andere reden geldt voor de der de uitzondering. Bij pers
delicten is de veljaringstermijn zóó kort, dat, zoo de veljaring reeds 
inging vóór het indienen der klagte, de strafactie veeltijds reeds zoude 
vervallen binnen weinige dagen nadat zij kon worden ingesteld. 

Verslag van de Tweede Kamer. 

Laatste zinsnede. Zie boven, ad art. 78, 2de lid [bij art. 66, hiervoor 
bI. 499]. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Telkens, in plaats van den dag te lezen op den dag. Zie bij art. 34 
[26, hiervoor bI. 337]. 

G. O. ART. 71. De termijn van verjaring vangt aan op den dag na 
dien waarop het feit is gepleegd, behoudens in de volgende gevallen: 

1°. bij valschheid, valsche munt of muntschennis vangt de termijn aan 
op den dag na dien waarop gebruik is gemaakt van het voorwerp ten 
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opzichte waarvan de valschheid, va1sche munt of muntscbpnnis gepleegd is; 
2°. bij de misdrijven omschreven in de artikelen 278, 279 en 2 2, 

op den dag na dien der bevrijding. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(29 October 1880.) 

Ámendement van de Commissie vnn Rapporteurs, 
strekkende om in de hatste alinea achter het woord "hevl'ijoling" te ~tellcn: "of 
van den dood van hem, tegen wien onmiddellijk hut IOisll!'ijf gepleegd is". 

De heel' PATIJN, lid der Commissie I'an Rappol·teul·s: Onze geaehtu rnetlc-afge
vaal'digde, de heer COl'ver lIooft, heeft el' tel'egt op gewezen tlat, 1.00 ab hel artikel 
nu luidt, de tet'mijn voor de vel'jat'ing del' stl'afvOI'(\ering tel' mke van tie :\I·lt. 
287, 279 en 282 nim mei' zon aanvangen wanneel' de uood he! mi~dl'ijf gevolgd i'. 

Dat is zeer zeker de bedoeling niet geweest. 
Om dit bezwaar te ondervangen hebbcn wij gemeend dit amendemcnt le II10etcn 

vOOl'stellen, in de hoop dat de Minister daartegen geen bczwaar zal hehben. 

De heel' MODDERMAN , Minister van Justitie: De heel' COJ'YCI' Hooft en ue Com
missie hebben de beleefdheid gehad mij mede te deelen dat dit amentIement ZUil 

worden ingediend. Ik heb Cl' de juistheid van erkent! en vel'klaar dus hel OVCI' te neUlen. 

[Het amendement werd al zoo door de Regcering overgeuomeu.J 

WIJZIGINGSWET VAN 31 DEC. 1887 (Stb\. nO. 265), 

Art. 3 der wijzigingswet. 

Aan art, 71 van het Wetboek van Strafrecht wordt aan bet 
slot een nieuwe zinsnede toegevoegd, luidende: 

,,3°, bij de overtredingen omschrevcn in de artikelen 465, 
466 en 467, op den dag na dien, waarop ingevolge artikel 22 
van het Burgerlijk Wetboek de aldaar bedoelde registers waaruit 
zoodanige overtreding blijkt ter griffie van de arl'ondis.ements
rechtbank zij novergebracht." 

Memorie van Toelichting. 

Verder is het noodzakelijk voorgekomen eene voorziening te treffen 
ten aanzien van de verjaring van de overtredingen van de artt, 465, 
466 en 467 van het Wetboek van Strafrecht. door de ambtenaren van 
den burgerlijken stand begaan. Deze overtredingen kunnen reeds ge
ruimen tijd gepleegd zijn alvorens zij kunnen ontdekt worden, wat eerst 
mogelijk is als de registers van den burgerlijken stand en de dubbelen 
daarvan in de maand Januari van elk jaar zijn overgebracht ter griffie 
van de arrondissements-rechtbank, Reeds dan, maar eerder nog op het 
tijdstip, waarop die registers dool' het openbaar ministerie daarna worden 
onderzocht, kunnen echter eenige overtredingen, daann begaan, in
gevolge den algemeen en regel van art, 70, 1°., Wetboek van Straf
recht, verjaard zijn, 

Art, 3 dezer wetsvoordracht heeft ten doel de hier.bedoelde leemte 
I 33 
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aan te vullen, waarvoor art , 71 van het Wetboek van Strafrecht de 
aangewezen plaats schijnt, 

Verslag van de Tweede Kamer. 

Art, 3, Daar art, 22 van het Burgerlij k Wetboek reeds ten gevolge 
eener vroegere wet gewij zigd is, meent men dat achter de woorden 
:oBurgerlij k Wetboek" behoorde ingevoegd te worden: :ozooals het is 
gewij zigd bij art, 2 der wet van 24 Juni 187 9 (Staatsblad nO

, 132) ," 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(1 December 1887.) 

De heel' DU TOUR VAN BELLINCIIA VE, Jlfinister van Justitie: Omtl'ent art. 3 
lees ik in het Verslag der Kamer de volgende opmerking: 

"Daal' art. 22 van het Burgerlijk Wetboek reeds ten gevolge eener vroegere wet 
gewijzigd is, meent men dat, achter de woorden "Burgerlijk Wetboek" behoorde 
ingevoegd te worden: "zooals het is gewijzigd bij art. 2 del' wet van 2.J. Juni 1879 
(Staatsblad nO. 132)." 

Ik geloof dat dit niet noodig is, zelfs dat het betel' is om de redactie, uie ue Re
geel'ing heeft voorgesteld, te handhaven. Men moet niet vergeten dat a l'L 22 vall 
het Burgerlijk Wetboek, zooals dat vroeger bestond volgens de wet van 1838, "el'
dwenen is en heeft plaats gemaakt voor het tegenwoordige art. 22, dat in 1879 in 
het ·Wetboek is opgenomen. Dat is thans de bepaling van liet BUl'geI'lijk Wetboek, 
·Waarom zou men nu bij art. 22 nog aanhalen het jaar waarin het gewijzigd is? 

De heel' GREEVE, lid del' COl1onissie van Rapporteurs: De vraag dool' den Mi
nister besproken werd gedaan in de afdeeling waartoe ik de eel' had te behooren. 

Men begreep niet waarom de Minister, die in art. 1 tweemaal yenvijst naar 
eene wijziging van een artikel, van de wijziging van artikel 27 [22] van het Bur
gerlijk Wetboek in art. 3 in dit ontwerp geen melding maakt. Art. 27 [22] zooals 
het nog in de officieele uitgaaf voorkomt, is geheel veranderd bij de wet van 2.J. 
Juni 1879 (Staatsblad nO, 132). 

Nu spreekt het vanzelf dat onze l'echtel's dat wel weten; maal' wat kwaad kan 
het, hen, die tegenwoordig bijna niets anders dan gewijzigde wetsartikelen hebben 
toe te passen, te hel'Înnet'en óók aan de wijziging van art. 27 [22] Burgerlijk Wetboek? 

Ik vraag daarom den Minister: welk bezwaar bestaat er bij u om in art. 3 van dit 
ontwerp te volgen de wijze van behandeling dool' u in art. 1 van dit ontwerp gevolgd? 

De heer DU TOUR VAN BELLINCIIA VE, Minister van Justitie: lIet bezwaar 
is mijns inziens van geen waarde. Van het verlangde bestaat tot nu toe, voor 
zoover ik weet, geen antecedent, Waarom het thans in te voeren? 

Het spl'eekt vanzelf dat, wanneer speciale wetten gewijzigd zijn, bijvoorbeeld de 
wet op het notariaat, niemand zood ani ge wet zal noemen, zonder daal'bij de wijzi
gingen aan te geven. 

Laat ons echtel' het Burgerlijk Wetboek a ls één geheel beschouwen, en niet telkens 
de wijzigingen, die daarin aangebracht worden, opnieuw herhalen, want dan moet 
men ooI, consequent blijven en beginnen met op te geven in welk jaar dat Wetboek 
is tot stand gekomen en bij welke serie van wetten het telkens is veranderd. 

De heel' GREEVE, lid del' Commissie van Rappo/'telt/'s: De Minister zegt dat 
het Burgerlijk Wetboek één geheel is; ik heb het tegendeel niet beweerd. Maar 
wat ik wel heb beweerd is dat dit wetsontwerp zelf aangeeft wijzigingen die in de 
bestaande wetten gaandeweg worden aangebracht, 

Ik wijs nog eens op het wetsontwerp dat voor ons ligt, en wel op art. 1, 2°" 
en vraag nog eens : waarom dáár wel gewezen op eene bestaande wijziging en hiel' 
in art. 3 daarvan gezwegen 7 
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De heel' DU TOUR VAN BELLINCUA VE, Jlfinistel' van Justitie: Bij de behan
deling van de wijzigingen in het Wetboek van StrafvOJ'dering heeft de Kamer deze 
wijze van handelen zelve gewild [zie de behandeling del' wet tot wijziging van art, 
385 van het Wetboek van Strafvordering in Smidt, Strafvordering Dl. Il, bI. 
179-189]. Ik heb aan dien wensch destijds gevolg gegeven, en hoop niet dat men 
het Jnvalijk zal nemen, dat ik mij op dit antecedent bel·oep. 

Art. 72. 

Elke daad van vervolging stuit de verjaring, mits die daad 
den vervolgde bekend of hem op de bij de wet voor gerechtelijke 
akten bepaalde wijze beteekend zij. 

Na de stuiting vangt een nieuwe verjaringstermijn aan. 

O. R. O. AltT. 81. Elke daad van vervolging stuit de veljaring, mits 
die daad den vervolgde bekend of hem op de bij de wet voor geregte
lijke akten bepaalde wijze beteekend zij. 

Memorie van Toelichting. 

St u i tin g. Evenals de verjaring zelve, zoo berust ook hare stuiting in 
strafzaken op geheel andere gronden dan in burgerlijke zaken. Bij de eerst
gemelde is geen spraak van een onderstelden afstand van regten , en wordt 
de stuitende kracht der daad van vervolging dau ook niet aangenomen, 
omdat zij de onjuistheid dier onderstelling in een bepaald geval aantoont. 
Stuiting moet in strafzaken alleen gelden opdat de verjaringstermijn niet 
verstrijke gedurende de vervolging, terwijl het onpraktisch zoude zijn 
nevens den tijd der verjaring nog een anderen in de wet te bepalen, 
binnen welken alle daden van vervolging moeten aftoopen om als ééne 
doorloopende handeling te worden beschouwd. Moet uit dien hoofde de 
stuitende kracht van elke daad van vervolging ook in strafgedingen gelden, 
de gronden waarop in strafzaken de verjaring zelve rust, dat namelijk 
na een lang tijdsverloop met de herinnering aan het gebeurde de nood
zakelijkheid der bestraffing en tevens de mogelijkheid van het bewijs ver
valt, beletten aan de stuiting eene te groote uitbreiding te geven. In 
afwijking van art. 15, Titel Iontw. strafv. 1863, maar in overeen
stemming met § 68 van het duitsche wetboek is dus aangenomen de 
bloot subjectieve werking der stuiting. Met andere woorden, de daad 
van vervolging brengt alleen stuiting mede ten aanzien van den ver
volgde en voorzoover zij hem bekend is of althans formeel ter zijner 
kennis is gebragt. Men mag daarbij niet vergeten, dat wat geldt voor 
het bewijs van misdrijf en schuld, althans evenzeer geldt voor het tegen
bewijs, en dat het dus hem, die binnen den verjaringstermijn geen 
kennis heeft bekomen van eenige tegen hem gerigte daad van vervol
ging, niet ten nadeele mag komen, zoo hij na dien tijd niet meer 
paTatus ad litem, niet meer in staat is de tegen bem ingebragte bewijzen 
te ontzenuwen. 

De bijzondere bepaling over stuiting van verjaring, voorkomende in 
art. 33 der wet op de ministeriële verantwoordelijkheid, over te nemen 
is niet wenschelijk. In het algemeen stuit de klagte de verjaring niet, en er 
is te minder reden om voor de besluiten bedoeld in de artt. 4, 5 , 9 en 18 
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der voormelde wet, al moe t ingevolge art. 20 aan den ontvangen last 
tot vervolging gevolg worden gegeven, een ander beginsel aan te nemen 
nu de termijn der verjaring van vijf op zes jaren is gebragt. 

Verslag der Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

"Stuit". Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de volle verjarings
termijn telkens op nieuw zou beginnen en de verjaring derhalve volkomen 
zou kunnen worden verijdeld. Het schijnt daarom noodzakelijk bij te voegen: 
"De verjaring begint weder te loopen van den dag der laatste geregte
lijke acte". Dit is te meel' noodig, omdat de bijvoeging gewoon is en 
4et reeds daarom gevaarlijk zou zijn haar hier weg te laten al ware zij 
op juridische gronden niet strikt noodig. Men zie bijv. art. 86 (77] en 
de Memorie van Toelichting op dat art. [hierachter bl. 524]; zoo ook 
art. 33 der wet op de ministeriele verantwoordelijkheid van 20 April 
1855 (Staatsblad nO. 33). 

De uitlegging, waarvoor de Commissie vreest, is de eenig juiste. 
N a schorsing van verjaring wordt de draad weer opgevat, loopt 
dezelfde termijn door; na stuiting vangt een nieuwe termijn aan. 
Hiermede strookt geheel de aangehaalde plaats in de Memorie van 
Toelichting, waar va.n de stuiting der verjaring van de straf ge
zegd wordt, dat de termijn op nieuw begint te loop en bij ontvluch
ting van den veroordeelde. Het tegenovergestelde beginsel zou overi
gens in geenen deele volgen uit de aanbevolen bijvoeging: "De ver
jaring begint weder te loopen van den dag der laatste gerechtelijke 
acte". Te dien aanzien zij voorts opgemerkt, dat wegens de sub
jectieve strekking van het artikel, de nieuwe verjaringstermijn niet 
aanvangt op den dag der laatste gerechtelijke acte, maar op den 
dag waarop de daad van vervolging aan den vervolgde bekend of 
bern beteekend is. 

Te allen overvloede is bet algemeen (ook in ons Wetboek van 
Strafvordering) erkende beginsel dat door stuiting de draad del' 
verjaring wordt afgesneden, tbans in [een aan] art. 81 [toegevoegd] 
2de lid uitdrukkelijk uitgesproken. 

De Commissie meent in bet voorgestelde artikel te mogen berusten. 
Ofschoon het bezwaar dat de verja.ring volkomen illusoir zal kunnen ge
maakt worden dool' de Regering niet is opgelost, erkent de Commissie 
dat bet stelsel der Regering theoretisch juist is en practisch de ge
vreesde gevolgen, bij eene verstandige toepassing, niet zal na zicb sleepen , 
terwijl het geheel laten vervallen der stuiting en het enkel toelaten van 
schorsing uit een practisch oogpunt niet is aan te bevelen. 

G. O. ART. 72 = art. 72 van het Wetboek. 

Art. 73. 

De schorsing der strafvervolging ter zake van een pracjudi
cieel geschil schorst de verjal'ing. 
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O. R. O. ART. 82. De schorsing der strafvervolging ter zake van een 
praejudiciëel geschil schorst de verjaring. 

Memorie van Toelichting. 

Schorsing. Het artikel gaat zoover niet als art. 16, Tit. Iontw. 
strafv. 1863: "verjaring loopt niet gedurende de bij de wet bevolen 
schorsing der strafvervolging". Deze algemeene regel toch schijnt niet 
te regtvaardigen in zijne toepassing op hei in art. 11 en 12 van dat 
ontwerp voorzien geval. De gronden voor de verjaring blijven in volle 
mate gelden ook bij krankzinnigheid van den beklaagde. Hetzelfde is 
het geval bij een praejudicieel geschil (Vorfr-age) waarvan de aanvang der 
strafvordering afhankelijk is (question p1'éjudicielle à l'action) 1. Rgst daar
entegen in een a a n h a n gig strafgeding een geschil, dat door eene 
andere magt moet worden uitgemaakt, voordat de strafregter kan be
slissen (question pI'éjudicielle au jugement) 2, dan alleen moet de schorsing 
der strafvervolging te dier zake ook de verjaring schorsen . Art. 82 
gaat niet verder. A.nders § 69 van het duitsche wetboek. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De redenen voor de beperking der schorsing tot het geval in het 
artikel omschreven, welke de Memorie van Toelichting geeft, schijnen zeer 
betwistbaar. Waarom zou in het geval van krankzinnigheid niet gelden 
de regel, contra age1'e non valenlem non cU/'I'it p1'aescl'iptio? Is het niet 
tegen het publiek belang de vervolgbaarheid te beperken waar het open
baar Ministerie zelf niet bij magte is de vervolging voort te zetten? 

De civielrechtelijke regel, "contra agere non valentem non CUlTit 
praescriptio" kan in het strafregt niet worden ingeroepen, daar, 
gelijk in de Memorie van Toelichting bij art. 81 [hiervoor bl. 515 ] 
is uiteengezet, de verjaring in strafzaken op gansch andere gronden 
berust dan in burgerlijke zaken. Is het juist - hetgeen in het 
Verslag niet wordt betwist - dat de strafactie moet achterwege 
blijven in de gevallen, waarin ten gevolge van een lang tijdsver
loop zoowel de herinnering aan het gepleegde feit, als de mogelijk
heid om het te bewijzen worden gemist, dan is het onverschillig 
of dit langdurig tijdsverloop door krankzinnigheid van den dader 
of door eene andere oorzaak is ontstaan. In strafzaken heeft ver
jaring niets gemeen met eene poena negligentiae, noch met ver
moedelijken afstand van recht. De tijd op zich zelf doet in het publiek 
belang de strafvervolging verjaren ook daar waar het openbaar 
ministerie, hetzij wegens krankzinnigheid des daders, hetzij wegens 
andere redenen, niet bij machte is de vervolging voort te zetten. 

Eene uitzondering aan te nemen voor het geval van krankzinnig
heid ware dan ook niet gerechtvaardigd en strijdig met" het publiek 
belang" . 

