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langs admin istl'atieven weg maatl'egelen kunnen wOl'den genomen, die aan <len 
mad van voogdij zouden kunnen worden opgedragen, Eigenlijk moest een del'gelijke 
wijze van doen in bepaalde gevallen ook VOOI' olldet'e kindel'en mogelijk zijn. om 
het mogelijk te maken dat de I'aad van voogdij de berisping zou kunnen lIitspl'eken. 
Een I'eden te meet· voor mijn leed wezen, dat de Minister de geheele materie in 
een ontwel'p tot wijziging del' stt'afwet heeft samengepel'st j daardoor is mijns 
inziens een goede regeling onmogelijk gewol'den, 

Ik heb verder gespl'oken ovel' de Rijksopvoedingsgestichten en nu heeft de 
Minister tegenover het artikel van den heel' de Bl'uyn aangehaald een artikel van 
den heel' von Ballmhauel' en gezegd, dat <leze laatste "op gl'oml van eigen el'va
I'ing" eerstgenoemd artikel heeft tegengl'spl'oken, Dit betwijfel ik stel'k, De erva· 
I'ingen van den heel' von Baumhauel' waren el'val'ingen die hij in gespl'ekkcn met 
ambtenar~n van die gestichten heeft opgedaan j en het is juist de hoofdgl'ief van 
den heel' de BI'uyn, dat men bij de gunstige oordeelvellingen ovel' de gestichten 
steeds afgaat op mededeelingen van het pel'soneel diel' gestichten en op die wijze 
nooit een goed beeld van den toestand verkt-ijgt, 

De Minister heeft de dOO I' mij gedane aanhaling niet fair genoem<l, Ik erken 
rlat de Minister, waal' hij zich volkomen get'ust vel'klaarde, alleen uitch'ukkel ijk 
spl'ak over de mishandelingen, de onzerlelijkheid , en niet ovel' den toestand in het 
algemeen j het is echtel' , naar ik meen , thans de eerste maal, dat de Minister 
toegeeft , dat aan het systeem in de gestichten nog gl'oote gebl'eken kleven, 

Voorloopig Verslag der Eerste Kamer , 

§ 1, Het werd betreurd, dat 
strafbepalingen als thans voorgesteld 
voor jeugdige personen noodig zijn , 
Erkennende dat de bestaande wet
geving ten opzichte van de crimi
naliteit van het jongere geslacht 
onvoldoende bleek, waren el' leden, 
die ook van de voorgenomen maat
regelen weinig goeds verwachtten, 
daar zij van oordeel waren, dat die 
zonder aankweeking van positieve 
godsdienstige levensbeginselen al 
zeer weinig tot verbetering der mis
dadige en verdorven jeugd zouden 
bat.en, Alle straffen, alle rijkswerk
inrichtingen tot opvoeding of tucht
scholen zouden geen uitwerking ten 
goede hebben; alleen eene christe
lijke, althans godsdienstige, op
voeding del' jeugd kon volgens hen 
heil brengen. 

Sommigen dezer leden hadden 
daarom met genoegen opgemerkL, 
dat de taak del' opvoeding van 
strafrechtelijk vervolgde kinderen 
niet uitsluitend aan Rijksinrichtin-

Antwoord der Regeering, 

§ l. Het ontwerp is gedacht als 
een onderdeel der maatregelen, die 
bestemd zijn het maatschappelijk 
kwaad der verwaarloosde en crimi
neele jeugd te beperken en den 
jammer en de ellande, die er on
afscheidelijk aan verbonden zijn, 
te lenigen, 

Wijziging der voorschriften van 
het burgerlijk recht, welke de 
strekking hebben om aan de macht 
van ouders of voogden, die hunne 
plichten verwaarloozen of hunne be
voegdheden misbruiken, een einde 
te maken, is 010 meel' dan eene 
reden op zich zelf geheel en al 
onvoldoende. Want het is duidelijk 
dat alleen indien betere. opvoeders 
en verzorgers de plaats innemen 
die door ontzetting of ontheffing 
openvalt, van deze maatregelen de 
gewenschte vruchten zullen worden 
geplukt. Met goeden grond mag 
worden verwacht dat het vrij initia
tief, reeds thans tot veler zegen 
werkzaam, in de behoefte ruim-
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gen zoude worden toevertrouwd, 
maal' dat ook particuliere gestichten, 
waar het godsdienstig en paedago
gisch element meer op den voor
grond staat, daarvoor konden wor
den aangewezen. 

Alhoewel gaarne het gewenschte 
van eene godsdienstige opvoeding 
erkennende, w!.ren anderen toch 
van meening, dat ook de nieuwe 
inrichting del' opvoeding nuttig 
kan werken. 

Dat de bestaande strafrechtelijke 
bepalingen ten aanzien van jeug
dige delinquenten onmenschkundig 
en ondoeltreffend zgn, derhalve in 
verreweg de meeste gevallen onvol
doende tot bescherming van orde 
en veiligheid tegenover de bande
looze en verwaarloosde jeugd en 
evenmin geschikt om verbetering 
t.e bewerken, werd dool' onder
scheidene leden toegegeven, maar 
t.evens betwijfeld of langs den aan
gewezen omslachtigen en kostbaren 
weg afdoende verbetering te wachten 
ware. 

Eene snelle, terstond na het con
stateeren van een strafbaar fAit, 
volgende rechtspleging en straf
voltrekking, in zeer ernstige ge
vallen gepaard met lichamelijke 
tuchtiging, zoude, gelijk de onder
vinding elders had geleerd, op 
weerbarstige en tot kwaad doen 
geneigde naturen heilzamer werken 
dan berisping en geldboete, toe
gepast soms maanden nadat het 
strafbare feit was gepleegd. 

