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AANWIJZING VAN VERKORTINGEN ENZ. 

Zie deze in Deel I bI. XVI. 

.. 
Behalve het aldaar aangewezene, nog TE VERBETEREN in Deel I: 

BI. 356, regel 8 v. b. staat: in 10 en 18, lees: in 18, niet in 10. 

BI. 358, regel 21 v. o. staat: art. 10 van den Code, lees: art. 10 [11] van 
den Code. 

BI. 430, regel 20, kolom 2, s taa t: de overtredingen, lees: de misdrijven, niet 
onder de overtredingen. 

BI. 437, regel 12 v. o. De hiet· staande verwijzing" [zie ook bij art. 359 O. R. O. 
in deel 111)" moet geplaatst worden op bI. 443, onder regel 20 v. o. 

BI. 529, J'egel 5 v. b. staat: art. 305 Code, lees: art. 305 [105] Code. 
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MIS D R IJ VEN. 

JNlJEEJ,JNG EN RANGSCHIKl\TNG. 

Memorie van Toeliohting. 

Terwijl het bijwnder karakter der gekozen rubrieken en de plaats 
aan de bijzondere misdrijven daaronder aangewezen, voorzooveel noodig, 
bij eIken titel zijn toegelicht, mag het voldoende geacht worden hiel' 
vooraf het algemepn beginsel aan te geven, dat tot de gekozen indeeling 
en rangschikking der misdrijven geleid heeft. 

Eene hoofd verdeeling der misdrijven in die tegen .. de algemeene zaak" 
en die tegen» bijzondere personen" is met opzet vermeden. Dat elk mis
drijf althans middelijk het regt del' maatschappij tot voorwerp heeft, 
wordt door niemand ontkend; wie dan ook de hier bedoelde hoofdver
deeling aanprijst, heeft daarbij het oog op het verschil dat tusschen de 
misdrijven ten aanzien van het onmiddelijk object bestaat. Intusschen 
zijn el' niet weinig misdrijven waarbij de vraag, of het regt. van een 
individu of wel dat der maatschappij het onmiddelijk voorwerp is, a 
priori (door den wetgever) niet met zekerheid kan worden beantwoord; 
men denke, om slechts één voorbeeld te noemen, aan gewelddadige ver
hindering van de uitoefening van het kiesregt. Voorts zijn er zeel' vele 
misdrijven, waarbij de bedoelde vraag slechts te beantwoorden is met 
behulp van onderscheidingen, ten gevolge waarvan uiteengerukt zou 
worden wat verbonden moet blijven. Men denke o. a. aan valsche getuigenis 
hetzij ten voordeele hetzij ten nadeele van een beklaagde. Eindelijk wordt 
door de hier bestreden hoofdverdeeling noodeloos de kloof vergroot tusschen 
misdrijven in aard vorschillend, maar toch aan elkander verwant. Rebellie 
met duodelijk gevolg en doodslag gepleegd op een ambtenaar gedurende 
de regtmatige uitoefening van zijne bediening (artt. 195, 196,310 [181 
182, 287]) zijn voorzeker misdrijven, die in onderscheidene titels tehuis 
behooren. Gaat het echter aan ze lijnregt te gen 0 vel' elkander te plaatsen, 
alsof onmiddelijk het een tegen de maatschappij I het ander tegen den 
individu gerigt ware? En waarom dergelijke t.egenstellingen, wanneer el' 
toch geen regtsgevolg aan verbonden is? 

In elk e indeeling en rangschikking del' misdrijven ligt, wegens de 
talrijke gezigtspunten waaruit men ze beschouwen kan, altijd iet s wil-
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lekeurigs. Maar juist hieruit volgt, dat de wetgever zich van alle noode
looze verdeelingen te onthouden en zich de grootst mogelijke eenvoudigheid 
ten doel te stellen heeft. 

Eene enkele aaneengeschakelde reeks rubrieken is niet alleen volkomen 
voldoende, maar beveelt. zich ook praktisch om drie redenen aan. 

Vooreerst wordt daardoor het bewustzijn bevorderd, dat het gansche 
wetboek als één harmonisch g-eheel op te vatten en te verklaren is, en 
dat elk artikel eerst zijne volle beteekbnis bekomt wanneer het met alle 
andere wordt in verband gebragt. Wordt daarentegen een wetboek niet 
alleen - wat nu eenmaal niet te vermijden is - in boeken en titels afgl'
deeld, maar worden de titels nog daarenboven - alsof het geene divüion 
d'ordre maar eene divüion de principe gold - in hoofdstukken, afdeelingen , 
paragraphen enz. gesplitst, bevordert men dan niet de oppervlakkigheid, 
die de deelen als iets zelfstandigs opvat? 

Ten tweede wordt door ééne enkele reeks rubrieken het gevaar voor 
ligt vaardige bewijsgronden aan de rubriek ontleend, tot een minimum 
teruggebragt. 

Eindelijk wordt niet door tal van verdeelingen , maar integendeel door 
ééne, zooveel mogelijk aaneengeschakelde, reeks rublieken het overzigt 
van het gehee.l gemakkelijk gemaakt. Om zich hiervan te overtuigen, 
vergelijke men slechts het belgische wetboek en de italiaansche ontwerpen 
waarin het eer~te stelsel gevolgd is, lllet het duit~che en zuricher wet
boek waarin het ande.re is aangenomen. 

Als voorbereiding tot eene in.ternationale terminologie der misdrijven 
en niet minder in het belang der vergelijkende regtshtudie, mag het 
wenschelijk geacht worden, dat de verschillende volken zich, wat de 
algemeene indeeling en rangschikking der misdrijven betreft, zoo naauw 
mogelijk bij elkander aansluiten. Toch is in geen der geraadpleegde 
nieuwere vreemde wetboeken de orde zoo onberispelijk, dat zij op den 
voet kan worden gevolgd. Ook die van het duitsche wetboek, hoe aan
bevelenswaardig in vele opzichten, laat in enkele andere te wenschen over. 
Niet zelden is blijkbaar bijzonder gewigt gehecht aan de oorzaken en 
beweegredenen en aan de mogelijke gevolgen, die de misdrijven kunnen 
hebben, terwijl toch, om eene goede volgorde te verkrijgen, niet daarop 
maar veeleer op den aard en het object van . het misdrijf mOllt wOl'den 
gelet. Wie op het eerstgemelde standpunt het duel (15er Abscknitt) eene 
plaats geeft tusschen "beleediging" en »misdrijven tegen het leven", 
handelt 7.eker conse'luent, wanneer hij de :0 Urkundenfälschung" (23er Ab
schnitt) tusschen "bedrog" en "bankbreuk" rangschikt. Intusschen heeft 
hij door een en ander eene juiste opvatting van het wezen van het duel 
en van valschheid niet bevorderd en loopt b. v. zelfs gevaar de onge
lukkige verwarring van bedrog en valschheid in de hand te werken. 
Dat de begunstiging (21 er Absclmitt) , die niet enkel op diefstal maar 
maar op alle ." V erbrechen" en "Vergehen" volgen kan, geheel mi~plaatst 
is, behoeft wel geen betoog. Ook de plaats van de ." gemeingelährliche 
Verbrechen und Vergehen" (27<1" AbschIliti) Jaat zich niet verdedigen. 
Ware hier slechts te denken aan eene ge'luaJificeerde zaakbeschadiging , 
met welk regt zou dan b. v. verval~ching van levensmiddelen in deze 
rubriek hare plaats vinden? Deze weinige opmerkingen nlOgen voldoende 
zijn ten bewijze, dat geelle ongemotiveerde zucht naar het nieuwe tot 
de in het ontwerp aangenomen classificatie en rangschikking geleid heeft. 
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In het ontwerp is de algemeene gedachtengang deze: 
De rij wordt geopend met de misdrijven waardoor hp.t zelfstandig bestaau 

of het organisme van den stnat wordt bedreigd (t.itel IJ. Hierbij sluiten 
zich aan de misdrijven tegen de koninklijke waardigheid (titel llJ en 
die tegen hoofden en vertegenwoordigers van bevriende staten (titel IIf), 
terwijl het belang van den staat bij de vrijheid der staatkundige ver
kiezingen en bij de onbelemmerde pligtsvervulling der gekozen afgevaar
digden de plaatsing van titel IV genoegzaam regtvaardigt. 

Openbare orde en algemeene veiligheid, de twee grootste weldaden van 
het gAordend ~taatsleven, vinden hare bescberming in de drie volgende 
titels (V, VI, VII). Het twep.gevecht, boezeer wegens zijn eigenaardig 
karakter in een bijzonderen titel bebandeld, sluit zich toch, wegens het 
daarin gelegen vergrijp tegen de openbnre orde en zijne verwantschap met 
eigenrigting, eigenaardig aan den vijfden titel aan. 

Ook middel ijk kunnen de openbare orde en de algerneene veiligheid be
dreigd worden j zullen hare grondslagen niet worden weggenomen, hare 
waarborgen niet worden opgebeven, dan behoort de am ûtenaar , als orgaan 
der wet, van gehoorzaamheid en medewerking verzekerd te zijn (titel VIII). 

Van de openlijke ongehoon:aamheid aan of tegenwerking van de overheid 
rigt zich als van zelve de aandacht op die, welke den schijn aanneemt 
van het tegendeel. Ecbter niet alleen wanneer de wet eene verklaring 
onder eede v 0 r der t, ook in het algemepn zoo dikwerf zij er regtsgevolg 
aan verbindt, pleegt de meineedige een misdrijf. Meineed (titel IX) is 
eene schending van een door den staat in het belang van de openbare 
trou w gestelden waarborg. Intusschen kan nipt alleen door woorden, 
maar evenzeer door daden (titels X, XI) en in geschrifte (titel XII) 
de openbare trouw · worden geschokt, het maatschappelijk vertrouwen 
worden bedreigd. 

Al kan verduistering van staat gepleegd worden zonder valschheid in 
geschrifte en al sluit de bigamie geen eigenlijken meineed in zich, feitelijk 
en zedelijk is de verwant.schap toch te groot, dan dat de plaats zou kunnen 
bevreemden, aan de beide misdrij ven tegen den burgerlij ken staat (titel 
XIII) toegekend. Ook hier geldt het misleiding, ondermijning van het ver
trouwen, schennis van trouw, zij het ook in den meer beperkten kring 
van het familieleven. 

De misdrijven in titel XIII omscbreven hebben met die tegen de zeden 
(titel XIV), waarvan de verpligting om hulpbehoevenden bij te staan 
(titel XV) zich niet scheiden laat, dit kenmerk gemeen, dat daardoor 
regtsireeks lOowel het algemeen belang als dat van bepaalde personen be
nadeeld wordt. 

Vervolgens worden bij uitnemendheid - nooit bij uitsluiting - de regten 
van b~j'l.ondere personen gewaarborgd. Vóór alles bet hoogste goed, de eer 
hetzij die opzettelijk wordt aangerand (titel XVI), hetzij zij door onbeschei
denheid wordt in gevaar gebragt (titel X VII). 

Daarna wordt de vrijheid van den individu beschermd (titel XVIII) , zijn 
leven en zijn ligchaam (titels XIX, XX en XXI). 

Eindelijk zijne vermogensregten (titels XXII - XXVII). 
Ook in de beide volgende titels (XXVHI en XXIX [niet in het Wet

boek opgenomen]) worden vermogensregten beschermd, maar van eene 
zeer bijl.Onderp. natuur. Wie door ongeoorloofde uitoefening van nijverheid 
opzettelijk inbreuk maakt. op het uitsluitend regt van een ander, schendt 
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niet diens eigendomsregt , maar vergrijpt zich toch aan het vermogen, 
waarvan dat uitsluitend regt deel uitmaakt. 

De misdrijven, die een eigenaardig karakter ontleen en hetzij Mn de 
ambtelijke bevoegdheid van den dader (titel XXX [nu XXVIII]), hetzij aan 
de omstandigheid dat zij op de scheepvaart betrekking hebben (titel XXXI 
[nu XXIX]), zouden de rij kunnen sluiten, ware het niet dat de titels 
XXXII en XXXIII [nu XXX en XXXI], als op vele voorafgaande titels 
van dit boek terugslaande , noodwendig aan het slot moesten worden 
gerangschikt. 

Advies van den Raad van State. 

De memorie van toelichting vangt 
aan met te dezer plaatse het beginsel 
aan te geven, dat tot de gekozene 
indeeling en rangschikking der mis
dl'ijven geleid heeft. 

De Raad van State kan zich over 
het algemeen met de gevolgde orde 
in deze wel vereenigen. 

Elke indeeling en rangschikking 
heeft echter uit haren aard eene ze
kere mate van willekeur en de scha
keI, die het ééne onderwerp met het 
daarop volgende verbindt, is ook na 
de toelichting, in de memorie ge· 
geven, niet altijd even zigtbaar. 

Zoo zijn de onderwerpen in titel 
V, mis d r ij ven te gen deo p e n
b are 0 r de niet alleen vele, maar 
ook veelsoortig, zoo is de overgang 
van het a ut e u l' s reg t (titel XXIX) 
tot de min i s ter i ë I e ver a n t
wo ordel ij k he i d en andere am bts
mis d l' ij ven (titel XXX) en van 
deze tot de scheepvaartmisdrij
ven, juist niet als een model van 
logisch verband te beschouwen. 

Titel XXX [nu XXVIII] zon, naar 
het voorkomt, in ieder geval beter 
zijne plaats gevonden hebben en als
nog kunnen verkrijgen na titel IV 
van boek n. 

Ook de rangschikking van som
mige misdrij ven zou stof tot beden
king kunnen opleveren. 

Die I' en IJl is h a n del i n g (art. 272 
[254]) te brengen onder de misdrijven 
tegen de ze den. aangenomen al dat 
hier misdrijf zij en geen overtreding I 

schijnt wel wat verre getrokken. 
Bigamie (art 258 [237]) had 

Rapport aan den Koning. 

In de algemeene toelichting van 
het tweede boek van het ontwerp is 
de leidende gedachte, die aan de in
deeling en rangschikking der mis
drijven ten grondslag heeft gelegen, 
breed voerig uiteengezet. 

Ofschoon de Raad van State met 
de memorie van toelichting erkent, 
dat elke indeeling en rangschikking 
altijd iet s willekeurigs heeft, maakt 
hij enkele opmerkingen over de wijze 
van toepassing. Het is den onderge
teekende echter voorgekomen, dat 
de Raad in hoofdzaak zich daarmede 
vereenigt en in wijziging van de 
onderdeelen geen overwegend belang 
stelt. 

Er s0hijnt ook geen voldoende 
reden voor verandering. 

Dat de misdrijven in de rubriek eu 
tegen de openbare orde niet alleen 
vele, maar ook veelsoortig zijn, is 
het noodzakeliik gevolg van de vele 
en velerlei misdrijven, die tegen de 
openbare orde gepleegd kunnen wor
den. Logisch verband tusschen de 
t.itels XXIX en XXX kan en behoeft 
niet te bestaan, omdat eerstgenoemde 
de laatste is van een reeks van titels, 
waarbij vermogensregten worden be
schermd en laatstgenoemde de eerste 
is van vier titels, die om verschillende 
redenen de rij moesten sluiten. 

Met name is dit laatste het geval 
met titel XXX, dien de Raad van 
State geplaatst wil hebben na t.itel 
IV van boek U. In dien titel toch 
komen verschillende misdrijven voor, 
die in naan w verband staan met 
voorafgegane artikelen I en welker 
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even goed. zoo niet beter, daaren
tegen eene plaats kunnen vinden 
onder titel XIV mi sdr ij ven teg en 
de z ede n, als onder titel XIII 
mis d r ij ven te gen den b u I' g e r-
1 ij ken sta. a t. Het Duitsche straf
wetboek althans bragt het dub bel 
huw e 1 ij k in § 171 onder eerst ver
melde rubriek. 

Zoo worden diefstal (titel XXII) 
en verduistering (titel XXIV), 
hoe naauw verwant, van elkander 
gescheiden, en roof(art. 339 L312]) 
onder die f sta I gerangschikt, in 
strijd met het Pruissisch wetboek 
van 1851 en het Dui tsche wetboek, 
die beiden diefstal lDet verduis
ter in g en r 0 0 f met af p e l'S i n g 
te za men behandelen. 

vraagd worden of dit niet juist eene 
navolging verdient. 

behaudeling reeds na titel IV met 
regt onlogisch genoemd zou worden; 
zoo zou het, om slechts één voorbeeld 
te geven, tot groote moeijelijkheden 
aanleiding geven, val s c h hei d door 
een am b ten a a l' ge p 1 eeg d (art. 
400) vóór titel XII van boek II t.e 
behandelen. 

Dat wreede behan deling van 
dieren (art. 272) in het stelsel van 
het ontwerp een misdrijf tegen de 
zeden is, blijkt ook uit hetgeen be
neden ad art. 272 [254] over dit 
misdrijf wordt gezegd. 

Ten aanzien van big a mie (art. 
258) zou de Raad van State het Duit
schestrafwetboek wenschen te volgen, 
dat dit misdrijf onder de misdrij
ven togen de zeden rangschikt. Het 
mag echter op den in de memorie 
van toelichting aangegeven grond ge
fout van dat wetboek is, die geene 

Voorts kan niet worden toegestemd, dat diefstal verwantschap heeft met 
verduistering, althans meer dan met roof; integendeel,juistin vele 
opzigten is de verwantschap van die f sta 1 en I' 0 0 f on misken baar grooter. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

In de afdeelingen vond de rangschikking van het Tweede Boek geens
zins onvel'deelden bijval. De indeeling van den Code Pénal, Boek lIl, 
Titel 2. werd veel meer natuurlijk en rationeel genoemd dan die, welke 
hiel' gevolgd wordt, waardoor de zwaarste misdrijven grootendeels achter
aankomen . Van andere zijde werd aanbevolen eene rangschikking, volgens 
welke eerst de misdrijven tegen de personen, vervolgens die tegen het 
vermogen en eindelijk die tegen familie en Staat zouden worden behan
deld, dat is eene volgorde, welke met de natuurlijke uitbreiding van 
den kring der regtskrenking zou overeenstemmen. De Commissie achtte 
de quaestie echter niet van genoegzaam belang om deswege eene omwer
king van het Wetboek aan te bevelen. Alleen zou zij in overweging 
willen geven Titel VIII te doen volgen na Titel IV. Ten slotte zij hier 
nog vermeld, dat geprotest.eerd werd tegen wat men noemde de senti
mentele opvatting der Regering, dat de eer het hoogste goed zou zijn en 
dat daarom de aanrandingen tegen de eer als generiek zwaarder dan die 
tegen het leven moesten worden beschouwd. 

Vergelijk de Nota van den heel' OLDENIIUIS GltATAM.\ 1. 

1 Luidende als volgt: 
De orde is evenmin duidelijk als rationeel. 
~len moet el' uaar zoeken, even als naul' die iu de Pandecten. 
En, voor zooverl'e vindbaar of aangegeven, .chijnt ze noch aan theorie !Joch aau praktijk 

te voldoen. 
PrllKtijk: men moet dool' 't geheugen weleu wnar alles staat en zoo den we~ ,-inclen; 
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De Minister vindt geen reden om thans in de rangschikking der 

"el'\"8I1te misdrijven komen voor in "ersrhillen,!.: titels , op verschillrnde plantscn; brand_ 
stichting bijv, 0Jl 5 à 6 plaa!.en, 

Theorie: meu moet de meest zondel'iinge redegeving \'an orde en indeeling (e baat 
nemen, somtijds zoo algemeen, dat ze vau iedere volgorde zou 7.ijn te geven , 

De orue vun 't Code Péllul is niet gevolgd; aau geen auder bestaand bnitenlandsch wet
boek heeft men zich, wat de orde betreft, aangesloten; die van het Duilsche Welboek , die 
nog het meest scbijnt gevolgd, is verlaten, zonder dat de aaugegevene gl'onJen afdoend .cbijnen, 

Nu kan een wetboek goed zijn en zeel' nnttig werken ook met berispelijke orde, gelijk 
met de Pandecten het geval was, en is; ja eene volmaakt logiscbe orde zal wel niet be
reikbaar zijn; de ~Iemorie van Toelichting zel(t daarom zeel' jnist dat iedere indeeling en 
rangscbikking iels \\ illekenrigs heeft. 

Maal' nu de zaak in 't bl'eede is tel' sJlrake gebrngt, kan het zijn nut hebben ook 
daarbij Si il te staan, 

De ~lemol'ie van 'roelicbtiug maakt aanmerking op de plaatsing van bet duel in het 
Duilsche Wetboek tusschen beteedi,oing eu misdrijuen tegm 't teuen, 

Is die plaatsing eehler niet, veel beier dun, zooals in 't ontwel'p , tussellen die tegen de 
openbare orde ~n de misdrijven, waaedoor de nlgemcene vciligheid in gevIlar komt? 

Geeft bet ontwerp - om van audere redenen uiet te spreken - daal'door niet te veel 
eer aan het duel? 

~let welken gl'ond plaatst men den tilel XV: Verlaling van hulpbehoevenden, tusschell 
misdrijven tegen de ~etlen en belrediging: XIV en XVI? 

Welk verband is el' tusschen amblsmisdrijveu en scheepvaarlsmisdrijven, til. XXX en 
XXXI [nu XXVIII cn XXIXJ ? tusschen misdl'ijlen betrrffcnde grIlven en lijken en af.luiting 
van eigendommen, artt. 160-16* [1 48- 15I J en art. 165, en boe komen beide in den 
titel misdrfjven te9m de opnlbore orde? In 't bijzonder: boe kan schendin~ van een graf, 
0p!l:raven, verbergen en ontleden van een lijk een mi.d,'ijf zijn legen de opcnbal'e orde? 
(llij de Engelsehen zijn het mi.drij\en tegen de zedelijkheid,) Art. 163 [ 151 J behool'de 
eerder bij mis,h'ij1en tegen den blll'l{edijken stual; - en , indien men alle mlsllrijven legen 
lijken bij elkaar wilde hebben, waarom dun ~rt. 209 [ 1901 in den titel VIII, i\lisJrijven 
legen 't openbaar gezag? Al't. 222 [201 J kan ook nimmei' een mi.dl'ijf zijn tegen openbaar 
gezag of alles behool,t el' onder, Zoo slaaL art, 1.J.8 [ 139J onder den tilel V, Misd rij\"en tegen de 
openbare orde, en bijua betzelfde mis,h'ijf van art, 202 [ 186J onder de mislh'ijven van 
tit, VlIr tegen 't openbaar gezag, Welk is het oudersoheid i' Beiûe ~ijn tegen de opeubàl'e ol'de, 

Waarom slaat open l ijk geweld tusschen bedelarij en storing van bijeenkomsten? art, 153, 
154 [ 14I J, 155 [ 143], 

Er zijn opschriften van titels zoo all!emeeu dat el' bijna alles onder kan wOl'uen gebragt , 
bijv, tit, V, Misdrijven te.qen de openbal'e orde. tit. VII, Jlisdrijvel/. wal/rdoor de alge
meetie veitigh,id van pprs(men of goederen wordt in gevaar gebragt , en el' zijn titels Dlet 
1 à 2 artikelen, tit, XXVIII [nu vervallen] heeft 1, til. IX en XXIX [nu vervallenJ 2, 
til. XVII 3, tit, VT en XV 5 al'likelen, Daal'ente~en anueren zooveel dat men el' in ver
dwaalt: V heeft 26. VIIr 37, XXXI [uu XXIX] 40. XXX [un XX\'IlIJ 46 arlikelen, 
Tit, XXVIII eu XXIX, te znmen 3 Rl'likelen, konden gevoegd worden bij til. XXVI. Tit, 
XXI is de eenige waarin alléén cu lpose misdl'ijven voorkomen, die ovcml elders bij de 
calep:orie zijn ingedepJrl (zie arll. 259 , 399); 'L opschrift is: onwittig veroorzaken vati dm 
dood of van tigchameliik letsel, Nu bevat lit. XIX misdrijven tegen heL leven gerigt en XX 
m ishandeling: daaronder behoort til. XXI, 

'rit, Xln heeft tot OPSChl'ift misdrijvett te,lIen den burgprlijken staat, welk opsehl'ift 
geheel iets anuers doet verwachten; betel' zou zijn: 1I1isdrYvf.n tegen huisgezin en familie, 

'ril. Ir heet misdrijuen tegen de Koninklijke waflrdigMid, Is Uilt woor([ juist? 
In tit, VIIJ is het vreemdsoortigste 0p!l:ehoopt; ,Iie titel kon worden gesplitst, Sommige 

opschriften zijn lloodeloos lang: til. XXXIII [nu XXXIJ kan alléén beeten herhaling vall 
misdrilf; van tilt:! XIX kan vervallen het woord gerigt , ook om in overeenstemming te 
komen met het opschrift van til. XVIII, 

Behooren artt. 307 en 308 [ 284 en 285J niet tol til. XXIII l' 
En hoe knn art, 272 [254J, dierenmishandeling, bebooren onder titel XIV, misdrijven 

tegen de zeden, 
I "dien het waal' is - zooals sommigen bewel'en - dat de wet alléén het tot een straf

baar feit maakt, dan zon bet behooren in Boek I II en dan nasI' het denkbeeld van het 
ontwerp in tilel VI. 

Diel'enmisbandeling is echter eer der » ergernis , aatutoot geven", 
[Zie over Boek JIJ, de rubl~ek: Overtredingen in het algemeen , in Deel lIl.J 
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Tit.els eenige verandering te bl·engen. Elke rangschikking heeft hare 
voordeel en ·en nadeel en ; verandering zou, zonder practisch nut, veel 
omslag veroorzaken. Overigens is de lofrede op de rangschikking in den 
Code Pénal niet zeer verdiend. Men leze bijv. art. 314 C. P. 

o VER D E ~l lSD R IJ VEN END E S 'f R A 1<' H E P A I, J N G . 

1 N "1' ALG E ~l EEN. 

Advies van den Raad van State. 

Overigens zijn in het ontwerp meer
dereleemten, in het geldende strafl'egt 
aanwezig, aangevuld en vele verbete
ringen aangebragt. 
. Als nieuwe misdrijven, ofnu voor 
het eerst tot op zichzelven staande 
misdrijven gemaakt, mogen genoemd 
worden st 00 l' nis van den hu is
vrede (art. 147 [138]), tweege
I' e c b t (art. 166 [152J en volgende). 
mIsbruik van sterken drank 
(aH. 270 [252]) en in bopk lIJ (artt. 
480 [426J, 5L3 [457], 514), le
ven s bel 0 0 v i 11 g 0 p ei gen v e 1'

zo e k (art. 317 [293]) , c h a n tag e 
(art. 345 [318]), zwendelarij (art. 
364 [335]), sluipaccoorden (art. 
372 [345]), enz. 

Wat de bestraffing der mis
d r ij ven aangaat, bewegen de v l' ij
heidstraffen zich tusschen een voor 
ieder geval aangegeven m a x i m u !TI 

(voor zoo verre de straf niet is voor 
het leven) en een min i !TI U m, dat 
zich veelal stilzwijgend regelt naar 
dat van artt. 10 en 24 [18] van 
boek I, of speciaal geregeld wordt 
in de artikelen, die het misdrijf be
handelen. 

Wat de m a x i m a der gevange
nisstraffen, in boek II bedreigd, aan- I 

gaat, heeft de Staatscom missie het 
Duitsche strafwetboek, dat zij anders 
in zoo vele opzigten volgde, niet zel
den, naar 's Raads inzien soms ten 
Ollregte, verlaten. 

Ten aanzien van meerdere misdrij
ven zou de Raad van State het be
dreigde maximum te laag achten en 

Rapport aan den Koning. 

De bedenkingen van den Raad van 
State omt.rent de maxima der be
dreigde gevangeni~straffen, die in 
sommige gevallen te laag worden 
genoemd, zijn moeijel!jk te beant
woorden, daar de Raad zich bepaalt 
tot de opmerking, dat hij ze ~ te laag 
ac b ten" zou en tot eene vergelij
king met sommige bepalingen van het 
duitsche strafwetboek. In 't algemeen 
mag worden opgemerkt, dat het toch 
wel niet de bedoeling zijn kan om 
voor een goed strafstelsel enkel heil 
te zoeken in de groote langdurigheid 
der gevangAnisstraf; dit t.och is reeds 
lang door studie en ervaring veroor
deeld. In dien geest 7.ijn dan ook de 
bedreigde maxima niet te laag, noch 
op zich 7.elf, noeh in onderling ver
band beschouwd. 

Wat verder de strafposities be
treft, zijn de twee volgende regels 
gevolgd: 

ct. Geen feit worde bp.dreigd met 
een maximum, lager, dan waaraan 
blijkens de ervaring in Nederland 
behoefte bestaat. 

b. Evenredigbeid worde verkregen 
als volgt.: als éénheid (maatstaf van 
vergelijking) worde genomen het 
meest voorkomende misdrijf(eenvou
dige diefstal) en de daarop gestelde 
straf (3 jaren), welke straf wel niet 
te Jaag kan worden geacht. 

Met de strafpositie van art. 336 
[310J moeten dus in vergelijking ge
bragt worden de misdrijven, vermeld 
in de 2de kolom van de bijlage der 
memorie van toelichting, bevattende 
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daardoor de openbare veiligheid niet 
genoegzaam gewaarborgd. 

Zoo is bij m u n t mis d r ij ven 
(titel X, artt. 230, 235 [208,212]) 
het maximum 6 of - geldt het rijks
munt of muntpapier - 8 jaren ge
vangenisstraf, waar het Duitsche 
strafwetboek § 146 eene tuchthuis
straf van 2 -15 jaren voorschrijft; 
bij val s c h hei din a u tb ent i e k 
ges c h r i ft 6 jaren, in het Duitsche I 

wetboek 10 jaren, § 268; val s c h
heid in billetten van de N ed er
landsche Bank (art. 247 [226], 
5°. en art. 253 [232]) mede ti jaren, 
derhalve twee jaren minder dan voor 
rijksmuntpapier , waarmede in het 
Duitsche wetboek, § 149, de bank
billetten worden gelij kgesteld. 

Zoo wordt de za men spa nni n g 
van art. 103 [96] bestraft met een 
maximum van slechts dl' i e jaren, 
- de zoo strafbare en gevaarlijke 
handelingen van art. 108 [100, 10 .] 

met d r i e jaren, van art. 114 [100, 
2°.J vier jaren, de opruijing 
art. 140 [131J met twee jaren of, 
indien zij een en a a n s I a g op den 
Koning dan wel bijvoorbeeld muiterij 
van krijgslieden ten gevolge had, een 
maximum van v iel' jaren. 

De Raad zal het, wat dit punt be
treft, hierbij laten. Dool' deze weinige 
voorbeelden zal, naar hij vermeent, 
genoegzaam ~ijn aangetoond, dat de 
strafmaxima voor sommige misdrij
ven alsnog behooren te worden ver
hoogd. 

Over de straf min i ma, in boek II 
voor sommige misdrijven speciaal 
bepaald, deed de Raad zijn gevoe
len reeds kennen bij het onderwerp 
del' vel' ~ ach ten deo m sta n d i g
heden. [Zie deel I bI. 395-397.J 

Zijn, gelijk hiervoren werd opge
merkt, in het ontwerp verscheidene 
feiten, hetzij als nieuwe misdrijven, 
hetzij als delicta pl'op"ia, opgenomen, 
over welke de vroegere wetgeving 

een vergelijkend overzigt der straf
maxima [opgenomen aan 't einde van 
dit werk J, en met deze laatste al de 
overige, titelsgewijs. Voor enkele 
afzonderlijke feiten kan niet worden 
verwezen naar het duitsche straf
wetboek noch naar eenig ander bui
tenlandsch wetboek; dit laatste ware 
alleen dàn aannemelijk wanneer men 
de ge h e el e buitenlandsche schaal 
wilde overnemen. De grootste ver
wal'l'ing en wanverhouding in de 
st,r~fschaal zon er ontstaan, indien 
men nu eens hier dan eens daar eene 
greep wilde doen uit eene vreemde 
wetgeving, die Of op geen beginsel 
kan rusten Of wel op eigen begin
selen en behoeften, die voor ons 
wetboek niet gelden. 

Met bescheidenheid meent de on
dergeteekende zich voor 't overige 
den twijfel te mogen veroorloven, of 
de Raad van State wel altijd in het 
oog heeft gehouden, dat de drie 
eerste jaren van de straf in eenzame 
opsluiting worden ondergaan, wo
dat eene gevangenisstraf van zes 
jaren in het ontwerp naar den bij 
ons aangenomen maatstaf van ver
gelijking gelijk staat met 9 jaar vol
gens onze thans geldende wetten. 

Alle bijzondere artikelen, die in 
het advies worden aangehaald, na te 
gaan, zou te ver voeren. Daartoe toch 
zou men elke bepaling in haar ver
band moeten beschrijven. Wanneer 
b. v. buiten eenig verband er op ge
wezen wordt, dat de zoo strafbare en 
gevaarlijke handelingen van art. 108 
[100, 1°.J met (een maximum van 
slechts) d r i e jaren bestraft worden, 
moge dü op ~ich zelf eenigzins juist 
schijnen, het bezwaar verd wijnt, als 
men dat artikel in verband brengt 
met art. 104 [97]. In art. 108 be
stond er bij den dader geen :.oog
merk" om den staat in moeijelijkheid 
te brengen, en is daarom de straf 
zwaar genoeg; doch, als dat oog-
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hetzij in het algemeen, hetzij in 
specie, zweeg. - Mn feit is er, dat 
zich in den laatsten tijd meel' be
paaldelijk heeft opgedaan en t.en aan
zien W.aarvan niet alleen hot on twerp • 
maal' ook de memorie van toelich
ting het stilzwijgen bewaart. De Raad 
bedoelt: het zich aanbieden tot 
het plegen van een misdrijf 
schriftelijk of onder beding 
van belooning, en het op een 
dier wijzenaannemenvandat 
aanbod, - de welbekende Du
eh e s ne-zaak, die aanleiding gaf tot 
aan vulling van § 49 Vll.n het Driit
sche strafwetboek hij eene rijkswet 
van 21 Februarij 1876, nadat reeds 
vroeger, bij de wet van 7 J ulij 1875 • 
in Bel g i e in dit onderwerp was 
voorzien. Beide wetsaanvullingen zijn 
posterieur aan het verschijnen van 
het ont.werp van strafwetboek, waar
over de Raad van State thans advies 
uitbrengt. Sedert heeft hetgeen in 
Bel g i e en in den Duitsehen rijksdag 
over deze zaak ' is voorgevallen, de 
aandacht nog meer daarop gevestigd. 
De memorie van toelichting intus
sch~ll, ook nadat zij op sommige 
punten door den Minister van Justitie 
is aangevuld of gewijzigd, laat het 
hier bedoelde onderwerp geheel bui
ten bespreking. 

De Raad van State ziet geenzins 
voorbij, dat de hiervoren gemelde 
wetsvoorzieningen in Bel g i e en 
D u i t s c h 1 a n d eenigermate het ka
rakter drag~n van gelegenheidswet
ten , en acht het uit dat oogpunt 
welligt minder wenschelijk ook hier 
te lande bepalingen deswege te ma
ken. Daarbij komt, dat de vraag, of 
een aanbod, als hiel' bedoeld, dat 
geen gevolg had, strafbaar te st.ellen 
zij, voor zeer vel'schillende en zeker 
ook voor ontkennende beantwoording 
vatbaar is. De Raad van State meende 
echter dit nieuwe vraagstuk van 
strafregt niet met stilzwijgen te 
mogen voorbijgaan. Hij geeft tevens 
in bedenking, dat in de memorie 

merk bestond, is er eerst die wer
kelijk strafbare en gevaarlijke han
deling die de Raad op het oog kan 
gehad hebben, en deze kan dan 
ook, naar art. 10 i, met 12 of zelfs 
met 15 jaren gestraft worden. 

De Raad van State stelt eindelijk, 
met herinnering aan de bekende zaak 
D u eh e s n e, de vraag of het zie h 
aanbieden tot het plegen van 
mis d rijf, sc h r i ft e 1 ij kof 0 n
der beding van belooning, 
en het op eene dier wijzen 
aannemen van dat aanbod, 
niet strafbaar behoort te wordim 
gesteld, evenals in Duitschland door 
aanvulling van § 49 van het duit
sche strafwetboek en in Belgie bij 
de wet van 7 J ulij 1875 is geschied. 
De daarbij gevoegde vermelding, 
dat beide wetsaanvullingen posterieur 
zijn aan het verschijnen van het 
ontwerp van het strafwetboek, ,. waar
over de Raad van State thans advies 
uitbrengt", is vreemd. V oor dit 
ontwerp toch is de door den Raad 
gestelde vraag zeer opzettelijk over
wogen, waartoe te meer all.uleiding 
bestond, omdat in een onzer neder
landsche tijdschriften (Nieuwe bij
dragen voor R. en W., 1877, bh. 
534) die vraag ook was behandeld. 
Wat meer is. Ofschoon de bedoelde 
belgische wet eerst is vast.gesteld, 
nadat de Staatscommissie haar rap
port aan den Koning had uitgebragt • 
heeft echter ook die Commissie de 
vraag reeds in behandeling genomen, 
ten gevolge van het aan haar dool' 
het Departement van Justitie mede
gedeeld ontwerp der belgische wet. 
Noch de overweging der Commis~ie, 
noch die des ondergeteekenden heeft 
er toe geleid, nog buiten de voor
gedragene in artt. 108, 125, 140 
[100, 116, 131] en volg. eene 
bepaling in het ontwerp-wetboek 
op te némen, die niet anders zijn 
zou dan de navolging eener bui
tenlandsche gelegenheidswet , welke 
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van toelichting de Regering alsnog 
hare zienswijze daarover met een 
enkel woord doe kennen, 

Een ander feit, dat in het ont· 
wp.rp niet strafbaar gesteld werd, 
is dat van 0 vel' spe I. Dienaan
gaande zai dp. Raad de eer hebben 
zijn gevoelen te zeggen bij titel XIV, 
handelende over de mis d \' ii ven 
tegen de zeden. 

Heeft de Raad van State het 
eerste boek, als daarstellende den 

niet geacht kan worden op deugde
lijke strafregtsbeginselen te bel'Usten, 
Het is noodig noch gepast, in de 
memorie van toelichting de gronden 
op te geven van alle negatieve re
sultaten, waartoe verschillende over
weglDgen geleid hebben, en uit dien 
hoofde schljnt eene aan vulling dier 
memorie, wat het nn besproken punt 
betreft, ook achterwege te kunnen 
blijven. 

grondslag waarop het geheele ontlVerp berust, eenigszins breedvoerig en 
op sommige punten ook uit een meel' principiëel oogpunt overwogen 
en besproken, wat het t IV eed e en der de boe k betreft, meent de 
Raad, zich plaatsende op het standpunt der voord ragt en in haal' stelsel, 
t.e kunnen volstaan met zoodauige aan merkingen van meer bijzonderen 
aard te makP-n, als waartoe sommige titels of artikelen dier twee boeken 
hem schenen aanleiding te geven, 

Verslag van de Tweede Kamer. 

LDe opmerkingen over het onderwerp dezer l'Ubriek, die het Verslag 
bevat, zljn in het Verslag opgenomen en worden hierachter ook mede· 
gedeeld bij de titels, waartoe zij het meest betrekking h3bben, Eene 
meer algemeene beschouwing bevat de bij het Verslag gevoegde Nota 1 

van den heer LEN'J'JNG,] 

I Luidende als volgt : 

]1.1 et betrekking tot het Ude Hoek zal de ondergeleekende zich slechts tot zeel' enkele 
punten bepalen. Rij is overtuigd , uat de Commissie van Rapporteul's, met de noodlge 
kennis en bekwaamheid gewapend , c1e verschilJeode artikelen met de vercisr.hte naauwkeul'ig
heid zal behandelen. Op eeuige punlen wenscht hij haJ'e aaodacht te vestigen. 

De Raael van State meent in zijn advies dat één feit in het ontwel'p met stilzwijgen is 
voorbijgegaan , het feiL nnm~lijk »van heL zirh aanbieden tot het plegen van een misdrijf, 
schrifttlijk of onder beding van belooning, en het op een dier wijzen aannemen van dnt 
aanhod" (de Ouchesne-zlluk). 

De ondel'geteekende kan zich wel vel'eenill:en mei de niet.opneming van dat feit, dat 
zelfs moeijelijk onder »voorbereiding", nog mindeJ' onder »pugiug" kun gebl'agt worden. 

Daal'entegen WOl'ut door uen ondergeteekende de aandacht gevestigd op twee anclere feiten , 
die in den laatsten tijd zich vaak hebben \'ool'!!:cdaan en in een en geol'denden Staat nRD

leiding kunnen geveu tot het verSlOJ'en van ue l'USt en hllt 0Jlwekken van Jlolilieke hal'tstogten. 
Vooreerst het feit, dut een gee.telijke of een beuienaar der godsdienst van den kansd de 

weU en van den Stunt of tie StllUlsins,ellingen gispt en daarover oJl eeue wijze spreekt, die 
alligt verzet del' bevolkin!!: ten ge vuIge zou kunnen hebben, 

Het mag bevreemding wekken dat dil feit i" het ontwel'p niet is opgenomen, daal' het 
in den Code Pénli wel (m·t. 201 en volgg,) voorkomt en ,eJfs noch in den Belgischen 
COlle Pénal (art. 268), noch in het DnÎlsche sll'Ufwetboek (~ 130a) ontbreekt en ook iu 
den onlangs voorge.lelden l.uxembul'gschen Code Pé"al (art. 268) is op)(enumen, 

Hoezeer de vrijheid Van het gespl'oken woord zooveel mogelijk moet worden geëerbielligd , 
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'I' I 'r E L 1. 

Mi8drijven te/jen de veiligheid van den 8taat. 

Memorie van Toelichting . 

Deze titel behelst de misdrij ven, die den nederlandschen staat regtstreeks 
in gevaar brengen hetzij door het land te berooven van zijn vorst, zijne 
instellingen of een zijner deelen, hetzij door vijandelijkheden van buiten
landsche mogendheden uit te lokken, hetzij door opzettelij ke openbaar
making waltr het staatsbehtng geheimhonding eischt, of door den staat 
bij onderhandelingen op7.ettelijk te benadeelen. Men vindt hier bijeen 
wat elders (0. a. in de artt. 80-93 van het duitsche wetboek) onder 
de benamingen hoogverraad en landverraad wordt gescheiden. 

De redenen waarom de<:e benamingen niet worden gebezigd, zijn tot 
regt verstand van het karakter der hiel' omschreven misdrijven van eenig 
belang, Elk verraad onderstelt de schending van eene verpligting van 
trou\\'. Mitsdien zouden wegens hoogverraad en landverraad all ~ én N e
der I a n der s of, in den meest uitgehreiden zin genomen, ook hier te 
lande vertoevende vreemdelingen strafbaar we<:en. Dit is onvoldoende. 
Niet de trouwbreuk maal' het ernstig gevaar voor de veiligheid van den 
staat is de grond der strafbaarheid, en 's lands veiligheid vordert, dat 
ook de vreemdeling die zich in den vreemde schuldig maakt aan een 
der in de al'tt. 99-103 [92-96] en 113 [105] omschreven misdrij
ven, strafbaar zij (zie art. 4, nO. 1. boek I). Bovendien is de tegen
stelling tussohen hoogverraad en landverraad onzuiver: het landsbelang, 
het welzijn van den staat is bij de in de artt. 99 -1 03 genoemde feiten 
althans even reg t s t ree k s betrokken als bij die, welke het onderwerp 

mag toch die vrijheid niet gl'enzcnloos zijn, wanneer <laardoor de rust van den Staat kan 
wordelI verstoord. Vooral gfldL dat van het woord, dat, gesproken in een voor kerkelijke 
plegligheden bestemd locaal , meel' indruk maken kau dau n eene ~ewone bijeenkomst van 
personen, bijv. op eeue meel iug. waal' nit den aal'd del' zaak ook de tegenspl'aak vernomen 
wordt · :tSi les cultes sont libl'es dans leur exel'cice, c'est à la condition qu'iJs se ren fer
mel'on! dOl1S les limiles, qlli leur sont nssignées par lenr missiou saiule.. .. La chaire ne 
doit compIe à personne uei discours, dout ene a reten ti . tant qll'dle s'est ellfel'mée dans 
cette sphèl'ej sa respollsabililé ne commence que 10I's'lu'elle a empiélé SUl' un terrain, qui 
lui est étl'1lnger. C'esl ceLle limi!e, que la loi pénale a eu pour but de protéger" (CHAUVEAU 
& [lELIE I pug. 556). 

CVg!. hierbij het Verslng van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord, over 
'ritel V vau Boek IJ.] 

Het andere feit, waal'op de aandacht der Commissie van Rapporteurs wordt gevestigd, 
belrfft het onder bedreigingen of valsche voorstellingen nitnoodigen tot het onderleekenen 
vnn petitien en het plaatsen vnu eenen naam tegeu deu wil van den eigenaar van dien 
naam of zonder zijn medeweten. Bij hel veel gebmik maken van het regt vnn petitie iu 
den IUllts!en tijl!, bijv. tegen de wet op het lager onderwijs , heeft bet geval zicb herhaal
delijk voorgedaan, dat de pel'SOllen, die zich belasten met het opzamelen vau handteekc
ningfn , niet altijd volgens de I!'eheele waarheid het doel en de stl'ekking cener petitie aan 
de personen tot \I ie zij zich wentlden, mededeelden, muat' eene geheel onware voorslelling 
er van gaven, ten gevolge wnal'van velen de petitie onuerleekenden, die dut welligt niet 
zouden gedaan heb beu , als zij de waarbeid geweten hadden. Daardoor verliest het schoone 
regt Vlln petitie nllen \\'aarbOl'g en kracht. 

Ook op die wijze kunnen I'tlst en vrede onder de zonen van hetzelfde vaderland ver
SIOO1'cl worden. 
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uitmaken van de artt. 104-116 [97-107]; waarom zoude het mis
drijf van art. 100 [93] hoogvelTaad, dat van art. 104 [97J landverraad 
heeten? In overeenstemming met den Code Pénal en vroegere ontwerpen 1, 

is alzoo de uitdrukking: misdrijven tegen de veiligheid van den staat, 
behouden. Eene onderscheiding tusschen de uitwendige en inwendige 
veiligheid is van geene waarde voor de praktijk. 

Uit de gezamenlgke vermelding in art. 99 [92] van aanslagen op het 
leven, de vrijheid of de geschiktheid tot regeren van den drager van 
het hoogste staatsgezag blijkt, hoezeer het begrip van de veiligheid van 
den staat hier op den voorgrond treedt. Reeds de minste dezer aanslagen 
is voor de veiligheid van den staat zóó gevaarlijk, dat de bedreiging 
der zwaarste straf geregtvaardigd is. De afzonderlijke vermelding van 
moord en poging tot moord in art. 80 van het duitsche wetboek heeft 
eene bijwndere reden die hier niet bestaat, namelijk het behoud van de 
doodstraf in dat wetboek voor moord tegen wien ook gepleegd. 

Bet vereischte voor straf baren a a n s I a g is in art. 88 [79J aange
wezen en aldaar toegelicht. 

Eene za men spa nni n g bestaat, gelijk het woord zelf te kennen 
geeft, zoodra twee of meer personen overeengekomen zijn om het mis
drijf te plegen [zie art. 80]. 

Zoolang el' noch aanslag noch zamenspanning bestaat, noch opruijing 
in den zin van art. 140 [131J, zijn er slechts neigingen en voornemens 
waar te nemen, die de noodige kenteekenen van vasten wil en van voor 
den staat dreigend gevaar missen om strafbaar te wezen. El' bestaat 
geen genoegzame grond, om voor de in dezen titel omschreven misdrijven 
zóó ver van de algllmeene beginselen af te wijken, dat enkel voorbereidende 
handelingen, door geen begin van uitvoering gevolgd, en nog minder een 
voorstel dat niet wordt aangenomen 2, met straffen zouden worden bedreigd. 

I Allep.n bet crimineel wetboek voor bet koningrijk Holland past op hel gebeele onder
werp van dezen titel den naam »hoogverraad" toe. 

~ Vgl. art. 90 C. P. , art. 111 C. P. B. , artt. 84 , 86 D. Wbo 

Art. 92. 

De aanslag ondernomen met het oogmerk om den Koning, 
de regeerende Koningin of den Regent van het leven of de 
vrijheid te berooven of tot regeel'en ongeschikt te maken, wordt 
gestraft met levenslange geva1lgenisstraf of tijdelijke van ten 
hoogste twintig jaren. 

O. R. O. AWf. 99. De aanslag ondernomen met het oogmerk om den 
Koning, de regerende Koningin of den Regent van het leven of de vrij
heid te berooven of tot regeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met 
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren. 

Memorie van Toelichting. 
[Zie ook tie Mem. van 'roeI. , boven op deze bladzijde.] 

Nevens den Koning en den Regent is hier ook de rege I' end eK 0 ni n g in 
met name genoemd. Wel is waar kan men, overeenkomstig bet taalge-
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bruik der grondwet, in het begrip .. Koning" ook de regerende Koningin 
begrepen achten, doch eene uitdrukkelijke vermelding voorkomt alle 
onzekerheid. 

Het tot reg ere non ges c hik t mak e n kan op zeer onderscheiden 
wijze gAschieden; zood ra echter de aanslag met dit oogmerk wordt on
dernomen, maakt het geen verschil of de dader door eenig geweld of 
door het toedienen van schadelijke zelfstandigheden zijn doel tracht te 
bereiken. 

G. O. ART. 92 = art. 92 van het Wetboek. 

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

De heer CaRVER HOOFT: Bij art. 10, [zie deel I, bI. 218] heb ik reeds mijn 
bezwaar te kenn<m gegeven tegen het beginsel van minimum der stl-alfen dat in 
dit wetsontwerp is nedel·gelegd. Hier wordt dit beginsel VOOI' het eerst in toepassing 
gebragt. 

In dit artikel wordt koningsmoord bedreigd met le,'enslange gevangenisstl-af of 
tijdelijke van ten hoogste 20 jal·en. 

In verband met f'en vroege I' aangenomen beginsel zal dezA schalIIlelijke misdaad 
dus gesü-aft kunne1l worden met één dag gevangenisstraf. Al~ pl'otest r1aartegell 
vel7.oek ik , dat artikel in stemming te bl·engen. 

De heer PATlJN, lid der COllImissie van Rapporteurs: De heel' Corver Hooft 
heeft natuurlijk regt om stemming over dit artikel te vl-agen, maar ik wensch hem 
toch te doen opmerken, dat art. 92 vool·tvloeit uit het beginsel dOOI' de Kamer bij 
de behandeling van het 1 ste Boek aangenomen, om de minima te laten vervallen. 

VoO!' het zware misdrijf van Koningsmoord is geen minimum van stl'af vastge
steld, doch el' bestaat geen vI'ees voor het gevaar hetwelk de geachte afgevaardigde 
als gebeLll'lijk ondel'stelt. Mogt ooit dit al·tikel toegepast moeten wOI'den, dan ZOIl 

geen regtel' in Nedel'land zich bepalen tot het minimum mn één dag, Zooveel \"('1'

trouwen mogen wij inderdaad in den Nedel'landschen l'egtel' wel stellen 
Mijn hoofdgl'ief tegen het bezwaar van d",n geachten afgeva:mligde is, rial. het 

terug wil doen komen op een eenmaal aangenomen beginsel. 

De heer MODDERMAN , Minisier van .Iu.ltilie: Het is de Kamer hek end dat het 
ontwel'p del' Staatscommissie in het Tweede Boek bljzondel'e minima be,'atte, hoogm' 
dan het algemeene minimllm in het Eerste Bopk bepaald. Op den langen weg dool' 
den arbeid del' Commissie dOOl'loopen zijn (Ie bijzondere minima. O\'el'al "el'dwenen '. 

Is el' I'mlen om VOOj' het thans behandelde misdl'ijf een bijzondel' minimum te 
stellen? Eigelllijk is hiel' elk minimum ongepast. Hoe hoog men het minimnm hiel' 
ook zou willen stellen, altijd zou het veel te zacht zijn, en ik kan mij niet VOOI'
steil on dat eenia I'egtel' in Neclel'land, ten aanzien van dit mis(l!'ijf ooit in !le I'igting 
van het minimum zou willen afdalen. 

'Van neer men hiel' te kiezen heeft tusschen twee stt-afposities waarvan de eene 
luidt: "ten minste vijf of tien jaren en ten hoogste levenslang", en de andere een
voudig een maximum vermeldt zonder van een minimum te gewagen, dan "iud ik 
de laatste minder stuitend dan de eel'ste, En een fixum zou, noodelo08, welligt 
wantJ'ouwen in den regt el' verraden en daarenboven, daal' hiel' ook de vrijheid van 
den Regent beschel'md word t, soms te hoog zijn. 

Van twee dingen een. Of wij leven in een nOl'malen tijd, en tlan kan ik mij niet 
voorstellen dat el' een regtel' in Nederland zou zijn te vinden, die waar het den 

I [Zie daal'over deel I, bI. 395-397,J 
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Koning geldt eene andel'e stt-af zou opleggen dan de allerzwaarste, Of wel wij leven 
in een tijd van revolutie, en dan zou men zieh - de ervaring heeft het eldel's 
geleerd - door geene stl-afpositie gebonden achten . 

De heer PATIJN, lid del ' Commi.~sie 1'an llappo1'tl'1I1'S: De geachte afgevaal'digde 
uit Almelo heeft stemming over dit artikel gevmagd, maal' wanneer die geachte 
afgevaardigde zich met het artikel niet zou kunnen vel'eenigen, dan zou ik hem 
toch liever in ovenveging geven om een amendement VOOl' te stellen. Wanneer alle 
leden dachten gelijk de geachte spreker, dan zou het gevolg hiervan zijn, dat het 
artikel uit het Wetboek verdween en het feit geheel stmtfeloos werd. 

De heer HEYDENRIJCK: Niet slechts om het in de laatste plaats aangevoerde , 
maal' ook om eene andere reden zal ik stemmen vóór dit artikel. Toen het al'tikel, 
waarin het beginsel werd uitgemaakt in stemming kwam, heb ik mij daal' legen 
verklaard, Het wel·d aangenomen. Nu dat eenmaal aangenomen beginsel moet worden 
toegepast, acht ik het niet gewllnscht, niet pl'akti~ch uitvoerbaar bij elk artikel te 
verklaren, dat men geen uitvoel'ing geven wil aan een eenmaal aangenomen beginsel. 

De heel' CORVER HOOFT: Bij de behandeling van het Eel'ste Boek is in art. 10 
bepaald, dat het minimum van stmf zal zijn één dag, maal' nooit is een algemeen 
minimum bepaald, zoodat el in geen geval een hoogel' minimum dan één dag zal wezen. 

Hiel' nu wordt dat beginsel in pmktijk gebmgt en heeft men voor het eel'st de 
gelegenheid zijne stem daal'over uit te brengen, Nu ben ik wel overtuigd dat dit 
al'tikel zal worden aangenomen, maal' ik \Vensel} op deze wijze protest aan te teekenen 
tegen het beginsel dat heeft vOOl'gezeten bij de behandding van dit Wetboek. 

[ Hot artikel werd met 43 stemmen tegen éélle Slem aangenomen.] 

Art,93, 
De aanslag ondernomen met het oogmel'k om het rijk geheel 

of gedeeltelijk onder vI'eell1de heerschappij te bl'engeu of om 
een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange 
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren. 

Art, 94, 
De aanslag ondernomen met het oogmerk om den grond

wettigen regeel'ingsvorill of de orde van troonopvoJgiug te ver
nietigen of op onwettige wijze te veralldel'en, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twintig jaren. 

0, R, 0, AI~'1', 100, De aanslag ondernomen met het oogmerk om 
het rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of 
om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange ge
vangenisstraf of tljdelljke van ten hoogste twintig jaren, 

(j. K, 0, Alt'l', 101. De aanslag ondernomen met het oogmerk om den 
grond wettigen regeringsvorm of de orde van troonsopvolging te ver
nietigen of te verauderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijftien jaren, 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De Raad van Slate maakte de opmerking, dat hEIt begrip van aanslag 

zondel' meer te onbestemd is om in een Wetboek van Strafregt straf-
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baal' te worden gesteld. (Zie advies, ad artt. 118, 119, 125 [109, 
110, 116]). De Regering antwoordde (zie rapport), dat eene aanvulling 
overbodig scheen, oDldat in de aangehaalde artikelen niet, onbepaald van 
een aanslag llIaar van een aanslag op den persoon wordt gesproken, en 
de uitdrukking elke daad van geweld (met inbegrip van de poging) om
vat, welke ondernomen wordt tegen de in die a.rtikelen genoelude hooge 
personen, die niet valt in eene )Iwaardere strafbepaling. Eene min d e r
h e i d der Co m mis s i e was van oordeel, d,tt de strekking' van aanslag 
in de artt. 100 en 101 juist ook door deze toelichting der Regering 
niet duidelijk is. Immers het geldt hier niet een aanslag op den pe/·soon. 
Moet nu desniettegenstaande toch alleen aan daden van geweld worden 
gedacht? Dit zou echter niet overeenstemmen met, de bepaling van art. 
88 [79]. waarvan de strekking veel verder reikt. Aan den andert::n 
kant zou het begrip te ruim kunnen worden opgevat. Vooral in het 
geval van art. 101 zou de onbestemdheid van aanslag tot verkeerde 
praktische gevolgen kunnen leiden, en pogingen, door middel van ge
schriften of vereenigingen ondernomen om den grond wettigen regerings
vorm langs vreedzamen weg te veranderen, als strafbare aanslag volgens 
art.. 101 kunnen worden gequalificeerd. 

De Co m mis s i e is echter van meening, dat de interpretatie veilig 
aan de jurisprudentie kan worden overgelaten, welke in de algemeene 
bepaling der strafbare poging een voldoenden leiddraad vindt om den 
aanslag welke hier bedoeld wordt t.e onderscheiden van wetenschappelijke 
verhandelingen of politieke besprekingen. 

De uitdrukking 'tIa(mslug" zou, taalkundig, alleen bezwaar kunnen 
hebben voor zooveel betrtlft het laat.ste feit in art. 101 genoemd j 
t'emndpring van regeeringsvonn of troonopvolging kan ook op niet 
,trafwaardige wijze beoogd worden. 

Dool' de bijvoeging »op onwettige wijze" is de zin verduidelijkt. 

Opmerking van Prof. M. de Vries, 

Art. 101, i1·oonsnpvolging. Lees: t/'oonopvolging, zonder 8. Het is niet 
opvolging van den troon, maar op den troon. 

G. O. Alt'I"". 93 en 94 = artt. 93 en 94 van het Wetboek. 

Art. 95. 

Hij die door ~ewehl of bedl'eiging met geweld eene vet'ga
del'ing van den Regeerillgsraad uiteenjaagt., tot. het nemen of 
niet nemen van ee1lig besluit dwingt, of een lid uit. die ver
gadel'ing verwijdert, wordt gestraft lllet gevangenisstraf van ten 
hoogste vijftien jaren. 

H~i rlie dool' gpweld of bedreiging met geweld opzet.te] ijk 
een lid vall den Regeeringsl'aad vel'hiudel't de vel'gaderill~ bij 
te WOllen of daal'in vrij en ollbelemlllel'd zijll plicht te \'el'vullen, 
wordt gestraft met gevangenisstmf van ten hoogste zes jaren. 
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O. R. O. AR')'. 102. Hij die dool' geweld of bedreiging met geweld eene 
vergadering van den regeringsraad uiteenjaagt, tot het nemen of niet nemen 
van eenig besluit dwingt of een of meel' leden uit die vergadering ver
wijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren. 

Hij die door geweld of bedreiging met geweld een lid van den regerings
raad verhindert de vergadering bij te wonen of daarin vrij en onbe
lemmerd zijn pligt te vervullen, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vier jaren en zes maanden. 

Memorie van Toelichting. 

De in de artt. 42 en 47 der grondwet vermelde vergadering van den 
raad van state met de hoofden del' ministeri1lle departementen oefent 
tijdelijk het koninklijk gezag uit j stoornis in de vrijheid van handelen 
van dien regeringsraad stelt de veiligheid van den staat in gevaar. On
juist echter ware het, met de artt. 103 en 108 Code Pénal Beige, den 
aanslag of de zamenspanning tegen eenig lid van den raad gelijk te stellen 
met dien tegen den Regent. Niet ieder lid af zon der I ij k neemt het 
koninklijk gezag waal', maar allen gezamentlijk, of liever de raad als 
één geheel, is met het interimair regentschap belast j de aanslag tegen 
één lid is voor de veiligheid van den staat niet even gevaarlijk als die 
tegen den Regent (art. 99 [92J). Ook voor een aanslag op den ge h e e I e n 
regeringsraad is de siraf van art. 99 niet noodzakelijk. Immers, in geval 
van levensberooving, mishandeling en vrijheidsberooving, ontstaat er con
cursus realis tusschen deze misdrij ven en dat van het eerste lid van art. 102, 
terwijl in den aanslag van art. 99 alle deze feiten reeds begrepen zijn. 

De strafbare handelingen zijn dezelfde als die in de vier eerste artikelen 
van tit. I V omschreven, maar het object van het misdrijf verscbilt en 
verklaart de illdeeling in tit. 1. Voorzoover de strafbare handeling verder 
reikt dan het uiteenjagen eener verga.dering van den raad van regering 
en tegen de instelling zelve van een raad gel'igt is, ligt daarin tevens 
een aanslag tegen den grondwettigen regeringsvorm, zoodat art. 100 [93J 
van toepassing wordt (vg. de toelichting bij tit. I V). 

Advies van den Raad van State. 

Regel'ings,·aad. Het woord »r eg e
ringsl'aad" wordt alleen gebezigd 
in het eed!.formulier van art. 47 der 
grondwet. Beter ware het de al'tt. 42 
en 47 del' grond wet ter verduidelij
king aan te halen. Het ontwerp ziet 
voorbij, dat, in de phase van art. 42 
der grondwet, de (zoogenaamde) re
geringsraad nog niet eenmaal ge
constJtu1lerd is. 

Rapport aan den Koning. 

De Raad van State geeft in over
weging, oru, in plaats van bet woord 
Regel'ingsraad, de al'tt. 42 en 
47 der Grundwet aan te halen. Den 
ondergeteekende is geene voldoende 
reden bekend, om, terwijl aanhaling 
van artikelen uit andere wetten steeds 
zoo veel het kan vermeden moet wor
den, hier van dien regel afte wijken. 
Of voor 't overige, in het geval be
doeld bij art. 42 der Grond wet, de 
Regering8raad nog niet bestaat, mag 
betwijfeld worden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Waarom »een of meer leden"? Is ,.een lid" niet voldoende? Elders 
(zie bijv. artt. 131 en 133 [122 en 124]) is de terminologie van dit 
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e 
In artikel niet volgehouden. De Commissie geeft in overweging hier en in 
l_ andere artikelen (130 en 132 [121 en 123J) »een of meer leden" te 
~. vervangen door »een lid". 
!_ Tegen het enkeivoud bestaat natuurlijk geen bezwaar. In 't alge-
}_ meen mag bij het gebruik van het meervoud evenmin als bij 't ge-
n bruik van het enkelvoud, a contrario geredeneerd worden. 
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Zie ook hij art. 96. hieronder.] 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Achter dwi·ngt eene komma te plaatsen, want hier begint een uieu w geval. 
In art. 99 L 92] staan Koning, Kun ÎI !g in , Regent, en te recht, met 

kapitale letters. Van Staten-Generaal dient de ó' ook wel kapitaal te zijn: 
het woord wordt nooit anders geschreven. Onze spelling eischt ook een 
kapitale G (zie Woordenlijst , § 89, 6). Moet nu regeel'ingsl'aad ook niet 
een kapitale H hebben, als titel? 

G. O. A ItT. 95 = art. 95 van het Wetboek. 

Art. 96. 

De samenspanuing tot een der in de artikelen 92-95 om
schreven misdrijve.n wordt gestraft met gcvangenisstmf van ten 
hoogste vijf jaren. 

O. R. O. AM'. 103. De zamenspanning tot een der in de artikelen 
99-102 omschreven misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste drie jaren. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Het begrip van zamenspanning is, naar het oordeel der Commissie, te 
onbestemd. Men zou er zoo wel voorloopige besprekingen als bepaalde 
afspraken en overeenkomsten toe kunnen rekenen. 'foch zou dit te ver 
gaan en zou de Commissie ongaarne op het voetspoor van § 86 van 
het Duitsche wetboek 1 alle voorbereidende handelingen strafbaar willen 
stellen. Daarom zou het aanbeveling verdienen in den negenden titel 
van het Eerste Boek eene omschrijving van zamenspanning op te nemen, 
bijv.: zamenspanning bestaat, zoodra twee of meer personon zijn over
eengekomen het misdrijf te plegen. Zie Mem v. 'foeI. [bij 'ritel I van 
dit Boek, voorlaatste alinea, hiervoor bI. 12.] 

Is de straf niet te gering? Het Duitsche wetboek (§ 83) heeft 5 jaren 
tuchthuis en het Belgische (art. 106) voor het geval van art. 99 van 
10-15 jaren dwangarbeid. 

Zie art. 80 nieuw. Van de verhooging der straf moest ook die 
in art. 102 [95], 2de lid het gevolg zijn. 

I Jed., anderc. eiu hochvert'ätherische. Untrroehmen \'ol'url'eitellde lIandlllll!( "il',1 Hlil 
Znchthalls bi s Z!1 drei Jahren ode1' Festungshaft VOD gleicher Datler bestraft. 

G. O. ART. 96 = art. 96 van het Wetboek. 

II 
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Art. 97. 

Hij die met eene bnitenlanclschc mogendheid in vel'staud
houding treedt, met het oogmerk om haal' tot het plegen vau 
vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen den staat te 
bewegen, haar in het daartoe opgevatte VOOl'llemen te verster
ken, haar daarbij hnlp toe te zeggen of bij de voorbereiding 
hulp te ver]eenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijftien jaren. 