Anders is het wanneer de strafvervolging wegens een prejudi
cieel geschil geschorst is. Dan moet men wel schorsing der ver
jaring aannemen, omdat anders de verdachte het dikwerf in zijne 

1 Art. 323 B. 'vV., Ul"tt. 372, 373 C. P. Ook komt hier in aanmerking het geval 
dat cene st l'arvervolging \\cgens bankbl'cllk afhankelijk is vau de faillietverklaring door 
den burgerlijken regter. 

~ Zie art. 6 strafv. 
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macht zou hebben om door het rekken van het prejudicieel geding, 
den verjaringstermijn vervuld te krijgen. En dan is tegen de 
schorsing der verjaring ook weinig bezwaar omdat, juist door het 
prejudicieel geding, de herinnering aan de zaak wordt levendig 
gehouden. 

G. O. AltT. 73 art. 73 van het Wetboek. 

Art. 74. 

Het reeht tot strafvordering wegens overtredingen waarop 
geene andere hoofdstraf gesteld is dan geldboete, vervalt door 
vrijwillige betaling van het maximum der boete, en van de 
kosten indien el' reeds vervolging heeft plaats gehad, op mach
tiging van den bevoegden ambtenaar van het Opeubaar Minis
terie binnen den termijn dool' hem te stellen. 

Is nevens geldboete verbeurdverklaring op het feit gesteld, 
dan moeten tevens de aan verbeurdverklaring onderworpen 
voorwerpen worden afgegeven of de waarde waarop zij geschat 
zijn, worden voldaan. 

In de gevallen waarin de straf wordt verhoogd wegens her
haling, is die verhooging ook van toepassing, wanneer het 
recht tot strafvordering wegens de vroeger gepleegde overtreding 
volgens het eerste en tweede lid van dit artikel is vervallen. 

O. R. O. AltT. 83. Het regt tot strafvordering wegens overtredingen 
waartegen geene andere hoofdstraf bedreigd is dan geldboete, vervalt 
door vrijwillige betaling van het maximum der boete, en van de kosten 
indien er reeds vervolging heeft plaats gehad, op magtiging van dAn 
bevoegden ambtenaar van het openbaar ministerie binnen den door 
dezen te stellen termijn. 

Is nevens geldboete verbeurdverklaring bedreigd, dan moeten tevens 
de aan verbeurdverklaring onderworpen voorwerpen worden afgegeven 
of de waarde waarop zij geschat zijn, worden voldaan. 

In de gevallen waarin de straf wordt verhoogd wegens herhaling, is 
die verhooging ook van toepassing, wanneer het regt tot strafvordering 
wegens de vroeger gepleegde overtreding volgens hAt eerste en tweede 
lid van dit artikel is vervallen. 

Memorie van Toelichting. 

E. Betaling van het maximum der boete (art. 83). 

De bepalingen van het eerste en tweede lid, ontleend aan art. 254 
strafv. in verband met art. 52 der jagt- en visscherij wet, eischen geen 
toelichting. Alleen het derde lid is nieuw. Bij het stilzwijgen der wet 
zou vrij willige betaling van het maximum der bedreigde geldboete niet 
met veroordeeling op ééne lijn gesteld kunnen worden. Intusschen eischt 
de regtsgrond , waarop recidive als verzwarende omstandigheid steunt, 
gelijkstelling. De tweede overtreding draagt een ernstiger karakter, omdat 
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zij gepleegd is na de vroeger ontvangen waarschuwing. Deze laatste nu 
blijkt te hebben plaats gehad niet enkel dool' een vonnis van veroordeeling , 
maal' evenzeer door de op de bekeuring of op de dagvaarding gevolgde 
vrij willige betaling del' boete. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Alin. 1. Vrijwillige betaling van het maximum der boete zal, bij de groote 
speling in dit ontwerp tusschen minima en maxima gelaten, wel nooit meel' 
plaats hebben. Toch komen bij politieovertredingen eene menigte gevallen 
voor, waarin het wenscbelijk is de zaak zonder vonnis te doen afioopen. 
Eene uitbreiding van de bepaling van dit artikel in den zin van art. 51 
der bestaande jagtwet zou daarom zeer wenscbelijk zijn. De mee r d e r
h e i d der Co m mis si e is echter tegen het beginsel van transactie. 
[Vg1. de toelichting del' Staatscommissie, hiervoor bI. 502.] De regel 
moet zijn dat de 1'egter de straf bepaalt, niet, zij het ook indirect, het 
openbaar ministerie; en alleen bij uitzondering moet toegelaten worden 
dat de beklaagde de regterlijke uitspraak voorkomt, maar dan door het vrij
willig ondergaan van de hoogste straf waartoe hij kon worden veroordeeld. 

Met de meerderheid der Commissie acht de Minister bet begimel 
van transactie in strafzaken volstrekt verwerpelijk; hieruit volgt 
dat aan »eene uitbreiding van de bepaling van het artikel in den 
zin van art. 51 der jagtwet" niet kan worden gedacht. Ook kan 
niet worden toegegeven, dat »vrijwillige betaling van het maximum 
del' boete bij de groote speling in dit ontwerp tusschen minima en 
maxima gelaten, wel nooit meer plaats zal hebben." De boeten van 
het ontwerp hebben in den regel geen hoog maximum. Bovendien 
is deze bepaling, ingevolge art. 98 L91], ook op bijzondere wetten 
van toepassing. 

Alin. 2. » WaaNle waarop zij geschat zijn." Hoe en dool' wien geschiedt 
de schatting'? In art. 45 alin. 2 der jagtwet is daarin voorzien. Zou 
hier niet eene algemeene gelijksoortige bepaling moeten worden opgenomen? 
Het geldt immers de uitvoering del' straf. En zoo niet hier, dan zal het 
Wetboek van Strafvordering in bedoelden zin moeten worden aangevuld. 

De vraag I »hóe de schatting geschiedt", behoort, volgens den 
Minister, als van formeel recht, in het Wetboek van Strafvordering 
te worden beantwoord. 

[Over a/in. 3 zie hiervool' het verslag van de Tweede Kamer, bI. 419 in 't begin.] 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

bed1·eigd. Lees: gesteld. Zie bij art. 10 [hiervoor bI. 214]. 
den dOOl' dezen te stellen te1'1nijn. Verg. het opgemerkte bij art. 32 [24, 

hiervoor bI. 331]. Hier is de infinitief wel niet verbogen, maal' toch 
gebezigd als attributieve bepaling, tegen den eisch der taal. Met ver
vanging van dezen door hem, liever dus: binnen den termijn dOOl' hem 
te stellen. 

G. O. AR'l'. 74 = art. 74 van het Wetboek. 

[Zie oecl IV, bI. 269, volg. bij art. 11 oer Wet 0Jl de Recht. Org.] 
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Art. 75. 

IIet recht tot uitvoering van de straf vervalt door den dood 
van den vet'Oordeelde. 

O. R. O. AltT. 84. Het regt tot uitvoering van de straf vervalt dool' 
den dood van den veroordeelde. 

Memorie van Toelicht ing. 
11. Vm'val van de stm/. 

Over gratie (art. 66 G. W.) heeft het strafwetboek niets nader te 
bepalen; zij wordt dus hier met stilzwijgen voorbijgegaan. De nadere 
wettelijke regeling dezer grond wettige instelling behoort tot het formele 
regt (m·tt. 366-371 strafv.). 

A. Dood van den veroordeelde (art. 84). 

Zie boven ad I B (art. 77 [69 , hiervoor b1. 508]). Zelfs voor ver
lieurdverklaring moet geene uitzondering worden aangenomen op den 
regel van dit artikel, gelijk nog werd voorgesteld bij art. 50, T. XIII 
ontw. sb·afv. L863 . Men lette er op, dat art. 84 alleen spreekt van 
verval van het regt tot uitvoering der straf. Is nu de straf van verbeurd
verklaring reeds uitgevoerd vóór den dood van den veroordeelde of zelfs 
op het oogenblik van het wijzen van het vonnis door voorafgaande in
beslagneming, er valt niets meer te executeren en het artikel blijft d a al'O m 
buiten toepassing. Moet daarentegen bij het. overlijden van den veroordeelde 
het verbeurd verklaarde voorwerp nog worden uitgeleverd of de geschatte 
waarde nog worden voldaan, voor deze vermogenstraf treedt, bij gebreke 
van het een of ander, evenals voor de geldboete eene vrijheidstraf in de 
plaats (art. 44 [34]). Reeds daarom alleen kan aan eene executie tegen 
de erfgenamen niet worden gedacht. 

Advies van den Raad van State. 

Art. 84 verdient in verband met het hiervoren gezegde almede de aandacht. 
In het ontwerp van een nieuw wetboek van strafvordering, titel Xln , 

art. 50, werd althans ten aanzien van de straf van verbeurdverklaring 
het voorbehoud gemaakt, dat deze ook na doode des veroordeelden mogt 
worden ten uitvoer gelegd. 

(Zie RapP01·t aan den Koning over art. 77 O. R. O. bij art. 69 , 
hiervoor bI. 508 en 509.) 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De min der hei d der Oom mis s i e wenschte eene uitzondering voor 
ve1·belt1'dvm·kla1'Zng. De uitvoering del' verbeurdverklaring moet, naar haal' 
gevoelen, ook na den dood des daders kunnen plaats hebben. Vooreerst 
met het oog op de gevallen, waarin van verbeurdverklaring, vernietiging 
of onbruikbaarmaking het gevolg is, en deze in strijd met het publiek 
belang zou worden belet. In de tweede plaats omdat de onherroepelijk 
uitgesproken verbeurdverklaring het verbeurdverklaarde voorwerp heeft 
gemaakt tot eigendom van den Staat, en dus de distinctie del' Memorie 
van Toelichting niet opgaat. De veroordeelde heeft dus den eigendom op 
het tijdstip van zgn o\'erlgden verloren . In het geval van opgelegde boete 
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geldt de bedenking, dat de schuld, waarmede de nalatenschap is belast, 
tegen de erfgenamen moet worden ingevorderd, en de straf derhalve tegen 
hen zou worden llitgevC>e!'d, terwijl bovendien de schuld niet is een schuld 
jUl'e civili die op de erfgenamen zou overgaan. Bij verbeurdverklaring 
geldt deze bedenking niet, omdat bij het overlijden des daders de eigen
dom moet geacht worden reeds door den Staat verkregen te zijn. Ook 
in art. 50, Tit. XIII, van het ontwerp Strafv. 1864-65 was de ver
beUl'd verklaring uitgezonderd. 

De mee r der hei d der Co m mis s i e kan zich echter met het ont
werp vereenigen. Het onderscheid tusschen boete en verbeurdverklaring 
bestaat slechts in schijn. Bij beiden zou men moeten aannemen, dat 
den Staat een regt was geacquireerd. Maar bij beiden ook is deze op
vatting niet juist. Zoo wel boete als verbeurdverklaring wordt bedreigd 
als straf tegen den dader, en de uitvoering dier straf tegen de erven 
strijdt in beide gevallen met het beginsel, dat de straf alleen persoon
lijk is. Bovendien vervalt tegenover de erven de subsidiaire hechtenis. 
Wel wordt tegengeworpen, dat de omstandigheid, dat de keuze tusschen 
uitlevering en hechtenis is vervallen door den dood, niet ten voordeele 
behoeft te komen der erven, maar deze objectie is minder juist. De 
hechtenis is het eenig dwangmiddel dat de wet kent, en dat met de 
verbeurdverklaring zelve wordt gelijk gesteld. Niet alleen dus dat de 
uitzondering die men wenscht illusoir zou blij ven, maar juist de moge
lijkheid dat de verbeurdverklaring door hechtenis werd vervangen be
wijst voldoende, dat hier niet van een verkregen regt van den Staat 
op het goed, maar alleen op de straf sprake kan zijn. 

De gronden waarop de meerderheid der Commissie het gevoelen 
heeft wederiegd, dat de uitvoering van de straf van verbeurdver
klaring ook na het overlijden des veroordeelden moet kunnen plaats 
hebben, komen den Minister afdoende voor. 

G. O. AltT. 75 art. 75 van het Wetboek. 

Art. 76. 

Het recht tot uitvoering van de straf vervalt dool' verjaring. 
De termijn dezer verjaring is bij overtredingen twee jaren, 

bij misdrijven door middel van de drukpers gepleegd vijf jaren, 
en bij andere misdrijven een derde langer dan de termijn der 
verjaring van het recht tot strafvordering. 

In geen geval iR de termijn der verjaring korter clan de 
duur der opgelegde straf. 

O. R. O. Awl'. 85. Het regt tot uitvoering van de straf vervalt door 
veljaring. 

De termijn dezer verjaring is bij overtredingen een jaar, bij misdrij
ven door middel van de drukpel's gepleegd vijf jaren en bij andere 
misdrijven een derde hooger dan de termijn der verjaring van het regt 
tot strafvordering. 
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In geen geval is de termijn der verjaring korter dan de duur der 
opgelegde straf. 

Het regt tot uitvoering van de levenslange gevangenisstraf verjaart niet. 

Memorie van Toelichting. 

B. Verjaring (artt. 85, 86). 

Ter mijn e n. De veljaring der strafvordering berust, het werd reeds 
herinnerd (boven ad art. 81 [72, hiervoor bI. 515 J), op twee gronden, 
eensdeels de verflaauwing der herinnering aan het gebeurde, het allengs 
insluimeren van het publiek geweten dat eindelijk geen straf meer vor
dert, anderdeels het allengs moeijelijker ja onmogelijk worden van het 
bewijs. Bij de veljaring der straf verdwijnt de tweede grond, maar 
blijft de eerste in volle kracht gelden. De termijn moet dus langer 
worden wegens het wegvallen van een der twee gronden, maar dezelfde 
maatstaf van berekening, bij name de duur der be<l'eigde niet die der 
opgelegde straf 1, blijft gelden als regel. Niettemin ondergaat die regel 
eene belangrijke wijziging in het derde lid van het artikel, volgens het
welk ook rekening moet worden gehouden met de opgelegde straf (vgl. 
de aanteekening op art. 79 [70, hiervoor bI. 510 en 511 J). Deze wijziging, 
dat in geen geval het regt tot uitvoering der straf mag vervallen voor
dat de tijd van haren duur is verstreken, is ,tevens de grond der slot
bepaling van het artikel, die de door den regter uitgesproken levens
lange gevangenisstraf aan alle verjaring onttrekt. 

Wat betreft de verlenging der termijnen van art. 80 [71 J, bevat het 
artikel eene belangrijke afwijking van art. 462 sb·afv. en art. 51 Tit. 
XIII ontw. strafv. 1863. Alleen bij de korte verjaring van overtredingen 
wordt verdubbeling aangenomen, bij misdrijven zou dan echter de lange 
termijn het doel doen voorbijstreven en is eene verhooging met een 
derde, zoodat de termijnen van art. 80 o-d worden acht, zestien en 
vier en twintig jaren, behoudens de bepaling van het derde lid, vol
doende. Voor persdelicten is de termijn gesteld op vijf jaren. Het behoeft 
geen betoog dat de soms aanmerkelijk zware straffen, ter zake van deze 
misdrijven opgelegd, niet in negen maanden tijds zullen mogen verjaren 2. 

I Auclers ~ 70 van het cluitsche wetboek. 
2 Vgl. cle wet van 3 Mei 1851 (Staatsblad ua. 44). 

Advies van den Raad van State. 

In de memorie van toelichting 
wordt bij de artt. 82 en 86 [73 en 77J 
de vraag niet bepaaldelijk besproken, 
of en in hoeverre het wenschelijk 
en noodig zij de veljaring ook der 
st r affe n te behouden. In het 
Pruissische wetboek van 1851, in 
die van Hes sen, 0 I den bul' g en 
Lub e c k, was verjaring del' s tI- a f
fen on bekend. 

De Raad zal er zich niet tegen 
verklaren, dat de verjaring der 
s tra ff en, naar het Fransche regt 

Rapport aan den Koning. 

De reden waarom de verja.ring 
van de straffen werd behouden) is 
vermeld bij de toelichting van de 
artt. 85 en 86 1. 

Er is echter geen bezwaar gevolg 
te geven aan 's Raads opmerking) 
om, voor zoover de bij vonnis op
gelegde levenslange gevangenisstraf 

I Voor eene breedere ontwikkeling kan 
vergeleken worden prof. (lr. HEmzE , A.f
hcbung der Strafburkeit clUl'ch Verjiihruug) 
in v. HOLTZENDORFl's Handbuch II, bI. 
594 volg. 
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en het wetboek van strafvordering 
van 1838 hier te lande bestaande of 
bestaan hebbende, behouden blijve. 

Hij moet echter opmerken, dat 

betreft en door toevoeging van een 
derde lid aan art. 85, te voorko
men, dat de opgelegde straf van 
langeren duur kan zijn dan de ter-

art. 85 zeer onbillijk zal kunnen mijn van verjaring. 
werken, met name bij verool'deeling 
tot I e ven s I a n g e g e van gen i s. 
De Mne veroordeelde tot levenslange gevangenisstraf zal ontvlugten en 
komt met eenen termijn van 24 jaren vrij, de andere, die niet ont
vlugt, zal tot zijnen dood in den kerker blijven zuchten. 

In het algemeen is 1/3 verhooging V!l.n den verjaringstermijn der straf
actie te kort: op die manier zal niet zelden de opgelegde straf van langeren 
duur kunnen zijn dan de termijn van verjaring, waardoor de veroordeelde 
aan die straf ontkomt. 

Beter is, wat tot dusverre regtens was, namelijk dat de bij vonnis of 
arrest opgelegde straffen verjaren dool' het verloop van het dubbel getal 
jaren, hetwelk tot verjaring der vervolging zou worden gevorderd. 

Aldus bepaalde ook hpt ontwerp van een nieuw wetboek van straf
vordering. 