Meerdere leden konden zich dan 
ook niet vereenigen met de voor 
de kinderberechting aangenomen 
zeel' gerekte strafprocedure, met 
al bare termijnen en formaliteiten, 
op sommige punten nog wijdloopi
gel' dan bet strafproces voor vol
~assenen. Zulks te minder nu 
volgens het ontwerp de jongste 
kinderen strafrechtelijk vervolgd 

schoots zal voorzien. Immers het is 
bekend dat tal van vereenigingen , 
wowel op verschillenden godsdien
stigen grond~lag opgebouwd alsook 
uitgaande van zuivel' philantropische 
beginselen, slechts wachten op 
betere wettelijke bepalingen en gel
delijken steun om zich ruimer te 
ontwikkelen en den reeds aange
vangen moeitevollen arbeid met 
liefde en toewijding verder te vol
brengen. Zoo veel wordt echter van 
de particuliere liefdadigheid ge
vraagd dat zonder dien steun ook 
de beste privaatrechtelijke voor
scbriften in de praktijk zullen blijken 
een doode letter te zijn. 

Doch bovendien is de privaat
rechtelijke regeling, zelfs indien 
aan het particulier initiatief be
hoorlijke ondersteuning mocht ge
waarborgd zijn, noodwendig een
zgdig en gebrekkig. Want eenerzijds 
zijn onder de verwaarloosde kinderen 
niet weinigen van zoo weerbarstig 
en verdorven karakter dat zij weinig 
geschikt zijn om binnen het kader, 
dat particuliere vereenigingen zich 
noodwendig moeten stellen, eene 
behoorlijke verzorging te vinden, 
en anderzijds zijn el' onder de kin
deren welke de strafwet overtreden 
velen, die tot hun daad alleen zijn 
gekomen tengevolge van de ver
waarloozing of ook van de ontoe
reikende moreele en intellectueele 
krachten van ouders of voogden. 
Het mag daarom als een onmis
bare eisch voor een volledig stelsel 
op dit gebied worden aangenomen 
dat de Staat ook in dit opzicht 
belpend en leidend optrede, dat hij 
als het ware subsidiair zich hen 
aantrekt voor wiel' verzorging en 

, verbetering particuliere krachten 
te kort. schieten, terwijl omgekeerd 
ook voor hen die de strafwet hebben 
overtreden de deuren del' particu
liere gestichten zich moeten kunnen 
openen. 
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kunnen worden. Zij hadden de 
voorkeur gegeven aan eene meer 
eenvoudige, stille en gemoedelijke, 
meer disciplinaire behandeling dezer 
vervolgingen, die dan toch veelal 
zullen eindigen met de teruggave 
van het kind aan ouders of voogden, 
of het stellen van het kind tel' 
beschikking van de Regeering, ter
wijl, zelfs wanneer eene straf wordt 
uitgesproken, deze in den regel zal 
bestaan in eene berisping, eene 
boete of pll\atsing in een tucht
school tot een maximum van een 
jaar of zes maanden en dit alleR, 
terwijl kinderen, die op verzoek 
van ouders of voogden volgens het 
Burgerlijk Wetboek in een Rijks
gesticht (dat is dezelfde tuchtschool) 
geplaatst worden en nog wel tot 
een en on beperkten tijd, op de meest 
eenvoudige wijze in de civiele raad
kamer berecht worden. 

Men zag bovendien een groote 
tegenstrijdigheid tusschen het 
scherpe vasthouden aan eene for
meele, nog uitgebreide stmf]JI·oce
dUI°e eenerzijds en de opvatting van 
het ontwerp ten aanzien van het 
stl·aJlèn zelf, waarbij de grens tus
schen straf en opvoeding, tusschen 
schuldig en niet schuldig moeilijk 
te trekken valt. 

Het gevolg van deze overwegin
gen is het voorstel om den rechter 
de bevoegdheid te verleen en het 
kind bij overtreding del' strafwet 
terug te geven aan ouders of voog
den. Vooreerst strekt deze bepaling 
om rekening te houden met het 
tuchtrecht dat in veel gevallen beter 
zal werken dan de straf der over
heid, maar ten andere ook om een 
aangevangen opvoeding door een 
particuliere vereeniging niet noo
deloos af te breken en te vervan
gen door maatregelen van Staats
wege die op zich zelf in geen enkel 
opzicht de voorkeur verdienen. Een 
ander gevolg van de grondgedachte 
dezer ontwerpen is de bevoegdheid 
der Regeering gegeven om, waar 
de rechter tot d waugopvoeding 
meent te moeten besluiten, ook 
aan particuliere gestichten onder 
behoorlijke con I.role die opvoeding 
toe te vertrouwen en omgekeerd 
in de Rijksopvoedingsgestichten op 
te nemen hen wier opvoeding par
ticuliere krachten blijkt te boven 
te gaan. Op deze wijze kan waar 
dit pas geeft niet alleen rekening 
worden gehouden met het inzicht 
en de godsdienstige geûndheid der 
ouders, wier plichten en rechten 
niet meer dan strikt noodig mogen 
worden beperkt, maar bovendien 
zullen bij het uiterst moeilijk vraag
stuk der opvoeding deze groote 

krachten van godbdienst en spontane liefde en toewijding worden in 
werking gesteld die bij een opvoeding van Staatswege ongetwijfeld niet 
mogen ontbreken maar toch slechts In beperkte mate ûch kunnen 
ontplooien. 

Hoezeer alzoo de ondergeteekende in hooge mate prijsstelt op de 
medewerking der particuliere liefdadigheid bij de opvoeding der ver
waarloosde en crimineele jeugd en hij gemeend heeft het particulier 
initiatief ais een onmisbare factor van welslagen op den voorgrond te 
moeten stellen, heeft hij niettemin de richting vermeden van hen die 
alle maatregelen van Staatswege tegen jeugdige delinquenten te nemen 
wenschen samen te vatten als maatregelen van opvoeding. Naar zijne 
overtuiging toch verzet zich het publiek belang zoo wel als het begrip. 
van zedelijke verantwoordelijkheid tegen het onttrekken van jeugdige 
personen aan iedere strafrechterlijke aansprakelijkheid. Het kind is, 

-
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naar de mate van zijne individueele zedelijke en intellectueele ont
wikkeling wel is waar, maar toch in beginsel evenzeer strafschuldig 
als de vol wassene. 