Indien de vijandelijkheden worden gepleegd of de oorlog uit
breekt, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten 
hoogste twintig jaren opgelegd. 

O. R. O. Alt'I'. 104. Hij die met eene buitenlandsche mogendheid in 
verstandhouding treedt, met het oogmerk om haar tot het plegen van 
vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen den staat te bewegen, 
haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, daarbij hulp 
toe te zeggen of bij de voorbereiding te verleeuen, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

Indien de vijandelijkheden worden gepleegd of de oorlog uitbreekt, 
wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren opgelegd. 

Memorie van Toelichting. 

De artt. 104-116 [97-107J behandelen de feiten, die gewoonlijk 
worden aangeduid als ~landverraad". Voor de zes eerste bepalingen is 
als vereischte tot de strafbaarheid niet, voor de overige wèl gevorderd J 

dat Nederland met eene buitenlandsche mogendheid in oorlog zij. 

Art. 104. Voor de in dit artikel omschreven feiten is de strafbepaling 
van art. 100 [93J niet voldoende: vooreerst, omdat het strafbaar oog
merk in art. 104 ruimp.r en de straf naar verhouding ligter moet wezen; 
ten andere, omdat hij die met eene buitenlandsche mogendheid in mis
dadige verstandhouding treedt, niet persoonlijk aan den aanslag tegen 
het rijk behoeft deel te nemen. 

Het overleg met eene buitenlandsche mogendheid tot hulpbetoon bij 
een reeds voorgenomp.n oorlog is even strafwaardig als het aanzetten 
tot den oorlog. Daarentegen behooren de in de wet gestelde grenzen van 
de op te leggen straf te verschillen naarmate al dan niet de oorlog of 
vijandelijkheden werkelijk zijn gevolgd. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De straf is in vergelijking met die bedreigd in art. 109 [101J veel 
te ligt. Het misdrijf bedoeld in dit artikel is veel zwaarder en veel ge
vaarlijker dan dat van art. 109. In het eerste geval ontstaat gevaar voor 
het geheele land. In het laatste is het vergrijp schier zonder nadeelige 
gevolgen voor den Staat. 

Ten einde eene redelijke verhouding in de straffen te verkrijgen, zou 
derhalve de straf in art. 109 verminderd moeten worden en bovendien 
hier verzwaard. Het feit is, althans wanneer de verzwarende omstandig
heid van het tweede lid aanwezig is, van niet mindel' beteekenis dan dat 
van art. 100 [93J. 
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De Commissie geeft dus in bedenking in de eerste alinea de straf te 
brengen op 15 jaren en in de tweede op levenslange gevangenisstraf of 
tijdelijke van ten hoogste twintig jaren. 

Aan het verlangen betreffende art. 104 kon worden voldaan. De 
tegenstelling met art. 109 [101] kan echter niet worden toegegeven. 

Bij de beoordeeling der strafposities , die immers slechts maxima 
zijn, moet men zich niet het lichtste maal' het ergste geval voor 
den geest stellen. Het feit van art. 109 kan onder zeer bezwarende 
omstandigheden voorkomen. Ook ware het onmogelijk om :0 toe
zegging van hulp" (art. 104) zwaarder te straffen dan de hulp zelve 
van 109. 

[Zie ook hij art. 100 ) hiel'urhlel' bI. 23.' 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Een zelfde woord mag niet te gelijk 4e en 3e naamval zijn. In de 
woorden haar... te vel'ste1'lcen is ham' accusatief; maar in het volgende 
dam'bij huLp toe te zeggen of . .. te vel'lee'flen wordt het weggelaten haat' als 
datief gedacht. Dit is in strijd met de grammatica. Bij verschil van naam
val behoort het voornaamwoord herhaald te worden, omdat llaw' in 
acc. en haar in dat. niet hetzelfde woord zijn. Men leze dus: l/aCtl, daal'bij 
hulp toe te zeggen. 

G. O. ART. 97 art. 97 van het. Wetboek. 

Art. 98. 

~ Hij die opzet.telijk bescheiden, berichten of inlichtingen om-
" trent eenige zaak waarvan hij weet dat de geheimhouding door 

het belang van oen staat word t geboden, hetzij open baarmaakt , 
hetzij aan eene buitenlandsche mogendheid mededeelt of in han
den speelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes jaren. 

O. R. O. AUT. 105. Hij die opzettelijk bescheiden, berigten of in
lichtingen omtrent eenige zaak waarvan hij weet dat de geheimhouding 
dool' het belang van den staat wordt geboden, aan eene buitenlandsche 
mogendheid mededeelt of in handen speelt, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste zes jaren. 

O. R. O. All'!'. 106. Hij die opzettelijk bescheiden, berigten of in
lichtingen omtrent eenige zaak waarvan hij weet dat de geheimhouding 
door het belang van den staat wordt geboden, openbaar maakt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. 

Memorie van Toelichting. 

In object (» bescheiden, berichten of inlichtingen omtrent eenige zaak 
waarvan hij weet dat de geheimhouding door het belang van den staat 
wordt geboden") komen deze artikelen overeen, maar tusscben de hall
delingen zelve is een niet on belangrijk verschil. De mededeeling toch 
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aan eene buitenlandsche mogendheid (art. 105) draagt een kenmerk 
van verraad, dat vreemd is aan het misdrijf van art. 106, waar alleen 
sprake is van openbaarmaking, een feit dat, hoe afkeurenswaardig ook, 
vergelijkenderwijs eene ligtere straf verdient en niet zelden slechts aan 
politieke onbescheidenheid te wijten is. Ook is de regering, wegens de 
openbaarheid waarmede het in art. 106 omschreven misdrijf bedreven 
wordt, nog eenigermate in staat, zich tegen deze publicatie of hare na
deelige gevolgen te wapenen. 

De bescheiden, berichten of inlichtingen kunnen in het geval van 
art. 105 aan eene buitenlandsche mogendheid Of rechtstreeks worden 
verstrekt, m. a. w. me d eg ede e I d, Of zijdelings, door tusschen komende 
personen, worden in ha n den ges pee ld. 

Regeeringsopmerking in het Verslag van de Tweede Kamer. 

In beide artikelen geldt hetzelfde misdrijf l> schending van Staats
geheimen". Op de nuance (»openbaar maken", »mededeelen") moge 
de rechter letten. Trouwens het opzettelijk openbaar maken kan 
soms nog schadelijker zijn dan verraad aan één enkele mogendheid 
en tevens, subjectief, daarmede soms gelijk staan. 

Beide artikelen zijn dus vereenigd. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

openbaar maakt. Lees: openbaarmaal,t. Over het aaneell of vaneen 
schrijven der woorden, verwijs ik naar hetgeen in onze G1'ondbeginseZen 
del' ):)pelling met de meeste zorg is uiteengezet, en kortelijk ook gevonden 
wordt in de Woordenlijst , § 48. 

G. O. AR.T. 98 = art. 98 van het Wetboek. 

Beraadslagingen. in de Tweede Kamer. 
(29 OrtobeJ" lABO.) 

De heel' CORVER HOOFT: E" wordt hiel' gezf'gd: ,,!lij, die opzeW'lijk be,eheidell. 
berigten enz.openbaa l· maakt, aan el'n buitenlandsche mogendheid me.ledeelt of in 
handen speelt enz.". 

De beteekenis van het woonl: op:·etlelijk, is mij hiel' niet geheel duidelijk. 
liet is mogelijk dat iemand die een geheim weet, dat mededeelt in dl' veI'yulling 

van zijn ambt. aan iemand die het weten moet, maar dat het afgeillistm'd wOJ"dt 
en hij op die wijze een geheim J"lIchtbaal' maakt, dat in het belang I'an ,jen Slaat 
onbekencl moest blijl'en. In dat geval heeft zee l' zeker geen opzet plaats. 

Het geval is denk baar, dat iemand dOOI' opgewondenheid, dOOl' onvool'zigtigheiti , 
of omdat hij iemand meent te kunnell vertt'ouwen, die latei' blijkt dat vel·tl·ouwell 
niet te I'erdienen, een geheim ruchtbaar maakt. Het geval is ook denkbaar, dat 
iemanil willens en wetens met het doel om stoornis te bl'engen in de hetl'ekkillgen 
van den Staat met vreemde Mogendheden, hetzij om eell anderen staat te bevoor
deelen, hetzij om onzen Staat te benadeelelI , een geheim publiceel·t. Nu vat ik het 
artikel zóó op, dat alleen in het laatstgenoemd geval bestaat wat hiel' genoemd 
wordt "opzet." Om straf baal' te zijn moet men een geheim hebben geopenbaard 
willens en wetens, mpt het oogmerk om of een Vl"eemden staat te bevoOl'deelen Of 
onzen Staat te benadeelenj openbaarmaking alleen met 11('( ilopl om ilp zaak te 
bpspreken, mlt dns niet onder het bel'eik van het artikel. 

De heel' PA TI.JN. lid der Commissie 1'an Rapporteurs: De geachte sprekel' heeft 
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YEILIGHElD V A N DEN :::;'l'AA'l', Artt. 98 , 99. 21 

t~ I'egt begl'epen uat tic kracht vall het adikel yool-al zit ilJ het woord "opzef', 
Da<1I'Ondel' is, volgens het antwoord del' Regering, te vel'staan het "willens en wetens", 
Hij die willens en wetens zulk een geheim openbaal't, valt in de termen dezer stt-af
bepaling, Welk ook zijn motief zij geweest, rloet hiel' niets ter zake; het kan alleen 
rail invloed zijn op de steaf die opgelegd WOI'dL Er kUllnen hier verschillende casus, 
positien zijn waarvan de geadlte afgevaard igde el' zoo even eenige noemde, er. daarom 
is het goed rlat er geen minimum mn stl'af is lwpaahl. Hij zelf zal dus hiel' tegen 
hl't olltbl'eken yan ecn vast minimum geen bezwaar hebben, 

De heel' CORVER HOOFT: lk dank het lid det' Commissie YOor zijn inlichtiugen, 
Et, zijn dus zeet' hetel'Ogene zaken hier ol1fler tien algemeenen naam van opzet bijeen
)iebmgL De uitdl'ukking "aau eene buitenland 'clte lfIogeuheiti meuedeelt of in handeu 
,peelt" had mij aanleiding gegeven om Itet al'tikel op te valten gelijk ik straks mede
drelde, Volgens .le olltvangen inlichtilJgen zal nu ook OnolCl' dit artikel yallen open
haarmakiug door ol1l'oorzigtigheid (jf onhescheidenheid, 1.'11 d:uu'voor is ze' jaren 
)icvangenisstmf wel wat zwaai'. 

Art. 99, 

Hij die eene hem van regeeringswege opgedmgen onder
handeling met eene buitenlandsche mogendheid opzettelijk ten 
uacleele van den staat voel't, wordt gestraft ulet gevangenis
straf van ten hoogste twaalf jaren. 

O. R. 0, Art. 107, Hij die eene hem van regeringswege opgedragene 
onderhandeling met eene buitenlandsche mogendheid opzettelijk ten na
deele van den staat voert, wordt gestraft met. gevangenisstraf van ten 
hoogste twaalf jaren. 

Memorie van Toelichting , 

De bepaling is te vergelijken met andere artikelen, Voorzoover de 
nadeelige onderhandeling mogt gescbieden in oorlogstijd met het oog
merk om den vijand te begunstigen, is de zwaardere strafbepaling van 
art, 110 [102] al. 1 van toepassing, krachtens de regelen voor den 
concll1'sus ideetlis (art, 64 [55]), Bovendien zal in den regel het feit door 
een am b ten a a r gepleegd worden die misbruik maakt van zijn ambt, 
hetgeen eene verhooging del' straf met een derde, hoogstens tot twintig 
jaren. ten gevolge heeft (art. 54 [441 in verband met art, 10), Ook 
kan de straf worden verzwaard naar de regelen voor den COnCll1'SUS 1'ealis 
aangenomen (art, 66 [57J), indien het feit tevens in de terDlen valt 
van het ambtsmisdrijf van art, 407 [365]. 

In § 92 van het duiische wetboek heeft men vereenigd alle gevallen 
van hetgeen "diplomatisches Landesverrath" wordt genoemd; daaronder 
echter treft men, behalve de misdrijven, voorzien in de artt. 105-107 
van het ontwerp [98, 99] , nog sub 2°. aan: het vernietigen, ver
valschen of verduisteren van oorkonden of bewijsmiddelen, die op de 
regten van den staat tegenover andere staten betrekking hebben, Deze 
bepaling - slechts van 'zeer beperkte toepassing, vermits t.ot de straf
ba!\\'heid vereischt wordt, dat bewezen zij 'b daders oogmerk om de 
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bewust,e regten van den staat in gevaar te brengen 1 - is niet over
genomen. Immers voorzoover er geen geheim wordt ontdekt, noch de 
onzijdigheid geschonden, noch de staat in oorlogstijd benadeeld (artt. 
105, 106, 108, 112 [98, 100, 104J) , kan de handeling niet worden 
aangemerkt als een misdrijf tegen de vei I i g hei d van den staat, maar 
is zij te beoordeelen naar de algemeene regelen omtrent vervalsching, 
verduistering, vernieling en ambtsmisdrijf (titel~ XII, XXIV, XXVII 
en XXX [nu XXVIII]). 

1 Vgl. JOHN bij V. HOLTZENDORF}' llI, H . 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

opyecll-agene. Onze taalkenners en onze beste schrgvers zgn thans gewoon, 
de sterke deelwoorden op en, vooral als het woord wat lang is. liefst 
onverbogen te laten. De duidelijkheid verliest el' niets bij, terwijl de 
welluidendheid er bij wint. Liever dus opgedmgen. Het ontwerp <:elf 
heeft zoo in art. 91 [84 J, en te recht: alle verkozen personen (niet 
ced;ozene). Evenzoo in art. 7, 115 [7, 106J en elders: een dm' ..... 
omschreven misdrijven, niet omschrevene. 

G. 0, Awl'. 99 = art. 99 van het Wetboek. 

Art. 100. 
Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren wOl'dt gestraft: 
P. hij die, in geval van een oorlog waarin Nederland niet 

betrokken is, opzettelijk ee1lige handeling velTicht waar
door de onz~idigheid van den staat wordt in gevaar ge
bracht, of eenig bijzolldel' voorschrift tot handhaving del' 
onzijdigheid van l'egeeringswege gegeven en bekendge
maakt opzettelijk ovm-treedt; 

2°. hij die, in tijd van oorlog, eenig voorschrift van l'egee
l'ingswege in het belallg del' veili~heid van c1ell staat ge
geven en bekendgemaakt, opzettelijk overtreedt. 

0, R. O. ÄR'l'. 108. Hij die, in geval van een oorlog waarin Neder
land niet betrokken is, opzettelijk eenige handeling verrigt, waardoor 
de onzijdigheid van den staat wordt in gevaar gebragt , of eenig bgzonder 
voorschrift tot handhaving der onzijdigheid van regeringswege gegeven 
en bekend gemaakt, opzettelijk overtreedt, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste drie jaren, 

O. R. O. AR'l'. 114. Hij die in tijd van oorlog of bij dreigend oorlogs
gevaar eenig voorschrift, van regeeringswege in het belang del' veilig
heid van den staat gegeven en bekend gemaakt, opzettelijk overtreedt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste viel' jaren. 

Memorie van Toeliohting. 

Art. 108, Deze strafbepaling strekt ten waarborg voor de handhaving 
van Nederlands onzijdigheid. Zij treft alle opzettelijke handelingen waar
door de neutraliteit wordt in gevaar gebragt. 
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VEILIGHEID VAN DEN STAAT. Art. 100. 23 

El' is allezins grond om naast het, cbenden van de neutraliteit ook 
te vermelden het overtreden van voorschriften door de regering t0t hand
having del' neutraliteit afgekondigd. Het volkenregt neemt aan, dat 
een staat niet aanspmkelijk is voor de handelingen zijner onderdanen 
buiten zijn weten verrigt en door hem, zoodra hij daarmede bekend 
werd, ondubbelzinnig afgekeurd. Indien dus de nederlandsche regering 
overtuigend doet blijken, dat zij alles heeft gedaan wat in haal' ver
mogen was om de bewuste vijandelijke daden te voorkomen en de be
werkers daarvan te straffen, :lal Nederlands neut.raliteit geilerbiedigd 
blijven. Deze uitkomst behoort echter niet tot straffeloosheid van den 
dader te leiden. Zijne handeling blijft altijd voor den staat gevaarlijk, 
èn wegens de moeijelijkheid, die de regering ondervindt om ten genoege 
del' oorlogvoerende mogendheden hare onschuld in het licht te stellen, 
én wegens de gevaren waaraan men in mi d del s is blootgesteld. 

Voor de strafbaarheid is het geen vereischte dat de dader het 00 g
In er k hebbe gehad om de onzijdigheid te schenden, maar wel moet de 
handeling 0 p zet tel ij k verrigt, het regeringsvoorschrift 0 p zet t tll ij k 
overtreden zijn. Een schipper die bij zijn terugkeer uit den vreemde een 
voorschrift overtreedt van welks bestaan bij niet bewust was, is straffe
loos. Ook aan culpose handelingen kan niet zooveel gewigt worden toe
gekend, dat het noodig zoude zijn de strafbepalingen uit te breiden. 

Art. 1140. Bij het naderen of onder het voeren van een oorlog kan 
het raadzaam zijn, dat de regering geheimbouding beveelt omtrent de 
bewegingen vau zee- en landmagt of den toestand der verdedigings
werken enz.; ook kan zij het verkeer met het vijandelijk land of het 
dool' den vijand bezet gebied ontzeggen of beperken. Zoodanige voor
schriften bebooren in de strafwet eene sanctie te vinden 1, ook ten 
aanzien del' daders van wie niet kan worden aangetoond, dat zij met 
of zonder oogmerk om den vijand te begunstigen, den staat opzettelijk 
benadeelen (artt. 110 en 112 [102 en 104]). 

I Zie arl. 120 Beijcl·clI. 

Verslag van de Tweede Kam er met Regeeringsantwoord. 

Art. 108. In antwoord aan den Raad van State die het mlDImum 
van drie jaren voor de zoo strafbare en gevaarlijke handelingen van 
art. 108 te gering acht (zie advies, over Boek II in het algemeen, 
hiervoor bI. 8), zegt de Regering: (zie rapport, aId.) »In art. 108 
bestond er bij den dader geen oogmerk om den Staat in moeijelijkheid 
te brengen en is daarom de straf zwaar genoeg; doch als dat oogmerk 
bestond, is er eerst die werkelijk strafbare en gevaarlijke handeling, 
die de Raad op het oog kan gehad hebben, en deze kan dan ook, naar 
art. 104 [97], met 12 of :lelfs met 15 jaroo gestraft worden." De 
Co lU mis s i e acht deze toelichting niAt volkomen juist en afdoende. 
Het is waar dat om het feit bij dit artikel bedoeld strafbaar te doen 
zijn, voldoende is de wetenschllp dat de geïncrimineerde handelingen de 
onzijdigheid van den Staat in gevaar kunnen brengen, zonder dat nog 
daaren boven het oogmel'k of de bedoeling moeten aan wezig zijn om dat 
gevaar te doen ontstaan. In den regel zal zelfs het doel van het mis
drijf alleen zijn: winst te behalen. Maar dit neemt niet weg dat ook 
het zwaardere feit, wanneer het oogmerk wel aanwezig is, naar dit 
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artikel zou moeten wOl'dpn beregt, in al die gevallen welke niet tot 
art. 104 zouden kunnen gebragt worden, waartoe de hier bedoelde feiten 
niet noodwendig behooren. Wanneer men dit in aanmerking neemt, schijnt 
het hier gestelde maximum te laag, vooral voor het geval dat werkelijk 
oorlog van de handelingen het gevolg is geworden . De commissie zou 
in plaats van 3 jaren willen lezen 6 jaren. 

De min der hei d achtte de verhooging onnoodig, omdat, naar hare 
meening, de onzijdigheid van den Staat, wanneer deze zijn pligt doet, 
nimmer door een particulier in gevaar kan worden geb ragt. Daartegen 
werd even wel opgemerkt, dat juist voor een klein land als het onze 
het gevaar niet zoo geheel denkheeldig is, en tegen misdrijven als welke 
hier bedoeld zijn, welke bij oorlog tusschen naburige Mogendheden zoo 
ligt aanleiding tot oorlog met Nederland kunnen worden, door 7.ware 
strafbedreiging zooveel mogelijk moet worden gewaakt. 

Artt. 108 en 114 (oud) . Het is niet te ontkennen daL art. 104 
L97] alleen dàn toepasselijk is wanneer van .ve7·standhouding" blijkt. 
:Met het oog op enkele zware feiten die alleen volgens art. 108 en 
114 zouden knnnen gestraft worden, is dan ook de straf verzwaard. 

Vereeniging van 108 en 114 is wenschelijk , 10. omdat het mis
drijven geldt van geheel gelijken aard, 20. omdat art. 114 daar
door onttrokken wordt aan de uitbreiding van art. 116 [107]. 
Verlangt de Nederlandsche Regeering dat onze burgers ook de bij
;.:andere voorschriften van de bondgenooten zullen naleven, dan behoort 
zij hen daarmede bekend, en die voorschriften t.ot de hare te maken. 

G. O. Alt'l'. 100 = art. 100 van het Wetboek. 

Verslag van de Eerste Kamer. 

Valt onder »eenig bio"zonder vom'
sektift" eene mededeeling of waar
schu wing in de Staatscolwant omtrent 
het ontzien eenet afgekondigde blok
kade en omtrent de verklaring ee'/ler 
v7'eemde mogendheid wat door haar 
als oorlogscontrabande wordt be
schouwd? 

Antwoord der Regeering. 

.Vee'll, tenzij de Regeering een be
paald vooI'8ch7'it~ tot handhaving der 
onzijdigheid gegeven hebbe of op
zettelijk eenige handeling is verricht, 
waardoor onze onzijdigheid wordt 
in gevaar gebracht. 

Zij die de vraag deden, hoopten in het belang der vrijheid des handels, 
dat het antwoord ontkennend zou zijn. 

Art. 101. 
De Nederlamlel' die vrijwillig in krijgsdienst treedt. bij eene 

bllitell]audsclw moge lldheid, wctClHlc clat deze met Nederland 
in oorlog is, of in het vool'uitzicht van een oorlog met Neder
land, wordt, in het laatste geval indien de oorlog uitbreekt, 
gestraft met gevangenisstraf van teil hoogste vijftien jaren. 

O. R. O. Art. 109. De Nederlander die vrijwillig in krijgsdienst treedt 
bij eene buitenlandsche mogendheid, wetende dat deze mei Nederland 
in oorlog is, of in het vooruitzigt van een oorlog met Nederland, wordt, 
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VEILlGHEID VAN DEN STAAT. Art. 101. 25 

in het laatste geval mits de oorlog uitbreekt, gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste vijftien jaren. 

Memorie van Toelichting. 

Aan eene algemeene strafbepaling tegen ieder, die zich buiten 's Konings 
Loebtemming in vreemde krijgsdienst begeeft, bestaat geene behoefte; 
het wordt genoegzaam beteugeld door het verlies van het nederlander
schap 1 en kan ook aanleiding geven tot toepassing van art. 226 [205J. 
Is echter de vreemde mogendheid met Nederland in oorlog, zoo krijgt 
het in dienst treden eene trou welooze . vijandige en in de gevolgen niet 
zelden voor Nederland gevaarlijke beteekenis, die eene gestrenge straf
bedreiging volkomen wettigt. 

In krijgsdienst treedt. Er is niet, gelijk elders 2, als vereischte 
aangenomen, dat de dader tegen Nederland de wapenen hebbe gevoerd. 
Vooreerst is hij wel nog op het oogenblik van zijn in dienst treden 
Nederlander, maal' niet meer tijdens hij aan den strijd deelneemt. rren 
andere wordt reeds dool' zijn in dienst tredell de milit.aire kracht van 
den vijand verhoogd; of hij de wapenen draagt, dan wel als geneesheer 
of ueambte in militaire dienst is, of hij zelf ::tan den strijd deelneemt, 
dan wel garnizoensdienst. verrigt en daardoor een ander voor den strijd 
beschikbaar maakt, is on verschillig. 

Het dienstnemen van Nederlanders bij vreemde mogendheden is niet 
alleen strafbaar wanneer het geschiedt tijdens die mogendheden met 
Nederland in oorlog zijn, maal' ook wanneer een oorlog is te voorzien S 

en dit vooruitzigt zich verwezenlijkt. 
De duitsche wet bedreigt nog straf tegen hen die reeds vroeger in 

vreemde krijgsdienst zijn gegaan, zoo zij na het uitbreken van een oorlog 
in dienst blijven en tegen Duitschland de wapenen voeren '!. Zoodttnig 
voorschrift is niet aan te bevelen. Is eenmaal 's Konings toestemming 
verkregen om bij een vreemden staat in krijgsdienst te treden, dan 
gaat het niet aan, hem die daarvan gebruik maakt te straffen, zoo hij, 
bÜ een I a ter opgekomen oorlog met zijn oorspronkelijk vaderland, in 
vreemde dienst blijft; de strafbepaling mag geen onzedelijken dwang tot 
desertie opleggen. 

V l' ij w i 11 i g slaat terug op het tweede lid van art. 90 [83]. Zij die 
geen Nederlanders zijn m,tar dool' het wetboek van strafregt met Neder
landers worden gelijk gesteld, kunnen tegenstrijdige pligten te vervullen 
hebben, wanneer zij krachtens de wetten van hun vaderland gedwongen 
worden Nederland te bestrijden. Daarom behooren zij in dàt geval hiel' 
te lande niet strafbaar te wezen en art. 109 tot v r ij w i 11 i ge krijgs
dienst te worden beperkt. 

, Arl. Q . ,,0 . 2 B. W. , arl. JO. nU :J li et vnu 28 Junij 1850 (l:itaat, blad nU. '~ \ . 
" '\rll. 75 C. P., 113 C. P. 13. , 88 n. Wb., art. Hl lit. I , B. 11. untwerp lR17. 

\ uJcr. art. 111 Beijeren. 
3 Vg!. arl. 123 Saksen. 
, Art. 88 , aJin . 2. Audc,', Ilc mem. van bcantlluun1iug 1Il1 ;tJ'l. 10. til. I, lJock J[ . 

lJ"lll'Hp 1847. . 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord . 

Het feit is weinig gevaarlijk voor den Staat. Het gebrek aan vader
landsliefde is zelf~ dikwijls een weinig zwaar vergl'ijp, bijv. bij hem die 
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buitenslands is opgevoed of hier genaturaliseerd. In verband met het
geen is aangeteekend bij art. lOt [97] zou de Commissie de straf willen 
verlagen tot 9 jaren. 

Hiertegen bestaat bezwaar. Zie boven ad art. 104 [hiervoor blo 
18 en 19]. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

mits. Dit woord doet meer aan eene belooning denken dan aan eene 
straf. "Ik zal u een gulden geven, mits de zaak gelukt." Maar Dlen 
zal niet zeggen: »ik zal u straffen, mits ik u in handen krijg," maar 
indien. Dit laatste, indien, is hier het ware woord. 

G. O. Alt'!'. 101 = art. 101 van het Wetboek. 

Art. 102. 

Met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren wordt ge
straft hij die opzettelijk, in tijd van oorlog, den vijand hulp 
verleent of den staat tegenover den vijand benadeelt. 

Levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twin
tig jaren wordt toegf'pa t indien de dader: 

1 0. eenige versterkte of bezette plaats of post, eenig middel 
van gemeenschap, eenig magazijn, eenigell kl'ijgsvool'raad 
of cellige kl'i.igskas, of wel de vloot of het leger of eenig 
deel daarvan aan den vijand verraadt, in 's vijands macht 
brengt, vernielt of onbruikbaat· maakt, of eenige tot 
afweer of aanval beraamde of uitgevoerde onderwaterzet
ting of ander militait, werk belet, belemmert of verijdelt; 

2°. eenige kaart, plan, teekening of beschrijving van militaire 
werken, of eenige inlichting betreffende militaire bewe
gingen of ontwerpen den vijand mededeelt of in hand eu 
speelt ; 

3°. hetzij oproer, hetzij muitel'ij of desertie OIlder het krijgs
volk teweegbrengt of bevordert; 

4°. als verspieder den vijand dient of een verspieder des 
vijands opneemt, verbergt of voorthelpt. 

O. R. O. A.1l.'!. 110. Met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien 
jaren wordt gestraft hij die in tijd van oorlog, met het oogmerk om 
den vijand te begunstigen, dezen hulp verstrekt of den staat nadeel 
berokkent. 

Levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren 
wordt toegepast indien de dader: 

1°. eenige versterkte of bezette plaats of post, eenig middel van ge
meen schap , eenig magazijn, eenigen krijgsvoonaad of eenige krijg~
kas, of wel de vlDot of het leger of eenig deel daarvan aan den 
vijand verraadt, in 's vijands magt brengt, vernielt of onbruik-
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baar maakt, of eenige tot afweer of aanval beraamde of uitge
voerde onderwaterzetting of ander militair werk belet, belemmert 
of verijdelt; 

2°. eenige kaart, plan, Leekening of beschrijving van militaire werken, 
of eenige inlichting betreffende militaire bewegingen of ontwerpen 
den vijand mededeelt of in handen speelt; 

30. hetzij oproer, hetzij muiterij of desertie onder het krijgsvolk te 
weeg brengt of bevordert; 

4°. als verspieder den vijand dient of een verspieder van den vijand 
opneemt, verbergt of voorthelpt. 

Memorie van Toelichting . 

Valt de begunstiging van den vijand in de termen van een der sub 
nO. 1-4 genoemde handelingen, dan wordt de straf verzwaard. Ten 
opzigte dezer verzwaringen zij nog opgemerkt: 

lt. dat 0 pro (J reen zuiver feitelijk begrip is; 
b. dat de uitdrukking m u i ter ij, aan het militaire strafregt ont

leend, voor insubordinatie met vereenigde krachten is aangeno
men, zooals nader blgkt uit art. 451 [396]; 

,'. dat het hulpbetoon aan vijandelijke verspieders bewezen even laak
baar is als het verspieden zelf, zood ra beide feiten geschieden met 
het oogmerk om den vijand te begunstigen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Het »oogmerk om den vijand te begunstigen" zal in den regel moeije
Itik te bewijzen zijn en ook meestal ontbreken, omdat het beoogde doel 
bij dergelijke feiten schier altijd winstbejag is. De Commissie geeft daarom 
in overweging de eerste alinea te lezen: "Met gevangenisstraf \·an ten 
hoogste vijftien jaren wordt gestraft hii die opzettelgk den vijand be
gunstigt, door hem hulp te verstrekken of den Staat te benadeelen". 
Ook zonder het oogmerk om den vijand te begunstigen is het feit, 
wanneer opzet aanwezig is, een vergrijp zwaltr genoeg om het zware 
maximum te regtvaardigen . 

Winstbejag is hiel' nooit oogmerk (naaste doel) maar kan eind
doel of motief zijn . 

Kan dus de Minister de kritiek del' Commissie geenszins beamen, hij 
meent toch dat de redactie te vereenvoudigen en te verduidelgken is. 

Wat in art. 110 1e lid gevorderd wordt is eenvoudig het oog
merk om door zijne opzettelijke daad, den vijand te helpen of den 
Staat tegenover den vijand te benadeelen . 

Wie dat oogmerk heeft, heeft pel' se ook dat om den vijand te 
begunstigen; zijne verklaring van het tegendeel ware eene contradictie. 

IntusEchen behoeft het oogmerk om den vijand te helpen of den 
Staat te benadeel en niet afzonderlijk te worden uitgedrukt. Het is 
ondel' de uitdrukking: »opzettelgk hulp verleent of. .. opzettelijk 
benadeelt" van zelf begrepen, even als het oogmerk om te dooden 
in de uitdrukking »opzettelijk dooden". (Men vergelijke de alge
meene beschouwingen [in deel I, bI. 80 volg.] over "opzet".) 

De wool'deu »zonder oogmel·l.; enz." iu art. 112 [104] vormen 
dan- ook eene zuivere tegenstelling met het in art 110 gevorderde 
(materieele) opzei. 
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30. Jluiterij. De Memorie van Toelichting verwijst ten aanzien van de 
beteekenis van dit woord naar art. 451 L 396]. Maar die omschrij ving 
geldt alleen voor een scheepvaartmisdrijf en dus niet voor alle hiel' 
bedoelde gevallen. Wat de Memorie van Toelichting zegt had dus de 
wet moeten zeggen. De burgerlijke regtel' zal, bij gebreke van uitdruk
kelijke bepaling, in de militaire wetten de beteekenis moeten <loeken 
voor eene uitdrukking, welke volgens de Memorie van Toelichting aan 
het militaire strufregt is ontleend, Dergelijke stilzwijgende verwijzing 
komt der Commissie niet wenschelijk voor; zij zou daarom de definitie 
van art. 451 in titel 9 van Boek I wenschen te zien opgenomen. 

Jluiterij van militairen moet, even als desertie, niet hier, maal' 
in het Militaire Wet.boek bepaald worden. Al is in art. 451 de 
uitdrukking aan het militaire strafrecht ontleend, daaruit volgt 
niet dat het Burgerlijke Strafwetboek den militairen wetgever zou 
moeten binden, 

40. »Verspiede?' van den vijand," Betel' »verspieder des vijands"j een 
verspieder van den vijand zou kunnen beteekenen : iemand die den vijand 
bespiedt. 

Is gewijzigd, 

G. O. AJt'I'. L02 = art. 102 van het Wetboek. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer, 
(29 October 1880,) 

De heel' CORVER HOOFT: Het komt mij voor dat dit artikel te veel of te weinig ~telt, 
Het a l,tikel bedoelt kennelijk dat de daal'in bedoeliIe stl'afbarc handeling (!;epleegd 

wordt ten eillde een buitenlaneb.:hen vijand te bevool'deelen of het belang van den 
Staat te benadeelen, lIlaai' Iltlt geval kan zich voordoen daL iemand heL hiel'bedoelde 
feit pleegt ook zondel' llat hij het ,doel heeft aan den Staat nadeel te berokkenen 
<,n de \'el'dediging van het land in gevaar te bl'engen, 

111 at'!, 102 wordt st l'afl aal' göSLeld W<lnneCl' iemand eenig LoL afweel' of aall\'al 
1Jl'1'llalllde of uitfte\'oel'lll' ol1Llenvaterzetting of ander militair wel'k belet, belemmel't 
,,1' \'C!'ijdelt. 
~u is het t1enkbaat' daL Illtllal de inlilltlatif:'n gesLeid zijn, eeu eigenaal' of gebruiker 

\'all heL land, dat onder water gezet is , ook zondel' den vijand te willen bevool'
deelen of den Staat te benadeelen, eenvoudig omdat zijne beesten geen eten hebben, 
een dijk dool'steekt en de inundatie laat wegloopen, Hij heeft niet de bedoeling den 
Slaat te benadeelen, en ik geloof niet dat VOOl' zoodanig gev~I L ,lit artikel geldt. 
Het al'tikel bedoelt Idaal'blijkelijk wannpet' men opzettelijk deli I'ijanll hulp \'el'leent 
"I' i1en Staat tegcnol'er den vijand belladeelt. ~Il zou ik gaal'ne als amendement een 
nieuw al,tikel vooI'stellen , Le plaatsen achter al't. 103 , en dat ik aldus zou wenschen 
te doen luiden: "lIlet geVf1.llgenis van ten hoogste zes jaren wordt gestl'aft hij die 
in Lijd van oO l'log zOllLler OOglllCl'k om t!f:'n \'ijand hulp te verleenen of den SLaat 
tegenovel' den l'ijal1ll te benad!'clen , opzettelijk eelltJ lIitgevoerde omlel'lvatel'zetting 
lel'ijdelt, " 

De heel' J\lIODDERJ\lIAN, .IJiluster mI! ./I/slitie: De opmerking van den geachten 
'1l'gevaardigde uit Almelo noopt mij aan hel arLikel eene nadere toelichting te geveu, 
llie, naar ik hoop, zijn bezwaar zal ophelJ'en, 

Ik meen dat de geachte spreker al't. 102 veel te eng opvat, en den wil en het 
motief vel·mengt. Dat artikel vordel'l in 't algemeen niets meel' dan dat in tijd van 
o()I'log (waal'mede dreigend oOl'logsgevlU\I' gelijk staat) opzettelijk den vijand hulp wOl'dt 
1't'I'It'pnfl, of IV!'I til' Slaat opzettelijk tegenm'el' den \'ijand bcnaneeltl "ol'flt; IJlet dit 
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laatste wordt niets uudel's bedoeltl dan dat men de wem'kracht van den Staat opzettelijk 
vel'Zlvakt. In den I'egel Zl.llIen beide zaken zamengaan, maal' iedel' op zichzeh'e is 
voldoende om het artikel toepasselijk te doell zijn. 

Nu wOl'den in al. 2 enkele matel'iele daden van overwegend miltair belang met 
name genoemd, en daarvoor de stl'af nog vel'llOogd: maal' aangaande het opzet WOl'flt 
(blijken rle eenvoudige referte "dp dader") niets fl1rel' gevol'del'cI dan wat ook in IIp 
eer.te alinea geëischt wordt. 

Stel nu dat een boel', ,'ol tl'ekt niet heulende met den vijand, maal' eenig CII 

alleen omdat hij bevl'eesrL is 1'001' zijn I'eldvl'uchten I1f yee, goedvindt uit pUUI' ell:oisme 
eene bel'aamde olldel'\vatel'zetLing te beletten, te bc'lemmeren of te vel'ijdelell, (Ian 
valt hij tocb wel degelijk ondeJ' dit al'tikel. Zijn mo!ie.l' is egoisme, maal' dat motipf. 
al zou de regtel' el' op willen acht slaan, belet niet dat cle man den Staat opzettelijk 
tegenovC\' den vijand heeft bel1ftlleeld: hij heeft opzettelijk de weel'kl'acht vel'Zwakt 
tlie de Staat tegenover den vijand behoeft, lIet is ondenkbaal' dat hij de algemeenr 
beteekcnis van zijne daad vaal' de veiligheid van den Staat zou ignol'eJ'en, en als hij 
het tegendeel bewel'l'de, dan zou ik hem even geloofwaal'dig vinden als iemanrl. 
die een annel' opzetteLijk een dolksteek ill het hal't geeft en daal'na vel'klam't dat 
hij niet het opzet had hem te dooden, 

In oOl'logstijd en even zoo bij dreigend ool'iogsgevaal' weet elk blll'gel', dat ieder. 
die zich vel'~.et tegen datgene wat doo!' de militaire alltol'iteiten geschiedt of het 
gedane verijdelt, den Staat in zijne weel'kmcht benadeelt, Wie in del'gelijke tijden 
zijn bijzondeI' belang stelt hO"en ria t van het \'adCl'land , is een land vel'l'adel', a I 
heult hij dan niet met den vijand, 

Volgens het voorstel van den geachten sp,'ekel' zon onze egoistische boel' hoogstens 
met 6 jaal' gestraft kunnen wMden. Zoodanig maximum vind ik veel te laag, Men 
vergete toch niet, dat mn het tijdig gelukken eellel' enkele onrlel'lvatel"l.ett ing IlP 
gansche toekomst van NedCl'land kan afhangen, Ook zoo als het artikel thaIIs IlIi(l!. 
kan de reg te!' yoldoende op vel'1.achtende omstandigheden letten. 

Ik meen .Ius de aanneming van het amendement te moeten onlJ'aden, ook bepaal
delijk omdat eelle uitdl'ukkelijke vOOl-ziening in het speciaal geval 7.('('1' bedenkelijk 
zou zijn VOOI' de opvatting van het opzet in het algemeen. 

De heel' GORVER HOOFT: Ik verbeeld mij dat ik NedCl'duitsch versta. maal' ik 
moeL CI'kennen dat ik mij dan bij de uitlegging van dit wetsant wel'p nog al cen, 
vergist I]('h en aftil .Ie uitrlrukkingen eplle andere beteeklmis gegeven heb Ilan lIii 
de inlichtingen zoo van rlpn gpachtpn spl'eke!' lIit Gonda als \'an Mn Ministel' hlijkt 
de .iuiste te zijn, 

Om die I'eden rloet het mij vpel genoegen dat ik het gewaagd heb deze beschouwing 
aan de Kamer mede te deelen, want dam'liool' is eene bijdrage geleveJ'd "001' hpt 
I'egt \'el'sta 1111 dezC\' artikelen. Ik heb nu yel'nomell dat tegen ('en te goeder tI'OIlW 
gepleegd feit, hetwelk zonder eenig denkbeeld van landvel'mad plaats heeft, nene 
stJ'af wOl'dt helh'pig(l van IC\'enslange gevangenis. Ik "inrl die ,tl'af hetgeen ll1l'n 
Vl'oegel' jal'ell no mIk: wel wat cl'imineel. Maal' ik zal dan Vel'tl'ollwen in den Ncrle .. -
lal1llschcn I'CgtCl' stellen, dat hij slechts tot ('l'nen (lag gcvangcnisstmf zn.1 vel'nor
Ileelell. Daal' de 1I1inistcI' toegceft dat het 11001' mij gestelde ~f'vn I wpl'!<"li.ik V:l It 
onne .. rlp hepalingl'n "nn Ilit ul'tikl'l. tJ'Ck ik mijn vOOl'stel ill. 

I Zip ook bij art. 204,1 

Art. 103, 

De samenspanning tot een der in artikel 102 omschrevell 
misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijf jaren, 
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O. R. O. AItT. 111. Zamenspanning tot een der in artikel 110 omschreven 
misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Wordt ook hier zamenspanning niet te ligt gestraft? In het volgend 
artikel wordt zes jaren bedreigd tegen hem die de aldaar vermelde feiten 
pI eegt "1>Zonder oogmerk 0111 den vi(jand te begunstigen". 

Straf gelijk aan die van art. 103 [96]. 
Men bedenke dat samenspanning slechts eene voorbereidende han

deling is. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Zamenspannin.q. In art. 103 [96] staat de zamenspanning. 

G. O. AR'!'. 103 = art. 103 van het Wetboek. 

Art. 104. 

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren wordt gestraft 
hij die, in t.ijd van oorlog, zonder oogmerk om den vijand 
hulp te verleenen of den staat tegenover den vijand te hena
cleelen, opzettelijk: 

1°. een verspieder des vijands opneemt, verbergt of voorthelpt; 
2°. desertie van een krijgsman, in <liellst van het rijk, teweeg

brengt of bevordert. 

O. R. O. AR.T. 112. Met gevangenisstraf van t.en hoogste zes jalen 
wordt gestraft hij die in tijd van oorlog, zonder oogmerk om den vijand 
te begunstigen, opzettelijk: 

1°. een verspieder van den vijand opneemt, verbergt of voorthelpt; 
2°. een berigt verspreidt of eene handeling verrigt waardoor den 

vijand hulp wordt verleend of den staat nadeel berokkend. 

Memorie van Toelichting. 

Onder het hulpbetoon is dat aan vijandelijke verspieders verleend 
mede begrepen; het moet afzonderlijk worden "ermeld. Deze handeling 
is op zich zelve strafwaardig, al kan dikwerf geen regtstreeksch nadeel 
voor Nederland noch bevoordeeling van den vijand of oogmerk daartoe 
(vg. art. 110 [102] nU. 4) worden bewezen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 112 1°. "een verspieder van den vijand", lees: "des v'f(jands". 

Al·t. 112, 2°. bevatte, bij de oude redactie, twee handelingen 
die, al naarmate het opzet al of niet ook op hulp of nadeel ge
richt is, hetzij onder art. 110 [102], lste lid, hetzij onder art. 114 
[100, 2°.] behooren te vallen. Wordt ten nadeele van den Staat 
iets gedaan of een bericht verspreid zonder oogmerk om den Staat 
t.e benadeelen of den vijand te helpen, dan is art. 108 2 nieuw [100,2°.] 
voldoende. De Regeering geve in oorlogstijd voorschriften omtrent 
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het publiceeren van tijdingen betreffende beweging van troepen enz. 
AI'I. 112, nieuw tweede lid. Vgl. art. 224 [203]. Ook bevor

dering van desertie. al kan zij dan ook gepleegd worden zonder 
oogmerk om den Staat te benadeel en , draagt in dergelijken tijd 
een bijzonder gevaarltjk karakter. 

G. O. ART. 104 = art. 104 van het Wetboek. 

Art. 105. 

Hij die, in tijd van oorlog, eenige bedrieglijke handeling 
plef'gt bij levering van benoodigdheden ten dienste vall de vloot 
of het leger, ,,,"ordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twaalf jaren. 

Met eh'zelfde straf wordt gestraft hij die, met het opzicht 
over de levering der goederen belast, de bedrieglijke hande
ling opzettelijk toelaat. 

O. R. O. AltT. 113. Hij die in tijd van oorlog of bij dreigend oorlogs
gevaar bedrog pleegt bij levering van benoodigdheden ten dienste van 
de vloot of het leger, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twaalf jaren. 

Memorie van Toelichting. 

Bedriegelijke handelingen bij leverantÏ!:in ten dienste van zee- of land
magt zijn in de oorlogen van den nieuweren tljd veelvuldig. op groote 
schaal, gepleegd. De veiligheid van den staat, het leven en de ge;t,ond
neid der troepen worden daardoor in de waagschaal gesteld. 

Algemeen wordt erkend, dat dit feit in aal·d en straf waardigheid zeer 
onderseheiden is van de gewone misdrijven van opligting en bedrog; 
alleen over de plaats van indeeling bestaat verschil: in het duitsche rijks
strafwetboek is het onder de .. gemeingefährliche" misdrijven, in den 
Code Pénal BeIge onder die tegen de open bare orde gerangschikt 1. He t 
gevaar voor de veiligheid van den staat, als voornaamste karaktertrek 
van dit misdrljf, wettigt eene plaatsing in den eersten titel, te meer 
daar de strafbaarheid beperkt is tot tijden van oorlog of van dreigend 
oorlogsgevaar en tot bed r i eg e llj k e handelingen; eene rangschikking 
onder den zevenden titel zou, evenals in Duitschland , ook tot het straf
baar stellen van alleen door schuld begane feiten leiden. 

De fransche en belgische onderscheiding naarmate er al of niet »ces
sation du service" heeft plaatrs gehad, is niet aan te bevelen. Veeleer 
mag men aannemen, dat door het in art. 113 omschreven feit de dienst 
st eed ~ nadeel lijdt; de ruime strafmaat maakt telkens eene billijke 
waardering mogelljk. 

Bij dreigend oorlogsgevaar. Gedurende den tijd, die aan een 
oorlog onmiddellijk voorafgaat, is de strafbepaling reeds even noodzakelljk. 

I ~ 329 D. Wb., artt. 292-298 C. P. Ho, vgl. nrtt. 430-433 C. P. 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 113. Volgens de Memorie van Toelichting ad art. 120 [111, 
hierachter bI. 38] moet het begrip beleedi,qin.q worden verklaard uit titel 
XVI. Op dezelfde wijze zou nu ook het begrip bedro.q verklaard moeten 
worden uit de artt. 358 en 359 [329 en 330]. Evenwel, volgens de 
Memorie van Toelichting op dit artikel zal hier onder beäl'og begrepen 
moeten worden elk feit dat door den regter geoordeeld wordt eene be
driegelijke handeling te zijn. Maar dan zou het beter zijn ter vermij
ding van verkeerde. opvaHing, in plaats van » bedrog" te lezen: »bedrie
gelijke handelingen". 

Moet het hier omschreven feit niet evenzeer worden strafbaar gesteld 
wanneer het bedrog wordt gepleegd in vredestijd ook dan wanneer geen 
oorlogsgevaar dreigt? Vele hoogst gevaarlijke misdrijven ten aanzien 
van leverantiën voor het leger of bij den aanleg van vestingbouw zullen 
uit den aard der zaak alleen of althans meestal in vredestijd worden ge
pleegd, terwijl niettemin, wanneer zij niet tijdig ontdekt worden, groote 
onheilen voor den Staat het gevolg kunnen zijn. 

V gl. art. 94 [Sn, 3de lid nieuw. »Bedriegelijke handeling". Ge
wijzigd. Nu echter ook in de artt. 169 en 170 [155 en 156], 
hoewel in deze laatste artikelen misverstand niet mogelijk zou zijn. 

In tijd van vollen vrede kan men de leverantilln controleeren 
en heeft men tijd, bij afkeuring, zich andere te verzekeren. Het 
jus commune is dan voldoende. Stelt mlln voor leverantiën voor 
het leger ook in vredestijd bijzonder strenge regelen, dan zal de 
schatkist daarvan nadeelige gevolgen ondervinden. 

Bij het mondeling overleg heeft de Commissie den Minister el' op 
gewezen dat de schandelijkste feiten, veelal ten gevolge van conniventie 
van ambtenaren, in vredestijd geschied zijn, juist omdat men dacht 
dat het bedrog wel nooit zou ontdekt worden. De Minister heeft zich 
daarop bereid verklaard in deze zaak nader te voorzien. Dient.engevolge 
is een nieuwe alinea aan het artikel toegevoegd en het feit voor zoo 
ver het in vredestijd plaats grijpt strafbaar gesteld in art. 332 rl iem/'. 

G. O. AIt1'. 105 = art. 105 van he.t Wetboek. 

Art. 106. 
Bij vel'oordeeling wegens het in artikel 92 omschreven mis

drijf, kan ontzet~ing van de in artikel 28 nO. 1-5 vermelde 
rechten worden mtgesproken. 

Bij veroordeelillg wegens een del' in de artikelen 93-103 
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 2 
nO. 1-3 vermelde rechten worden llitgesproken. 

Bij vel'oordeeling wegens het in artikel 105 omschre\'en mis
drijf, kan de schuldige worden ontzet van de uitoefelling van 
het bemcp waarin h\j het misdrijf begaan heeft en van de. in 
artikel 28 n°. 1-4 vermelde rechten, en kan openbaarmaklllg 
van de rechterlijke uitspraak worden gelast. 
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VEILIGHEID VAN DEN Sl'AA'f. Artt. 106, 107. 

O. R. O. AR1'. 115. Bü veroordeeling tel' zake van het in artikel 99 
111, omschreven misdrüf, kan ontzetting van de in artikel 36 nO. 1-5 ver-

titel melde regten worden uitgesproken. 
eten Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 100, 101, 
s de 102, 104, 105, 107, 109 en 110 omschreven misdrüven, kan ontzetting 
\pen van de in artikel 36 n'. 1-3 vermelde regten worden uitgesproken. 
be- Bij veroordeeling ter zake van het in artikel 113 omschreven mis-

mij- drijf, kan ontzetting van de in artikel 36 n". 1-4 vermelde regten wor-
üie- den uitgesproken en openbaarmaking van de regterlÜke uitspraak worden 

gelast. 
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Memorie van Toelichting. 

Daar in art. 99 [92] ook doodslag en moord begrepen zijn, behoort 
de mogelijkheid te bestaan tot ontzetting van dezelfde l'egten als in titel 
XIX worden genoemd. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Waarom worden niet vermeld de artt. 103, 106, 108, 111, 112 
en 114 [96, in 98, 100, 1~., 103, 104, 100,2°.], en waarom wordt 
alleen in het geval van het eerste lid de ontzetting toegelaten van de 
regten vermeld in art. 36 [28], n1 4 en 5? 

Overweging schijnt het voorts te verdienen of niet aan een persoon, 
die zich heeft schuldig gemaakt aan het in art. 106 [opgenomen in 
98] omschreven misdrijf, het uitoefenen van bepaalde beroepen moet 
kunnen ontzegd worden. Eveneens is de toepassing van art. 36, na. 6, 
als aangewezen in het geval van art. 113 [105]. Men denke bijv. aan 
een wapenfabrikant, een paardenkoopman enz. 

Het ontwerp wijst hier en in andere artikelen aan, van welke bij 
art. 36 vermelde regten de regter bevoegd is de ontzetting uit te 
spreken. Het komt der Commissie voor, dat, als men den regter het 
oordeel overlaat of er termen zijn om van de in ieder geval aangewezen 
regten de ontzetting uit te spreken, men hem - vooral met het oog 
op de groote vrÜheid, die het ontwerp hem in het algemeen bÜ de straf
toepassing geeft, - ook veilig kan overlaten te beslissen ?Jan welke der 
in art. 36 vermelde regten in ieder bijzonder geval de ontzetting geraden 
is. Daarin is het voordeel gelegen, dat in elk concreet geval de ont
zetting beter verband zal kunnen houden met den aard van het misdrijf 
en de omstandigheden, waaronder het gepleegd is. 

De min der hei d der Co m mis s i e achtte het stelsel der Regering 
in het algemeen juister j zij meende dat door den regter de bevoegdheid 
te laten de ontzetting naar willekeur uit te spreken, hem al te groote 
magt zou WOlden gegeven, in het bijzonder waar het geldt de ontzetting 
van een of meer beroepen zonder nadere-aanduiding of omschrijving. Deze 
bevoegdheid gaat veel verder dan de speling welke de wet thans tusschen 
maximum en miuilllUIll toelaat. 

Slechts eene zeer kleine uitbreiding is mogelijk. 
Met ontzetting van de uitoefening van een beroep moet men behoed

zaam zijn j het is een zeer zwale straf, alleen door buitengewone 
omstandigheden en in sommige recidivegevallen te rechtvaardigen. 

Hoe groote macht het Wetboek den rechter geve, er zijn dan toch 
II ti 
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altijd grenzen die door eene algemeene bevoegdheid tot ontzetting van 
alle in art. 36 bedoelde rechten zouden worden overschreden. 

G. O. ART. 106 art. 106 van het Wetboek. 

Art. 107. 

De straffen gesteld op de in de artikelen 102-105 omschre
ven feiten, zijn toepasselijk indien een dier feiten wordt ge
pleegd tegen of met betrekking tot de bondgenooten van den 
staat in een gemeenschappelijken oorlog. 

O. R. O. ART. 116. De straffen bedreigd tegen de in de artikelen 
11 0-114 omschreven feiten, zijn toepasselijk op hem die een dier feiten 
tegen of met betrekking tot de bondgenooten van den staat in een ge
meenschappelijken oorlog pleegt. 

Memorie van Toelichting. 

Art. 116 stemt overeen met art. 17 Tit. I Boek II ontw. 1847 1 ; 

deze vorm der bepaling is eenvoudiger dan met de § § 88-90 van het 
duitsche wetboek »de bondgenooten" telkens afzonderlijk te noemen. 

I Vgl. nrl!. 79 C. P. , 116 C. P . B. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

becl1'eigcl tegen. Liever: gestelcl op. Zie bij art. 1 0 [deel I, bI. 2141-

G. O. AR1'. 107 = art. 107 van het. Wetboek. 

'rl 'rE L Il. 

Jlfi8drijven tegen de lconill11ijlre waardigheid. 

Memorie van Toelichting. 

Daar de in dezen titel omschreven feiten niet regtstreeks de veilig
heid van den staat bedreigen, maar tot gemeenschappelijk kenmerk hebben 
het aanranden van de koninklijke waardigheid, treedt de persoonlijkheid 
der aangetasten meer op den voorgrond dan in den vorig en titel, en be
hoort o. a. de strafbaarheid te verschillen naarmate de aanslag op het 
leven al dan niet den dood ten gevolge heeft of met voorbedachten rade 
is ondernomen. 
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KONINKLIJKE WAARDIGHEID. Art. 108. 

Art 108. 

De aanslag op het leven of de vrijheid van de niet-regeerende 
Koningin, van den tl'Oonopvolger of van een lid van het koninklijk 
huis, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf
tien jaren. 

Indien de aanslag op het leven den dood ten gevolge heeft 
of met voorbedachten rade worelt ondernomen, wordt levens
lange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren 
opgelegd. 

O. R. O. Awl'. 117. De aanslag op het leven of de vrijheid van de 
niet-regerende Koningin, van den naasten erfgenaam van de Kroon of 
van een lid van het koninklijke huis, wordt gestraft lDet gevangenisstraf 
van ten hoogste vijftien jaren. 

Indien de aanslag op het leven den dood tengevolge heeft of met voor
bedachten rade wordt ondernomen, wordt levenslange gevangenisstraf of 
tijdelijke van ten hoogste twintig jaren opgelegd. 

Memorie van Toelichting. 

Wegens het hooge standpunt door deze personen ingenomen moet de 
regter be v 0 eg d wezen, ook bij doodslag en poging tot moord de zwaarste 
straf op te leggen, terwijl deze bevoegdheid in art. 99 [92J, wegens 
het 0 n m i d del ij k gevaar voor den staat, reeds aanwezig is, hoewel 
er noch doodslag volgde noch zelfs bedoeld was. 

De objectieve zwaarte van den aanslag op het leven of de vrijheid, 
sluit hier de onderscheidingen der artt. 118-121 [109-112], naar 
gelang van de aangetaste personen, uit. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Twijfel ontstond over de vraag of onder de uitdrukking, )} lid van het 
Koninklijk Huis" niet altijd begrepen is de naaste erfgenaam van de 
Kroon. Het geval bedoeld in art. 19 van de Grondwet, dat eene vrouw 
de Kroon in een ander Huis overbrengt, kan, naar men beweerde, de 
onderscheiding niet regtvaardigen , omdat vóór het overbrengen van de 
Kroon in het andere Huis de vrouw, wanneer zij naaste erfgenaam der 
Kroon is, toch tevens lid van het oude Koninklijk Huis is, terwijl wanneer 
de Kroon door baar is overgebragt , het nieuwe Huis het koninklijk Huis 
is geworden, zoodat ook dan voor de onderscheiding geen plaats is. 

Wat echter bier ook van zijn moge, de Commissie is van oordeel, 
dat de bijzondere bescberming, welke hier ook aan verre bloedverwanten 
van den regerenden Koning verleend wordt, te ver gaat. Men zou daarom 
liever de omschrijving van het misdrijf willen beperken tot een aanslag 
op het leven of de vrijheid van de Koningin, den naasten erfgenaam 
van de Kroon, de bloed- en aanverwanten des Konings in de regte lijn 
en de broeders des Konings. 

Sommige leden van het Koninklijk Huis aan de bijzondere be
scherming der strafwet te onttrekken, ware willekeurig en eene 
niet gemotiveerde nieuwheid. 

De twijfel omtrent de begrippen »lid van 't Koninklijk HuiR" en 
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,. naaste erfgenaam der Kroon" leidt de Commissie niet tot een voor
stel van verandering. 

Doch bij den Minister rijst een andere vraag: 
Is niet overgeslagen de benoemde opvolger tot den troon bedoeld in 

art. 24 Gw.? Moet ook die niet bijzonder beschermd worden? Beter 
is het daarom overal in plaats van» naaste elfgenaam" te lezen» troon
opvolger". Kiest men dit woord, dan is het woord» naaste" overbodig. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

het koninkl(ike lmis. In dien zin eischt de taal koninklidk, zonder e. Het 
koninklijke huis zou beteekenen : bet huis zooals van een koning, de vOl'ste
lijke woning. Evenzoo in artt. 119, 121 en 122 [110, 112 en 113]. 

G. O. ART. 108 = art. 108 van het Wetboek. 

Art. 109. 

Elke feitelijke aalll'anding van den pel'soon des Konings of 
del' Koningin, die niet valt in eene zwaardere strafbepaling, 
wordt gestraft. met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren 
en zes maanden. 

Art. 110. 

Elke feitelijke aalll'anding van den persoon van den troon
opvolger, van een lid van het koninklijk huis, ofvan den Regent, 
die niet valt in eene zwaardere strafbepaling, wOl'dt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

O. R. O. ART. 118. Elke aanslag op den persoon des Konings of der 
Koningin, die niet valt in eene zwaardere stl'afbepa.ling, wordt gestraft. 
met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden. 

O. R. O. Alt'!'. 119. Elke aanslag op den persoon van den naasten 
erfgenaam van de Kroon, van een lid van het koninklijke huis of van 
den Regent, die niet valt in eene zwaardere strafbepaling, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Memorie van Toelichting. 

Boven den naasten erfgenaam van de kroon heeft de Koningin den 
voorrang. Hier toch komt in aanmerkiug de luister der kroon, dien de 
Koningin met den Koning deelt. De aanslag of beleediging der Koningin 
aangedaan, treft ook den Koning. 

Led e n van het kon i n k I ij k h u i s zijn allen, die de grond wet 
als zoodanig beschou wt. 1 

Bij het voorbehoud van eene zwaardere 'strafbepaling, dat 
meermalen in dezen titel voorkomt, denke men aan de artt. 99 [92J, 
117 [108J, 262 [242J , 325 [301J, al. 3, 327 1303]. 

I Art. 18 G. W.: »mits van den koninklijken huize zijnde" . 
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KONINKLIJKE WAARDIGHEID. Artt. 109, 110. 37 

Advies van den Raad van State. 

Artt. 118, 119. 125. Reeds heeft 
de Raad bij art. 88 [79J hiervol'en de 
vraag geopperd, welke aansla.g of 
aansl agen hier eigenlijk bedoeld 
zijn. 

De memorie van toelichting geeft 
dienaangaande geen genoegzaam licht; 
de artikelen zeI ven vereischen aan
vulling op dit punt. 

Wat een aanslag op de eer, de 
vrijheid, de gezondheid of het leven 
is, laat zich begrijpen, doch a a n
lag zonder meer is te onbestemd 

om in een wetboek van strafregt 
strafbaar te worden gesteld. 

Rapport aan den Koning. 

Al'tt. 118, 119, 125. Eene aan
vulling schijnt onnoodig. Hier wordt 
niet onbepaald gesproken va.n een 
aanslag, maar van eAn aanslag 0 p 
den per s 0 0 n. Deze uitdrukking 
omvat elke daad (met inbegrip van 
de poging) van geweld, tegen de in 
deze artikelen genoemde hooge per
sonen ondernomen, die niet valt in 
eene zwaardere strafbepaling. Gelijke 
beteekenis heeft de uitdrukking .at
tentat contre la personne" in art. 88 
Code Pénal en art. 101 Code Pénal 
BeIge. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Ter vermijding van noodeloozen omslag zouden de artikelen U8 en 
119 kunnen worden zamengevoegd. In 117 [108J wordt de Koningin 
ook met den naasten erfgenaam van de Kroon en de leden van het 
Koninklijk Huis gelijk gesteld. Er is geen reden om het kleine verschil 
tusschen de maxima te behouden. 

Samenkoppeling der beide artikelen zou geene verbetering wezen; 
gaf men trouwens aan den wensch der Commissie gehoor om ook Titel 
II en Hl (~ie hierachter bij Titel III [bI. 48]) samen te smelten (wat vol
gens het eigen voorstel der Commissie betreffende art. 5 onmogelijk is), 
dan zouden ten slotte de Koning van Nederland en vreemde Sou
vereinen in hetzelfde artikel en door dezelfde strafbepaling be
schermd worden. 

Aanslag. Ret begrip komt der COOlmissiA te onbestemd voor, - het 
omvat zoo wel feitelijke beleediging, bijvoorbeeld heL werpen van slijk, 
als aanrandingen van anderen aard. - Bovendien heeft. het woord eene 
andere beteekenis dan de aanslag welke in art. 88 (79J wordt omschreven. 
:Men zou daarom liever lezen: Iedere feitelijke aanranding van den per
soon des Konings enz. Deze uitdrukking toch geeft beter de bedoeling 
weer der Regering , die blijkens het rapport aan den Koning dezelfde 
feiten strafbaar wil stellen, welke in art. 101 Code Pénal Beige worden 
uitgedrukt door .,. atter/tat contre la personne" . 

»Aanslag" is veranderd in "feitelijke aam·(mding." 
• Koningin". Rier is blijkens de Memorie van Toelichting zoowel de 

l'egp-rende Koningin (vg!. art. 99 [92J) als de niet regerende Koningin 
(vg\. art. 117 (l08J) bedoeld. Zou dit echter niet moeten worden uitge
drukt, opdat niet het woord »Koningin" gesteld worde tegenover "niet 
regerende Koningin", van het onmiddelijk voorafgaande art. 117? Ter 
vermijding van alle onduidelijkheid, en daar toch bijna doorgaans in 
dit wetboek onder het mannelijk geslacht ook het vrouwelijke begrepen 
wordt, ware het beter uit art. 99 de woorden: »regerende Koningin", 
als van zelf begrepen onder .,. Koning" (zie Memorie van Toelichting ad 
art. 99 [hiervoor bI. 12/13]) weg te laten en uit art. U7 de woorden; 
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"niet regerende" . Dan beteekent Koningin altijd uitsluitend: »gemalin 
des Konings". 

»Koningin". Het ontwerp is zoo duidelijk mogelijk. 
Als in art. 99 van " regeerende Koningin", in art. 117 van »de 

niet-regeerende Koningin" en in art. 118 van »Koningin" gesproken 
wordt, kan men dan betwijfelen dat in de laatste uitdrukking beide 
uegrepen zijn? 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Art. 119. koninklidke, lees koninkliJ·k. Zie bij art. 117 [108, hiervoor 
bl. 36]. Achter huis behoort eeue komma te staan. Anders zou het zijn: 
een lül - van den Regent. 

G. O. AJl.'l"J'. 1 09 en 11 0 = artl. 109 en 110 van het Wetboek. 

Art. 111. 

Opzettelijke beleediging den Koning of del' Koningin aange
daan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf 
jaren of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Art. 112. 

Opzettelijke beleediging den troonopvolger, een lid van het 
koninklijk huis of den Regent aangedaan, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden. 

0, R. O. ART. 120. Opzettelijke beleediging den Koning of der Koningin 
aangedaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren 
of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

O. R. O. AltT. 121. Opzettelijke beleediging den naasten erfgenaam van 
de Kroon, een lid van het koninklijke huis of den Regent aangedaan, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geld
boete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Memorie van Toelichting. 