[Zie ook hiel'vool' bI. ,*18 over het Stelsel ten aanzien "all her/taling.] 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Aan de bedenking van den Raad van State is wel te gemoet gekomen 
door de derde alinea, maar toch kunnen de termijll6H nog langer zijn. 
Als de uitvoering der straf wegens utiliteitsg1'onden verjaren moet, dan 
moet die verjaring ook niet te kort worden gesteld. Er best.aat inder
daad geen overwegende reden om af te wijken van bet tegenwoordige 
stelsel van vel'dubbeling van den voor de verj!tring der strafvordering 
gestelden termijn. 

Volgt men, met weglating van de derde zinsnede, het bestaande 
stelsel van verdubbeling van den voor de verjaring del' strafvordering 
gestelden termijn, dan is men niet, gelijk men wenscht, gewaar
borgd tegen het gevaar, dat in een bijzonder geval de termijn van 
verjaring korter zou kunnen zijn dan die der opgelegde straf. En 
behoudt men de derde zinsnede, dan is er geen reden waarom de 
verhooging met een derde hier ongenoegzaam zou wezen. 

Alin. 4. Deze alinea is, als reeds begrepen in alin. 3, overbodig. 
De alinea is in het gewijzigd ontwerp geschrapt. 

OpmErking van Prof. M. de Vries. 

Acbter vijf jaren is eene komma noodzakelijk, want hier is het tweede 
lid uit, en begint het derde. 

hoogel'. Lees lange1'. Een termijn is niet hoog, maar lang. In het artikel 
volgt straks kOl'tm', niet lagel' of minder. 

G. O. Awl'. 76 - art. 76 van het Wetboek. 
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Art. 77. 

De termijn van verjaring vangt aan op den dag na dien 
waarop de rechterlijke uitspraak kan worden ten uitvoer gelegd. 

Bij ontvluchting van een veroordeelde uit het gesticht of de 
inrichting waarin hij zijne straf ondergaat, vangt een nieuwe 
verjaringstermijn aan op den dag na dien der ontvluchting. Bij 
henoeping een er voorwaardelijke invrijheidstelling vangt een 
nieuwe verjaringstermijn aan op den dag na dien der herroeping. 

De termijn loopt niet gedurende de bij de wet bevolen schor
sing der tenuitvoerleggillg, noch gedurende den tijd dat de 
veroordeelde, zij het ook ter zake van eene andere veroordee
ling, in verzekerde bewaring is. 

O. R. O. AM'. 86. De termijn van verjaring vangt aan den dag na 
dien waarop de regterlijke uitspraak kan worden tenuitvoergelegd. 

Bij ontvlugting van een veroordeelde uit het gesticht of de inrigting 
waarin hij zijne straf ondergaat, vangt de termijn op nieuw aan den 
dag na dien der ontvlugting. 

De termijn loopt niet gedurende de bij de wet bevolen schorsing der 
tenuitvoerlegging, noch gedurende den tijd dat de veroordeelde, zij het 
ook ter zake van eene andere veroordeeling, in verzekerde bewaring is. 

Memorie van Toelichting. 

Aanvang van den termijn, stuiting, schorsing. Voor den 
aanvang van den termijn is gevolgd het voorschrift van art. 51, derde 
lid, Tit. XUI ontw. strafv. 1863, vooral met het oog op de bij ver
stek gewezen vonnissen, die niet in kracht van gewijsde gaan vóór hunne 
tenuitvoerlegging, zoodat voor deze de regel van art. 462 strafv. on
bruikbaar is. Alleen is inzoover afgeweken van voormeld ontwerp, dat 
niet de dag waarop het vonnis kan worden ten uitvoer gelegd, maar 
de daaropvolgende dag de eerste is van den termijn. Zie boven ad art. 
80 [71, hiervoor bI. 512]. 

Ges t u i t wordt de verjaring door de uitvoering van de straf, en de 
termijn begint op nieuw te loop en bij ontvlugting van den veroordeelde 
uit de plaats waar hij zijne straf ondergaat. 

Wat het derde lid bepaalt over sc hor sin g van deze verjaring, is 
ontleend aan art. 51, vierde lid, Tit. XIU ontw. strafv. Waar de wet 
schorsing der tenuitvoerlegging van het vonnis mogt bevelen, moet de 
termijn der verjaring niet doorloopen, en hetzelfde moet gelden waar 
de executie der straf plaats vindt of feitelijk onmogelijk is, omdat de 
veroordeelde eene andere straf ondergaat. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord • 

.Alin. 1. Deze bepaling moet verband houden met art. 3 van het wets
ontwerp houdende nadere bepalingen omtrent het verzet tegen vonnissen 
in strafzaken bij verstek gewezen en de verjaring van straffen bij vonnis 
of arrest opgelegd (gedrukte stukken, zitting 1879-1880, nO. 122). De 
nieuwe alinea welke aan art. 462 Wetboek van Strafvordering wordt toe
gevoegd moet hier opgenomen worden (zie de Memorie van Toelichting 
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op bedoeld ontwerp, pag. 3), te eerder, omdat anders op grond van art. 
82 [73] de regel exclusio unius zou worden toegepast. 

Alin. 2. Er is niet voorzien in het geval dat de voorwaardelijke invrijheid
stelling herroepen en de veroordeelde voortvluchtig is. De termijn moet 
dan op nieuw aanvangen op den dag na dien der herroeping. 

Aan de tweede opmerking is in het gewijzigd ontwerp gevolg 
gegeven. Niet aan de eerste. Zoodra het bedoelde ontwerp tot wet 
zal zijn verheven, zal door het verzet de tenuitvoerlegging geschorst 
worden (art. 1, 2de lid) en zullen dus de woorden van het Bde 
lid van art. 86 (l> de termijn loopt niet gedurende de bij de wet 
bevolen schorsing der tenuitvoerlegging") ook zonder aanvulling het 
hier bedoelde geval beheerschen. Wat de twee eerste artikelen van 
bedoeld wetsontwerp betreft, deze behooren later in het Wet,boek 
van Strafvordering te worden opgenomen. 

[Zie ook bij art. 72 . hiel' voor blz. 516.J 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

aan den dag. Lees telkens: aan op den dag. Zie bij art. 34 [26, 
hiervoor bI. 337]. 

Het door middel van een suffix afgeleide subst. tenuitvoel'legging is wel 
één woord, maar de uitdrukking ten uitvoer leggen blijft uit drie deelen 
bestaan en dus drie woorden uitmaken. Zoo b. v. hout hakken, maar 
houthakker, te kOl·t komen, maar tekOl·tkoming, te laste leggen, maar telast
legging, enz. Alleen teleul'stellen en teloorgaan worden aaneengeschreven, 
omdat leul' en loor nu geene zelfstandige woorden meer zijn j zoo ook 
teweegbrengen, want weeg is geen woord meer, en tel'echtbrengen, tCl'echt
helpen, terechtwidzen, tCl'echtstellen, omdat "echt in die woorden in een zin 
genomen wordt, dien het op zich zelf staande niet meer heeft. 

G. O. ART. 77 = art. 77 van het Wetboek. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer, 

[Vgl. ook die over art. 31 , hiervoor bI. 353 en 354.] 
(29 October 1880,) 

De heel' MACKAY: Naar aanleiding der laatste alinea van dit artikel: "De ter
mijn loopt niet gedurende de bij de wet bevolen schorsing der tenuitvoerlegging" enz, 
wenschte ik wel aan den Minister te vragen, of daaronder ook begl'('pen is het 
tijdstip gedurende hetwelk de vel'oordeelde een verzoek om gratie heeft ingediend 
en hierop nog niet is beslist, ~ 

De heer MODDERMAN , Min'ister van Justitie: Ik moet den heel' Mackay antwoorden 
dat dit afhankelijk is van de vraag wat daaromtrent later bij de herzienlllg van 
het 'Wetboek van StrafvOl'dering zal bepaald worden, eene herziening die aan de 
invoering van dit ontwel'p zal moeten voorafgaan. Zooals de geachte spl'eker weet, 
wordt er tegenwoordig, wat betl'eft de schorsende kracht van een vClvwek om gratie, 
ondel'scheid gemaakt tusschen criminGle en correctionele veroordeelingen. 

Als hij de heloziening van het Wetboek van Strafvol'dering, dit onderwel'p aan de 
orde zal zijn, zal de wetgever de vraag hebben op te lossen die volgens de juiste 
opmerking van den geachten spl'eker thans bestaat. 
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'rIrl'EL IX. 

Beteekeni8 van 80lllmige in het wetboek voorkomende 
uitdr ukkin gen. 

Memorie van Toelichting. 

De uitlegging der wet is de taak des regters , niet die des wetgevers. 
Het is dan ook de bedoeling van dezen titel niet, in het algemeen de 
in het wetboek gebezigde uitdrukkingen te definiëren. Niets anders wordt 
hier beoogd dan, ter vermijding van gedurige en storende herhaling, 
de beteekenis of meel' uitgebreide beteekenis van enkele uitdrukkingen 
die in meer dan één titel van het wetboek voorkomen, aan te wijzen waar; 

a. die beteekenis eene technisch-juridische is, min of meer afwijkende 
van de gewone taalkundige (artt. 87-89. 91, 92, 94--97 [78 
79, 82, 84, 85, 87-89]). 

b. tusschen tweeërlei regtskundige beteekenis in het wetboek eene keus 
is gedaan (artt. 90, 93 [83, 86]). 

Advies van den Raad van State. 

Titel IX houdt de bet eek e nis van som mig e 1 n het wet boe k 
voo r kom end e u i t d ruk kin gen in. 

Slechts bij enkele artikelen van dezen titel acht de Raad het noodig 
stil te st~an. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De Commissie is met de Regering overtuigd van de noodzakelijkheid 
van dezen titel. Zij behoudt zich echter voor, bij de behandeling van het 
Tweede Boek, de eventueel wenschelijk voorkomende aanvullingen nader 
te bespreken. 

Naar aanleiding van de opmerkingen der Commissie ad artt. 103 
[96] en 130 [121], zijn de artt. 80 (nieuw) en 81 (nieuw) hiel' opgenomen. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(29 October 1880.) 

De heel' VAN DE WERK: [IIier] meen ik cl' de aandacht op te moeten ve tigen, 
dat h t opschl'ift van dezen Titel, in verband met tie daarin vervatte artikelen, taal
kundig niet heeft de beteekenis die blijkens de Memorie van Toelichting daaraan 
gegeven wordt. 

'Wanneer een opschrift luidt: "de beteekenis t'an sommige in het Wetboek 1'007'

kOllwnde uitdrukliingen", én men leest in een artikel van dien Titel: "onder ambtenaar 
wordt begl'epen de persoon die enz.", dan zal ieder denken dat men zal krijgen de 
volledige beteekenis die het woord ambtenaar in deze wet moet hebben, en niet 
dat de beteekenis van het woord ambtenaar zal zijn de beteekenis in dezt>n Titel 
aan dat woord gegeven plus de eigenlijke beteekenis. 

'Wanneer men de Memorie van Toelichting niet raadpleegde, en men bovendien 
niet tot de ongerijmde leer kwam, dat de wel'kelijke ambtenaar volgens deze wet 
geen ambtenaar zoude zijn, dan konde men ahills I'ellenel'en: daal' waw' de uildl'uk
lang ambtenam' voorkomt in het Wetboe/. is de beteelcenis daarvan zoo als art. 84 
opgeeft; andere ambtenaren kent deze wet niet. 
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Nu reeds deze moeijelijkheid bestaat, had men dubbel voorzigtig moeten zijn met 
het kiezen van de terminologie in de verschillende artikelen. 

De uitdl'Ukking "Onder... wordt verstaan" schijnt ten doel te hebben aan te 
duiden, dat men de gegeven beteekenis van [het] woord in eigen zin moet opYatten, 
terwijl door de uitdrukking "Onder ... wordt begrepen" schijnt bedoeld te worden 
dat onder dat wOOl'd, behalve ' wat het woord eigenlijk beteekent , ook nog moet 
worden verstaan wat het artikel noemt. 

Schijnt, heb ik gezegd, want deze terminologie wordt niet consequent volgehouden. 
bijvoorbeeld art. 85 zegt: "onder schipper wordt begrepen", terwijl het niet zal 
worden tegengesproken dat deze wet geen andere schippel's op het oog heeft dan 
de in dit art . 85 genoemde. 

De heel' MODDERMAN , Minister van Justitie: Ik moet ten stelligste opkomen 
tegen de kal'akterschets die de geachte afgevaardigde van dezen titel geeft en tegen 
zijne opvatting van de bestemming van dezen 1'itel. Geen de minste twijfel is moge
lijk, wanneer men de Memorie van 'roelichting leest. Deze Titel is niet bestemd 
om dejinitien te geven; nooit heeft hetzij de Staatscommissie, hetzij de Regel'ing 
aan zoo iets gedacht. Een Wetboek mag niet zijn een leerboelc Deze Titel is noodig 
om de technische beteekenis aan te wijzen van die uitdrukkingen, die in dit ontwel'p, 
hetzij eene ruimere, hetzij eene engere beteekenis hebben dan elders, of die elders 
dubbelzinnig zijn. Met het oog op de onderscheiding, die ik hier maak, zijn ook, 
den ganschen Titel dOOL', twee vel'schillende uitdrukkingen gebezigd: nu eens: "zijn 
begl'epen", wanneer bet te doen is om iets wat in rle taal van het dagelijksch leveJ~ 
of in de taal van andere wetten buiten het begJ'ip zou liggen, binnen het begrip 
te brengen; dan weder: "worden t'crstaan" , wanneer het geldt een woord dat elder. 
dubbelzinnig is. Wanneer men nu den Titel leest, zal men vinden dat aan die ter
minologie is vastgehouden, behalve dáár, waal' het onverschillig is, welk woord 
gebezigd wordt, Zoo zegt bijv. art. 83: Nedel'landCl' is hij die dezen staat bezit vol
gens de wet tot uitvoering van al't. 7 der Grondwet"; misschien ware het l'egel
matiger geweest te lezen: "Onder Nederlander wordt venlaan" hij, die enz. maar 
ik geloof waadijk niet, dat uit het woord "is" eenig misyerstand ontstaan kan. De 
jl11'ist, die het leest, zal denken: het schijnt dus dat men ook Nededandel's heeft 
Jooachtens andere wetten dan die ter llitvoel'ing van art. 7 der Grondwet, en dat 
in dit Wetboek het Nederlanderschap krachtens de wet van 1850 bedoeld wOl'lIt. 
Ik geloof niet dat die jurist zich in dat een en ander vergissen zou. 

Verslag van de Eerste Kamer. 

Nader werd betreurd, dat deze Titel 
zoo uiterst spaar7.aam is. Naar men 
vreesde zal menige uitdrukking, die 
ook eene technisch-juridische betee
kenis bezit, afwijkende van de gewone, 
of die meer dan ééne rechtskundige 
beteekenis heeft, en die evenwel in 
dezen 'l.'itel de verbol'um significulione 
niet is opgenomen, door verschillende 
rechters in uiteenloop enden zin wor
den uitgelegd. 

Antwoord der Regeering. 

Geen wetboek, welk ook, kan 
verhinderen dat sommige uitdruk
kingen in verschillenden zin worden 
uitgelegd. Zonder nadere aanduiding 
is het den Minister niet duidelijk 
welke uitdrukkingen in dezen titel 
nog hadden moeten worden omschre
ven, De Minister herinnert dat hij 
den titel belangrgk heeft uitgebreid. 

Art. 78, 

Waar van misdl'ijf in het algemeen of van eenig misdrijf in 
het bijzonder gesproken wordt, wordt daaronder medeplichtig-
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heid aan en poging tot dat misdrijf begrepen, voor zoover niet 
uit eenige bepaling het tegendeel volgt. 

O. R. O. AltT. 87. Waar van misdrijf in het algemeen of van eenig 
misdrijf in bet bijzonder gesproken wordt, is daaronder medepligtigheid 
aan en poging tot dat misdrijf begrepen, voorzoover niet uit eenige be
paling het tegendeel volgt. 

Memorie van Toelichting. 

Mis d I' ij f. Met het oog op dit artikel behoefden om slechts een paar 
voorbeelden te noemen, in den eersten titel van het eerste en in den 
laatsten titel van bet tweede boek de poging van en de medepligtigheid 
aan de daarin genoemde misdrijven niet uitdrukkelijk te worden vermeld. 

Bepaling waaruit het tegendeel volgt; b. v. die over de 
ligtere bestraffing van poging en medepligtigheid (artt. 55 en 59 [45, 
49]), die steeds in verband moet worden gebragt met de bijwndel'e 
strafbepaling tegen den d a der van bet volt ooi d e mis d I' ij f in het 
tweede boek. 

G. O. ART. 78 - art. 78 van het Wetboek 

Art. 79. 

Aanslag bestaat zoodra eene strafbare poging tot het voor
genomen feit aanwezig is. 

O. R. O. AltT. 88. Aanslag bestaat zoodra eene strafbare poging tot 
het voorgenomen feit aanwezig is. 

Memorie van Toelichting. 

A a n slag. De uitdrukking komt voor in de drie eerste titels van bet 
tweede boek. Zij omvat de (volgens art. 55 [45]) strafbare poging tot 
het voorgenomen feit in overeenstemming met art. 105 C. P. B. en § 82 
van bet duitsche wetboek, geen bloot voorbereidende handelingen, gelijk 
nu nog bij ons regtens is krachtens art. 88 C. P., in Frankrijk reeds 
bij de wet van 1832 vervangen door deze bepaling: »L'exécution et la 
tentative constitueront seules l'attentat." 

Advies van den Raad van State. 

De a a n s I a g, in de drie eerste titels van boek U strafbaar gesteld, 
bestaat blijkens dit artikel, zood ra strafbare poging tot bet voorgenomen 
feit aanwezig is. 

Waar strafbare poging volgens art. 55 [45J in den regel met een 
derde minder gestraft wordt, wordt zij als a a n sla g volgens hoek U 
titels I-UI met gelijke straf gestraft als het voltooide misdrijf (artt. 
99-101, 118,119,125 [92-94, 109, 110, 116J) , behoudens de 
verzwaring der straf bij verzwarende omstandigheden (artt. 117 [108J, 
lid 2, en 124 [115], lid 2). 
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De aanslag om vat derhalve de strafbare poging en het voltooide mis
drijf tevens. Evenals bij de strafbare poging in het algemeen, zijn ook 
bij den aanslag de voorbereidende handelingen niet strafbaar. 