Alleen mag nimmer vergeten worden zoowel in de sirafrechtspleging 
als in de straffen die worden toegepast dat de jeugdige wetsovertreder 
nog is in het tijdperk zijner ontwikkeling, dat zijn karakter nog geen 
vast/? vormen heeft aangenomen, en dat een kind voortdurende leiding 
en steun behoeft. 

Wanneer de leden, welke zich blijkens het Voorloopig Verslag niet 
konden vereenigen met de voor de kinderberechting aangenomen straf
procedure, een en ander nader zullen hebben overwogen, zullen zij 
naar de ondorgeteekende zich vleit evenals hij zelf tot de overtuiging 
komen dat de waarborgen in het ontwerp voorgesteld voor eene goed 
gemotiveerde rechterlijke beslissing inderdaad onmisbaar zijn. De ver
schillende zeer gewichtige belangen, bij deze beslissingen betrokken, 
laten in vele gevallen niet toe die een voudige, stille en gemoedelijke. 
meer disciplinaire behandeling die men ter wille van een snelle be
rechting zoude verlangen. Want vooreerst is het toch zeker niet op 
goeden grond te verdedigen dat men het kind, waar het ;l,ijne hoogste 
belangen van vrijheid, eer en goeden naam geldt, niet dezelfde waar
borgen van een behoorlijk onderzoek en een ruime vrijheid van ver
dediging schenkt die men voor den volwassene onmisbaar acht, maar 
ten andere gaat het zeker niet aan in deze gewichtige en voor zijn 
gansche leven wellicht beslissende handelingen hem, die onlllondig is 
in alle zaken, in een vreemde omgeving te plaatsen met rechtsmid
delen te voorzien, waarvan zijn onrijp oordeel de beteekenis niet kan 
bevroeden, zonder hem zijne vertegenwoordigers en verzorgers ter zijde 
te stellen. Doch er is veel meer dat een nau w keurig onderzoek niet alleen 
wettigt maar bepaaldelijk eischt. Immers de beslissing die van den rechter 
wordt ge!lischt is niet alleen in bijzondere mate gewichtig maar ook in bij
zondere mate moeilijk. De rechter zal met een bepaald feit voor oogen de 
bete eken is van dit feit moeten doorgronden en rekening hebben te houden 
met het belang des kinds, met de rechten der ouders die hun ouderlijke 
macht zooal niet in naam dan toch in het wezen der zaak zien bedreigd, en 
met het belang der maatschappij dat, waar schuld aanwezig is, bestraf
fing noodig maakt. En waar reeds het bepalen der beteekenis van het 
objectief vaststaande feit voor de schuld van den volwassene tot de 
gewichtigste en moeilijkste vragen behoort, wordt die moeilijkheid, 
waar het ook in psychisch opzicht individueel zoo verschillende en zoo 
snel veranderende kinderen betreft, in die mate vermeerderd dat alleen 
van buiter.gewone middelen van voorlichting een bevredigend oordeel 
mag worden verwacht. 

Zeer zeker zal de techter niet bij alle zaken voor dergelijke moeilijke 
vragen gesteld zijn. Integendeel, de meeste gevallen zullen als van zeer 
een voudigen aard ook zonder informatie of instructie op een voudige 
wijze kunnen worden ten einde gebracht. En ongetwijfeld verdient heL 
ernstige overweging of juist voor dergelijke eenvoudige zaken de ter
mijnen van het strafproces niot aanmerkelijk kunnen worden bekort en 
de formaliteiten aanmerkelijk kunnen worden verminderd. De onderge
t.eekende is echter van oordeel geweest, en is het nog, dat dew ver-

~-----
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korting en vereenvoudiging niet enkel een belang was der kinder
berechting maar van de rechtspleging in het algemeen, en hij heeft 
daarom de behandeling van deze materie voor de herziening van het 
wetboek van strafvordering gereserveerd, 

De beslissing des rechters is echter, zelfs waar het eenvoudige zaken 
geldt, doch ongetwijfeld nog veel meel' waar hij geroepen kan worden 
dwangopvoeding te gelasten die zich kan uitstrekken tot de grenzen 
der minderjarigheid, toch in de verte niet gelijk te stellen lllet de toe
passing, op verzoek der ouders, van een eenvoudig tuchtmiddel 
waaraan ook op verzoek der ouders weder een eind wordt gemaakt, 
En juist de in de praktijk zoo moeilijk op te lOSEen vragen van straf 
of opvoeding, schuldig en niet schuldig, eischen een formeele en uit
gehreide strafprocedure, welke naar het oordeel van den ondergeteekende 
met zijne opvat.ting over de straf geen tegenstrijdigheid vormt maal' 
daarvan een noodzakelijke consequentie is, 

Beraadslagingen in de Eerate Kamer, 

(6 ~'ebl'Ua\'i 1901,) 

Oe heer VAN DEN RTESEN: Het is niet te verwondel'en , dat in onze hedendaagsche 
maatschapp\i, waal'in godsdienstloos onderwijs regel, zedenbederf toenemende, ol'de 
en tucht afnemende is, de jeugd hoe langel' hoe meel' verwildel't en in boosheid 
toeneemt. 