Het begrip bel eed i gin g moet worden verklaard uit titel XVI. 
Evenals in het opschrift van dien titel is beleediging hier een nomen 
gene1'is, waaronder smaad, smaadschrift, laster, eenvoudige beleediging 
en lasterlijke aanklagt begrepen zijn. Om alzoo wegens deze beleediging 
strafbaar te zijn moet op zijn minst aan de vereischten van art. 285 
L266] voldaan wezen. Met bet oog op de personen tegen wie bet mis
drijf gepleegd wordt, draagt el k e beleediging hier een zoo ernstig karakter, 
dat de onderscheidingen van titel XVI buiten aanmerking blijven, en 
het maximum der straf dat tegen laster behoort te overtreffen. Aan den 
regter is eene groote ruimte gelaten om bij de toepassing der straf op 
den aard ~an de beleedigiug behoorlijk te kunnen ,Ieht slaan. 
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KONINKLIJKE WAARDIGHEID. Artt. 111, 112. 39 

De beleediging moet, evenals elke andere art. 285), 0 P zet tel ij k 
zijn. Daaruit volgt, naar den a,lgemeeneu regel hierboven in § 5 van de 
Algemeene Beschou wingen [deel I, bI. 77, 78] aangegeven, voor dil 
geval, dat de dader ook moet bekend wezen met de hooge waardigheid 
van hem dien hij beleedigt. Ontbreekt die kennis, zoo is zijne handeling 
naar de voorschriften van titel XVI te beoordeelen. 

Een belangrijk verschil met de in dien titel omschreven misdrijven 
bestaat in de vervolging. Del:e toch wordt bij de beleediging van bijzon
dere personen afhankelijk gesteld van het indienen eener klagte (art. 288 
[269]), ierwül hiel' ambtshal ve vervolgd wordt. Dit misdrijf toch is 
tevens eene inbreuk op de koninklijke waardigheid en moet daarom, 
in het maatschappelük belang, on voorwaardelijk worden te keer gegaan. 
De koninklijke waardigheid gedoogt niet, dat de vorstelijke personen als 
aanklagers optreden. Eene klagte van hunne zijde zou daarenboven het 
openbaar vertrouwen op 's regters onbevangenheid aan het wankelen kunnen 
brengen en, zoo eene vrijspraak volgde, het koninklijk aanzien kunnen 
verzwakken. 

Dezelfde gronden leiden tot verwerping van den weleer in de wetboeken 
van onderscheidene duit.sche staten 1 aangenomen regel, om voor de ver
volging eene bijzondere magtiging te eischen hetzij van den Koning als 
hoofd van het stamhuis, hetzij van den beleedigde, hetzij van de ge
zamenlijke leden van het ministerie. 

Teregt alzoo geschiedt volgens art. 22 van het wetboek van straf
vordering en art. 6 del' wet van 1 Junij 1830 (Staatsblad nO. 15) tot 
beteugeling van hoon en laster en andere vergrijpen tegen het openbaar 
gezag en de algemeene rust, de vervolging ambtshalve, zoodat deze regts
toestand onveranderd blijft. 

Datgene wat in art. 1 van laatstgenoemde wet door de uitdrukking 
• aanranding van 's Konings waardigheid of gezag of van de regten van 
• het koninklijk stamhuis" werd te kennen gegeven, is voorzooveel noodig 
in het meer helder en bepaald begrip van» beleediging" omvat. Nergens 
meer dan hier is te waken tegen eene onbestemde woordenkeus, aan
leiding gevende tot vervolgingen en vrijspraken, beide even nadeelig voor 
de hooge belangen, die hier worden beschermd. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Even als de beide voorgaande artikelen zouden ook de artt. 120 en 
121 kunnen vereenigd worden. 

Zie boven ad art. 118 [109, hiervoor bI. 37]. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Art. 121. Dezelfde opmerkingen als bij art. 117 [108, hiervoor bI. 36]. 
Hiel' en elders driehondel'd in één woord, omdat dl'ie multiplicatief is. 

Bij duizend echter kan dit niet, omdat dan de getallen soms niet te 
overzien zouden zijn, als b.v. negenhonderd negen en negentig duizend. 

G. O. ARTT. 111 en 112 = artt. 111 en 112 van het Wetboek. 

) Art. 138 Saksen. V gl. verder bij Berner l. a. p. bI. 363 , noot 3 . 
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Art. 113, 

Hij die een geschrift of afbeelding, waarin 
eene beleediging vOOl'komt voor den Koning, 
de Koningin, den troonopvolger, een lid van 
het koninklijk huis of den Regent, met het 
oogmerk om aan den beleedigenden inhoud 
ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid 
daarvan te vermeerderen, verspl'eidt, openlijk I 
ten toon stelt of aanslaat, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of 
geldboete vau ten hoogste driehonderd gulden, I 

Indien de schnlc1ige het misclrijf in zijn 
beroep begaat en er tijdens het plegen van het 
misdrijf nog geen twee jaren zijn vel'loopen, 
sedert hij wegens hetzelfde misdrijf onhe?'roe
}Jelijle is veroordeeld, kan hij van de uitoefe
ning vau dat beroep worden ontzet. 

Gewijzigd. wat het cu~';ej 
gedrukte bell'eft) bij de 
wet van 15 Januari 
1886 (Stbl. nO. 6): 

sedert eene vroe
gere veroordeeling 
van den sch uZdige 
wegens gelijle mis
drijf onhen'oepe
lijle is geworden, 
kan 

0, R. O. ART. 122. Hij die een geschrift of afbeelding waarin hij 
weet dat eene beleedigin~ voorkomt voor den Koning, de Koningin) den 
naasten erfgenaam van de Kroon) een lid van het koninklijke huis of 
den Regent, verspreidt) openlijk tentoonstelt of aanslaat) wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
drie honderd gulden. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat en er tijdens 
het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren zijn verloopen) sedert 
hij wegens hetzelfde misdrijf onherroepelijk is veroordeeld) kan hij van 
de uitoefening van dat beroep worden ontzet. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art, 122. Volgens het gevoelen der Commissie moet art. 56 vervallen 
[zie deel I, bI. 430-433J en derhalve ook de poging bij persdelicten, 
indien zij mogelijk is, worden gestraft. In dat stelsel is het niet twijfel
achtig dat ook poging tot verspreiding, openlijke 1 tentoonstelling of 
aanslag van gedrukte of ongedrukte geschriften strafbaar is, zoowel in 
dit geval als elders (zie de artt, 128) 141, 143, 261, 290 [119, 132, 
134, 240, 271J, 388). In het stelsel del' Regering echter zou er mis
schien grond zijn voor de bewering, dat onder misdrijven dool' middel 
van de drukpers gepleegd ook het misdrijf van verspreiding begrepen 
is, en zou derhalve ook de poging daartoe, tegen de bedoeling der Re
gering, (zie Memorie van Toelichting [deel I, bI. 430J) straffeloos kunnen 

I [Vgl, Noln lan Prof. i\1. de Vries , iu drel UT na de behandelin ' der Slotbepaling vau 
het wetboek, opgenomen .] 
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worden geacbt. Mogt dus art. 56 behouden blijven dan zou de geldig
heid van den regel van art. 87 [78] voor het misdrijf van verspreiding, 
niettegenstaande de uitzondering van art. 56, in de wet moeten worden 
uitgedrukt. 

Art. 56 oud is vervallen. Uit de leûng van de Mem. van Toe!. 
Lzie deel I, bI. 430 en 4541 blijkt ten duidelijkste, dat het mis
drijf van verspreiding geenszins een persdelict zou kunnen geacht 
worden in den ûn van dit ontwerp. Het niet strafhaarstellen van 
den verspreider in de artt. 62, 63 [53, 54] en het vermelden van 
enkele gevallen van strafwaardige verspreiding als delicta sui generis 
maken eene andere opvatting on mogelijk. 

> Vel'sp,·eidt". Het misdrijf van verspreiden wordt gelijk gesteld met dat 
van openlgk tentoonstellen of aanRlaan. Nu zal wel de bedoeling niet zijn 
dat alle verspreiding, ook die in beperkten of besloten kring, wordt 
strafbaar gesteld j alleen de verspreiding onder bet publiek heeft het ge
vaarlijk E'n strafwaardig karakter dat ook bij de openlijke tentoonstelling 
wordt gevonden. De Commissie zou daarom in overweging geven te lezen: 
»openlijk verspreidt, tentoonstelt of aanslaat." Het criterium der publici
tpit wordt op die wijze bij de drie gevallen gelijkelijk vereischt. Aan 
de jurisprudentie kan veilig overgelaten worden te beslissen, of in con
crete gevallen de verspreiding moet geacht worden openlijk te zijn geschied. 

Tegen »openlijk" verspreid t heeft de Minister bezwaar. Dergelijke 
bijvoeging zou alleen kunnen dienen om hem die in het duister 
verspreidt vrij te pleiten. 

Bg mondlllinge bespreking is het der Commissie gebleken dat de Mi
nister met haar van oordeel is dat het ter lezing geven van eenzelfde 
exemplaar aan meerdere personen niet strafbaar moet zijn. Zij kan be
rusten in het gevoelen van den Minister, nu vaststaat dat het woord 
l!el'spl'eidell een pluraliteit van in omloop gebrachte exemplaren insluit. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Art. 122. Dezelfde opmerking als bij art. 117 [108, hiervoor bI. 36]. 
ten toon stelt in drie woorden, maar tentoonstelling in één woord (als 

afleiding). Zie de redenen in de Grondbeginselen [en ook bij art. 77 in 
deel I, bI. 525J. 

G. O. AItT. 113. Hij die een geschrift of afbeelding waarin hij weet 
dat. eene beleediging voorkomt voor den Koning, de Koningin, den 
troonopvolger, een lid van het koninklijk huis of den Regent, verspreidt, 
openlijk ten toon stelt of aanslaat, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat en er tijdens 
het plegen van het misdrijf nog geen twee ja.ren zijn verloopen, sedert 
hij wegens hstzelfde misdrijf onberroepelijk is veroordeeld, kan hij van 
de uitoefening van dat beroep worden ontzet. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
CVg!. ook de Beraadslagingen ovel' art. 225,J 

(29 October 1880.) 

De heer VAN HOUTEN: Dit artikel is geen speciaal artikel betreffende de Konink
lijke waardigheid , maar het bevat alleen de toepassing van eene ge meenregtelijke 
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bepaling op den Koning, de Koningin, den regent, met verhooging van straf be
dreiging, en het moet in vel'band worden gebragt met de artt. 11 9 en 27 1. Het 
bevat de eerste gelegenheid waal'bij in dit Wetboek eene beslissing wordt genomen 
ten aanzien van degenen die lleleedigende geschriften verspreiden, ten toon stellen 
of aanslaan, 

Wij verzeilen uit de behandeling van de Koninklijke waardigheid hiel' ipso facto, 
te midden van de discussie over de materie van colportatie, 

Nu stelt de Minister daaromtrent iets VOOI' dat, dunkt mij, niet aannemelijk is 
voor hen die gisteren met genoegelI den Minister hoorden en steunden in de quaestie 
teil aanzien van uitgevers en cl I'ukkers, De Ministel' wilde niet, en naar ik meen 
yolkomen te regt, dat bij de afst:haffing van de officiele censuur cl' eene soort van 
heimelijke censuur zou zijn van uitgevers on dl'L1kkel's over de werken der schrijvers, 
De Ministet, stelde daal'Om VOOI' om de bepalingen omtrent tie medepligtigheid in dier 
voege te regelen, dat, wanneer niet bepaaldelijk van zoodanig opzet bij den uitgever 
of dl'ukkel' bleek, dat hij als mededader of medepligtige van een door de drukpers 
gepleegd misdrijf koo beschouwd worden, men hem eenvoudig als de manus ministra 
zou beschouwen en zijne handeling niet strafbaar stellen, 

Maal' wordt dit stel el van den Ministel' bij de al'tt. 113 , 119 en 271 niet verlaten? 
De boekvel'kooper, de verspreider, de man die coul'anten aan de stadsmuren aan

plakt, die allen worden niet op dezelfde wijze behandeld als de dl'ukket'S en uitgevers, 
Zij worden niet als manus ministl'ae beschouwd, maal' met eene zelfstandige stl'af 
gesh'aft , Echter niet in alle gevallen, maal' alleen indien zij /L'eten dat in het ge
schl'ift dat zij verkoopen, vel'spI'eiden of aanplakken , eene beleetliging voorkomt, 

'fot zekere hoogte ligt daal'in eene bepel'king, die echtet, , dunkt mij, tot vele 
bezwaren aanleiding kan geven en geen goede grenslijn oplevert, 

Wanneer weet iemand dat in een geschl'ift, dat hij vel'Spreid t of yerkoopt, eene 
beleediging voorkomt? 

'fot het bestaan van het misdl'ijf van belcediging is een objectief en een subjectief 
element noodig, Het objectief element is de mededeeling van een feit, dat (Ie eet' 
en den goeden naam van een pel'soon aanmndt. Het subjectief element is de be
doeling, om dit feit I'uchtbaar te maken, ien einde den beleedigden pel'Soon zeel' 
te doen, 

Wanneer ontstaat nu de wetenschap, welke noodig is om de stI'afbaarheiti van 
het feit te kunnen aannemen? 

Moet een coIportelIl', wanneel' hij toevallig in een vel'lol'en lIlu'tje een zijnel' cou, 
ranten leest, bijv, A smodée, en daal'in iets vindt, dat een persoon in een hatelijk 
licht stelt, volgens dit artikel vel'volgd worden, als hij daarna blijft vel'koopen? Of 
kan de wetenschap, dat in een geschrift beleediging vOOl'komt, eel'st ontstaan wan
neel' bij regterlijk vonnis is uitgemaakt, dat el' beleediging aanwezig is? 

Lk kan niet inzien dat deze wijze van strafbaar stellen del' ColpOl'tellrs goed en 
doeltreffend is, Ik geloof dat het betel' is het systeem te volgen, dat de Regering 
ten aanzien van de uitgevers en drukkers heeft aangenomen, namelijk om, indien 
tie verspreider niet is iemand, wiens opzet el' op gel'igt is te beleedill;en, of de be
leediging te bevordel'en of mede te plegen, hem eenvoudig te beschouwen als een 
man (lie zijn beroep uitoefent en daa l'bij geen cenSUllI' uitoefent over de werken, 
die hij vel'Spreidt of ten toon stelt, 

Op die wijze wOI'dt alle bezwaar, mijn:; inziclls, het best vermede11, 
Ik vestig te meel' de aandacht op dit llegin el, omdat de toepassing, die de Re

gering uit eene SOOl't van overdreven comitas jUl'Î,ç gentium aan hetzelfde begin el 
in art. 119 wil geven, mij vOOl'komt in pIk geval onaannemelijk te zijn, 

Onze strafwet behoeft niet dezelfde bescherming aan hoofden van vreemde Staten 
als aan het Hoofd van onzen Staat te vel'leenen, 

Het kan zijn dat men hiel' eene uitdrukking die beleedigend is voor het Koninklijk 
Huis vervolgt, doch daaruit mag niet afgeleid worden dat hiel' de cit'culatie ook geweerd 
moet worden van een voor het hoofd van een anderen Staat beleedigend geoordeeld 
geschrift. 
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Wanneel' l)ijv, een ge.schrift als de Triboulet in Fl'ankrijk, zoo als daal' thans niet 
ongewoon is, WOI·fIt vel'ool'deeld, omdat el' eene beleediging in staat V001' den President 
dOl' Republiek, dan zullen al onze boekverkoopers , postdÎl'ecteuren enz. die weten dat 
dil geschrift veroordeeld is en het verspreiden, niet alleen op, maar zelfs, als ik mij 
!liet vergis, zond Cl' aanklagte, op grond van alt. 119 vel'volgd moeten worden. Altijd 
als zij ontwikkelde mannen zijn, die zich op de hoogte houden van de gebeurtenisseu 
vall den dag: maar het kan loch niet in de bedoeling van den wetgever liggen , en 
bezwaarlijk vel'dedigd worden, het feit vrij te laten, mit het slechts .JOOl' onont
wikkelde, domme lieden gepleegd wornt, en tegen te gaan als de hedl'ijvm' een 
ontwikkeld mensch is. 

lIet beginsel dat hiel' ter s]ll'ake komt, kan eigenlijk moeijelijk à ]l1'OPOS "an de 
waarbOl'gen \'001' de Koninklijke waardigheid wOl'den behandeld, en daal'om zou het 
lIlisschien de \'oorkeur verdienen de behandeling van de ar tt. 113 en 119 aan te houclell 
lot na de behandeling vall art, 271. Kan dit denkbeeld geen ingang vinden en wordt 
ook mijn bezwaar niet opgelost , dan zal ik stemming over het artikel verzoeken, ten 
einde Cl' mij tegen te kunnen vel'klaren, Daal'mede is echter niet uitgesloten de mogelijk
heid dat door den Minister nog een ander artikel in de plaats wOl'de gesteld. 

De heel' PATlJN, lid der Commissie van Rapporteurs: De Commissie vermeent 
,lat dil artikel ~eer goed kan verdedigd WOrden, De geachte afgevaardigde verwart 
verspreiders van drukwerken met uitgevers. De Memol'ie van Toelichting liet eenigen 
twijfel over of men de verspreiding al of niet moest heschouwen ab een dl'lictul1~ 

mi Yflterj.s, maal' uit het antwool'd van de Regering (op het Verslag: hiervool' bI. 41) 
blijkt zeer duidelijk dat dit het gm'al is ; het misdrijf van verspreiding kan geen
zins geacht worden een persdelict te zijn in den zin van het ontwel'p, 

Wij hebben hier met niet anders te doen dan met het misdl'ijf van 1'ers[ll'l'iding, 
en nu zegt de geachte afgevaardigde dat het op de wijze als hier geformuleel'(l ge
vaarlijk WOI'dt om te verspreiden. 

Ik geloof echter dat de geachte afgevaal'digde te weinig heeft gelet op hetgeen in 
dit arlikel en de volgeuden , waarin ,iitzelfde ondel'wm'p behandeld wOI'dt, vermelol 
staat: alleen het met u'eten "el'spreiden wOl'dt stl'afbaar gesteld. En dat is eene 
quaestio facti die de I'cgter in ieder conCl'eet geval zal hebben uit te maken. De 
geachte spl'eker behoeft zich dan ook niet ongerust te maken wanneel' hij couranten 
eu tijdschriften ter lezing geeft. 

Maar wanneer het den regter bewezen WOrdt dat hij willens en wetens een uer
gelijk geschrift, waarin de beleedigillg voorkomt heeft 1'el'spl'eid, dan zal hij vallen 
in tie tel'men van dit artikel. 

Ik vermeen dus dat el' volstJ-ekt geen bezwaar bestaat om dit artikel aan te nmllen. 

De heer VAN HOUTEN: Ik heb lang gewacht het woord te vragen, omdat ik 
meende dat wat ik zeide, den Ministm' aanleirlillg kon geven een woord omtrent de 
uitlegging van dit artikel te zeggen Nu moet ik den Minister vl"agen, te bevestigen 
hetgeen dool' den geachten spl'eker, namens de Commissie van Rapporteurs wl}rdt 
gezegd, dat namelijk de woorden" waarin hij weet dat eene beleediging vOOl'komt", 
eigenlijk iets anders beteekenen dan el' in staat, namelijk niet de enkele wetenschap 
,lat in het geschrift eentl beleediging voorkomt, maar het willens en wetens vel'dm' 
\'el'Spl'eiden del' beleediging, zoodat zijn opzet op de vel'spreüling. de tentoonstelling 
f ue aanplakking van DE beleediging zou moeten zijn gel'igt. Als uit in het artikel 

stond, dan zou ik el' geen bezwatu' in hebben. Alleen zou ik nagen, of dan het 
geheele artikel wel noodig was, en dan de bepalingen, die beleediging en mede
pligtigheid aan beleediging straf baal' t.ellen, niet voldoende zijn, El' wordt mij een 
antwoord gegeven, maar ik ben niet zeker genoeg, dat ik het goed vel'sta, om 
daarover te kunnen discutel'en, Welke ook de strekking zij van het antwoOl'd, de 
Commissie zal mij niet kunnen tegenspl'eken, dat de bewoordingen: waal'in hij weet 
dat eene beleediging vool'komt, niets hoegenaamd te maken hebben met den animus 
il/jllriandi, en dat de post.Jiiecteul' of andere level'anciel', die een Triboutet ve\'-
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spreidt, wanneer hij 's mOl'gens gelezen heeft, dat het nommer is vel'oordeeld wegens 
beleediging van den Pl'esidE'nt van de Fransche l'epubliek, naar de lettel' van het 
artikel daaronder valt en vervol,5d en vel'oordeeld moet worden. Het is juist daal'in, 
dat mijn bezwaar ligt. DooI' de enkele vel'Spl'eiding van een beleedigend geschrift, 
zoodra men slechts wppf dat het eene beleediging bevat, wordt men r"eds straf
baal', onveJ'schillig of de vel'spreidel' de bedoeling heeft om te beleedigen , of het 
opzet van den beleedigel' te bevOl'del'en. 

Nu zegt men. dat de uitzondering ten aanzien van drukkel'S en uitgevers niet 
moet worden toegekend aan del gene die een geschrift verspl'eidt. Ligt het nu aan 
mij als ik niet vat, hoe men hiel' de gl'ens kan tl'ekken? Maakt men zich een be
grip van een uitgevel' , dat een geheel ander is dan het mijne? Meent men dat de 
uitget'el' van een geschl'ift all"en is de man die 1'001' zijne rekening en risico de 
exemplal'en laat dl'ukken, zondel' het doel om ze te vel'Spl'eiden, en ze in den winkel 
van den bOE'khandelaar ter bescnikking van het publiek te stePen 7 Is niet het uit
geven gel'igt op, en een aanvang van de vel'spl'eiding 7 Nu zal men bij vooJ'beeld 
een uitgevet' niet stl'afl'en en dell boekhandelaar die een exemplaal' van een del'gelijk 
gesclll'ift tel' vel'koop ten toon stelt, wel. Ik zie de juistheid der onderscheiding niet 
in, welke de Regel'ing in haal systeem maakt, die gisteren, in afwijking van de 
meel'del'heid det' Commissie, v'lJ'cledigde dat de dl'ukkel'S en uitgevel'S zijn manus 
minisl/'oe, terwijl zij nu niet a .\llncemt dat VOOI' den uitgever, ZOOcll'3. hij de mijns 
inziens van de uitgave onafscheillelijke verspreiding bewerkt, hetzelfde beginsel moet 
blijven , gelden, 

Mijns inziens is het onmogelijk dit al,tikel aan te nemen, tenzij het vel'3.ndel'd 
worde; zal het geen schade do(;n, dan zou het eene doode lptter moeten blijven. 

Bij mijne opvatting kunnen ten aanzien van verkooper en verspreidel' dezelfde be
ginselen worden aangenomen ab ten opzigte van rlen uitgever en drukker, en moeten 
dus de artt. 113, 119 en 271 - wil men de milde beginselen, zoo als de Minister 
ze gistel' vel'koncligde - vervallen; andet's krijgt men op een andel' punt del' circulatie, 
namelijk bij de verspreiders, dill censulll', welke de Minister bij uitgevel's en druk-
kers niet wil. . 

De heel' MODDERMAN , Minister t·W! Justitie: Wanneel' ik zoo even den ge
achten afgevaal'digdE' uit Groningen niet onmiddellijk heb geantwoord, dan was dit 
alleen omdat de heel' Patijn, in substantie, datgene had in het midden gebl'3.gt, 
wat ik zou gezegd hebben. De leden van cle Commissie van Rapporteurs hebben de 
goedheid mij in de verdediging van het ontwerp bij te staan en, om niet al te 
lIikwerf te spreken, l'efel'eer ik mij aan de conclusie van hunne redevoeringen, waal' 
uit de stukken blijkt, dat tusschen de Commissie en mij volkomen overeenstemming 
bestaat. 

Intusschen, nu ik met name in het debat getrokken wOl'd, wensch ik mij gaarne 
te kwijten van den aangenamen pligt om den heel' van Houten op zijne belangrijke 
opmerking te antwoOl'dell. 

Dat stt'ijd zou bestaan tussclten dit artikel en den gl'ond w\larop de artt. 53 en 
54 l'usten, kan ik nog niet zoo gereedelijk toegeven. Die artikelen imml'l'S dekken 
geenszins (1ien uitgever of dien drukker, bij wien bestaat het bewezen oogmerk om 
een misdrijf te plegen: maal' beveiligen tegen onderzoek naar kwade trouw dengene 
die zich bepaalt tot de uitoefening van zijll bet·oep. 

Eli waarom wordt hem die beveiliging \'el'leend 7 Om eene uitgevel'S- of drukkers
censuur uit te sluiten, waarvoor als eenmaal de publicatie heeft plaats gehad, ~eIle 
vrees meer is. 

Het pl'Ïvilegie dat aan den dl'ukker of uitgever wordt vel'ieend, houdt op met de 
uitgave. Op dat tijdstip is hel dl'ukpersmisdl'ijf \oltooid, en ,<an dit oogenblik af 
bestaat el' gelegenheid om een nieuw misdl'ijf te plegen, het desbewust begunstigen 
van het voltooide drukpet'Sdelict dOOl' vel'Spl'eiding, 

Postdirecteuren zullen hiel'van geen dupe wOl'den, Volgens art, 42 immers is niet 
stJ'[\fbaal' hij, dil' een feit begaat tel' lIitvoel'ing van een wettelijk voorschl'ift. Op 
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dat artikel kan de postdil'ecteur zich bel'oepen, die als zoodanig geschriften vel'Spreidt, 
Wat echtel' betreft den boekhandel - als een boekhandelaal' een geschl'ift ver

spreidt, wf'lende dat daarin eene beleediging ~oorkomt jegens den Koning enz, , dan 
is hij strafbaal' , en dit vind ik juist. De welellsr.lI"p zal moeten wOl'den bewezen, 
maal' is zij dat, waal'om zou dan opzettelijke begunstiging van het eenmaal ge
pleegd pel'Sdelict straITeloos moeten wezen? DooI' die stl"afbaarheid wordt geen preven
tief toezigt or toekomstige pu blicatien in 't leven geroepen, 

Overigens is in de artt, 113 en 119 niet de hoofdzetel dezer kwestie, maar veeleer 
in den Titel handelende over beleediging, De artt, 113 en 119 zijn slechts toe
passing van art. 271, behoudens de zwaardere straf, Het ondenverp kan het best 
worden behandeld bij de beraadslaging ovel' den Titel van beleediging, 

[De verdero bel'UAdslaging wordt uitgesteld tot nn de behandeling vun art, 271.] 

(4 November 1880.) 

Amendement van de Commissie van Rappol'teUl's, 
strekkende om den aanhef te lezen: 

Hij die een geschrift of afbeelding, waarin eene beleediging vOOl'komt voor 
den Koning , de Koningin, den Tl'oonopvolger, een lid van het Koninklijk Huis 
of den Regent, met het doel om aan den beleedigenden inhoud l'uchtbaarheid 
te geven of de ruchtbaal'heid daal'van te vermeerderen, vel'Spreidt enz. 

[Dit amendement , nog ecuij1;8zins ge\\ijzigc[ bij de bel'nndsla!!:ingen 0\' 01' art. 271 (zic op 
dit arl.), en wel in zoo velTe, rlat iu plaats VBU »mct het doel". gelezen wOI'dt: met liet 
oogmerlr , werd dool' de Regcering overgenomen,J 

WIJZIGINGSWET VAN 15 JANUARI 1886 (~tbL 6) 1. 

L De hir.rvol'en op bI. 40 ,'ermeIrIe wijziging. in nl'l. 113 gebracllt, wns het gevolg VltU 

IIc volgende opmerking. vOUl'komende in hel over het ontwerp ,'un bovenstaunde wijzigillgswet 
lIil!(ebracht :] 

Voorloopig Verslag der Twe,~de Kamer. 

De Commissie heeft zich afgevraagd, of na het arrest van den 
Hoogen Raad van 7 Mei 1883 (Weekblad w.n liet Recht nO. 4916) om
trent art. 23 der wet van 28 Juni 1881 Stactisblad nO

, 97) tot rege
ling van den ldeinhandel in sterken drank en tot beteugeling van 
openbare dronkonschap, geen wijziging noodig is geworden vau de 
gelgkluidende bf'palingen omtrent herhaling van misdrijf of overtreding 
in het Wetboek van Strafrecht. Volgens lat arrest begint de termijn 
van zes maanden, één jaar of meerdere jaren, gedurende welken de 
veroordeelde bij herhaling van het misdrij f of van de overtreding aan 
belangrgke verzwaring van straf blootstaat, bij veroordeeling van ver
stek, die bijv, door toepassing van de subf,idiaire gevangenisstraf (later 
bechtenis) onherroepelijk is geworden, te IOJpen met den dag der eerste 
veroordeel ing. Maal' zoo gebeurt het dat, wanneer eindelijk de ver
oordeeling onherroepelijk geworden is, reeds maanden van den termijn 
zijn verstreken, ja de termijn van zes maanden bijna geheel is voorbij
gegaan, De veroordeelde bij verstek verkeert dus in veel gunstiger 
toestand dan hij, die op de dagvaarding is verschenen, Hooger beroep 
en voorziening in cassatie doen, ook wanneer ten slotte bet eerste ver
oordeelend vonnis wordt bevestigd, den gevaarlijken termijn belangrijk 
inkrimpen. Op deze wijze untstaat er groote ongelijkheid van recht en 

I [Zie deel V, bI. 45 en 46.J 
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wordt aan verschillende artikelen 
in het Strafwetboek eene toepassing 
gegeven, die zeer zeker door den 
wetgever niet is bedoeld. 

Naar de meening del' Commissie 
kan dit bezwaar, dat inderdaad 
hoogst bedenkelijk is, worden weg
genomen door van de verschillende 
artikelen, waarin voor verzwaring 
van straf bij herhaling een termijn 
wordt gesteld, de redactie te wijzi
gen. In plaats van de woorden: 
»indien el' no.q geen . . . .. z'i(jn vel'
loopen sedert de schuldige wegens . ... 
onhel'roepeli(jk is vel'o01'deeld", zoude 
kunnen gelezen worden: "indien er 
no.q geen.... z0'n vel'loopen, sedert 
eene vroegere verool'deeling van den 
schuld~qe wegens.... onherroepel'o'k 
is gew01·den." 

Memorie van Beantwoording. 

Met het beginsel, geene wijzi
gingen dan wanneer de ervaring de 
noodzakelijkheid daarvan heeft ge
leerd, is het geheel in overeen
stemming om overeenkomstig het 
voorstel der Commissie reeds nu over 
te gftan tot wijziging der omschrij
ving van de verjaring der recidive. 
Hier heeft inderdaad de ervaring in 
zoo ver reeds uitspraak gedaan, dat 
de jurisprudentie van den Hoogen 
Raad aan de gekozen formule eene 
geheel andere uitlegging heeft ge
geven. In het hierbij overgelegd 
gewijzigd wetsontwerp is alzoo de 
redactie der Commissie gevolgd, die 
inderdaad de bedoeling ondubbel
zinnig uitdrukt. 

Art. 114. 

Bij veroordeeling wegens het in artikel 108 omschreven 
misdrijf, kan ontzetting van de in artikel 28 nO. 1-5 ver
melde rechten worden uitgesproken. 

Bij veroordeeling wegens een del' in de artikelen 109 en 
110 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 
28 nO. 1-4 vermelde rechten worden uitgesproken. 

Bij veroordeeling wegens een del' in de artikelen 111 en 112 
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28 
n°. 1-3 vermelde rechten worden uitgesproken. 

O. R. O. AR'l'. 123. Bij veroordeeling ter 7.ake van het in artikel 11 7 
omschreven misdrijf, kan ontzetting V,ln de in artikel 36 nO. 1-5 
vermelde regten worden uitgesproken. 

Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 118 en 119 
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 36 nO. 1-4 
vermelde regten worden uitgesproken. 

Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 120 en 121 
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 36 nO. 1-3 
vermelde regten worden uitgesproken. 

G. O. ÄR1'. 114 art. 114 van het Wetboek. 
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ilfisd1'?7Ven tepen hoofden en vel'te.r;em{)oO?·d~r;er8 VOiI 

bpV1'iende 8taten. 

Memorie van Toelichting. 

De internationale pligten en het belang van den staat om die te ver
vullen eischen de strafbepalingen van dezen titel, dien men te beschouwen 
heeft in verband met de beide voorafgaande titels en met nO. 1 van de 
artt. 4 en 5 uit het eerste boek. 

De uitzonderingen op het gemeene regt behooren echter tot enkele 
zware misdrijven beperkt te blijven. Te ver reikende voorschriften, waar
door ook straf werd bedreigd tegen zuiver politieke misdrijven in het 
buitenland tegen eene buitenlandsche mogendheid bedreven, zouden het 
doel voorbijstreven en eene onverdedigbare anomalie in het leven roepen. 
Immers, indien een Nederlander en een vreemdeling in het buitenland 
zoodanig feit pleegden en beiden herwaarts kwamen, zou de Nederlan
der hier te lande strafbaar wezen, terwijl de vreemdeling niet zoude 
kunnen worden uitgeleverd noch hiel' te lande gestraft. 

Daarom bepaalt het ontwerp zich tot de aanslagen op het leven en de 
vrijheid, en zwijgt van den aanslag om tot regeren ongeschikt te maken 
(art. 99 [92J) , van de feiten in de artt. 100-102 [93-95J omschre
ven en van elke zamenspanning. Ook die bepalingen V~tn titel I, welke 
gewoonlijk onder den term :0 landverraad" begrepen worden, konden 
hier buiten beschouwing blijven uithoofde van art. 108 [100J in ver
band met art. 94 [87J. De bedoelde misdrijven toch hebben betrekking 
op tijden van oorlog en l1etgeen daarmede wordt gelijk gesteld, zoodat 
in de meeste en ernstigste gevallen - waarvan hiel' immers alleen 
sprake is - de strafbepaling tegen schending van de onzijdigheid, ook 
ten aanzien van vreemdelingen, die zich daaraan hier te lande schuldig 
maken, genoegzaam is. 

De in dezen titel strafbaar gestelde feiten kunnen bedreven worden: 
1". tegen het hoofd van een bevrienden staat (artt. 124-126, 128 
[115-117, 119J); of 2°. tegen den vertegenwoordiger eener vreemde 
mogendheid bij de nederlandsche regering (artt. 127, 128 [118, 119J). 

Ad 1um. In aanmerking komt hij die in eIken staat, zoo onder l'epu
blikeinschen als onder monarchalen regeringsvorm, bekleed is met het 
hoogste gezag. De a fz 0 n der 1 ij kevermelding van den regerenden 
vorst, nevens die van het hoofd des staats, snijdt allen twijfel af om
trent half souvereine staten (Egypte, 'runis) en omtrent regerende vor
sten van bond~taten, die mitsdien alle ondel' de gebezigde uitdrukkingen 
begrepen zijn. 

Ad 2um. Welken rang de vertegenwoordiger del' buitenlandsche mogend
heid draagt, is onverschillig, mits hij slechts aan het hoofd van de 
missie sta. Is de hooger geplaatste door ziekte of afwezigheid verhinderd, 
7.00 treedt de lager geplaatste als hoofd der missie op. 

De strafbaarheid der feiten is niet afhankelijk van hetgeen in het 
buitenland voor gelijke handelingen tegen den nederlal.ldschen vorst en 
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zijne vertegenwoordigers bepaald is. Geene aanbeveling t.och verdient de 
elders 1 gestelde voorwaarde van eene door den vreemden staat bij de 
wet of bij tractaat verleende wederkeerigheid. Bedingen van wederkee
righeid r.ijn in het publiek regt niet wenschelijk , en de staat behoort 
de beslissing over de strafbaarheid eener handeling niet te doen afhan
gen van hetgeen bij den nabuur regtens is. 

Evenmin ware het goed te keuren indien voor de vervolgbaarheid 
eene klagte van de buitenlandsche' mogendheden werd vereischt 2. In 
beginsel niet, omdat de reden der exceptionele strafbaarheid alleen te 
zoeken is in het belang van den ne der I a n d s c hen staat, en omdat 
de eenige grond waarom volgens het ontwerp een misdrijf op klagte 
vervolgbaar is (grooter gevaar bij de vArvolging voor benadeeling van 
private belangen dan voordeel voor het publiek belang), hier niet 
bestaat. In de praktijk niet, omdat het wenschelijk is, bij dergelijke 
vervolgingen de personen der beleedigden zooveel mogelijk buiten den 
regtstrijd te laten en bij eene mogelijke buitenvervolgingstelling of 
vrijspraak daaraan het karakter eener afwijzing van hunne klagte te 
ontnemen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De Commissie geeft in overweging dezen titel te vereenigen met titel 
Il. Er is, indien VOOl' de vervolging geen klagt ge!!ischt wordt, zoo 
als in § 102 van het Duitsche wetboek, geen reden tot splitsing. Het 
opschrift van den titel zou dan moeten luiden: l> Misdrijven tegen de 
Koninklijke waardigheid en tegen hoofden en vertegenwoordigers van 
bevriende staten." 

De Commissie kan zich niet vereenigen met het beginsel, dat de straf
baarheid der in dezen titel 'omschreven feiten niet afhankelijk is van 
hetgeen in l1et buitenland voor gelijke handelingen tegen den Neder
land sc hen vorst en zijne vertegen wOOl'digers bepaald is. Het moge in 
het algemeen waal' zijn, dat de Staat de beslissing over de strafwaar
digheid een er handeling niet moet doen afhangen van hetgeen bij den 
na,buur regtens is (zie Memorie van Toelichting), maar die regel lijdt 
in dit bijzonder geval uitzondering; de bijzondere bescherming, die de 
vreemde vorst geniet, vindt alleen hare regtvaardiging in internationale 
verpligtingen of internationale wellevendheid. Die bescherming ook te 
verleenen tegen vorsten vJon natien, die door wetten of tractaten niet 
ook onzen Souverein als zoodanig beschermen, ware eene miskenning 
van den regtsgrond der bijzondere strafwaardigbeid. 

Vereeniging met Titel Il is niet raadzaam, en wegens art. 5 
onmogelijk. Dubbel bevreemdend is dit voorstel tot vereeniging van 
de zijde der Commissie die juist door hare reciprociteit,sleer een 
scherp onderscheid tusschen 'ritel 2 en 3 maken wil. 

Maar ook zonder die reciprociteit is, in 't stelsel der Regeering, 
tusschen beide titels een principieel verschil; de feiten van titel 2 
sluiten meest in zich eene schending van eene verplichting van 
hou w. Die verplichting kan min of meer sterk zijn, zij verschilt 
voor den onderdaan en voor den gastvrijheid genietenden vreemde-

I ; 102 D. Wb., art. 114 Beijeren . 
: Als boven. Vgl. art 4 der wet van 28 September 1816 (Staatl6lad nO. 51). 
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ling, maar steeds bestaat er eenige band' welken titel 3 niet kent. 
Reciprociteit te eischen acht de Minister absoluut verwerpelijk. Tot 

straffen heeft men alleen ,'echt wanneer men er toe verplicllt is j hoe 
kan het bestaan van dien plicht afhangen van de omstandigheid of 
een ander zicb jegens ons van zijn plicht kwijt? De rechtsgrond van 
den 3den titel ligt geenszins in eene l> internationale ve1-plichting of 
wellevendheid", maar in 't besef der waarheid, dat er solidariteit 
bestaat van belangen, solidariteit van elk wettig gezag. 

Art. 115. 

De aanslag op het leven of de vrijheid van een regeerend 
vorst of ander hoofd van een bevrienden staat wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren. 

Indien de aanslag op het leven den dood ten gevolge heeft 
of met voorbedachten rade wordt ondernomen, wordt levens
lange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren 
opgelegd. 

Art. 116. 

Elke feitelijke aanranding van den persoon van een regee
l'en cl vorst of ander hoofd van een bevrienden staat, die niet 
valt in eene zwaardere strafbepaling, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

O. R. O. ART. 124. De aanslag op het leven of de vrijheid van een 
regerend vorst of ander hoofd van een bevrienden staat, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren. 

Indien de aanslag op het leven den dood ten gevolge heeft of met 
voorbedachten rade wordt ondernomen, wordt levenslange gevangenis
straf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren opgelegd. 

O. R. O. ART. 125. Elke aanslag op den persoon van een regerend 
vorst of ander hoofd van een bevrienden staat, die niet valt in eene 
zwaardere strafbepaling, wordt gestraft ruet gevangenisstraf van teil 
hoogste zes jaren. 

(Vgl. het advies van den Raad van State met het antwoord daarop , eu bet Ver
slag van de Tweede Kamer bij artt. 109 cn 110, hienoor bI. 37.) 

G. O. ARTT. 115 en 116 - artt. 115 en 116 van het Wetboek. 

Art. 117. 

Opzettelijke beleediging een regeerend vorst of ander hoofcl 
van een bevrienden st.aat aangedaan, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

1I 4 
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O. R. O. ART. 126. Opzettelijke beleediging eenen l'egerenden vorst 
of ander hoofd van een bevrÎfmden staat aangedaan, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste 
drie honderd gulden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

»Het begrip beZeediging moet worden verklaard uit titel XVI" - zegt 
de Regering (Memorie van Toelichting, [zie bij artt. 111 en 112, hier
voor bI. 38]). "Even als in het opschrift van dien titel is beleediging 
hier een nomen generis waaronder smaad, smaadschrift, laster, eenvoudige 
beleediging en lasterlijke aanklagt begrepen zijn." Derhal ve zal in dit 
geval reeds voor eenvoudige beleediging het hier bedreigde maximum 
kunnen worden toegepast. Deze bepaling zou tot verregaande hardheid 
aanleiding kunnen geven, en de beoordeeling der Regeringsdaden van 
vreemde vorsten belemmeren op eene wijze die niet zou stroken met 
de hier te lande geldende begrippen van vrijheid. De Commissie erkent 
dat in den regel in de hier bedoelde gevallen, de animu.~ injuriandi 
welke de Regering (Memorie van Toelichting van titel XVI) als element 
van alle beleediging aangeeft niet aanwezig zal zijn j maal' toch stelt zij 
er prijs op reeds hier te verklaren, dat zij de verzwaring van straf, 
uit een politiek oogpunt noodzakelijk, alleen kan billijken wanneer het 
stelsel van strafbaalheid van de in den 16den titel omschreven mis
drijven zóó gewij 'l igd wordt, dat het de bevoegdheid om, in het publiek 
belang, ook de handelingen van hoofden en vertegen wOOl'digers van be
vriende Staten te beoordeelen, niet uitsluit. De Commissie komt hierop 
bij de behandeling van den evengenoemden titel terug. 

Animus inJul'iandi is natuurlijk onmisbaar voor de strafbaarheid. 
Door »opzettelijke beleediging" wordt dit voldoende uitgedrukt. Wie 
uitsluitend in 't publiek belang spreekt of schrijft, kan nooit wegens 
beleediging (en dus evenmin wegens smaad of laster) vervolgd worden. 

In het nieuwe derde lid van art. 279 [261J wordt dit ook voor 
smaad ten allen overvloede ipsis verbis uitgedrukt. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Daar vorst en hoofd van verschillend geslacht zijn, is het raadzaam, 
niet eenen te zett.en, maar een. Of men zou moeten schrijven: of een 
andel' hoofd. 

G. O. ART. 117 - art. 117 van het Wetboek. 
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Art. 118. se 

Opzettelijke beleediging eeneu vertegenwoordiger van eene p~ 
buitenlandsche mogendheid bij de Nederlandsche regeet'ing in n' 
ZiJne hoedanigheid aangedaan, wordt gestraft met gevangenis-
stmf mn ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden. 
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O. R. O. Art. 127. Opzettelijke beleediging eenen vertegenwoordiger 
van eene buitenlandsche mogendheid bij de nederlandsche regering aan
gedaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren 
of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Het zal wel de bedoeling zijn dat de beleediging den gezant qualitate 
qua wordt aangedaan. Eenvoudige beleediging van den persoon van den 
vertegenwoordiger eener buitenlandscbe mogendheid behoort niet tot de 
zware of voor den Staat gevaarlijke misdrijven, waartegen in dezen titel 
wordt gewaakt. Bovendien vordert het belang van den beleedigde zeI ven 
in zulk geval dat de vervolging van zijne klagt afhankelijk zij. Dergelijke 
feiten behooren dus naar den regel van het gemeene regt te worden ver
volgd. Ten einde echter deze bedoeling duidelijk uit te drukken geeft 
de Commissie in overweging te lezen: »Opzettelijke beleediging - in 
ztjne hoedanigheid aangedaan, enz." 

De bijvoeging had plaats maar heeft nu ook 1ll art. 128 [119J 
moeten geschieden. 

G. O. AR.T. 118 = art. 118 van het Wetboek. 

Art. 119. 

Hij die een geschrift of afbeelding, waarin 
eene beleediging voorkomt voor een regeerelld 
vorst of ander hoofd van een bevrienden staat 
of voor een vertegenwoordiger van eene buiten
landsche mogendheid bij de N ederlandsche 
regeel'ing in zijne hoedanigheid, met het oog
merk om aan den beleedigenden inhoud rucht
baarheid te geven of de ruchtbaarheid daar
van te vermeerderen, verspreidt, openlijk ten 
toon stelt of aanslaat, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Indiell de schuldige het misdrijf in zijn be
roep begaat en er tijdens het plegen van het 
misdrijf nog geen twee jaren zijn verloopen, 
sedert hij wegen8 hetzelfde mi8drijf onherroe
pel&k i8 veroordeeld, kan hij van de uitoefe
ning van dat beroep worden ontzet. 

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

sedert eene vroe
gere veroordeeling 
van den 8chuldige 
wegen8 gelijle mi8-
drijf onherroepe
lijk i8 geworden, 
kan 
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O. R. O. ART. 128. Hij die een geschrift of afbeelding waarin hij 
weet dat eene beleediging voorkomt voor een regerend vorst of ander 
hoofd van een bevrienden staat of voor een vertegen woordiger van eene 
buitenlandsche mogendheid bij de nederlandsche regering, verspreidt, 
openlijk tentoonstelt of aanslaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat en er tijdens 
het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren zijn verloopen I sedert 
hij wegens hetzelfde misdrijf onh",rroepelijk is veroordeeld, kan hij van 
de uitoefening van dat beroep worden ontzet. 

[Onlterl'oepel.,jk. Zie het medegedeelde over het Stelsel ten aanzim van kerltalillg, 
in rleel I. bI. 417.J 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Eene min der hei d der Co m mis s i e kan zich met dit artikel niet 
vereenigen. De verspreiding met het oogmerk Oll te beleedigen volgens 
art. 280 [261, 2e lid] wordt reeds strafbaar gesteld door art. 126 [117]. 
Voor het ligtere feit, verspreiding alleen met de wetenschap dat in het 
geschrift eene beleediging voorkomt, is afwijking van het gemeene regt 
niet wenschelijk. Afbeeldingen, bijv. in vreemde weekbladen zouden, 
wanneer zij hier worden verspreid, ook zonder klagt aanleiding tot, straf
vervolging kunnen geven. Dit kan in sommige omstandigheden gevaarlijk 
worden. Aan den anderen kant ligt gewoonlijk het hatelijke en gevaarlijke 
van het feit in de verspreiding, niet buiten, maar binnen het land waar 
de vorst regeert. Ook is het feit niet van dien aard dat de stmfmaxima 
van art. 290 [271] niet voldoende zouden zijn. 

De Co m II i s s i e acht echter in het stelsel van het ontwerp het artikel 
onmisbaar. Juist omdat het zwaardere feit reeds volgens art. 126 straf
baar is, moet eene afzonderlijke bepaling voor het ligtere feit der ver
spreiding zonder oogmerk om te beleedigen, hehouden blijven. Aan het 
gezond verstand van het openbaar ministerie en van den regter kan 
overigens de onderscheiding van schuldelooze spot of jokkernij en straf
waardige beleediging gerust worden overgelaten. In de praktijk 7.ullen 
zich althans hier te lande geen bezwaren voordoen. 

De Minister meent dat de minderheid zich vergist, maar kan zich 
ook met de argumentatie der meerderheid niet in allen deele ver
eenigen. Ten onrechte meenen beide, dat »verspreiding met het oog
merk om te beleedigen volgens art. 280" reeds strafbaar is door 
art. 126. Immers 280 straft niet den verspreide?', maar den sch?·iJ·ver. 
Verspreiding is nooit beleediging in den zin van titel 16, en kan dus 
nooit vallen onder beleediging in art. 126. Voor vel'spl'eiding geldt 
(in den 16den titel) aU één art. 290, en dus is alléén op art. 290 
eena uitzondering gemaakt in de zwaardere strafbepaling van art. 128. 
De praemisse dus der 'I> minderheid" is niet juist, en het maximum 
van art. 290 voor de zwaarste feiten van verspreiding nit't voldoende. 

:0 VeI'spreidt", lees: ." openliJ'lc veI'spreidt, tentoonstelt, enz." 

»OpenliJ'k verspreidt"; zie boven ad art. 122 [113, hiervoor bI. 41]. 
[Zie ook bij art. 118 , hiervoor bI. 51.J 
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G. O. Al~T. 119. Hij die een geschrift of afbeelding, waarin hij weet 
dat eene bf'leediging voorkomt voor een regeerend vorst of ander boofd 
van een bevrienden staat of voor een vertegenwoordiger van eene buiten
landsche mogendheid bij de Nederlandsche regeering in zijne hoedanigheid, 
verspreidt, openlijk ten toon stelt of aanslaat, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat en er tijdens 
het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert 
hij wegens hetzelfde misdrijf onherroepelijk is veroordeeld, kan hij van 
de uitoefening van dat beroep worden ontzet. 

[Vgl. ook de Beraadslagingen in de Tweede Kamer over art. 225.J 

Amendement van de Commissie van RappOI·teurs, 

om weg te laten de wool'den "hij weet dat", en vóór "vel'spreidt" in te 
lasschen: "met het doel om aan den beleedigenden inhoud ruchtbaarheid te 
geven of de ruchtbaal'heid daarvan te vermeerderen." 

[ Dit amendement werd door de Regeering overgenomen, in voege nog eenigszius gewijzigd 
(nI. voor »doc!": oogmerk) bij tIe beraadslagin!(eu over art. 271. Zie die beraadslagingen 
op art. 113, hiervoOl' bI. 41 volg. cn op art. 271.1 

[Zie over de wijziging van art. 119 bij de wet van 15 Januari 1886 
(Stbl. nO. 6) hiervoor bij art. 113 op bI. 45]. 

Art. 120. 

Bij verool'deeling wegens het in artikel 115 omschreven mis
drijf, kan ontzetting van de in artikel 28 nO. 1-5 vel'melde 
rechten worden uitgesproken. 

Bij veroordeeling wegens het in al,tikel 116 omschreven mis
drijf, kan ontzetti1lg van de in artikel 28 nO. 1-4 vermelde 
rechten worden uitgesproken. 

B~i veroordeeling wegens een der in de artikelen 117 en 118 
omschreven mi.sdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28 
nO. 1-3 vermelde rechten worden uitgesproken. 

O. R. O. AR1'. 129. Bij veroordeeling ter zake van het in artikel 124 
omschreven misdrijf, kan ontzetting van de in artikel 36 nO. 1-5 ver
melde regten worden uitgesproken. 

Bij veroordeeling ter zake van het in artikel 125 omschreven misdrijf, 
kan ontzetting van de in artikel 36 nO. 1-4 vermelde regten worden 
uitgesproken. 

Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 126 en 127 
omschreven misdryven , kan ontzetting van de in artikel 36 nO: 1-3 
vermelde regten worden uitgesproken. 

G. O. AII.T. 120 = art. 120 van het Wetboek. 
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TI'!' E L IV. 

llfi8drijvett belt'effende de /titoefening van 8taat8plichtel/ 
en 8taats'reclttert. 

In het O. R. O. luidt het opschrift: Misdrijven bet)'effende de uitoefening 
van staatkundige pligten en )·egten. 

Memorie van Toelichting, 

De inhoud van dezen titel waarborgt de vrijhAid van handelen van 
de ligchamen en personen, aangewezen bij krachtens de wet of wettelijke 
verordening uitgeschreven verkiezingen (artt. 130-133 [121-124J), 
alsmede de vrijheid (art. 134 [125J) en zuiverheid (artt. 135-138 
[126-129J) van deze verkiezingen zelve. 

De in de artt. 130-134 genoemde' feiten kunnen bedreven worden 
dool' velerlei dwangmiddelen; geweld of bedreiging met geweld 
is daarvoor, zoo hier als elders, de uitdrukking van het ontwerp. De 
l'egt.er heeft voor elk bijzonder geval te beoordeelen, of het geweld en 
de bedreiging met geweld de oorzaak kunnen heeten van de in de wet 
genoemde handelingen. Staat dit vast, zoo is de VOl' m waarin het 
geweld of de bedreiging zich openbaart onverschillig; de wet behoort 
daaromtrent geene beperking in te houden, 

Opmerking van Prof, M, de Vries, 

staatkundige pligten en )'egten, Veel is er over die woorden met -kundig 
geschreven. Maal' zooveel staat bij alle taalkenners vast, dat die woor
den althans geene andere beteekenis toelaten, dan die hunne afleiding 
van kunde medebrengt. Staatkundig beteekent : tot de staatl.:1tnde betrekking 
hebbende. Men kan spreken van een staatkundig handboek, een leerboek 
der staatkunde, en~, Maar staatkundige pligten en )'egten is evenmin goed 
te keuren als b. v, staatkundig belang voor staatsbelang, of staatkundige 
geheimen, misdaden, zaken, voor staatsgeheimen J staatsmisdaden J staatszaken, 
De ware uitdrukking is staatspliclzten en staats)'echten, Het eerste is dan 
ook de gewone term in de spreektaal. Staatsrechten kan misschien een 
oogenblik bedenking geven J omdat men allicht aan liet staatsrecht denkt J 

dat iets anders beteekent, Doch die bedenking is niet van gewicht, omdat 
staatsrecht in dien zin een allesomvattend collectiLf is en dus geen meer
voud toelaat; zoodat staatsrechten nooit het meervoud van staats/'echt in 
dien zin zijn kan. Zoo spreekt men algemeen van bUI'gel'iijke recltten J en 
de bijgedachte aan liet burgerlijk )'ec1!t heeft nooit aan de opvatting van 
die uitdrukking geschaad, 

Terwijl alle taalkenners zoo te recht ijveren tegen het misbruik van 
die woorden met -kundig, is het niet wenschelijk dat de wet.gever door 
zijn voorbeeld dat misbruik zou bekrachtigen en de pogingen der taal
beoefenaars verijdelen. Staatsplichten en staatsrechten is zuiver Hollandsch 
en voor ieder duidelijk. Maar wat staatkundige l'ecllten zijn, is niet wel 
in te zien, De staatkunde, de wetenschap der politiek, geeft geene rechten 
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Art. 121. 

Hij die dool' geweld of berlreiging met geweld eene vergade
ring van de beide kamers del' Staten-Generaal of van eene 
dezer uiteenjaagt, tot het nemen of niet nemen van eenig be
sluit dwingt of een lid uit die vergadering verwijdert, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

Art. 122. 

Hij die door geweld of bedreiging met geweld opzettelijk 
een lid van eene der kamers van de Staten-Generaal verhin
c1ert de vergadering bij te wonen of daarin vrij en onbelem
merd zijn plicht te vervullen, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste drie jaren. 

Art. 123. 

Hij die dool' geweld of bedreiging met geweld eene vel'ga
dCl'ing van de staten eener provincie of van den raad eener 
gemeente uiteenjaagt, tot het nemen of niet nemen van eenig 
bcsluit dwingt, of den voorzitter of een lid nit die vergadering 
vel'wijdel't, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
llegen jaren. 

Art. 124. 

Hij die door geweld of bedreiging met geweld opzettelijk 
den voorzitter of een lid van de staten eener provincie of van 
den raad eener gemeente verhindel·t de vergadering bij te wonen 
of daarin vrij en onbelemmerd zijn plicht te vervullen, wordt 
gestraft met gevangenisstl'af van ten hoogste twee jaren. 

O. R. O. ART. 130. Hij die door geweld of bedreiging met geweld 
eene vergadering van de beide kamers der staten-generaal of van eene 
dezer uiteenjaagt, tot het nemen of niet nemen van eenig besluit dwingt 
of een of meer leden uit die vergadering verwgdert, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

O. R. O. AR'!'. 131. Hij die door geweld of bedreiging met geweld 
een lid van eene der kamers van de staten-generaal verhindert de ver
gadering bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd zgn pligt te ver
vullen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

O. R. O. ART. 132. Hij die door geweld of bedreiging met geweld 
eene vergadering van de staten eener proviucie of van den raad eener 
gemeente uiteenjaagt, tot het nemen of niet nemen van eenig besluit 
dwingt, of een of meer leden uit die vergadering verwijdert, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren. 

O. R. O. AltT. 133. Hg die dool' geweld of bedreiging met geweld 
een lid van de staten eener provincie of van den raad eener gemeente 
verhindert de vergadering bij te wonen of daarin vrij en onbelemmt)rd 
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zijn pligt te vervullen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten ingel 
hoogste twee jaren. te w 

Memorie van Toelichting. 

Art. 130. Tot regt verstand van dit artikel vergelijke men deze be
paling met die van art. 101 [94]. Elke handeling, die ten doel heeft, 
eene vergadering van eene der beide kamers van de staten-generaal te 
verstoren of op hare vrijheid van besluiten inbreuk te maken, is nog 
geene regtstreeksche aanranding van de veiligheid van den staat. De 
daad kan èn in doel én in gevolgen daarvan zeer onderscheiden zijn. 
Eerst wanneer de ins teIl in g der staten-generaal als wodanig wordt 
aangetast, m. a. W., wanneer eene staat.sgreep beoogd wordt, is de 
veiligheid van den staat in gevaar en valt het feit, als aanslag om den 
grond wettigen regeringsvorm te verandel'flTI, in de termen van art. 101. 
Doch voorzoover het oogmerk des daders niet op het verniet.igen of ver
anderen van de instelling der staten-generaal gerigt was, maar alleen 
op het verhinderen van bepaalde vergaderingen of het verwijderen van 
bepaalde leden - hetgeen uit menigerlei andere beweegreden, b. v. om 
een gehaat wetsontwerp te doen vallen, geschieden kan - is alleen art. 
130 van toepassing. Men heeft alzoo somtijds den regel nopens den 
COncUl'SUS idealis (art. 64 [55J) te volgen; hetzelfde feit kan onder het 
bereik van beide bepalingen vallen, in dat geval wordt de zwaarste 
(art. 101) toegepast. 

Ver g a der i n g is eene algemeene uitdrukking omvattende tevens 
hetgeen de grondwet, wier terminologie hieromtrent niet zeel' vast is 1 , 

onder »zitting" begrijpt. Als :0 vergadering" zijn zoowel de zittingen met 
gesloten deuren (comité-generaal) als die in het openbaar aan te merken. 
Niet daarentegen de bijeenkomsten van de afdeelingen of de vergaderingen 
van commissi!ln; mogten dáár de hier bedoelde handelingen plaats vinden, 
dan moet, voorzoover art. 154 [141J niet kan worden ingeroepen, het 
algemeene voorschrift van art. 307 [284J gelden. 

I Vgl. artt. 95 en 96 G. W. [1848.J 

Advies van den Raad van State. 

Geweld tegen vergaderingen van 
staatsregterlijke collegies. In art. 130 
behoort het maximum der gevan
genisstraf geIt ik te zijn aan dat van 
art. 102 [95J en derhalve tot 15 
jaren verhoogd te worden. 

De Raad van State is hier niet 
genoemd. Verhindering ook zijner 
vergaderingen zoude het nemen van 
regeringsmaatregelen kunnen ver
hinderen of belemmeren. 

Evenmin zijn genoemd de vergade
ringen ven Gedeputeerde Staten en 
van Burgemeester en wethouders. 
Hunne vergaderingen en ook die van 
polderbesturen en van stemgeregtigde 

Rapport aan den Koning. 

Of in art .. 130 gelijke straf moet 
worden bedreigd als in art. 102, 
wordt betwijfeld. De Regeringsraad 
oefent, volgens art. 147 der Grond
wet het Koninklijk gezag, dus het 
hoogste gezag in den Staat uit. 

De Raad van State, hoe hoog ook 
geplaatst in het Staatsorganisme , 
oefent geen zelfstandig gezag uit. 
Geweldpleging tegen de vergaderin
gen van dien raad en andere in 
het advies genoemde vergaderingen, 
die het karakter van openbaarheid 
missen, zal voldoende worden be
teugeld door art. 307 [284J ' voor
zoo vel' zij in geen zwaardere straf-
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ingelanden behooren door dit artikel 
te worden beschermd. Geweldpleging 
ten alnzien van deze twee laatsten 
is met name zeer denkbaar . 

bepaling valt, b. v. art. 154 [ 141J, 
of voor op mbare vergaderingen art. 
155 [ 143]. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 
Art. 130. Dit artikel zou eenvoudigheidshalve met art. 132 kunnen 

worden vereenigd. Evenzoo art. 131 met 133. Zie §§ 105 en 106 van 
het Duitsche Strafwetboek, die dergelijke vereeniging bevatten van de 
misdrijven tegen de ligchamen zelve en tegen een hunner leden gepleegd. 
Ret verschil van strafmaxima is geen bezwaar. De strafwaardigheid der 
feiten in concreto kan veilig aan het oordeel van den regter worden 
overgelaten. In den aard der hier gesplitste misdrijven is geen verschil. 

Samensmelting met art. 132 acht de Minister niet wenschelijk , 
le minder omdat in art. 132 en 133 afzonderlijk van den VOQ1'

zilter behoort te worden gesproken. 
»Geweld". Bli de meeste artikelen waar van geweld sprake is (bij v . 

art. 193 [179J), wordt de bepaling gevonden: ,. Met het plegen van 
geweld wordt gelijk gesteld het brengen in een toestand van bewuste
loosheid." Door het gemis van die bepaling elders schijnt in die gevallen 
het brengen in een toestand van bewusteloosheid straffeloos te zijn. Toch 
is ook daar de ,'atio dezelfde. De Commissie geeft daarom in overwe
ging bedoelde uitbreiding van het begrip geweld op te nemen in den 
negenden Titel van het Eerste Boek. 

Waar de toepassing mogelijk is, zal de gelijkstelling ook zeer wen
schelijk zijn, en waar, zoo als in de beide eerste gevallen bij dit ar
tikel voorzien, de toepassing ondenkbaar is, zal zij niet schaden. Het is 
echtet wenschelijk te lezen: ,. het weden'egtelijk brengen enz." Ook zou 
het overweging verdienen om het woord bewusteloosheid te vervangen 
dool' onmagt of onbewustheid, Verg. de brochure van dr. J. N. }{,AMAER., 

Psychiatrische Aantec1ceningen, blz. 85. 
Vergelijk over de artikelen 130 en volgg, de Nota van den heer LEN1'ING.! 

1 Van den volgenden inhond : 
Art. 130 en volg. Het uiteenjagen van de beide Kamers der Stalen-Generaal of van 

ccne dezer, van de Provinciale Staten of van den Gemeenteraad, of wel hel dwingen tol 
het nemen of niet nemen van eenig beslnit, of het uoen verwijderen van een lid uit eeno 
dier vergaderingen. 

De Raad van State heeft in zijn ad vies opgemerkt, dat noch hij, noch de vergadering 
van Gedeputeerde Staten, noch die van burgemeester en wethonders zijn genoemd, noch 
die Van polderbesturen. De Minister verdedigt de niet-vermelding dier stantslip;chamen daar
<lOOI', dat de Raad van State geen zelfstandig gezag uitoefent, en dat geweldpleging tegen 
de vergaderingen vau dien Raa(l en andere in het advies genoemde vergaderingen, die het 
karakter van openbaarheid missen, voldoende zal worden ueteugeld door art. 307 [284] 
voor lIOover zij in geen z\\aardere strafbepaling valt, bijv. al't. 154 [141J of voor openbare 
vergaderingen art. 155 [ 143J (l'apport van den Minister van Justitie lIan den Koning). 

Ret bel'oep op art. 307 zou welligt gelden voor het dwingen der leden van ue boven
genoemde collegieu tot het nemen of niet-nemen van een besluit, omdat daardoor aan tlc 
individuele vrijheid wordt te kort gedaan. Doch zijn de gevallen van de artt. 154 en 155 
toepasselijk PArt. 155 bedreigt roet straf het door geweld of bedreiging van geweld ver
hinderen van eene geoorloofde openbare vel·gadering. En de Minister wijst in zijn rapport 
op het gemis van het karakter van openbaarheid .der vel'gaderingen van die collegi~n I 
Bovendien wordt in art. 155 op geheel iets anders gedoeld. 

Evenmin gaat naar het bescheiden oordeel van den ondergeteekende ue verwijzing naar 
81'1. lH op. Dat artikel heeft een geheel ander geval voor oO/Pjen. Men heeft straf haar 
willen .tellen het geweldpJegen tegen oijzonderc personen en gocdel'en , niet tegen ligchamoll. 
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Geweld. De Minister verwijst naar art. 81 nieuw en de daarbij 
behoorende toelichting. 

Het woord :0 wederregtelrjk" zou hier gevaarlijk zijn. Over daden 
met geneeskundig doeleinde zal de Minister uitvoerig spreken bij 
art. 321 [297]. 

Art. 131. Wanneer dool' geweld of bedreiging met geweld een lid 
van eene del' Kamers van de Staten-Generaal verhinderd wordt de ver
gadering bij te wonen, zonder dat bij den dader de wil op die verhin
dering gerigt was, bestaat geen politiek misdrijf. 'ren einde derhalve 
wel te doen uitkomen dat hier alleen aan het laatste wordt gedacht, 
zou de Commissie willen lezen: "Hij die door geweld of bedreiging met 
geweld opzettelijk een lid enz." 