Met deze bepaling van hetgeen onder a a n s I a g te verstaan zij, -
eene bepaling, die met art. 305 Code Pénal BeIge woordelijk en met 
§ 82 van het Duitsche wetboek hoofdzakelijk overeenkomt, - kan de 
Raad van State zich wel vereenigen. 

De vraag overigens, welke aanslag of aanslagen eigenlijk bedoeld worden 
in de artt. 118, 119 en 125, behoort niet hiel', maal' bij voormelde 
artikelen te worden geopperd. 

G. O. ART. 79 = art. 79 van het Wetboek. 

Art. 80. 

Samenspalluing bestaat zooclra twee of meel' pcrsoncn OVCI'

eengekomen zijn om het misdrijf te plegen. 

[In het O. R. O. kwam deze bepaling niet voor.] 

Regeeringsopmerking in het Verslag van de Tweede Kamer. 

Art. 80 (nieuw). De Minister verwijst naar de artt. 103, 111, 
448 en 453 [96, 103, 394 en 398]. 

(Verg. de Memo1"Îe vun Toelichting van 'l'iLel I van Boek n) iu 't algemeen) aall 
' t sIal, eu het Verslag (ler Tweede Kamer bij art. 96.) 

G. O. AR'!'. 80 = art. 80 van het Wetboek. 

Art. 81. 

Met het plegen van geweld wordt gelijkgesteld het brengen 
in een staat van bewusteloosheid of onmacht. 

[ In bet O. R. O. kwam deze bepaling niet voor.] 

Regeeringsopmerking in het Verslag van de Tweede Kamer. 

Art. 81 (niettw). Vergelijk de artikelen: 
a. 102, 130-134, 154, 155) 157, 194, 344, 435, 436 en 

450 [95, 121-125, 141, 143, 145, 180, 317, 381, 382, 3951 ; 
b. 193, 262-265,299, 300, 307 en 339 [179,242,243, 

246) 247, 279, 281, 284 en 312]. 
In die sub a was niet, in die sub b wèl de bedoelde gelijkstelling 

uitgesproken. Soms (zie 263 [243], 2de lid en 265 [247] , 2de lid), 
werd nog daarenboven gewag gemaakt van de omstandigheid dat een 
derde, met den dadel' in verbond, het slachtoffer bewusteloos gemaakt 
had; eene overtollige bijvoeging, gevaarlijk omdat zij tot de redenee
ring a contrario zou kunnen leiden. 

Het is wenschelijk eene algemeene bepaling in het 1ste Boek op 

I 34 
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te nemen. Kan de dader in sommige der sub a genoemde gevallen 
(wat in enkele - zie bijv. 131, 133, 134, 194, 344 en 450 -
niet zeker is) door het brengen in staat van bewusteloosheid, of 
onmacht den door de wet geeischten dwang niet uitoefenen, dan 
zal de gelijkstelling juist daarom ook niet schaden. 

In twee artikelen (154 en 435) echter is het anders. Immers 
daal' is van het plegen van geweld sprake onafhankelijk van het 
onmiddelijke resultaat dat daardoor verkregen wordt. Daarom zal, 
wordt de voorgestelde algemeene bepaling in het Iste Boek opge
nomen, als slotbepaling aan de artt. 154 en 435 moeten worden 
toegevoegd: 

"A1·t. 81 (nieuw) blijft buiten toepassing." 
Eindelijk wordt nu in de artt. 193, 263, 265, 299, 300, 307 

en 339 de bijvoeging geschrapt. 
,,~Met HET PLEGEN van geweld." Voor zooveel bet.reft de BEDltEIGING 

met geweld ware de gelijkstelling ongepast. Wie vooraf aankondigt 
dat hij iemand bedwelmen wil, is juist niet gevaarlijk. 

CVg!. ook het Verslag van de Tweede Kamer over art. 121.J 

G. O. ART. 81 = art. 81 van het Wetboek. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(29 October 1880.) 

De heel' GOEMAN BORGESIUS: Moet na de discussie over art. 31, waarbij èn 
dool' den Minister èn door de Commissie van Rapporteurs aan het woord "bewus
teloosheid" eene zóó beperkte beteekenis is gegeven, dat men bij bewusteloosheid 
uit dronkenschap, alleen kan denken aan een cadaver, nu ook niet art. 81 met een 
enkel woord worden uitgebreid, en wel zóó, dat het luide: "Met het plegen van 
geweld wordt gelijkgesteld het brengen in een staat van bedwelming, bewusteloosheid 
of onmacht"? Ik vraag dit vooral met het oog bij voorbeeld op art. 246, en dit 
te meel' na de zoo even [hiervoor bI. 527] dool' rlen Minister gegeven verklaring, 
dat onder dit aJ'tikel al die gevallen moeten worden vermeld, die volgens het gewone 
spl-aakgebruik niet onder geweld worden gebmgt en toch met geweld moeten wor
den gelijkgesteld. 

De heel' MODDERMAN , lIfinister 'van Justitie: Onder bewusteloosheid heb ik nooit 
andm'S vel'Staan dan totale afwezigheid van bewustzijn . Tegen uitbreiding van art. 
81 tot bedwelming zou ik bezwaar hebben, Men gelieve te bedenken, dat art, 81 
reeds eene belangrijke uitbreiding geeft aan het bestaande regt. Volgens het bestaande 
regt maakt men zich niet schuldig aan verkrachting, wanneer men eene VI'OUW 

bewusteloos maakt en haal' in dien toestand misbruikt, Dit ontwerp, dat volgens 
sommigen lijdt aan eene ziekelijke philanthl'opie, verscherpt de wetgeving ook op 
dit punt en stelt met het plegen van geweld gelijk het brengen in een staat van 
bewusteloosheid of onmacht. Verder te gaan en ook te spI'eken van bedwelming is 
niet noodig, Wanneer door geweld iemand bedwelmd wordt, of ook wanneer iemand 
dool' berlwelming onmagtig wOl'dt gemaakt, dan is el' geweld of onmagt; voor die 
gevallen dus behoeft niet afzonderlijk van "bedwelming" gewaagd te worden, Dam'ell
tegen, wanneer el' noch geweld is aangewend, noch hetzij bewusteloosheid, hetzij 
onmagt bestaat, dan kan de vrouw zich zelve nog verdedigen, 

Tegen verleiding van mindCl'jarigen of afhankelijken wordt overigens cloor andere 
sb-afbepalingen gewaakt. 



EN ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL. Artt. 81, 82. 531 

De heer GOEMAN BORGESTUS: Ik zal geen amendement voorstellen, maar ik 
blijf toch vreezen ) dat dit al·tikel in de pmktijk aanleiding zal geven tot bezwaren. 
Men leze bijv. art. 246. Indien iemand eene .jonge vrouw) met het doel om ontuch
tige handelingen met haar te plegen) in een toestand van bedwelming bl'engt , dan 
zal hij niet gestmft kunnen worden dan wanneer hij haar voor zijn doel gebragt 
heeft in den toestand van geheel cadaveI'. Is dat wenschelijk ? 

De heer MODDERMAN , Ministel' 'Van Justitie: De zachtzinnige interpretatie van 
den geachten afgeva:l.l'digde acht ik niet onbetwistbaat'. Het bedwelmen zou wel eens 
een begin van uitvoCl'ing van het bewusteloos maken kunnen wezen en als poging 
stl-afbaal') wanneer aan alle overige vel'eischten van stJ-afbal'e poging voldaan was. 

Art. 82. 

Ollclel' zwaar lichamelijk letsel worden begrepelI : ziekte clie 
geen uitzicht op volkomelI genezing overlaat, voortdurende 
ongeschiktheid tot uitoefening zijner am bts- of beroepsbezig
heden, en afdrijving of dood van de vrucht eelle!' vrouw. 

Onder zwaar lichamelijk letsel wordt mede begrepen storing 
del' verstandelijke vermogens die langer dan vier weken ge
duurd heeft. 

O. R, 0, AltT, 89. Als zwaar ligcha.melijk letsel wordt aangemerkt 
ziekte die geen uitzigt op volkomen genezing toelaat, duurzame onge
schiktheid tot uitoefening van am bts- of beroep sbezigheden, verlies van 
het gebruik van eenig zintuig, verminking, verlamming of krankzinnig
heid, en afdrijving of dood van de vrucht eener vrouw. 

Memorie van Toelichting, 

Zwaar ligchamelijk letsel. Deze omschrijving is vooral van ge
wigt voor den titel van mishandeling bij welken zij nader [zie bij Tit. 
XX van Boek II, in deel II] zal worden toegelicht. De uitdrukking 
komt echter ook op vele andere plaatsen in het Wetboek voor. Zie de 
art~ 154, 195, 196, 266, 270,275,304,332,334,339,344 
[141, 181, 182,248, 252, 257, 282, 306,308,312,317],412, 
413, 450 [395], 451 [396]. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Voor ~ toelaat" beter "geeft". Uitzigt is altijd toegelaten. 
Het artikel leidt tot ongerijmde gevolgen. Het stukslaan van een arm 

bijv. zal wel zwaar ligchamelijk letsel zijn en valt t.och niet altijd onder 
het bereik van deze bepaling, daarentegen eene kleine wonde aan den 
pink van een vioolspeler wel. De limitative opsomming van gevallen is 
uit den aard der zaak gevaarlijk. Beter is aan den regter de interpretatie 
over te laten van hetgeen onder zwaar ligchamelijk letsel in het algemeen 
moet worden verstaan. Waarom anders niet op nieuweene definitie van 
de woorden der definitie, en omschreven wat onder »verminking" of 
»verlamming" moet worden begrepen? Noodzakelijk is alleen de om
schrijving van hetgeen dool' het gewone spraakgebruik niet ondubbel
zinnig wordt verklaard, maar door wetsduiding in het begrip wordt 
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opgenomen. Het artikel zou naar die opvatting behooren gelezen te worden: 
»onder zwaar ligchamelijk letsel wordt begrepen enz." met weglating van 
de woorden: "verlies van het gebruik van eenig zintuig, verminking". 

"Van ambts- of be/·o~psbezigheden". Worden hier bedoeld de ambts- of 
beroepsbezigheden van den mishandelde dan wel elke bezigheid van dien 
aard? Het eerste zal wel bedoeld zijn, omdat het tweede veel te ver zou 
gaan, maar dan is het wenschelijk de beperking in de wet uit te drukken. 

Zou »gewone bezigheden" niet beter zijn? De taak van eene huismoeder 
is van groot gewigt en toch oefent zij niet een ambt of beroep uit. 

Aan de opmerking is gevolg gegeven. 
Intusschen moest thans ook het woord »verlamming" geschrapt 

worden. 
De ledematen en zintuigen die de huismoeder voor hare bezig

heden als zo 0 danig behoeft (handen, oogen enz.), kunnen haar niet 
worden ontnomen, zonder dat het zwaar lichamelijk letsel ontwijfel
baar zeker is. 

Omtrent het 2de lid (nieuw) vergelijke men dr. RAMAElt, bI. 102. 
Van ziekelij ke storing te spreken ware hier overtollig. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

wO/·dt aangemerkt. Liever: wO/oden aangemerkt en daarachter een dub
belvunt. 

duu/·zame. Dit is hier het ware woord niet. Duurzaam is datgene dat 
van natuur geschikt is om te duren, ook al duurt het niet lang. IIout 
b. v. kan duurzaam zijn, maar toch, wanneer men het in 't vuur werpt, 
wordt het vernietigd en duurt niet lang. Duul'zaam staat altijd in goeden 
zin. Eene dUII1·zame ongeschiktheid is niet wel denkbaar: het eene woord 
is met het andere in strijd. De hier bedoelde uitdrukking is: VOORT
DUItENDE ongeschiktheid, want voor·tdu/"end staat tegenover tffdelQ"k. Maar 
duurzaam staat tegenover broos, vel"gankeli(jk. 

G. O. ART. 82 = art. 82 van het Wetboek. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(29 October 1880.) 

De heer VAN DE WERK: Bij de omwisseling van het gebruiken dezer termino
logie [zie de rede over dezen titel in 't algemeen, hiervoor bI. 527] geeft explicatie 
van art. 82 moeijelijkheid. Uit het artikel kan men nu lezen dat behalve het zwaar 
Iigchamelijk letsel daar omschreven er geen ander zwaar ligchamelijk letsel zou be
staan. Het "wordt begrepen"' kan ons niet helpen, want ik toonde aan "wordt be
grepen" en "wordt verstaan" zijn door elkander gebruikt. 

De heer MODDERMAN , Minister van Justitie: De geachte afgevaardigde verlangt 
inlichting omtrent de bedoeling van art. 82. "Onder zwaar ligchamelijk letsel wor
den begrepen." 

Is, vraagt hij, de bedoeling dat geen ander zwaar ligchamelijk letsel zal worden 
erkend, dan die species die hier met name genoemd worden 7 Natuul"lijk niet. Uit 
de uitdrukking: "worden begrepen", blijkt ten duidelijkste dat hier met name alleen 
wordt genoemd datgene wat zonder dit artikel kon geacht worden geen zwaar lig
chamelijk letsel te zijn, althans wat zonder dat artikel slechts betwistbaar dlLt karakter 
zou bezitten; van datgene wat onbetwistbaar zwaar ligchamelijk letsel is, bijv ver
minking, het afhakken van een been enz. wordt hier niet gesproken, hoewel of liever 
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juist omdat dit zonde,· twijfel als zwaar ligcltamelijk letsel te beschouwelI is. De wet 
geeft geel! definitie, ik he l'haaI het, maal' neemt met name ondel' het begrip op 
datgene, wat, bij 't stilzwijgen del' wet, welligt niet daaronder zou gebragt WOl'den. 

Verslag van de Eerste Kamer. 

In de vorige ontwerpen was de 
uitdrukking» zwaar ligchamelijk let
sel" limitatief; zij is nu met opliet 
enuntiatief geworden. (Verslag der 
tweede kamer [hiervoor bI. 532].) 

Antwoord der Regeering. 

De reden waarom de uitdrukking 
zwaar lichamelijk letsel enuntiatief 
is geworden staat vermeld in de aan
gehaalde plaats van het verslag. 

Ligchamelijk letsel is echter noch 
een medisch-technische, nocb een juridisch-technische term. Mitsdien is 
er thans onzekerheid ontstaan in de toepassing, welke bovendien ont
trokken is aan het toezicht van den rechter in cassatie. 

ZÓÓ oordeelden eenige leden; anderen waren met de wijziging ingenomen 
op de gronden, in bet Verslag vermeld. 

Art. 83. 
Nederlander is hij oie dezen staat bezit volgens de wet tot 

uitvoering van artikel 7 der grondwet. 
Met den Nederlander staat gelijk ieder ander wiens uitleve-

ring bij de wet is verboden. 

O. R. O. Alt'!'. 90 . Nederlander is bij die dezen staat beût volgens 
de wet tot uit.voering van artikel 7 del' grondwet. 

Met den Nederlander staat gelijk ieder ander wiens uitlevering bij 
de wet is verboden. 

Memorie van Toelichting. 

Ne d e rl a TI der. Zie de adt. 5, 7 , 109 [101] , 442 [388] en 443 [389]. 
Het woord Nederlander moet in het strafregt , als deel van het staatsregt , 
verklaard worden uit de politieke wet, in art. 7 der grondwet bedoeld, 
die welke thans bestaat, met haar enge opvatti.ng van he~ nederlanderschap 
in staatsregtelijken zin waar zij dit bepaalt tot het genot der burgerschaps
regten , of die welke haar later mogt vervangen. Het tweede lid van het 
artikel strekt om te verhoeden, dat niet iemand straffeloos zoude zijn vol
gens de nederlandsche wet en evenmin zoude kunnen worden uitge
leverd. Bepaaldelijk is dit van gewigt voor de uitlegging en toepassing 
van art. 5, niet het minst met het oog op de ingezetenen der neder
landsche kolonien en bezittingen van het rijk in andere werelddeelen, 
die, voor zoo ver ze Nederlanders zijn volgens het burgerlijk wetboek, 
al missen zij dezen staat volgens de wet van 22 Julij 1850 (Staatsblad 
nO. 44), niet mogen worden uitgeleverd uithoofde van het bepaalde bij 
art. 22 in verband met. art. 2, aanhef, der geldende uitleveringswet 
van 6 April 1875 (Staatsblcld nO. 66). 

G. O. Awl'. 83 = art. 83 van het Wetboek. 
[Vgl. de rede van den Minister, opgenomen oo,ler dezen Titel in ' t algemeen, hiervoor bI. 527.] 
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Art. 84. 

Ollder ambtenarell worden begrepen alle personen verkozen 
bij krachtens wettelijk voorsehrift uitgeschreven verkiezingen. 

Onder ambtenaren en onder rechters worden begrepen schmds
rechters; onder rechters zij die administratieve rechtsmacht 
oefenen. 

Allen die tot de gewapende macht behooren, worden mede 
als ambtenaren beschouwd . 

O. R. O. All'l'. 91. Onder ambtenaren zijn begrepen alle krachtens een 
wettelijk voorschrift verkozen personen . 

Onder ambtenaren en onder regters zijn mede scheidsregters begrepen. 
Allen die tot de gewapende magt behooren, worden mede als amhtenaren 

beschouwd. 