De Regeering is zich daal'van ten volle bewust en wil dOOI' gendarmen, tucht
scholen, boete en bel'isping, het steeds meel' en meer wassend kwaad keel'en, 

Te vel'geer~ zal echter dat pogen blijken, 
lIet spl'eekt immel'S vanzelf, dat een del'gelijke maatschappij deugnieten en mis

dadigel's zal blijven vool,tbt'engen, die de Staat, doOI' zijn gendal'men en tuchtmitl
,leien, kan afzondel'en en onschadelijk maken; maal' de oOtozaak, de wortel van het 
kwaad, zal 11 iet eerdet' opgeheven en uitgel'oein zijn, voor en alleer men den kindel'en 
God leert beminllen en Zijn heilige geboden hen inprent en doet onderhouden, 

Aan die vel'wildel'ing en vel'bastering del' jeugd hebben wij dit wetsontwel'p te 
danken, 

De heel' KIST: In dit ontwerp wOl'den vele nieuwe instellingen ingevoel'd, die 
evengoed in het algemeen als in het kindel'stl'afl'echt passen, Ik stip slechts aan de 
algemeene richting, de algemeene leel' van strafbaat'heid en niet strafba'u'heid, van 
toel'ekenbaarheid en niet-toel'ekenbaal'heid, Toch geeft dit ontwel'p, waal' het de 
kindel'en behandelt, telkens aanleiding tot de Vl'agen: zijn wij hiel' in het stl'afl'echt 
of ,laarbuiten 7 Is dit een opvoedingswet of een stl'afwet 7 Beschouwt men de indi
viduen, die men voor den stl'afl'echter bl'engt, als misdadigel'S of als patiënten, als 
onontwikkelden 7 Geldt het stmf of geen stl'3.f7 

Die vl'agen doen zich hiel' voor, en vanzelf I'ijst de gedachte of dat denkbeeld 
ook niet vanzelf zal uitwel'ken op de volwassenen, wanneel' het eens is opgenomen 
in onze wetgeving, Zal men daarbij niet de vl'agen krijgen: lIormaal of niet 1I0J'
maal7 Iüankzinnigheid of sll'afbaal' feit? Ik stip dit slechts aan. maal' ik zal el' 
toch aan herinneJ'en, dat dit ook in de andel'e Karnet' niet onopgemel'kt is gebleven 
en dat de vool'stamlel's (Iiel' nieuwe leer zich hebben verhel1gd ovel' dit ontwel'p 
en de tegenstandel's zich daal'llVel' hebben bedl'oefd, , , , , 

Dus in zoovel' is ook op dit algemeene punt een zekere vrees VOOI' pl'aecedent 
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niet geheel ongemotiveerd, Ik laat dit punt echtel' daar, omdat het VOOl' een goede 
behandeling in deze \. el'gadering te bl'eed is en te veel tijd zou kosten.", 

["' al hier volgt ovel' voorwaardelijt'e veroorde,ting, zie bij art, 390oties,] 

Daal"Om komt het mij VOOI', dat op dit plint [zie bij al't. 3!loctin] de vool'waar
delijke vel'oOl'deeling niet past bij het onderwel'p en integendeel alleen de strekking -
ik zeg niet de bedoeling - moet hebben te werken als een praecedent. En wan
nep.I' dat instituut eens in de wet is opgenomen , zal . wanneel' men latei' komt met 
een algemeen vOOI'stel in die I'Îchting , allicht het al'gument gebezigd wOl'den rlat 
het beginsel reeds voo I' kindel'en is ingevoerd, en des te meel' VOOI' volwassenen 
noodig is ..... 

[Zie hel verdel'e gedeelte der rede, opgenomen ondel' de hierna vulgeude rubrieken Aan
sprakel~ikheid enz, en Straffen,] 

Bij mij is bij nadere beschouwing van deze wet telkens de twijfel gerezen of 
de samenkoppeling van dwangopvoeding, die geen stl-af is, en van stl'af, in één 
wet goed is en of het niet beter zou zijn rlie twee zaken volkomen afgescheiden 
van elkaar te houden en del' opvoeding te geven wat del' opvoeding is en aan de 
strafbedeeling wat haar toekomt, 

Volgens het burgerlijk recht hebben oudel's en voogdelI ingevolge oudel'lijke 
maeht en voogdij het recht hun kindel'en en pupillen - zonilel' rechtedijke tus
schenkomst - in de gewone gestichten te plaatsen en kunnen zij in de gevallen 
van al'tt. 357 en 4·t2 BUI'gerlijk Wetboek van den civielen rechtel' bevel tot plaat
sing in een Rijksgesticht vragen, 

Waal'om dezelfde bevoegdheid, die olldel's of voogden in pl-actijk bl'engen in het 
belang del' familie, niet aan de o\'erheid, aan het open baal' ministe1'Îe bijv. toe
gekend in het belang van de open bare OI'de 7 VOOI' zoovel' daal'l1evens als tucht
middel een stl-af VOOI' kindel'en noodzakelijk is . zou men de bevoegdheid tot het 
opleggen van kinderstt'a!l'en kunnen geven aall een plaatselijken I'echtel', die met 
zeer veel spoed en zonder pl'ocessueelen omslag de zaken behanrlelen en de stl'affen 
toepassen zoude, In CI'nstige gevallen zouden ile zaken naai' de I'echtbank verwezen 
kunnen worden. Zoo doende zou, dunkt mij, het kwaad betel' gekeel'd worden dan 
langs den weg dOOI' de Regeerillg vool'gesteld, 

Het kan toch niemands bedoeling zijn dOOI' de st.'afl'echtelijke behandeling een 
smet op de kinderen te leggen; het kan niet nuttig zijn voor de kindel'en in hun 
pl'ilste jeugd I'eeds gemeenzaam te worden met den stl'afl'echtel' en J'eeds, nog 
dikwijls vóór dat zij de kinderschoenen ontwassen zijn, tloor de wol te wOl'den gevel'fd, 

Welken eel'bied, welke nees, welk ontzag zullen zulke kinderen latei' VOOI' tien 
rechter hebben 7 Dit alles gaat el' toch al zoo gemakkelijk uit, maal' ik vrees, 
dat, wanneel' men begint ze zóó jong VOOI' den rechtel' te brengen, el' alle ontzag 
geheel zal uitgaan, 

De heel' SASSEN: ..... En nu met een enkel wool'd, waal'om ik niettegenstaande 
mijn bezwal'en met volle overtuiging zal stemmen voor deze wet, Wij wOl'den van 
vel'schillende zaken verlost die werkelijk pel'nicieus zijn. lk zal in de eerste plaats 
noemen hetgeen dool' de bestaande wet aan den rechter wOl'dt opge(h'agen : het oOl'deel 
te vellen ovel' de mate van de kennis van het onilerscheid bij het kind aanwezig . 
Ik vraag: hoe wil de I'echter oOl'deelen ovel' het oOl'deel des ondel'scheids bij een 
kind, Dit is - de pl'Rctijk leert het - veelal een gl'ijpen in den blinde., .. 