De bijvoeging zal alsnog plaats vinden, en dan ook in de artt. 
133 en 134 [124 en 125]. 

LZie ook bij art. 95 . hiervoor bI. 16]. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

staten-generaal. Liever: ::Jtaten-Ge·nemal. Zie het opgemerkte bij art. 
102 [95, hiervoor bI. 17]. 
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Verslag van de Eerste Kamer. is 0 

In dezen 'l'itel wordt gezwegen van de vergade1'ing van: den Raad van n 1 n 
State; de Algemeene Rekenkamer; Gedeputeerde Staten; burgemeester 
en wethouders; waterschapsbesturen. 

Is dit niet een verzuim? 
Als de Raad van State optreedt als administrative rechtsmagt, ver

gadert hij in het openbaar; in sommige provincien vergaderen insgelijks 
de Gedeputeerde Staten in het oppnbaar ter behandeling van conten- en 
tieuse zaken; in eenige gemeenten eveneens burgemeester en wethouders 
tot het houden van aanbestedingen I 
en in sommige plaatsen ook water- Antwoord der Regeering. 
schapsbesturen tot hetzelfde doel. Door de niet vermelde lichamen 

Behoort ten aanzien van die allen wordt geen zelfstandig gezag uitge
niet dezelfde 1'Cttio lp.[jis te gelden als oefend ; de ratio voor een jus speciale 
voor de artt. 121 en volgd. is aan- bestaat dus ten hunnen aanzien niet. 
genomen? Intusschen worden zij door het jus wel 

commune voldoende beschermd. Daa 
[2 
ue 

Art. 125. 

Hij die, bij gelegenheid eenel' krachtens wettelijk voorschrift 
uitgeschreven verkiezing, door geweld of bedreiging met ge- re 
weId opzettelijk iemand verhindert zijn kiesrecht vrij en onbe- gev 
lemmerd uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar. 



STAATSPLICH'l'EN EN STAATSRECH'l'EN. Art. 125. 59 

O. R. O. ART. 134. Hij die, bij gelegenheid een er krachtens wette
lÜk voorschrift uitgeschreven verkiezing, door geweld of bedreiging met 
geweld iemand verhindert zijn kiesregt vrij en onbelemmerd uit te oefe
nen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. 

Memorie van Toelichting. 

Art. 134. Aan de werking van art. 307 [284J moet het feit voor
zien in deze bepaling, met het oog op de op te leggen straf, worden 
onttrokken. De hoofdstraf behoort hier nimmer tot enkele geldboete af 
te dalen, en daarentegen is er behoefte aan de bijkomende straf van 
ontzetting van regten. 

Kra.chtens wettelijk voorschrift. [Vgl. deel I, bI. 348,3°, 
bI. 409 ad 3um met noot 2 en bI. 535 onderaan.] Behalve aan ver
kiezingen voor de ligchamen genoemd in de vcorafgaande artikelen van 
dezen titel, denke men aan die voor polderbesturen en kamers van 
koophandel. 

In het ontwerp van 1847 is nevens »feitelijkheden en bedreiging" 
ook l 11 men rot tin g als middel tot het plegen van dit misdrijf ver
meld 1. Dit is niet navolgenswaardig. De geheele vergaderde menigte, 
waaronder zich gewoonlijk tal van enkel nieuwsgieL'igen bevinden, strafbaar 
te stellen omdat zij een dl' igend karakter verto )nt, ware omegtvaardig , 
en 7.oodra dit dreigend karakter zich openbaart in eene bedreiging met 
gewe.d gerigt tegen een bepaald persoon, zijn diegenen uit de menigte, 
die ZLch daaraan schuldig maken, strafbaar. - De ruimte van de straf 
is overigens groot genoeg om het afzonderlijk noamen der za men spa n
ning als eene verzwarende omstandigheid 2 overbodig te maken. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord . 

Dezelfde reden als bij art 131 [122J zou ook nopen tot invoeging 
van het woord »opzettelijk" in dit en het vorige artikel. 

»Geweld of bedre(qin,q met geweld". Is deze omschrij ving niet te eng, 
en zou ook andere bedreiging van mOl'elen aard hier niet in aanmerking 
moeten komen, bijv. bedreiging tegen ondergeschikten gerigt, dat hunne 
geldelijke belangen zullen lijden, wanneer zij of in het geheel al of niet 
of op eene bepaalde wijze aan eenige verkiezing deelnemen? 

De vraag werd in de afdeelingen zoowel als in de Commissie door 
sommigen in bevestigenden door anderen in ontkennenden zin beant
woord. Volgens de eersten is uit.breiding van het artikel noodig, omdat 
het minder aankomt op de wijze hoe de kiezer gedwongen wordt, dan 
wel op het feit zelf, dat hem zijne vrijheid van kiezen wordt ontnomen. 
Daarbij werd verwezen naar de Memorie van Toelichting ad art. 262 
[242]. Voor de strafbaarheid der bedreiging is steeds vereischt het 
bewijs van causaal verband tusschen de bedreiging en de niet-uitoefening 
van het kiesregt of de uitoefening op eene bepaalde wijze. Even als in 
het geval van artikel 262 komt ook hier de individualiteit van de han
delende personen in hooge mate in aanmerking. De wet belemmere den 
regter niet door nadere aanduidingen, maar late hem voor elk gegeven 
geval volkomen vrij te beslissen, of de bedreiging werkelijk de oorzaak 

I Art. 1, tit. VI, boek 11, vgl. art. 109 C. P. 
~ Ibid., rgl. art. 110 C. P. 
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is geweest van de belemmering in de vrije keuze welke de wet wil mag 
straffen. Men zou dus in plaats van » bedreiging met geweld" eenvoudig geld 
kunnen lezen »bedreiging". 

Aan den anderen kant evenwel will'd betoogd, dat juist hier de beper
king van het begrip "bedreiging" zeer noodig is. Juist omd!lt bij dit 
misdrijf de politieke inzigten en hartstogten in het spel zijn, is het lichti 

wenschelijk , het strafbaar feit zoo naau wkeurig mogelijk te omschrijven. 
De appreciatie van het causaal verband zal in concreto dikwerf afhan-
kelijk zijn van de politieke gevoelens van hem die geroepen is een 001'- D 
deel uit te spreken, wanneer niet ohjectief de grens tusschen ong~oor- alin 
loofde, maar daarom nog niet strafwaardige kiesmanoeuvres , en bedrei- nen 
ging welke in de termen der strafwet valt, is aangegeven. Bij uitbreiding 
van het artikel is niet alleen te vreezen verschil in de opvatting van 
den regter , maal' nog meer verschil in de opvatting van het openbaar 
ministerie over de wenschelijkheid der vervolging. 

De Minister vereenigt zich met bet laatstelijk ontwikkelde gevoelen. 
De plaats in de Memorie van Toelichting waarop de voorstanders 

van het eerste gevoelen zich beriepen, strekt juist ter verdediging 
der uitdrukking »bedreiging met geweld" in art. 262 [242], 
tegenover het engere duitsche "Bedrohung mit gegenwärtigen Gefahr 1 
für Leib oder Leben. " 

G. O. All:!'. 125 art. 125 van het Wetboek. 

Art. 126. 

Hij die, bij gelegenheid eener krachtens wettelijk voorschrift 
uitgeschreven verkiezing, door gift of belofte iemand omkoopt 
om zijn kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te 
oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gnlden. 

Dezelfde straf wordt toegepast op den kiezer die zich door 
gift of belofte tot een of ander laat omkoopen. 

O. R. O. Aal'. 135. Hij die, bij gelegenheid een er krachtens wettelijk 
voorschrift uitgeschreven verkiezing, door gift of belofte iemand om
koopt om zijn kiesregt hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefe
nen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Dezelfde straf wordt op den omgekochte toegepast. 

Memorie van Toelichting . 

Tegen het koopen en verkoopen van stemmen kan eene ligtere straf 
volstaan dan voor art. 134 [125], omdat hier niet, gelijk daar, inbreuk 
wordt gemaakt op eens anders persoonlijke vrijheid. 

Het behoeft naau welij ks gezegd te worden, dat k 0 0 pen hier niet 
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mag aJs vereischte voor de strafbaarheid gelden dat de koopprijs 1ll 

geld besta. 1 

[Vg\. deel I, bl. 348, 3° , bI. ·109 ad Sum met noot 2 eu bI. 535 onderaan.] 

I Zie SCllWARZE , Commentar (3de uitgaar van 1873) S. 3·101. Vg\. ovcri~rtl S .je toc
li"hting van de nrt!. 191, .. 04 en .. 05 [ 171 , 362 cn 363 ]. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De laatste alinea is niet zeel' duidelijk. Beter ware het in de eerste 
alinea te lezen: ~Hij die - omkoopt om zijn kiesregt - uit te oefe
nen t of hij die zich daartoe laat omkoopen enz." 

De redactie is gewijzigd. 

G. O. ART. 126 - art. 126 van het Wetboek. 

Art. 127. 

Hij die, bij gelegenheid eener krachtens wettelijk vool'schrift 
uitgeschreven verkiezing, eenige bedrieglijke handeling pleegt 
waardoor de stem van een kiezer van onwaarde wordt of een 
ander dali de door dien kiezel' bedoelde persoon wordt aan
gewezen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden. 

O. R. O. AR.T. 136. Hij die, bij gelegenheid eener krachtens wettelijk 
voorschrift uitgeschreven verkiezing, eene bedriegeliike handeling pleegt 
waardoor de stem van een kiezer wordt verijdeld of een ander dan de door 
dien kiezer bedoelde persoon aangewezen, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste zes maanden. 

Memorie van Toelichting. 

AllT. 136 strekt om bedriegerijen te straffen tegen argelooze en on
wetende kiezers, waardoor zij anders stemmen dan zij voornemens zijn. 
Zeer menigvuldig zijn de kunstgrepen om kiezers te bewegen, een stem
briefje in te dienen dat naar hunne meening geldig is en <?vereenkomstig 
hun wil ingevuld, terwijl in werkelijkheid hunne bedoeling geenszins 
wordt verwezenlijkt. Men denke o. a. aan het laten stemmen in blanco, 
of op een wegens den vorm nietig stembillet, of op een persoon wiens 
voornamen verkeerd zijn aangeduid; verder aan het verwisselen van stem
briefjes en aan het invullen van iemands stembriefje met een ander dan 
den dool' hem opgegeven naam. Raadzaam was daarom het bezigen eener 
algemeene , tweeledige uitdrukking: verijdeling van de stem van een 
kiezel' of aanwijzing van een ander dan den dool' hem bedoelden persoon. 

lVg\. deel I, bI. 348 , 3°., bl. 409 ad 3um met noot 2 en bI. 535 onderaan .] 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Meel' nog dan de voorgestelde uitbreiding van art. 134 schijnt de bepaling 
van dit artikel gelegenheid te geven voor ongelijke toepassing. Volgens de 

- -~ 
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door de Regering voorgestelde redactie zouden schier alle kiesmanoeu
vres , bÜ v. het plaatsen van advertentien waarin de politieke gevoelens 
van den candidaat verkeerd worden voorgesteld, in de termen der straf
wet vallen. Beter is het een aantal laakbare feiten ongestraft te laten, 
dan ongelüke toepassing der strafwet uit te lokken. Zoo veel mogelük 
blüve de regter buiten de politiek; zooveel mogelük voorkome men door 
eene scherpe definitie van het misdrüf, dat de politiek op het oordeel 
van den regter , ook zün~ ondanks, invloed uitoefene. 

De Commissie meent dat aan deze bedenkingen het best zou worden 
te gemoet gekomen door eene redactie in den geest van artt. 138 en 
139 van den Code Pénal BeIge. 1 

Niet van dwaling omtrent gevoelens is in de tweede plaats sprake 
maar van error in pel·sona. 

Overigens is door verandering van «!'erijdeLd" in :>van onwaarde" , 
de bedoeling van 't eerste deel van 't artikel verduidelÜkt. 

De artt. 138, 139 Code Pénal BeIge die de Commissie ter 
navolging aanprüst, zÜn in 1872 uitgebreid door de artt. 121 vlgg. 
van den Code Electoral, welke op hunne beurt weder uitgebreid 
zÜn door de bepalingen der wetten van 9 Juli 1877 en van 16 
Mei 1878. 

1 Art. 138. Sera puni d'un emprisonuement de lrois mois à deul'. BUS et d'une amende 
ûc cinquante francs à deul'. mille francs, tout citoyen qui, chargé daus un scrntin du dé· 
pouiUement des blllletiDs, conlennl1t des sufl'rages, sera surpris sonstrayant ou falsifinnt des 
bulletins, ou \isant frnudulensement d'autres noms que ceux qui sont inscrits sur les bulletins. 

Art. 139. Sera pUlli d'un nois à uu au (l'emprisonuement el (1'lIne amende de vingt-six 
francs à mille francs: 

celui, qni sera surpris sOll:·tl'ayallt pur ruse ou violellce des bulletins aux électeurs, ou 
snbstituant fraudllleusement UD nutl'e bulletin à celui qui lui l\U1'ait élé montré ou remis; 

celui, qui. Ie jour des élecl ions et dans la salle ou 1'0.1 vote, sern surpris iuscrivllot SUl' 
Irs bulletins des VOl RUS non leltrés, des noms autl'es que ceux qui loi !lol'aient été d(clal'é3; 

celui qui. à 1'appel du noOl cl'nn électcul' absent, se présentel'!l pOUI' vote!' SOllS Ie nom 
de celoi-ri. 

G. O. ART. 127 art. 127 van het Wetboek. 

Art. 128. 
Hij die opzettel~k zich voor een ander uitgevende, aan eelle 

krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deel
?eemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een 
Jaar. 

O. R. O. ART. 138. HÜ die aan eene krachtens wettelijk voorschrift 
uitgeschreven verkiezing deelneemt, wetende dat zÜn naam niet op de 
lüst der kiezers is gebragt , wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
bonderd vijftig gulden. 

CVg\. deel I, bI. 3,1,8, 3°., bI. 409 ad 311m met noot 2 en bI. 535 onde1'llan, nIs· 
mede de mem. van toel. bij art. 129, hiemcbter bl. 64<.J 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Deze bepaling gaat in hare algemeenheid wel wat ver. Ret is een feit 
waartegen het stembureau kan en moet waken . Beter ware het uitsluitend 
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trsfbnar te stellen het deelnemen aan de stemming onder een valschen 
naam. Zie art. 139 al. ult. Oode Pénal BeIge. 

De Minister laat het artikel gaarne vervallen en voldoet dool' 
art. 128 (nieuw) aan het geuite verlangen. 

G. O. AR'!'. 128. Hij die opzettelijk onder een valschen naam of voor
naam aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing 
deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, 

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

De heer DE BEAUFORT : De overtreding, die dit artikel wil straffen, wordt som
tijds en zelfs meermalen gepleegd ondel' een vorm dat ze volgens de redactie van 
dit artikel niet strafbaar is, namelijk wanneer iemand komt stemmen niet onder 
een valschen naam of voornaam, maal' onder zijn eigen naam en vOOl'naam, terwijl 
cpn andel' die in alles zijn naamgenoot is op de kiezel'slijst voorkomt, Wanneer iemand, 
vel'hindel'd om zijn pligt van kiezer uit te oefenen, zijn neef of zoon zendt, die ge
hoei denzelfden naam en voornaam dl'aagt, en wanneel' deze wordt gevraagd: zijt 
gij N, N, en deze antwoordt ja, dan valt hij niet onder de bepaling van dit artikel. Ik 
zou dus de Regee]'ing in bedenking geven, in plaats van de woorden "onder een 
valschen naam of vOOl'naam", te lezen: "zich voor een ander uitgevende", Daar
mede zal alle moeijelijkheid verdwenen zijn. 

De heel' PATIJN, liel del' Commissie van Rappol'tel/l's,' Ik acht het eenigzins 
questieus of niet onder de voorgestelde ]'edactie van het artikel het geval zou vallen 
wam'op (Ie geachte spreker doelt, maar aan den andel'en kant erken ik dat de 
nieuwe redactie allen twijfel opheft, en daal'om verklaart de Commissie dat zij tegen 
de wijziging van den geachten spreker geene bedenking heeft, 

De heer MODDERMAN , Minister van Justitie,' De vraag y dool' den heel' de Beau
fort behandeld, heeft zich ook bij valschheid in geschl'iften voorgedaan, Ook hierbij 
kan men de vraag stellen of iemand, die den naam teekent bijvoorbeeld van een 
ncef, die èn denzelfden naam èn dezelfde voornamen draagt, al of niet eer. stl'a.f
haal' faux begaat. 

Slechts in één geval pleegt bevestigend geantwoord te worden, Dàn namelijk als 
tie schrijver, blijkens nabootsing, de handteekening voor die van den ander wil 
doen doorgaan, 

Diezelfde ondel'Scheiding vindt men terug in het vooI'Stel van den geachten afge
I'llaruigde, en daal' ook de Commissie van Rappol'teurs geen bezwaar heeft in de 
wijziging, neem ik haar gaarne ovel', 

[Rel fil'likel werel nlzoo van Regeel'ingswege gewi,izigd, 

Art. 129, 

Hij die, bij gelegenheid eener krachtens wettelijk voorschrift 
uitgeschreven verkiezing, opzettelijk eene plaats gehad hebbende 
, temming verijdelt of eenige bedriegl~ike handeling pleegt waar
door aan de stemming een andere uitslag wordt gegeven dan 
dool' de wettig ingeleverde stembiljetten zou zijn verkregen, 
wordt gestmft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en 
zes maanden. 
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O. R. O. AR.T. 137. Hij die, bij gelegenheid eener krachtens wette
lijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, opzettelijk eene plaats gehad 
hebbende stemming verijdelt of eene bedriegelijke handeling pleegt waar
door aan de stemming een andere uitslag wordt gegeven dan door de 
wettig ingeleverde stembiljetten zou zijn verkregen, wordt gestraft. met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaal' en zes maanden. 

Memorie van Toelichting. 

Waken de artt. 134-136 [125-127] voor het vrij en zuiver uit
brengen van de stemmen der kiesbevoegden , deze bepaling [art. 137, 
nu 129] en de volgende [138, nu de vorige, nl. 128] beschermen de 
uitkomst der verkiezing, de stemming. 

Verijdeling der stemming b. v. door het openbreken of ver
nielen van de stembus, het onleesbaar maken der stembriefjes, in het 
kort door al datgene wat eene stemming nietig maakt. 

Aan de stemming een anderen uitslag geven. Men denke 
o. a. aan verduisteren of onderschuiven van stembriefjes. 

De u i t s I a g der st e m min g beteekent , overeenkomstig den zin 
waarin deze uitdrukking in de kieswet voorkomt 1, de volledige, regt
streeksche uitkomst der verkiezing en niet alleen de daaruit volgende 
aanwijzing van den gekozene. 

Niet alleen zij , die met het verzamelen en opnemen van den inhoud 
der stembriefjes belast zijn, maar ie der die de gewraakte handelingen 
pleegt, behoort strafbaar te wezen 2. De leden van het stem bureau en 
andere personen daarbij werkzaam zullen in den regel onder het in 
art. 91 [84] aangegeven begrip van ambtenaren vallen, waardoor ten 
hunnen aanzien de straf, volgens art. 54 [44], met een derde wordt 
verhoogd. 

Betrapping op heeter daad is niet, gelijk in de artt. 111 C. P. en 
138 C. P. B., een vereischte tot de strafbaarheid. Voor deze beperking 
bestaat hier te lande te minder grond, daar de stemopneming niet on
middelijk op de stemming volgt. 

[Vgl. deel I , bI. 348, 3° .• bI. 409 ad 3um met noot 2 en bI. 535 onderaan.] 

1 Art. 67 der wet van 4 Julij 1850 (Staatsblad nO. 37). 
~ Vgl. § 108 D. Wbo Anders art. 4 . tit. VI, boek II, ontwerp 1847. 

G. O. AR.T. 129 = art. 129 van het Wetboek. 

Art. 130. 

Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 121 en 123 
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28 
nO. 1-3 vermelde rechten worden uitgesproken. 

Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 122 en 
124-129 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in 
artikel 28 nO. 3 vermelde rechten worden uitgesproken. 
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O. R. O. Art. 139. Bij veroordeeling ter zake van een der in de 
Ilrtikelpll 130 en 132 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de 
in artikel 36 nO. 1-3 vermelde regten worden uitgesproken. 

Bij vel'oordeeling ter zake van een der in de artikelen 131 en ] 33-
138 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 36 nO. 3 
vermelde l'egten worden uitgesproken. 

G. O. ART. 130 art. 130 van het Wetboek. 

'1' I '1' E LV. 

Memorie van Toelichting. 

De misdrijven die regtstreeks noch tegen de veiligheid van den sLaat, 
noch tpgen de handelingen zijner organen, noch tegen lijf of goed van 
eenig bepaald persoon gerigt zijn, maar gevaar opleveren v.oor het m a a t
sc hap pel ij k leven en de natuurlijke orde der maatschappij verstoren, 
zijn in dezen titel vereenigd. De rijkdom en veelsoortige uitingen der 
zamcnleving spiegelen zich eenigermate in de strafbepalingen af. Eigen
aardig is het voorts, dat de biel' strafbaar gestelde handelingen in den 
regel leiden tot andere, zwaardere misdrijven hetzij van den dader 
zelven (artt. 147-154 [138-140, 433, 434,141]), hetzij van hen, 
die hij tot misdrijf opwekt of laat begaan (artt. 140-146 [131-137]) , 
hetzij van hen wier regtsgevoel dool' zijne handeling wordt gekrenkt 
(al'tt. 155-165 [143-151]). 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Eene min del' hei d der Ü 0 m mis s ie, in overeenstemming met 
hetgeen ook in sommige afdeelingen werd verdedigd, achtte het wen
schelijk eene afzonderlijke bepaling in den geest van art. 201 van den 
Code Pénal op te nemen. Bet daar vermelde feit valt niet altijd onder 
de strafbepaling van art. 140 of eenig andere van dezen titel. Toch is 
het wenschelijk een wapen te hebben tegen den invloed, welken de 
geestelijkheid op haal' gehoor heeft, een invloed van geheel bijzonderen 
aard en waarmede geen andere, bijv. die van den dagbladschrijver , op 
het publiek is gelijk te stellen. 

De C () m Dl i s s i e is echier van een tegenovergesteld gevoelen. Niet 
uitsJuitpnd de geestelijke hellft den overwegenden invloed waarvoor men 
bevreesd is. Bij veranderde omstandigbeden zou bare magt verre over
troffen kunnen worden dool' andere leiders; men denke bijv. aan de 
hoofden der commune in Parijs of aan die der sociaal-democraten in 
Duitschland. Het ware beginsel in deze zaak, het beginsel dat alleen 
overeenkomt met onze constitutionele begrippen, is naar het oordeel 
der Commissie: geen bi(jzondel'e bescherming aan de Kerk, en aan den 
anderen kant, geene bUzonclere strafbepalingen tegen de leeraren Vlln de 

11 5 
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godsdienst. Wanneer het feit niet valt onder art. 140 [131], noch op 
zich zelf een ander strafbaar feit is, bijv. laster of beleediging, dan 
moet de vrijheid van het woord, ook al wordt het van den kansel ge· 
sproken, worden ge!3erbiedigd. Opmerking verdient dat de bepaling, 
welke thans in het Duitsche wetboek, art. 130a], voorkomt, alleen bij 
novelle (wet van 10 Dec. 1861) opgenomen werd als gevolg van den 
Culturkampfj oorspronkelijk werd het feit ook daar niet strafbaar gesteld, 

Verge1tjk de Nota van den heer L ENTING (zie deze in den noot bij 
boek II, in 't algemeen, hiervoor bI. 10 en 11). 

Met de Commissie is de Minister van oordeel, dat het niet mogelijk 
is de opruijers, naar den meerderen of minderen invloed door hen 
te oefenen, in twee soorten te splitsen. Betel' is het 't maximum 
der straf te verhoogen. [Zie verder bij art. 131 en art. 132, hiel'· 
achter bI. 68 en 70.1 

Art. 131. 

Hij die in het openbaar, mOlHleling of bij geschrifte, tot 
eenig strafbaar feit opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogste drie· 
honderd gulden. 

O. R. 0, Alt'l'. 140. Rij die op openbare plaatsen of in openbare 
bijeenkomsten of in geschriften, verspreid, openlijk tentoongesteld of 
aangeslagen, tot het plegen van eenig strafbaar feit opruit, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten 
hoogste drie honderd gulden. 

GevA.ngenisstraf van ten hoogste vier jaren wordt opgelegd, indien de 
opruijing een del' in de artikelen 99-119, 124, 125, 130, 132, 154 
of 196 omschreven misdrijven, of wel muiterij van krijgslieden uetreft, 

Memorie van Toelichting, 

1. Vel'loklcing tot misdl'Uf (artt, 140-143), 

Art. 140 handelt over strafbare opruijing, een eigen misdrijf 
dat niet mag worden opgelost in de leer der de e 1 ne min g op het 
voorbeeld van art, 1 der wet van 16 Mei 1829 (Staatsblad na, 34), 
art. 60 C. P. en art. 66 C. P. B. De auctor intellectualis die door een 
der in art, 58 [48J, na. 2 vermelde middelen het strafbare feit op· 
zettelijk uitlokt, staat tot den auctor physicus in regtstreeksche beo 

J Ei n Geistlieher oder andrrer ReJigionsdiener, weleher in A usü bnng adel' in \' eranJus· 
sung der Ausübung seines Bel'Dfes öffentJich VOl' einer Meusehenmenge. adel' weJeher in 
eiuel' Kirehe oder 8U einem anderen zu religiösen VersummlulIgEln bestimmten Orte vor 
Mebrereu Angelegcnheiten des Stunts in einer den öffentlieben Frieden gefähl'denden Weise 
zum Grgenstande einel' Verkündiguug oder Erörtel'uug maebt , wird mit Gefängnisz oder 
Festnngshnft bis zu zwei Jabl'en bestraft, 

Gleiehe Strafe triffL rlenjenigen Geistliehen ouer auuereu Religiollsdiencl', weleher in Aus· 
iibung oder in VC1'I1l1Jassul1!; del' Ausübull~ seines lle1'1lfes Sehl'iftstür,ke nusgibt adel' ver
brei te! , iu welchen Angelegenbeiteu des Staats in einer den öffentliehen }'rieden gefährdel1den 
Weise zum Gegenstall(le einer Verkündignng ader Eröl·terung gem acht sind, 
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trekking. Deze onmisbare band wordt bij opruijing niet gevorderd. De 
opruijrr heeft geen bepaalden persoon op het oog, maar he werkt het, 
publiek. De gelijke strafbaarheid, die voor de handelingen van auctores 
physici en intellectuales bestaat, ware niet zonder on billijkheid over te 
brengen op den opruijer en hem die aan de opruijing gevolg geeft. Is 
alzoo de werking op een bepaald persoon geen vereischte voor het mis
drijf van opruijing, wèl daarentegen - wederom in afwijking van de 
leer der deelneming - het element van openbaarheid; alleen die op
l'uijing is strafbaar welke in open bare plaatsen of bijeenkomsten of in 
openlijk tentoongestelde of aangeslagen geschriften geschiedt. 

Nevens de algemeene strafbepaling tegen elke op de boven omschreven 
wijle bedreven opruijing tot het plegen van een strafbaar feit, is eeu bij 
zonder voorschrift met zwaardere strafbedreiging noodig voor zoo ver de 
opruijing een der gevaarlijke misdrijven ten doel heeft, die in het tweede 
lid van art. UO afzonderlijk worden aangewezen. 

Uit de beschouwing der opruijing als delictu1Il sui generis volgt, dat 
daartegen eene eigen bepaalde straf wordt bedreigd, onafhankelijk van 
de ge v 0 I gen die de opruijing te weeg bragt, 7.elfs indien zij geheel 
zonder gevolg is gebleven. Hierdoor worden een aantal bepalingen ver
meden, die in andere wetgevingen voorkomen, b. v. dat de opruijing in geen 
geval zwaarder kan gestraft worden dan het feit waartoe opgeruid is J. 

Het i ook niet raadzaam, afzonderlijk melding te maken van opruijing 
tot ongehoorzaamheid aan de wetten, verordeningen of beschikkingen 
vlln het bevoegd gezag 2. Immers voor wover de niet-naleving van deze 
voorschriften met eenige straf bedreigd wordt, is elke daarmede strijdige 
handeling »eeD strafbaar feit", en bijgevolg de opruijing tot zoodanige 
handeling reeds krachtens art. 140 strafwaardig. En indien aan deze voor
schriften de strafbedreiging ontbreekt, bebelzen zij geen dwingend verbod 
(leges impelfectae) en behoort ook de opruijing tot ongehoorzaamheid aan 
die voorschriften straffeloos te wezen. Er bestaat geen regtsgrond om straf 
te bedreigen tegen de opruijing tot eene daad die zelve straffeloos is. 

De inhoud van art. 293 C. P., uitdrukkelijk genoemd in art. 17, al. 
2 der wet van 22 ApriJ 1855 (Staatsblad nO. 32), vereischt evenmin eene 
nfzonderlijke vermelding. 'l'en gunste dezer hepaling heeft men zich bij 
de zamem,telling van genoemde wet beroepen op de noodzakelijkbeid , 
(JIU provocat.ie tot misdrijf in 0 pen bar e vergaderingen te straffen. 
Doch men zag voorbij dat, bebal ve de bijzondere gevallen in de artt. 
102, 202, 205, 217, 293 C. P. strafbaar gesteld, art. 1 der wet 
van 16 Mei 18~9 (Staatsblad nO. 34) - waarvoor art. 140 van dit 
ontwerp in de plaats treedt - hierin voorziet. Het eenige wat art. 293 
C. P. thans mee r geeft ditn de wet van 1829 en dan art. 140, is de 
strafbedl'eiging tegen de bes t u u r der s van vereenigingen wegens op
ruiling door a n der e n in de bijeenkomsten bUDner vereeniging ge
pleegd. gene zeer bijwndere bepaling, met het algemeen regtsbesef in 
strijd, en waarvan aJt.hans hier te lande de noodzakelijkheid nimmer is 
gebleken. 

I \!(J. 111·1. loer weL ,'nu 16 Mei 1829 (Staatsblad nO. 34), arll. 2, :l, lil. XX IJl , 
IJork J I, 01lI\l('r(1 1847 , § § 110. 111 D. W u. 

: MI. ~ .I Cl· Ilel vun 1 JU1Iij 18:\0 (Slnat.vblnd nO . Hl, art. I· vall "cl onl \I. 1817 , 
§ IlO Il. Wb.) arl. 135 Rrijeren. 
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Het tweede lid van dit artikel bedreigt eene gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren; naast deze gevangenisstraf alternatief geldboete te 
bedreigen zou voor de hierbedoelde feiten geheel misplaatst zijn. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Op openbare plaatsen of in openba/'e bi(jeenkomsten. De Regering zoekt het 
criterium der openbaarheid (0. a. volgens het aangeteekende in de Memorie 
van Toelichting op art. 260 [239]), niet zoo zeer in de toegankelijkheid 
der plaats waar het feit geschiedt, als wel in de omstandigheid dat het 
feit wordt gepleegd in het publie/~, dat wil zeggen dat het wordt waarge
nomen door personen, wier toevallige tegen woordigheid mogt worden 
vermoed. De Co m mis s ie meent dat dit begrip hiel' ten onregte is los
gelaten. Zij 7.0U daarom willen in overweging geven het artikel te lezen: 
"Hij die mondeling in het openbaar, of in geschriften, openlijk verspreid, 
tentoongesteld of aangeslagen", enz. 

Eene min der hei d achtte deze verschillende qualificatien overbodig 
en zou liever lezen: »Hij die openlijk tot het plegen, enz." Aan den 
regter kan overgelaten worden in ieder concreet geval te beslissen of 
het criterium dat het feit openlijk wordt gepleegd, hetzij dan bij monde 
of bij geschrifte, aanwezig is. 

Op'·uit. Uit de Memorie van 'foelichting blijkt duidelijk de bedoeling 
del' Regering ten opzigte van het verschil tusschen den auctor intellec
tualis en den opruijer. '1> De opruijer heeft geen bepaalden persoon op 
·het oog, maar bewerkt het publiek". In de WElt echter komt deze be
doeling minder duidelijk uit; daarom geeft de Oommissie in overweging 
te lezen: het publiek 0p/·uit. 

Alin. 2. Moet de strafverzwaring niet evenzeer gelden wanneer de op
ruijing, oproer of desertie van krijgslieden betreft? De 1'C!tio is dezelfde 
als bij muiterij. Zie ad art. 110 [102] 30. 

De straf del' opruijing moet niet dezelfde zijn of de opruijing gevolgen 
gehad heeft of niet. Wel kan de strafmaat aan den regter overgelaten 
worden, maar dan zijn de grenzen der straf te eng. De commissie zou 
daarom de tweede alinea willen doen vervallen en het maximum in de 
eerste brengen op 4 jaar. 

Beter [dan de opruijers in twee soorten te splitsen, naar hun meer
deren of ruinderen invloed, zie het antwoord hiervoor bI. 66J is het 
't maximum der straf te verhoogen en, met weglating van het tweede 
lid, de waardeering èn van dien meerderen of minderen invloed én 
van de meerdere of mindere graviteit van het feit waartoe opgeruid 
wordt, én van het meerdere of mindere succès dat de opruijer had, 
aan den rechter over te laten. 

Publiciteit. De Minister moet opkomen tegen de door de Commissie 
beweerde gelijkheid der publiciteit bij opruijing en beleediging aan 
den eenen en schennis der eerbaarheid aan den anderen kant. 

Zeker, eenige overeenkomst is er. Bij al die misdrijven is voor de 
publiciteit niet noodig dat ook de plaats waar de dader zich bevindt 
eene publieke plaats was; het is volkomen voldoende dat hetgeen hij 
deed of zeide, op eene publieke plaats waarneembaar, hoorbaar was; 
wie, staande binnenshuis, dool' een geopend raam de volksmenigte 
toespreekt, valt., als hij opruit, onder art. 140, als hij, ook een af
wezige, beleedigt, onder art. 285 [2661- De Minister heeft dan ook 
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geen bezwaar en acht het zelfs raadzaam dit in de artt. 140 en 142 
[133J el'en als in de ftl'tt. 166 [153J en 285 reeds is geschied, op de 
allereenvoudigste wijze uit te drukken door de woorden: »i,1t het 
openbaar" 1. 

Bg den outrage public aUK moeurs (art. 260 [239]) daal'entegen 
is de publiciteit nog veel ruimer op te vatten en dan ook terecht de 
uitdrukking »in het openbaar" vermeden. Voor dit misdrijf wordt 
geenszins gevorderd dat de dader dool' het publiek gezien of gehoord 
wordt of verlangt te worden. Wie voor zgn raam waardoor alleen 
de buren den blik werpen kunnen, eene ontuchtige handeling ver
richt, valt onder art. 260, ook dàn als hij meende niet gezien te 
worden en dus allerminst het oogmerk had iemand aanstoot te geven. 
Alleen dàn zou hg buiten het artikel vallen indien de buren, de door 
hem genomen voorzorgen opzettelgk vergdelende , zich den aanstoot 
aan eigene nieuwsgierigheid of bespieding te wgten hndden. Had men 
dit nu wellicht op andere w~jze moeten uitdrukken dan door »open
bare schennis del' eerbaarheid"'? Verba valent usu. Het woord,. open
baar" heeft in de rechtstaal en ook in het ontwerp een groot getal 
beteekenissen en, boe meer men in bgwnderheden treedt, hoe grootet' 
de nuancering blijkt te zgn. Die beteekenissen intusschen bIgken 
altgd deels uit het gebruik, deels uit het verband. ]n art. 260 is, 
zooals de Memorie van Toelichting constateert, de uitdrukking ge
kozen om in overeenstem ming te bigven met het,. outrage public aux 
moeurs" en met de bestaande jurisprudentie. 

Uit het bovenstaande blgkt dat, al wordt thans, overeenkomstig 
den wensch der Oommissif:', in de artt. 140 en 142 de uitdrukking 
,.in 't openbaal'" gebezigd, daaruit geenszins tot gelijkstelling met 
art. 260 (waar, zoo als met zoo vele woorden in de Memorie van 
Toelichting te lezen staat, opzettelgk niet die uitdrukking gebezigd 
werd) te besluiten is. De schuldige in art. 260 denkt veelal niet aan 
het publiek; die van art. 140 richt zich tot - bewerkt opzettelijk 
het publiek. 

Aan den wensch om dit laatste met zoo vele woorden in het artikel 
uit te drukken, kon de Minister niet voldoen; voor zooveel noodig , 
geschiedt het dool' de woorden »in 't openbaar". Sprak de wet van 
• het publiek opruit", dan zou wellicht hij die, in 't open baar, meer 
bepaald tot één enkel persoon het woord richt, in strijd met de ratio, 
geacht kunnen worden buiten het artikel te vallen. 

De woorden »het plegen van" zijn in art. 140 weggelaten. Zij waren 
in strgd met de redactie van het volgende artikel en daarenboven, 
wegens de beperkte beteekenis van» plegen" (art. :'> 7 [47]) gevaarlijk. 
Ook hij, die in 't openbaar tot medepligtigheid opruit, moet straf
baar wezen. 

G. O. ART. 131 = art. 131 van het Wetboek. 

I [Vgl. de nota vnn Prof. M. de Vries, in deel TIl na tle behandeling del' Slotbepaling 
'au hel Wetboek opgenomeu.] 

- ----~ _. 
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Art. 132. 
Hij die een geschrift waarin tot eenig stmf

baar fei t word t opgel'llid, met het oogmerk 
om aan den opruienden inhoud ruchtbaarheid 
te gevell of de J'Uchtbaarheid daarvan te ver
meerderen, verspreidt, openlijk ten toon stelt 
of aanslaat, wordt gestraft met gevangeuis
stmf vall ten hoogstf' drie jaren of geldboete 
van tell hoogste driehonderd gulden. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn be
roep begaat en er tijdens het plegen van het 
misdrijf nog geen v~if jaren z~in verloopen, 
sedert hij wegens hetzelfde ndsdrijf onherroe
pelijk is vet'oQ1'deeld, kan hij van de uitoefe
ning van dat beroep worden ontzet. 

Gewijzigd, wat het cur8ief 
gedrukte betreft, bij de 
wet van 15 Januari 
1886 (Stbl. nO. 6): 

I 
sedert eelle vroe
gere veroordeelz'ng 
van den schltld~r;e 
wegens gelijk 11n'S-

drijf onherroepe
lijk is geworden, 
kan 

O. R. O. Altl'. 141. Hij die een geschrift waarin hij weet dat tot eenig 
strafbaar feit wordt opgeruid, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete 
van ten hoogste drie honderd gulden. 

Gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt opgelegd, indien de 
opruijing een der in de artikelen 99-119, 124, 125, 130, 132, 154 
of 196 omschreven misdrijven, of wel muiterij van krijgslieden betreft. 

Indien de schuldige het misdrijf Ï11 zijn beroep begaat en el' tijdens het 
plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verloopen, sedert hij 
wegen5 hetzelfde misdrijf onhel'1'oepelijk is veroordeeld, kan hij van de 
uitoefening van dat beroep worden ontzet. 

Memorie van Toelichting. 

De straf tegen verspreiding van opruijende geschriften behoort lager te 
wezen dan die tegen de opruijing zelve en in billijke verhouding te staan 
tot die in de overige gevallen van strafbare verspreiding bedreigd. V gl. 
de artt. 122, 128, L43, 261, 290 [113, 119, 134,240, 271J, 388. 

[Onhe/'/'of]Jelijk. Zie het medegedeelde over het Stelsel ten aanzien v((n lte/'halinfJ, 
hieJ'vooJ' deel J, bI. 417.] 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Ook hier zou het maximum moeten gebragt worden op 4 jaren en de 
tweede alinea in dat geval kunnen worden gemist. 

rel'sjlreidt, openlijk tentoonstelt, lees: openli(jk t'111's}Jl'eidt, tentoonstelt. 
[El' is geene bedenking, zie bij art. 131, hiervoor bl. 68 ,J 't maxi

lllum del' straf te vel'hoogen. 
In de artt. 140 en 141 [131 en 132J evenwel dezelfde straf te 

bedreigen ware in strijd met het stelsel overal elders in het Ont
werp (artt. 122, 128,290 [113,119,271]) ten aan:lÎen der ver
SlJreiders aangenomen. 
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G, O. ART, 132, Hij die een geschrift waarin hij weet dat tot eenig 
strafbaar feit wordt opgeruid, verspreidt, openlijk ten toon stelt of aan
slaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste dr.ie jaren of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Indien de schuldiga het misdrijf in ~ijn beroep begaat en el' tijdens 
het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verloop en , sedert hij 
wegens hetzelfde misdrijf onherroepelijk is veroordeeld, kan hij van de 
uitoefening van dat beroep worden ontzet. 

[Vgl. de BeruaJ,lagingen in de Tweede Kamer ovel' art. 225.1 

Amendement van de Commissie van Rapporteul's, 
strekkende om den aanhef te lezen: 
Hij die een geschl'ift waarin tot een sh'afbaar feit wordt opgeruid, met hel 

doel om aan den opruijenden inhoud l'uchtbaarheid te geven, of de ruchtbaar
heid daal'van te vel'meel'deren, verspl'eidt enz. 

[Dil amen,lemen( wel'cl dool' de Itegerl'ing o\'{\J'geuomen, in voegen nog eenigszius ge
wijzigd (dOOI' vcruudel'iug vau »,loel" in oogll1prk) bij de bel'aadslagingen over al'l. 271. 
Zie die beraadslagingen op art. 113, hiel'vool' hl. 41 volg. en op art. 271.1 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(4 Novem hel' 1880.) 

De heel' YAN DER KAA Y, lid van de Commissie I'an Uappol'teul's: In dit ar
tikel ,taat het lVoOl'd opl'uijenden geschreven mel een ij. Daal' nu in flit Wetboek 
tie vCl'betel'de spelling gevolgd wordt, vel'zoek ik den Mini tel' elie ij in een i te 
willen veranderen. 

De heel' MODDERMAN , Minister mn Justitie: Daartegen heb ik geen het minsle 
bezwaar. 

rOok deze wijziging iu (Ic spelliug werd alzoo overgenomen.] 

I~ie over de wijziging van art. 132 bij de wet van 15 Januari 1886 
(Stbl. nO. 6) hiervoor bij art, 113 op bI. 45.] 

Art. 133. 

Hij die in het open baar, mondeling of bij geschrifte, aan
biedt. inlichtingen, gelegenheid of middelen te verschaffen om 
oenig strafbaar feit te plegen, wordt gestl'aft met gevangenis
stl'af van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste 
driehondel'o gulden. 

O. R. O. AltT. 142. Hij die op openbare plaatsen of in openbare bij~en
komsten of in geschriften verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, 
aanbiedt ililichtingen, gelegenheid of middelen te verschaffen om eenig 
strafbaar feit te plegen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Memorie van Toelichting. 

Deze bepaling komt zeel' nabij aan het misdrijf van oprulJwg, ook in 
het kenmerk waardoor zij van het begrip van deelneming wordt ondel" 
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scbeiden, namelijk dat de handeling niet gerigt beboeft te wezen tot een 
bepaald persoon. Doch terwijl bij den opruijer het opzet bestaat om het 
misdrijf te doen plegen, spruiten de in deze artikelen strafbaar gestelde 
feiten gewoonlijk veeleer voort uit winstbejag. Men denke bijv. aan het 
openlijk aanprijzen van stoffen strekkende tot vervalsching van levens
lIIiddelen. Het aanbod moet voorts even als bij opruijing gerigt zijn geweest 
op een bepaald aangewetlen misdrijf. Daal' het hier niet een regtstreeksch 
streven betreft tot verzet tegen de wet, maal' te weinig eerhied voor de 
wet om zich van ongeoorloofd winstbejag te onthouden, behoeft de straf 
ook niet zoo hoog te stijgen als die tegen opruijing. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Op openbw'e plaatsen of in openbare bi[jeenkomslen. Zie de aanteekening 
bij art. 140 [131, hiervoor bI. 68]. 

De bedoeling is om alleen die handelingen strafbaar te stellen waarbij 
het opzet aan wezig is om inlichtingen, gelegenheid of middelen te ver
schaffen om eenig strafbaar feit te plegen, niet die aanbiedingen die 
zonder dat opzet geschieden de toch het gevolg hebben dat. zij inlichtingen, 
gelegenheid of middelen verschaffen. Ten einde deze bedoeling duidelijk 
te maken is het wenschelijk het woord opzetteli[jk in te voegen voor aanbiedt. 

De Minister meent dat in "aanbieden" het opzet ligt opgesloten. 

G. O. Alt'!'. 133 art. 133 van het Wetboek. 

Art. 134. 

Hij die een geschrift waarin wordt aange
boden inlichtingen, gelegenheid of middelen 
te verschaffen om eenig strafbaar feit te plegen, 
met het oogmerk om aan dat aanbod rucht
baarheid te geven of de ruchtbaarheid daar
van te vermeerderen, verspreidt, openlijk ten 
toon stelt of aanslaat, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn be
roep begaat en er tijdens het plegen van het 
misdrijf lIog geen vijf jaren z~in verloopeu, 
sedert hij wrJ,çel7s hetzelfde misdrijf onherrop
pelijk is veroordeeld, kan hij van de uitoefe· 
ning van dat beroep worden ontzet. 

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

sedert eene vroe-

I 
!Jere vero01'deelin!J 
van den schuldi!Je 
we!Jens !Jelijk mis-

I 

drijf onherroepe
lijk is !Jeworden , 
kan 
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O. R. O. ART. 143. Rij die een geschrift waarin hij weet dat wordt 
aangeboden inlichtingen, gelegenheid of middelen te verschaffen om eenig 
strafbaar feit te plegen, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat, wordt 
gest.raft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete 
van ten hoogste drie honderd gulden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Dezelfde opmerkingen [als omtrent art. 142; zie bij art. 133, hiervoor 
bI. 72J gelden ook hier. Men leze derhalve: Hfj die opzettelijf,; een ge
sc/wijt enz. 

Zou niet ook hiel', even als in art. 141, alin. 3 [132 al. 2J, de 
ontzetting uit het beroep bij recidive mogelijk moeten worden gemaakt? 
De ratio is dezelfde. 

Door het [bijgevoegde] 2de lid van art. 143 is aan de [laatste] 
opmerking gevolg gegeven. 

G. O. ART. 134. Hij die een geschrift waarin hij weet dat wordt aan
geboden inlichtingen, gelegenheid of middelen te verschaffen om eenig 
strafbaar feit te plegen, verspreidt, openlijk ten toon stelt of aanslaat, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat en er tijdens het 
plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verloopen, sedert hij 
wegens hetzelfde misdrijf onherroepelijk is veroordeeld, kan hij van de 
uitoefening van dat beroep worden ontzet. 

CVg!. de Beraadslagingen in de Tweede Kamer over art. 225.J 

Amendement van de Commissie van Rapp01·tell1'S, 

strekkende om den aanhef te lezen: 
IIij die een gesclll'ift waarin wordt aangeboden inlichtingen, gelegenheid of 

middelen te vel'Schaffen om eenig strafbaar feit te plegen, met het doel om 
aan dat aanbod ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid daarvan te vet·
meel'deren, verspl'eidt enz. 

[Dit amendement werd dool' de Regeel'ing overgenomen, in voegen nog, door vel'
andel'ing vnn »dnel" in oogmerk, gewijzif.{d bij de beraadslagingen over art. 271. Zie 
die bel'aadslagingen op art. 113 , hiervoor bI. -H volg. cn op art. 271.] 

[Zie over de wijziging van art. 134 bij de wet van 15 Januari 1886 
(Stbl. nO. 6) hiervoor bij art, 113 op bI. 45.] 

Art. 135. 
Hij die, kennis dmgende van eene samenspanning tot een 

del' in de artikelen 92-95 of 102 bedoelde misdrijven, op een 
tijdstip waarop het plegen van deze misdrijven nog kan worden 
voorkomen, opzettelijk nalaat daal'van tijdig voldoende kennis 
te geven hetzij aan de ambtenaren del' justitie of politie, hetzij 
aan den bedreigde, woedt, indien het misdrijf is gevolgd, ge
steaft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete 
van ten hoogste driehondeed gulden. 

-- . 
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Art. 136. 

Hij die, kennis rlragende van een voornemen tot het plegen 
van een del' in de artikelen 92-110 omschreven misdrijven, 
tot desertie in tijrl van oorlog, tot militair verraad, tot moord, 
menschenroof of verkrachting of tot een der in rritel VII van 
dit Boek onschreven misdrijven voor zoover daardoor levens
gevaar worrlt veroorzaakt, op een t~idstip waal'Op het plegen 
van deze misdrijven nog kan wordelI voorkomen, opzettelijk 
nalaat daarvan tijrlig voldoende kennis te geven hetzij aan de 
ambtenaren der justitie of politie, hetzij aan den bedreigde, 
wordt, indien het misdrijf is gevolgd, gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden. 

Dezelfde straf is toepasselijk op hem die, kennis dragende 
van eenig in het eerste lid vermeld reeds gepleegd misdrijf 
waarrloor levensgevaar is ontstaan, op een tijdstip waarop de 
gevolgen nog kunnen worden afgewend, opzettelijk nalaat daar
van gelijke kennisgeving te doen. 

O. R. O. AI~'l'. 144. Hij die, kennis dragende van het bestaan een el' 
llamenspanning tot het plegen van een del' in de artikelen 99 -102 of 
110 bedoelde feiten, op een tijdstip waarop het plegen van het feit nog 
kan worden voorkomen, opzettelijk nalaat daarvan tijdig kennis te geven 
hetzij aan de ambtenaren der justitie of politie, hetzij aan den bedreigde, 
wordt, indien het feit is gevolgd, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

O. R. O. ÀI~T. 145. Hij die, kennis dragende van een voornemen tot 
het plegen van een del' in de artikelen 99 -119 omschreven misdrijven, 
tot desertie naar den vijand, tot militair verraad, tot moord, menschen
roof of verkrachting of tot een der in 'l'itel VII van dit Boek omschreven 
misdrijven, voor zoover daardoor levensgevaar wordt veroorzaakt, op een 
tijdstip waarop het plegen van het misdrijf nog kan worden voorkomen, 
opzettelijk nalaat daarvan tijdig kennis te geven hetzij aan de ambtenaren 
der justitie of politie, hetzij aan den bedreigde, wordt, indien het 
misdrijf is gevolgd, gestraft met gevl\ngenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Dezelfde straf is toepasselijk op hem die, kennis dragende van oenig 
in het eerste lid vermeld reeds gepleegd misdrijf waardoor levensgevaar 
is ontstaan, op een tijdstip waarop de gevolgen nog kunnen worden 
afgewend, opzettelijk nalaat daarvan gelijke kennisgeving te doen. 

Memorie van Toelichting. 

H. Verpligte aangifte ~artt. 144-146). 

Àrtt. 144, 145. De niet-aangifte van reeds gepleegde misdrijven 
behoort in den regel straffeloos te blij ven, voorzoover althans het ambt 
dat men bekleedt geene verpligting tot aangifte oplegt 1. Al moge er 

1 De ar tt. 103-107 0 . P. zijn in 1"l'anhijk reeds dool' de wet van 28 April 1832 
ingetrokken. 
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somtijds eene sterk sprekende ZEDELIJKE verpligting bestaan om het mis
drijf waarvan men getuige was of kennis bekRam te openbaren, een 
reg t s pligt kan alleen erkend worden waar de aangifte strekken kan 
om een zwaar misdrijf te voorkomen of, in enkele gevallen, de nood
lot.t.ige gevolgen van een reeds gepleegd misdrijf af te wenden. 

Het gaat ook niet aan, met den Code Pénal 1 aan de revelatie som
tijds als belooning te verbinden eene vrijstelling van straf. Is een mis
drijf eenmaal gepleegd, zoo kan geene daad van den schuldige het 
uitwj~schen of het gevolg (de straf) opheffen. Ook de zedelijkheid verzet 
zich tegen de strafontheffing bij revelatie; in verreweg de meeste gevallen 
zou de maatregel geene andere beteekenis hebben dan die eener wette
lijke aanmoediging voor gepleegd verraad. Zeldzaam geschiedt de aan
gifte uit waar berouw, en voorzoover dit plaats mocLt hebben, heeft 
de regter in het stelsel van het ontwerp ruimschoots de gelegenheid om 
bij de toepassing der straf op deze drijfveer acht te slaan. 

Voor de aangifte en niet-aangifte van be r a a m de misdrijven geldt 
ook in het algemeen straffeloosheid, waarop alleen eene uitzondering 
gemaakt wordt voorzoover een groot en dreigend gevaar voor de veilig
heid van den staat of de Kroon, of een onherstelbaar nadeel voor 
iemands leven, vrijheid of eerbaarheid door eene tijdige aangifte kan 
worden voorkomen. Art. 145 stelt dan de niet-aangifte strafbaar. Pleit 
hier eenerzijds het algemeen belang sterk voor de verpligting tot aan
gif te , anderzijds mist deze het stuitend, hatelijk karakter dat haar bij 
reeds ge pI eeg de misdrijven eigen is, vermits het aangegeven feit 
nog niet of slechts in geringe maie (men zie het 2de lid) strafwaardig 
is. Bovendien wordt door de gebezigde redactie zorg gedragen, dat 
men bij het doen der aangifte niet verpligt is den naam van den schul
dige te noemen, maar met eene algemeene aanwijzing van het voornemen 
tot het strafbare feit kan volstaan. 

Vereischte voor de strafbaarheid der niet-aangifte is, in overeenstem
ming met § 139 van het duitsche wetboek, dat op het voornemen tot 
het begaan der bedoelde misdrijven althans eene strafbare po gin g zij 
gevolgd. Onder de uitdrukking »indien het mis d rijf is gevolgd", is 
immers, krachtens de algemeene bepaling van art. 87 [78J, ook de 
po gin g hegrepen. 

Daarentegen wijkt de voorgedragene bepaling, voorzooveel betreft de 
misdrijven, waardoor de algemeene veiligheid wordt in gevaar gebragt 
(gemeingefährJiche V erbrechen), in tweelirlei opzigt van het duitsche 
voorschrift af: 10. door deze misdrijven hier alleen in aanmerking te 
nemen, indien daarvan gevaar voor personen te duchten is; 2°. door 
de bijvoeging van de tweede zinsnede. 

Ad 1ulI1. Is van een der misdrijven in titel VII omschreven slechts 
gevaar voor go ede ren te vreezen , zoo is de handeling niet van dien 
aard, dat de niet-aangifte van het voornemen straf vereischt. 

J Artl. 108, 138, 144 U. P. Vgl artt. 136 en 192 C. P. 1:1. Alleen cen vermccnJl 
staatsbelang kon deo belgischen wetgevcr tot de vaststelling dezer bepalingen brengen. De 
rapporteur zelf merkte op: »l! y a quelqlle chose qui froisse en etfet In con5cieuce puhliqne 
>uans Ie speclacIe d'nn homme qui renh'e dans la sociélé après avoir participé à nu crime 
.de la plus haute gravité, qni y rentre q\loiqu'il ait peut·être été I'ageut principnl de ce 
'C1'ime, et q 1\ i ne (10 i tso 11 imp 11 n i t é q n 'à Ia c i re 0 n sta n ce q n 'a pre s a v 0 i l' 
.Irahi tOI1S ses devoirs eovers son pays, ij a eurore tl'ahi ses complices". 
NYPEUI, commentaire II, 33: 
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Ad 2um. De ervaring heeft in Duitschland reeds de leemte doen ge
voelen van het niet bestaan der verpligting tot aangifte voor de ge
vallen, dat wel het misdrijf reeds gepleegd is, maal' dat het noodlottig 
gevolg nog kan worden voorkomen, b. v. wanneer iemand opzettelijk 
gevaar veroorzaakt voor een spoortrein dool' de spoorstaven op te breken 
(art. 177 [1641), maar dit feit door een ander persoon ontdekt wordt 
alvorens een trein de gevaarlijke plek heeft bereikt. De kennisgeving van 
het gevaar is ook dan een ware burgerpligt tot redding van menschen
levens, en het verzuimen daarvan behoort strafbaar te wezen. 

Met de in art. 145 genoemdc delicta communia worden ten opzigte 
van de verpligting tot kennisgeving gelijk gesteld de hoogst gevaarlijke 
delicta militaria van desertie naar den vijand en militair verraad. 

De zamenspanning tot het plegen van een del' in de artt. 99-102 
[92-95] of 110 [102] bedoelde feiten moet in eene afzonderlijke be
paling (art. 144) worden vermeld. Terwijl er bij tijdige aangifte van 
eenig der in art. 145 genoemde misdrijven geen gevaar van straf be
staat voor hem, die bet voornemen tot zoodanig misdrijf heeft opgevat 
maal' nog niet tot een begin van uitvnering is gekomen, is bij bet eigen
aardig misdrijf van zamenspanning reeds het gemeenschappelijk voornemen, 
de afspraak strafbaar. Het verschil tusschen de artt. 144 en 145 be
staat niet in het tijdstip der verpligting tot aangifte, maal' in het tijd
stip der strafbaarheid van het aan te geven feit. Overigens is ook in 
het geval van art. 144 de aangifte voor den schuldige voordeelig , opdat 
niet de zamenspanning overga in het zwaardere lIIisdrijf van aanslag. 

Advies van den Raad van State. 

Artt. 144-146. Het criterium 
voor de strafbaarheid der n iet
a a n g i ft e vindt het ontwerp in het 
gevaar voor de publieke zaak, en 
ten tweede in de onherstelbaarheid 
van het nadeel aan leven, vrijheid 
of eerbaarheid geleden. Niet-aangifte 
van zeel' zware misdrijven, als bij 
voorbeeld van de m u n tm is d I' ij -
ven, behoort naar 's Raads inzien 
almede strafbaar te worden gesteld. 

Rapport aan den Koning. 

Niet volkomen juist is de opmer
king, dat het ontwerp bet criterium 
voor de strafbaarheid del' niet-aan
gifte (van beraamde misdrijven) vindt 
in het gevaar voor de publieke zaak. 
Blijkens de memorie van toelichting 
kan die straf baarheid slechts bij 
u i t zon der i n g worden aangeno
men, voor:lOover een groot en drei
gend gevaar voor de vei I i g hei d 
van den staat of van de kroon dool' 
eene tijdige aangifte kan worden 
voo l' k 0 III e n. Daardoor is een be

ginsf\] aangewezen en zijn bepaalde grenzen getrokken. Uitbreiding tot 
andere zware misdrijven, waarvan hier alleen muntmisdrijven als voor
beeld genoemd worden, ware ondermijning van den algemeenen regel. 

Evenzoo is het gelegen met de bescberming der veiligheid van personen. 
De niet aangifte mag alleen dan strafbaar zijn, wanneer een onherstelbaar 
nadeel voor iemands leven of vrijheid of eerbaarheid dreigt. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 144. Eene min der hei d del' Co m mis s i e zou de geheele bepa
ling willen doen vervallen. De toepassing zal praktisch groote moeijelijk
heden opleveren, omdat het bewijs van de wetenschap schier nooit te 
leveren zal zijn. Ook praeventief zal de werking van de stmfbepaling 
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zeer gering zijn. Immers hij die kennis draagt van het bestaan eener 
zamenspanning zal of zelf tot de vrienden behooren of dool' vrees voor 
zijn leven van aangifte worden teruggehouden. Maar bovendien zal de 
bepaling zeel' positi ve nadeelen opleveren. Door de straf tegen niet-aan
gifte zullen bij de vervolging van het misdrijf del' zamenspanning de 
getuigen zeer moeijelijk te vinden zijn; dOOl' te getuigen zouden zij zich 
zelf eene strafvervolging op den hals kunnen halen. Volgens art. 229 
[later vervallen. zie bij art. 207] kunnen z!i dan straffeloos meineed 
plegen. Eindelijk achtte men eene verpligting tot aangifte alleen voor 
enkele misdrijven niet billijk; het publiek kan. wanneer de verpligting 
niet algemeen is. niet dan door eene onware en in het strafregt niet 
te verdedigen regtsfictie gerekend worden te weten welke feiten moeten 
worden aangegeven en welke niet. 

De Co m mis s i e acht deze bezwaren niet overwegend. De moeijelijkheid 
van bewijs mag geen argument zijn om strafwaardige handelingen niet 
onder de strafbare feiten op te nemen. Ook praeventief zal de strafbaar
stelling invloed uitoefenen. al moge het dan ook waar zijn dat in som
mige gevallen vrees, voor de schuldigen aan zamenspanning. een motief 
voor niet-aangifte zal opleveren. Vooral in de gevallen waarin in zoo 
hooge mate als hiel' het algemeen belang is betrokken. moet ook aan 
middelen om het gevaar te voorkomen meel' gewigt worden toegekend 
dan aan de kans, dat dool' de werking dier middelen welligt later het ge
pleegde misdrijf niet zal worden gestraft. Het bezwaar tegen de fictie. 
dat iedei'een geacht wordt de wet te kennen. geldt niet uitsluitend deze 
bepaling. De fictie moge soms hard zijn. zij is niet te vermijden. 

kennis te geven. Ofschoon de Commissie erkent dat het te vel' zou gaan 
eene absolute vel-pligting te maken van de aangifte van den naam van hen 
die deel hadden aan de zamenspanning. zoo meent zij toch. dat de aan
gifte van het bestaan eener zamenspanning in het algemeen volkomen 
vruchteloos zal zijn. Wanneer men verpligte aangifte wil, dan mag men 
niet terugdeinzen voor de consequentie dat die aangifte. om gevolg te 
hebben, eenigzins omstandig behoort te geschieden. De Commissie zou 
daarom willen lezen: »tijdig voldoende kennis te geven". 

i·ndien het feit is gevolgd. In art. 145. al. 1, staat: indien het rnisdl'vf is 
gevolgd : daaronder is ook. krachtens art. 87 [78]. de strafbare poging 
begrepen. Nu is voor de misdrijven van artt. 99-102 [92-95J het 
gebruik van het woord rnisdri(Jf. om ook de strafbare poging in te sluiten. 
onnoodig wegens art. 88 [79]. Maal' wel is het gebruik van het woord 
noodig om de poging van het misdrijf van art. 11 0 [102] onder dit artikel 
te doen vallen. 

Art. 145. Zie ad art. 144. 
Voornemen. De Memorie van Toelichting spreekt van beraamde misdrij ven. 

Drukt het woord vournemen wel hetzelfde begrip uit? Of zal schriftelij k of 
mondeling ovel'leg reeds voldoende zijn om het voornemen te constitueren '? 
Beter ware het derhal ve te lezen in phtats van voornemen» be1'Uamd plan". 

desertie naar den vijand. Beter desel·tie in get.al van oorlog. 
Kennis te geven. Lees: »tijdig voldoende kennis te geven." Zie ad art. 144. 

Artt. 144 en 145 zijn op enkele punten verduidelgkt. - Voor 
de verandering evenwel van »voornemen" in »bel'aamd plan" bestaat 
geen reden. »Overleg" kan aan een voornemen voorafgaan. maar 
el' ook op volgen. Zoodra het voornemen bestaat, moet kennis-
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geving geschieden, al is dan ook wellicht het plan, wat de wijze 
van uitvoering betreft, nog niet in alle bijzonderheden vastgf'steld. 

[Zie ook op art. 396 O. R. 0., hierachter na art. 358.J 

G. O. A\l.1'T. 135 en 136 artt. 135 en 136 van het Wetboek. 

Art. 137. 

De bepalingen van de artikelen 135 en 136 zijn niet van 
toepassing op hem die dour de kennisgeving gevaar voor eene 
strafvervolging zon doen ontstaan voor zich zeI ven , voor een 
zijller bloedverwanten of aangehuwden in de rechte linie of in 
den tweeden of derden graad der zijlinie, voor zijn echtgenoot 
of gewezen echtgenoot, of voor een ander bij wiens vervolging 
hij zich, uit hoofde van zijn ambt of beroep, van het afleggen 
van getuigenis zou kunnen verschoonen. 

O. R. O. ALt'!'. 146. De bepalingen van de artikelen 144 en 145 zijn 
niet van toepassing op hem die door de kennisgeving gevaar voor 
eene strafvervolging zou doen ontstaan voor zich zeI ven, voor een zijner 
bloed verwan ten of aangehuwden in de regte linie of in den tweeden of 
derden graad der zijdlinie , voor zijn echtgenoot of gewezen echtgenoot 
of voor een ander bij wiens vervolging hij zich uit hoofde van zijn ambt 
of beroep, van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschoon en. 

Memorie van Toelichting. 

V olgens art. 146 is tot de aangifte niet verpligt hij , die daardoor Of 
zelf in gevaar van strafvervolging zoude komen, Of zoodanig gevaar 
zoude veroorzaken voor zijne naaste betrekkingen of anderen in wier 
strafproces hij zich van het afleggen van getuigenis kan verschoonen. De 
regtsgrond van deze bepaling bestaat hierin, dat men tot kennisgeving 
niet verpligten wil de personen, die de wet niet dwingt om als be1!edigde 
getuigen tegen den schuldige op te treden. Wie zich op grond van zijn 
ambt of beroep kunnen verschoon en , leert het wet.boek van strafvordering. 1 

De bepaling behoort evenzeer op art. 145 [136] toepasselijk te wezen 
als op art. 144 [135]. Wel is waar leidt in de gevallen van eerstge
noemd artikel de kennisgeving gemeenlijk niet tot eene veroordeeJing, 
doch de goede naam van den schuldige wordt desniettemin gevoelig ge
troffen, en daarenboven is de mogelijkheid niet te ontkennen, dat op 
het oogenblik der kennisgeving het misdrijf of eene strafbare poging 
daartoe reeds gepleegd is en er dus termen tot vervolging aanwezig zijn. 