Memorie van Toelichting. 
Am b ten are n, reg ter s. HlJt artikel geeft geene definitie van het be

grip van ambtenaren maar breidt, in zijn eerste lid, dit begrip uit tot 
alle krachtens de wet of wettelijke verordening ver k 0 zen personen. Dat 
ook de op openbaar gezag aangestelde personen ambtenaren zijn, spreekt 
van zelf. Het is dus onnoodig dit in eene bepaling, die anderen dan de 
daarin genoemde niet uitsluit, te zeggen . Anders art. 41, eerste lid, T. I 
Boek II ontw. 1847 . Het tweede lid van het artikel is nieuw. De scheids
regter , die een munus publicum waarneemt, zij het krachtens een privaat
regtelijk mandaat, moet tegenover de strafwet gelijk staan met den regter. 
Het derde lid van het artikel stemt overeen met de slotbepaling van art. 41 
ontw. 1847. Alleen zijn de woorden »zonder onderscheid van rang" niet 
overgenomen, als overbodig. De bepaling is overigens alleen noodig voor 
minderen in rang, daar de officieren reeds krachtens hunne benoeming 
ambtenaren zijn. 

Advies van den Raad van State. 

Art. 91, 1 ste lid, begrijpt onder ambtenaren alle krachtens een wettelijk 
voorschrift verkozen personen . 

Is het van den eenen kant niet noodig om , gelijk boek II, titel I, art. 41 
van het strafwetboek van 1847 deed, te verklaren, dat de op openbaar 
gezag aangestelde personen am b ten are n zijn, van den anderen kant 
onthield in 1847 de Regering er I 
zich van onder am b ten are n te Rapport aan den Koning. 
begrijpen alle krachtens een wettelijk ' 1ste lid. El' wordt bezwaar gemaakt 
voorschrift ver k 0 zen personen. dat onder ambtenaren, »bij wege van 

De leden del' Eerste en Tweede wetsduiding", ook anderen worden 
Kamer, de leden der Provinciale Sta- begrepen dan die het »taalgebruik" 
ten, gemeenteraden en waterschaps- aanwijst. 
besturen zijn» ver k 0 zen personen" , Ligt in dit bezwaar niet eene 
maar kunnen juist daarom niet bij miskenning opgesloten van het k a
wege van wetsduiding, - geheel in I' a k ter van dezen geheel en titel, 
strijd met het taalgebruik, - wor- gelijk dat in den aanvang der 
den begrepen onder de am b ten a- memorie van toelichting van dien 
ren, op welke derhalve art. 54 [44J titel is beschreven? De onjuistheid 
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en bij voorbeeld de artt.191 [177] 
en volgende en 404 [362] van boek II 
van toepassing zouden zijn. Art. 91 , 
lste lid, uit dit oogpunt beschou wd, 
blijkt tot verkeerde gevolgen te zullen 
kunnen leiden en nadere overweging 
te vereischen. 

Wijders zij gevraagd, of not a
r i s sen, p l' 0 cu l' e u l' s naar het 
wetboek als am b ten are n zullen 
te beschou wen zijn, in die mate dat 
bij voorbeeld art. 408 [366], boek 
II, voor de dool' hen ingeleverde 
declal'atien zal gelden. De Raad zou 
dit bedenkelijk achten. 

Al·t. 91, 2de lid, spreekt wel 
van sc hei d s I' egt ers als begrepen 
onder reg ter s, maar zwijgt van 
den ad min is tra tie v en I' egt el', 
als bij voorbeeld het collegie van Ge
deputeerde Staten. Vallen ook zoo
danige collegien of de leden daarvan 
bij voorbeeld in de termen van art. 
192 [178], boek II? 

A 7·t. 91, 3de lid, verklaart allen, 
die tot de gewapende magt behooren , 
mede tot ambtenaren. 

De vraag rijst, of deze bepaling 
niet te algemeen is, ook met het 
oog op titel XXXIII [nu XXXI], 
boek II, daar marketentsters en der
gelijke personen volgens de militaire 
wetboeken in tijd van oorlog mede 
tot het leger behooren en voor den 
milit3iren regtel' teregt staan. 

verder van het lste lid van art. 
91 schijnt door de gpmaakte op
merkingen niet aangetoond. De krach
tens wettelijk voorschrift verkozen 
personen hebben een publiekregtelijk 
mandaat, een mwnU8 publicurn te ver
vullen, niet minder dan zij , die door 
het uitvoerend gezag tot eenige be
trekking zijn benoemd. Men vergete 
daarbij niet, dat, volgens de regt
spraak, ook de Code Pénal (art. 222 
vlgg.) de verkozenen zoo al niet onder 
ambtenaren, dan toch onder over
heidspersonen (magistrats de l'ordro 
administratif) begrijpt, gelijk nog on
langs bij arrest van den Hoogen Raad 
van 18 November 1878 (Weekblad 
van het Regt, nO. 4329) voor de 
leden van waterschapsbesturen is 
aangenomen en vroeger bij arrest 
van 26 Februarij 1856 (Weekblad 
van !tet R egt, nO. 1847) voor ge
meenteraadsleden. 

Dat notarissen en procureurs onder 
de bepaling van ambtenaar vallen, 
kan niet twijfelachtig zijn. 

2e lid. De administratieve regter 
is (van zelf) onder de algemeene be
naming »regter" begrepen. 

3e lid. Marketentsters, al staan 
zij in tijd van oorlog evenals vele 
andere personen voor den milit. 
regter teregt , kunnen niet gezegd 
worden te behooren »t 0 t d e g e
wapende magt". 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Alin. 1. Zijn nu onder ambtenaren ook begrepen het bestuur van de 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, en de directie der Nederland
sche Bank of der Handelmaatschappij? Zij zijn verkozen krachtens een 
wettelijk voorschrift. 

De Minister antwoordt, dat de te dezer plaatse in het Verslag 
genoemde personen niet onder ambtenaren behooren begrepen te 
worden. Tel' verduidelijking zijn de bewoordingen van het artikel 
eenigzins gewijzigd en met die van art. 36 [28], nO. 3, in over
eenstemming gebracht. 

Alin. 2. Het antwoord van den Minister aan den Raad van State is 
niet juist. De gewone taalkundige beteekenis van j'egte?' is niet ook die 
van administ7'atieve 7·egter. Dit laatste is eene in de praktijk gebruike
lijke, maal' zeer oneigenaardige uitdrukking . Nadere aan wijzing is dus 
noodig. 
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Alin. 2 is in het gewij:l.igde ontwerp aangevuld. 
Alin. 3. Moet el ke beleediging tegen een ~oldaat of plattelandsschu tiel' 

als beleediging van een ambtenaar worden beschouwd? Eene min d e r
h e i d was van oordeel dat inderdaad het beginsel ten aanzien van sol
daten te vel' gaat. De Co m mis si e meent echter dat el' geen bezwaar 
tegen bestaat. De beleediging zal alleen het verzwarend karakter aan
nemen wanneer zij den soldaat qucî talis of in de uitoefening van zijn 
beroep wordt toegevoegd. 

Met de Oom missie is de Minister van oordeel, dat ook de mili
tairen zonder rang of graad onder de bepaling moeten begrepen 
blijven en beheerscht en beschermd zijn door de bijzondere straf
bepalingen, zoo voor als tegen ambtenaren ontworpen. Hij die een 
schildwacht omkoopt, moet krachtens art. 191 [177J, en de schild
wacht die zich laat omkoopen, kracht.ens de artt. 404 en 405 
[362 en 363J strafbaar zijn. 

G. O. AltT. 84 = art. 84 van het Wetboek. 

[Verg. (le Beraadslagingen, onder dezen 'l'itel in 't algemeen, hier Vaal' bI. 526 eu 527.) 

Art. 85. 

Onder schipper wordt verstaan elk gezagvoerder van een 
vaartuig of die dezen vervangt. 

Opvarenden zijn allen die zich aan boord bevinden, met 
uitzondering van den schipper. 

Schepelingen zijn allen die zich als scheepsofficieren of scheeps
gezellen aan boord bevinden. 

O. R. O. AR1'. 92. Onder schipper wordt begrepen elk gezagvoerder 
van een vaartuig of die dezen vervangt. 

Memorie van Toelichting. 

Sc h i IJ pel'. Schipper is volgens het wetboek van koophandel en de 
wet van 7 Mei 1856 (Staatsblad nO. 32) de naam, waarmede de gezag
voerder van een koopvaardijschip wordt aangeduid. Hij die het bevel 
voert op een visschersvaal'tuig, wordt in den regel stuurman genoemd. 
Nog andere benamingen, zoo als kapitein, kommandant, enz. zijn in ge
bruik. Het is alzoo niet overbodig, de meer ruime beteekenis, die het 
woord in het wetboek heeft, in 't algemeen hiel' uit te drukken. Het 
woord komt, behalve in de titels over de scheepvaartmisdrijven en de 
scheepvaartovertredil1gen, ook nog voor in art 295 l275J; de zin, daar
aan te hechten en bepaald ook de uitbreiding daaraan, in het slot van 
het artikel ter vermijding van nuttelooze herhaling gegeven, moeten 
dus ook hiel' worden vermeld. 

Regeeringsopmerking in het Verslag van de Tweede Kamer. 

Nieuw 2de en 3de lid. V gl. Memorie van Toelichting (ad Boek 
II Titel XXXI [nu XXIXJ, Sclzeepvaal'tmisd1'ijven). 



EN VAN NEDERLANDSCR SCHIP. Artt. 85, 86. 537 

G. O. Alt .... 85. Onder schipper wordt begrepen elk gezagvoerder van 
een vaartuig of die de7,en vervangt. 

Opvarenden zijn allen die :ách aan boord bevinden, meL uitzondering 
van den schipper. 

Schepelingen zijn allen die zich als scheepsofficieren of scheepsgezellen 
aan boord bevinden. 

Beraad~lagingen in de Tweede Kamer. 
(29 October 1880.) 

[Zie ook de berau(lslagiugen opgenomen onder (lezen Titel in 't algemeen, hiervoor 
op hl. 526 en 527.] 

Amendement van de Commissie van Rapporteurs, 

strekkende om in de eerste alinea, in plaats van "begrepen" te lezen" verstaan", 

De heel' DES AMORIE VAN DER HOEVEN, lid der Commissie van Rappol'leul's: 
Het begl'ip van schipper wOI'dt hier niet uitgebreid, gelijk geschiedt waar in dezen 
Titel het woord "begl'epen" wordt gebezigd. De eel te alinea zegt wat in deze wet 
onder schippcr wordt verstaan, cn daal' el' verder geen ttitbreiding is van het be
gl'ip, achten wij dat woord "verstaan" betel'. 

De heer MODDERMAN , .Minister van Justitie: Ik meen dat ook, en neem dus 
de taalkundige verandering over. 

(Het amendement werd nlzoo (1001' de Regee,'ing overgenomen.) 

Art. 86, 
Onder N edel'landsche schepen worden alleen verstaan die 

vaartuigen welke door de wet betrekkelijk de afgifte van zee
brieven en vergunningen tot het voeren der Nederlandsche 
vlag als zeeschepen worden aangemerkt. 

O. R. O. ART. 93. Onder nederlandsche schepen worden alleen ver
staan die vaartuigen welke door de wet betrekkelijk de afgifte van zee
brieven en vergunningen tot het voeren der nederlandsche vlag als zee
schepen worden aangemerkt. 

Memorie van Toelichting. 

Ne d e rl a n d s c h sc hip. Men vindt deze uitdrukking behalve in de 
titels over de scheepvaartmisdrijven en de scheepvaartovertredingen , ook 
nog in art. 433. Van schip zonder vermelding der nationaliteit wordt alleen 
gesproken in art. 463 [in 408 vaal·tuig]. Zoo het daar strafbaar gestelde 
feit een vreemd vaartuig betreft, zal de regter naar analogie van art, 93, 
overeenkomstig de vreemde verordeningen, te beslissen hebben of dat vaar
tuig een schip en alzoo de strafbepaling van art, 463 toepasselijk is. 

G. O. ART. 86 = art. 86 van het Wetboek. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(29 Oclober 1880.) 

De heel' VAN DE WERK: Eene vraag; eene wettelijke explicatie acht ik daal'over 
uiet 1lO0dig, wel eene die hiel' dool' de Regering wOl'dt afgelegd. Wat IS namelijk 
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een Nedel'landsch vaartuig, een woord herhaaldelijk in deze wet gebruikt? Is een 
NeuCl'landsch vaartuig een vaal'tnig van een Nederlander, een vaartuig dat welligt 
dool' een buitenlander in het buitenland wordt gebl'uikt? Is een Nederlalldsch vaar
tuig een vaartuig van een buitenlander dat hiel' te lande in gebruik is bij eene 
Nederlandsche Maatschappij en niet valt onder de termen van een Nederlandsch 
schip? Eellige opheldering komt mij niet onnoodig voor. 

De heel' MODDERMAN , MinisleI' !'an Justitie: Wat betl'eft cle Nederlandsche vaar
tuigen, ieder weet dat de nationaliteit del' vaartuigen dikwijls aanleiding geeft 
tot netelige kwe tien, en dat de wetgever hiel' te lande die nationaliteit heeft ge
regeld voor zoo veel betreft 'zeeschepen, eel'st bij eene wet van 1819, later bij de 
nog vigel'endewet van 28 Mei 1869. 

Nu ontken ik niet dat het zeel' wenschelijk zou zijn de nationaliteit te regelen 
ook van alle andere vaartuigen, maal' dit wetboek is voor die regeling niet de 
geschikte plaats. Het eenige wat in dit óntwel'p te pas kwam, WtlS rekenschap te 
geven van de bepel'kle beteekenis waarin het 't woord "Nederlandsch schip" ge
bruikt, - al leen dat vaartuig, (lat naar ue wet van 1869 of tie wet die haal' ver
\angell zal, als Neuerlandsch zeeschip wordt aangemerkt. 

Art. 87. 

Onder vijand worden begrepen opstandelingen. 
Onder oorlog wordt begrepen burgeroorlog. 
Onder tijd van oorlog wordt begrepen de tijcl waarin oorlog 

dreigende is. Tijd van oorlog wordt mede geacht te bestaan, 
zood ra de militie te land, hetzij geheel, hetzij ten deele, door 
den Koning buitengewoon is bijeengeroepen en zoolallg clie 
buitengewoon onder de wapenen blijft. 

O. R. O. ART. 94. Onder vijand zijn begrepen opstandelingen. 
Onder oorlog is begrepen burgeroorlog. 

Memorie van Toelichting. 

Vijand, oorlog. Zie de artt. 108 en 110 [100 en 102J vgg., 224 
l203J, 338 1°. [311 2°.J, (oorlogsnood). 

Regeeringsopmerking in het Verslag van de Tweede Kamer. 

Nieuw 3de lid. Het tijdstip van den aanvang van den oorlog mag 
strafrechtelijk niet afhankelijk worden gesteld van volkenrechtelijke 
vragen of formaliteiten. In de artt. 113 en 114 [105 en 100, 2°J 
was terecht »dreigend oorlogsgevaar" naast "tijd van oorlog" ge
steld. Zoowel de consequentie als de veiligheid van den Staat vor
deren, dat die gelijkstelling ook gelde in de artt. 110, 112 en 
145 [102, 104 en 136]. Voor sommige onzer onderwaterzettingen 
is meer tijd noodig dan waarover men beschikken zou, indien men, 
zelfs met de voorbereiding daarLoe, wilde wacbten tot het oogen
blik waarop ons eene oorlogsverklaring zal zijn uitgereikt. Ook ver
spieders zijn niet zelden het ijverigst werkzaam in de dagen, die 
aan den officieelen aanvang van den oorlog onmiddellijk voorafgaan. 
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Voor »vijand" is geene uitbreiding noodig. Dat er, ook zonder 
eigenlijken oorlog, een vijand kan r,ijn, wordt algemeen aange
nomen en wordt ook in onze wet van 17 September 1870 (Staatsblad 
nO. 162) - niet bepaald, maar - ipsis verbis verondersteld. Dat 
zal dan ook zoo blij ven, al wordt, bij de invoering van het Wet
boek, die wet ingetrokken. 

De tweede zinsnede van het voorgestelde nieuwe lid is zakelijk 
ontleend aan de wet van 29 Maart 1877 (Staatsblad nO. 52). Zie 
ook de wet van diezelfde dagteekening (Staatsblad nO. 53). - Het 
schijnt raadzaam naast deze bepaling ook de uitdrukking» dreigende 
oorlog" te behouden. Als ieder weet dat de Koning morgen het 
»te wapen" zal uitspreken, moet hij die heden desertie bevordert, 
zich niet op de zachtere strafbepaling van art. 224 L203J kunnen 
beroepen. Ook vooral voor het geval van het nieuwe tweede lid 
van art. 100 nieuw [114 O. R. O.J is de bijvoeging wenschelijk. 

G. O. AltT. 87. Onder vijand worden begrepen opstandelingen. 
Onder oorlog wordt begrepen burgeroorlog. 
Onder tijd van oorlog wordt begrepen de tijd waarin oorlog dreigende 

is. Tijd van oorlog is er mede, zoodra de militie te land, hetzij ge
heel, hetzij ten deele, door den Koning buitengewoon is bijeengeroepen 
en zoolang die buitengewoon onder de wapenen blijft. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(29 October 1880.) 

Amendement van de Commissie van Rapp01·tell1'S, 

strekkende om in de derde alinea, in plaats van de woorden: "is er mede", 
te lezen: "wordt mede geacht te bestaan". 

De heer DES AMORIE VAN DER HOEVEN, lid der Commissie van Rappol·teul·s: 
Ons geacht medelitl, de heer Kool, heeft ons doen opmerken, dat het begrip "tijd 
van oorlog", ook hiel' worllt uitgebreid, en dat daarom de thans voorgestelde uitdmkking 
de voorkeur vel·dient. Dankbaar vereenigt de Commissie zich met deze opmerking. 

De heer l\fODDERl\fAN, lIfinister van Justitie: Ook deze wijziging, mij vooraf 
medegedeeld, neem ik over. 

(net amendement wenl al zoo dOOl' de Regeering overgenomen.) 

Verslag van de Eerste Kamer. 

Wie zijn opstandelingen? 
Wanneer is oorlog dreigende? De 

laatste vraag kan niet worden be
antwoord met eene verwijzing naal" 
art. 184 der Grondwet.; zoodra de 
militie te land hetzij geheel hetzij 
ten deele buitengewoon is bijeen
geroepen, ook dan is er tijd van 
oorlog: doch dàt wordt in de laatste 
zinsnede van het artikel bepaald. 