En dan nog - en dat is veel erger - komt de rechtel' tot de ovel,tuiging dat 
het kind heeft gehandeld met oordeel des onderscheids , dan is hIj niet meel' nij 
om te doen wat in het belang van het kind is, namelijk hij moet stl'afl'en en 

rl 
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mag niet bevelen opzending naai' de Rijkswet'kimichting [7 een Rijksopvoedings
gesticht], Dit is een van de ellendige gevolgen van het tegenwool'dige stelsel. Hoe
wel dit kind is een veel beloovend kiml, een aardige jongen, die den b('sten indl'uk 
maakt, alle inlichtingen zijn gunstig, maar zijn omgeving, de opvoeding del' omlel"S 
is allel'treurigst, toch moet de I'echter hem in het bestaande stelsel een geldboete 
opleggen of hechtenis, 

Wanneet' in deze omstandigheden, de rechtel' de heilige ovel'tuiging heeft, dat 
hij het kind kali I'edden, dan mag hij dit niet doen; hij moet het tel'ugzendell 
naaI' de ellendige omgeving met een kleine stl'af. [s het te verwondet'en dat de 
I'echtel' in vel-weking komt, om, in stl'ijll met ,Ie wet , het kind toch naai' het 
opvoedingsgesticht te zenden en in stl'ijd met zijn ovel'tuiging het oOl'deel des 
onderscheids niet aan te nemen 7 

Een tweede gevolg van dit wetsontwel'p, dat naar mijn wijze van zien moet 
worden gepl'ezen, is, Ilat het kinll buiten de gevangenis blijft , . , , 

Maal' niet alleen VOOI' het kind, dat met allel'lei SOOl't van menschen kan WOl'· 
den opgesloten. maal' ook VOOI' de oudel's is het allel'treul'igst. Zij kunnen dikwijls , 
onmachtig om de I'eiskosten te betalen om de kindel'en zelf te bl'engen, toezien, 
dat zij dooI' de politie wOl'den afgehaald en naai' de gevangenis gebracht, 

Ook vel'mindert, laat ik het noemen, het respect of db schrik VOOI' de gevangenis, 
Wanneel' men die kleine kleutel's daal'heen ziet gaan, denkt de gl'oote massa: 
och, waal' die ongelukkige bloeden ingaan, is het VOOI' ons ook geen schande meel', 

Dat die hIlizen van bewaring ('n gevangenissen voor de kindel'en gesloten 
wOI'(\en is voor mij een reden om te stemmen ~ÓÓI' deze wet, 

'fen slotte nog, wat VOOI' mij van het grootste gewicht is , houdt de Staat op 
opvoed el' te zijn. Niet alleen vind ik dat goed uit een algemeen beginsel, maal' 
ook omdat het hal'd is dat de oudel's niet meer Vl'ij zijn hun kinderen daal' te 
bl'engen, waal' hun een godsdienstige opvoeding zal gegeven wOl'den"" 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, Ministpr van Ju .• titÎIl: Ik heb mij bij de I'ege
ling van rlit onderwel'p gesteld op een I'uim standpunt. Ik was vall meening, dat 
de quaestie van de vel'\vaarloosde en cl'imineele jeugd, om waal'iijk goed geregeld 
te wOI'den, in eens, als geheel behanrlelu, tlien,le in het oog te wOI'den genomen, 
te gelijk tlel'halve beschouwd van haal' civiel· en van hal'e stl-afl'echtelijke zijde, 
Waal'om 7 Omdat het veelal een volkomen c:>ppervlakkige onderscheiding is, welke 
gemaakt wordt tnsschen vel'waal'loosde kindel'en en die welke met den stl'afrechtel' 
in aal1l'aking komen, Het is dikwel'f bloot toevallig of kindel'en een misdrijf plegen, 
dan wel of i1e aandacht gevestigd wordt op het feit, dat zij op vel'l'egaallde wijze 
vel'waal'loosd zijn, want dat laatste , de vel'waal'loozing zelve, is dikwel'f de oOI"laak 
van misdl'ijf, 

Daal'om heb ik mij de zaak aldus voorgesteld: waal' doOi' vel'waal'loozing of 
slechte behandeling de ouuel'& het bewijs geven dat zij de kindel'en niet kunnen 
opvoeden, behool'en die kindel'en te wOl'den 10evel'tl'ouwd aan pal·ticuliel'e inl'ichtin
gen, gesteund doOi' den Staat; waal' kindel'en zich hebben schuluig gemaakt aan 
ovel'tt'erlingen van de Strafwet , daal' behoort de Staat in de eel'ste plaat zich te 
belasten met tie zol'g voor zllike kindel'en , in dien geest echte I' , dat latei' nog eens 
een triage zal plaats hebben, om dat wool'd eens te gebl'uiken , ten einde de pal'
ticuliel'e inl'ichtingen te kunnen ontlasten \an zulke weel'bal"Stige naturen, VOOI' 
welker opvoeding haal' kl'achten te kOl,t schieten, en omgekeel'd de jeugdige delin
quenten die el' geschikt voo I' zijn, te kunnen ovel'bl'engen bij die gestichten, waal' 
zij dan de beste opvoeding knnnen v('rwachten, 

Op die wijze krijgt men een gl'oot geheel, naaI' Iie wel'kelijkheid, niet naaI' rle 
theol'ie opgebouwd, 
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Gisteren hebben wij aangenomen het ontwerp waat'bij de civiele zijde wOl'dt ge
regeld; en al wil ik niet ontkennen dat die wet reeds op zich zelve nuttig zal 
kunnen werken, zoo zou haal' werking toch gebrekkig blijven, als el' dit ontwerp 
niet aan werd toegevoegd, 

Het vet'schijnsel van de criminaliteit del' jeugd is een zeel' e\'l1stig maatschappe
lijk verschijnsel. 