[Zie Verslag vau Je Tweede Kamer OV~I' art. 396 O. R. O. hierachter ua art. 358.J 

1 Zit) al'L. 189 strafv. De in art. 146 gebezigde woorden sluiten Je duistere rubriek van 
.aanbrenger. wier aangiften door de wet met geld beloond wOl'deu" (art. 188, nO. 4 strnfv.) 
uit, en dat op dezelfde gronden waarom de ontwcl'per van een nieuw wetllOek van straf
vOl'Jering gemeend heeft daarvan tc moeten zwijgen (zie l1lem. van toel. ad al'L 23) tit. VTT, 
outw. stl·ofl'. 18(3). 
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Opmerking van Prof. M. de Vries. 

zijdlinie. Lees: zijlinie. Zie bij art. 73 [64, in deel I , bI. 497]. Tusschen 
zich en ttit hoofde eene komma te plaatsen. 

G. O. AltT. 137 = art. 137 van het Wetboek. 

Art. 138. 
Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een 

ander in gebruik, wederrecht.elijk binnendringt of, wederrech
telijk aldaar vertoevende, zich niet op de vorderillg van of van
wege den rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete 
van ten hoogste driehonderd gulden. 

Hij die zich den toegang heeft verschaft door mi.ddel van 
braak of inklimming, van valsche sleutels, van een valsche 
order of een valsch kostuum, of die, zonder voorkennis van den 
rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnen
gekomen, aldaar wordt aangetroffen in den voor de nachtrnst 
bestemoen tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen. 

Inoien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen 
geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste een jaar. 

De in het eerste en derde lid bepaalde straffen kunnen met 
een del'de worden yerhoogd, indien t.wee of meel' vereenigde 
personen het misdl'ijf plegen. 

Art. 139. 
Hij die in een voor den openbaren dienst bestemd lokaal 

wederrechtelijk binnendringt of, wedert'echtelijk aldaar vertoe
vende, zich niet op de vordering van den bevoegoen ambtenaar 
aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehon
derd gulden. 

Hij die zich den toegang heeft verschaft door middel van 
braak of inklimming, van valsche sleutels, van een valsche order 
of een va]sch kostuum, of die, zonder voorkennis van den be
voegden ambtenaar en anders dan teil gevolge van vergissing 
binnengekomcll, aldaar wordt aangetl'Offen in den voor de nacht
mst bestemden tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen. 

Indien h~i bedreigingen uit of zich bedient van middelen 
geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste' een jaar. 

De in het eerste en derde lid bepaalde straffen kunnen met 
een derde worden verhoogd, inoiell twee of meer verf'enigde 
personelI het misdrijf plegen. 
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O. R. O. AM'. 147. Hij die in de woning of het besloten lokaal of 
erf, bij een ander in gebruik, weden'egtelijk binnendr'ingt of, weder
regtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of van wege 
den regtbebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste hon
derd vijftig gulden. 

Hij die zich den toegang heeft verschaft door middel van braak, in
klimming, ondergraving, het bezigen van valsche sleutels of andere tot 
opening van de woning of bet besloten lokaal of erf niet bestemde werk
tuigen, een valsche order of een valsch kostuum, of die bij nacht in 
eens anders woning wordt aangetroffen waar hij anders dan ten gevolge 
van vergissing is binnengekomen, wordt geacht te zijn binnengedrongen. 

Indien bij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om 
vrees aan te jagen, wordt bij gestraft met gevangenisstraf van ten boogste 
een jaar. 

De in het eerste en derde lid bedreigde straffen kunnen met een 
derde worden verboogd, indien twee of meer vereenigde personen bet 
misdrijf plegen. 

Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klagte van bem tegen wien 
bet gepleegd is. 

O. R. O. AltT. 148. Hij die in een voor de openbare dienst bestemd 
lokaal wedel'l'egtelijk binnendringt of, wedel'l'egtelijk aldaar vertoevende, 
ûch niet op de vordering van den bevoegden ambtenaar aanstonds ver
wijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste bonderd vijftig gulden. 

Bij die zich den toegang heeft verschaft door middel van braak, in
klimming, ondergraving, het bezigen van valsche sleutels of andere tot 
opening van het lokaal niet bestemde werktuigen, een valsche order of 
valsch ko&tuum, of die, anders dan ten gevolge van vergissing binnen
gekomen, bij nacht aldaar wordt aangetroffen, wordt geacht te zijn binnen
gedrongen. 

Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om 
vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar. 

De in het eerste en derde lid bedreigde straffen kunnen met een derde 
worden verhoogd, indien t.wee of meer vereenigde personen het misdrijf 
plegen. 

Memorie van Toelichting. 

IIl. Schending van den huisvrede, en van de rust in Vaal' de openbare 
dwnst bestemde lokalen (artt. 147, 148). 

Art. 147 voorziet, gelijk in Belgie reeds werd gedaan door de artt. 
439-442 C. P. B., in eene leemte van den Code Pénal, die alleen bet 
dool' een ambtenaar on wettig binnendringen in eene woning strafbaar 
stelt (art. 184). 

Het strafbare feit bestaat in het zicb wederregtelijk begeven of be
vinden in eens anders woning ondanks den verklaarden wil van den 
regthebbende. Aan art. 153 der grond wet wordt hierdoor eene beboorlijke 
sanctie gegeven. J 

1 V gl. DE BOSCH KEMl'ER. slnatsregt. 2de druk I bI. 112. 
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Het woord wed e rr egt e I ij k om vat alles wat art. 439 U. P. B. door 
de lange uitdrukking »sans ordre de l'autorité et hors les cas Oll la loi 
»permet d'entrer dans Ie domicile des particuliers contre leur volonté" 
te kennen geeft. Bij de toepassing van het begrip wed er reg tel ti k 
heeft de regter zich naar de grondwet, de wetboeken van burgerlijke 
regtsvordering en strafvordering en de bijzondere weiten te rigten. 

Bij een ft n der in geb r u i k. Alzoo is ook de eigenaar van een door 
hem verbuurde woning, besloten lokaal of erf strafbaar, indien hij het vp.r
huurde ondanks den huurder betreedt hetzij deze zelf, hetzij iemand zijner 
huisgenooten of een ander van zijnentwege (van of van wege den regt.
hebbende) tot den eigenaar de vordering rigt om zich te verwijderen. 

Is het eerste lid van het artikel voldoende voor de schending van den 
huisvrede bij dag, eene ruimere bepaling wordt vereischt wanneer wo
danige schending des na c hts plaats grijpt. Dan is toch de veiligheid van 
den bewoner aan grooter gevaar blootgesteld en kost het hem meer moeite 
om zich tegen indringers te waarborgen. Uit dien hoofde wordt ieder, die 
bij nacht (art. 96 [in G. O. vervallen]) in eens anders woning is aange
troffen waar hti anders dan tcngevolge van vergissing is binnengekomen, 
geacht te zijn binnengedrongen en, indien het bliikt. dat zijn oponthoud 
wederregtelijk is, gestraft krachtens het eerste lid. Men heeft hier inzonàer
heid op het oog de lieden, die met een misdadig doel ongemerkt binnen
sluipen, en zich verwijderen zood ra zij ontdekt worden . Deze uitbreiding 
is echter alleen 1I00dzakelijk voor een bewoond verblijf; hij die zich wnder 
vergunning in eens anders on bewoonde schuur, tuin of hooiberg te slapen 
legt en op de eerste aanmaning terstond vertrekt, is niet strafbaar. 

Met de nachtelijke insluipers staan gelijk zii, die zich door een der 
in het tweede lid vermelde middelen (dezelfde die bij diefstal tot straf· 
verzwaring leiden) den toegang tot de woning of het besloten lokaal of 
erf hebben verschaft. Kan men veronderstellen, dat hij die op de gewone 
wijze wodanige plaats bij dag bezoekt, deze handeling niet ondanks den 
wil van den bewoner verrigt - eene onderstelling die eerst wijkt op het 
oogenblik, dat de bezoeker nalaat aan het bevel tot beengaan te vol
doen, - ten aanzien van hem, die een der in het artikel genoemde 
ongeoorloofde middelen bezigt, is voor dergelijke onderstelling evenmin 
plaats nIs ten aanzien van de nachtelijke binnensluipers. 

Indien het binnendringen gepaard gaat met bedreigingen of met het 
aanwenden van vreesverwekkende middelen, vermeerdert het gevaar en 
behoort mitsdien de st.rafbedreiging te worden verzwaard. Als» middelen 
geschikt om vrees aan te jagen" komen vooral - niet. uitsluitend -
wa pen e n in aan merking, welk woord echter met voordacbt vermeden 
is. Eet, begrip wa pen en toch is zeer onbepaald en hangt metterdaad 
in elk bijzonder geval af van feitelijke verhoudingen . Men zal hetzelfde 
voorwerp nu eens wel dan weder niet als wapen behooren te beschouwen, 
naarmate van den persoon waartegen en de wijze waarop daarmede ge
handeld wordt.. :Men denke bijv. aan stokken, steen en , spaden, spelden, 
naaldel1. Hieruit volgt èn dat wapenen op zich zelf eene niet genoegzaam 
bepaalde uitdrukking, èn dat eene voor alle gevallen passende opsomming 
van voorwerpen niet te vinden is. 1 

I De omschrijving in art. 135 C. P. B, .on autl'es objets, .. d0l1t 011 sc sera >"isi 
' pOUI' luel· ... même si on n'en a pas fait .usngc", beYestigt deze opmel·king. [Ygl. de\\et 
Ion 9 .Mei 1890 (Stbl. 1,°. 81 ) , houdende Vt'rbodsbepulingen tegen het dragen vRn ""pellen.] 

II G 
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Bovendien zou het woord w a pen e n in geen geval voldoende zijn. 
Wa ar 0 m toch acht men het voorhanden hebben of zich bedienen van 
wapenen eene verzwarende omstandigheid? Omdat men daarin ziet een 
middel van intimidatie. Docn andere intimidatiemiddelen , welligt van nog 
ernstiger aard, mogen uiet worden uitgesloten. Een vermomd of zwart 
gemaakt persoon kan schl'ikwekkender zijn dan een gewapende. Van daar 
dat, zoo hier als elders in het ontwerp I, de grond van de strafverzwaring 
in de wet is uitgedrukt en in het algemeen gesproken v[tn »middelen 
geschikt om vrees aan te jagen." 

Het misdrijf van art. 147 wordt niet vervolgd dan op klagte van hem 
tegen wien het is gepleegd. Er kan iemand veel aan gelegen 7.ijn, dat 
geene strafvervolging openbare wie zijns ondanks in zijne woning heeft 
vertoefd, en de staat kan gedoogen, dat deze huisseltjke geheimen be
waard blijven. 

Art. 148 omschrijft een misdrijf, dat wel in gelijken vorm bedreven 
wordt als de schending van den huisvrede, maar daarvan toch zeer wezenlijk 
onderscheiden is. Het wederregtelijk binnend ringen of vertoeven in een 
openbaar gebouw benadeelt geen enkel bijzonder belang. De vrijheid van 
ieder in zijn huis wordt er niet door belemmerd. Alzoo kan hier geen 
spraak zijn van eene vervolging op klagte. 

I Ygl. nrtt.148, 131 [ 139, 433J , 152. 

Advies van den Raad van State. 

Si01'ing ran den huis/wede. De woor
den »w ede r l' egt e I ij k a I d a a l' 
v P. l' toe ven de", in de eerste zin
snede van art. 147, zijn minder juist. 
Beter zou zijn: »zonder een be
p a a I d l' egt." Het artikel behoort 
ook hem te omvatten, die zich oor
spronkelijk ni e t wedel'J'cgtelijk ter 
plaatse bevond. In § 123 van het 
Duitsche strafwetboek is dit beter in 
het oog gehouden. 

Rapport aan den Koning. 

Wederregtelijk aldaar ver
toevende d. i. zonder regt, (»zon
der daartoe geregtigd te zijn" artt. 
515-517 [458-460]). Te spreken 
van "zonder een be p a a I dregt" , 
zooals de Raad van State verlangt, 
zoude juist aan het artikel iets 
on bepaalds geven. Wat toch is »een 
bepaald regt" in tegeustelling van 
een regt? Het zou de bedoeling 
bovendien volstrekt niet uitdruk
ken, omdat men wel bij iemand 

I zijn kan niet wederregtelijk, zonder 
daarop echter een bepaald regt te hebben. 

§ 123 van het duitsche wetboek bevat geene elementen voor betere 
redactie. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 147. De woning of het besloten lokaal of elf. Uit de Memorie van 
Toelichting volgt, da~ met woning bedoeld is een bewooMl verblijf, zoodat 
de woorden: bij een ande)' in gebruik dezelfde beteekenis hebben als de 
woorden: 'wbité.~ pW' au/rui van het aangehaalde art. 439 van den Code 
Pénal BeIge. De In i n der hei d der Co m mis s i e acht deze beperking 
juist, en wenscht geen uitbreiding tot het binnendringen in tot bewoning 
bestemde maar niet werkelljk hewoonde localiteiten, Lijv. gemeubileerde 
woningen die des zomers door de bewoners verlaten worden, tot pak
huizen en dergelijke gebouwen. 
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De regtsgrond van het hier omschreven misdrijf, is het gevaar dat 
reeds dE' aan wezigheid van wederregtelijk in de woning vertoevende per
sonen voor de bewoners oplevert, benevens de schrik die door die aan
wezigheid kan worden veroorzaakt. De bedoeling der Regering is echter 
in de voorgestelde redactie niet ondubbelzinnig weergegeven. Twijfel toch 
omtrent de strekking del' woorden »bij een ander in gebruik" zou juist 
kunnen ontstaan door de opvatting dat de woorden .. besloten lokaal of 
erf", in tegenstelling tot .. woning" gesteld zijn. Deze twijfel vindt nieuwell 
grond in de weglating der woorden » besloten lokaal of erf" na » eens 
anders woning" in de tweede alinea. De Memorie van Toelichting stelt 
hier inderdaad woning als bewoond verblijf tegenover localen of erven, 
waaronder onbewoonde schuren of tuinen schijnen te worden gerang
schikt. Betel' ware het. dus in het stelsel del' Regering, dat schending 
van den huisvrede strafbaar stelt, in beide gevallen te lezen: » de woning 
of het daartoe behoorende besloten locaal of erf." Dat daardoor ook straf
baar zou worden hij die zich in eene hooiberg of schuur zonder ver
gunning te slapen legt, en op de eerste aanmaning vertrekt zal in de 
praktgk wel geen bezwaren opleveren. 

De Co m mis si e is echter van oordeel, dat niet zoozeer moet wor
den strafbaar gesteld gevaar voor personen als wel schending van het 
regt van anderen op het ongestoord bezit van afgesloten localen of erven, 
r,chending van hetgeen art. 123 van het Duitsche wetboek 1 zeer juist 
b~friedetes Besitzthum noemt. De regtsgL'ond is minder het gevaar en 
de schrik der bewoners dan wel de overschrgding van eens anders regt; 
het zich bevinden op eene plaats waar men geen regt heeft zich te 
hevinden. Dit blijkt reeds uit de gelijkstelling van de feiten van dit 
artikel met die van art. 148. In dat systeem kan de redactie van het 
artikel behouden blijven; de woorden »bij een ander in gebruik" heb
ben dan echter niet den zin van »door een ander bewoond" maar de 
beteekenis van » waarover een ander de beschikking heeft." 

Ofschoon eene min de r hei d aandrong op eene wettelijke definitie 
van de uitdrukking »besloten locaal" , omdat het hier geldt een der con
stitutive elementen van het misdrijf en de zeel' uitvoerige jurisprudentie 
over de beteekenis van » enclos" in art. 391 van den Code Pénal de 
wenschelij kheid eener nadere aanduiding leert) acht de Co m mis si e 
eene definitie niet noodig. Geene definitie zou de praktische bezwaren 
geheel oplossen; de zeer rijke verscheidenheid der concrete gevallen 
mag niet het motief zijn om een op zich zelf duidelijk begrip nader te 
omschrij ven. 

Alinea 2 en 3. Eene minderheid der Commissie achtte de straf 
veel te gering, op grond, dat onder deze bepaling ook zullen vallen 
vele feiten waar thans een zeer gewrongen jurisprudentie poging tot 
diefstal aanneemt onder verzwarende omstandigheden. 

I Wel' in die Wohnllog, iu ,1ie Gescbiiflsl'iinmc oder in das befriedeLe Besilzlhum eiues 
Anderen orl,,' in abgeschlossene Riiume, welche zum öffentlichen Dienst beslimmt sind, 
widerrech llich eindl'iugt, oder wel', wenn el' olllle Befugnisz dGrin verweilt, auf die Auf
forderung ues Berechtiglen sich nicht eutfernt, wir(1 wegen Hansfl'ieuensbl"llches mil Ge
fiiop;nisz bi. zu drei Monuten oder mit Geldstrafe bis Zll ureihuodel't Mark bestrnfl. 

j)ie Vel'folgnng lrilt nul' auf Al1lrag ein. 
I.l die Ilnllulllng von einer mil Waffen versehenen Pel'son oder '00 !\Iehl'eren gcmcin

.rhafllich begangen worden, so trilt Geftinglliszslrofe von einel' Woche bis zu einem Johrc eiu. 
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Het is veelal niet mogelijk poging tot diefstal te bewijzen, wanneer 
de binnengedrongen misdadigers ontdekt worden voordat zij aan hun 
voornemen een begin van uitvoering hebben gegeven. Toch is het van 
groot maatschappelijk belang dergelijke boosdoeners ter zake van het 
hier omschreven feit, waaraan ~ij zich in ieder geval mede schuldig 
maakten, naar behooren te kunnen straffen. In den Code Pénal BeIge 
(artt 439-442) 1 worden dan ook veel zwaarder straffen bedreigd. 

De Co m mis s i e deelt echter in deze ~ienswijze niet. Het argument 
voor eene zware strafbedreiging voor de feiten welke hiel' omschreven 
worden, strekt om indirect voor een ander misdrijf straf te kunnen toe
passen, ook dan als het bewijs van dat misdrijf ontbreekt. Dergelijke 
bepalingen zijn echter met de eerste beginselen van strafregt in 
strijd. Alleen waar het bewijs van de poging tot diefstal of ander zwaar
der misdrijf werkelijk geleverd kan worden moet de aan die zwaardere 
vergrijpen gellvel1l'edige straf kunnen worden opgelegd. Waar dat bewijs 
ontbreekt kan niet anders dan het betrekkelijk ligte vergrijp van schen
ding van den huisvrede in aanmerking komen. De Commissie acht echter 
de verschillende omstandigheden welke in de tweede alinea genoemd 
worden ernstig genoeg om ze gelijk te stellen met die van de derde 
alinea. Zij geeft daarom in overweging de beide alinea's te vereenigen. 

Alin. 5. Deze alinea behoort, naar het oordeel van de mee I' der hei d 
der Co m mis si e, te vervallen. Bij een de e I dier meerderheid woog 
het theoretisch bezwaar dat vervolging op klagte niet te pas komt bij 
misdrijven tegen de openbare orde; bij een a n del' de e I golden meel' 
de praktische argumenten dat in vele gevallen voorloopige aanhouding 
op grond van de felten in dit artikel omschreven zeer wenschelijk zou 
zijn en dat bovendien verjaringstermijnen voor misdrijven alleen op klagt 
vervolgbaar t.e kort moeten worden geacht. 

Art. 148. Met de schending van den huisvrede wordt gelijk gesteld 
het wederregtelijk binnendringen of vertoeven in een openbaar gebouw. 
Indien de klagt voor de vervolgmg der feiten in art. 147 omschreven 
vervalt, is er geen reden de Leide artikelen te splitsen. De Commissie 

1 Art. 439. Sera puui d' uu elllpriso1111ement de quinze jours à deUK aus et ,l'une amende 
de vingt·six francs à trois cents thlllCS, cel ui , qui, saus orure de l'autorité et hors les cas 
011 la Ini permet d'entrer dans Ie domicile des particuliers conll'e leur \'olonté, se sera 
introduit dans tlne maison, un appartement, une chamhl'e ou Uil logement babités pal' 
autrui, ou leurs dépendllnces, soit à l'aide de menaces ou de violeuces contrc les persounes , 
soit au moyen d'efrract ion, cl'escalade ou de fau.ses clers. 

Art. 440. L'emprisonnemenl serr. de six mois à cinq ans et l'amende de cent francs à 
rinq cents francs, si Ie fait a été commis, soit SUl' un fRUX ordl'e de l'alltorilé puhlique, 
soit avec Ie costume, soit sous Ie nom a'un de ses agents, soit nvec la réunion des trois 
circonslances suivanles: 

si Ie fait a été r.xécuté la nuit; 
s'jl a élé exécuté par deux ou plusieurs personnes ; 
si les coupables 011 I'un d'eux élaient porteurs d'armes. 
Les coupables pourront, eD outre, être contlamnés à l'interdiction, couformérneut à 

I'art. 33, et placés, ]lendaDt cinq ans au moins et dix ans au plus, sous la surveillance 
.péciale de la police. 

Art. 441. La tentative du délit Jlrévn par I'article lll'écédeut sera pnuie d'nn clnpl'isoll
uemeDt d'un mois à UD an et cl'uue amende de riuqllllnie francs à tl'Ois cents fruncs. 

Art. 442. Sera pUDi d ' UD emprisonncment de quiuze jours à cleux UDS et d'une amenrle 
de vingt-si~ francs u trois cenls francs, eelui qui se sera iutrOlluit, sans Ie consentement 
du propl'iétaire ou dn locatairc, dans les lieux, désignés à I'art. 439, et y aum été trouvé 
In nuit. 



DE OPENBARE OROK Artt. 138, 139. 85 

geeft derhalve in overweging het nieuwe artikel te lezen: »Hij die in 
een bij een ander in gebruik zijnde woning, besloten locaal of erf of 
in voor de open bare dienst bestemde localen wederregtelijk binnendringt, 
of weden'egtelijk aldaar vertoevende zich niet op de vordering van of 
van wege den bevoegden persoon aanstonds verwijdert, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van t.en 
hoogste honderd vijftig gulden. 

»Hij die zich den toegang heeft verschaft door middel van braak, in
klimming, ondergraving, het bezigen van valsche sleutels of andere tot 
opening van de woning, het locaal of het erf niet bestemde werktuigen, 
een valsche order of een valsch kostuum of die wederregtelijk binnen
gekomen aldaar bij nacht wordt aangetroffen, of bij die bedreigingen 
uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt 
gestraft met gevangenisstraf ' van t.en hoogste een jaar. 

»De in de beide vorige alinea's bedreigde straffen kunnen lllet een 
derde worden verhoogd, indien twee of meer vereenigde personen het 
misdrijf plegen." 

Volgens deze redactie en dit stelsel wordt nog eene moeijelijkbeid onder
schept, die art. 148 van het ontwerp doet ontstaan. Moeten niet, werd 
gevraagd, met voor de open bare dienst bestemde localen andere open bare 
gebouwen, zoo als kerken, worden gelijk gesteld '? De ratio schijnt voor 
beiden dezelfde te zijn; maar dat de uitdrukking voor de openbare dienst 
bestemde localen niet ook bpdoelde gebouwen omvat, schijnt te moeten 
worden afgeleid uit de woorden »bevoegde ambtenaar" in de eerste alinea. 
In het st.elsel der Commissie zijn deze gebouwen begrepen in de besloten 
localen , bij anderen in gebruik. 

De woorden »anders dan ten gevolge van vergissing" moesten vervangen 
worden door het woord» wederregtelijk", omdat volgens de redactie der 
Commissie het »wederregtelijk" uit de eerste alinea niet meer op de hande
lingen in de tweede zou mogen betrokken worden. Volgens de redactie 
van het ontwerp daarentegen was de bijvoeging van dat woord daarom 
onnoodig, omdat het wederregtelijk binnendringen alleen in het eerste 
lid strafbaar wordt gest.eld en het tweede slecht.s eene nadere verklaring 
geeft van de uitdrukking binnendringt, welke in haar geheel door het 
begrip weden'egteliik wordt beheerscht. 

In het stelsel van de min der hei d der Co m mis si e zou, wil men 
ook de kerken om vatten, de uitdrukking »openbare gebouwen" moeten 
worden opgenomen. In dat stelsel ware echter, omdat de feiten van art. 
148 niet schending van den huisvrede zijn, maar daarvan wezenlijk ver
schillen, ook al vervalt de klagt in art. 147 de zamenvoeging tot één 
artikel ongeraden. 

Al'tt. 147 en 148. De opvatting der meerderheid is juist; de 
woning behoeft niet bewoond te wezen. Hoe zou men anders, 111 

bet 1 ste lid van art. 147, »woning, besloten lokaal of erf" lil 

één adem hebben kunnen noemen? 
Te ontkennen is het echter niet dat zoowel de beperkte uitdrukking 

in het 2de lid, als de daarvan gegeven toelichting tot misverstand 
zouden kunnen leiden. Die beperking diende intusschen geenszins om 
elk onbewoond verblijf, maar alleen om schuur, tuin, hooiberg enz. 
uit te sluiten en wanneer overigens van »bewoner" gesproken werd, 
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geschiedde dit, in de toelichting, met het oog op iel quod plel·umque fit. 
Intusschen heeft de Minister geen bezwaar om bedoelde, tot mis

verstand leidende, beperking in het 2de lid te laten vervallen. Met 
de minderheid is bij van oordeel dat daaruit practisch geen bezwaar zal 
voortvloeijen. Tevens gelooft hij dat het inderdaad wenschelijk is hen 
die zich 's nachts, met gansch andere doeleinden dan om er te gaan 
slapen, in tuinen begeven, al vertrekken zij op de eerste aanmaning 
dadelijk niet on voorwaardelijk van straf vrij te stellen. 

Alzoo is de redactie van het 2de lid gewijzigd: ." alela(tr" even als 
in art. 148. 'l'evens is die redactie a. vereenvoudigd; vgl. art. 97 [89] 
en 90 nieuw: b. gezuiverd van de zonderlinge verklaring dat onze logés 
als binnenel1"inge1"s bescbou wd worden j door dè bijvoeging» zondel· voor
kennis van den l·eclttllebbende" is hun die min juiste naam ontnomen. 
Ook in art. 148, 2de lid was dezelfde bijvoeging noodig, ten einde 
den ongelukkige die met goedvinden van den bevoegden ambtenaar, 
bijvoorbeeld den nacuL op het politiebureau doorbrengt, niet als» bin
nendringer" te doen beschouwen. c. Eindelijk is »nacht" vervangen 
door ,. voor de naclztrust bestemde tijd". Het komt drn Minister voor, dat 
deze uitdrukking meer met de ratio overeenkomt, dan de door de 
commissie (ad art. 96 [ûe deel I, bI. 541J) gewenschte omschrijving, 
waarbij de nacht zou aanvangen met het einde van het maatschappelijk 
leven. »Maatschappelijk leven" is eene zeer onbestemde uitdrukking. 
In zekeren zin eindigt het in onze groote steden bijna nooit en is er 
in plattelandsgemeenten bestaande uit verstrooide boerenwoningen, 
soms dagen lang weinig of niets van te bespeuren. 

Vereeniging van het 2de en 3de lid van art. 147/8 is onmogelijk; 
het 2de lid immers bevat niet gelijk het 3de ecne verzwarende om
standigheid, maar geeft eene uitbreiding aan de beteekenis van het 
woord »binnendringen." 

Evenmin kan vereeniging van art. 147 en 148 plaats hebben. 
Hoe verwant ook, de misdrijven zijn onderscheiden. In art. 147 

geldt het den eigenlijken huisvredebreuk. In art. 148 lokaliteiten, 
niet voor rust en kalmte bestemd en waar in den regel mannen ge
noeg aanwezig zijn om den indringer te keeren. 

Met het oog op dit verschil, heeft de Minister in het 1ste lid 
van art. 147 de straf verhoogd. 

Kerken zijn geenszins voor den open baren dienst bestemde lokalen, 
maar zijn evenals concertzalen enz., begrepen onder » besloten lo
kalen bij een ander in gebruik." 

Bij het mondeling overleg heeft de Commissie bij den Minister nog 
nader aangedrongen op het vervallen der laatste alinea van art. 147. 
z,ij wees er op dat dit artikel moet subinheren voor tal van gevallen 
waar een of ander misdrijf werd voorkomen, terwijl het niet wenschelijk 
is dat in die gevallen het vorderen van eene voorafgaande khtgt de 
vuorloopige aanhouding op grond van art. 39 van het Wetboek van 
Strafvordering zou beletten. Nog Poen ander bezwaar doet zich voor. Het 
open baar ministerie vervolgt iemand wegens poging van diefstal met 
inklimming. De inklimming wordt bewezen, de bedoeling om te stelen 
niet. Nu, moet het open baar ministerie, omdat er geene klagte is (bij 
vervolging wegens diefstal onnoodig), niet-ontvankelijk worden verklaard. 
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Het geval van overspel, waarop de Minister wees, is niet concludellt; 
bet zou tocb meestal niet onder het bereik van art. 1 J 7 vallen. De 
persoon die bij de vrouw des huizes zou gevonden worden, ;;ou daar 
zeker niet zonder voorkennis zijn van de regthebbende , in dit geval de 
huisvrouw zelve. 

De Minister, de juistheid dezer laatste opmerking toegevende, heeft 
op dien grond aan het verlangen der Commissie voldaan. 

~Zic ook llet Verslag cn Regeerillgsau!\\'oord bij arl. 458, aan 't slot.: 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Al. 2, een valsche ol·der. Mij dunkt, de grammatica en de duidelijkheid 
eischen: van een valsche order. Het moet blijken, dat deze woorden van 
bezigen afhangen. Zooals 't nu staat, geeft het den schijn, alsof een valsche 
order of een valsch kostuum mede behooren tot de werktuigen, die» tot 
opening van de woning enz." niet bestemd zijn, 

Al. 4, becil·eigele. Lees: bepaalde. Zie bij art. 1 0 [deel 1. bI. 214 J. 

G. O. AwJ"l'. l3R en 139 = artt. 138 en 139 van het Wetboek. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(29 October J 880.) 

Ue heel' l\IACKA Y: Hiel' wOL'dt het eerst gesprokeIl van een delit:t bij nacht ge
pleegd. De Vergadel'ing heeft zich vel'eenigd met het stelsel, om geene 'eL'dere 
definitie te geven van het woord "nacht". Nu wOI'dt in dit en andeL'e artikelen 
gebruikt de uitdL'ukking "de tijd voor de nachtrust bestemu". Het is de beuoeling 
rlel' RegeL'ing om het in het vel'\'olg den regtel' oyel' te laten, uit te maken wat 
hij onde!' den tijd voor de nachtrust bestemd verstaat. 

Ik acht echtel' eenige aanwijzing Iloodig, daal' eene beslissing daal'omtrent van 
f!ewigt kan zijn, Dat de nachü'ust niet feitelijk behoeft te zijn ingetreden blijkt 
genoegzaam Jlit de wool'(len vall het fwtikel, waal' slechts wOL'dt gevol'derd dat de 
tijrl daal'VOOL' bestemd is aangebroken. Maal' waar moet dat het geval zijn 7 Moet 
el' gevraagd wOl'den of flie tijd was aangebl'okcn in de plaats in de gemeente waar 
het feit gepleegd wOI'dt, of meer speciaal als het feit in een bewoond huis gepleegd 
is, of die \'001' de lIachtl'ust bestemlle tijd ook in die woning was ingetreden 7 EL' 
zijn loch woningen. die beteL' bewaakt worden bij nacht dan bij dag, Wanneer men 
hij vool'beeld druk bezochte koffijhuizen. societeiten of dm'gelijke inL'igtingen 's avonds 
na lOof 11 uur binnendringt zal niet ktlllllen gezegd wOl'den dat dat is geschied 
op een tijd in die woning VOOI' nachtrust bestemd, want alles is daar dali in leven, 
hoew~1 in de gemeente zelve flie tijd reeds lang is aangebl'oken, 

Ue heel' I\lODDERMAN, Minister l'UiI ./ustitif: Te\'\vijl de hem' l\Iackay het toe
juicht dat lIlen de beslissing mn de vl'aag wil o\'e1'laten aan den regtcl' , vel'langt 
hij toch antwoord op ue \Taag of de tijd der n!tchtl'llst voor een geheelen kring 
huurtschap , gemeente, dan wel VOOI' den eoncl'eten locus del iet i in aanmerking 
komt. Ik 1'001' Loij zou deze vl'aag in laatstgemeluen zin beantwool·uen. De bedoeling 
is dat elk concreet geval de I'egter geheel vrijelijk zal kunnen beslissen. 

De heer VAN DE WERK: Het eerste lid zegt dat "hij die in de woning enz. 
wederL'egtelijk binnendL'ingt wordt ge traft enz." Zeer goed te vel'dedigen zou het 
zijn om te zeggen dat binnendringen niet ander:; dan wederregtelijk kan geschieden. 
De Regel'ing is echtm' van eene andel'e meening, anders had zij het woord weder
regtelijk weg kunnen laten. 

Is nu in het eerste lin het woord lI'ederregtetijk noodig, flan moe"t dit flall het 
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.lot Yan het tweeûe lid herhaald zijn, Het tweeûe lill toch zegt: "hij die zich den 
toegang heeft verschaft dool' middel van braak enz, wOl'dt geacht te zijn binnen
gedrongen", 

Slechts hij (lie geacht wordt weden'egtelijk te ~ijn binnengedrongen, heeft zich 
schuldig gemaakt aan een misch'ijf, daal' het binnendl'ingen op zich zelf geen mis
fll'ijf daarstelt. 

Maal' ook al was mijn bezwaar ongegl'Ond, dan .cll1Iilt el' nog eelle fout ill den 
aanhef van het tweede lid, 

Het gaat toch niet aan om iedel' die in een huis dat wel is waal' niet het zijne 
is , maal' waal' hij weet te mogen binnenkomen zich dool' illklimming den toegang 
tot dat huis verschaft heeft een binnendringer. en nog wel een wed el'l'egtel ij k , een 
sb'afbaar binnenllringel' te noemen, 

De heel' MODDERMAN , MinWeI' rail Justitie: llet schijnt mij dat ik (leu ge
achten Spl'ekel' ook den tweeden gl'ond kan ontnemen dool' eenvoudig te Yel'wijzen 
naai' de wooI'dell van het al'tikel. De geachte spl'ekCl' Y~\t het tweede lid op als 
bevattende een nieuw zelfstandig delict dat staan zou naast dat van het eel'ste lid, 
Dat is volstrekt het geval niet, Het eerste lid bedreigt stl'af tegen degenen die weder
J'egtelijk binnendringen, Nu geeft het tweede lid eene uitbreiding aan het begl'ip 
"binnendl'ingen", Maal' dan spl'eekt het toch wel van zelf dat daal'doOl' aan de voor
waarden waal'Ondel' het eerste lid het binnendringen stl'afbam' stelt, niets wordt 
te kort gedaan, Ook van het tweede lid heeft dus niemand last dan die wedel'I'eg
telijk handel t. 

[ Vgl. ook de beraadslagingen over art. 310, ' 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 
(2 ;\1aarL 188l.) 

De heel' MODDERMAN , Minister t'a>! Justitie: , ' , , Maal', zeggen de beide sprekel'S 
(zie bij artt. 432-434), in één geval is niet vOOl"tien, da.t namelijk iemaml, , ' ,uw 
hooibeJ'g II itkiest tot zijn nachtlegel', Maar dan wijs ik , , . ,met nadrllk op art. 138, 
Wie zondel' uwe vooI'kennis den nacht in een hooiberg dool'brengt, valt, kl'achtens 
het 2de in verband met het lste lid van art. 138 (EIU) ondel' de ornschl'ijving mil 
huisvI'edebl'euk, 

Art, 140. 
Deelneming aan cenc vel'eeniging die tot oogmerk heeft het 

plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vijf jaren. 

Deelneming aan eene andere bij de wet verboden vereelliging 
wordt gestraft met. gevangenisstraf van ten hoogst.e zes maanden 
of geldboete van ten hoogstc driehonderd gulden. 

'l'en aanzien der oprichters 'of bestumders knnllen deze straffen 
met een derde worden verhoogd. 

O. R. 0, AltT, 149, Deelneming aan eene vereeniging die tot oogmerk 
heeft het plegen van misdrijven waardoor de veiligheid van personen of 
goederen wordt aangerand, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaren. 

Deelneming aan eene andere bij de wet verboden vereeniging wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste :tes maanden of geldboete 
van ten hoogste drie honderd gulden, 

Ten aanzien der oprigters of bestuurders kunnen deze straffen met 
een derde wordell verhoogd, 
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Memorie van Toeliohting. 

IV. Deelneming aan t'el'bClden lJe/'eenigil~gelt (art. 149). 

Art. 149 vervangt art. 4 der wet van 22 April 1855 (Staatsblad nO. 32), 
waar strafbaar wordt gesteld» de deelneming aan een verboden vereeniging 
»voorzoover die niet reeds door de 3trafwet is beteugeld". Die wetsbepaling 
bevat alzoo een algemeen verbod tegen het deelnemen aan verboden ver
eenigingen en bovendien eene verwijzing naar bijzondere gevallen van zwaar
deren aard, in het wetboek van strafregt voorzien. Art. 149 blijft aan deze 
opvatting getrouw. Als »reeds door de strafwet beteugeld" komt, behalve 
bet» eomplot" van de artt. 86, 87 en 9 L C. P., voor zoo ver dit het karakter 
een er veL'eenigiug heeft aangenomen - te vergelijken met de artt. 103 
en 111 van het ontwerp [96 en 103J - hier bepaald in aanmerking 
de :0 association de mailfaiteurs en vers les personnes ou les propriétés" 
(art. 265 C. P.). Dit wordt juister uitgedrukt door: »eene vereeniging 
»die tot oogmerk heeft bet plegen van misdrijven waardoor de veilig
»heid van personen of goederen wordt aangerand". 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

AI t. 149, al. L. Het is te vreezen dat de bepaling, zoo als zü thans 
luidt, tot tal van moeijelijkheden zal aanleiding geven. Wat toch zijn de 
bier bedoelde misdrij ven? Ligt het antwoord op die vraag in het opschrift 
van titel VII? Maar daar is sprake van het in gevaat· brengen van de alge
meene veiligheid van personen en goederen, biel' van aanranding, dat verder 
gaat, en van de veiligheid ook in het bijzonder van person.en en goederen. 
Zijn hier dus nog andere misdrijven bedoeld en hoever gaat het kenmerk 
dier aanranding? De grens is inderdaad uiterst moeijelijk te trekken. De 
Commissie zou er geen bellwaar in zien de woorden »waardoor de veilig
heid van personen en goedereJl wordt aangerand" te doen vervallen. Het 
nut der beperking blijkt niet en door hare opheffing zouden een aantal 
netelige vragen worden voorkomen. 

Aan het verlangen der Commissie is voldaan. 

G. O. Awl'. 140 = art. 140 van het Wetboek. 

Art. 141. 

Zij die openlijk met vet'eenigde kl'achteu geweld plegen tegen 
personen of goederen, wordelI gestmft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vier jaren en zes maanden. 

De schuldige wordt gestraft: 
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jat'en, indien hij 

opzettelijk goederen vel'l1ielt of indien het door hem gepleegde 
geweld eenig lichamelijk letsel ten gevolge heeft; 

2°, met gevangenisstmf van ten hoogste negen jaren, indiell 
dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft; 

3°, met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien 
dat geweld den dood ten gevolge heeft. 

Art. 81 blijft buiten toepassing. 
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O. R. O. Alt'l' . 154. Zij die openlijk met vereenigde krachten geweld 
plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste viel' jaren en zes maanden. 

De schuldige wordt gestraft: 
met gevangenisstraf van ten hoogste ~es jaren, indien hij opzettelijk 

goederen vernielt of indien het dool' hem gepleegde geweld eenig ligchame
Itjk leed ten gevolge heeft j 

met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, indien dat geweld 
zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge heeft j 

met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien dat geweld 
den dood ten gevolge heeft. 

Poging tot dit misdrijf is niet straf baal'. 

Memorie van Toelichting. 

VI. Openlijk geweld (art. 154). 

Het feit voorzien in art. . 154 behoort niet, gelijk In de fransche en 
belgische wetgevingen 1, in den titel over beschadiging van goederen te 
worden geplaatst, daal' de handeling evem:eer tegen personen als tegen 
zaken kan gerigt zijn. 

In naauw verband met dit misdrijf - in duitsche wetboeken ~ Lands
friedenbruch" geheet.en 2 - staat de wederspannigheid met vereenigde 
krachten (art. 196 [1 82]) 3. Biel' wordt verzet gepleegd tegen de openbare 
orde en de veiligheid van personen en eigendommen, ginds tegen het open
baar gezag 4. De artt. 154 en 196 zijn dan ook in gelijksoortigen vorm 
vervat. In beide gevallen blijft de poging straffeloos. Zie de toelichting 
van B. I ad art. 56 [0 . R. O. j zie deel I, bI. 430-433]. 

De openlijke 5 geweldpleging tegen personen en goederen is het hiel' 
te straffen misdrijf. Niemand kan daaraan worden schuldig verklaard dan 
die werkelijk geweld pleegt. Alzoo gaat het niet aan, met het duitsche 
wetboek, strafbaar te stellen ieder, die tot de vereenigde menigte behoort, 
die aan de zamenrotting - een woord wegens zijne onbepaaldheid te 
vermijden - deel neemt, ook al is door hem geen enkele daad van ge
weld bedreven. 

Eene bijzondere strafvel'zwaring ten aanzien van de belhamels, de aan
stokers van het openlijk geweld (» Rädelsführer", "chefs, instigateurs ou 
provocateurs") is niet aan te bevelen. In eene georganiseerde vereeniging , 
(zooals in het geval van art. 149 [140]) zijn er vaste kenmerken waar
aan de bestuurders en aanvoerders kunnen worden gekend, maar bij de 
zuiver fe i tel ij k e zamen werking, zoo t.ot geweldpleging als tot weder
spannigheid, is 1°. het begrip van aanstokers en aanvoerders te onbe
paald, 2°. de hoofdaanlegger toch vaak niet krachtens de artt. 154 en 
196 te treft'en indien hij aan de uitvoering zelve geen deel neemt, noch 
door een del' in art. 57 [47] nO. 2 genoemde middelen tot het feit uit-

I Art. ~40 O. 1' .• al·lt. 528 , 529, C. P. H. 
~ § 125 D. Wb . • art. 1·18 Sakoeo. 
" ~ Landsfl' ie,lenbl'llch und Aufrnhl' grenzen urt "'Lbc au ciuundcl' and gehell :lugal' lcil'hl 

~in eiunuder übet·" . BERNER, t. u p. S. ~4ÇJ . 
• Ygl. al'l'e~L VUil dell hoogen raad vau 3 OeI. 18.1,8 (SCaooNEvJ<JLU, a,l arl. ~±O. uO. 5). 
& Zoo sPI'eekt art. k.J,O C. P. vao »force u u ver t e", § 125 D . Wb .• »0 ffe n ti ie h 

zlIsnmmenrolteL" . ',},u force OllVCl'te supJlose non seulemeut In violence. mais l 'emploi 
»public et fla~1"ant ae cette \' iolenre." CIL\UVEAU et flÉLIE, nn art. nO. ~Ç)Oll. Vg1. 
tIe anesten hij lSCHOONEVEL]). 
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lokt. Voorzoovel' blijkt van medepligtigheid (art. 58 [48J) of opruijing 
(art. 140 l131]), zal de regtel' bij de toemeting der straf ongetwijfeld 
acht slaan op hen, die als de hoofden del' beweging zijn aan te merken. 

Uit de voor de strafverzwaringen in geval van goederenvel'llieling 1 en 
van ligchaamsleed gekozen bewoordingen blijkt ondubbelzinnig, dat de 
zwaardere straf bedreiging beperkt is tot hen, die per s 00 n I ij k eenig 
goed hebben vernield of wier daden ligchamelijk leed, zwaar ligchamelijk 
letsel of den dood voor iemand hebben ten gevolge gehad. Onbillijk ware 
het, de verzwaring toe te passen op ieder, die deelneemt aan eene geweld
pleging waarin door d ad e n van a n der ende bedoelde ernstige ge
volgen zijn ontstaan. 

1 Guat de vernieling iu plundering over. zoo stijgt de straf wegens concursus realis mel 
diefstal. 

Advies van den Raad van State. 

Plegen Ntn geweld in vereenigil1g. De memorie van toelichting te dezer 
plaatse wijst el' op, dat in dit artikel alleen te straffen valt het misdrijf 
van openlijke geweldpleging tegen personen en goederen. Het ontwerp 
stelt niet stI'afbaar hen, die tot de vereenigde menigte behooren , die 
aan de zamenrott.ing deelnemen, ook al is dool' hen geene enkele daad 
van geweld bedreven. 

Anders bepaalt het Duitsche sttafwetboek § 125, eerste lid, al waar 
hij , die zich aan za men l' 0 tt i n g schuldig maakt, gestraft wordt, ook 
zonder dat hij zelf gewelddadigheden 
gepleegd hebbe. 

De Raad van State heeft zich niet 
kunnen o\'ertuigen van de juistheid 
del' gronden in de memorie van toe
lichting voor de weglating van dus
danige bepaling uit het ontwerp. 

Juist het zamenrotten kan het 
voorgenomen misdrijf steunen, moge
lijk maken, het openbaar gezag en de 
bijzondere personen intimideren, het 
herstel del' orde bemoeijelijken; onbe
wijsbaarheid en bij gevolg straffe
loosheid del' openlijke geweldpleging 
zeI ve voorbereiden. 

Het begrip van zamenrotting
afgescheiden van dat van deelneming 
aan zamenscholing 1 - treft men in 
de meeste vroegere strafwet.boeken 
del' bijzondere Staten van D u i tI; C h
lan d aan. 

Men treft het, even als iu art. 440 
van den Code Pénal van 1810, ook 
aan in art. 529 van den Code Pénal 
BeIge. 

1 AI·1. 202 ontwerp [ 1861, ~ 116 Duilsch 
,ll'afll'ethoek. 

Rapport aan den Koning. 

Ook na aandachtige overweging 
van de beschouwingen. waartoe dit 
artikel den Raad aanleiding gaf, blijft 
de ondergeteekende op de gronden, 
in de memorie van toelichting ont
wikkeld, van oordeel, dat het onnoo
dig is naast het misdrijf van dit arti
kel en de deelneming aan zamenscho
ling, strafbaar gesteld in art. 202 
[186], nog een bijzonder misdrijf van 
zamenrotting aan te nemen. Stelt men 
de geheele zaamgevloeide menigte 
strafbaar, indien zij een dreigend ka
rakter aanneemt, men komt, bij den 
toevloed van tal van onschuldigen (ge
lijk steedb pleegt te geschieden), in 
allerlei moeljelijkheden. Zood ra. wer
kelijk geweldpleging tegen personen 
of goederen gerigt wordt, zullen die
genen uit de menigte, die zich daar
aan schuldig maken, en ook zij die 
daaraan medepligt.ig zijn, alsmede 
zelfs zij, die pogen het te doen, onder 
het bereik del' strafwet vallen, en dit 
is toch voldoende. 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 154. Volgens de Memorie van 'l'oelichting wordt hier alleen stnJ.f
baar gesteld hij die werkelijk geweld pleegt, niet hij die tot de vereenigde 
menigte behoort, die aan de zamenrotting heeft deelgenomen zonder zelf 
individueel tot geweld te 7.ijn overgegaan. De Commissie acht dit stelsel 
juist, maar zij twijfelt of de redactie van het artikel de bedoeling duide
lijk weêrgeeft. Zij zou daarom liever lezen: ,. Hij die, wanneer openlijk 
met. vereenigde krachten geweld geplep-gd wordt tegen personen of goede
ren, persoonlijk daaraan deelneemt enz." 

Wijziging der redactie ware gevaarlijk en zou bij de interpretatie 
van andere artikelen (zie bijv. 196 [182]) tot de redeneering a con
trario leiden. 

Zij is ook onnoodig. »Zij die . ... plegen"; is het mogelijk duide
lijker uit te drukken dat alleeu strafbaar is hij die werkelijk geweld 
pleegt .~ 

Alin. 3. Deze alinea moet vervallen. Er is geen reden waarom de indi
viduele poging tot geweldpleging niet strafbaar zou worden gesteld. De 
alinea strijdt overigens ook tegen 's Ministers antwoord aan den Raad van 
State waar beweerd wordt, dat de poging wel strafbaar is. 

Alin. 3. is verwijderd. Zie verder ad art. 81 nieuw [deel I bI. 530 J. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

ligchamelijk leed. Ik moet ernstig in bedenking geven, dat de wetgever 
deze uitdrukking niet gebruike. Het is eene contradictio in tel'minis, even
goed als lichamelijk zielsvel'driet of liclzameli;jk har·tzeer zijn zou. !.eecl behoort 
uitsluitend tot de ziel. Het is eene stille in wendige droefheid, die zich , 
weinig uit. 

De gewone uitdrukking is lichamelijl.; letsel, en die omvat alles, 't zij 
zware kwetsuren, 't zij lichte verwondingen of pijnlijke aandoeningen. Zoo 
zegt men: ,. ki{j viel van 't paal'd, maaT' kwam el' zondel' letsel af," d. i. zon
der zich te bezeeren, in 't algemeen. 

De wetgever zelf spreekt in al. 3, in art. 89 [82] en elders, van zwaaI' 
ligchamel0'k letsel. Daardoor erkent hij tevens een licht lichamelijk letsel, en 
te recht, want ook een buil, een schram, pijn enz. is een letsel. Is het dus 
niet raadzaam, hier lichamelijk letsel te zetten? De afzonderlijke vermel
ding van zwaaI' lichamelijk letsel geeft. duidelijk te kennen, dat dit laatste 
hier uit.gesloten, dat hier dus alleen een licllt letsel bedoeld wordt, of althans 
in 't algemeen zulk een letsel, dat niet valt in de bepaling van zwaw' 
letsel, in art. 89 gegeven. 

In het opschrift van Titel XXI van het Tweede Boek heeft de wetgever 
zelf de uitdrukking ligchameliJ'k letsel in het algemeen gebezigd. 

N O'l'A: De voorgestelde wijziging schijnt. mij niet zonder bedenking. Is 
toch ligchamelijk LEED en - LETSEL wel hetzelfde? Van iemand, die van 
·t paard viel, wordt in ·t dagelijksch gesprek wel eens gezegd: ,. hij deed 
zich wel erg zeer, maal' kwam er toch zonder letsel af," om te kennen 
te geven, dat hij veel pijn moest lijden, doch geene breuk, ontwrichting, 
kneuzing enz. kreeg. Nu moet in het wetboek juist de ligchaamspijn wor
den uitgedrukt. Ten aanzien van sommige artikels, als: 154, 168, 169, 
[141, 154, 155] enz., is er wel is waar geene bedenking, leed door letsel 
te vervangen, maar in andere, bepaald in art. 324 [300] is Let m, i. 
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onmogelgk, omdat daar een klap, een slag, een du \\' , een stoot enz. , waar
door uitsluitend lichaamspijn wordt veroorzaakt, mede onder mishande
ling moet zgn begrepen. En in art. 324 behouden, kan het dan in de 
andere artikels wel gemist worden? 

AN'I'woolw: Wil men letsel niet, in elk geval moet leed dool' iets anders 
vervangen worden. 

Ik voor mij z.ou echter onder letsel wel degelijk ook Ffjn verstaan, en 
van iemand die, van 't paard gevallen, wel geen uiterlijk let.sel gekregen 
bad, maar toch erge pijn gevoelde, niet zeggen dat hg el' zonder letsel 
was afgekomen. 

G. O. AR'!'. 141 = art. 141 van het Wetboek. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(29 October 1880.) 

De heel' MACKAY: Ik lees in art. 141: "Zij die openlijk met verE:enigde kmchten 
geweld plegen tegell personen of goederen, worden" enz. 

Toen ik dit artikel VOOI' het eerst las, twijfelde ik el' niet aan of hiel' werden 
goederen bedoeld, die aan andere pel'sonen dan aan de daders toebehool'cn, Maal' in
dien dit het geval is, zou het verkieslijk zijn geweest dit in het artikel te vermelden. 

Wanneer in de andere bepalingen dcr wet gesproken wordt over goedel'en die aan 
anderen toebehooJ'en, wordt dit er uitdrukkelijk bijgevoegd. Zoo taat in art. 3-.9 
l350]: "IIij die opzettelijk en wede1'1'echtelijk eenig goed dat geheel of ten deele 
aan een ander toebehoort", enz. 

Waal'Om is diezelfde uit.dJ'Ukking niet in dit artikel gebruikt 1 Of wordt hier iets 
anders bedoeld 7 Is het ook niet noodig de woorden: "gelwel of ten deele aan een 
ande)' behoorende" el' bij te voegen 7 Mijn twijfel, ontstaan bij het lezen van het 
artikel 3-!9, is niet ve)'minderd, na de lezing van hetgeen de Minister op eene an
dere plaats van het Verslag zegt, waal' hij de woorden van Antoninus Pius: "intel'esl 
I'eipublicae. ne quis sua Te abulatw''', tot de zijne maakt. 

Meent de Ministel' dezen regel ook te moeten toepassen op dit artikel, dan zou 
ik el' toe moeten komen te gelooven dat wij hier te doen hebben met goederen, 
ook aan den persoon zei ven toebehoorende. 

De heel' MODDERMAN , jlJinister van Justitie: Het komt mij voor dat, wanneel' 
de uitlegger, de regter , de vraag te beantwoorden heeft of zekel' feit al of niet 
valt onder ue omschrijving van zeker artikel, hij niet alleen met de woorden, maar 
ook met tien geest del' wet en de historie van het misdrijf zal te rade gaan, Ik 
bedoel hiermede natuurlijk niet dat de l'egter een streepje \eJ'der zou mogen gaan 
dan de wet medeb)'engt; van het "nulluDl delictum sine lege" wordt nooit afgeweken. 
Maar behoudens deze beperking, gelden toch ook voor den traf)'egte)' alle regelen 
van uitlegging die op elk ander ]'egtsgebied worden gevolgd. 

Wij hebben hier cle t'is publico, de fm'ce ouvcrle van art -!.J,O Code Pénal. En 
wannee)' eenige personen, met vereenigde krachten, ieder tegen hun eigen pet'soon 
of goed openlijk geweld plegende, op grond van dit art.ikel werden ve)'volgö, clan 
geloof ik dat hun advocaat eene zeer dankbare taak zou te vervullen hebben. 

Art. 142, 

Hij die opzettelijk door valsche alarmkreten of signalen de 
rust vel'stoort, wo['(1t gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee weken of geldboete van ten hoogste zestig gulden, 
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Regeeringsopmerking in het Verslag van de Tweede Kamer. 

Art. 142 nieuw. Zie art. 487 oud en de n.anteekelling der Commissie 
ad h. a. rZie deze hieronder.] 

O. R. O. Al~T. 487. Met hechtenis van ten hoog. te drie dagen of geld
boete van t.en hoogste tien gulden wordt gest.raft openbare rustverstoring 
door valsche alarmkreten of signalen. 

Memorie van Toelichting. 

In onderscheiding V~Ln hpt volgend artikel [431] wordt hiel' geliischL dat 
de rust werkelijk verstoord is. Of de dader dit bedoelde, doet nietH af, 
zoo hem slechts de valschheid zijner kreten of signalen bekend wa . 

Men heeft hier te doen met een soort van baldadigheid, hierin van die 
van art. 478 [424] onderscheiden, dat zij niet de veiligheid maar - en 
in veel sterker mate - de orde in gevaar brengt. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 487. De Memorie van Toelichting eischt bekendheid met de valsch
heid del' alarmkreten en signalen. Dit dient de wet zelve uit te drukken. 
Het artikel zou anders ook toepasselijk zijn bijv. op hem, die, een ander 
brand hoorende roepen, te goeder trouw meeroept , niet wetende dat de 
kreet valsch is. Maar uit de noodzakelijkheid om hiel' de wetenschap del' 
valschheid als een element van het strafbaar feit op te nemen, blijkt tevens 
dat niet aan eene ovel·tl·eding maal' aan een lIIiscl1'ijj moet worden gedacht. 
De Oom missie zou dan ook het artikel willen overbrengen in den V den Titel 
van het Tweede Boek, en het aldus willen lezen: »Met gevangenisstraf van 
ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste vijftig gulden wordt 
gestraft hij, die opzettelljk door valsche alarmKreten of signalen de rust 
verstoort.' , 

Indien het artikel hiel' [nI. in titel II van Boek III] behouden !nogt 
worden, zou t.och het maximum gebracht moeten worden op:» hechtenis 
van ten hoogste veertien dagen of geldboet.e van ten hoogste vijftig gulden". 
Het maken van valsche alarmkreten of het maken van valsche ~ignalen kan 
gl'oot gevaar doen ontstaan. Men denke aan het geval dat» brand" wordt 
geroepen in een vollen schouwburg of, gelijk zich onlangs aan den Helder 
heeft voorgedaan, het signaal gegeven wordt als van een schip in nood. 

Aan de juiste opmerking wordt dool' art. 142 nieuw voldaan. 

G. O. Alt'I'. 142 = art. 142 van het Wetboek. 

Art. 143. 
Hij di.e door geweld of bedreiging met geweld eene geoor

loofde open bare vergadering verhindert., wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste negtm maanden. 

Art. 144. 
Hij die opzettelijk door het verwekken van wanorde of het 

maken van gedruisch eelle geoorloofde openbare vergaderilIg 
stoort, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee 
weken of geldboete van ten hoogste zestig gulden. 
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Art. 145. 

Hij die door geweld of bedreiging met geweld hetzij eene 
geoorloofde openbare godsdienstige bijeenkomst, hetzij eene ge
oorloofde kerkelijke plechtigheid of begrafenisplechtigbeid ver
hindert, wordt gé'Rtraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
flCIl Jaar. 

Art. 146. 

Hij die opzettelijk duor het vcrwekkeu van wanorde of het 
maken van geclmisch hetzij eenc geoorloofde open bare gods
dienstige b\ieeukomst., hetzij eene geoorloofde kerkelijke plech
tigheid of begrafenisplechtigheid stoort, wOl'dt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste eene maand of geldboete van 
ten hoogste honderd twintig gulden. 

O. R. O. ART. 155. Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene 
geoorloofde opèn bare vergadering verhindert. wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste negen maanden. 

O. R. O. ARr. 156. Hij die opzettelijk dool' het verwekkell van wan
orde of het maken van gedruisch eene geoorloofde openbare vergadering 
stoort, wordt gestraft lllet gevangenisstraf van ten hoogste twee weken 
of geldboete van ten hongste zestig gulden. 

O. R. Q. AltT. 157. Hij die door geweld of bedreiging met geweld 
hetzij eene geoorloofde openbare godsdienstige bijeenkomst, betzij eenp ge
oorloofde kerkelijke plegtigheid of begrafenisplegtigheid verhindert, wordt 
gAstraft met gevangenisstraf vau ten hoogste een jaar. 

O. R. Q. ART. 158. Hij die op~ettelijk door bet verwekken van wan
orde of het maken van gedruisch hetzij eene geoorloofde openbare gods
dienstige bijeenkomst, hetzij eene geoorloofde kerkelijke plegtigheid of 
begrafenisplegtigheid stoort 1 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste eene maand of geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. 

Memorie van Toelichting. 

VII. Vel'hindel'ing en st01'i?1g van bijeenkomsten, kel'keli:jl~e plegt(qlteden 
of begl'afenispZegtigheden (artt. 155-158). 

De grondwet er ken t bet recht del' ingezetenen tot vereeniging en ver
gadering (art. 10), en bes c her m t de kerkgenootschappen (art. 165). De 
strafwet heeft zich, gelijk tot dusver 1, bij deze grondwettige waardering 
van de kerkgenootschappen te eerder aan te sluiten, daar de volksover
tuiging biermede overeenstemt. De verhindering van eene godsdienstige 
bijeenkomst maakt op het algemeen een veel pijnlijker indruk en deze 
meerdere prikkelbaarheid verhoogt het gevaar voor algemeene rustversto
ring. De verhindering en verstoring van kerkelijke plegtigheden en van 
beg"afenisplegtigheden staat met die van godsdienstige bijeenkomsten gelijk. 

Verhindering (artt. 155, 157) eischt zwaardere straf dan enkele 
stoornis (ar tt. 156, 1[,8). 

J Art. 260 vg. C.I'. Ygl. Je Brit. 2.3-32, til. 11, ou(werp 18t7 en de mem. van (oc!. 
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Verslag van de Tweede Kamer. 

Art. 157. De min de l' hei d del' Co m mis s i e keurde de bijzondere 
bescherming, hiel' aan de godsdienst verleend, af. Den geestelijken of be
dienaren van de godsdienst moeten dool' den Staat geen bijzondere ver
pligtingen worden opgelegd, zoo als geschiedde in de artt. 201 en 202 van 
den Code Pénal, maal' aan den anderen kant moet ook geen bijzondere 
bescherming worden verleend. Het is niet wenschelijk dat de Staat uitmake 
wat god~dienst is, en h'et is ook onnoodig, want de bescherming van het 
gemeene regt is ook voor de godsdienst voldoende. - De Co m mis s ie 
evenwel wenscht de stmfverzwaring zoowel hier als in art. 158 te behouden. 
De bijzondere bescherming is niet eene bescherming aan de kerk of aan 
de geestelijken verleend, maar de aard van ons volk brengt mede, dat 
inbreuk op zijn godsdienstzin als een zwaarder vergrijp wordt opgevat dan 
inbreuk op de vrijheid van geoorloofde vergaderingen in het algemeen. 

G. O. AIl.TT. 143-146 = artt. 143-146 van het Wetboek. 

Art. 147. 

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geld
boet.e van ten hoogste honderd twintig gulden wordt gestraft: 

1°. hij die een beclienaar van den godsdienst in de geoor
loofde waarneming zijner bediening bespot; 

2°. hij die voorwerpen aan eenen eeredienst gewijd, waar en 
wanneer de nit.oefening van dien dienst geoorloofd is, 
beschimpt. 

o. R. O. Alt'!'. 159. Wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
eene maand of geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden: 

10
• hij die een bedienaar van de godsdienst tijdens de geoorloofde waar

neming zijner bediening bespot; 
2°. hij die voorwerpen aan eene eel'edienst gewijd, waar en wanneer 

de uitoefening van die dieDst geoorloofd is, beschimpt. 

Memorie van Toelichting. 

VIII. Bespotting en beschimping van óediellw'en van de godsdie?/st 
en V(tn voorwerpen item eene eel'edümst gew0d (art. 159). 

Art. 159 behelst in eeDvoudiger vorm den inhoud vaD de artt. 27 en 28 
ont werp 1847. WegeDs de heD king , die de godsdienstige overtuiging door 
dezen spot en schimp oDdervindt, behoort het misdrijf tot die tegen de 
opeDuare orde. De spot vloeit niet altijd voort uit den voor beleediging 
vereischten animus injuriandi, eD de schilllp heeft niet altijd btOOl'Dis eeD er 
godsdienstige biieenkomst of kerkelijke plegtigheid ten gevolge; desniet
temin zijn beide hoogst kwetsend voor het godsdienstig gevoel en stellen 

. daardoor de openbare orde in gevaar 1. 

Bij de uitdrukkingen »geoorloofde kerkelÜkp. plegtigheid", »geoor-
10 ofd e waarnemiDg zijner bediening" , »w aar eD wan Deer de uitoefening 

1 \'gJ. "rtl. lil. ]{ .j ( ' . 1'. B. cu § 166 D. \\' Il . 
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van de dienst geoorloofd is", denke men aan de beperkende bepalingeu 
omtrent processitin en godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten 
plaatsen 1. 

1 Vgl. nrt. 167 Grondwet [van 1848]. DE BOSCH KEMl'ER , Staalsregt , bl. 16l. 

Regeeringsopmerking in het Verslag van de Tweede Kamer. 

Art. 159. Met het oog op de ernstige gevolgen die het feit voor 
de openbare orde hebben kan, is de straf verzwaard. 

Opmerkingen van Prof. M. de Vries. 

Wordt gestraft. Ongewone constructie, ook in deze wet. Zou het niet 
raadzaam zijn, den zin te beginnen met de woorden: Met gevangenisstraf, 
en wordt gestraft achteraan te zetten? Zoo doet de wetgever zelf b. v. 
in art. 166, 187, 188 [152, 174, 175]. Waarom hier niet dezelfde 
woordschikking? 

N0. 1, tio"dens. D. i. ten tijde van, op den tijd waal'in het vel'melde vom·valt. 
Maar is dat hier wel de bedoeling? Wanneer b. v. een predikant in de 
kerk züne leerrede houdt, en iemand op dat zelfde uur op straat of in 
een koffiehuis hem bespot, dan bespot hÜ hem tijdens de waarneming 
züner bediening, maar niet in züne tegenwoordigheid. De bedoeling zal 
toch wel zijn, dat het bespotten in tegenwoordigheid van den geeste
lijke geschiedt. Dit wordt uitgedrukt, niet door tio"dens, maar door in 
of bij. Liefst in. Zoo zegt het Ontwerp zelf in art. 194 [180]: "een 
ambtenaar . . .. in de regtmatige uitoefening züner bediening." 

G. O. ART. 147 = art. 147 van het Wetboek. 

Art. 148. 

Hij die opzettelijk den geoorloofd en toegang tot eene begraaf
plaats of het geoorloofd vervoer van een lijk naar eene begraaf
plaats verhindert of belemmert, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste eene maand of geldboete van ten hoogste 
honderd twintig gulden. 

Art. 149. 

Hij die opzettelijk een graf schendt of eenig op eene begraaf
plaats opgericht gedenkteeken opzettelijk en wederrechtelijk 
vemielt of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar. 

Art. 150. 