Antwoord der Regeering. 

De woorden »opstandelingen" en 
"1> dl'eigende" oorlog hebben niets dub
belzinnigs. 

Opstandeling is hij die zich door 
geweld ontrekt aan 't gezag der Re
geering van den Staat welks onder
daan hij is. 

N ooit heeft men 't begrip l> drei
gende" oorlog uit art. 184 Grw. 
verklaard. Dan ware immers afzon
derlijke vermelding overbodig. Dat 
oorlog dreigende kan zijn nog vóór-
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dat de militie is opgeroepen, weet ieder die zich den 15den of 16den 
Juli 1870 herinneren wil. 

Art. 88. 

Door dag wordt vel'staan een tijd van Vier en twintig uren, 
door maand een tijd van dertig dagen. 

O. R. O. ART. 95. Door dag wordt verstaan een tijd van vier en 
twintig uren, door maand een tijd vll.n dertig dagen. 

Memorie van Toelichting. 

Dag, m a a n d. V gl. art. 40 C. P., art. 1, laatste lid, der wet van 
22 April 1864 (Staatsblad nO. 29). Dit artikel geldt echter niet alleen 
voor de berekening van den straftijd, maar overal waar de woorden maand 
en dag in het wetboek voorkomen (zie de artt. 75, 78, 79, 275 [67, 
66, 70, 257J, 301). Het is daarom in dezen titel geplaatst. 

G. O. Alt'i'. 88 = art. 88 van het Wetboek. 

O. R. O. AWI' . 96. Dool' nacht wordt verstaan de tijd tusschen negen 
uur des avonds en zes uur des morgens. 

Memorie van Toelichting. 

Na c h t. Ret woord na c h t komt voor in de ar tt. 147, L48 [138,139] 
en 338, 2°. [311, 3°.J, in verschillende titels, en moest dus hiel' worden 
omschreven. Die omschrijving is niet zonder moeijelijkheid. Nog worden 
omtrent het begrip na c h t in strafregtelijken zin onderscheiden stelsels 
verdedigd, als; 

1°. de tijd van den ondergang tot den opgang der zon; 
2°. het halve etmaal, van zes uren 's avonds tot zes uren 's ochtends; 
3°. het uur waarop men in de gemeente, waal' het feit is bedreven, 

gewoon is zich ter ruste te begeven; 
4°. het uur waarop het voor hem tegen wien het feit is bedreven, 

feitelijk nacht was; 
5°. het stelsel waarbij, met wijziging van dat sub 10

• vermeld, een 
bepaalde tijd voor den op- en ondergang der zon, voorstellende 
de ochtend- en avondschemering, tot den dag wordt gerekend 1 ; 

6°. het stelsel van dit artikel. 
In het afgetrokkene verdient welligt het derde of vierde stelsel de 

voorkeur, als het meest in overeenstemming met de werkelijkheid. Maal' 
in de praktijk stuit men daarbij op de groote moeijelijkheid van het 
bewijs, dat het in den zin der wet op het tijdstip van het plegen van 
het feit nacht was. Al de overige stelsels berusten, tel' vereenvoudiging 
van het bewijs, op eene fictie, maar dan is die van het artikel de 
de meest aannemelijke, omdat zij del' waarheid het meest nabij komt 

1 Zoo art. 41 b der jagt- en visschel'ij-wet van 13 Junij 1857 (Staatsblad nO. 87). 
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en zich aansluit aan art. 14 van het wetboek van burgerlijke regts
vordering 1 , nogthans zonder de onderscheiding tusschen zomer en winter, 
eene onderscheiding die, om den plotselingen en willekeurigen overgang, 
daar waar het aankomt op de meerdere of mindere strafbaarheid van 
een feit, geen aanbeveling verdient. 

I Meer nog aan nrt. 86, 3de lid , der wet van 18 Sept. 1852 (Staatsblad nO. 178) 
omtrent den waarborg eu de belasting der gouden en zilveren werken. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord . 

De Commissie zou dit artikel willen doen vervallen, en aan den regter 
de beslissing overlaten wat onder nacht moet worden verstaan. Alles toch 
hangt van de omstandigbeden af. In groote steden is het nog geen nacht 
wanneer het ten platte lande reeds lang nacht is. De willekeur van de 
fictie van het ontwerp blijkt duidelijk, wanneer men bedenkt dat de tijd 
in Junij tusschen zonsopgang 3 u. 45 min. à 3 u. 42 min. tot 6 uur 
als nacht zal moeten g.elden. Maar ook het stelsel in de afdeelingen aan
bevolen van art. 86 der wet op den waarborg, dat nacht gerekend 
wordt gedurende de maanden April tot September van 9 uur 's avonds 
tot 6 uur 's morgens, en gedurende het overige jaar van 7 uur des 
avonds tot 7 uur des morgens, is willekeurig. Eveneens het mede aan
bevolen stelsel van de jagtwet. Het best welligt ware de omschrijving: 
"dag is zoolang bet maatschappelijk leven duurt". De Commissie ziet 
even wel de noodzakelijkheid niet in om die omschrij ving in de wet op 
te nemen. Bestendiging van de oude algemeen afgekeurde jurisprudentie 
zal bij de invoering van het nieuwe Strafwetboek, wanneer de aanlei
ding vervallen is om haar te bestendigen, wel niet te vreezen zijn . 

De Minister laat het artikel vervallen, echter onder voorwaarde, 
dat dan ook niet meer van »nacht", maar van »nachtrust" gespro
ken worde. Bij de artt. 147, 148 en 338, nO. 2 [138 , 139 , 311], 
zal hij hierop terugkomen. 

In het G. O. is dit artikel 96 O. R. O. VERVALLEN. 

[Vgl. ook het Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoonl alsmede de 
Bel'Uadslagingen over art. 138.J 

Art. 89. 

Onder inklimming wordt begrepen ondergraving, alsmede het 
overschrijden van slooten of grachten tot afsluitillg dienende. 

O. R. O. Alt'!'. 97. Onder inklimming wordt begrepell schending van 
afsluiting door slooten of grachten. 

Memorie van Toelichting . 

Inklimming is, evenals braak, een zuiver feitelijk begrip. Wat 
daaronder al dan niet te begrijpen is, wordt het best in elk bijzonder 
geval aan 's regters oordeel overgelaten. Het artikel bevat dus geene 
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definitie, maar eene uitbreiding van het begrip. De daad van hem, die 
zich den t.oegang tot een erf verschaft door de ter afsluiting dienen de 
grachten of slooten over te klimmen, te varen of te zwemmen, is geene 
inklimming, maar de wet stelt haar daarmede gelijk, omdat zij de 
openbare rust en veiligheid met gelijk gevaar bedreigt. 

Advies van den Raad van State. 

Art. 97 leert wat onder inklimming te begrijpen zij. lnklim
min g en b I' a a k leveren, zegt de Mem. van Toel., een zuiver feitelijk 
begrip op. 

Van geen van beide is derhal ve eene definitie noodig, - alleen voor 
het begrip van in k 1 i m min g is de wettelijke uitbreiding noodig, welke 
in art. 97 gegeven wordt. 

Op de gronden te dezer plaatse in de memorie van toelichting en bij 
titel XXII, boek II, art. 338 [311] vermeld, kan de Raad van State 
zich met het ontwerp op dit punt vereenigen. 

De vraag is alleen gerezen, of met 
opzigt tot b l' a a k geene bepaling 
noodig zou zijn van gelijksoortigen 
aard als voor in klim ming in art. 97 
is voorgesteld, ten einde namelijk te 
bepalen, dat onder braak begrepen 
wordt ook het »eenvoudig weg
ne men" van gesloten voorwerpen, in 
den zin waarin dit thans in art. 396, 
2de lid Code Pénal van 1810 is gedaan. 

Rapport aan den Koning. 

Het is niet wenschelijk het begrip 
van» braak" als mi d del tot het 
p 1 e gen van misdrijf zoo ver uit te 
breiden, dat onder diefstal met braak 
ook zou begrepen zijn het een v 0 u
di g we g ne men van gesloten voor
werpen in den zin van art. 396 2de 
lid C. P. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

rfegen de redactie van dit artikel werden velerlei bezwaren aangevoerd. 
"Scllending" is een onbepaald begrip. Valt hieronder de eenvoudige niet
eerbiediging van afsluiting, zonder verbreking of gedeeltelijke vernieling, 
bijv. het gaan dool' eene drooge sloot? Moeten heggen en greppels hier niet 
bijgevoegd worden, en zal dan schending zijn het gaan dool' eene opening 
in de heg? r1'er voorkoming van deze en dergelijke bezwaren geeft de Com
missie in overweging te lezen: »ondel' inklimming wordt begl'epen ovel'schrijding 
van elke afsluiting." Daardoor zou onder inklimming tevens gebragt !lijn 
het begrip van ondergraving en de bijvoeging in de artikelen van het 
Tweede Boek vermeden kunnen worden. Ook de zeer betwiste vraag of 
onder inklimming begrepen is elke wijze om binnen de huizen en be
sloten plaatsen te geraken, hetzij dit geschiede met het geheele ligchaam 
dan wel met een deel daarvan, eene vraag die het ontwerp onbeslist 
laat, wordt dool' de redactie der Commissie in laatstgemelden zin uit
gemaakt. Ook dool' een gedeelte van het ligchaam wordt de afsluiting 
overschreden. (Vergelijk SClfOO~EVELD, ad art. 379 C. P. nO. 12.) 

Uit een taalkundig oogpunt was de redactie zeer gebrekkig. Ov-eri
gens wordt het artikel, behoudens de bij voeging van » ondergraving" , 
gehandhaafd. 

Onder »oversclu'ijding" wordt verstaan elke wijze van passeeren, 
hetzij door er over te springen, hetzij door zwemmen, hetzij door 
ze te doorwaden, hetzij door over het ijs te gaan. 

Het gaan door een gat in een heg »inklimming" te noemen, 
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ware met de ratio in strijd. Als er in een heg eene opening is, 
heeft de eigenaar het in zijne macht die opening aan te vullen. 
Verzuimt bij dit dan heeft hij op bijzondere bescherming geen 
aanspraak. Over den waterstand of den vorst daarentegen is men 
geen meester. 

Een greppel kan dienen tot afvoer van water of tot grensschei
ding. Dat hij tot afsluiting zou dienen, zal wel niemand beweren. 

De Commissie merkt op dat dool' de redactie del' Regering geenszins de 
bedoeling duidelijk wordt dat bet gaan door een gat in een heg nimmer 
inklimming is. Zij kan echter met die redactie mede gaan juist omdat deze, 
naar bare meening, den regtel' vrijheid laat in concreto te beslissen. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Schending van afsluiting door sloaten af grachten. Deze uitdrukking is taal
kundig niet te rechtvaardigen. Zij behelst 1°. eene dubbelzinnigheid; 20. 
eene onjuistheid. 

1°. Zij is dubbehinnig. Grammatisch laat door sloaten of grachten, dat 
hier bij afsluiting behoort, zich even goed met schending verbinden. Zegt 
men b. v. Schending van afsluiting dOOl' vel'breking, dan behoort verbreking 
bij schending j dus, bij de7.elfde constructie, eene geheel andere opvat
ting. De uitdrukking is dus dubbelzinnig. Al blijkt het nu wel uit den zin, 
wat met het artikel bedoeld is, dubbelzinnigheid behoort toch in een 
wetboek vermeden te worden. 

2°. De uitdrukking is onjuist. Afsluiting heeft twee beteekenissen: de 
abstracte (de daad van afsluiten) en de concrete (een middel om af te sluiten). 
Hiel' is de tweede bedoeld. Maal' dan kan men niet zeggen: Schending van 
afsluiting, evenmin als men kan zeggen: Schending van hele, schending !'al! 
lleining enz. De taal eischt dan Of van eene afsluiting, Of van afsluitingen. 
Staan el' twee concrete woorden nevens elkander, dan kan het »artikel" 
weg blij ven: schending van hek of heining, maal' niet bij een enkel concreet 
subst.antief. De uitdrukking van afsluiting doet dus aan de abstracte op
vatting denken, terwijl de concrete bedoeld is. De beide opvattingen spelen 
door elkander. Dus is de uitdrukking onjuist. 

Ook afsluiting door sloaten of gmcltlen is goed, wanneer men de abstracte 
opvatting, het afsluiten bedoelt, maar niet wanneer bet woord concreet, 
als afsluitmiddel , genomen wordt. Men kan niet zeggen: afsluitmiddel door 
slooien of graclJten, hek dOOl' palen en lalten, heining door planken, enz. Weder 
worden bier dus de abstracte en concrete opvattingen met elkander ver
wisseld, en dat is in zuivere taal niet geoorloofd. 

Men zou in bedenking kunnen geven, liever te schrijven: Onder inklim
ming WOl'Clt beg/'epen hel schenden van afsluitingen oole waa·r die in sloaten of 
grachten bestaan. Of iets dergelijks, maar waarin in ieder geval het ge
vaar van de tweeledige opvatting vermeden is. 

NADERE VRAAG: ZOU men niet van overschrijden van slooten enz. kunnen 
gewagen? 

AN'l'WOOltD: Niet alleen dat ik tegen dat. woord in deze toepassing geen 
bezwaar heb, maar ik acht het zelfs de ware uitdrukking die biel' noodig 
is. De sloot of gmcht wordt. bier niet als een watel' beschouwd, maar speciaal 
als eene grens of afsluiting. 

Niet dus het spr'ingen, val'en, zwemmen, uaden enz. op zich zelf wordt 
verboden, maar het passeeren van de grens, het niet eerbiedigen der 
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afsluiting. Bij grenzen nu is overschrijden het ware woord. Zoo b. v. de 
gr'enzen der' betamelijkheid over 'scll1'l[jden , Eene sloot of gracht ove/'sch/'ijden 
is dus niet in 't algemeen: er over heen gaan, maar doOI' er OVC1' heen 
te gaan de gr'ens te schenden die door' den eigenaar gesteld was, Twee per
sonen springen na elkander over eene grenssloot : de eigenaar en een 
strooper. De eerste heeft de sloot over'gesprongen, de tweede ze over
schr'eden, want ZIJN spr'ingen was een tebuitengaan van de hem gestelde 
perken, 

G, 0, AR'!'. 89 - art. 89 van het Wetboek. 

Art. 90. 

Onder valsche sleutels worden begrepen ane tot opening van 
het slot niet bestemde werktuigen. 

[In het O. R. O. kwam deze bepaling niet voor.] 

Regeeringsopmerking in het Verslag van de Tweede Kamer, 

Art, 90 (nieuw), Onverschillig of het werktuig al of niet een 
sleutel is, zoo het slechts niet die sleutel is, die voor de opening 
van dat slot bestemd is, 

In de artt, 147 [138), 2de lid, 148 [139J, 2de lid, 223 
[202J, 338, 4°, [311, 5°,J, 344, 3de lid [317 collo 312J, en 
351 (met andere woorden overal waar van valsche sleutels sprake 
is), komt de gelijkstelling voor, Ret is raadzaam deze speciale be
palingen door eene algemeene bepaling te vervangen. Dat het slot 
nu eens tot een kast, kist, bus, enz., dan weder tot een locaal 
enz. behoort, terwijl soms ook van beide sprake is, blijkt uit de 
bijzondere artikelen, maar behoeft hier niet uitgedrukt te worden; 
datzelfde geldt voor den echten sleutel evenzeer, 

G. O. Awl', 90 art. 90 van het Wetboek. 

SLO rr REP A L ING. 

Art. 91. 

De bepalingen der acht CNste Titels van di t Rock zij 11 ook 
toepasselijk op feiten waarop bij andere wetten of vel'Onl!>llillgen 
straf is gest.eld, temlij de wet anders bepaalt, 

O. R, O. ART. 98. De bepalingen del' acht eerste titels van dit 
boek zijn ook toepasselijk op feiten bij andere wetten of verordeningen 
met straf bedreigd, tenzij de wet anders bepaalt. 
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Memorie van Toelichting. 

Men vindt een voorschrift van gelijke strekking in de slotbepaling 
van het ontwerp van 1859, in art. 35 van het wetboek van strafregt 
voor Nederlandsch-Indill (wetboek voor de Europeanen) en in art. 100 
C. P. B. 

A n der e wet ten. Zoowel die welke nevens het nieuwe wetboek 
van kracht zullen blijven, als die welke na de invoering van dat wet
boek van kracht worden. Voor de laatstgemelde gelde het tevens als 
eene vingerwijzing om, wanneer het na de invoering van het nieuwe 
wetboek noodig mogt blijken het bijzondere deel door strafbepalingen 
aan te vullen, niet dan waar het volstrekt noodig is, af te wijken van 
de voorschriften en beginselen van het algemeene deel. 

De wet. Daaronder is ook, voorzooveel noodig, dit wetboek be
grepen. Zie art. 80 [71], alin. 3, waar enkele bepalingen omtrent den 
aanvang van den verjaringstermijn tot in bepaald aangewezen artikelen 
van het wetboek omschreven misdrijven worden beperkt, en dus alle 
toepasselijkheid missen op :ofeiten bij andere wetten of verordeningen 
met straf bedreigd." 

Het ligt voor het overige in den aard der zaak, dat alleen de wet 
eene afwijking van de wet, en dus ook van dit wetboek, kan inhouden. 
Eene verordening, provinciale, gemeentelijke of andere, kan dat niet 
tenzij er alweder eene bijzondere wet mogt zijn, uit kracht van welke 
dit mogelijk ware. 

Advies van den Raad van State. 

Art. 98 laat de mogelijkheid be
staan, dat van de acht eerste titels 
van boek I worde afgeweken bij 
:>verordeningen". 

Naar 's Raads inzien moeten de 
woorden :oof verordeningen" aan 
het slot] des artikels wegvallen. 