Gelukkig hebben wij in ons land niet te klagen over toeneming van dat euvel, zoo als 
dat is waat' te nemen in de ons oml'ingende Staten; maat' toch blijft het een zeet' 
bedenkelijke zaak dat van de 100000 individuen tusschen 10 en 16 j.tar, reeds 123 
wOl'den vel'oordeeld wegens misdt'ijven, en het is nog een veel bedenkelijket, vet', 
schijnsel dat de recidive toeneemt, De recidive in het algemeen is reeds gestegen 
van 31 tot 39 pct, In de laatste vier jaren, waarvan de resultaten zijn gepubliceet'd , 
is die recidive geweest: 31, 33, 36 en 39 pct ..... , 

Een gl'oot gedeelte van de recidivisten zijn zij die op jeugdigen leeftijd met onze 
gevangenissen hebben kennis gemaakt, 

Het is niet gemakkelijk om daarvan volledige gegevens te verzamelen; maar dit 
kunnen wij bij voorbeeld wel zeggen, dat reeds in de zeel' korte periode van 10 
tot 16 jaat' wij toch hebben la pct, recidivisten, en vel'Scheidene daarvan hebben 
reeds meel'malen met de gevangenis kennis gemaakt, 

Wanneer men niet alleen let op de misdrijven, maar wanneer men let op de 
pet'Sonen die om de een of andere reden t'eeds Vl'oeger gevangenisstraf of hechtenis 
hebben ondergaan, dan stijgt dit pel'centage tot 20 pct, Dit is inderdaad een be
dl'oevend vel'Schijnsel. Het is van het grootste maatschappelijk belang dat wij 
daal'tegen die maatregelen nemen die wij kunnen. Nu is het volkomen waal' wat 
de geachte afgevaardigde die het eel'St het wOOl'd voerde, de heel' van den Biesen, 
gezegd heeft: de oorzaak van de verwaarloozing en van de verwildering van die 
kindel'en ligt niet in het strafstelsel , maal' die moet veel dieper gezocht worden, 
Die oorzaak ligt vooreerst in oeconomische toestanden, waaraan wij op directe wijze 
althans , betrekkelijk weinig kunnen vel'anderen en ten andere, ik wil het hem 
gaarne nazeggen, ligt die in het vel'val van diepe godsdienstige overtuiging, Maar 
ook dat feit ligt buiten onze macht om het te vel'helpen, Maal' het is toch waal', 
het blijft toch waal', dat ook in het gebl'ekkige strafstelsel een reden ligt van ver
derf voor de jeugd, en dat een aantal kinderen mede dool' den onvoldoenden of 
slechten invloed van de gevangenisstraf reddeloos vel'loren zijn gegaan, die andet'S 
zouden kunnen behouden zijn en tot nuttige burgel'S en burgeressen hadden kun· 
nen worden opgeleid, indien zij de voor hen passende behandeling hadden ondergaan. 

LZie het vervolg dezer rede onder de volgende rubrieken Aansprakelijk/leid enz, en Straffen, 
hierna, en tevens bij art. 390cties,] 

v 24 
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AANSP RAKELIJKHElD , L EEFTIJDSG RENS. 

Memorie van Toelichting. 

§ 2. De strafl'echtelijke aansprakelijkheid. Indien dus [zie bl. 347] de nood
zakelijkheid van radicale verbetering der berechting van kinderen en jeug
dige personen vaststaat, moet in de eerste plaats de vraag beantwoord 
worden, in hoeverre het kind verantwoordelijk moet worden gesteld 
voor overtredingen der strafwet. Immers indien die verantwoordelijk
heid wordt ontkend kan van geen best"affing van het kind sprake zijn, 
en de berechting der kinderen zou zich moeten oplossen in de vraag, 
of zij aan hun lot overgelaten of van Staatswege moeten worden opge
voed. Doch dwangopvoeding is door vele overtredingen der strafwet 
niet gemotiveerd. Straffeloosheid ware dus afzien van ieder ingrijpen 
van den Staat. 

Op de nadeelige gevolgen va.n deze lijdelijkheid is reeds gewezen. 
V óór de strafwet vat op hem krijgt is het kind reeds volleerd in 
allerlei deugnieten-streken en voorbestemd om na zijn tiende jaar spoe
dig in handen der justitie te vallen. Het doel, het kind zoo lang 
mogelijk uit de gevangenis te houden, wordt dus juist niet bereikt. 

Doch er zijn niettemin velen, die de strafrechtelijke verantwoorde
lijkheid te hunnen aanzien loochenen, en er is zelfs een tamelijk krach
tige beweging om de leeftijdsgrens, waarna de strafrechtelijke aansprake
lijkheid begint, te verhoogen. 