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een lijk opgmaft of 
wegneemt of een opgegraven of weggenomen lijk verplaatst of 
vervoert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of geldboete van ten hoogste d.·iehonderd gulden. 

1I 7 



--- - ~-

98 Boek 11. Tit. V. MISDRIJVEN TEGEN 

Art. 151. 

Hij die een lijk begraaft, verbergt, wegvoert of wegmaakt, 
met het oogmerk om het overlijden of de geboorte te verhelen, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

O. R. O. ART. 160. Hij die opzettelijk den toegang tot eene begraafplaats 
of het geoorloofd vervoer van een lijk naar eene begraafplaats verhindert 
of belemmert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste eene 
maand of geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. 

O. R. O. ART. 161. Hij die graven schendt, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste negen maanden. 

O. R. O. ART. 162. Hij die, buiten de gevallen bij de wet toegelaten, 
een begraven lijk opgraaft of weden'egtelijk een lijk van eene begraafplaats 
of uit een lijkenhuis wegneemt, of opzettelijk zoodanig opgegraven of weg
genomen lijk verplaatst of vervoert, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

O. R. O. ART. 163. Hij die een lijk begraaft, verbergt, wegvoert of weg
maakt met bet oogmerk om het overlijden of de geboorte te verhelen, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete 
van ten hoogste drie honderd gulden. 

O. R. O. ART. 164. Hij die, geen geneeskundige zijnde, buiten toezigt 
van een geneeskundige een lijk opent of ontleedt, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste 
drie hondArd gulden. 

Memorie van Toelichting. 

IX. Misdrijven betreffende gmven en lijken (artt. 160-164). 

Die strafbare feiten uit de wet van 10 April 1869 (Staatsblad nO. 65), 
betrekkelijk het begraven van lijken, de begraafplaatsen en de begrafenis
regten , welke geacht kunnen worden tot de misdrijven tegen de openbare 
orde te behooren, vinden hier eene plaats. 

Art. 41 nO. 12 dier wet is overgenomen in art. 160, en het zwaardere, 
in art. 43 nO. 5 voorkomende misdrijf van grafschennis vindt men in art. 
161 terug; met dien verstande echter dat hier niet, gelijk in de bijzondere 
wet, van het schenden van graven en beg r a af pI a a t sen gewaagd wordt. 
Zoo scherp begrensd en stuitend het begrip van grafschennis is, even onbe
paald en on beteekenend is het :0 schenden een er begraafplaats", eigenlijk 
eene elliptische uitdrukking voor het schenden of beschadigen van voor
werpen, die zich op eene begraafplaats bevinden. De algemeene bepaling 
tegen vernieling of beschadiging van goederen (art. 379 [350]), met de 
verzwaring voorzoover eenig gedenkteeken mogt geschonden zijn (art. 
380 nO. 3), is daarvoor genoegzaam. 

De inhoud van art. 43 nO. 1 en 3 in verband met art. 12 der begrafenis
wet is overgebragt naar art. 162. Vereischte art. 12 voor de opgraving 
of het vervoer van een opgegraven lijk, anders dan op regterlijk gezag, 
alleen het verlof van den burgemeester, zoo ware de eigenmagtige handeling 
zonder dit ambtelijk verlof te hebben bekomen, aan te merken als een 
misdrijf tegen het openbaar gezag. Nu echter art. 12 tevens vordert de 
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toestemming van den eigenaar van het graf, verdient eene rangschikking 
in de zen titel de voorkeur. 

De zwaardere straf tegen het in art. 163 strafbaar gestelde feit vindt 
haren grond in de overweging, dat dit misbruik inbreuk maakt op de 
geloofwaardigheid der registers van den burgerlijken stand, en dikwijls 
wordt gepleegd om andere misdrijven te bedekken of om zich wederregtelijk 
eenig voordeel te verzekeren. De dubbele uitdrukking '" het overlijden of 
de geboorte te verbergen" is noodzakelijk om én de overleden pasgeborene 
èn de doodgeborene kinderen te omvatten, juist ten hunnen opzigte zal het 
misdrijf zich het meest voordoen. 

Art. 164 komt in de plaats van art. 43 nO. 7 der begrafenis wet. Uit de 
vergelijking met het vierde lid van art. 1 dier wet blijkt, dat men alleen 
wilde verhoeden het verrigten van lijkopening of ontleding door iemand 
die noch geneeskundige is, noch onder toezigt van een geneeskundige 
handelt. De strafbedreiging echter in art. 43 nO. 7 tegen ieder", die geen 
geneeskundige is of buiten toezigt van een geneeskundige" zou kunnen 
leiden tot de opvatting, dat aan een niet-geneeskundige nim mer en aan 
een geneeskundige alleen onder toezigt van een a n der geneeskundige de 
lijkopening vergund ware. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 160-164. Eene minderheid der Commissie zou deze be
palingen willen overbrengen naar de begrafeniswet. Wanneer het noodig 
is eene bi:jzondere bescherming voor het vervoer en de bewaring van lijken 
in het leven te roepen, dan behoort zij ook eigenaardig in eene bijzondere 
wet, niet in het algerneene Wetboek te worden geregeld. In het algemeene 
Wetboek. zijn alleen algemeene voorschriften op hunne plaats. Acht men 
het noodig bijv. belemmering van het openbaar vervoer strafbaar te stellen 
in het Wetboek, dan beperke men zich niet tot lijken maar strekke de 
bepaling uit tot alle vervoer, ook van eene partij goederen bijvoorbeeld. 

De Co m mis s ie vereenigt zich met het ontwerp. Het is te dezer plaatse 
niet meer dan een gevolg van het aangenomen stelsel om zooveel mogelijk 
alle misdrijven, ook die welke tot nu toe in speciale wetten worden geregeld, 
in het Wetboek zamen te vatten. Dat de bescherming alleen verleend wordt 
ten aanzien van lijken vindt zijn grond daarin, dat lijken in de schatting 
van het volk niet op eene lijn met andere levenlooze voorwerpen gesteld 
worden. De belemmering van het vervoer van een lijk is vergrijp tegen de 
openbare orde niet alleen, maar het is eene daad welke onafhankelijk van 
wettelyke voorschriften als regtschennis mag worden gequalificeerd. De 
Commissie meent hierbij te mogen opmerken, dat de feiten welke in de 
begrafeniswet als wanbedt'ijven worden gestraft en welke hier niet zijn op
genomen, alle naar de beginselen van dit Wetboek tot de overtredingen 
moeten worden gebragt. Eene aanvulling van de door de Regering voor
gestelde bepalingen met andere wanbedrijven uit de begrafenis wet acht 
zy uit dien hoofde overbodig. 

Art. 164 is geschrapt als zijnde geen misdrijf, maar hoogstens eene 
overtreding. Dat iemand alleen onder toezicht van bepaald aangewezen 
personen iets doen mag, kan alleen de wet, niet het recht hem leeren. 

Daarenboven is het verbod niet geschikt om in een Wetboek, in 
zoo algemeene termen, geperpetueerd te worden. Een medisch student 
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die nog slechts zijn propaedeutisch examen heeft afgelegd, is stellig 
nog geen geneeskundige. Zal de:.::e student onder de misdadigers ge
rangschikt worden, omdat hij de sectie voortzet ook nadat de professor 
en zijn ad siste nt zich hebben verwijderd? 

Voorts, wanneer eenmaal de anatomie van de geneeskundige naar 
de natuurkundige faculteit werd overgebracht (waar zij volgens som
migen te huis behoort), zal dan de professor anatomiae geen prac
tisch college meer mogen geven zonder toezicht van een medisch 
collega? 

Art. 160. '1> Toegang tot eene begraafplaats." Door deze redactie zou de straf
bepaling alle bewaarders van kerkhoven treffen. Het is daarom noodig te 
lezen: »Hij die wederregtelijk en opzettelijk den toegang enz." 

De Minister heeft het bezwaar weggenomen, door in plaats van 
»toegang" te lezen: :.geoorloofde toegang." 

Art. 16l. G,'aven schendt: Liever: een graf. 
Ook de bijvoeging van het woord »opzettelijk" is noodig. Een graf kan 

ook bij ongeluk geschonden worden, bijv. bij het delven van een ander 
graf in de onmiddelijke nabijheid. 

Art. 161 is gewijzigd overeenkomstig het voorstel. Tevens is het 
opzettelijk en wederrechtelijk vernielen of beschadigen van gedenk
teekenen op kerkhoven herwaarts overgebracht [nI. uit art. 380, 3°. 
O. R. 0.]. De hier bedoelde gedenkteekenen hebben dikwerf geen 
bekenden eigenaar meer; toch moet dan niemand, dan alleen het 
bestuur der begraafplaats, tot hun verwijdering bevoegd zijn. 

Een jaal' is als maximum voor dit misdrijf niet te veel. 

Art. 162. De Commissie geeft in overweging de woorden: ,. buiten de 
gevallen bij de wet toegelaten, een begraven lijk opgraaft of" even als 
de woorden: »opgegraven of" te doen wegvallen. Het opgraven van een 
lijk, buit.en het geval van art. 161 of art. 163 is niet meer dan wet
schennis en derhalve overtreding. Hetzelfde geldt van het vervoer van 
zulk een lijk. 

AI,t. 162 drukt, in de gewijzigde redactie, met minder woorden 
meer uit. Ook het wederrechtelijk weghalen van een lijk uit het sterf
huis valt thans onder het artikel. 

Hoewel soms geldboete voldoende zal zijn, laten zich gevallen denken 
waarin dit misdrijf zwaarder straf dan van drie maanden verdient. 

Opmerking van Prot. M. de Vries. 

Art. 16l. gmven. Is het artikel niet toepasselijk op hem, die een enkel 
graf schendt? Het meervoud gl'aven doet dit onderstellen. Zet men een 
gl'af, dan is daar ook het meervoud onder verstaan; want wie twee gmven 
schendt, schendt tweemaal een gmf. 

Art. 163. Achter wegmaakt eene komma te plaatsen; want de woorden 
met liet oogmerk enz. moeten niet alleen met wegvoel·t of wegmaakt, maar 
ook met begl'aaft en verbergt verbonden worden. Verg. art. 209 [zie bij 190], 
waar dezelfde woorden voorkomen, en waar te recht achter wegmaakt eene 
komma staat. 

G. O. ARTT. 148-151 - artt. 148-151 van het Wetboek. 
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Verslag van de Eerste Kamer. 

Artt. 149 en 150. Lettende op den 
eerbied, dien onze volksaard voor 
lijken koestert, oordeelde men het 
maximum van één jaar zeer laag. Op 
het stelen van eene geldsom staat een 
maximum (art. 310) van vier jaren; 
dit achtte men geene evenredigheid. 

Antwoord der Regeering. 

De straf is in het ontwerp reeds 
zwaarder niet alleen dan in de artt. 
161, 162 van het oorspronkelijk ont
werp maar ook dan in het geldend 
recht (wet van 10 April 1869 Staats
blad nO. 65). Volgens art. 43 nO. 5 
dier wet toch is voor grafschennis het 
maximum één jaar gevangenis met 
of zonder boete van hoogstens f 100. 

Diezelfde straf geldt ook krachtens art. 43, nos. 1 en 3 voor de feiten van 
art. 150, voor welke door het ontwerp het maximum der boete met f 200 
wordt verhoogd. 

Overigens, zoo de grafschennis geschiedt met het, meest gewone, oog
merk, om zich iets toe te eigenen, dan zijn ook de bepalingen omtrent 
diefstal toepasselijk. 

'1' I 'r E L V 1. 

Tweegevecht. 

Memorie van Toeliohting. 

Het ongeoorloofde van het tweegevecht en de noodzakelijkheid, dat daar
tegen op de eene of andere wijze door de strafwet worde gewaakt, mogen 
thans als algemeen erkend worden aangenomen. Verschillend wordt nog 
altijd gedacht over de vraag, of men het duel als delictum sui genel'is heeft 
te beschouwen, dan wel beter doet om deze handeling zelve straffeloos te 
lat.en en het daardoor veroorzaakt ligchaamsleed onder de gewone straf
bepalingen van moord, doodslag en mishandeling te begrijpen. 

Deze vraag is, op hAt voetspoor van het ontwerp van 1847 en de meeste 
nieu were wetgevingen en schrij vers, in eerstgemelden zin beantwoord. Het 
valt niet te ontkennen dat het tweegevecht een zeer eigenaardig karakter 
bezit en dat, zelfs waar de uitslag dood of verwonding is, deze feiten niet 
naar de gewone regelen omtrent doodslag of mishandeling kunnen be
oordeeld worden. Het bepaalde voornemen om te dooden of ernstig letsel 
toe te brengen is zelden aanwezig. In den regel is het oogmerk der par
tijen voornamelijk daarop gerigt om door eene bepaalde onderling overeen
gekomen handeling, door een oud en moeijelijk uit te roeijen vooroordeel 
als de meest geschikte aangewezen, voldoening te verkrijgen en te geven 
voor eene ware of vermeende krenking van het eergevoel. In zeer vele 
gevallen is het zelfs het bestaande maatschappelijke vooroordeel en niet 
eigen misdadige impulsie, die de daders tot het misdrijf beweegt, en stelt 
men zich met het minimum van toegebragt leed, door dat vooroordeel 
gevorderd, soms met eene bloot formele handeling of schijnvertooning te
vreden. En zelfs waar het tweegevecht door ernstiger hartstogten uitgelokt, 
met ernstiger wil, op leven en dood wordt aangegaan, geeft de voorafgaande 
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overeenkoms~ van partijen aan den in tweegevecht gepleegden doodslag 
of verwonding evenzeer een bijzonder karakter als aan den doodslag op 
verzoek des verslagen en of aan de hulp bij zelfmoord (artt. 317, 318 
[293, 294]). Dat bijzonder karakter blijkt bovendien uit de onraadzaam
heid om bij tweegevecht de gewone regelen van provocatie toe te passen. 

De toepassing der gewone bepalingen omtrent moord, doodslag en ver
won ding , alleen mogelijk bij een wetboek dat, zooals de Code Pénal, bij die 
bepalingen het oogmerk van den dader buiten rekening laat, is bovendien 
in de praktijk niet alleen onvoldoende gebleken om de dwaling omtrent 
het regtmatige en zedelijk geoorloofde van het tweegevecht uit te roeijen , 
maar strekt veeleer om haar te bestendigen. De gelijkstelling van hande
lingen van zoo verschillenden aard schokt bet regtsgevoel en leidt er toe, 
dat de gevolgen verijdeld worden door niet-vervolging of door eene ruime 
toepassing van verzachtende omstandigheden of van het regt van gratie, 
waarin bet vooroordeel omtrent het zedelijk geoorloofde van het twee-
gevecht voedsel vindt 1. . 

De straffeloosheid, die in dat stelsel eigen is aan alle handelingen, die 
het tweegevecht voorafgaan en zelfs aan het t.weegevecht, voorzoover daarop 
niet op zijn minst eene verwonding volgt, is evenmin te regtvaardigen. 
Herstel van een nadeel of van eene ware of vermeende krenking, door eigen 
handeling en door gewelddadige middelen, ten doel hebbende, tas~ bet 
tweegevecht, afgescheiden van de gevolgen, reeds op zich zelf de maat
schappelijke orde aan, die eigenmachtig herstel door gewelddadige middelen 
wraakt. Het is eene bevordering van eigenrigting, die in een beschaafden 
staat en bij gevestigde en regelmatig werkende regtsorganen krachtig 
moet worden tegengegaan, ook daal' waar partijen ongedeerd het terrein 
verlaten en vrijwillig of gedwongen de gevolgen van hunne eigenmagtige 
inbreuk op de openbare orde, op den regtSVl'ede ontgaan. Zelfs hande
lingen, die anders zonder bezwaar buiten het gebied der strafwet zouden 
kunnen gelaten worden, verkrijgen ten gevolge van het bestaande voor
oordeel een bijzonder karakter, oefenen op de vrije wilsbepaling een soort 
van dwang uit, die in zeer vele gevallen de eenige aanleiding tot het 
tweegevecht is en waartegen de strafwet bescherming moet verleenen. Zij 
die zich opzettelijk tot werktuigen van dien dwang maken, bet bestaande 
vooroordeel misbruiken ten nadeele van hem, die weigert het misdrijf 
te plegen, verdienen evenzeer gestraft te worden als zij die meer regt
streeks het misdrijf uitlokken. Vandaal' dat niet alleen het tweegevecht 
op zich zelf (art. 168 [154] eerste lid) maal' ook de uitdaging en aan
neming (art. 167), de overbrenging der uitdaging, de ophitsing tot twee
gevecht en de openbare blijken van minachting wegens het nalaten van 
het misdrijf (art. 166 [152, 153]) strafbaar zijn gesteld. 

Wel verre dus, dat de beschouwing van het tweegevecht als afzonderlijk 
misdrijf zoude strekken om het te begunstigen door de ligtere strafbaarheid, 
zal het juist dan kraçhtig worden tegengegaan én door bestrijding zijner 
oorzaken, én dool' de zekerheid van toepassing eener gematigde en alzoo 
billijke straf 2. 

Daar het tweegevecht in de eerste plaats als een inbreuk op een bepaald 

1 BERNER, t.. a. p. S. 467: »Es giebt niohts Unweiseres. a18 das Duell mit Mord 
»und 'l'odtschlag auf gleiche Linie zu stellen". 

2 Vgl. mem. van toelichting ad tit. XII, boek II. ontwerp 1847. 
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deel del' openbare orde, den regtsvrede , is te beschouwen, sluit het zich 
naauw aan bij de misdrijven van den voorafgaanden titel, terwijl de bij
zondere voorschriften voor de bijkomende handelingen een afzonderlijken 
titel voor dit onderwerp verlriesselijk maken. Met name is het onraadzaam 
de bepalingen van de artt. 169 [155] en 170 [156] laatste lid, welke toch 
minder eigenaardig in den titel der misdrijven tegen de openbare orde plaats 
zouden vinden, van de overige bepalingen omtrent het tweegevecht te 
scheiden. In de orde del' artikelen is voorts de volgorde del' strafbare 
handeling~n bij een tweegevecht gevolgd. 

Eerst de oorzaken van het tweegevecht (art. 166) , daarna de uitdaging 
(art. 167), dan het tweegevecht zelf met de gevolgen die het somtijds 
teweegbrengt (art. 168) en ten besluite de levensberooving en mishandeling 
onder den schijn van tweegevecht (art. 169), benevens de personen, die 
als getuigen of geneeskundigen bij het duel tegenwoordig zijn (art. 170). 

Advies van den Raad van State. 

Artt. 166-170. Tweegevecht. Teregt is naar 's Raads inzien, het t wee
gevecht als een delictum sui generis beschouwd. 

Hij heeft slechts enkele aanmerkingen op de artikelen. 

Verslag van de Tweede Kamer. 

Tweegevecht. Eene min der hei d in de afdeelingen , ook in de Commissie 
vertegenwoordigd, verklaarde zich tegen het stelsel der Regering. Dool' het 
duel te maken tot een delictum Bui genel'is geeft men het eene zekere waar
digheid, en vermindert de waarde van het menschenleven dat ten gevolge 
van het duel in gevaar komt of verloren gaat. Men wil het vooroordeel 
bestrijden, maar dool' het duel als zoodanig te straffen erkent men het en 
voedt het dwaalbegrip dat llien wil tegengaan. Men drukt bovendien een 
zekeren stempel van fatsoenlijkheid op het duel, zoowel dool' de erkenning 
del' mindere strafwaardigheid als dool' het feit dat men alleen een zekeren 
vorm van tweegevecht behandelt en niet het ten platten lande voornamelijk 
voorkomend tweegevecht, waarbij noch uitdagingsoverbrenging noch ge
tuigen te pas komen. Bovendien is in de praktijk de behoefte tot regeling 
del' zaak als afzonderlijk misdrijf niet gebleken. Er ligt zelf" in het stelsel 
van het ontwerp eene aanmoediging van het duel dat tegenwoordig, nu de 
jurisprudentie de straffen van moord ', doodslag en verwonding toepast, 
zeldzaam is , terwijl voortaan de ligtere straffen, die bij een toegevend regter 
tot een laag minimum kunnen dalen, ongetwijfeld een ongunstigen invloed 
op het cijfer del' duels zullen uitoefenen. Eindelijk is het stelsel niet te 
rijmen lliet de praktijk bij het leger, waal' niet-voldoening aan eene uit
daging tot duel verwijdering uit het corps ten gevolge heeft. Men zou 
daarom het tweegevecht aan het gewone regt. willen overlaten. In zoo ver 
echter de uitdaging eene soort van eigenrigting is, zou men deze als mis
drijf tegen de openbal'e orde kunnen straffen en evenzoo het zijn van getuige 
bij een duel. Art. 166 [152. 153] zou derhalve bij den vorigen titel 
kunnen worden gevoegd terwijl de overige artikelen van dezen titel zouden 
moeten vervallen. 

De Co m mis si e, in overeenstemming met de meerderheid in de afdee
lingen. is evenwel van een tegenovergesteld gevoelen. 

Als van een duel het gevolg is de dood van eene del' partijen, zou er 
alleen van moord sprake kunnen zijn, maar ook dit misdrijf is niet aan-
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wezig, want er is geen praemeditatie van dien aard als bij moord vereischt 
wordt. Vóór dat de jurisprudentie van het Fransche Hof van Cassatie, 
pOU1' Ze besozn de la cause, duel strafbaar verklaarde als moord, berustte 
de straffeloosheid op arresten van datzelfde Hof, waarin de volgende on
wederlegbare considerans voorkwam: »que 1 'homicide commis en duel ne 
pourrait être assimilé au meurtre commis avec préméditation; que ce que 
Ie Code qualifie assassinat, en effet, suppose une agression préméditée non 
concertée auparavant avec cel ui sur lequel elle a été exercée, accompagnée 
du des sein de donner la mort, et dans laquelle s'il y a eu r ésistance, 
la défense n'est née que de l'attaque; que dans Ie duel au contraire, il 
y a eu toujours convention antérieure, intention commune, r éciprocité 
et simultan,'ité d'attaque et de défense." 1 

Hetzelfde geldt evenzeer van duel, als alleen ligchamelijk leed of letsel 
daarvan het gevolg is. 

Al waren dus de bezwaren tegen het maken van het duel tot een cleZicturn 
8ui generis juist, dan nog zou men nimmer de zaak kunnen laten gelijk zij 
tbans is; en zelfs al zou men de moeijelijkheden door het Fransche Hof 
van Cassatie aangeduid, het bestaan van coïncidentie van opzet en coïn
cidentie van noodweer kunnen overwinnen, dan nog zou deze bedenking 
overblijven, dat men alleen de straffen op misdrijven tegen het leven en 
mishandeling gesteld op duel zou kunnen toepassen; maar die straffen zijn 
onge1îvenredigd aan het feit. Duellisten kunnen niet met moordenaars en 
hen die mishandeling plegen gelijk gesteld worden. Duel blijft ni.et te min 
in elk geval een strafbaar feit en kan dus niet hebben het karakter van 
waardigheid of fatsoenlijkheid. Juist de strafbaarheid als zelfstandig mis
drijf zal de vervolging eerder mogelijk en zekerder maken dan thans, nu 
menigmalen wegens de gedwongen toepassing van de bepalingen, moord 
en mishandeling betreffende, met duel de hand is geligt. Een andere grond 
voor afzonderlijke regeling van het duel ligt in de wenschelijkheid om ook 
de feiten van artt. 166 [152, 153], 167 en 170 [156] strafbaar te 
kunnen stellen. 

Het beroep op de militaire praktijk kan zeker geen argument zijn voor 
de bestendiging van den bestaanden toestand. Te eerder wanneer het duel 
als delictum sui generis is strafbaar gest.eld, zal de Minister van Oorlog 
tegen moedwillige overtreding van eene uitdrukkelijke bepaling der straf
wet kunnen waken. 

Verslag van de Eerste Kamer. 

Over het tweegevecht als delictum 
sui gene1'is heerschte hetzelfde ver
schil van gevoelen, dat in het Ver
slag der Tweede Kamer vermeld 
wordt. De meerderheid was vóór de 
ontworpen regeling; eenige leden 
achtten echter de maxima in dezen 

Antwoord der Regeering. 

Nog nooit is ergens eenige straf
bepaling op het duel voorgesteld die 
niet door sommigen te licht en door 
anderen te zwaar werd geacht. 

Titel te zwaar. 

1 Zie CHAUVEAU et HÉLIE , Théorie du Code Pénal , éd . NYPELS, I , p. 753 , nO. 2468. 
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Art. 152. 
Met gevangenisstraf van ten boogste zes maanden wordt 

gestraft: 
1°. bij die iemand tot eene uitdaging tot tweegevecht of tot 

het aannemen van eene uitdaging aanzet, indien daarop 
een tweegevecht volgt; 

2°. hij die opzettelijk eene uitdaging overbrengt, indien daarop 
een tweegevecht volgt. 

Art. 153. 
Met gevangenisstraf van ten hoogste vier maanden of geld

boete van ten hoogste driehonderd gulden wordt gestraft hij 
die iemand in het openbaar of in tegenwoordigheid van derden 
verwijtingen doet of hem aan bespotting prijsgeeft, omdat hij 
niet tot tweegevecht heeft uitgedaagd of omdat hij eene uit
daging heeft afgewezen. 

O. R. O. ART. 166. Met gevangenisstraf van ten hoogste viel' maanden 
of geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden wordt gestraft: 

1 0. hij die iemand tot een tweegevecht aanzet, indien daarop eene uit
daging volgt; 

2°. hij die opzettelijk eene uitdaging overbrengt; 
3Q

• hij die iemand in het openbaar of in tegenwoordigheid van derden 
verwijtingen doet of aan bespotting prijs geeft, omdat hij niet tot 
tweegevecht heeft uitgedaagd of omdat hij eene uitdaging heeft af
gewezen. 

O. R. O. ART. 167. Hij die iemand tot tweegevecht uitdaagt of eene 
uitdaging aanneemt, wordt, indien het tweegevecht niet volgt, gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten 
hoogste honderd twintig gulden. 

Memorie van Toelichting. 

Art. 166 breidt de algemeene bepaling van art. 57 [47] nO. 2 ten opzigte 
van dit misdrijf uit. 

Ten einde ook verwijt en spot door middel der drukpers aangedaan in 
de bepaling te begrijpen, is nevens ~in tegenwoordigheid van derden" nog 
de uitdrukking :oin het openbaa.r" noodig 1. 

Art. 167. De wet die het tweegevecht straft a.ls inbreuk op den regts
vrede , behoort de uitdaging en de aanneming del' uitdaging gelijk te 
stellen 2. 

I Art. 424 C. P. bezigt de uitdrukking "décrier publiquement". 
~ Niet over te nemen is dus lIit de artt. 6 en 7 h. t. ontwerp 1847 de vierledige ouder-

scheiding in straf naarmate de schuldige is: 
beJeeiliger en uitdager, 
of beleediger en uitgedaagde, 
of beleedigde en uitdager, 
of beleedigde en uitgedaagde. 
Deze regel gesteld in art. 258 van het saksische strafwetboek, nl. dat bij de toepassing 

der straf vooral te onderzoeken is wie de voorname aanleiding gaf tot het tweegevecht, past 
niet in een wetboek. Ook zullen de wllre motieven van het duel aan den regtel' meestal 
onbekend blijven. 
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Betwist is de vraag, of straffeloosheid behoort te worden verzekerd aan 
hem, die wel heeft uitgedaagd of de uitdaging aangenomen, doch vrijwillig 
is teruggetreden vóór den aanvang van het tweegevecht. Het ontwerp kent 
deze straffeloosheid niet 1. Waarom niet? Vooreerst bestaat er geen regts
grond om hier, bij uitzondering van en in tegenstelling met andere straf
bare feiten, wegens een na het begaan van het misdrijf (de uitdaging of 
aanneming) opgekomen werkdàdig berouw (thätige Reue) , dat misdrijf vrij 
te stellen van straf. Ten andere zoude deze straffeloosheid kwalijk beant
woorden aan de eischen van de praktijk. Stel b. v. dat de uitdaging wordt 
geweigerd, beneemt dan die weigering, die daad van een ander, aan den 
uitdager de mogelijkheid tot straffeloosheid? Antwoordt men daarentegen 
ontkennend en acht men ook dan nog hem die de uitdaging vóór de straf
vervolging intrekt, vrij van straf, zoo heeft men te duchten, dat menige 
intrekking slechts voor den vorm zal geschieden, en dat de uitgedaagde 
die geweigerd heeft, toch een lafaard zal heeten. Of stel b. v. , de uitdaging 
is aangenomen en een der partijen treedt vrijwillig terug, zal dan de andere 
partij door dien terugtred in de onmogelijkheid komen om hetzelfde te doen 
en dus altijd strafbaar blijven? Inderdaad, de zucht om door het lokaas 
van straffeloosheid nog op het laatste oogenblik duels te keeren, mag niet 
zoo ver gaan, dat eene onregtskundige en in de toepassing onbillijke be
paling worde aangenomen 2. 

I Anders ~ 204 D. Wb., art. 249 Saksen, al·t. 166 Beijeren. 
~ Bet verschil in straf tusschen art. 168 [154] en al·t. 167 is reeds een voordtel aan 

den terugtred verbonden. 

Advies van den Raad van State: 

Art. 166, 30
• gaat te ver, waar 

het verwijtingen of bespotting in 
tegenwoordigheid van der
den mede strafbaar stelt. Alleen 
Terwijtingen of bespotting in het 
op e n b a a r mogen worden gestraft. 
Het doel der woorden ,. int e g e n
w oor d i g hei d van der den" is 
waarschijnlijk om verwijtingen en be
spotting van dien aard in societeiten 
en andere beslotene plaatsen van bij
eenkomst niet straffeloos te laten. Bij 
titel XVI zal de Raad van State ge
legenheid hebben op dit punt terug 
te komen 

Rapport aan den Koning. 

Art. 166,30
• Hier wordt verwezen 

naar 's Raads beschouwingen over 
titel XVI, art. 279 [261], waar ook 
de ondergeteekende zich de vrijheid 
zal veroorlooven op de hier gemaakte 
bedenking terug te komen. 

Art. 167. In de memorie van toe
lichting is betoogd dat poging tot 
tweegevecht straffeloos kan blijven 1 

juist met het oog op dit artikel. Om
gekeerd mag men nu uit de straffe
loosheid der poging niet besluiten tot 
de straffeloosheid der uitdaging, haar 
overbrenging of aanneming. Deze be
hooren strafbaar te blijven, juist om 
het voo r kom e n van het dulil te 
bevorderen I iets wat I naar de Raad 
erkent, zooveel mogelijk in aanmer
king moet komen. 

Art. 167 is te gestreng. Is poging 
tot tweegevecht niet strafbaar (art. 
168 [154] in fine) , dan behoort ook, 
waar het tweegevecht niet volgt I de I 
gedane of aangenomene uitdaging 
niet strafbaar te zijn. 

Overeenkomstig § 204 van het Duitsche strafwetboek zou de Raad 
zelfs van oordeel zijn, dat de overbrenger der uitdaging (art. 166 I 2°.) 
mede straffeloos zou behooren te zijn, wanneer de partijen van het twee-
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gevecht vóór den aanvang vrijwillig afzien. Al wat het voo r kom e n 
van het du!!l kan bevorderen, moet in het wetboek zoo veel mogelijk in 
gunstige aanmerking genomen worden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Een I i d der Co m mis s i e wilde met den Raad van State ter zake 
van tweegevecht alleen dan straffen, indien het tweegevecht heeft plaats 
gehad. De regtsgrond der niet-strafbaarheid van de uitdaging met niet 
gevolgd duel is de algemeene niet-strafbaarheid van een voorstel tot mis
drijf waaraan geen gevolg is gegeven. Anders zou a jortiol'i ook een 
voorstel tot diefstal strafbaar moeten zijn. - Daartegen werd opgemerkt, 
dat, juist omdat het duel een eigenaardig, niet met moord te verwisselen 
misdrijf is, de eigenaardigheid van dit feit niet moet uit het oog worden 
verloren, en dat men dus als men eigenrigting te keer wil gaan, ook 
dengene straffen moet, die een ander, door maatschappelijke vooroordeelen 
gebonden, zedelijk dwingt het middel van eigenrigting aan te grijpen. 

Nog twee andere opmerkingen verdienen vermelding. De zware st.raf
baarheid van het tweegevecht, werd gezegd, in verband met de stelling 
der Regering dat de eer meer is dan het leven, brengt noodwendig mede 
eene zware straf voor beleediging, vooral van die persoonlijk aangedane 
beleediging tot wier wraak 'gewoonlijk tweegevecht onmisbaar wordt ge
rekend. Daartegen werd evenwel aangevoerd, dat de persoonlijke smet 
van de beleediging niet door zware straffen van den beleediger wordt 
uitgewischt. Wil men de uitdaging straffen dan moet eene andere wijze 
van genoegdoening voor die daad in 4e plaats treden, en het eenige wat 
daarvoor in aanmerking komt is de uitspraak van een eeregerigt, dat 
zal hebben te beslissen in hoever de beleediging te regt geschiedde of 
ongemotiveerd was en lasterlijk. Men erkende echter dat dit niet eene zaak 
is tot welker regeling de Regering het initiatief kan nemen. 

In de tweede plaats werd gevraagd of niet eene definitie van het begrip 
tweegevecht noodig is? Naar de meening der Commissie evenwel blijkt vol
doende uit art. 169 [155], wat met tweegevecht bedoeld wordt, namelijk elke 
strijd, op welke wijze ook gevoerd, dus ook een vuistgevecht, waarvan 
de voorwaarden vooraf zijn geregeld, en dat plaats heeft in tegen woor
digheid van wederzijdsche getuigen. 

Naar het oordeel van den Minister, behoort, als het tweegevecht 
achterwege blijft, niet alleen de overbrenger der uitdaging, maar 
ook én de sub. 1°. bedoelde persoon én de uitdager én degene die 
de uitdaging aannam, straffeloos te zijn. Tevens moet de straffe
loosheid der poging blijven gehandhaafd. 

Men mag toch, wat de partijen betreft, niet vergeten, dat men 
hier te doen heeft met personen, die niet zelden, worden zij niet door 
valsche schaamte weerhouden, nog op het laatste oogenblik zullen 
terugtreden. Door hen, ook bij terugtred, te straffen, werkt men -
ook door de publiciteit, die door de vervolging aan de zaak gegeven 
wordt - den terugtred tegen; zij zullen, met het oog op die publi
citeit, vreezen voor »lafhartig" gehouden te worden. Wat de onder 
1°. en 2°. genoemde personen betreft, die onder nO. 1 hebben er 
belang bij nog het mogelijke te doen om het duel te voorkomen; 
die onder nO. 2 is in den regel de bemiddelaar. 
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Ook poging behoort straffeloos te zijn. Niet zoozeer omdat het 
moeijelijk is het begrip vast te stellen, maar omdat strafbaarheid der 
poging al weder het duel zal bevorderen. Een vriend, een echtgenoot, 
die vruchteloos tot op het laatste oogen blik alles beproefde om partijen 
haar plan te doen opgeven, heeft ten slotte soms geen ander middel 
dan het inroepen van de tusschenkomst van derden. Dat middel zal 
geen eerlijk man gebruiken indien hij weet dat die derden, vóór den 
aanvang van den strijd op de strijd plaats verschijnende, door hunne 
verscbijning aan partijen den weg zouden afsnijden om, door vrij
willigen terugtred (niet zeldzaam) strafvrij te blijven. 

Art. 166. Wat is de reden dat de overbrenger van eene uitdaging vol
gens dit art. 2°. gestraft kan worden met 4, en de uitdager zelf slechts 
met 2 maanden gevangenisstraf? 

De Co m mis s i e zou den overbrenger alleen willen strafbaar stellen als 
het tweegevecht gevolgd is. Hij die een uitdaging overbrengt is dikwijls 
juist degeen die de zaak in orde maakt en het duel voorkomt. 

Eene min der hei d der C 0 m mis s i e meende echter de straf op het 
overbrengen der uitdaging gelijk te moeten stellen met die op de uitdaging 
zelve, maar verklaarde zich tegen nO. 3 van dit artikel. Met verwijten of 
bespotting van dezen aard moet naar hare meening de wet zich niet inlaten . 

. bt. 166, 1 0. Ook hij die tot het aannemen aanzet, moet, als het 
duel volgt, strafbaar zijn. 

De eerste vraag der Commissie en evenzoo hare daarop volgende 
aanmerking vervalt door de wijziging. 

Art. 167 vervalt (zie boven). Art. 1663 wordt. het nieuwe artikel 153 
[zie daarover ook bij art. 131, hiervoor bI. 68 en 69]. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Art. 166, 3°. of aan bespotting. Lees: of hem aan bespotting. Het voor
afgaande iemand was 3e naamval, hier wordt de 4e vereischt: dus mag 
hem niet ontbreken. Verg. het opgemerkte bij art. 104 [97, hiervoor bI. 19]. 

G. O. AR/l'T. 152 en 153 = artt. 152 en 153 van het wetboek. 

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

De heer MACKA Y: Ik zal niet spreken over de al of niet strafbaarheid van het 
tweegevecht, want ik vereenig mij te dien opzigte geheel met den geest der bepa
lingen in dit ontwerp daartegen opgenomen. 

Alleen zou ik gevraagd willen hebben of het niet betel' ware het tweegevecht te 
straffen met hechtenis. Hechtenis heeft eene minder oneervolle beteekenis dan ge
vangenisstraf, en het zou, dunkt mij, meer ovel'eenkomstig den aard van het twee
gevecht zijn, dat geen gewone mishandeling kan genoemd worden en waarbij het 
vooral juist om de eel' te doen is, als deze daad met hechtenis werd gestraft. 

Misschien zou dit eenigzins de oekonomic van het ontwerp verbreken, maar ik acht 
dat niet ovel'wegend omdat er nog andere bepalingen zijn waarbij men zich daar
aan niet zoo streng heeft gehouden. 

De heel' DES AMORIE VAN DER HOEVEN, lid der Commjss~ van Rapporteurs: 
Ik zal niet met veel woorden behoeven te verklaren dat de Commissie met het 
voorstel van den heel' Mackay niet kan medegaan. 
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Het is volkomen waal' dat mishandeling en doodslag bij tweegevecht geheel andel'e 
misdrijven zijn, dan wanneel' zij begaan worden buiten tweegevecht, maal' desniette
min zal men el' niet gemakkelijk toe kunnen ovel'gaan om het tweegevecht zoo ligt 
te straffen als de heel' Mackay het wenscht. In dat geval zou aan dat misdl'ijfworden 
uitgereikt een brevet van bijzondere fatsoenlijkheid , dat noch de Commissie, noch 
de Minister wil geven. Het zou eene ongel'ijmdheid zijn dit misdl'ijf even zwaar te 
stl'affen als moord en mishandeling met voorbedachten rade, maal' evenzeer eene 
ongel'ijmheid om het met geen zwaal'del' stt'!\f te bedl'eigen dan met hechtenis. 

Art. 154. 

'rweegevecht wordt ten aanzien van hem die zijne tegenpartij 
geen lichamelijk letsel toebrengt, gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes maanden. 

Hij die zijne tegenpartij eenig lichamelijk letsel toebrengt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. 

Hij die zijue tegenpartij zwaar lichamelijk letsel toebrengt, 
wordt gestraft met. gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Hij die zijne tegenpartij van het leven berooft, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of indien 
het tweegevecht op leven of dood was aangegaan, met gevan
genisstl'af van ten hoogste twaalf jaren. 

Poging tot tweegevecht is niet strafbaar. 

O. R. O. ART. 168. Tweegevecht wordt ten aanzien van hem die zijne 
wederpartij geen ligchamelijk leed toebrengt, gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar. 

Hij die zijne wederpartij eenig ligchamelijk leed toebrengt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Hij die zijne wederpartij zwaar ligchamelijk letsel toebrengt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Hij die zijne wederpartij van het leven berooft, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste acht jaren of, indien het tweegevecht op leven 
of dood was aangegaan, met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

Poging tot tweegevecht is niet strafbaar. 

Memorie van Toelichting. 

Na art. 167 [zie bij artt. 152, 153] kon de poging tot tweegevecht, 
als zoodanig , straffeloos blijven. De twistvragen, waar toch bij dit mis
drijf de grens te trekken is tusschen strafbare poging en straffelooze 
vool'bereidingshandelingen, zijn hierdoor afgesneden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Vergelijkt men de straffen van dit artikel met die van art. 324 [300], 
dan blijkt dat de straffen hier veel te zwaar zijn. Immers volgens art. 169 
[155] zullen, behalve in het geval dat het duel op leven of dood was 
aangegaan, de bepalingen van art. 324 toepasselijk zijn als alle vormen 
niet zijn in acht genomen, terwijl de zwaal·dere straffen van art. 168 
zullen bedreigd zijn, voor het geval de vormen wel zijn in acht genomen. 

- --- --- ~--~-~~--~- --
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Bij duel toch kan niet van vom'ledachten rade in den gewonen zin sprake 
. zijn, omdat eene wederzijdsche overeenkomst voorafgaat. Daarom zou de 
Commissie willen lezen, in plaats van een jaar: zes maanden; in plaats 
van twee jaren: een jaar; in plaats van zes jaren: drie jaren en in plaats 
van acht jaren: vier jaren. 

Het zoogenaamd Amerikaansch duel: loting wie der beide partijen zich 
zelf zal dooden, is, wanneer men het als een zelfmoord beschouwt, niet 
strafbaar. Toch is het wenschelijk tegen dezen ergerlijken vorm van het 
tweegevecht zooveel mogelijk te waken en dien derhalve in de ontworpen 
regeling te begrijpen. Dit zou op de eenvoudigste wijze kunnen geschieden, 
door in art. 169 als nieuw vierde geval op te nemen, »indien uit de 
vooraf geregelde wijze, waarop het tweegevecht plaats heeft, de dood van 
eene der partijen noodwendig moet volgen". 

In de voorlaatste alinea van dit artikel moeten dan de woorden: 1> of 
indien enz." vervallen. 

Hoewel de voorbedachte raad om geweld te plegen hier bestaat, 
kunnen echter de straffen nog verlaagd worden. 

Het zoogenaamd Americaansch duel (in ons vaderland onbekend) 
is geen tweegevecht in den zin van dezen Titel. Het in art. 169 
op te nemen ware zelfs onmogel~'k, want bij een Americaansch duel 
wordt men gedood niet door de tegenpartij, maar door zich zeI ven. 
Ten einde aan het verlangen der Commissie te gemoet te komén 
is art 318 [294] eenigzins gewijzigd. 

Alinea 5. Deze alinea moet naar het oordeel der Commissie worden 
weggelaten. Wanneer reeds de verwijderde poging in art. 167 wordt 
strafbaar gesteld, moet a fortiori de onmiddelijke poging zelve met straf 
bedreigd worden. 

[Zie het Rcgeeringsantwooril over art. 166 [ 152J. hieJ"Voor op bI. 107 en 108.] 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

ZigchameZijlc leed. Zie bij art. 154 [141, hiervoor bI. 92 en 93J. 
wederpartij. Of wel tegenpa?,tij? Naar de eigenlijke kracht der woorden is 

het een zoo goed als het ander. Ik zou echter wel in bedenking willen 
geven, liever tegenpartij te kiezen. Eene handeling, waarbij twee partijen 
betrokken zijn, kan Of eene vijandige, Of eene vriendschappelijke of al
thans niet-vijandige zijn, als b. v. het aangaan van eene overeenkomst 
enz. Zou het nu niet raadzaam zijn, in het eerste geval van tegenpa?·t~·, 

in het laatste van wedel']Ja?,tij te spreken? Men heeft toch een woord 
noodig, om bij handelingen als overeenkomsten enz. de andere partij aan 
te duiden tegenover de eene partij, die als handelend wordt voorgesteld. 
Is wederpart~' daarvoor niet de echte term (verg. wede/'gade, wederhelft, 
wede/'kant, wederz~'de enz.)? Is het niet juist b, v. te zeggen: »Hij heeft 
bij het sluiten van die overeenkomst zijne wederpartij bedrogen", d. i. de 
andere partij? Maar dan beware men tegenpart~' voor het geval van eene 
vijandige handeling, die juist door tegen zoo goed wordt uitgedrukt. Hier, 
waar sprake is van een tweegevecht, zou ik derhalve tegenpartio' verkiese
lijk achten. 

G. O. ART. 154 art. 154 van het Wetboek. 
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Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(29 October 1880.) 

111 

De heel' KOOL: Ik meen de Regering opmerkzaam te moeten maken op eene oneven
redigheid in de straffen bij dit artikel bedreigd, vergeleken bij die welke in art. 300 
worden vastgesteld. In art. 154, 3de alinea, wordt hij, die zijne tegenpartij zwaar 
ligchamelijk letsel toebrengt, bedreigd met eene gevangenisstraf van ten hoogste drie 
jaren; volgens art. 300, 2de alinea, in hetzelfde geval, met gevangenisstI-af van ten 
hoogste 1Jier jaren. Wanneel" de dood het gevolg is van het duel of van de mishande
ling, dan is in beide gevallen de bed)'eigde stl-af hoogstens zes ja)"en. De consequen
tie zou nu mijns inziens vorderen. dat men Of de stl-af bij de 3de alinea van art. 154 
verhoogde tot 'vier jaren, Of wel die genoemd in de 4de alinea van dit artikel terug
bl-agt tot vijf jaren. 

De heer MODDERMAN , lJlinister mn Justitie: Het is eene onmogelijkheid om alle 
stmfpositien zoo te maken, als het gevolg zou zijn van een regel van drieën. Be
paaldelijk dan, wanneer men zou willen vergelijken twee misdrijven, bij het een 
waarvan mee,' onderscheidingen en dus ook meel' uiteenloopende stl-afpositien voor
komen dan bij het andere, en dat is hiel' juist het geval. Art. 154 moet in verge
lijking gebl-agt worden niet enkel met de artt. 300 en 301 , maal' ook met de artt. 
302 en 303. De onderscheidingen bij mishandeling gemaakt, al naai" mate het opzet 
al of niet op zwaar ligchamelijk letsel gerigt was, heeft men bij het duel niet in 
de wet opgenomen, maar aan 's )'egters waardering overgelaten. 

Art. 155. 

Op hem die in een tweegevecht zijne tegenpart~i van het leven 
berooft of haar eenig lichamelijk letsel toebrengt, worden de 
bepalingen omtrent moord, doodslag of mishandeling toegepast; 

1°. indien de voorwaarden niet vooraf zijn geregeld; 
2°. indien het tweegevecht niet plaats heeft in tegenwoordig

heid van wederzijdsche getuigen; 
3°. indien de dader, opzettelijk en ten nadeele van de tegen

partij, zich aan eenige bedrieglijke handeling schuldig 
maakt of van de voorwaarden afwijkt. 

0, R. O. ART. 169. Op hem die in een tweegevecht zijne wederpartij van 
het leven berooft of haar eenig ligchamelijk leed toebrengt, worden de 
bepalingen omtrent moord, doodslag of mishandeling toegepast; 

1°. indien de voorwaarden niet vooraf zijn geregeld; 
2°. indien het tweegevecht niet plaats heeft in tegenwoordigheid van 

wederzijdsche getuigen; 
3°. indien de dader zich aan eenig bedrog schuldig maakt of ten nadeele 

van de wederpartij van de voorwaarden afwijkt. 

Memorie van Toelichting. 

Als vereischten voor een regelmatig tweegevecht zijn aan te merken; 
de voorafgaande regeling en de nakoming der voorwaarden, de tegenwoor
digheid van wederzijdsche getuigen, de afwezigheid van bedrog. Waar een 
dezer vereischten ontbreekt, zijn de gevolgen der handeling (een zooge
naamd duellum i7-regula,"e) als gewone moord, doodslag en mishandeling te 

---~---
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beschou wen. Ten opzigte van het duellum in·egulm·e geldt de strafbedrei
ging van art. 168 [154] voorzoover 1°. geenerlei ligchamelijk leed is toe
gebragt , of 2°. een der partijen aan het toebrengen van dat ligchamelijk 
leed geen deel heeft gehad. 

Niet elk e afwijking van de voorwaarden behoort de strafbaarheid te 
verhoogen j zij kan ook uit menschlievendheid, uit zucht om te sparen 
voortspruiten j alleen wanneer zij ten na d e e I e van de te gen par tij 
geschiedt, komt art. 169 in toepassing. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 169. Zie ad art. 168 [154, hiervoor bI. 109]. 
3°. ten nadeele van de wede7']Jartij moet ook betrekking hebben op het 

eerste geval van deze zinsnede. Immers het bedrog kan ook geschieden ten 
voordeele van de wederpartij, bijvoorbeeld door den kogel van het pistool 
te nemen. 

De afwijking van de voorwaarden ten nadeele van de tegenpartij kan 
geheel onwillekeurig geschieden j in dat geval moet echter het tweegevecht 
niet geacht worden van aard te zijn veranderd. Aan deze bezwaren wordt 
te gemoet gekomen door voor het 3de geval te lezen: "indien de dader 
opzettelijk ten nadeele der wederpartij zich aan eenig bedrog schuldig maakt 
of van de voorwaarden afwijkt". 

De redactie is gewijzigd. 
[Zie ook bij art. 105, hiervoor bI. 32.J 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Dezelfde als bij art. 168 [154, hiervoor bI. 110J. 

G. O. ART. 155 = art. 155 van het Wetboek. 

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

De heel' VAN DE WERK: Nadat in de vorige artikelen het duel tot een delictum 
sui generis is gemaakt en wel om twee redenen, en omdat men het duel waarbij 
verwonding enz. heeft plaats gehad minder wil straffen dan gewone verwonding 
enz., maar ook om af te snijden alle moeijelijkheden waartoe het niet afzonderlijk 
regelen van dit onderwel'p aanleiding gaf, wijkt echter, althans volgens de woor
den, art 155 hiervan af. Daar worden op hem die in een duel, onder zekere ver
zwarende omstandigheden, zijne tegenpartij verwondt of doodt toepasselijk verklaard: 
"de bepalingen omtrent mOOl'd, doodslag of mishandeling". 

Is dit de bedoeling van de Regering geweest 7 Of heeft zij alleen willen zeggen 
dat het duel in die gevallen als duel moet beoordeeld worden, maar dat de straffen 
voorkomende in de artikelen over moord, doodslag en mishandeling kunnen worden 
opgelegd 7 Het zou reeds eenige verduidelijking zijn door alsdan te veranderen het 
wool·d straffen in bepalingen, maal' dan blijven toch vele moeijelijkheden bestaan, 
en zou in ieder geval het artikel dat men van toepassing wilde vel'klaren bij name 
moeten worden genoemd. 

Door dit artikel herleven in een speciaal geval alle vroegere vragen over het duel, 
of mishandeling, doodslag of moord het doel waren, of hier opzet kon worden aan
genomen, dan of noodweer die handelingen geoorloofd maakt. Of praemeditatie al 
of niet moet worden aangenomen. Op het punt van praemeditatie bestond zelfs bij 
den Minister en de Commissie van Rapporteurs vel"Schil van gevoelen. 

De mogelijkheid te onderstellen dat een regter het beg"ip van voorbedachten rade 
bij duel uitsluit is niet gewaagd. En nu wil ik even wijzen op de ongerijmdheid 
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dat bij een geregeld duel op eene (Ier partijen nim mei' geldboete zal mogen, altijd 
gevangenis zal moeten worden opgelegd, en dat, zoo het duel heeft plaats gehad 
onder de verzwarende omstandigheid van ons artikel, zoo slechts geen zwaar ligchame
lijk letsel is toegebragt , de sb'af zal kunnen afdalen tot 'vijftig centen, 

Soortgelijke vl'agen als hierboven ontwikkeld zullen zich bij het laatste lid van 
art. 156 ook weer voordoen, Bovendien, is een getuige medepligtig? Mag men dan 
zijne medepligtigheid aannemelJ in het zwal'e geval van het laatste lid? Of moet men 
daar niet de regelen van het gemeene regt toepassen, en dus toepassende de bepa
lingen omtrent mishandeling enz" bedenken dat ondm' het misdrijf van mishande
ling ook is begrepen de medepligtigheid aan mishandeling, voor het geval mede· 
pligtigheid in casu is aan te nemen, 

De Regering zal zeer zekel' ook de bedoeling gehad hebben om tegen den getuige 
van het laatste lid zwaardere stl-afl'en te bedl'eigen dan tegen den getuige van nO, I 
en 2, Aangenomen nu dat een getuige als complice kan worden beschouwd, dan zal 
in het el'nstigste geval, zoo de vel'\vonding slechts geen zwaar letsel heeft "eroOl'
zaakt, de straf zijn die van zestien maanden (' /3 "an 2 jaar) of geldboete, tm'wijl, 
zoo geen ligchamelijk letsel is toegebragt, de stl'3.f zal zijn die van drie jam' blijkens 
nO, 2 van ons artikel. In geval van nO, I, waal' de bijkomende omstandigheden veel 
minder zwaaI' zijn, wordt ook 2 jaren bedl'eigd, Deze onevenredigheden in het be
dl'eigen der strafTen zullen toch wel niet in de bedoeling hebben geIegeil. 

De heer MODDERMAN , Minister van Justitie: De moeijelijkheid waamp de ge
achte afgevaardigde wijst, bestaat, naar ik mij vlei, niet, Deze Titel geeft geen 
definitie van tweegevecht en zegt ook niet aan welke voorwaarden een gevecht moet 
voldoen om een tweegevecht te kunnen hecten, Dat heeft men willen oveL"laten aan 
de be lissing van den regtel', Maal' daal'entegen heeft men het duel waal'bij zekere 
vool'\vaarden niet \'el'vuld zijn (duelluIIi irregulare) onttrokken aan de zachtere straf
bedreiging van art. 154, De wet zegt I. iet , dat zoo iets onvoorwaardelijk ophoudt 
een duel te zijn; neen, als het irl'egulier duel zondel' letsel afloopt, valt het onder 
art. 154, I ste lid, Maal' als er letsel is, dan worden op del'gelijk duel de zachtel'e 
bepalingen mn het vorig artikel niet toegepast, In(lien de voorwaarden niet vool-af zijn 
geL'egeld, of indien het tweegevecht niet heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van 
wedel'zijdsche getuigen, en el' is te rens letsel of dood vel'OOI"laakt, dan keel't men geheel 
tot het jus commune, tot de I'egelen van mool'd, doodslag of mishandeling terug, 

Nu vreest de geachte afgevaardigde daaruit denzelfden stJ'ijd als op dit oogenblik 
bestaat, of op het tweegevecht de bepalingen omtrent moord of doodslag toepasse
lijk zijn, Maal' die strijd wOI'dt immers juist door dezen Titel in 't algemeen in ont
kennenden, voor het irregulier duel met bloedige gevolgen door dit artikel in be
vestigenden zin opgelost, Die strijd kan in de toekomst dus niet meer bestaan, Kan 
men duidelijkel' spreken, dan "wol'den de bepalingen omtrent moord, doodslag of 
mishandeling toegepast"? 

Ja, zegt de geachte sprekei' , maal' men weet niet, of el' al dan niet voorbedachte 
I'ade bestaat, Maar dit zal even als bij gewonen doodslag de regter hehben uit te 
maken naai' de algemeene beginselen, Volgens den Code Pénal is er gepremediteel'de 
doodslag (mool'cI), wanneer cr bestaat een voomf beraamd opzet om geweld te ple
gen; opzet om te dooden is niet noodig, WanneCl' ik dus onder den Code Pénal 
moest regt spl'eken over iemand, die in een tweegevecht iemand had gedood, dan 
zou ik hem moeten veroOl'deelen wegens mool'd, omdat bij een duellant toch stellig 
het yoomf bel'aamd opzet bestaat om geweld te plegen, Maar wanneer dit Wetboek 
zal zijn inge\'oel'd, dan zal de regter aan die ruime en te gelijk vet'keerde opvatting 
van het begrip van p,'emeditatie niet meer gebonden zijn; dit Wetboek laat den reg
tel' vrij; mell heeft met opzet geen definitie gegeven van premeditatie, En nu ge
loof ik dat, wanneer hiel' wOI'dt verwezen naai' cIe bepalingen omtrent moord, dood
slag en mishandeling, de wet niet tevens verpligt is vragen op te lossen, tlie, zoo 
lij in .Je wet opgelost moesten worden, tehuis zouden behool'en in den Titel Ilftn
.lell'nll (' ",'el' moord Pil lloo.blap:. 

II b 
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Art. 156. 

Getuigen en geneeskundigen die een tweegevecht bijwonen, 
zijn niet strafbaar. 

De getuigen worden gestraft: 
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, indiell 

de voorwaarden niet vooraf zijn geregeld, of indien zij 
partijen tot voortzetting van het tweegevecht aanzetten; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren, indien 
zij, opzettelijk en ten nadeele van eene of beicle partijen, 
zich aan eenige bedriegl\ike handeling schuldig maken 
of eenige door partijen gepleegde bedrieglijke handeling 
toelaten, of toelaten dat van de voorwaarden wordt af-
geweken. . 

De bepalingen omtrent moord, doodslag of mishandeling 
worden toegepast op deu getuige bij een tweegevecht waarin 
eene del' partijen van het leven is beroofd of haar eenig licha
melijk letsel is toegebracht, indien hi.i , opzettelijk en ten nadeele 
van die partij, zich aan eenige bedrieglijke handeling heeft 
schnldig gemaakt of eenige bedrieglijke handeling heeft toege
laten, of heeft toegelaten dat ten nadeele van den vel's]agene 
of verwonde van de voorwaarden is afgeweken. 

O. R. O. Awr. 170. Getuigen en geneeskundigen die een tweegevecht 
bij wonen, zijn niet strafbaar. 

De getuigen worden echter gestraft: 
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren ,indien de voorwaarden 

niet vooraf zijn geregeld, of indien zij partijen tot voortzetting van 
het tweegevecht aanzetten; 

20. met gevangenisstraf van t.en hoogste drie jaren , indien zij zich aan 
eenig bedrog schuldig maken of eenig dool' partijen gepleegd bedrog 
toelaten, of toelaten dat ten nadeele van eene der partijen van de 
voorwaarden wordt afgeweken. 

De bepalingen omtrent moord, doodslag of mishandeling worden toe
gepast op den get.uige bij een tweegevecht waarin eene der partijen van 
het leven is beroofd of haar eenig ligchamelijk leed is toegebragt , indien 
hij aan eenig bedrog heeft deelgenomen, dit heeft toegelaten, of heeft 
toegelaten dat ten nadeele van den verslagene of verwonde van de voor
waarden is afgeweken. 

Memorie van Toelichting. 

Is de aanwezigheid vII.n getuigen een onmisbaar vereischte voor het twee
gevecht, zoo behooren deze personen, door wier aanwezigheid het gevaar 
voor partijen wordt beperkt en aan het feit een minder strafbaar karakter 
gegeven (geen doodslag of mishandeling), vrij te wezen van straf 1. 

Getuigen omvat zoowel de »8ekundanten" als de »zum Zweikampf 
zugezogenen Zeugen" van het duitsche wetboek. 

1 Eveneens § 209 D. Wb., arl. 165 Beijel'en. Vgl. BERNER t. a. ]1 . S. 470. Andel's 
art. 432 C. P. 13. 
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Wanneer echter de getuigen ophouden goede getuigen te zijn en zich 
schuldig maken aan een del' in dit artikel genoemde daden of verzuimen, 
behooren zij el'llstig te worden gestraft, ook al handelen zij buiten zamen
werking met de partijen. In bijzondere mate is dit noodig in het geval 
voorzien dool' art. 170, nO. 2, waar de getuigen zelfs als eigenlijke auctores 
intellectualf!8 van een duel/um il'regula!'e zijn aan te merken. 

De straffeloosheid van genees- en heelkundigen, die het tweegevecht 
bijwonen zonder eenige daad van deelneming te verrigten , zoude, al zweeg 
de wet, behooren te worden aangenomen. Hunne aanwezigheid toch valt 
niet in de termen van eenige daad van deelneming (artt. 57,58 [47,48]). 
Intusschen schijnt het raadzaam, dit dool' een uitdrukkelijk voorschrift 
boven alle bedenking te stellen, eensdeels wegens de algemeene verplig
ting tot kennisgeving van misdrijven in art. 14 wetboek van strafvorde
ring, anderdeels omdat ook in andere wetgevingen de artsen met name 
worden genoemd 1. 

I Vgl. ~ 209 D. Wb .• art. 165 Beijel·en. nrt. 253 Sakscn. 31·l. 332 Baelen. 

Advies van den Raad van State. 

In art. 170, 1°. wordt hechtenis 
van twee jaren bedreigd, terwijl art. 
24 het maximum op één jaar bepaalt. 

Wat overigens de straf van hech
te nis betreft in dezen titel bedreigd, 
gedraagt de Raad zich aan hetgeen 
deswege dool' hem reeds op art. 24, 
boek I [18, zie deel I bI. 301-304] 
is in het midden gebragt. 

Rapport aan den Koning. 

Andermaal l zie deel I bI. 304] 
wordt op de schrijffout, in dit artikel 
gebleven, gewezen. Zij is nu van 
zelf verdwenen, dewijl, overeenkom
stig de denkbeelden van den Raad 
van State, de hechtenis overal, waal' 
zij in dezen titel waR bedreigd, is 
vervallen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Eene minderheid wilde de getuigen wel straffen. Ook als van het duel 
een delictum sui generis wordt gemaakt, blijft het toch een misd1'iJf; zij die 
dat misdrijf mogelijk maken, moeten derhalve ook worden geRb'aft. Bet 
straffen der getuigen zal bovendien een uitstekend middel zijn om de 
tweegevechten te beteugelen. 

Ali'1l. 2. 2'. Ook hier moet uitgedrukt worden, dat het bedrog door de 
getuigen geschieden moet ten nadeele del' partijen, - dat het door partijen 
gepleegd bedrog ten nadeele van de wederpartij moet zijn geweest en dat 
de afwiiking der voorwaarden opzettelijk moet hebben plaats gehad. 

De redactie is ook hier gewijzigd. De woorden »opzettelijk en ten 
nadeele van" beheerschen alles wat volgt. 

Alin. 3. In deze alinea zal ook, even als in alin. 2,2°. moeten opgenomen 
worden het geval dat de getuige zelf zich aan bedrog schuldig maakt. 

De redactie. is gewijzigd. 
In één adem te spreken van »bedrog" en »toelaten van bedrog" is 

alleen dán geoorloofd wanneer dat toelaten 0pzl1tteliJ'l.; geschiedt. Dit 
woord is dan ook ingelascht; de woorden »opzetlel-ijk en ten nadeele van 
die plwtiJ'" , beheerschen ook hier alles wat volgt. Vergelijk de redactie 
van de Staatscommissie * (art. 172). 

• [Art. 172 O. Stc. is gelijk nan nrt. 170 O. R. 0., behulve dat .18arin , in ]>I:lnlg 
vuu »toelateu" telkens van .uogluikend loelntell" gesproken wordL] 
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Over de verandering van » bedl·og" in » bedl·ieglijl.;e handeling" zill boven 
ad art. 113 l105, hiervoor bI. 32], 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

ligchamelijk leed. Zie bij art. 154 [141, hiervoor bI. 92 en 93]. 

G, 0, ART, 156 = art. 156 van het Wetboek. 
CVg!. de 8eraadala.qingen in de Tweede I\amer bij art. 155 . hiel'voor bl. 113.J 

TITEL VII. 

Misdrijverl wam'door de algeJileene veiligheid van personen ~f 

,r;oederen wordt irl .r;evam' .r;ebmcld. 

Memorie van Toelichting . 

Gemeenschappelijk kenmerk van de hier ingedeelde misdrijven is het ver
oorzaken van een gevaar, dat de alg e mee n e veiligheid bedreigt en 
waarvan hij die het veroorzaakt onmogelijk vooraf den om vang kan be
rekenen of naar willekeur bepalen, Hoe afkeeriger men zich betoont van 
preventieve maatregelen, hoe meer men geneigd is ieder vrij te laten in 
zijne handelingen, des te krachtiger behoort de ver a n t W oor del ij k
hei d te gen 0 ver het pub 1 i e k op den voorgrond te treden, 

Of de dader zich regtEtreeks van eene natuurkracht (vuur, water) bedient, 
of wel van voorwerpen van menschelijke kunst (elln gebouw, vaartuig, 
spoortrein) is volkomen onverschillig. Hij kan opzettelijk of door schuld 
hebben gehaudeld, Het gevaar kan goederen of menschen betreffen en zich 
al of niet hebben verwezenlijkt. Zoodra de handelingen waarvan de wet 
gevaar voor de algemeene veiligheid voorziet, zijn verrigt" is het misdrijf 
voltooid, Het opzet behoeft slechts gerigt te zijn op de in de wet omschreven 
handeling, afgescheiden van het gemeen gevaar en van de gevolgen voor 
bepaalde personen, 

Art. 157, 

Hij die opzettelijk brand sticht, eene ontploffing teweeg
brengt of eene overstrooming veroorzaakt, wordt gestraft: 

1°, met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jarell, indien 
daarvan gemeen gevaal' voor goederen te duchten is; 

2°, met gevallgenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, indien 
daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is; 

3°, met levenslange gevangenisstraf of tijde] ijke vall ten 
hoogste twintig jaren, indien daarvan levensgevaar voor 
een andet, te duchten is en het feit iemands dood teil 
gevolge heeft., 
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O. R. O. A RT. 171. Hij die opzettelijk brand sticht, eene ontploffing 
te weeg brengt of eene overstrooming veroorzaakt, wordt gestraft: 

1". met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, indien daarvan 
alleen gemeen gevaar voor goederen te duchten is; 

2u
. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien daarvan 

levensgIlvaar voor een ander te duchten is; 
3°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, indien het feit 

iemands dood ten gevolge hlleft. 

Memorie van Toelichting. 

1. /jrand, ontploffing, ovel'stl 'oorni7lg (arit. 171-175). 