Het moet niet geoorloofd zijn dat, 
hetzij bij algemeenen maatregel van 
inwendig bestuur, hetzij bij provin
ciaIe, gemeentelijke of waterschaps
verordeningen, van het algemeene 
strafregt aldus afgeweken worde. 

Rapport aan den Koning. 

De opmerking van den Raad van 
State is juist. Afwijking van het 
algemeene deel van het wetboek bij 
verordening zal alleen kunnen plaats 
hebben door of krachtens de wet. 
Dit is nu ondubbelzinnig uitgedrukt 
in de nieuwe redactie van het ar
tikel, waarin ook het wetboek, als 
begrepen onder :> de wet", niet meer 
afzonderlijk behoefde genoemd te 
worden. 

Steeds is begrepen, dat bij zoodanige verordening, en met name bij 
gemeentelijke verordening (art. 135 del' gemeentewet), het strafwetboek 
niet mogt worden aangevuld of uitgebreid, en alt.hans niet gewijzigd 
of daarvan afgeweken. Men oordeelde, dat het strafstelsel , zoo als het 
in den Code Pénal van 1810 is geregeld, behoorde' te worden geëerbie
digd en dat daarvan niet mogt worden afgeweken, behoudens bijzondere 
voorschriften voor die verordeningen in andere wetten voorkomende. 
De beginselen van het strafregt achtte men te zijn geen onderwerp van 
plaatselijke regeling, zelfs hier niet, waal' de maatstaf binnen zekere 

I [Dit slot luidde toen) overeenkomstig het O . Stc. : »tcnzij dit wetboek of die we!fell 
of verordeningen undcrs bepnJoll."] 
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grenzen aan de bepaling del' plaatselijke besturen wordt vrijgelaten, Dit 
heilzaam beginsel behoort in art, 98 des antwerps gehandhaafd te blijven, 

LV gl. over het Stelsel ten aanzien van '!e/'hali?!!! het Verslag van de 'fweede Kamer 
nnn 't slot en het daarop gegeven Regeerillgsnntwoord, hiel'vool' bI. 419,j 

Opmerking van Prof, M. de Vries. 

bij - bed7'eigd, Lees : W(tCt7'Op bij - is gesteZcl, Zie bij art, 10 [hier
voor bI. 214]. 

G. 0 , ART, 91 = art , 91 van het Wetboek, 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(29 October 1880.) 

De heel' RÖELL: Het komt mij VOOI', dat blijkens de gewisselde stukken omtrent 
de juiste beteekenis en strekking van dit artikel eenige onzekerheid bestaat, die, 
zoo zij aanwezig is, naar mijne meening belangrijk genoeg is om uit den weg te 
worden geruimd, 

De vraag komt hierop neder. \-Vanneel' in andere wetten afwijkende bepalingen 
voorkomen, zullen die dan uit krachte van dit artikel bij invoering van dit Wetboek 
pel' se afgeschaft zijn, tenzij ze bij de invoeringswet worden gehandhaafd, of zullen 
ze blijven gehandhaafd, tenzij ze bij die wet wOl'den afgeschaft 7 

In de drie eerste stukken omtrent dit Wetboek, de Memorie van Toelichting, het 
rapport van den Raad van State en het Antwoord van den Minister Smidt, bestond 
aangaande dit punt, mijns inzien , geen twijfel. Op verschillende plaatsen [zie hier
voor op bI. 320 de noot del' Memorie van Toelichting en op bl. 322 genoemc! rapport 
en Antwoord] wordt, mijns inziens, duidelijk het stelsel gehuldigd dat afwijkende 
bepalingen bij de invoering van dit Wetboek zullen vervallen, tenzij ze worden ge
handhaafd. Het gold toen de vraag, of niet op den regel van ons art. 35 , dat alle 
boeten en verbeurdverklaringen ten voordeele van den Staat komen, uitzondering 
moest worden gemaakt ten aanzien van art, 282 der gemeentewet; dat wil zeggen 
met betrekking tot plaatselijke belastingen, 

Men scheen het el' over eens te zijn dat het wenschelijk was, die bepaling uit te 
zonderen en dus niet onder de algemeene bepalingen van dit \-Vetboek te doen \'al
len; en nu werd in al die stukken bepaaldelijk op den voorgrond gesteld, rlat om 
daal'toe te geraken, art. 282 del' gemeentewet, bij de invoering \'an het nien we 
Wetboek, uitdrukkelijk zoude moeten worden gehandhaafd, 

De Ministet' van Justitie, dien wij het voorregt hebben thans dit Wetboek te 
zien verdedigen, heeft evenwel te dien opzigte blijkbaar eene andere meening. In 
het Verslag del' Commissie [bij art. 69 , hiervoor bI. 509] wOl'dt de vl'aag ge
steld: wat het lot zal wezen van de al'tt. 447-451 Wetboek van Strafvordering, 
waarop de Minister zeel' pertinent antwoordt, dat die niet meel' zullen blijven gelden, 
"Bij de onmisbare invoeringswet," zegt de Minister, "kunnen deze artikelen wor
den ingetrokken, Uitdrukkelijke intrekking zal noodig zijn, daal' anders de regel 
zou gelden: "Lex generalis non del'ogat legi speciali"," Wij staan hiel' dus, mijns 
inziens, tegenover twee geheel van elkander afwijkende meeningen: 1°, dat art. 282 
del' gemeentewet zal worden afgeschaft, tenzij het zal blijven gehandhaafd; 2°. tlat 
tie artt, 447-451 \-Vetboek van Strafvordering zullen blijven bestaan, tenzij ze 
wOl'den afgeschaft, 

Inderdaad een zeel' belangrijk punt, waaromtrent welligt later bij de invoeringswet 
zou beslist kunnen worden, maal' dat mij wèl zoo l'ationeel voorkomt, thans te doen 
uitmaken, Ik zou het in deze eet' met de eel'st uitgesproken meening dan met tlie 
van dezen Ministet' eens zijn, Van tweeën toch één: Of de wetten die bestaan zijn 
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t'ceds in ovet'eenstemming mpt de bepalingen van dit wetsontwerp, en dan heeft 
art, 91 met betl'ekking tol die wetten lliet veel prakti che waarde; of zij zijn daar
mede niet in overeenstemming en dan zullen dus volgens dit artikel in den regel 
oIe bepalingen van dit ontwel'p daarop toepasselijk zijn, 

De pl'aktische beteekenis van dit al'tikel slaat dus eigenlijk alleen op laatstge
melde - dit is de thans afwijkende - wetten, maal' is het nu rationeel aan te 
nemen, dat het slot: "tell7.ij de wet anders bepaalt ," juist die afwijkende bepalingen 
weder handhaaft, de uitwm'king van het beginsel van dit artikel dus weder verlamt, 
en, opdat het effect kunne sOJ'tm'en, eel'st nog eene definitive uitwerking van het 
hoofdbeginsel ltoor eene afschaffing 'wet vOI'del't? Ik zoude dat niet durven bevestigen. 

Wat voorts betreft het bel'oep op den regel : "lex genemlis non derogat legi special i", 
ik geloof, dat men met del'gelijke aanhalingen eenigermate voorzigtig moet zijn, 
want daartegenovel' ware ook te stellen: "lex postel'Îor del'ogat priori", \Joe dit 
laatste nu echter ook zij, indien inclel'daad omb'ent dit punt gecne eenstemmigheid 
van opvatting tusschen den Minister en zijn voorganger bestaat, acht ik het noodig, 
nu met zekerheid te weten, welke beteekenis aan dat artikel dient gehecht te worden; 
namelijk: of, krachtens dit artikel, wanneel' dit Wetboek in werking komt, de af
wijkende bepalingen zijn afgeschaft, tenzij zij worden gehandhaaftl , of wel worden 
gehandhaafd, tenzij zij worden afgeschaft? 

De heer MODDERMAN , Minister van Justitie: Zoo als de uitdrukking "ten~ü 
m: WJ,;T andl'1'S bepaalt" aanwijst, moet men bij de beantwoording del' hoogst be
langrijke Vl'!lag door den geachten afgm'aardigde gesteld, scherp onderscheid maken 
tussl:hen afwijkende vool'sc}l1'iften in oude wetten en die in oude verordeningen 
,>oOl'komende, 

De laatste (wij spreken hier natlllll'lijk van bepalingen l'akende de stmf-posities, 
toerekenbaarheid, zamenloop, enz., kortom mkende onderwerpen die in de 8 eerste 
titels in 't algemeen geregeld zijn) zullen bij de invoel'ing van dit Wetboek vervallen, 
ten:.Ü de invoeringswet het tegendeel bepale. 't Meest l'!ltioneel zou, mijns inziens, 
zijn in de invoel'ingswet aan Pl'ovinciale Staten, gemeenteraden en waterschapsbe
sturen een termijn te stellen, binnen welken zij hunne vel'ol'deringen voor zooveel 
noodig met de acht eerste titels van dit Wetboek in overeenstemming hebben te 
bl'engen en ze gedurende dien termijn nitdrukkelijk te handhaven, Ook zal in die 
invoel'ingswet de stl'!lfbedl'eigende bevoegdheid der bedoelde ligchamen met het stmf
stelsel van het Wetboek moeten worden in overeenstemming gebl'!lgt, Dat dit een 
en ander in de bedoeling dm' Staatscommissie lag, blijkt uit de artt, 26-31 van 
haar concept-invoel'ingswet, 

"Vat daarentegen betreft afwijkende speciale bepalingen in oude wetten voorkomende, 
deze blijven, m:ijns inziens, gehandhaafd, tenzij ze, wat V001' zoo veel noodig bij de 
invoel'ingswet zal moeten gebelll'en, uitdl'ukkelijk worden afgeschaft, 

Art. 91 bepaalt niets meel' en niets minder dan dat de regelen del' acht eerste 
Titels gelden oveml waal' de regel niet dool' de wet is uitgesloten, 

Die uitsluiting yan 't gemeene regt kan zoo wel uitdrukkelijk, als stilzwijgend (door 
zelfstandige, van 't gemeene regt afwijkende) regeling plaats hebben en daarbij 
maakt het, mij us inziens, geen verschil of de speciale wet jonger dan wel ouder 
is dan het Wetboek, 

De geachte sprekel' zegt dat men tegenovel' tien regel lex generali. non del'ogat 
legi speciali zou kunnen plaatsen het vOOl'Schrift lex posterior del'ogat pl'iOl'i, Dit 
kan ik niet toegeven, De regel species del'oga; generi geldt mijns inziens ook dan 
wanneer de species ouder is dan het genus, 

Eene latere wet immel'S dOl'ogeert aan de Yl'oegel'e alleen VOOl' 7.oover Cl' is een 
onvel'zoenlijke strijtl. En nu kan er nooit een onverzoenlijke strijd zijn tusschen 
twee vool'Schriften, waarvan het eene tot het algemeene en het andere tot het bij
~ondel'e betl'ekking heeft, 

De Hooge Raad heeft dan ook herhaaldelijk, bijv. waal' het geldt de reci-
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dive 1 den regel "lex generalis non derogat legi special i" toegepast, Intusschen zijn el' ook 
al'l'esten in tegenovel'gestelden zin, zoodat het wenschelijk zal zijn de dOOI' den 
geachten afgevaardigde gestelde vraag ipsls verbis in de invoeringswet op te lossen, 

In het algemeen zal de invloed dool' ons art. 91 (dat v.o01' zooveel toekomstige wetten 
en verorueningen betreft, reeds op zich zelf voldoende is) op oude wettcn en VeI'

oL'deningen te oefenen, eerst iu de invoCl'ingswet dool' zoodanige bijzondere voorsclu'iftcn 
nadeL' kunnen worden omschreven, als noodig zal zijn om allen twijfel op te herren, 
Daardoor zal dan teven het gevaar verdwijnen dat andel's uit de dool' den geachten 
afgevaardigde gesignaleerde tegenstrijdigheden in de stukken zou k,lllnen voortvloeijen , 
tegenstrijdigheden die ik vermoed dat in dubbelzinnige uitdl'ukkingen (bepaaldelijk 
in tie dubbelzinnige beteekenis die de uitdrukking "blijft gehandhaafd" soms heeft) 
haren oorsprong hebben, 

De heel' RÖELL: Ik zal de Vergadering niet lastig vallen met de vool'lezing van 
de woo L'den, die op de door mij aangehaalde bladzijde voorkomen, Ik geloof echter 
dat, wanneel' de Vergadering en de Minister de uitdrukkingen, daal' gebezigd, nagaan, 
zij niet zullen kunnen volhouden, dat ten deze geen verschil van meening tusschen 
de opvolgende medewerkers aan dit ontwerp heeft plaats gehad, 

Wat in de tweede plaats, de beide genoemde regtsregels betreft - ik heb die 
niet aangevoerd om hare relative waarde of kracht tot het voorwerp van een dispuut 
te maken, of te beslissen hetgeen de jurisprudentie later op gl'ond daarvan zal 
hebben uit te maken, Wij staan hiel' VOOI' eene werkzaamheId van wetgeving, en 
ik wen:;chle te voorkomen dat omkent de bedoeling des wetgevers eenige de minste 
onzekerheid zoude kunnen bestaan, 

Ik geloof echter, dat op dit oogenblik eene verdere gedachtenwisseling over dit 
ondenverp onvruchtbaar is, Het is dan nu geconstatem'd, dat volgens de bedoeling van 
dit artikel alle afwijkende bepalingen gehandhaafd blijven, tenzij die bij de in\'oeringswet 
wOL'den afgeschaft, De vraag blijft nu over of in de praktijk deze maatregel niet tot 
moeijelijkheden: misvattingen en lacunes aanleiding zal geven, Ik wensch thans te 
volstaan met de hoop uit te drukken, dat dit moge blijken niet het geval te zijn, 

I Zie bijv, anest 29 Mei 1855 (v, d, Ronert, Belastingett, VI, blz, 169), waar op 
grond van de wet van 1822 recidive wordt aangenomen in een geval waarin zij volgens de 
wet van 1854 niet bestaan zou, Daarentegen I<erd in een arrest van 24 Augustus 1855 
tv, (1. H. Jogt en IJisscherij, V, blz, 28) de tegenovergestelde leer gehuldig(l. 



IN IIOUD VAN IIE'I' EERS'l'E DEEL. 

Bladz. 

Voon·ede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 

Aanwidzing van verkortingen, enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV 

IIoofdpunten der geschiedenis VW! het Wetboek en van de wij-
zigingswetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

INLEIDING, GIWNDSLAGEN EN ALGF.MF.ENE STREKKING. . . . . • . . . . 5 

Systematisch overzicht van de 
memorie van toelichting. 

Algemeene beschou wing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
~ 1. Inleiding.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 en 43 

VOJtM VAN DE VOORDRA.CllT EN VAN DE VEltSLAGEN . . . . . . . . . . . 32 

TAAL EN SPELLING. . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • • . . . . . . . • . 38 

Oll1VANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . • 43 

INIIOUD EN INltICH'l'ING IN lIET AI.GElI1EEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

ONDERSCHEIDING DElt STltH'BAltE ~'El'1'EN. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 60 

~ 2. Indeeli.ug van het wetboek. Verdeelillg der strafbare 
feiten ........................................ , 48 en 60 

~ 3. Waarom geene drieledige verdeeling? . . . . . . . . . . . . . . . 60 
~ 4. Grondslag der tweeledige verdeeling. - Overtred.ingen. 63 

OPZET. . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . 73 

~ 5. Opzet....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

SCHULD. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 84 
~ 6. Schuld. . . .. ............................. ......... 84 

VERGELIJKING MET HET BESTAA.NDE S'l'RH'RECHT. . • . . . . . . . . . . . 90 

INVOERING VAN H};'l' WETBOEK. • • • . • • • • • . • • • • . • • • • • . . . . • • 113 



• r I 

550 INHOUD VAN HET EERSTE DEEL. 

EERSTE BOEK. ALGEMEI!:NE BEPALINGEN ........... . 

Algemeene ueschou wing ........................ . 

Titel I. Omvang van de werking de/' stl'(~fwet .. ...... ....... . 

Artt. 1-8 ...................................... ·· .. 

r. Tijd waarover de heerschappij der strafwet zich uitstrekt. 
Ir. Plaatselijk gebied der strafwet. Personen aan hare 

heerschappij onderworpen. 
A. trafbare feiten gepleegd binnen het rijk in Europa. 
B. Strafbare feiten gepleegd buiten het 

rij k in Europa. . .. ............. 123, 129, HO en 
U. Exterritorialiteit .............. . .. ....... . . . ..... . 

Titel 11. St7·aJfen ... ................................. . 

AANGENOMEN STltAFS'l'ELSEL IN IU,'!' ALGEMEEN ..........•.... 

I. Strafstelsel ....... . 

GEF,NE ONUF,ltSCflEIDlNG VAN ON'l'gEltENDE EN NIET-ONTEERENDE 

llladz. 

117 

117 

118 

119 

119 

1~0 

145 
147 

148 

148 

148 

STRAl'I'EN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 157 

1°. Geen onteerende straffen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 157 

GEENE UEPOlt'l'ATIE......... . . . .•• . . . .•. . . . . . . . . .. . . . . . 161 

2°. Geen deportatie.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............. 161 

GEENE VEltBANNING . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 166 

30. Geen verbanning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 166 

GEEN E DOODS'l'RAF OF LIJ I'STltAFFEN •...............•....... 

Artt. 9-36 .. 

U. Gevangenisstraf. 
A. Duur ............................. ·.············· 
B. Aard ...................... ·.··. 226, 258, 261 en 
C. Opbrengst van den arbeid ...................... . 
D. Onderwijs, godsdienstoefeningen ................. . 
E. Voorwaardelijke invrijheidstelling ......... . 

UI. Hechtenis.. . . . . . .. . . ... . .............. 298, 308 en 
IV. Bepalingen aan gevangenisstraf en hechtenis gemeen. 

A. Aanwijzing van den duur der tijdelijke gevangenis
straf en der hechtenis in de regterlijke uitspraak .. 

B. Wettelijke bepalingen omtrent gevangenisstraf en 
hechtenis buiten het wetboek. Algemeene maatregel 
van inwendig bestuur, huishoudelijke reglementen. 