Grootendeels echter vindt die aandrang zijnen grond in onvoldoende 
bepaling van het straf begrip. Zeer zeker zal, indien het straf bare kind 
principieel gelijk gesteld moet worden met den straf baren volwassene, 
er voor de meeste kinderen geen sprake mogen zijn van strafbaarheid. 
Het opleggen van straffen, voor volwassenen bestemd en geschikt, is 
voor kinderen, niet alleen meestal een ondoeltreffende maatregel, maar 
tevens eene nuttelooze marteling. De vraag is echter niet, of de bestaande 
straffen op het kind al of niet behooren te worden toegepast, maar 
wel of in het algemeen het begrip van straf, in ruimen zin genomen, 
tegenover kinderen faalt. Deze vraag nu moet stellig ontkennend 'Vor
den beantwoord. Straf is, gelijk algemeen erkend wordt, een onont
beerlijk opvoedingsmiddel in huis en school. En evenzeer als straf in 
meel' engen kring noodzakelijk is om het kind tastbaar te maken, dat 
zijn wil zich heeft te onderwerpen aan de regelen der samenleving, 
evenzeer zal de straf V;OO1' feiten, die de meer algemeene maatschappe
lijke orde raken, haar doel niet behoeven te missen. 
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Het karakter der kinderstraf moet bierin gezocbt worden, dat bet 
tegelijkertijd is tucbtmiddel en opvoedmiddel. En al moge ook in dit 
opzicbt eene scberpe scbeidingslijn tusscben kinderen en volwassenen 
niet zijn te vinden, bet is onmiskenbaar dat bet kind, èn wegens de 
eigenaardige ontwikkeling die bet doorloopt, natuurlijkerwijze aanspraak 
beeft op bijzondere leiding en bulp, èn dat alle overtredingen veel 
meer dan bij volwassenen bet karakter aannemen van gelijksoortige 
inbreuk op de tucbt. Aan bet kind moet duidelijk gemaakt worden, 
moet geopenbaard worden, dat bet misdreven hAeft en waal'in bet mis
dreven heeft. Tevens moet het kind het bewustzijn verkrijgen, dat bet 
gezag ten allen tijde in staat is zijnen wil te buigen en de zedelijke 
orde te handbaven. Onder die voorwaarden is de strafbaarheid van het 
kind, zoo wel in zijn eigen belang als in dat der maatschappij, een 
waal' en heilzaam beginsel. 

Men kan daarbij in bet midden laten, of het karakter del' straf in 
bet algemeen hoofdzakelijk vergelding of verzoening is; of bet af sc brik
kend of opvoedend element meer op den voorgrond beboort te treden, 
en of bet gevolg der straf bedreiging meer van prevent,iev8n dan wel 
van repressieven aard moet worden geacbt. Zeker beoogt men met 
straf, welke verdere doeleinden men el' mee wil bereiken, boofdzakelijk 
eene psychische werking op bet gemoed van den delinquent. 

De psychische werking nu kan ongetwijfeld nog eer duurzame gevol
gen bebben in bet ontvankelijk gemoed van bet kind dan in het veelal 
reeds gesloten bewustzijn van den volwassene. 

Daarom is een doelmatig strafstelsel voor kinderen een bij uitstek 
sociaal belang, want men mag verwachten, dat dit het meest heilzame 
middel zal zijn in het bereik van den wetgever om de algemeene 
criminaliteit te verminderen. Vermindering van straf is het hoogste 
doel, dat de strafwetgever zicb kan voorstellen, en dit doel bereikt 
bij, indien hij er in slaagt het bewustzijn bij het individu te wekken, 
dat zijn wi~ behoort te harmonieeren met de rechtsorde, en dat de 
overheid in staat is zijns ondanks die recbtsorde te bandhaven. 

§ 3. Laagste leeftijdsgl·ens. Indien andere straffen voor jeugdige 
personen worden bepaald, meer geëigend voor bunnen leeftijd, en 
meer gericht op hunne zedelijke verbetering, kan ook de in art. 38 
Wetboek van Strafrecht gestelde grens, tot welke straffeloosheid is 
verzekerd, worden opgeheven. Wel opent dat artikel de mogelijkbeid 
om delinquentan beneden 10 jaren in een Rijksopvoedingsgesticbt te 
plaatsen, docb van die bevoegdbeid des rechters maakt hij hoogst 
zelden gebruik. In de jaren 1887-1896 zijn in Rijksopvoedingsge
stichten jaarlijks niet meel' dan achtereenvolgens 12, 15, 13, 19, 
18, 8, 7, 6, 5 en 14 kinderen, jonger dan 10 jaar, verpleegd ge
weest, en toch zal niemand beweren, dat niet juist vele kinderen 
van dien leeftijd zich aau allerlei overtreding schuldig maken. Tot 
hnnne opzending naar een opvoedingsgesticht kan ecbter alleen worden 
overgegaan, indien zij schuldig worden bevonden aan een misdrijf, 
waarop gevangenisstraf is gesteld, of aan bedelarij of landlooperij. 
Dientengevolge zijn die jeugdige overtreders bijna altijd gIlvrijwaard 
tegen eIken maatregel, die, hetzij tot straf, betzij om een einde te 
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maken aan de verwaarloozing waaronder zij lijden, op hen zou kunnen 
worden toegepast. Met de opheffing van de beperking, waaraan art. 38 
de bevoegdheid tot opzending verbindt, zou weinig verbeterd worden. 
Immers, alvorens de rechter tot opzending besluit, zal hij wel over
tuigd moeten zijn, dat de oorzaak van het vergrijp gelegen is in 
gemis aan- of eene verkeerde- opvoeding 1, daar het niet zou aangaan 
een kind, dat tot overtreding der strafwet wordt verleid of in een 
oogenblik van overmoed of onbedachtzaamheid een strafbaar feit pleegt, 
reeds daarom alleen aan zijne ouders en zijne omgeving te onttrekken 
en elders te doen opvoeden op eene wijze, die misschien niet beter 
voor hem zou zijn dan die zijner ouders of voog'den. 