Uit de bovenstaande beschouwingen volgt reeds, dat art. 171 niet elk e 
brandstichting omvat, maar alleen die waardoor voor de slgemeene veilig
beid van personen of goederen gevaar te duchten is. Wordt de brand gesticht 
lUet het oogmerk van wederregtelijke bevoordeeling, zoo valt het feit, 
wanneer daarvan geen gemeen gevaar voor personen of goederen te duchten 
is, in de termen van strafbaar bedrog en is art. 356 [328J van toepassing. 
Waar noch de algemeene veiligheid gevaar lool ,t, noch een bedriegelijk 
oogmerk aan wezig is, kan de brandstichting in eens anders goed, als ver
nieling of beschadiging door middel van vuur Of volgens art. 379 [3501 
Of volgens art. 383 [3521 worden gestraft. Een brand, bij dezelfde onder
stelling, gesticht in ei gen goed valt buiten het gebied der misdrijven 1 ; 

voorzoover echter dit feit onroerend goed betreft en zonder verlof van den 
burgemeester plaats heeft, is het als 0 ver t red i n g naar art. 484 [428J 
te beoordeel en. 

Voor de strafbaarheid van brandstichting naar dezen titel is het onver
schillig of het eigenlijke voorwerp van het misdrijf al dan niet aan den 
schuldige toebehoort. 

Houdt men deze beginselen vast, zoo is bij de redactie van art. 171 nog 
voornamelijk tusscben tweeërlei stelsel te kiezen. Behoort de wet bepaalde 
plaatsen aan te wijzen en uit te drukken, dat de aldaar gepleegde brand
sticbting altijd de algemeene veiligheid van personen of goederen in gevaar 
brengt? Of is bet raadzamer den regter vrij te laten om telkens naar 
olUstandigheden te beslissen, in hoever zoo danig gevaar aanwezig was? 
LaatstgenoE:mde leer, tot zekere hoogte reeds in art. 13 nO. 5 der wet van 
29 Junij 1854 (.:3taatsblad nO. 102) en in art. 4 titel XVIII ontwerp 1847 
gevolgd, verdient de voorkeur. Immers zij beantwoordt beter aan het groote 
streven eener goede strafwet) om namelijk de uitdrukking te zijn van 
mat e r i ë 1 e waarheid. Zoo men toch, met § 306 van het duitsche straf
wetboek, aan sommige in de wet aan te wijzen plaatsen waarvan de natuur
lijke bestemming is bewoond te worden, de pmesurntio jUl'is et dejure ver
bindt, dat brandstichting aldaar gemeen gevaar veroorzaakt, betreedt men 
zonder noodzaak den weg der legale fictiën , die nergens minder wenschelijk 
zijn dan in de strafwetgeving en slechts als laatste hulpmiddel mogen ge
bezigd worden 2. 

I I"gl. over brandstichting in eigen goed de jurisprudentie bij SCROONEVELD, ad art. 434, 
nO. 10, 12 en noot c. Eene aanwijzing gelijk in nrt. 3 tit. X "lIl, boek II, ontwerp 1847, 
welke brandstichting st r t\ ffe I 0 0 s is, verdient geene aanbeveling. De straffeloosheid moet 
blijken uit het gemis van ecnig kenmerk door de wet voor h~t bestaan van stnfbare brand· 
stichting vereischt. 

: Met volkomen regt zegt ]3.k:RNER; »Fiktiouen lInd p,.äsumlionen fiihrell im Strafrecht 
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In de redactie van dit ontwerp behoorde niet te worden overgenomen de 
uitdrukking uit de wet van 1854, dat al of niet» te voorzien was dat eenig 
menschenleven in gevaar kon worden gebragt" , noch die uit het ontwerp 
van 1847 "ingeval de schuldige deze omstandigheid heeft kunnen voorzien". 
Het gevaar voor de algemeene veiligheid behoort 0 b j e c tie f aan wezig te 
zijn, en is dit zoo dan blijft 's daders sub j e c t i IJ f inzigt daaromtrent 
buiten beschouwing. Het opzet. - het werd reeds aangegeven als algemeen 
kenmerk van de misdrijven in dezen titel behandeld - behoeft alleen op 
de handeling zelve (het brandstichten) gerigt te zijn, niet op de gevolgen 
daarvan (het gevaar voor de algemeene veiligheid). Voorzoover nu de aan
gehaalde uitdrukkingen alleen het objectief element aanwijzen, zijn zij in de 
redactie van art. 171 overbodig, en voorzoover zij in subjectieven zin zijn op 
te vatten, zou daaruit een verkeerd begrip van opzet volgen. 

De bij het culpose misdrijf van art. 172 [158J en elders voorkomende 
uitdrukking" indien daardoor gevaar 0 nt sta a. t", was voor art. 171 niet 
passend. Immers dan zoude de strafbaarheid der po gin g tot dit misdrijf 
twijfelachtig worden, daar het gemeen gevaar niet gezegd kan worden reeds 
a a n we z i g te zijn, indien de handeling zich tot eene strafbare poging 
bepaalt. Deze bedenking is van te meer belang, daar het in brand steken 
van "matières combustibles placées de manière à communiquer Ie feu" 
niet langer met den Code Pénal als voltooid misdrijf vau brandstichting 
is aan te merken, maar telkens door den regter aan de algemeene regelen 
omtrent poging en voltooid misdrijf moet worden getoetst. Het artikel 
behoort te kennen te geven, dat in die n het misdrijf voltooid war e , 
daaruit gemeen gevaar zou d e zijn ontstaan. Vandaar de term ,. gevaar 
te d u c h ten is" waarin, als minimum, ook de poging tot brandstichting 
begrepen is. 

Het woord alleen vóór »gemeen gevaar voor goederen" voorkomt 
elke gedachte aan concw'sus l'ealis tusschen de onderscheidene leden van 
art. 171, wanneer dezelfde brandstichting èn goederen èn menschenlevens 
in gevaar brengt. 

Wat waar is voor brandstichting, moet ook gelden voor de minder 
voorkomende misdrijven van het veroorzaken eener ontploffing of over
strooming. Men brengt eene natuurkracht in werking waarvan de gevolgen 
niet te berekenen zijn. . 

Het is strafregtelijk van geene beteekenis, of men door middel van 
buskruid , stoom, gas of eenige andere stof de 0 n t plo ff in g heeft ver
oorzaakt l. 

Evenmin is er bij de 0 ver s t r oom i n g tusschen de zee en andere 
wateren onderscheiden, gelijk het ontwerp 1847 in de artt. 9 en 10 van 
tit. XVIII B. II meende te moeten doen. Ook het vernielen van gewone 
waterkeeringen kan onder sommige omstandigheden groote rampen na zich 
slepen. 

»Ieieht zu Vel'letzuDgeD der Gerechligkeit. Dies gilt aneh vou deo l'iklioneu der Gefähr· 
»Iichkeit welche das Gesetz mit den VOD ihm aufgezählteD Ge~enständen del' BI'RudstiftuDg 
»verknüpfl. Zuchthaus bis zu 15 Jahl'eu ist nicht die gerechte Strafe flir die muthwilligc 
»AnziiDduDg einer suf freien, kahlem Felde steheudell Strobhüt!e, wenu der Thäte\' sich 
,znvor überzeugt hot, das sie leer sei, mag sie immerbin zeitweise zum Aufenthalt eines 
. ~Ienschen dieDen und mag such die That zu eiDer Zeil el'folgen wii.hrend weleher dieser 
»l\IeDsch sieh in de\' Biitte sufzuhalten pflegt (art. 306, nO. 3)", L a. p. S. 580. 

1 Vit!. § 3\) D. Wb., betel' dan de beperkte bijvoeging in art. 437 C. P. dool' de 
fl'ansch~ wet van 13 Mei 1863. 
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Advies van den Raad van State. 

Art. 171 . De straffen hier bedreigd 
zijn, naar het voorkomt, niet vol
doende voor misdrijven, als bij voor
beeld dat te BI' e mer s h a ven werd 
gepleegd. 

Rapport aan den Koning. 

De straf kan naar omstandigheden 
klimmen tot het maximum der tijde
lijke gevangenisstraf. Levenslange 
gevangenisstraf kon in het stelsel van 
het ontwerp niet worden opgelegd, 
waar geen vooraf beraamde aanslag 
op het leven bestaat. Het is zeer de 

vraag, of dit laatste niet juist het geval was in de bedoelde zaak van 
B rem er h a ven. Is dat het geval, dan valt het bedrijf ook in de termen 
van m oor d, en kan ook, naar het tegenwoordig voorstel (art. 313 [289]), 
zelfs levenslange gevangenisstraf worden opgelegd. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

De Commissie kan zich niet vereenigen met het stelsel der Regering, 
dat het s//'bjective element bij de strafverzwaringen geheel uitsluit. ~ Het 
gevaar voor de algemeene veiligheid" zegt de Memorie van Toelichting, 
[hiervoor bI. 118] » behoort objectief aanwezig te zijn, en is dit zoo, 
dan blijft 's daders subjectief inzigt daaromtrent buiten beschouwing." Het 
gevolg van dit beginsel is, dat men strafverzwaring aanneemt zonder dat 
daarmede noodwendig evenredige verzwaring van schuld gepaard gaat. In 
sommige gevallen, bijv. art. 171, 3°., gaat het ontwerp zelfs zoo vel', 
dat uitsluitend de eventus de strafverzwaring bepaalt, zonder dat zelfs 
aanwezig is de pl'aesumtio ju ris et de jure van grootere schuld, welke in 
het objectief criterium van grooter gevaar zou kunnen gevonden worden. 
Reeds op zich zelf is de regeling der straf naar den eventus on volmaakt: 
het gaat niet op dat in ieder geval de schuld grooter is naar mate het 
misdrijf gelijk het zich uiterlij k openbaart een ernstiger karakter aanneem t; 
maar voor den menschelijken wetgever is deze onvolmaaktheid onvermijde
lijk. Neemt men echter alzoo te regt den eventus aan als criterium van 
stl'afwaardigheid, dan moet toch zooveel mogelijk het verband van de ge
volgen van de handeling met den wil van den dader worden in het oog 
gehouden. Dool' de strafverzwaring alleen afhankelijk te stellen van het 
objectief gevaar, schept men eene regtsfictie , die geheel noodeloos tot de 
grootste on billijkheid zal moeten aanleiding geven. Geheel noodeloos, want 
de l'egter zal toch, wanneer objectief gevaar te duchten was, wanneer het 
gevaar in het algemeen evident was, gemakkelijk kunnen beoordeelen of 
ook in het concreet geval de wetenschap van het gevaar aan wezig is. Het 
opzet van den dader, de Memorie van Toelichting [bij titel VII in 't alge
meen, hiervoor bI. 116J zegt het te regt, moet alleen op de handeling 
gerigt zijn, niet op de gevolgen der handeling. De grootere strafwaardig
heid bij ernstiger gevolgen ligt niet in het opzet tot zwaarder vergrijpen, 
maal' in de grootere roekeloosheid van den dader, bij grootere verantwoorde
lijkheid tegenover het publiek, maar deze moet dan ook niet door eene 
fictie worden aangenomen, maar in ieder geval worden bewezen. De Com
missie zou daarom als criterium van strafverzwaring willen stellen dat de 
dader heeft moeten voorzien dat het grootere gevaar te duchten was. 

Overigens werd nog de opmerking gemaakt dat bij een aantal artikelen 
van dezen titel (171, 177, 183, 185 [157 , 164, 166, 172]) eigenlijk 
twee zeel' verschillende categorien van feiten worden bijeengevoegd. Wan
neer opzet om nadeel te berokkenen aanwezig is zijn de feiten Van den 
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allerergsten aard. Wanneer dit niet aanwezig is behooren zij tot de lig te 
misdrijven. De Commissie erkent dat hier zeer veel aan het arbitrium 
judicis is overgelaten, maar de bezwaren tegen eene splitsing der hier be
doelde misdrijven acht zij overwegend. De maxima zullen echter, om ook 
voor de ergerlijkste feiten eene evenredige straf te kunnen toepassen, moeten 
worden verhoogd. 

De Commissie neemt drie graden van schuldig bewustzijn aan. Opzet 
wanneer het feit willens en wetens bedreven wordt; sclluld wanneer men 
de daad niet gewild noch voorzien heeft, maar die had kunnen en moeten 
voorzien. Tusschen die beide schuldgraden ligt de bewuste scbuld : wanneer 
men de daad niet gewild heeft, nocb geweten beeft dat zij ZOlt geschieden, 
zoodat men ze zelfs zou gelaten hebben wanneer men geweten bad dat 
zij gesebieden zou, maar eene handeling gepleegd beeft met de weten
schap dat bet feit kon geschieden. Dit is ?·oekeloos1zeid. Twee gevallen 
zijn nu mogelijk: Of dat de daad op zich zelve geoorloofd is (gelijk bijv. 
kan plaats hebben in art. 171 1ste lid bij vergunning van den burgemeester) 
of dat zij het niet is. Is zij op zich zelve geoorloofd dan moet het opzet, 
zal er misdrijf zijn, jrlist op de mogelijkheid van gemet?' ger~qt weun. Is zij 
op zich zelve niet geoorloofd (bijv. art 176 [162]) dan ligt de grond der 
strafverzwaring hierin dat men aan het opzet paarde de j·oekeloosheid. In 
elk geval moet er dus correlatie bestaan tusschen den wil en het strafbaar 
feit. Hoe erger het gevolg is hoe meer blijkt dat de dader roekeloos heeft 
gehandeld. Om die reden wordt ook bij gewone culpa de straf geregeld 
naar de zwaarte van het voorgevallene door schuld veroorzaakte feit. 

Maar het verhoogeu van straf alleen om het gevolg schijnt niet geregt
vaardigd. Bij voltooide poging straft men, omdat het feit gewild is; men 
vermindert de straf, omdat het nadeel objectief geringer is, schoon subjectief 
het feit voltooid was. In art. 154 [141] wordt eveneens het feit zelf gewild. 
Evenzoo bij mishandeling: het letsel is gewild en daarbij was te voorzien 
dat het leven gevaar kon loopen. Daarom straft men zwaarder ook als de 
doodslag niet beoogd was. Maar in art. 171 is niet gewild de dood of het 
levensgevaar, doch enkel en alleen brand of ontploffing. Moet nu de man 
die deze op zich zelve vaak onschuldige feiten met opzet pleegde, zonder 
dat hij vom·zien kon dat iemands leven gevaar liep, toch gestraft worden 
uls of hij een gemeen-gevaaj·lii1c misdrijf gewild had? 

Zelfs wanneer men bij de beoordeeling van het gevaar alleen wil letten 
op de objective evidentie, dan nog zou de strafverzwaring in het derde 
geval van art. 171 niet voldoende zijn gemotiveerd. Men herinnerde o. a. 
aan het historische geval, dat iemand zonder eenige kwade bedoeling zijn 
hooischelf verbrandt, waardoor een bedelaar, die zich buiten des eigenaars 
weten daarin had te slapen gelegd, was omgekomen. Dergelijke feiten zouden 
thans onder het bereik van deze bepaling vallen. Ook bij strafverzwaring 
naar den eventus mag toch deze niet uitsluitend het criterium zijn en moet 
toch altijd vast staa.n dat gevaar voor menschenlevens te duchten was. Men 
zou daarom in het stelsel der Regering de voorkeur geven aan de redactie 
van art. 173, 3°., der Staatscommissie *, welke de Regering zonder opgaaf 
van reden verlaten heeft. 

* [Art. 173 O. Stc., voor 't overige ovel·eenkomende met art. l7l O. R. 0. ) luidde 
onder 3°.) vun heL woord »itldim" áf) gelijk titans art. 151 , 3°. van het Wetuoek .] 

_.----
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De maxima van dit artikel zgn naar het oordeel der Commissie te ligt. 
Zeer ligte maar ook zeer ergerlijke feiten vallen binnen de grenzen van 
het hier omschreven misdrgf. Betwijfeld zou kunnen worden of het door 
den Raad van State besproken geval van Bremerhaven al dan niet krachtens 
art. 313 [289] kon worden beregt. In de Commissie althans werd betoogd 
tegenover het gevoelen van den Minister (zie rapport, hiervoor bI. 119) dat 
niet aan moord, allerminst aan moord op de gesnenvelde wandelaars zou 
mogen gedacht worden, omdat het opzet daal·toe niet aanwezig was. Er 
zijn echter andere feiten, zoo als sommige handelingen der nihilisten en 
der petroleurs, welke wnder twijfel alleen volgens dit artikel zullen 
gestraft kunnen worden en welke voor het, algemeen belang en de veilig
heid van den Staat gevaarlijker vergrijpen zijn dan de aanslag op het 
leven van een individu. 

De Commissie geeft op grond van voorafgaande beschouwingen in over
weging het artikel te le7Jen: 

» Hg die opzettelijk brand sticht, eene ontploffing te weeg brengt of eene 
overstrooming veroorzaakt wordt gestraft: 

,,1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien hg had 
moeten voorzien dat daarvan alleen gemeen gevaar voor goederen te 
duchten was; 

»2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren indien hij had 
moeten voorzien dat daarvan levensgevaar voor een ander te duchten was; 

»3°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 20 
jaren, indien hij had moeten voorzien dat daarvan leven:::gevaar voor een 
ander te duchten was en het feit iemands dood ten gevolge heeft." 

Het »moeten" omvat hier noodwendig het »kunnen". 

De Minister kan niet toegeven dat het subjectieve element hg de 
strafverzwaringen geheel wordt uitgesloten. Heeft hij die een der in 
dezen titel bedoelde feiten pleegt en daardoor bijv. den dood van een 
mensch veroorzaakt, den wil, het oogmerk, gehad om hetzg dien
zelfden mensch, hetzij een ander mensch te dooden, dan is hij schul
dig aan moord, misschien - indien hij namelijk in eene plotselinge 
gemoedsbeweging gehandeld had, wat feitelijk niet licht zal voor
komen - aan doodslag. In die gevallen dus worden de regelen van 
den conCUI'SltS idealis toegepast. Moordenaar was ook zonder den minsten 
twijfel de schuldige aan de ontploffing te Bremerhaven. In zijn motief 
moge alleen voor geldzucht plaats geweest zijn; wie een schip midden 
in den oceaan met man en muis plotseling wil doen uiteenspringen, 
heeft ongetwijfeld den wil om te dooden. Of nu al de ontploffing elders 
en vroeger plaats had dan hij berekend had, en of de menschen die 
gedood werden anderen waren dali die welke hij wilde dooden, dat alles 
doet niets af. Moord is niet het opzettelijk dooden van A te Bremer
haven of van B, passagier, maar van een mensch, wien ook en waar 
ook; menschen wilde hij dooden; menschen heeft hij gedood. En al 
heeft zoo iemand den dood van de slachtoffers niet .qewenscht, hg heeft 
den dood van menschen gewild. 

Wat daarentegen betreft het bezwaar der Commissie tegen de toe
rekening der ook niet gewilde of zelfs voorziene gevolgen - die toe
rekening is, wo slechts die gevolgen te duchten waren, volkomen 
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rechtvaardig. Het ontwerp fingeert niet, dat die gevolgen gewild waren, 
(integendeel, wal'en zij gewild, dan zullen 1n den regel andere Pon 
strengere bepalingen toepasselijk zijn), het past eenvoudig het beginsel 
toe dat op 't gebied van 't strafrecht, in onderscheiding van dat der 
moraal, niet alleen de wil, maar ook het objectieve gevaar en de 
eventus in aanmerking komt. Als feit A en feit B beide su~jec
tief gelijkstaan, maar objectief A gruoter gevaar of onheil teweeg 
brengt dan B, Uloet de dader van A zwaarder gestraft worden dan 
die van B. 

Juist omgekeerd, de Commissie miskent de beteekenis van het sub
jectieve element in zoovel' zij voor brandstichting met doodelijk gevolg 
dezelfde straf verlangt als voor moord, ook dàn als de dader den 
dood niet gewild, zelfs niet voorzien had, mallr dien »had moeten 
voorzien.' , 

J ntusschen is het niet te ontkennen dat de verandering ten vorigen 
jare in de oorspronkelijke redactie van art. 171 rio. 3 gemaakt, (weg
lat.ing der woorden ... indien daal'van levensgevaar te duchten is") der 
Commissie recht geeft ovor te groote gestrengheid te klagen. Wat 
ook de dader zelf voorzien hebbe, het is noodig dat op 't oogenblik 
der daad men gevaar voorzien kon. De redactie der Staatscommissie 
wordt derhalve hersteld. 

Met wat de Commissie noemt: ." opzet om nadeel te berokkenen" 
heeft deze Titel niets te doen. Of al of niet gehandeld is uit het motief 
om te benadeelen, kan van invloed zijn op 's rechters strafbepaling; 
voor 't bestaan van 't misdrijf is 't motief onverschillig. 

Eindelijk deelt de' Minister mede dat hij in artt. 1711 , 1721
, 1791 

en 1801 [157, 158, 170, 171] , het woord alleen doet vervallen. Het 
diende om den concursus van numero's van hetzelfde artikel uit te 
sluiten. In zoover is het intusschen 1°. ove"bodig; die concursus zou 
alleen concursus ide(ûis zijn en dus geen bezwaar opleveren; 2°. ge
vow'Zi:jk, a. wegens de redeneering a contrario ten aanzien van ver
zwarende omstandigheden; b. bij de interpretatie van deze artikelen 
zelve. Indien bijv. gevaar te duchten was én voor goederen, én voor 
de gezondheid van een mensch (zonder let'ensgevaar) zou het feit onder 
geen enkel nO. vallen. 

Door het herstel van de redactie der Staatscommissie is aan de bezwaren 
der Commissie gedeeltelijk tegemoet gekomen. IntusRchen handhaaft zij 
haar gevoelen en stelt thans als amendement voor [zie dit amendement 
hieronder J. 

G. O. AltT. 157. Hij die opzettelijk brand sticht, eene ontploffing teweeg
brengt of eene overstl-ooming veroorzaakt, wordt gestraft: 

10 • met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, indien daarvan 
gemeen gevaar voor goederen t.e duchten is; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien daarvan 
levensgevaar voor een ander te duchten is; 

3°. met. gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, indien daarvan 
levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood 
ten gevolge heeft, 
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Amendementen van de Commissie van Rappol·teul·S. 

1. WorrIt gelezen: 
In nO. 1, in plaats van negen: "twaalf' . 
In nO. 2, in plaats van twaalf: "vijftien", 
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In nn, 3, in plaats van gevangenisstraf van ten hoogste t'ijftienjal'en: "Ievens
lange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren". 

II, In nO, 1, nO. 2 en nO, 3 worden tusschen de wOOl'den indien en 
dam'van ingevoegd de woorden: "hij had moeten voorzien dat", en wordt het 
woord is veranderd in "was" . 

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

De heel' DES AMORIE VAN DER lIOEVEN, lid der Commissie van Rapporteurs: 
"In mijn stelsel van strafregt , in het stelsel van dit strafwetboek - zoo heeft de 
Ministel' bij deze discussie gesproken - staat bovenaan de handhaving van het maat
schappelijk belang," Met die uitspraak des Ministers kan de Commissie zich volkomen 
vel'eenigen. Juist daarom doet het haal' te meel' leed, dat de Minister tot nu toe 
tle amendementen niet heeft willen ovm'nemen, welke de Commissie op dit artikel 
en tevens op zes andere al'tikelen van dezen Titel heeft voorgesteld. 

De beslissing, welke de Kamer nu gaat nemen, geldt dus zeven artikelen van 
dezen Titel, namelijk: 

1°, dit artikel, handelende over opzettelijk veroorzaakte brandstichting, ontploffing 
of overstt'Ooming; 

2°. a l't. 164 , handelende over het vernielen van werken voor het openbaar verkeer 
bestemd; 

3°, art. 166 , handelende ovel' het vernielen van teekens voor de veiligheid del' 
scheepvaart; 

4°, art. 168 , handelende ovc!' het vernielen van vaartuigen; 
5°. art, 170 , over het vernielen van gebouwen; 
6°. art, 172 , over put- of bronvergiftiging ; 
7°, art, 174 , over het vel'koopen van schadelijke waren. 
AI deze stl'afbepalingen hebben een gemeenschappelijk karakter. Zij betreffen wat 

men noemt gemeengevaarlijke misdrijven, waal'van een algemeen gevaar voor goederen 
of personen te duchten is, welks omvang onmogelijk vooruit is te voorzien. Nu is 
het niet te ontkennen, dat onde!' deze bepalingen ook zeel' ligte misdJ'ijven kunnen 
vallen, waarvoor het maximum del' straf buitensporig hoog zoude zijn, want el' 
behoeft geen ander opzet te worden bewezen dan om de strafbaar gestelde feiten 
te begaan, ook zonder dat er ovel'igens van eenig misdadig oogmel'k, bijv. win- of 
wraakzucht, sprake zij, Doch het is .even duidelijk, dat onder deze artikelen ook 
gevallen kunnen voorkomen, die tot de allel"lWaal'ste en allergevaal'lijkste misdrijven 
gerekend moeten worden. Nu is het alleen op die laatste soort van gevallen, op die 
;eel' zware en gevaarlijke misdrijven, dat onze amendementen slaan, Wij willen den 
l'egter alleen voor die gevallen de bevoegd heid geven om als maximum op te leggen 
de zwaarste straf van dit Wetboek: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van 20 
jaal', Het zijn namelijk die gevallen, waarin de misdadiger tot zich zelven moet 
zeggen: "ik weet nagenoeg zeker, al is het ook niet mijne eigenlijke bedoeling, dat, 
ten gevolge van mijn misdJ'ijf, velen, misschien zeel' velen om het leven zullen komen, 
Maal' die overweging houdt mij in het minst niet terug, Het is niet mijn op::.et die 
menschen te doen sterven; het zou mij ollvel'Schillig, welligt aangenaam zijn indien 
zij et· het leven mogten afbrengen; maal' sneven zij el' bij, dan is het mij ook wel, 
althans ik laat mij daardoor niet van mijne misdaad tm'ughouden," 

Staan nu zulke misdadigC!'S in gl'aad van schuld met moordenaal's gfllijk? Ik durf 
alltwooorden: Ja, Wanneer een moordenaar met voorbedachten rade in den regel 
slechts den dood van één of van enkele menschen op het oog heeft, geven deze el' 
niet om zoovelen op te oO'eren als voor hun doel noodig mogten zijn. De minachting voO!' 
het menschelijk leven is bij deze boosdoeners nog grootel' dan bij den moordenaar. 



124 Boek 11. Tit. VI/. MISDRIJVEN TEGEN 

Een paar voorbeelden, Ik wil nu geen oordeel vellen over den dader van dat af
schuwelijk misdl'ijf, in de laatste dagen zooveel besproken, en dat in deze residentie, 
ja in bet geheele land, eene zoo I'egtmatige verontwaardiging heeft opgewekt, Die 
man is nog niet veroordeeld; maal' indien wij moeten aannemen dat hij is geweest 
moordenaa.r met voorbedacl.ten l'ade, dat hij van den beginne af aan het plan heeft 
gehad het onschuldige jongetje, dat met hem medeliep, op eene eenzame plaats ge
komen tel' dood te brengen op de wijze als hij dat gedaan heeft, dan is zeker die 
man een van de grootste schurken, die ooit op aa.rde hebben geleefd, en dan weet 
ik niet wien ik uit de criminele regtspleging van den nieuweren tijd naast hem 
zou kunnen stellen, dan deze twee: Tl'aupmann, den moordenaar vau Kinck en zijne 
kinderen, en Thomas van Bl'emerhaven, die om een luttele som aan assurantie
penningen te verdienen, Hiet geschroomd heeft het plan te ontwerpen om een schip 
in volle zee met man \ 11 muis, met hondel'den passagiet,s en schepelingen te docn 
vel'gaan, Ik kan onmogelijk inzien dat tusschcn Tl'aupman en Thomas van Bl'emer
haven een verschil in gl'aad van schnld zou hebben bestaan, behalve hierin dat 
Thomas nog meel' heeft getoond zijne wflolesale minachting VOOI' het menschelijk leven, 
Ik weet wel wat de Minister zal antwoOl'den, Men kan het lezen in het Verslag: 
"Zondm' twijfel, zegt de Minister daal', was Thomas moordenaar, 'Wel is waar zou 
hij vallen onder de bepalingen van dit artikel, maar dool' den concursus zou hij ook 
vallen onder de bepaling van art. 289 ; hij zou moordenaar met voorbedachten l'Ude 
zijn geweest, :,ondel' eenigen twijfel," Wat zal ik daal'op zeggen? Deze Minister is 
zeel' zeker een voortrelfelijk man; hij heeft uitstekende bekwaamheden, die wij dagelijks 
in deze discussien meel' waarderen, maal' hij heeft ook zijne eigenaardigheden, En 
eene van die eigenaardigheden is deze, dat, wanneer hij eene opinie heeft opgevat, 
elke bestrijding van die opinie hem ten eenen male ongerijmd en onwetenschappelijk 
vOOl'komt. Het gl'ein van scepticisme, dat bij geen denker of staatsman behoOl't te 
ontbl'eken, dat is den Minister vreemd, Bij hem geldt: zoo i,s het, en wat gij tot 
verdediging uwer tegenovel'gestelde meening zegt, heeft niets te beteekenen, 

De Raad van State bijv, heeft gevl'aagd of deze stmfbepalingen wel st!'l'k genoeg 
waren, omdat daaronder ook zoude vallen het geval van 'fhomas, Zoo als men weet 
zitten in den Raad van State uitnemende jlll'isten, Wat antwoordde de Minister Smidt 
in zijn r~ppol't aa~ den Koning? "Het ZOII betwii.feld kunnen worden, het is niet 
~ekel' of het geval van 'fhomas misschien niet zou komen onder de bepaling van mool'd 
met YOOI'bedachten mde," Dool' twee juristen in onze Commissie wel'd dezelfde mee
ning als in den Raad van State voorgestaan, Maal' de Minister antwoordt: ,,:.ondel' 
eenigen twijfel, Thomas was moordenaar", Desniettemin neem ik de vrijheid met den 
Minister in opinie te verschillen, Ik dud niet alleen betwijfelen of Thomas onder de 
bepaling van art. 289 zou vallen, maal' ik moet het inderdaad ontkennen, En ik 
houd het el' V001' dat, wanneel' rIe Minister verder nadenkt , hij misschien wel bij 
zijne meening zal blijven, maar toch zal toestemmen dat ook voor de mijne iets te 
zeggen is, Wanneer ik b, v op reis ga en in mijn kotTel' dynamiet medeneem , met 
het doel om in eene af andere stad eeu misdrijf daal'mede te gaan plegen, maal' die 
dynamiet dOOI' eene onvoorzigtigheid - lIiet van mij, maal' van iemand anders -
ontploft, zoodat iemand aan het station of onderweg wordt gedood, heb ik dan dien 
man met voorbedachten I'ade om het leven gehragt 7 

Ik zou meenen van neen, 
Een ander voorbeeld, 
Ik heb sinds geruimen tijd een fleschje met doodelijk vergif in mijn bezit, 001'

spl'Onkelijk gekocht om ongedierte te dooden, maal' de duivel speelt mij een part, 
zoorlat ik in de vel'zoeking kom dat vergif te gebruiken om een rijken elfoom van 
kant te maken, Dat plan rijpt bij mij, ofschoon ik nog 'volstrekt niets gedaan heb om 
het tot uitvoering te bl'engen, Het is echtel' mijn vaste, erkende IIn bewe:,en doel ge
worden het vergif te bezigen om een mool'd te begaan, Dool' toeval komt iemand op 
mijne kamer, ziet het Ileschje staan, denkt dat het bijv, sterken dl'ank bevat, drinkt 
el' uit - en sterft, 

Heb ik nu dien man met voorbedachtelI J'ade om het leven gebragt ? 
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Een ander vool'beeld uit de wet zelve, 
Al't. 164 spreekt van het opzettelijk gevaal' yeroOlozaken Y001' Iwt vel'keel' dOOl' stoom

vermogen over een spoorweg, 
Welnu - een dief, een roover van beroep, wenscht een Spool'tl'ein te doen det'ail

Jeren, alleen met het doel om te stelen, Het is niet zijn wensch dat daal'bij iemand gedood 
wOl'den zal; hij hoopt zelfs het tegendeel. Evenwel komen bij de l'amp een gl'Oot 
aantal menschen om het leven, 

lIeeft d'ie man nu met vool'bedachte mde die menselzen vennoord ? Zooja - waal'VOOI' 
dient dan het artikel? Dan is deze geheele reeks al'tikelen oVel'bodig, en dan is art, 
289 voor alle hiel' behandelde misdrijven voldoende, 

Ik beweer echtel' dat dit niet het geval is, en meen dat de Minister in zijne op
\atting d waalt. En dan vl'aag ik, is de man, die een tt'ein laat derai lieren om wat 
geld magtig te wOl'den, wetende dat daarbij hoogst waal'schijnlijk - al kan het zijn 
tlat er niemand bij omkomt - honderden menschen om het le\en zullen komen _ 
is zulk een man niet ntinsten,\ even schuldig als een moordenaar met voorbedachte 
rade 7 Moet de wet hem niet minstens gelijk straffen? 

Het geval van art, 164, waal'Op ik het laatst wees, is bijna niet denkbaar zonder 
dat de dadel', als nagenoeg :.ekm'en uitslag zijner daad, VOOI' oogen moet gehad hebben 
dat hij vele menschen zou dooden, 

Moet nu znlk een man gestraft worden met de stt'af die op eenvoudigen doodslag 
staat 7 Want van tIe toepassing van art, 289 kan geen sprake zijn, omdat de dood
slag en gros wel het gevolg van de daad is geweest, maal' niet het ont'el'mijdetijk 
gevolg, en nog minder het duel, 

Zie ook art, 172,: Vergiftiging van putten en bronnen, Dool' deze daad kan eene 
geheele stad vergiftigd worden; ja - h~t is bijna ::.ekel' dat hondel'den of duizenden 
daal'door zullen sterven. Zal haal' bedrijver niet vel'dienen gelijke stm.f als hij die 
een andel' met voorbedachteu rade heeft vermoord? 

lIet artikel zelf. Laat nu flens waal' zijn wat de Minister zegt, dat liet geval van 
Thomas van BI'emerhaven onder art. 289 behoort, dan wijs ik op de pett'olelll's omlel' 
de Commune: "het met opzet vel'oorzaken van brand, waal'van te duchten was dat 
Cl' mensclIenlevens dool' in gevaar gebragt zouden worden," 

Uier heeft men te doen met lieden, die opzettelijk uit politieke wraakzucht eene 
geheele stad in brand steken, zonder met zekerheid te weten, zOllllel' zelfs de be
doeling te hebben dat iemand daarbij zal omkomen, maal' toch wetende. bijna met 
~eA·erheid. dat niet een persoon, maal' duizenden menschen daarvan tle slagtollel's 
zullen worden. En VOOl' dit gruwelijkste allel' misdrijven acht de Ministel' een maximum 
van 15 jal'en gevangenisstraf voldoende I lk blijf el' bij: in de gevallen die ik noemde 
en die ik gemakkelijk met honderden zou kunnen vel'meerderen, is de graad van schuld 
van den misdadiger gl'ooter dan bij den moordenaal' , omdat de minachting voor 
menschenlevens die el' bij betoond wOl'dt veel sterker is, en omdat die misdaad ge
marlijker is VOOI' de maatschappij, het hoofdelement van strafbaarheid ook dool' dezen 
Minister te regt bovenaan gesteld in de stt'afwetgeving, Hij die zulk eene misdaad 
begaat is voor de maatschappij een duizendmaal gevaal'iijker booswicht dan hij, die 
enkel uit winzucht of \Vl'aak een mooed begaat; gevaarlijkm' miscladigel'S dan deze 
zijn el' in één wooed niet te vinden. 

Maal' hoe is dan, heb ik mij afgevraagd, een zoo vel'licht man als deze Ministel', 
el' toe gekomen om die zwal'e misdrijven zoo betrekkelijk ligt te stl'3.U·en? Waal'
schijnlijk is de Minister hiel' vel'leid gewol'den dOOl' het voorbeeld van het Duitsehe 
Stl'afwetboek. Dit is afgeweken van het Pruissische Wetboek, waarbij op deze ge
meen-gevaal'lijke misdrijven als maximum de doodstraf wel'd gesteld op het volgende 
m. i. juiste motief: "Es berllht diess auf del' Erwägung, dasz bei deral'tigen \'01'

urccl!en die Gefahl' für Menschen otfenkundig vol'liege, dasz del' Tod als walu'Schein
licl! vorau_gesehen werden könne, und dasz bei einem Thäter, del' es auf diesem 
El'folg alll.:h ankommen läszt, aueh wenn die 'födtung nidlt den eigent1ichen Zweek 
del' That gewesen, ein unbestimmter Dolus vorliege, welcher bei LIandlnngen, die 
so sel! wel'e Folgen nach s ich zögen, die Anwendu lig del' Todesstl'afe ,'echtfel'tige," 
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lIet Duitsche Wetboek is daarvan afgeweken en heeft als maximum YOOI' deze 
misdaad levenslange tuchthuisstraf gesteld, 

Wanneel' ik medelid van het Duitsclle Parlement ware geweest, waarin dit wet
boek wel'd behandeld, dan ZOll ook ik gestemd hebben voor die afwijking van het 
PI'uissische wetboek; ik zou gestemd hebben niet voor de doodstt-af, maal' VOOL' 
levenslange gevangenisstraf, Waal'om? Niet omdat ik de doodstraf een te zware straf 
voor deze misdadigers zou hebben gevonden, neen, eene te ligte stt-af! 

[Vgl. de rede van (len heel' Des Amol'ie van del' Roeven, opgenomeu bij 'l'itel TI 
van Boek J, rnbriek Geene doodstraf, deel I, bI. 188.] 

Laat ons toch de heiligste regten , de dierbaarste belangen van de maatschappij 
niet ten offer brengen aan een zucht naar theol'etische symetrie. Geen regel van 
drieën, heeft de Minister zelf eenige dagen geleden [hiel'vool' bI. 111] gezegd, 
in het stl-afl'egt I De bescherming van de burgerij tegen de snoodste misdadigers, de 
noodzakelijke verdediging van den Staat ook tegenover petroleUl's en nihilisten, is 
alleen op de hiel' vool'gestelde wijze te bereiken. Het zou, mijns inziens, eene smet 
op het Wetboek zijn, indien tegen de allel"lWaaL'ste en gevaarlijk~te misdaden tegen 
de maatschappij, niet de zwaarste straffen toepassing konden vinden. 

De heel' DE SA VORNIN LOHMAN, lid del' Commissie van RapPol'lem's: Ofschoon 
ik het wool'd reeds gevraagd had voor het tweede amendement, zij het mij toch 
vel'oorloofd cene zeel' kOl'te opmerking te maken, ook omü'ent het eerste. . . .. Ik 
kom alleen hierom op het eerste amendement terug, om ten aanzien van één punt 
mijn gevoelen uit te spl'eken tegenover dat van den heer van der Hoeven. Ten aanzien 
van het amendement zelf is mijne opinie nog niet gevestigd en weet ik nog niet 
of ik el' voor zal stemmen. Zeer gaarne wil ik de rede afwachten, die de Minister 
van Justitie daaromtrent zal houden. Maar dit wil ik wel als mijne stellige ovel'tuiging 
uitspreken, dat, naai' mijn gevoelen, de daad te Bremerhaven en dergelijke gevallen 
zondel' eenigen twijfel, behooren te worden gequalificeerd als mOOl·d. Daaromtrent kan 
naai' mijne meening zelfs bijna geen verschil van gevoelen bestaan en ik geloof dus 
dat het niet geheel juist is den Minister van Justitie te verwijten, dat hij eene 
stelling somtijds zoo fraai vindt, dat hij zich in het gevoelen van een ander niet 
kan indenken. Ik meen integendeel dat niemanll kan betwijfelen, dat wanneer ik 
eene daad doe , waarvan ik de stellige zekerheid heb dat daarvan de dood van een 
ander mensch het gevolg moet zijn, ik dan heb gepleegd: moord, En aangezien nu 
het geval te Bremerhaven hierin bestond - zoo als alle leden zich zeker hel'inneren -
dat de misdadiger eene machine had gemaakt die op zekeL' oogenblik het geheele schip 
zou doen in de lucht vliegen, zoo kan het niet twijfelachtig zijn, dat die man den 
dood heeft gewild van alle opvarenden of ten minste van eenigen daaL'van; al is die 
dood volstrekt zijne begeerte niet geweest, hij heeft geweten dat dit gebeUt'en zou. 
Nu bestond, naaL' mijne meening, opzet, dat is niet alleen de bedoeling dat de daad 
gebeuren zou, maal' ook de bewustheid dat zij zou plaats hebben. 

Nu heeft de heel' van del' Hoeven ook gezegd dat, wanneer men bijv. op een spoor
weg een ongeluk doet ontstaan, waarvan het hoogst waar&chijnlijke, maal' niet zekere 
gevolg is, dat iemand zal omkomen, en el' ook kansen zijn dat iemand niet zal om
komen, die gevallen onder art. 157 behooren. En dat is, dunkt mij, juist, Als el' 
tien kansen zijn dat iemand zal omkomen dool' mijne handeling, maal' el' ééne kans 
is dat het niet geschieden zal, dan valt deze handeling onder art. 157. 

Maar, zal misschien de heer van del' Hoeven zeggen: el' is altijd een kans dat 
iemand niet zal omkomen, Doch dit is niet geheel juist. Men moet zich voorstellen 
dat het middel, dat de dader aanwendt, de gewone uitwerking zal hebben; bijv. als 
men een schip in de lucht laat springen, dan moeten de opvarenden dood gaan, En 
nu heeft welligt de hanlleling die ik pleegde het te vel'\vachten gevolg niet gehad, 
maa l' dat doet el' niet toe, Ik heb toch gewild dat die handeling een doodelijk gevolg 
zou hebben, al is zij ook feitelijk tot poging beperkt gebleven, In zeer vele gevallen 
is het moeijelijk uit te maken of eL' moord of doodslag is begaan, of de dader den 
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dood gewild, dan wel waal'Schijnlijk geacht heeft, maal' dit moet niet dool' deze 
Kamer, maal' dool' den regtel' worden uitgemaakt, Dit kan zeel' moeijelijk zijn, maa.' 
zeel' stellig is el' onderscheid tussehen de daad van iemand die weet, dat het gevolg 
zij nel' daad de dood van een ander ::.al zijn - dit WOl'dt nu reeds als moord ge
straft - en eene daad, waa.'van het mogelijk of zelf.~ waarschijnlijk get'olg zal zijn 
dat iemand sterft, 

Het tweede amendement, reeds bij eene vOl'ige gelegenheid besproken, strekt om 
in nO, 1, 2 en 3 tl1sschen indien en daal'van in te voegen de woorden: "hij had moeten 
vooJ'Zien dat" en het woord is te verandet'en in was, Ik zal bij de toelichting zeel' 
kort zijn, omdat de vraag zelve voor niet-juristen welligt moeijelijk is te behandelen 
en het dus nutteloos is in veel détails te komen, Alleen dit wil ik he.'inneren dat, 
zoo als het artikel nu get'edigeerd is, het stelsel del' Regering niet tot zijn regt 
komt, Men straft een dadel' niet alleen voor het feit op zich zelf, maal' ook VOOI' de 
gevolgen van het feit, omdat hij die heeft moeten voorzien, Men stl'3Jt dus hem die 
mishandelt, en men straft hem zwaarder als de mishandeling den dood heeft ten 
gevolge gehad, omdat de dadet, had moeten vool'Zien dat de dood het gevolg kan 
zijn van iedere mishandeling, Maal' als men in het geval verkeert dat men de ge
volgen niet heeft kunnen voorzien, dan mag men daarvoor niet gestraft worden. Ik 
heb l'eeds bij eene vOl'ige gelegenheid herinnerd het bekend geval dat een man ver
brand is in eene hooischelf, dool' een ander in brand gestoken. Dit kon de dadel' 
niet voo.'Zien en daal'om mogt hij daarvool' niet gestraft worden. Dit was ook het 
stelsel, aangenomen in het ontwerp de., Staatscommissie. Maal' nn zegt de Minister: 
men moet gemeen gevaar voor goedel'en kunnen duchten. Maal' wij hebben niet te 
doen met men, maal' met den dadel': de dader moet hebben kunnen vOJrzien en 
niet men, lIet geval heeft zich voorgedaan dat iemand lag te slapen in een varkens
hok dat geheel afgezonderd stond op eene weide. Nu kan men niet vOOl"tien dat 
wanneer men zoodanig hok in brand steekt, daal·doo.· eenig gevaar ontstaan zal voor 
menschenlevens; maal' indien de dadel' wist, dat zijn vriend of kamel'aad gewooll 
was des nachts zich in dat hok te slapen te leggen, dan had hij dat gevaar wel 
kunnen YOOl'Zieu, en moet hij dus zwaarder gestraft worden. Ik geef toe dat , indien 
men iets vool'Zien kan, de dadet' het in den regel ook heeft kunnen VOOl"Ûen, maal' 
dit is toch niets dan eene pl'aesumtie. Nu moet de strafba<.I.l'heid niet afhangen van 
de aanwezigheid eener praesumtie, maal' van het feit zelf of de dadel' heeft kunnen 
voorzien. Wanneer iemand in staat van dronkenschap verkeert, dan moet, zegt men, 
zoodanig persoon gestraft worden voor de ongelukken die hij begaat, ofschoon lIij 
die ongelukken niet, maal' men ze wel heeft kunnen voorzien. Ik geef dit toe. Maal' 
wij zeggen niet: hij heeft ze kunnen voorzien, maar hij heeft ze moeten vOOl"zien, 
en daal'mede kan dus gepaard gaan dat men aansprakelijk blijft voor de daden van 
onvool'Zigtigheid, die men in staat van dronkenschap begaat. 

De heel' VAN DE WERK: Bij dezen Titel, handelende blijkens het opschrift ovcr 
"misdrijven waardoo.' de algemeene veiligheid van personen of goederen wordt in 
gevaar gebragt" , wil ik even stilstaan bij de vraag: wat is GEMEEN GEVAAR VOOR 

GOEDEREN? Namelijk of dit begl'ip niet in zich sluit dat et' gevaar moet kunnen 
bestaan ~001' EENS ANDEltS GOEDEREN, even als dit bepaaldelijk is uitgedrukt bij ge
meen gevaar VOOI' het leven, Is een pe.'Soon eigenaa.' van drie aangrenzende panden, 
mag deze ,lan niet één rlel' panden aansteken , zoo daa.' slechts gevaar ontstaat voor 
de beide andere 7 Het kan niet de bedoeling zijn, dunkt mij, dit ge,'al onder ons 
artikel te brengen, evenwel volgens de woorden valt het el' onder, 

Ook eene andel'e v.'aag doet zich voor. Heeft de Regering alleen in Titel VII wil
len opnemen die misdrijven, waardoor gemeen gevaar kan ontstaan; met andere woor
den: zijn voor het speciale geval, dat gemeen gevaar niet aanwezig kan zijn, de 
mis(!t'ijven stt-all'eloos of strafbaal' volgens andere bepalingen 7 Bij brandstichten is 
hieromtrent geen twijfel. In dezen Titel wordt slechts gespl'oken van bt'anrlstichting, 
waal'door gemeen gevaa.' kan ontstaan, terwijl bij alt. 3S I [352], om niet van een 
paal' andere gevallen van b.-andstichting te spreken, wordt vel'boden b.-andstichting 
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ten nadeele van een anrlel", zoo geen gemeen gevaar ontstaat" Bij overstroorning onl
staat twijfel. Van heL vel"oorzaken van oVCI"Stt"ooming worut eldel"S gezwegen, omdat, 
zoo zegt de Regering, in den regel gemeen gevaar voor personen en goederen zal 
bestaan" In den regel, ja, dat erken ik" Maal" wat in die weinige gevallen waarin 
dat gevaar niet zal bestaan 7 Mogen die gevallen straffeloos zijn 7 

Al was echter deze opvatting niet de ware, al behoeven wij de artikelen van dezen 
Titel niet te expliceren uit haar opschrift en al kan men dus aannemen dat art. 161 
ook geschreven is voor het geval dat geen gemeen gevaar bestaat, dan blijft nog 
eene lacune OVel" ten opzigte van het stI-a[en ,"an overstrooming veroorzaken, omdat 
namelijk art" 161 , bepalende de stt"a[en tegen hem die iets doet waardoor OVCI"stroo
ming kan ontstaan, en dus ook overstrooming ontstaat, bepaaldelijk aangeeft de 
middelen waat"door oVCI"Stt"ooming kan veroorzaakt worden en daal"onder niet vermeldt 
en dus uitsluit het geval dat iemand den eemoudigsten weg kiest om eene over
strooming te veroOlozaken, namelijk het openzetten van eene sluis" Het geval is niet 
ondenkbaal"" In den Biesbosch zijn vele hooipoldertjes die aan één pet"Soon toebehoo
,"en en waarop zich noch woningen" noch menschen of beesten bevinden" Laat iemand 
uit wt-aak één dezer polders ovel"Stroomen dOOI" de sluis te openen, dan is hij niet 

stl-af baar" 
En wanneer deze Titel ook spreekt van gevallen waarbij geen gemeen gevaar ont-

staat, dan heb ik daardoor bezwaar tegen art" 159" Men kan alsdan redeneren: de 
woorden van dit m"tikel zijn algemeen en zien dus op alle bl-anden, ook op die , welke 
niet door een uer misdrijven van de vorige artikelen zijn veroOlozaakt, of welke, ook 
ZOndel" brandstichting, geen gemeen-gevaarlijk karakter hebben" De Duitsche wet 
zegt dat het artikel waarin zij dezelfde bepaling heeft opgenomen, ziet op de daar
aan voorafgaande artikeleu" Deze bijvoeging missen wij" Volgens deze wetsvoOl"dragt 
zal iemand die bl"and sticht om bedrog te plegen (art. 328), of die bmnd sticht ten 
nadeele van een amlet" \art" 35l [352]) of die bl-aml sticht zonder vergunning van 
den burgemeester (art" 425 [428]), altijd wanneer geen gemeen gevaal" bestaat, slechts 
gest,"aft kunnen worden respectivelijk met -J, jaar, -1 jaar met geluboete, terwijl hij, 
zoo hij het blusschen van een dezer branden tegenwerkt, gestt"aft kan wl)I"den met 
zes jaar gevangeni straf. Zelfs hij die geheel stl"alfeloos een gebouw mag aansteken, 
zal niet mogen ZOl"gen dat het aangestoken zijnde ook werkelijk afbrandt" Heeft ver
zet tegen b,-am! weer of politie plaats, hij worde gestt-aft wegens dat verzet, met 
de sb"ulren tegen Vel"Zet bedreigd, maar niet met de zwal'e stl-af van art. 159" 

De heer MODDERMAN , Minister van Justitie: Eerst een woord over het amen
dement, toegelicht door den heer de Sa\"ornin Lohman en waarvan ik de Karnet" 
de aanneming meen te moeten ontraden" 

Het verschil tusschen de redactie der Commissie en de mijne is niet groot" Uit 
de stukken blijkt, dat bij het overleg, van weèrszijden een groote stap tot toenade
ring is gedaan" Aan den eenen kant heeft de Commissie den oorspl"onkelijken eisch 
laten varen, dat de daüel" zou hebben kwwen voorzien en daarvoor in de plaats 
gesteld den eisch dat hij heeft moeten voorziell" Aan den anderen kant heb ik de 
redactie van het oorspronkel ijk Regeringsontwel"p yel-amlerd door terugkeer tot die 
der Staatscommissie, die in alle gevallen . van art" 151 , ook in n". 3, uitdrukkelijk 
eischte dat zeker gevaar "te duchten is'" dat wil zeggen te duchten was op het 
oogenblik waarop de daad gepleegu werd" 

Het vel"schil is dus hiel"toe gereduceerd: in het gewijzigd of lieve," in het in zijne 
OOl"Spronkelijke gedaante herstelde Regeringsat"tikel wOl'dt alleen geëischt dat op het 
oogenblik van de daad gevaar te duchten was; tel"\vijl de Commissie daal'enboven 
verlangt dat de dader dat gevaal' had moeten voorzien. 

"Te duchten is," dat wil zeggen op het oogenblik mn de daad" Het is niet vol
doende dat men ex post facto, als men alle omstandigheden kent, kunne zeggen: 
,laai" was van den aanvang af gevaar" Neen, er wordt geëischt dat er op het oogen
blik van de daau, met. de kennis welke men toen had, J"eeds gevaar te duchten 
was" Wanneer nu dat gevaar in het algemeen, door "men" te duchten was, laut 
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het zich dan denken dat toch oe dadel' dat gevaar niet had moelen voorzien 7 
De Commissie antwoordt natuurlijk toestemmend; andel's ware haal' amendement 

onnoodig, 
Als voorbeeld hel'innerde men mij het bekende geval met de hooischelf, Iemand 

steekt zijn eigen hooischelf in brand, zondel' te weten of te vermoeden dat een 
bedelaal' zich daal'in te slapen had gelegd, Zou het nu niet hard zijn, vraagt men, 
wanneer de dader, die met die bijzondel'e omstandigheid niet bekend was, noch 
bekend behoefde te wezen, toch naai' art. 151 nO, 3 zou gestraft worden 7 

Ik antwoord dat, indien ik in een dergelijk geval als regter had te beslissen, ik 
zou meenen dat in dat geval geen levensgevaar te duchten was op het tijdstip waarop 
de daad werd gepleegd, want ik herhaal het, het is niet de vraag hoe men een 
geval ex post facto beschouwt, maar hoe men in 't algemeen over de zaak zou 
oordeelen op het oogenblik waarop de daad werd verrigt, 

Het voorbeeld maakt dus het verschil tusschen beide redacties niet duidelijk, Aan
genomen intusschen dat el' enkele gevallen waren (want door het uit het debat 
stellen van één vOOl'beeld heb ik natuurlijk nog niet aangetoond dat zich nooit 
dea'gelijke gevallen zouden kunnen vool'doen, al rust eigenlijk de bewijslast op hen 
die het beweren) gevallen waarin de kleine nuance waarover nu getwist wordt, 
ook in werkelijkheid tot verschil van ]'egtsgevolg 9:0U leiden; dan Haag ik of het 
voor die enkele uiterst zeldzame gevallen waarvan nog geen voorbeeld gegeven is 
en waarvan ik mij op dit oogenblik zelfs geen vOOI'stelling kan maken, niet beter 
zou zijn te vertrouwen op het lage minimum in de wet gesteld, dan door de ovel'
neming van het amendement van de Commissie van Rapportelll's de objectiviteit 
van de strafwet in gevaal' te brengen, 

En hiermede wijs ik het principiele bezwaar aan dat bij mij tegen dit amende
ment bestaat, Wordt het aangenomen, dan zal de I'egter niet meer kunnen volstaan 
te constateren: hiel' kon inderdaad ieder, met gezonde zinnen begaafd, gevaa]' duch
ten; maar Illj zal zich tevens moeten begeven in een onderzoek naar en ook in de 
wederlegging van allerlei defensies, waarvan de Commissie zelve ook niet zou wil
len weten en die zij allel'minst zou verlangen uit te lokken, 

Ik heb hier voor mij een arrest van den Hoogen Raad van 24 April 1855, en 
ik wil wel erkennen dat bepaaldelijk het geval in dit arrest behandeld mij bezwaal' 
doet maken tegen het overnemen van het amendement, Het betreft eene brand
stichting in Apeldoorll, waarbij te voorzien was, zoo als het hof in Gelderland in 
facto had uitgemaakt, dat daardoor menschenlevens in gevaar konden worden ge
bl"agt. De vel'oordeelde kwam in cassatie en droeg als vijfde middel voor: "schen
ding van art, 13, n". 5, del' wet van 185~ enz" uithoofde dat de verdediging heeft 
beweerd, dat de beschuldigde, ten gevolge van dronkenschap, niet vool'zien kon 
dat door zijne daad eenig gevaal' ,'oor menschenlevens zou ontstaan, en het niet 
blijkt, dat het hof op die omstandigheid eenige acht heeft geslagen," 

Natuurlijk wel'd dit middel vel'wol'pen, want in de wet van 185.j, was de redactie 
objectief; al spoedig heeft men dan ook dergelijke defensie niet meel' beproefd, Wat 
zou echtel' gebeu]'en indien het ameudement werd aangenomen 7 Om aan de wijzi
ging beteekenis te geven zou men haar welligt interpreteren op eene wijze voor 
de maatschappij bedenkelijk, voO!' de justitie bezwarend en door de Commissie niet 
bedoeld, 

Als ik kiezen moet tusschen de bezwal'en die, volgens de Commissie, uit de 
regel'ings-redactie zouden kunnen voortspruiten in zóó exceptionele gevallen dat nog 
geen voorbeeld bekend is, en de dagelijks tel'ugkeerende bezwaren die uit het 
amendement zouden voortvloeijen , dan acht ik de laatste grootel' dan de eerste, 

Ik heb nog een tweede principieel bezwaal', 
Wanneer men hiel', in plaats van objp.ctive te spreken van "gevaar dat te duchteli. 

is," daarenboven subjective gaat gewagen van: "een dadel' die had moeten voorzien" -
wat doet men dan met den medepligtige 7 Zal men ook van dezen eischen dat lllJ 

heeft moeten vool7.ien 7 Zal dat van iederen medepligtige in het bijzondel' moeten 
worden uitgemaakt 7 Zeker wel niet, Op al't. 61 [vermoedelijk bedoeld: art, 50] zou 

ti 9 

-------
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men zich hiel' niet kunnen beroepen; dat handelt alleen over persoonlijke omstandig
heden , waardoor de strafbaarheid verhoogd of verligt, maal' niet over die waal'door 
ze bepaald wordt. En al wilde men het "moeten voorzien" als eene persoonlijke 
omstandigheid beschouwen, die omstandigheid zou toch in alle drie de nommers 
van het artikel behooren tot de essentialia van het misdrijf. Art. 61 zou dus buiten 
aanmerking blijven. 

In het stelsel van de Commissie zou dus de toestand deze worden, dat wèl voor 
den dader, maal' niet voor den medepligtige de eisch zou gedaan worden dat hij 
had moeten voorzien. Ook om deze reden komt mij het amendement, door den heel' 
Lohman toegelicht, niet aannemelijk VOOl'. 

Ik kom thans tot het amendement, met zooveel warmte dool' mijn geachten vriend 
uit Breda aanbevolen. 

Over de appl'eciatie van de straf baar/leid del' dool' hem genoemde execrable 
feiten heeft tusschen hem en mij - het is hem bekend - nooit het minste ver
schil bestaan. Al die gl'oote misdadigers, .lie hij genoemd heeft, zooa,ls bijv. Thomas 
van Bremershaven , en ook de anderen, wensch ook ik met levenslan~e gevangenis
straf gestraft te zien. 

Het verschil tusschen ons bestaat dus volstrekt niet in de a:ppreciatie van de 
strafbaarheid, maar in de qual~ficatie, die de geachte afgevaardigde en ik aan die 
feiten meen en te moeten geven. 

De heer van del' Hoeven meent, dat die feiten uitsluitend onder art. 151 zouden 
vallen, althans hij vreest dat de regters er aldus over zullen oOl'deelen. IJ.: dam'en
tegen heb steeds geloofd, en geloof nog, dat die feiten ook vallen onder de om
schrijving van den moord. En dit verschil tusschen den heer van der Hoeven en 
mij is weel' een uitvloeisel van het verschil dat tusschen ons bestaat in de opvat
ting van het opzet. 

Wanneer wil en daad, hoewel ieder op zich zelf naar den eisch aanwezig, elkander 
niet geheel dekken, dan wordt mijns inziens daal'door het opzet alleen dan wegge
llomen , wanneer de dwaling, de vel'gissing, het tusschentredend toeval, kortom het 
verschil tusschen wil en daad betrekking heeft op de essentialia, niet wanneer 'lij 
betrekking hebben op de accidentalia. 

Stel dat iemand in de schemering in hinderlaag ligt om een ander te dood en , 
en dat hij niet den bedoelden maal' een ander doodelijk t l'eft. Nu is er mijns in
ziens niet poging tot moord plus doodslag door onvoorzigtigheid , maar één enkel 
misdrijf - nwol·d. Of al de mensch dien hij wilde dooden A heette en de mensch 
dien hij heeft gedood B, dat doet mijns inziens niets hoegenaamd af. Want moord 
is niet het dooden van A of van B, maar van een mensch. Een mensch heeft hij 
willen dood en; een mensch heeft hij gedood. 

Wat nu beü'eft het geval van Thomas van Bremershaven. AI had deze den dood 
van menschen niet gewenscht, hij had dien toch gewild. Iemand die willens en wetens 
een machine afzendt, bestemd om een schip midden in den Oceaan uit elkaar te 
doen springen, een schip, waarvan hij toch weten kan dat het niet zonder menschen 
den Oceaan bevaart, wil den dood van menschen, al mogt dan zijn hoofddoel een 
andel' geweest zijn. Het tegendeel te beweren ware eene protestatio actui contral'ia. 
Of die machine nu op eene andere plaats er. op een vroeger tijdstip dan hij zich 
voorstelde, uit elkander is gesprongen en of daardooI' andere menscheIl zijn getroffen, 
dan die aan boord waren, doet, mijns inziens, niets tel' zake. Menschen heeft hij 
willen dooden; menschen heeft hij ge<tood. 

Ik geloof dus, dat overneming van het tweede argument [eerste amendement?] 
niet bepaald noodig is, zoo men slechts het begrip "op~et" en dientengevolge het 
begrip ,,?nool'd" ruim genoeg opvat. En toch (en dit zij het antwoord op de schets 
(!ie de geachte spreker uit Breda van mijne va~thollrlendheid gege\'en heeft) wil ik 
het in de gegeven om tandigheden overnemen 

Waarom? 
Ons aller bedoeling is dezelfde; wij willen dat groote misdadigers als Thomas 

c, s. tot levenslange gevangenis zullen knnnen veroordeeld worden. Maar nu dan 

Jl 



DE ALGEMEENE VEILIGHEID, Art. 157. 131 

blijkt dat een regtsgeleerde als de heel' van del' Hoeven nog na maanden persis
teert bij de bewering dat zij niet als moordenaal's te beschouwen zijn, nu moet 
ik de mogelijkheid aannemen dat ook sommige Nederlandsche regterlijke collegien 
de begrippen "op:.el" en "moord" zoo eng zullen opvatten, Ondel' die omstandig
heden neem ik het wisse voor het onwisse en dus het amendement en de daarmede 
corl'espondet'ende amendementen over, Daardoor ontstaat dan een concursus i,lealis, 
die wegens de gelijkheid del' stl'3.tren, mijns ill7.iens, overbodig is, maal' dan toch 
niet schaadt, 

Eindelijk heb ik nog te bespreken de bezwaren van den geachten afgevaal'digde 
uit Zevenbergen, die, tot viel' bezwaren zamengett'okken, dool' mij in eenigzins 
andere volgorde zullen wOI'den beantwoord, 

Het opscht'ift van dezen Titel wijst aan dat alle misdt'ijven daal'in voorkomende 
het kal'aktel' dragen, straks zoo uitnemend toegelicht nool' den heel' van del' Hoeven, 
het karakter van "gemeen-gevaarlijk", \'an dien aard dat a pl'iori niemand de 
pOl'tée van het gestichte kwaad kan vOOl"lien, 

Wat echter betreft de bijzondere misdrijven, die in dezen Titel worden omschreven, 
de elementen van elk misdrijf zijn ook in elk bijzonder artikel te ,>inden, zonder 
dat het daarvoOl' noodig is tot het opscht'ift te l'eCUrl'el'en, 

Wanneer de geachte afgevaardigde dus vraagt of VOOI' de toepassing van dit of 
dat artikel nog iets meel' wordt vereischt dan in zoodanig artikel te lezen staat, 
dan is het antwoord eenvoudig: neen! Trouwens ik kan mij niet voorstellen, hoe 
in den casus van art, 161 gevaar zou te duchten zijn VOO\' overstrooming, en niet 
tevens een gemeen gevaar, Wanneer men een werk vernielt, dienende tot watel'
keering, zóó dat daarvan gevaar voor overstrooming te duchten is, hoe is het dan 
mogelijk dat men a priori weet, hoe vel' de gevolgen daal'van zich zullen uit
strekken, en hoe kan men het gemeen-gevaarlijk karakter van dat misdrijf in 
twijfel trekken 7 Heeft men zekerheid dat de waterstand niet plotseling zal I'ijzen , 
en dientengevolge de gemaakte opening niet veel meel' water zal dOOl'laten, dan 
waarop men aanvankelijk had kunnen rekenen 7 Weet men hoe spoedig de misdaad 
zal ontdekt worden, en hoe spoedig het tot wat81'keering bestemde werk zal zijn 
hersteld 7 Het komt mij voor dat in een land als Nederland omtrent het gemeen
gevaarlijk karakter van het in art. 161 omschreven misdrijf geen twijfel kan bestaan, 

In de tweede plaats heeft de geachte afgevaardigde gevraagd of, wanneer men 
van gemeen gevaal' 1'001' goederen spreekt, daarbij ook aan eigen goederen te denken 
is, Zeel' zeker, Dez., Titel bevat geenszins misdrijven tegen de eigendommen, De oude 
vraag, of bl'andstichting in eigen goed strafbaar is, zal, als dit wetsontwerp wet zal 
geworden zijn, niet meel' eene vraag zijn, Wanneer er gemeen gevaar is, dan heeft 
men niel meel' te vragen of datgene, hetwelk het middel was waardoor dat gevaal' 
ontstond, eigendom van den dader was of niet. 