C. Tuchtstraffen in de strafgestichten . . .......... . . . 
V. Geldboete, vervangende hechtenis. 

A. Bedrag, bestemming der boete ................... . 
B. Vervangende hechtenis .............. 320, 330 en 

208 
262 
263 
266 
268 
313 

314 

315 
317 

319 
336 

168 

198 



INHOUD VAN HET EERS1'E DEEL. 551 

Bladz. 

VI. Ingang van gevangenisstraf en hechtenis...... 336 en 338 
VII. Ontzetting van bepnalde regten en bevoegd-

heden . .. ..... . . . . . . . ............. . ..... 347, 352 en 353 
VIII. Plaatsing in eene r ijkswerkinrigting ........ . ..... . 354 

IX. Verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen ....... . 358 
X. Kosten del' vrijheidstl'affen, opbrengst der vermogen-

straffen ... . ........................................ . 361 
XI. Openbaarmaking van (1e regterlijke uitspraak .. 363 

Titel 111. Uitsluiting, verminde?'ing en vel'hooging del' stl'ajbact1'-
heid, Artt. 37 -44 ............................ . 

I. Uitsluiting der strafbaarheid ...... . ................ . 364 
A. Inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid. 

10 . Abnormale toestand <lel' geestvermogens ... . . . 364 
20. J eugdige leeftijd . ... . .... . ... . ... . . . ..... . 385 

B. Uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid ... . 404 
]0. Overmagt...... . . . . . . . . . . ... . . .... ..... . 404 
20. Noodweer... . . . . . . . . . . . . .. .... . . .. .... . 406 
30 • Wettelijk voorschrift.. . ....... . ' ..... . . . 409 
4°. Ambtelijk bevel ................. . ........ . . ·no 

IT. Vermindering der stmfbaarheid.. . . . . .............. . 388 
Verminderde toerekenbaarbeid. - Venachtende om-
standigheden . ................................... . 388 

ITI. Verhooging der strafbaarheid .... . ........ . ... . . .... . 411 

364 

AANGI;NOMf:N STEI,SEL 'I'~N A,\,NZlf:N VAN llELlI:IALI NG ( lt ÉClDlV E). . 414 

Herhaling "all misdrijf en overtreding (réeidive). . . 414 

Titel IV. Puging, Artt. 45, 46.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 419 

I. Vel'eisehten der strafbare poging. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 420 
1". Voornemen .............. . .. .. .... . .... .. ....... 420 
2°. Begin van uitvoering.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 420 
30• Niet-voltooijing van het misdrijf door V<Ln des daders 

wil onafhankelijke omstandigheden. . . . . . . . . . . . . .. 423 
II. Straf.. . . . . . . . . . . . . .. .......................... 424 

IIL Uitzonderingen op den regel der straf baarheid. . . . . . . 430 

Titel V. Deelneming aan strajbal'e feiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 

Algellleene beschouwing . ... . . . 433 

Artt. 47-54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 

1. Daders........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 434 
II. Medepligtigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. H3 en 444 

III. Persoonlijke omstandigheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 445 
IV. Strafbedreiging wegens overtreding tegen bestuurders 

van eenig bestuur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 450 
V. Verantwoordelijkheid voor misdrijven door middel van 

de drukpers gep leegd. . . .. . ........... , ...... , ..... -153 



552 INHOUD VAN lIET EE1I8TE DEEL. 

Bladz. 

Titel V I. Samenloop van stmfbm'e feiten, Artt. 55- 63. . .. . .. 477 

I. Één feit, meer dan ééne strafbepaling. . . . . . . . . . . . . .. 477 
1I. Meerdere feiten, ééne (voortgezette) handeling.... . ... 479 

lIl. Meerdere feiten, meerdere misdrijven ... 481, 484,485 en 486 
IV. Betrekkelijke zwaarte en duur der hoofdstraffen.. . . .. 489 
V. Zamenloop van overtredingen of van misdrijven met 

overtredingen. . . . . . . . . .. ........ ... ............. 490 
VI. Zamenloop bij ongelijktijdige beregting. . . . . . . . . . . . .. 492 

Titel V 11. Indiening en intrekking del' klachte bid misdrijven alleen 
op klachte vervolgbaar .. . ........................ 493 

Algemeene beschouwing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 493 

Artt. 64 - 67.. . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 494 

Titel VIII. VeI'val van het l'ecltt /'ot stmfvordel'ing en van de stl·af. 502 

Artt. 68- 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 

I. Verval van het regt tot strafvordering. 
A. Gewijsde... ..................................... 503 
B. Dood van den verdachte . . .. . .... . .............. 508 
C. Verstrijken van den termijn der klagte bij misdrijven 

alleen op klagte vervolgbaar.... . . . .. ............ 498 
D. Verjaring. 

Termijnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 510 
Aanvang van clen termijn. . . . . .. .... ........ .... 512 
Stuiting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... ...... . .. 515 
Schorsing. . . . .. .............. . .................. 517 

E. Betaling van het maximum der boete. . . . . . . . . 518 
Ir. Verval van de straf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 520 

A. Dood van den veroordeelde.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 520 
B. Verjaring ............. . .......................... 522 

Termijnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .................. 522 
Aanvang van den termijn, stuiting, schorsing. . . .. 524 

Tite I IX. Beteekenis van sommige in het wetboek vOO1'kome'/lde uit-
d7'!lkkingen . . . .. , ......... .. .. . .. . .... . .... , . . . . 526 

Algemeene beschouwing ....... . .. .. .. ....... .... . 526 

Artt. 78- 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 

SLOTBF.PAL1NG, Art. 91 .. . ..................... : . . . . . . . 544 

Strekking van de Rlotbepaling. . .................. 545 


	WvS_001_001
	WvS_001_002
	WvS_001_003
	WvS_001_004
	WvS_001_005
	WvS_001_006
	WvS_001_007
	WvS_001_008
	WvS_001_009
	WvS_001_010
	WvS_001_011
	WvS_001_012
	WvS_001_013
	WvS_001_014
	WvS_001_015
	WvS_001_016
	WvS_001_017
	WvS_001_018
	WvS_001_019
	WvS_001_020
	WvS_001_021
	WvS_001_022
	WvS_001_023
	WvS_001_024
	WvS_001_025
	WvS_001_026
	WvS_001_027
	WvS_001_028
	WvS_001_029
	WvS_001_030
	WvS_001_031
	WvS_001_032
	WvS_001_033
	WvS_001_034
	WvS_001_035
	WvS_001_036
	WvS_001_037
	WvS_001_038
	WvS_001_039
	WvS_001_040
	WvS_001_041
	WvS_001_042
	WvS_001_043
	WvS_001_044
	WvS_001_045
	WvS_001_046
	WvS_001_047
	WvS_001_048
	WvS_001_049
	WvS_001_050
	WvS_001_051
	WvS_001_052
	WvS_001_053
	WvS_001_054
	WvS_001_055
	WvS_001_056
	WvS_001_057
	WvS_001_058
	WvS_001_059
	WvS_001_060
	WvS_001_061
	WvS_001_062
	WvS_001_063
	WvS_001_064
	WvS_001_065
	WvS_001_066
	WvS_001_067
	WvS_001_068
	WvS_001_069
	WvS_001_070
	WvS_001_071
	WvS_001_072
	WvS_001_073
	WvS_001_074
	WvS_001_075
	WvS_001_076
	WvS_001_077
	WvS_001_078
	WvS_001_079
	WvS_001_080
	WvS_001_081
	WvS_001_082
	WvS_001_083
	WvS_001_084
	WvS_001_085
	WvS_001_086
	WvS_001_087
	WvS_001_088
	WvS_001_089
	WvS_001_090
	WvS_001_091
	WvS_001_092
	WvS_001_093
	WvS_001_094
	WvS_001_095
	WvS_001_096
	WvS_001_097
	WvS_001_098
	WvS_001_099
	WvS_001_100
	WvS_001_101
	WvS_001_102
	WvS_001_103
	WvS_001_104
	WvS_001_105
	WvS_001_106
	WvS_001_107
	WvS_001_108
	WvS_001_109
	WvS_001_110
	WvS_001_111
	WvS_001_112
	WvS_001_113
	WvS_001_114
	WvS_001_115
	WvS_001_116
	WvS_001_117
	WvS_001_118
	WvS_001_119
	WvS_001_120
	WvS_001_121
	WvS_001_122
	WvS_001_123
	WvS_001_124
	WvS_001_125
	WvS_001_126
	WvS_001_127
	WvS_001_128
	WvS_001_129
	WvS_001_130
	WvS_001_131
	WvS_001_132
	WvS_001_133
	WvS_001_134
	WvS_001_135
	WvS_001_136
	WvS_001_137
	WvS_001_138
	WvS_001_139
	WvS_001_140
	WvS_001_141
	WvS_001_142
	WvS_001_143
	WvS_001_144
	WvS_001_145
	WvS_001_146
	WvS_001_147
	WvS_001_148
	WvS_001_149
	WvS_001_150
	WvS_001_151
	WvS_001_152
	WvS_001_153
	WvS_001_154
	WvS_001_155
	WvS_001_156
	WvS_001_157
	WvS_001_158
	WvS_001_159
	WvS_001_160
	WvS_001_161
	WvS_001_162
	WvS_001_163
	WvS_001_164
	WvS_001_165
	WvS_001_166
	WvS_001_167
	WvS_001_168
	WvS_001_169
	WvS_001_170
	WvS_001_171
	WvS_001_172
	WvS_001_173
	WvS_001_174
	WvS_001_175
	WvS_001_176
	WvS_001_177
	WvS_001_178
	WvS_001_179
	WvS_001_180
	WvS_001_181
	WvS_001_182
	WvS_001_183
	WvS_001_184
	WvS_001_185
	WvS_001_186
	WvS_001_187
	WvS_001_188
	WvS_001_189
	WvS_001_190
	WvS_001_191
	WvS_001_192
	WvS_001_193
	WvS_001_194
	WvS_001_195
	WvS_001_196
	WvS_001_197
	WvS_001_198
	WvS_001_199
	WvS_001_200
	WvS_001_201
	WvS_001_202
	WvS_001_203
	WvS_001_204
	WvS_001_205
	WvS_001_206
	WvS_001_207
	WvS_001_208
	WvS_001_209
	WvS_001_210
	WvS_001_211
	WvS_001_212
	WvS_001_213
	WvS_001_214
	WvS_001_215
	WvS_001_216
	WvS_001_217
	WvS_001_218
	WvS_001_219
	WvS_001_220
	WvS_001_221
	WvS_001_222
	WvS_001_223
	WvS_001_224
	WvS_001_225
	WvS_001_226
	WvS_001_227
	WvS_001_228
	WvS_001_229
	WvS_001_230
	WvS_001_231
	WvS_001_232
	WvS_001_233
	WvS_001_234
	WvS_001_235
	WvS_001_236
	WvS_001_237
	WvS_001_238
	WvS_001_239
	WvS_001_240
	WvS_001_241
	WvS_001_242
	WvS_001_243
	WvS_001_244
	WvS_001_245
	WvS_001_246
	WvS_001_247
	WvS_001_248
	WvS_001_249
	WvS_001_250
	WvS_001_251
	WvS_001_252
	WvS_001_253
	WvS_001_254
	WvS_001_255
	WvS_001_256
	WvS_001_257
	WvS_001_258
	WvS_001_259
	WvS_001_260
	WvS_001_261
	WvS_001_262
	WvS_001_263
	WvS_001_264
	WvS_001_265
	WvS_001_266
	WvS_001_267
	WvS_001_268
	WvS_001_269
	WvS_001_270
	WvS_001_271
	WvS_001_272
	WvS_001_273
	WvS_001_274
	WvS_001_275
	WvS_001_276
	WvS_001_277
	WvS_001_278
	WvS_001_279
	WvS_001_280
	WvS_001_281
	WvS_001_282
	WvS_001_283
	WvS_001_284
	WvS_001_285
	WvS_001_286
	WvS_001_287
	WvS_001_288
	WvS_001_289
	WvS_001_290
	WvS_001_291
	WvS_001_292
	WvS_001_293
	WvS_001_294
	WvS_001_295
	WvS_001_296
	WvS_001_297
	WvS_001_298
	WvS_001_299
	WvS_001_300
	WvS_001_301
	WvS_001_302
	WvS_001_303
	WvS_001_304
	WvS_001_305
	WvS_001_306
	WvS_001_307
	WvS_001_308
	WvS_001_309
	WvS_001_310
	WvS_001_311
	WvS_001_312
	WvS_001_313
	WvS_001_314
	WvS_001_315
	WvS_001_316
	WvS_001_317
	WvS_001_318
	WvS_001_319
	WvS_001_320
	WvS_001_321
	WvS_001_322
	WvS_001_323
	WvS_001_324
	WvS_001_325
	WvS_001_326
	WvS_001_327
	WvS_001_328
	WvS_001_329
	WvS_001_330
	WvS_001_331
	WvS_001_332
	WvS_001_333
	WvS_001_334
	WvS_001_335
	WvS_001_336
	WvS_001_337
	WvS_001_338
	WvS_001_339
	WvS_001_340
	WvS_001_341
	WvS_001_342
	WvS_001_343
	WvS_001_344
	WvS_001_345
	WvS_001_346
	WvS_001_347
	WvS_001_348
	WvS_001_349
	WvS_001_350
	WvS_001_351
	WvS_001_352
	WvS_001_353
	WvS_001_354
	WvS_001_355
	WvS_001_356
	WvS_001_357
	WvS_001_358
	WvS_001_359
	WvS_001_360
	WvS_001_361
	WvS_001_362
	WvS_001_363
	WvS_001_364
	WvS_001_365
	WvS_001_366
	WvS_001_367
	WvS_001_368
	WvS_001_369
	WvS_001_370
	WvS_001_371
	WvS_001_372
	WvS_001_373
	WvS_001_374
	WvS_001_375
	WvS_001_376
	WvS_001_377
	WvS_001_378
	WvS_001_379
	WvS_001_380
	WvS_001_381
	WvS_001_382
	WvS_001_383
	WvS_001_384
	WvS_001_385
	WvS_001_386
	WvS_001_387
	WvS_001_388
	WvS_001_389
	WvS_001_390
	WvS_001_391
	WvS_001_392
	WvS_001_393
	WvS_001_394
	WvS_001_395
	WvS_001_396
	WvS_001_397
	WvS_001_398
	WvS_001_399
	WvS_001_400
	WvS_001_401
	WvS_001_402
	WvS_001_403
	WvS_001_404
	WvS_001_405
	WvS_001_406
	WvS_001_407
	WvS_001_408
	WvS_001_409
	WvS_001_410
	WvS_001_411
	WvS_001_412
	WvS_001_413
	WvS_001_414
	WvS_001_415
	WvS_001_416
	WvS_001_417
	WvS_001_418
	WvS_001_419
	WvS_001_420
	WvS_001_421
	WvS_001_422
	WvS_001_423
	WvS_001_424
	WvS_001_425
	WvS_001_426
	WvS_001_427
	WvS_001_428
	WvS_001_429
	WvS_001_430
	WvS_001_431
	WvS_001_432
	WvS_001_433
	WvS_001_434
	WvS_001_435
	WvS_001_436
	WvS_001_437
	WvS_001_438
	WvS_001_439
	WvS_001_440
	WvS_001_441
	WvS_001_442
	WvS_001_443
	WvS_001_444
	WvS_001_445
	WvS_001_446
	WvS_001_447
	WvS_001_448
	WvS_001_449
	WvS_001_450
	WvS_001_451
	WvS_001_452
	WvS_001_453
	WvS_001_454
	WvS_001_455
	WvS_001_456
	WvS_001_457
	WvS_001_458
	WvS_001_459
	WvS_001_460
	WvS_001_461
	WvS_001_462
	WvS_001_463
	WvS_001_464
	WvS_001_465
	WvS_001_466
	WvS_001_467
	WvS_001_468
	WvS_001_469
	WvS_001_470
	WvS_001_471
	WvS_001_472
	WvS_001_473
	WvS_001_474
	WvS_001_475
	WvS_001_476
	WvS_001_477
	WvS_001_478
	WvS_001_479
	WvS_001_480
	WvS_001_481
	WvS_001_482
	WvS_001_483
	WvS_001_484
	WvS_001_485
	WvS_001_486
	WvS_001_487
	WvS_001_488
	WvS_001_489
	WvS_001_490
	WvS_001_491
	WvS_001_492
	WvS_001_493
	WvS_001_494
	WvS_001_495
	WvS_001_496
	WvS_001_497
	WvS_001_498
	WvS_001_499
	WvS_001_500
	WvS_001_501
	WvS_001_502
	WvS_001_503
	WvS_001_504
	WvS_001_505
	WvS_001_506
	WvS_001_507
	WvS_001_508
	WvS_001_509
	WvS_001_510
	WvS_001_511
	WvS_001_512
	WvS_001_513
	WvS_001_514
	WvS_001_515
	WvS_001_516
	WvS_001_517
	WvS_001_518
	WvS_001_519
	WvS_001_520
	WvS_001_521
	WvS_001_522
	WvS_001_523
	WvS_001_524
	WvS_001_525
	WvS_001_526
	WvS_001_527
	WvS_001_528
	WvS_001_529
	WvS_001_530
	WvS_001_531
	WvS_001_532
	WvS_001_533
	WvS_001_534
	WvS_001_535
	WvS_001_536
	WvS_001_537
	WvS_001_538
	WvS_001_539
	WvS_001_540
	WvS_001_541
	WvS_001_542
	WvS_001_543
	WvS_001_544
	WvS_001_545
	WvS_001_546
	WvS_001_547
	WvS_001_548
	WvS_001_549
	WvS_001_550
	WvS_001_551
	WvS_001_552
	WvS_001_553
	WvS_001_554
	WvS_001_555
	WvS_001_556
	WvS_001_557
	WvS_001_558
	WvS_001_559
	WvS_001_560
	WvS_001_561
	WvS_001_562