In de derde plaats heeft de heer van de Werk het vreemd gevonden dat niet 
uitdrukkelijk gesproken wordt van het "onder laten loopen" van een stuk land, Mij 
dunkt, dat el' allezins reden is om zoo iets te beschouwen als het veroorzaken van 
OVCl'stl'ooming, Al mogt men el' in het dagelijksche leven dien naam aan onthouden, 
in de taal del' wet zou hiel' wel degelijk van overstt'ooming sprake zijn, 

Eindelijk vindt de geachte afgevaal'digde uit Zevenbergen het hard, dat in art, 
159 , zondel' beperking, straf bedreigd wOl'dt tegen dengene die opzettelijk bij ot 
in hel vool'uitzigt van brand, bluschgereedschappen onbruikbaal' maakt, Hij stelt 
als ,'oOl'beeld iemand, die met toestemming van den burgemeester zijn eigen on
roerend goed in brand steekt en bij diezelfde gelegenheid liefhebberij heeft een 
brandspuit onbruikbaar te maken, Waarom, vraagt hij , zal dan op hem art, 159 
toepasselijk moeten zijn 7 Ik zou de vraag liever anders willen stellen: Waarom 
zou de man die dwaasheid begaan en waarom zou, casu quo, art, 159 niet toe
passelijk zijn 7 

Overigens zal het lage minimum den regter voldoende gelegenheid schenken alle 
verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen, 
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De hee,' DE SA VORNIN LOHMAN, lid der Commissie van Rapporleu1"S.' Na de 
toelichting van den Ministel' is de Commissie nog meer in haar gevoelen versterkt, 
dat inderdaad de redactie van het ontwerp niet kan blijven bestaan, want de Mi
nister heeft zelf toegegeven, dat wel enkele gevallen denkbaar waren, waal'in het 
niet billijk zou zijn iemand te st ,'afren voor iets wat hij niet heeft moeten voor
zien (onde" moeten is kunnen verstaan. V,'oeger heeft de Commissie gezegd: kunnen 
en moeten vOOl'zien, maar aangezien niemand moel voorzien wat hij niet kun voor
zien, heeft zij voorgesteld "moeten vooI·zien"). 

De Minister heeft erkend dat de moeijelijkheid kan bestaan, dat men gestraft 
zou kunnen worden voor een geval dat de dader niet heeft moeten VOOl"LÎen, en 
dat dit onbillijk is. 

Welnu, indien er ook maar één enkel geval bestaat, waarin dat kon voorkomen, 
moet, dunkt mij, de regter niet eene zoodanige straf kunnen opleggen; dan toch 
zouden wij niet mem' het belang der maatschappij handhaven, maar wij zouden 
onregtvaardig zijn. 

Nu heeft de Minister gezegd: ja, maar met deze redactie zal ook de regter gedwongen 
wOl'uen om in beschouwingen te treden ovel' allel'lei defensies, die de beklaagde kan 
aanvoeren. Welnu, daal' zijn de regters voor in de wereld, en het is zeer vm'keerd, 
de Minister zal uat toestemmen, om te zeggen: wij zullen de wet eenvoudig wat 
mimer stellen, ten einde voo,' den beklaagde de defensie eenigm'mate te verzwal·en. 
Dat is zeker zijne bedoeling niet geweest, maal' dan moet hij ook komen tot over
neming van ons amendement. 

De Minister zegt: wanneer men kan vooloziell, dat is de regel dat ook de dadet' kan 
voorzien. Volkomen juist, maar het is een oude regel, van het modern strafregt ten 
minste, dat praesumtien in het strafregt niet wOl'den toegelaten. Nu wil de Minister 
ons verleiden om die praesumtie er wel in op te nemen en door de wet te laten 
praesumeren dat wat meu kan vool'zien, ook dom' den dader kan worden voolozien. 
Maar, indien dat zoo stellig is, dan kan ook de regtel' wel dezelfde conclusie trekken 
en zeggen: dat kon de geheele wereld voorzien, en dus de dader ook. Maal' met onze 
redactie zal hij ook kunnen zeggen: de dadel' kon het voolozien, ofschoon men dat 
niet kon, en dan zal ook in dat geval de dader aansprakelijk zijn. 

Nu heeft de Minister eindelijk. nog een bezwaar aangevoerd omtrent de mede
pligtigen, ' en gezegd: indien wij dit artikel aannemen, zoo als de Commissie het 
voorstelt, komen wij in moeijelijkheden omtrent de medepligtigen; dan zou de regter 
misschien een medepligtige moeten stl"alfen voor wat deze niet kon vool"lien, terwijl 
hij den dader daarvoor niet zal kunnen stl'a(fen. 

Ind ien dat zoo is, dan moeten wij ons el ' ovel' verheugen, da t althans de dader 
niet ten olU'egte wordt gestraft, maar niet zeggen: laat on onregtvaardig handelen 
tegenover dezen dader, want, wanneer wij anders doen, komen wij in strijd met 
logica, systeem en consequentie. Wij moeten veeleer zeggen: wat de medepligtigen 
aangaat, dat is eene zeker niet gemakkelijke quaestie, die de regtspl"aktijk moet 
uitmaken, maar die wij hiel' niet hebben te beslissen en die geheel onafhankelijk 
is van de vmag, die wij hier hebben te behandelen: waarom en hoe zwaar moet 
de dader van dit feit worden gestraft 7 En wij moeten den dadel' niet zwaard el' 
stl"afren, alleen, omdat de medepligtige in geen slechtere positie zou komen dan de 
dader. De Ministel' zal mij toestemmen dat dit lliet logisch zou zijn. Daarom ver
zoekt de Commissie den Minister dit amendement over te nemen. 

De heer VAN GENNEP.' De Commissie zegt hetzelfde als de Ministel'. Het artikel 
verplaatst zich, gelijk de Minister nader heeft toegelicht, geheel op het oogenblik. 
dat de daad vel'rigt werd; wanneer op dat oogenblik gevaar voor gemeen goed of 
gevaar voor men chenlevens te duchten was, dan valt de daad ondel' dit artikel. 
En wat zegt nu de Commissie 7 "indien hij (de dader) had lIIoelen vOOlozien"; zij 
zegt niet: indien de dader voolozien heeft, als wanneer het geheel van het subject 
zou afhangen, wat hij werkelijk heeft voonien. Zij zegt: wat hij had moelen V001'

zien. Maar wat is dit nu anders dan wat men, dat is de mensch in gewone om-
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standigheden, zou hebben vool'zien? En wat is dit andel's dan wat de Minister wil 
met de woorden: te duchlen is, dat is wat V001' ieder menselI - niet een buiten
gewoon ontwikkeld mensch - in gewone omstandigheden op dat oogenblik te voor
zien was, 

De maatstaf is dus zoo wel VOOl' den Minister als VOOl' de Commissie, hetgeen 
men, dit is wat een gewoon mensch had moeten voorzien, 

De heer PATI.TN , lid del" Commissie van Rappol"leurs: De Regel'ing zelve zegt: 
cr is een uiterst gel'ing verschil. Dit el'ken ik, en daarom .Ioet het mij leed dat 
zij het amendement niet overneemt, De Regering wil ook niet dat alleen gelet zal 
worden op het objectieve, maal' wenscht - zoo verklaart zij - ook op het subjec
tieve te letten; de Regering stelt ons echter hier in de wet het objectieve met een 
subjectief tintje in de toelichting, De Commissie meent eenstemmig - ook de heer 
Gotleft'oi was van die meening - dat alleen op het subjectief element gelct moet: 
wOI'den, Het was de groote fout van de zoo even dool' den Ministel' aangehaalde 
wet, dat het subjectief element \lit het oog werd verlOl'en. Daal'om m,'elÜ de Com
missie dat de kt-acht moet gelegd worden op het subjectieve, dat in elk concl'eet 
geval dOOl' den I'egtm' toch zal moeten onderzocht worden, wi 1 hij zorgen dat de 
dooI' hem op te leggen sb'af regtvaal'dig zij, Er is (lus wel degelijk - hoe gering 
dan ook in de oogen van sommigen - vel'Schil tusschen het stelsel der Regering 
en dat van de Commissie, 

De heer DE SA VORNIN LOIIMAN, lid dpr Commissie van Rappol'teu/'.: De 
geachte spl'eker uit Rottel'dam zeide: dit al-tikel en het amendement is eigenlijk 
precies hetzelfde, Ik zou willen antwoorden: welnu, laten wij de discussie staken 
en aangezien wij niet denken zooals de Minister, maar de Minister wel denkt zoo 
als wij, laat de Minister dan onze redactie ovememen; dan zijn wij zeker dat wij 
elkander verstaan, 

De Minister zelf evenwel heeft erkend dat 8\' wel degelijk verschil is en beriep 
zich daarbij op een a1'l'est van den Hoogen Raad, die in het bekende geval van de 
hOOIschelf iemand vel'ool'deelde krachtens al't, 13 sub 5° del' wet van 1854, Dit 
al'tikel nu heeft juist dezelfde l'edactie als ons hiel' bezig houdt:. Daal' staat: "wanneel' 
niet te vool'zien was dat eenig menschenleven in gevaar kon worden gebragt", Dus 
objectief, De Hooge Raad heeft gezegd: Het komt Cl' niet op aan of de dader kon 
voorzien, maat' of het te voolozien was, Hetzelfde heeft men hier, De vraag is of 
niet, gelijk het medelid onzel' commissie, de heel' Patijn, juist opmerkte, op den 
voorgrond moet staan het subjectieve weten; indien iedel' vool'zien kan, moet in 
den regel de dadel' het ook vool-lien; het omgekeerde is niet altijrl waal', Maar in 
elk geval kan men niet volhouden dat er geen verschil van gevoelen is , want uit 
het al"l"est van den Hoogen Raad blijkt het tegendeel. 

De heer MODDERMAN , ~finisler van Justitie: De geachte afgevaardigde uit Goes 
heeft thans g8l'edeneet'd als of in het. amendement nog stond wat het pl"imitief be
vatte. In zijne beide laatste redevoeringen sprak hij als of het voorstel nog luidde: 
indien hij vool-ûen kon, Maar de Commissie heeft een stap van toenadering gedaan 
en het wool'd "kunnen" in moeten vemnderd, Nu ben ik het met den geachten 
spl'ekel' uit RottCl'dam eens dat het vel'schil, zoo het al bestaat, uiterst gering is, 
Ik heb geen voorbeelden aangehaald, maar het dOOI' den heel' Lohman aaugevoel'de 
\'oOl'beeld wem'leg(1. En mogt el' bij gl'oote exceptie een geval vool'komen waarin de 
wet bij de be taande redactie te streng zou zijn, daal'tegenover stel ik het feit, dat 
!lOOI' de redactie van de Commissie aan de strafwet de objectiviteit ontnomen wordt. 

De heer Lohman heeft zich tegen den heer van Gennep bel'oepen op het dool' 
mij aangehaalde arrest, als een voorbeeld waaruit het vel'schil tusschen de twee 
I'edactien zou blijken, Dit is niet geheel Juist, 

Immers in die zaak werd door den vel'dediger beweerd, dat voor de toepassing der 
doodstmf zou worden vereischt, dat de dadel' had kkimen voorzien, De Commissie 

- - - ----------
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daal'entegell wil niet gevl'aagd hebben of hij kon, maal' of bij //toet voorzien, 
!\lijn bezlVaal' betretl'ende den lnedepligtige werd dool' den heel' Lohman niet op

gelost, Doch, zeide hij, laat OllS althans den o.lader helpen, al kunnen wij het den 
medepligtige niet. lIij zal mij echter toegeven, dat het in 't algemeen niet wensche
lijk is aldus de verhouding, die overal tusschen dader en medepligtige bestaat, te 
V Cl'breken , 

[Het eerste amendement werd al zoo door de Regeering ovel'genomen; hel tweede werd 
verworpen met 28 tegen 27 stemmen.] 

Art. 158, 

Hij aan wiens schuld brand, ontploffing of ovel'strooming te 
wijten is, wordt gestraft: 

1°, met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie maan
den of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden, indien 
daardoor gemeen gevaar voor goederen ontstaat; 

2°. met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden, indien 
daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat; 

3°, met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar, 
indien het feit iemands dood ten gevolge heeft. 

0, R. O. AltT. 172. Hij aan wiens schuld brand, ontploffing of over
strooming te wijten is, wordt gestraft: 

1°, met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste drie honderd gulden, indien daardoor alleen gemeen gevaar 
voor goederen ontstaat; 

2°. met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste drie honderd gulden, indien daardoor levensgevaar voor een 
ander ontstaat; 

3°, met hechtenis van ten hoogste een jaar, indien het feit iemands 
dood ten gevolge heeft, 

Memorie van Toelichting. 

Art. 172 volgt de redactie van het voorgaand artikel, behoudens de reeds 
toegelichte afwijking van ,. gevaar ontstaat" voor ct gevaar te duchten is," 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Men herinnerde aan het reeds vroeger opgemerkte, dat het begrip van 
schuld te onbepaald is. Hij die door culpa levissima, bijvoorbeeld door 
het omwerpen van een petroleumlamp, brand veroorzaakt, zou volgens 
dit artikel strafbaar kunnen worden gehouden, 

Aan den anderen kant moet, naar het oordeel der Commissie, bij be
wuste schuld (roekeloosheid, Frevelhaftigkeit, luxuria) hechtenis eene te 
lig te straf worden geacht. Als de dader de gevolgen zijner onvoorzigtige 
handelingen heeft voorzien maar zich daarover niet heeft bekommerd, is 
gevangenisstraf geregtvaardigd. Aan den regter moet, overeenkomstig den 
graad der schuld, de keus tusschen gevangenisstraf of hechtenis worden 
overgelaten. - De min der hei d der Co m mis s i e blijft bij het ge-
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voelen dat culpose delicten altiid met hechtenis moeten gestraft worden, op 
de gronden ontwikkeld in dit Verslag [bij art. 18, deel I I bI. 306]. 

Aanmerkelgke vereenvoudiging zou zonder bezwaar kunnen worden te
weeggebragt, wanneer de artt. 172, 178, 182, 184, 186 [158,165,169, 
167, 173] werden vervangen door één artikel aan het einde van deze reeks 
van misdrijven, en dus onmiddellijk vóór art. 187 [174]. Het artikel zou 
dan ruoeten luiden: 

» Hij, die op een der wijzen in de vorige artikelen van dezen titel om
schreven, zonder opzet gemeen gevaar I dat hij had moeten voorzien, heeft 
doen ontstaan, wordt gestraft: 

»1°. met hechtenis (of gevangenisstraf) van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden, indien alleen gemeen 
gevaar voor goederen ontstaat; 

»2°. met hechtenis (of gevangenisstraf) van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden, indien levensgevaar 
voor een ander ontstaat; 

»3°. met hechtenis (of gevangenisstt'af) van ten hoogste een jaar, indien 
iemands dood het gevolg is geweest." 

Door deze redactie is tevens vermeden de zeer onbestemde uitdrukking 
van schuld. Volgens een deel der Commissie kan het maximum der ge
vangenisstraf gelijk gesteld worden aan dat der hechtenis; volgens een ander 
deel der Commissie zal het, met het oog op den aard der feiten welke 
krachtens dit artikel zullen moeten gestraft worden, nog aanmerkelijk 
moeten worden verhoogd. 

Of men, door 't omverwerpen van een petroleumlamp brand ver
oorzaken de , al of niet onder art. 172 valt, is quaestio facti. De Minist.er 
verwijst naar zijne beschouwingen over schuld [7.Îe deel I I bI. 85 volg.]. 

Samensmelting der culpa-artikelen zou voor den rechter lastig wezen 
daar hij dan altijd twee artikelen in zijn vonnis zou moeten inlasschen. 

Vereeniging der verschillende culpose delicten in dezen titel, acht de 
Commissie niet van zóó overwegend belang dat zij meenen zou daarop 
te moeten blijven aandringen. 

Zij blgft echter van gevoelen dat naast de hechtenis alternatief ook de 
gevangenis moet bedreigd worden. Gelijk reeds boven is opgemerkt, be
staat de schuld (culpa) in onvoorzigtigheid ofroekeloosheid. De zeer ernstige 
gevallen, zoo wel subjectief als objectief, welke het gevolg zijn van roekeloos
beid, regtvaardigen een zwaardere straf dan hechtenis. Hier geldt echter 
bovenal jus in causa positum. Daarom late men den regter in de keuze 
vrij. Voor doleuse misdrijven gelde zonder uitzondering de gevangenis, 
voor de overtredingen en de zuiver culpose delicten zonder uitzondering 
de hechtenis. Op het tusschenterrein, waar de eenvoudige culpa roekeloos
beid kan worden, beslisse de regter. 

De Commissie stelt daarom al ~ a mendement voor in de artikelen 172 I 
[158], 163nûmw, 178, 180, 182,184,186 en 188 [165, 171, 169, 167, 
173 en 175], in plaats van: met hechtenis, te lezen: ,. met hechtenis of 
gevangenisstraf" . 

G. O. AR.T. 158. Hij aan wiens schuld brand, ontploffing of overstrooming 
te wijten is, wordt gestraft: 

1°. met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten 

--------------------
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hoogste driehonderd gulden, indien daardoor gemeen gevaar voor 
goederen ontstaat j 

20. met hechtenis van ten hoogste <les maanden of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden, indien daardoor levensgevaar voor een 
ander ontstaat; 

3". met hechtenis van ten hoogste een jaar, indien het feit iemands 
dood ten gevolge heeft. 

Amendement van de Commissie van Llapp01'tew's. 

In nO, 1, nO, 2 en nO, 3 worden achter het woord hechteni,! gevoegd de 
woorden: "of gevangenisstraf, " 

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

De heel' MODDERMAN , Minister van Jll ,I titie .' Zooals del' Commissie bekend is, 
wordt uit amendement en dus ook de (andere) gelijkluidende amendementen dool' 
mij overgenomen. Achter hechtenis wOl'dt dus gevoegd: "of gevangeni.lst1'af", Ik stel 
el' pl'ijs op de reden op te geven waarom ik dat doe. 

Wanneer ik mij plaats op een zuiver doctrinair standpunt, dan zou ik deze amen
dementen moeten bestl'ijden, want zuivel' theoretisch zijn opzet en schuld scherp van 
elkaar af te scheiden, 

Maal' wanneer men let op vele feiten, voorkomende in de praktijk, waarin opzet 
en schuld zóó aan elkaar grenzen. dat niet zelden de eene jurist opzet ziet, waal' 
de andere nog slechts schuld aanwezig acht. tel'\vijl ten slotte beide zich vereenigen 
in de beslissing dat men hiel' heeft een culpa van de allerzwaal'ste soort; wanneer 
men zich beweegt op dat geheimzinllIg gebied, hetwelk de Duitsehel' het gebied van 
de Mittelstufl'1! ~wi,çchen J)olus und Gulpa noemt, dan kom ik tot de overtuiging, dat 
het raadzaam is den regter hiel' tusschen hechtenis en gevangenisstl'3.fte laten kiezen . 

.Amendement van den heer van de Werk, 

strekkende om in nO, 3 achter het woord "jaar" in te lasschen de woorden 
"of geldboete van ten hoogste 600 gulden." 

De heel' VAN DE WERK: Mijn amendement strekt om uit te doen maken of bij 
onwilligen manslag den regter de bevoegdheid mag ontnomen worden ook geldboete 
op te leggen, 

Dit art. 158 is het eel'ste artikel waarbij wordt gestraft een schuldmisdl'ijf met 
hechtenis, thans ook met gevangenisstraf zonder boete. Dat acht ik zeel' bedenke
lijk, Ik heb hoop dat de Minister mijn bondgenoot zal worden, Toen de afgevaar
digde uit Nijmegen bezwaar maakte over het te lage minimum dat in deze wets
VOOl'dl'3.gt was aangenomen, antwool'dde Zijne Excellentie met deze woorden: "Indien 
el' nu maal' één geval ware waarin zelfs moord met één dag gevangenisstl'af zou 
behool'en te worden gestraft, .:Ian is reeds d aard OOI' het mimimum van één dag 
gevangenisstraf gewettigd." Dit was volkomen juist ge1'edeneerd, en is dat waal', 
kan het geval zich voordoen dat moord met een dag gpl'allgeni~.sl/'af zwaai' genoeg 
wOl'dt gestl'3.ft, dan is het zeel' zeker aan te nemen dat een dllg heclztenis in enkele 
gevallen voor onwil/igen manslag te hoog kan zijn. 

De afgevaal'digde uit Amersfoort heeft el' in zijne eeJ'ste I'ede J'eeds een gl'ief van 
gemaakt tegen dit ontwerp, dat de reg te!' in vele gevallen, waarin hij bij de be
staande wet eene geldboete mag opleggen, dit niet meel' zal mogen doen. Onwillige 
manslag, dunkt mij, is één van die gevallen, behalve de dool' hem te regt opge
noemde kleine diefstallel~, waaromtrent ik hoop dat hij later ' een amendement zal 
voorstellen, 

Van de Commissie van Rapporteurs ve1'wacht ik ook geen tegenstand. Heeft · zU 
niet in haar Verslag gezegd: "het verhoogen van stl"af alleen om het gevolg schijnt 
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niet geregtvaal'digd"? Heeft zij bij haal' pleidooi over het amendement op het vorige 
artikel dat niet steeds als basis van hare redenEring vooropgesteld? 

Ik erken, de gevallen zijn niet dezelfde ; wij hebben hiel' een schuldmisdl'ijf, maal' 
ik wil dan ook aan den regel u niet geheel vasthouden; ik wensch slechts dat gij 
bij het bestaan van cu Ipa zult beamen dat het niet geregtvaardigd schijnt alleen 
om de gevolgen den 1'pgter te verpligten eene hoogel'e straf op te leggen, 

Bij opzettelijk misdrijf eischt gij dat, zal de dood als bijkomend gevolg tot verzwaring 
van straf kunnen leiden , de dadel' had moeten yool'Zien dat dool' zijne daad levensgevaal' 
\'001' een ander te ,luchten was, Gij streed t daal' echter slechts tegen de leer dat de 
reg te!' die Vel"LWal'ing in het dool' u niet gewilde geval zou kunnen in aanmerking nemen. 

Want de regte!' behield toch de bevoegdheid om tot hetzelfde minimum af te 
dalen. Ik strijd echtel' tegen de leer dat bij schuldmisdrijl'en, ook geheel zonder 
dat de dadel' of wie ook in het minst kon vermoeden dat zijne schuld iemand zwaai' 
zou kwetsen of een menschenleven zou kosten, het MINIMUM zal wOl'den ve!'hoogd, 
en de regter dus, zoo ook het feit geschiedde onder de meest verzachtende om
standigheden, zal wOl'den YERl'LIG'f alleen om de gevolgen de stmf te verhoogen, 

Er op te wijzen hoe gm'ing de culpa, dus het misdrijf, kan zijn, behoef ik niet, 
In de stukken is dat juist. bij gelegenheid van deze al,tikelen voldoende gedaan. 

'fen "Slotte, en hiel' heb ik zekel' mijn krachtigste bondgenoot, de regterli.ike magt 
deelt, blijkens de statistiek, mijne leer, 

In de jaren 1875 , lR76, lR77, 1878 en 1879 werden wegens onwilligen manslag 
veroordeeld respectivelijk 8, 5, 2, 7 en 10 personen, waarvan tot enkele geldboete 
2, 1, 0, 5 en 3 personen. 

Van de 32 verool'deelingen 11 tot geldboete, Van de 100 pct, dus ruim 30 pct. 
In al deze gevallen zou de regtel' , indien wij geleefd hadden onder dit humane 
nationale strafwetboek, een vonnis hebben moeten vellen billijk naar de wet, maal' 
in stI'ijd met zijn gevoel van regt en billijkheid , Dat men den regter niet in ver
zoeking moet bJ'engen om vrij te spreken, omdat hij de stl'af te zwaai' acht, daarop 
i' ook dOOI' den Ministel' reeds meel' dan eens gewezen. 

Ik vertrouw dat de Minister, in ovel'eenstemming met zijne dool' mij geciteerde 
wool'den thans zal toegeven dat, aange:.ien !lPt is bewe:.en dat onwillige malIslag 
in dertig 'Van de hondel'd ge~'allen met geldboete :.wam' genoeg gestmlt is, het ge
wettigd is geldboete als minimum te bedl'eigen, 

De heel' VAN DER KAAY, liel del' Commissie van Rappol'teu1's: De heer van de 
Werk stelt het geval, dat de ramp, die iemands dood ten gevolge heeft, te wijten 
is aan eenvoudige onvoorzigtigheid, en vmagt of in zulk een geval het onwillig 
veroorzaken van den dood \'an iemand, niet voldoende zou gestraft worden dOOI' 
oplegging eener gel'inge geldboete 7 

De Commissie betwijfelt dit. Altijd toch zal in zulke gevallen voor de strafbaar
heid van het feit gevordel'd worden, dat de dadel' niet die mate van vooJ'Zigtigbei{] 
heeft gebruikt die men vall een gewoon mensch mag eischen, Welnu, waar rlie 
ontbl'eekt, waal' 't gemis aan die vooJ'Zigtigheid gevaar doet ontstaan voor goederen, 
daal' kan de Commissie met het ontwel'p geldboete nog voldoende achten; en even
zeel' waal' de gevolgen zich beperken tot het veroorzaken van levensge-vaar. Doch 
waal' het niet gebl'lIiken van die mate van vool'Zigtigheid die men van een gewooll 
mensch kan vCl'gen, nen dood van iemand ten gevolge heeft, daal' acht de Com
missie hechtenis (met minimum van één dag), eene gcpaste stJ'af en kan naai' 1I,II'e 
meening geldboete alleen niet volstaan. 

I)e Commissie meent dus de aanneming van bet amendement te moeten ontl'adell, 
ook omdat bij de aanneming naarvan met \ele volgende artikelen rekening zou ge
houden moeten worden, en een eerste stap op dien weg niet wenschelijk is. 

De heel' VENING MEINESZ: Met IeedwezeIl heb ik den uitslag der stemming over 
het amendement op het voJ'ig artikel 'lernomen, Ik vrees inderdaad dat de dool' den 
Ministm' zoo hoog geroemde objectivï'teit in de toekomst eer als eene smet op dit 
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Wetboek zal kleven dan als eene reden van lof zal worden beschouwd. De objectiviteit 
gaat hier veel te ver. 

Ook in nO. 3 van art. 158 wordt hechtenis van ten hoogste één jaal" bedreigd, 
indien het fcit iemands dood ten gevolge heeft . 

De woorden zijn zoo ruim genomen, dat men er de meest uiteenloopende gevallen 
onder kan begrijpen. Of is het feit nict denkbaar dat iemand, doOI' het zien van een 
bmnd, van schrik sterft? En dan is het geval onder nO. 3 omschreven werkelijk aanwezig. 

Wegens die te uitgebreide strekking dezer bepaling zal ik stemmen vóór het 
amendement van den heel' van de Werk; dan althans zal het den regter mogelijk 
zijn het te streng beginsel des wetgevers te verzachten. 

De beer MODDERMAN , jllinister van Justitie: Ik behoef den geachten afgevaardigde 
uit Amsterdam wel niet te herinneren tlat de woorden "ten gevolge heeft" niet alleen 
in dit wetsontwerp, maal' in vele andere wetten gebezigd worden, en evenmin dat 
ovel' de beteekenis dezCl' uitdrukking, meer bepaaldelijk over den omvang der ver
antwoOl'delijkheid voor datgene wat door den band der causaliteit met ons handelen 
vCl'bonden is of beweerd wordt verbonden te zijn, ja over de juridische beteekenis 
vall causaliteit zelve, overal in de regt 'geleerde wereld veel getwist wordt. Wat mij 
betreft. ik zou nog niet zoo dadelijk toegeven dat het door den heer Vening Meinesz 
gesteld geval onder dit artikel zal vallen. Maar, hoe dit zij, onbetwistbaar acht ik 
het, dat geen wetgever het in zijne magt heeft door het kiezen van welke formule 
ook, de tallooze wagen te voorkomen die het begrip causaliteit in verband met 
strafregtelijke of civielregtelijke verantwoordelijkheid doet ontstaan. 

Wat het dool' den heer van de Werk vool'gestelde amendement betreft, ik meen 
dat indien de geachte afgevaardigde een artikel had willen opzoeken waarin altel"na
tieve bedreiging van geldboete welligt gepast zou kunnen wezen, hij dan toch niet 
zeer gelukkig in zijne keuze is geweest. Wanneer iemand toch door zijne schuld de 
aanaak is 1'ool'eerst van eene publieke calamiteit, en in de tweede plaats van den 
dood van een medemensch, dan komt het mij niet overdreven hard voor, dat hij, 
al ware het slechts gedurende één enkelen dag , want zoo ver kan de regtel' afdalen, 
in hechtenis over zijne schuld kan nadenken. 

Niet zelden, het is waar, wordt thans voor doodslag door onvoorzigtigheid geld
boete opgelegd. Maar daargelaten hoe dam'over in jure constituendo te denken zij, 
dit is eene zaak van latere zorg; hiel' hebben wij een nog erger geval. Hier hebbell 
wij te doen met iemand die niet enkel doodt door onvoonigtigheid, Ulaar die daar
enboven en ~óór alles eene publieke calamiteit heeft vel'oorzaakt, waarvan a priori 
de gevolgen niet te berekenen zijn. 

[Het amendement vnn den heer van de Wcrk werd verworpen met 32 tegen 22 
stemmen; en dat der Commissie van Rapporteurs door de Regem'ing overgenomen. 
Over de omzetting der woorden hechtenis en geva1tgenÏ3straf in dit laatste amendement 
vgl. de beraadslagingen over art. 301.] 

Verslag van de Eerste Kamer. 

Het uerste eener reeks artikelen 
(men zie behalve de artikelen van 
dezen titel ook de artikelen 307 en 
308 van 'ritel XXI) waarbij volgens 
een door de Rapporteurs voorgesteld, 
door den Minister zonder mondeling 
debat overgenomen amendement is 
beslist, dat tegen alle culpose delic
ten hechtenis wordt bedreigd alter
natief met gevangenis. 

Hoe dit te rijmen met bet hoofd
motief waarom hechteni& als straf 

Antwoord der Regeering. 

De minister vleit zich de " meeste 
leden" alsnog met de verandering 
te verzoenen . Niets hoegenaamd is 
veranderd in het stelsel. T oen ech
ter bleek dat door de Nederlandsche 
practici nog altijd »culpa'" wordt ge
noemd wat de Minister noemt" VOOr
waardelijk opzet" , terwijl de weten
schap, ten aanzien van de zoo
genaamde "Mittelstufe" t u sschen 
schuld en opzet nog . geen stellige 
uitspraak heeft gedaan, - heeft hij 
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tegen misdrijf in het ontwerp was 
opgenomen (Mem. v. Toe\. bij art. 18, 
deel I, bl. 299)? Een motief, hierop 
neêrkomende dat de schande, onaf
scheidelijk verbonden aan bet verblijf 
in de gevangenis, niet mag worden 
uitgestrekt over hem, die niet willens 

de rechterlijke macht, geheel over
eenkomstig de oorspronkelijke be
doeling van 't ontwerp, de gelegen
heid willen laten in de eerstbedoelde 
gevallen gevangenisstraf op te leggen. 

of wetens maal' slechts door onbedachtzaamheid of onvoorzichtigheid de 
wet overtreedt, m. a. w. die niet aan een doleus, maal' aan een culpoos 
delict schuldig staat? 

Daartegenover staat de overweging van den Minister [in de Tweede 
Kamer]; zij kwam echter aan de meestl\ leden niet afdoende voor; deze 
waren van oordeel, dat het stelsel del' vrijheidsstraffen door deze wijziging 
eene ingrijpende verandering heeft ondergaan. 

[Vgl. de Beraadslagingen in de Eerste Kamer, in deel I, bI. 87 en 203, onder de 
rubriek Schuld en bij art. 9,] 

Art. 159. 
Hij die opzettelijk bij of in het vooruitzicht van brand blusch

gereedschappen of bluschmiddelen wederrechtelijk verbergt of 
onbruikbaar maakt, of op eenige wijze de blussching van bmnd 
verhindert of belemmert, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes jaren. 

Art. 160. 
Hij die opzettelijk bij of in het vooruitzicht van watersnood 

dijk materialen of gereedschappen wederrechtelijk verbergt of 
onbruikbaar maakt, eenige poging tot herstel van dijken of 
andere waterstaatswerken verijdelt, of de aangewende middelen 
tot het voorkomen of stuiten van overstrooming tegenwerkt, 
wordt gestt'aft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

O. R. O. ART. 173. Hij die bij of in het vooruitzigt van brand opzettelijk 
de bluschgereedschappen of bluschmiddelen verbergt of onbruikbaar maakt, 
of op eenige andere wijze de blussching van brand verhindert of belemmert, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Indien twee of meer vereenigde personen het misdrijf plegen, kan de 
straf worden verdubbeld. 

O. R. O. ART. 174. Hij die bij of in het vooruitzigt van watersnood op
zettelijk dijkmaterialen of gereedschappen verbergt of onbruikbaar maakt, 
eenige poging tot herstel van dijken of andere waterstaatswerken verijdelt, 
of de aangewende middelen tot het voorkomen of stuiten van overstrooming 
tegen werkt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Indien twee of meel' vereenigde personen het misdrijf plegen, kan de 
straf worden verdubbeld. 

Memorie van Toelichting. 
Bijzonder gevaarlijk is de vereeniging van onderscheidene personen, zoodat 

eene aanmerkelijke strafverhooging noodig is. Zoo wel de vermeerdering van 
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het objectief gevaar als die van de subjectieve aansprakelijkheid wegens 
het onderling overleg wettigen deze hoogere strafbedreiging. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 173. Niet het opzettelijk verbergen of onbruikbaar maken op zich 
zelf is het motief der strafbaarheid in dit artikel, maar het feit dat de 
handeling geschiedt bij of in het vooruitzigt. van brand. Het verband van 
het gevolg der daad met den wil van den dader mag ook hier niet uit 
het oog verloren worden. Men leze daarom: "Hij die opzettelijk bij of in 
het vooruitzigt van brand de bluscbgereedschappen enz." 

eenige ande1'e wijze. Beter: eenige wijze. De gevallen staan niet gelijk, 
Anders ware het trou wens eenvoudiger te stellen. l> Hij die op eenige wijze 
de blussching en7.." 

ve,",linde1't. Zoo als de redactie nu luidt, zou de verhindering der blus
sching, door onbevop.gden ondernomen, strafbaar zijn. Dit gaat echter 
te ver, in het geval de eigenaars of regthebbenden vreemde inmenging 
willen beletten. Alleen belemmering van het bevoegd gezag moet worden 
gestraft. Men zou derhalve willen lezen: wede1"1'egtelijk vel·hindel·t. 

dl'ie jm·en. Het maximum is te laag, zoowel hier als in de beide volgende 
artikelen. De feiten, welke hier worden omschreven, kunnen duizenden 
menschenlevens in gevaar stellen, De Commissie zou daarom willen lezen 
6 jaren. 

Alinea 2. Wil men deze distinctie behouden, dan zou zij moeten worden 
uitgebreid tot: »een 'persoon met kar en paard". Daardoor kan dikwijls meer 
nadeel berokkend worden dan door twee of meer personen. De alinea kan 
echter naar bet oordeel der Commissie, vooral met het oog op de voor
gestelde verhooging van het maximum in de eerste alinea. geheel vervallen. 
De regter zal van zelf op deze verzwarende omstandigheden acht geven, 

Aan alle opmerkingen der Commissie is voldaan, behalve alleen voor 
zoover betreft de inlassching van 't woord" wederrechtelijk" , als be
perking voor het verhindm'en. Voor het» ver bergen of on bruikbaarmaken " 
is dergelijke beperking wenschelijk , ja noodig als men, wat om andere 
reden raadzaam is, vóór bluschgereedschappen het lidwoord DE weglaat. 
Daarom is vóór » vel'bel'gt" het woord » wederrechtelijk" ingevoegd, 
Tot verhindering of belemmering van het blusschen daarentegen 
heeft niemand recht. Het artikel is alleen toepasselijk op hem die 
opzettelijk blussching verhindert of belemmert en treft dus niet hem 
die indringers weert die komen stelen. Daarentegen wel- en terecht 
- hem die, den brand willende doen voortwoeden , bijv. den ge
dienstigen buurman, al behoort die dan niet tot de brandweer, 
belet te blusschen. 

Art. 174. Zie ad art. 173. Het woord opzettelijk zal ook hier moeten 
geplaatst worden na die: »Hij die opzettelijk enz." Het maximum worde 
6 jaren en de tweede alinea vervalle. 'l'en opzigte van de plaatsing van 
het woord weden'egtelijk ontstond verschil van gevoelen. In ieder geval moet 
het ingevoegd worden vóór eenige poging. Maar moet het verbergen of 
onbruikbaar maken van dijkmaterialen of gereedschappen niet ook alleell 
strafbaar zijn als bet wederregtelijk geschiedt? De Co m mis s i e was van 
oordeel, dat het feit altijd strafbaar moet wezen. Wanneer men de wetenschap 
dat watersnood bestaat of in het vooruitzigt is, opzetteli:ik dijkmaterialen 
of gel'eedschappen worden verborgen of onbruikbaar gemaakt, is het verdei" " 
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onverschillig of deze voorwerpen den dader toebehooren of niet. De mi n
ct e l" hei d der Co m mis s i e meende even wel, dat wanneer de verberging 
of onbruikbaar making jw'e plaats heeft, niet van een doleus misdrijf sprake 
kan zijn. Ontstaat er wel'keliJ'k gevaar door de handeling, dan is er culpa 
en valt die van zelve onder het bereik van art. 172 [158]. 

Verberging jW'e is niet strafbaar en toch (men denke aan gereed
schappen) zeer wel mogelijk. Hp.t woord weden'egtelijk is duidelijkheids
halve bijgevoegd, maar ook hier alleen tot beperking van »verbergen 
of ou bruikbaar maken 'J, ?tiet tot beperking van »verijdelen oftegen
werken" , waartoe niemand recht heeft. 

G. O. AR'I'T. 159 en 160 = artt. 159 en 160 van het Wetboek. 

Art. 161. 
Hij die opzettelijk eenig werk dienende tot waterkeeril1g of 

watel'loozing vernielt., 011 bruikbaar maakt of beschadigt, wordt., 
incliell daarvan gevaar VOOI' overstrooming te duchten is, gest.mft 
met gevangenisstraf van teil hoogste zes jaren. 

O. R. O. Alt'!'. 175. Hij die opzettelijk eenig werk dienende tot water
keering of waterlossing vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt, wordt, 
indien daarvan gevaar voor overstrooming te duchten is, gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. 

Memorie van Toelichting. 

Art. 175 vergelijke men o. a. met § 021 van het duitsche wetboek en 
met art. l3 tit. XVIII ontwerp 1847 1. Het »gevaar voor overstrooming" 
heeft voor lijf en goed altijd een zoo drei~end aanzien, dat dit op zich 
zelf reeds genoeg is f evenals waal' de veiligheid van het verkeer op het 
spel staat (artt. 176, 177 [162, 164]), om het feit aan de bepalingen 
van tit. XXVII te onttrekken en herwaarts over te brengen. 

Niet zelden zal uit hetgeen van 's daders oogmerk is gebleken moeten 
worden afgeleid, of hij schuldig te verklaren is aan het misdrijf in art. 175 , 
dan wel aan poging tot het misdrijf in art. 171 [157] omschreven. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Zie ad art 173 [159, hiervoor bI. 139]. Het maximUlD worde zes jaren. 
indien daarvan gevaar voor ove"strooming te duchten is. Men leze: »indien 

hÜ had moete'l! voorzien, dat gevaa,' voo,' ovcrstrooming te duchten is." 
Het maximum is verboogd. 

De Commissie stelt eenparig als amendement voor te lezen: indien hij 
had moeten voorzien dat gevaar voor overstrooming te duchten is. 

Opmerking van Prof. M. de Vries. 

Waterlossing. Lees: watel'Loozing. Zie bij art. 382 [351]. 

G. O. AR'!'. 161 = art. 161 van het Wetboek. 

I ReL ontwerp 1847 vel'eenigt nog, gelijk art. 437 C. P., de gebouwen en de wntel'
slanlswerken. De vergelijking del' nrtt. 175 L 161 J eu 179 [ 170J van het ontwerp toont uan, 
uat deze zamenvoegiug, zoodl'R op het gemeen gevaar wordt gelet, geheel onmogelijk is. 

- - ------ . 
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Amendement van de Commissie van Rapp01·teUl·s. 

Tusschen de woorden ind'ien en daarvan worden ingevoegd de woorden: "hij 
had moeten voorzien dat", en wordt het woord is veranderd in "was". 

[Dit amendement wel'd teruggenomen , ten gevolge van de verwe1'ping van gelijk 
amendement op art. 157 ; zie hiel'vool' bI. 120-131.J 

Art. 162. 

Hij die opzettelijk eenig werk dienende voor het openbaar 
verkeer vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt, eenigen 
openbaren land- of waterweg verspert of een ten aanzien van 
zoodanig werk of van zoodanigen weg genomen veiligheids
maatregel verijdelt, wor~t gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, indien 
daarvan gevaar voor de veiligheid van het verkeer te 
duchten is; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, indien 
daarvan gevaar voo I' de veiligheid van het verkeel' te 
duchten is en het feit iemands dood ten gevolge beeft. 

Art. 163. 

Hij aan wien!l schuld te wijten is dat eenig werk dienende 
VOOI' het openbaar verkeel' wordt vernield, onbruikbaar gemaakt 
of bescbadigu, eenige openbare land- of waterweg versperd of 
een ten aanzien van zoodanig werk of van zoodanigen weg 
genomen veiligheidsmaatregel verijdeld wordt, wordt gestraft: 

1 0. met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste driehonderu gul
den, indien daardoor het verkeer ollveilig wordt; 

2°. met gevallgenisstraf of hechtenis van ten hoogste een 
Jaar, indien bet feit iemands dood ten gevolge heeft. 

O. R. O. AUT. 176. Hij die opzettelijk eenig werk dienende voor het 
openbaar verkeer vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt, eenigen open
baren land- of waterweg verspert of genomen veiligheidsmaatregelen ver
ijdelt, wordt gestraft: 

10 • met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, indien daardoor het 
verkeer onveilig wordt; 

2 '. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien het feit 
iemands dood ten gevolge heeft. 

Memorie van Toelichting, 

II. Gevaal' V001' het openbaar vel' keel' (artt. 176 -1 78). 

Art 176, Door zeel' onderscheidene middelen f onmogelijk volledig in de 
wet te noemen f kan het verkeer worden onveilig gemaakt. Eene algemeene 
omschrijving is te meer wenschelijk f nu de bepaling én voor land- èn voor 
waterwegen moet gelden. 
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Vei I i g hei d s m a a t J' e gel e n ver ij del t. B. v. dool' het blusschen van 
lichten, tel' waarschuwing geplaatst bij wegen, die in aanbouw zijn of 
hersteld worden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Zie ad art. 171 [157, hiervoor bI. 119], de opmerking, dat als crite
rium moet gesteld worden, dat het gevaar voor het verkeer of het leven 
kon of moest voorzien zijn. Waarom wordt, in het stelsel del' Regering, 
het hiel' vermelde feit niet ook als delictum culposum gestraft? De ratio is 
hier dezelfde als in de artikelen 172, 178, 180, 182 [158, 165,171, 169J 
enz. en het geval kan zich ook even goed voordoen. 

Aan art. 176 is een culpoos delict toegevoegd (163 nieuw). 

Vel·ijdelt. Hiel' moet uitgedrukt worden dat de bedoelde veiligheidsmaat
regelen genomen zijn ten nanzien del' hier vermelde werkcn en wegen. 
Men leze daarom: of ten aanzien van zoodanig werk of van zoodanigen 
weg genomen veiligheidsmaatregelen verijdelt. 

Waarom hiel' niet eene bepaling opgenomen in den geest van de derde 
alinea van art. 177 [zie bij art. 164J? De !'(ltio is dezelfde. 

Aan de laatste opmerking is voldaan door de gewijzigde redactie 
van art. 190 [176]. Daardoor werd het laatste lid van de artt. 177/8 
[zie bij 164 en 165J overbodig. 

G. O. AUT. 162 = art. 162 van het Wetboek. 

G. O. ART. 163. Hij aan wiens schuld te wijten is dat eenig werk 
dienende voor het openbaar verkeer wordt vernield, onbruikbaar gemaakt 
of beschadigd, eenige open bare land- of waterweg versperd of een ten aan
zien van wodanig werk of van zoodanigen weg genomen veiligheidsmaatregel 
verijdeld wordt, wordt gestraft: 

10
• met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten 

hoogste driehonderd gulden, indien daardoor het verkeer on veilig 
wordt; 

2°. met hechtenis van ten hoogste een jaar, indien het feit iemands 
dood ten gevolge heeft. 

Amendement van de Commissie van Rapp01·teU!·s. 

In nO. 1 en nO. 2 van art. 163 worden achtel' het \vOOI'rl hechtellis gevoegd 
rle wool'den: "of gevangenisstl'af'. 

[ Dit amendement wel'd door de Regeering overgenomen; zie bij art. 158 , hiervoor 
bI. 136. Over de woor,lomzetting van hechtenis en gevall[Jeniutraj, zie bij art. 301.J 

Art. 164. 

Hij die opzettelijk gevaar veroorzaakt Voor bet verkeer dool' 
stoomvermogen over een spoorweg, wordt gestmft met gevan
genisstraf van ten hoogste vijftien jaren. 

Indien het feit iemands dood t.en gevolge heeft, wordt de 
schuldige gestraft met levenslange gevallgenisstraf of tijdel ijke 
van tel! hoogste twintig jal'eu. 

- - - - -- -- ----------------
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Art. 166. 

Hij aan wiens schuld te wijten is dat gevaar ontstaat voor 
het verkeel' door stoomVel'IDogen over een spoorweg, wordt 
gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd guldelI. 

Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wOl,dt de 
schuldige gestraft met gevangenisstmf of hechtenis van ten 
hoogste een jaar. 

O. R. O. AltT. 177. Hij die opzettelijk gevaar veroorzaakt voor het 
verkeer door stoom vermogen over een spoorweg, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren. 

Indien de schuldige bestuurder, beambte of bedienIie van een spoorweg
dienst is, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet. 

O. R. O. AIt'I'. 178. Hij aan wiens schuld te wijten is dat gevaar ont
staat voor het verkeer door stoomvermugen over een spoorweg, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste drie honderd gulden. 

Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige ge
straft met hechtenis van ten hoogste een jaar. 

Indien de schuldige beRtuurder, beambte of bediende van eenA spoorweg
dienst is, kan hij 'fan de uitoefening van dat beroep worden ontzet. 

Memorie van Toelichting. 

Onder de algemeene bepaling een i gen 0 pen bar e n I a n d- 0 f wa j, e r
weg zijn ook begrepen de sp (0 0 l' weg e n. Intusschen kan men, wegens het 
eigenaardig karakter van dit middel van vervoer en de hooge mate van gevaar 
aan elke stoornis daarvan verbonden, hiermede niet volstaan. Hij die dool' 
eene opzettelijke daad gevaar voor het verkeer over eAn spoorweg veroor
zaakt, verdient op het voetspoor van art. 60 der wet van 9 April 1875 
(Staatsblad nl). 67), tot regeling van de dienst An bet gebruik der spoor
wegen, eene zwaardere straf An daartoe strekt art. 177. 

Is het gevaar niet opzettelgk veroorzaakt, maar aan sc h u I d te wijten, 
zoo geldt de lig te bepaling van art. 178 , vervangende art. 61 del' spoorwegwet. 

Het verkeer door stoomvermogen over een spoorweg. Met 
voordacht is het woord »!'\poortrflin" vermeden, ten einde de twistvraag op 
te lossen of een enkele locomotief met of zonder tender daaronder kan be
grepen worden. Wel is waal' heeft de hooge raad deze vraag bevestigend 
beantwoord 1, maar die beslissing, hoezeer in overeenstemming met de 
bedoeling del' spoorwegwet , kan bij de vaststelling van nieu we bepalingen 
bezwaarlijk tot grondslag worden genomen zonder ver af te wijken van 
het gewone spraakgebruik. Eveneens is illet voordacht het woord spo 0 r
weg gebruikt, als zijnde een nomen generis , dat de verschillende soorten 

1 Bij arresl van 8 Oct. 1861 (Weekblad nO. 2322) begreep de hooge raad onder spo 0 1'

t r ei n : »Al hetgeen dool' sloom vermogen over de spoorbaan wordt bewogen en medegesleept, 
»en (dus) zoowel een enkele locomolief, met of zonder lender, wauneer die door stoom
»vermogen in beweging is gebragt , als een reeks van aaneengeschakelde wagens:' 
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van spoorwegen in zich bevat, gelijk ook de wet van 9 Augustus 1878 
(Staatsblad nO. 124) aannam. 

De ontzetting van het beroep, uit de artt. 55 en 57 der spoorwegwet , 
is ook voor het opzetteltik gepleegd misdrijf tijdelijk en facultatief gesteld 
overeenkomstig het algemeen voorschrift van art. 36 [28] van het ont
werp. Art. 216 [195] voorziet in de onbevoegde uitoefening van het beroep 
gedurende den tijd der ontzetting. 

Nevens de spoorwegen noemt het duitsche strafwetboek (§ § 317 -319) 
de tel e g raf en. Dit voorbeeld is niet gevolgd. Het on middelijk materieel 
nadeel aan hout en draad is dadelijk te overzien en onbeduidend, terwijl 
het gevaar wegens niet-tijdige overseining van dépêches ongenoegzaam is, 
om eene strafbepaling onder de zware misdrijven van dezen titel te wet
tigen. De voorziening als gequalificeerde beschadiging van goederen (art. 
382 [351J) is voldoende; althans voorzoover niet het feit een vorm is 
waarin andere misdrtjven - o. a. die van de artt. 173, 174, 176, 199 
[159, 160, 162, 184J - zich voordoen. Blijkt er opzet tot het plegen 
van zoodanig misdrijf aanwezig, zoo is de handeling naar de daartegen 
vastge~telde strafbepaling te beoordeelen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 177. Het maximum in de eerste alinea moet, op grond van het bij 
art. 171 [157J aangeteekende, verhoogd. worden tot vijftien jaren; in de 
t.weede alinea tot levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 
twintig jaren. 

Aan dien wensch kan, juist omdat de Regering de beteekenis van 
het subjectieve element wil handhaven, niet worden voldaan. 

De Commissie stelt derhalve als amendement voor te lezen: 
In de eerste alinea in plaats van "twaalf": "vi{jftien". 
In de tweede alinea in de plaats van »met gevangenisstraf van ten hoogste 

vijftien jal'en": "met levenslange gevan.qenisstl·af of ti(jdeli{j'ke van ten hoogste 
twintig jal·en." 

[Over het vervallen der derde alinea van de artt. 177 en 178, zie het Verslag van 
de 'rweede Kamer en het Regeel'ingsantwool'd bij artt. 162 , 163, hiervoor bI. 143.J 

G. O. ART. 164. Hij die opzettelijk gevaar veroorzaakt voor het verkeer 
door stoom vermogen over een spoorweg, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste twaalf jaren. 

Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren. 

G. O. AltT. 165. Hij aan wiens schuld te wijten is dat gevaar ontstaat 
voor het verkeer door stoom vermogen over een spoorweg, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden. 

Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige 
gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar. 

Amendementen van de Commissie lIan Rapp01·teuI·s. 

1. Art. 164. Wordt gelezen: 
In de eerste aline..'l., in plaats van twaalf: "vijftien". 
In de tweede alinea, in plaats van met gevangenisstml van ten hoogste 

II 10 
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vijftien ja .. en: "met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 
twintig jaren". 

Il. Al·t. 165. In de beide alinea's wOl·den achter het woord hechtenis 
gevoegd de wool-oen: "of gevangenisstraf". 

[Beide amendementen werden door de Regeering overgenomen; zie bij art. 151 en 
art. 158. hiel'voor bI. 119 volg. en 136. Over de woordomzetting in het amemlement 
op art. 165 , zie bij art. 301.] 

Art. 166. 
Hij die opzettelijk een voor de veiligheid der scheepvaart 

gesteld teeken vernielt, beschadigt, wegneemt of verplaatst, 
zijne werking verijdelt of een verkeerd teeken stelt, wordt 
gestraft: 

1 0 • met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien 
daarvan gevaar voor de veiligheid der scheepvaart te 
duchten is; 

2°. met gevangenisstraf van teu hoogste vijftien jaren, indien 
daarvan gevaar voor de veiligheid der scheepvaart te duch
ten is en het feit het zinken of stranden van een vaar
tuig ten gevolge heeft; 

3°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 
twintig jaren, indien daarvan gevaar voor de veiligheid der 
scheepvaart te duchten is en het feit iemands dood ten 
gevolge heeft. 

Art. 167. 
Hij aan wiens schuld vernieling, beschadiging, wegneming 

of verplaatsing van een voor de veiligheid der scheepvaart ge
steld teeken of verijdeling zijner werking of het stellen van 
een verkeerd teek en te wijten is, wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie maan
den of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden, 
indien daardoor de scheepvaart onveilig wordt; 

2°. met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden, 
indien het feit het zinken of stranden van een vaartuig 
ten gevolge heeft; 

3°. met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een 
jaar, indien het feit iemands dood ten gevolge heeft. 

O. R. O. ART. 183. Hij die opzettelijk voor de veiligheid der scheepvaart 
gestelde teekenen vernielt, beschadigt, wegneemt of verplaatst, hunne 
werking verijdelt of verkeerde teekenen stelt, wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, indien daarvan gevaar 
voor de veiligheid der scheepvaart te duchten is; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, indien het feit het 
zinken of stranden van een vaartuig ten gevolge heeft; 
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3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien het feit 
iemands dood ten gevolge heeft. 

O. R. O. ART. 184. Hij aan wiens schuld vernieling, beschadiging, weg
neming of verplaatsing van voor de veiligheid der scheepvaart gestelde 
teekenen of verijdeling hunner werking of het stellen van verkeerde teekenen 
te wijten is, wordt gestraft: 

1°. met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste drie honderd gulden, indien daardoor de veiligheid der scheep
vaart wordt in gevaar gebragt ; 

2°. met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste drie honderd gulden, indien het feit het zinken of stranden 
van een vaartuig ten gevolge heeft; 

3°. met hechtenis van ten hoogste een jaar, indien het feit iemands dood 
ten gevolge heeft. 

Memorie van Toelichting . 

IV. Gevaar voor de veiligheid der scheepvaart (artt. 183, 184). 

Evenals de artt. 177 en 178 [164 en 165J zijn ook deze bepalingen naast 
het algemeene voorschrift van art. 176 [162J afzonderlijk te noemen, wegens 
de eigenaardige natuur van de handeling en van hare gevolgen. 

Daar de voor de veiligheid der scheepvaart opgerigte teekenen strekken 
om het zinken of stranden van vaartuigen te voo r kom en, zal het op
zettelijk vernielen dezer teekenen meestal in zich sluiten het opzet om 
zoodanig onheil te ver oor zak en, hoewel het ontwerp dit niet tot ver
eischte stelt. In de hoogst zeldzame gevallen waarin uit het met opzet of 
door schuld vernielen van deze teekenen geenerlei gevaar voor de scheepvaart 
te duchten is, zijn de strafbepalingen van tit. XXVII van toepassing, 
zoodat de voorschriften van het koninklijk besluit van 15 Maart 1820 
(Staatsblad nO. 6), houdende strafbepalingen tegen het ver
n i e I en, a f zeil e n 0 f doe n a f d r ij ven van bak ene n ton n enen 
art. 6 der wet van 30 December 1865 (Staatsblad nO. 173), tot reg eli n g 
van het lood s- en bak e n we zen 0 pee n i ge wat ere n en st r 0 o
men volledig zijn gedekt. 

Als voorbeeld van het stellen van verkeerde (beter dan :0 valsehe" wegens 
het delictum culposum) teekenen noemt § 322 van het duitsche wetboek in 
het bijzonder het bij nacht aan het strand ontsteken van vuren geschikt 
om de scheepvaart in gevaar te brengen. Verraadt het noemen van Y001:

beelden door den wetgever in den regel eene zwakheid van uitdrukking, 
hier was het voorbeeld al zeer onnoodig, want zood ra de scheepvaart 
door het vuur gevaar loopt, is de toepasselijkheid van het voorschrift 
niet twijfelachtig, en een algemeen verbod tegen het ontsteken van vuur 
aan het strand zou het doel verre overschrijden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 183. Ook hier moet de omschrijving van het misdrijf in overeen
stemming worden gebragt met art. 171 [157]. Eveneens de strafbedreiging. 
De ergerlijkste feiten van strandroof vallen onder het bereik van dit 
artikel, zoo wel als handelingen waarbij geen opzet om te benadeelen be
staat. Men stelle de maxima derhalve op twaalf jaren, vijftien jaren en 
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren. 

De opmerking werd gemaakt dat de eerste alinea eigenlijk overbodig 
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moet worden geacht, omdat men mag aannemen dat het vernielen enz. 
van voor de scheepvaart gestelde teekens altijd gevaar zal doen ontstaan. 
De Co m mis s i e kan echter de juistheid van die opmerking niet toe
geven. Het doel dlJr teekens kan vervallen zijn of wel de teekens kunnen 
tijdelijk worden weggenomen of verplaatst op een tijdstip dat de scheep
vaart daar ter plaatse niet mogelijk of wel zeer onwaarschijnlijk was. 

De Regering voegt in nO. 2 en 3 alleen de woorden in: »indien 
daarvan gevaar voor de veiligheid der scheepvaart te duchten is." 

De Commissie stelt als amendement voor enz. [zie hieronder op bI. 149]. 
Vergelijk de Nota van den heer LENTING 1. 

G. O. ART. 166. Hij die opzettelijk een voor de veiligheid der scheep
vaart gesteld teek en vernielt, beschadigt, wegneemt of verplaatst, zijne 
werking verijdelt of een verkeerd teeken stelt wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, indien daarvan 
gevaar voor de veiligheid der scheepvaart te duchten is j 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien daarvan 
gevaar voor de veiligheid der scheepvaart te duchten is en het feit 
het zinken of stranden van een vaartuig ten gevolge heeft j 

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, indien daarvan 
gevaar voor de veiligheid der scheepvaart te duchten is en het feit 
iemands dood ten gevolge heeft. 

G. O. ART. 167. Hij aan wiens schuld vernieling, beschadiging, weg
neming of verplaatsing van een voor de veiligheid der scheepvaart gesteld 
teek en of verijdeling zijner werking of het stellen van een verkeerd teeken 
te wijten is, wordt gestraft: 

1°. met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden, indien daardoor de scheepvaart on
veilig wordt j 

2°. met hechtenis van ten hoogste zes' maanden of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden, indien het feit het zinken of stranden 
van een vaartuig ten gevolge heeft j 

3". met hechtenis van ten hoogste een jaar, indien het feit iemands 
dood ten gevolge heeft. 

1 Zijnde van den volgenden inhond : 
.drt. 183. Dit artikel luidt : »Hij, die opzettelijk voor de veiligheid der scheepvaart ge

stelde teekenen vernielt enz. , wordt gestraft: 
.10 • met gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren, indien daarvan gevaar voor de veilig

heid der scheepvaart te duchten is." 
Die redactie houdt een pleonasme in. Reeds het vernielen, het beschadigeu, wegnemen 

of verplaatsen dier teekenen veroorzaakt gevaar voor de scheepvaart en is dus een strafbaar 
feit, en daarom behoeft niet herhaald te worden dat het feit strafbaar is : .indien daarvlln 
gevaar voor de veiligheid der scheepvaart te dl\chten is". 

De redactie zou dus moeten luiden : 
• Hij , die opzeltelijk voor de veiligheid der scheepvaart geslelde teekenen vernielt, be

schadigt , wegneemt of verplaatst ) hunne werking verijdelt of verkeerde teekenen stelt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

»Indien het feit het zinken of stranden van een vaartnig ten gevolge heeft, wordt ge
vangenisstraf van len hoo~ste negen jareu opgelegd. 

»Indien bet feit iemands dood ten gevolge beeft , wordt gevangenisstraf van ten hoogste 
twaalf jaren opgelegd." 

Dezelfde opmerking geldt ten opzigte van art. 184. 
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Amendementen van de Commissie van Rapp01·teU1"8. 
I. Art. 166. Wordt gelezen: 

In nO. 1, in plaats van negen: "twaalf'. 
In nO. 2, in plaats van twaalf: "vijftien". 
In nO. 8, in plaats van gevangenisstraf van ten hoogste 1'ijftienjal'en: "Ievens

lange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren". 
U. Al·t. 166. In nO. 1, nO. 2 en nO. 3 worden ingevoegd tusschen de 

woorden indien en daarvan de woorden: "hij had moeten voorzien dat", en 
wordt het woord is veranderd in "was". 

lU. Art. 167. In nO. 1, nO. 2 en nO. 3 worden achter het woord 
hechtenis gevoegd de woorden: "of gevangenisstraf'. 

LH et eer8te amendement op art. 166 en het amendement op art. HI7 werden door 
de Regeering overgenomen; zie bij art. 151 en art. 158, hiervoor bI. 119 volg. en 136. 
Het tweede op art. 166 werd teruggenomen, ten gevolge van de verwerping van gelijk 
amendement op art. 151; zie hiervoor bI. 119 volg. Ûvel' de woordomzetting in het 
amendement op art. 167, zie bij art. 301.] 

Art. 168. 

Hij die eenig vaartuig opzettelijk en wederrechtelijk doet 
zinken of stranden, vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt, 
wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, indien 
daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is; 

2°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 
twintig jaren, indien daarvan levensgevaal' voor een ander 
te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft. 

Art. 169. 

Hij aan wiens schuld te wijten is dat eenig vaartuig zinkt 
of strandt, vernield, onbruikbaar gemaakt of beschadigd wordt, 
wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gul
den, indien daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat; 

2°. met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar, 
indien het feit iemands dood ten gevolge heeft. 

O. R. O. ART. 181. Hij die eenig vaartuig opzettelijk en weden'egtelijk 
doet ûnken of stranden, vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt, 
wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien daarvan 
levensgevaar voor een ander te duchten is j 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, indien het feit 
iemands dood ten gevolge heeft. 

O. R. O. ART. 182. Hij aan wiens schuld te wijten is dat eenig vaartuig 
zinkt of strandt, vernield, onbruikbaar gemaakt of beschadigd wordt, 
wordt gestraft: 

1°. mit hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten 
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hoogste drie honderd gulden, indien daardoor levensgevaar voor een 
ander ontstaat j 

2°. met hechtenis van ten hoogste een jaar, indien het feit iemands dood 
ten gevolge heeft. 

Memorie van Toelichting. 
[Vgl. ook de Mem. van 'l'oeJ. bij artt. 170, 171, hierachter bI. 152.J 

De aan art. 3 der wet van 12 April 1872 (Staatsblad nO. 23) ontleende 
artikelen zijn met de algemeene terminologie van dezen titel in ovel'een
stemming gebragt. 

Daarom was »schepen of" naast vaartuigen overbodig en werd daaren
tegen het bes c had i gen nevens het 0 n b l' U i k b a arm a ken vereischt. 
Laatstgenoemde uitdrukking kon niet achterwege blijven, daar anders, in 
verband met de woordenkeus der wet van 1872, ligt twijfel kon ontstaan 
of b. v. hij die, zonder iets te breken, het schip van roer en zeilen ontdoet 
en op die wijze voor de vaart ongeschikt maakt, kan gezegd worden het 
te hebben »beschadigd". 

Op zet tel ij ken wed e l' l' eg t e lij k. Deze uitdrukking, overgenomen 
uit de wet van 12 April 1872, vindt hare verklaring o. a. in de art. 367 
en 699, 15°. van het wetboek van koophandel. 

Het delictum culposum mag niet ontbreken. Hij door wiens schuld levens
gevaar ontstaat, moet evenzeer strafbaar zijn, wanneer de vernieling van 
een vaartuig als wanneer de vernieling van een gebouw de oorzaak van 
het levensgevaar is. 

Van gemeen gevaar voor goedAren kan ten opzigte van de vernieling 
van vaartuigen gezwegen worden. Bijna nimmer zal er gevaar voor goederen 
b u i teIl het vaartuig te duchten zijn, terwijl de schade aan de goederen 
aan boord toegebragt , evenals de vernieling van het vaartuig zelf, waar 
dit aan een ander toebehoort, door andere strafbepalingen wordt gekeerd 
(artt. 356, 383, 463 [328, 352, 408]). 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 181. Het artikel moet in overeenstemming worden gebragt met de 
nieuwe redactie van art. 171 [157J. 

Eene min der hei d der Co m mis s i e wilde ook voorzien in het geval 
dat alleen gemeen gevaar voor goederen te voorzien was. De Memorie 
van Toelichting zegt dat bi;jna nimmeI' gevaar voor goederen buiten het 
vaartuig zal te duchten zijn. Toch is het geval denkbaar, bijv.: gevaar voor 
sluizen, zeeweringen en overvaring van andere schepen. In elk geval, als 
het geval bijna nimmer te duchten is, dan is daardoor de mogelijkheid erkend. 

De C 0 m mis si e is echter van oordeel dat gemeen gevaar, zonder dat 
tevens levensgevaar te vreezen is, in het geval van art. 181 nimmer' te 
duchten is en dat art. 383 [352J genoegzaam voorziet tegen opzettelijke 
vernieling, waarbij geen levensgevaar ontstaat. 

Zie ad art. 171 en 179 [hiervoor bI. 122 en hierachter bI. 153]. Ook 
hier is de redactie der Staatscommissie (183) hersteld. 

De Commissie stelt als amendement voor te lezen: 
In nO. 1, in plaats van twaalf: »viJftien". 
In nO. 2, in plaats van gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren,' 

»levenslange gevangenisstraf of tijdeliJ'ke van ten hoogste twintig jal·en". 

Voorts stelt zij eenparig als amendement voor: [zie volgende bladz.]. 