De regeling van art. 38 wordt in de meeste vreemde strafwet
gevingen met eenig verschil in de bepaling van de leeftijdsgrens 
teruggevonden en eveneens in vroegere Nederlandsche ontwerpen van 
het strafwetboek. In de ontwerpen van 1846-47 vond zij echter 
zoo hevige bestrijding van de zijde der Tweede Kamer, dat de Regee
ring de betrekkelijke artikelen op het laatste oogenblik introk en 
deze niet weder zijn opgenomen in het ontwerp 1859-60. Bij het 
advies van den Raad van State over het ontwerp van ons tegenwoordig 
Wetboek werd weder sterk de weglating van art. 38 aanbevolen op 
het voetspoor van den Code Pénal en van het Pruisische Wetboek van 
1851. Ook in de internationale vereeniging v.oor strafrecht werd met 
warmte de leer verdedigd, dat de uitsluiting van strafbaarheid be
neden zekeren leeftijd verkeerd is 2. Evenzeer is in de Nederlandsche 
Juristenvereeniging de opheffing van de minimum-leeftijdsgrens bepleit 3 

en ook daarbuiten in tijdschriftartikelen 4. 

In het avant-projet du Code Pénal Suisse 6, livre I, wordt in art. 6 
wel de strafvervolging van kinderen beneden 14 jaar verboden, doch 
hetzelfde artikel bepaalt, dat een kind van dien leeftijd, dat zedelijk 
in gevaar, verdorven of verlaten is, door het openbaar ministerie aan 
de administratieve overheid wordt overgeleverd, die gepaste maatre
gelen neemt, en dat in andere gevallen de schoolcommissie aan het 
kind school-arrest kan opleggen of het kan berispen. Feitelijk behoeft 
het kind dus niet straffeloos te blijven, al wordt het niet voor den 
strafrechter gebracht. Het Zwitsersche ontwerp wil geen eigenlijke 
strafvervolging vóór het 14de jaar. De minimum grens is dus aan
merkelijk hooger dan in Nederland. 

Op verhooging is ook hier te lande meermalen aangedrongen, al 
liet men bij het ontwerpen van het Wetboek van Strafrecht het 
aan vankelijk denkbeeld der Regeering varen om de grens op 12 jaren 
te bepalen. Door sommigen werd deze later weer verdedigd, door 
enkelen, met vrijlating om voor zeer ernstige misdrijven ook jon
gere kinderen, mits boven 7 jaren, strafrechtelijk verantwoordelijk te 

1 Mr. SMID'!, Wetboek van Stl'afrecht, 1, blz. 361 [2e uitg. bI. 387 en 388]. 
2 Prof. GAUCKLEll uit eaen in de vergaderlog van 1890 te Bern. Zie Bulletin de 

I'Union internationale de droit pénal , I, pag 75 e. v. 
3 Mr. J. A. LEVY, Handeli1tfle?' 1895, 11, blz. 122. 
4 Zie o. a. Jhr. mr. D. O. ENGELEN, Rcchtsgeleerd Magazijn, 14e jaargang, blz. 

449 en 450. 
5 Zie hierover prof. G. A. VAN HAM.EL, 'l'ijdschl·ift voor Strafrecht, VIII, bI. 168 e. v. 
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stellen . Anderen verlangen wijziging van art. 38 in dien zin, dat de 
leeftijd van 14 jaar worde aangenomen. Weer anderen pleiten voor 
11) of 16 jaren. De 14jarige leeftijd wordt én hiel' te lande én in 
het buitenland hoofdzakelijk aan Levolen op grond dat dan regelmatig 
voor vele kinderen de schoolopvoeding een einde neemt en zij geheel 
of gedeeltelijk hun eigen kost gaan verdienen. Enkele buitenlandsche 
schrijvers gaan zoover , dat zij de strafbaarheid tot het 18de jaar 
willen uitgesloten zien. 

Reeds deze uiteeJlloopende meeningen toonen aan, dat een leeftijds
grens voor de strafrechtelijke verantwoordelijkhE!id steeds meer of 
minder willekeurig is. Dit volgt ook hieruit, dat niet alleen de 
zedelijke ontwikkeling bij verschillende individuen op denzelfden 
leeftijd groote verschillen aantoont, maar dat ook een soortgelijk feit, 
voor het eene kind binnen zijn gezichtseinder valt, voor het andere 
daarbuiten ligt. Iedere grens is dus niet alleen willekeurig in het 
algemeen, maar kan juist zijn voor het eene feit, onjuist daarentegen 
voor het andere. 

Men zou kunnen meenen, dat althans strafrechtelijke toerekenbaarheid 
van zeer jeugdige kinderen is uitgesloten. En inderdaad zijn er onder 
de nieuwere schrijvers sommigen die, hoezeer de aangenomen leeftijds
grens verwerpende, toch geen kind beneden 7 jaren voor den straf
rechter willen gebracht zien. Zij wijzen er op, dat de 7jarige leeftijd 
in bet llomeinsche en oud-Holla.ndsche recht als begin van strafbaar
heid was aangenomen en thans nog in Engeland en sommige Staten 
van Noord-Amerika geldt. 

Ongetwijfeld mag worden aangenomen, dat el' een leeftijd is, dat 
het zedelijk bewustzijn zoo weinig ontwikkeld en het onderschbidings
vermogen zoo gering is, dat alleen aan ouders of voogden de leiding 
kan worden toevertrouwd en althans verzorging en opvoeding zoo 
geheel op den voorgrond treden, dat eene algemeene straf is uitge
sloten. Toch komen el' gevallen voor van zeer vroegtijdige en abnormale 
rijpheid, waarin het wenschelijk is het kind, als gevaarlijk voor de 
maatschappij, onder de hoede te nemen van het Staatsgezag, en zijn 
er andere gevallen, waarin de omstandighedEn dwangopvoeding ook 
van zeel' jeugdige kinderen noodzakelijk maken. Het is daarom de 
meest aangewezen weg om geen leeftijdsgrens in de wet aan te nemen, 
maar vertrouwen te stellen in de wijsheid des rechters, dat hij zeer 
jeugdige kinderen niet tot straf zal veroordeelen. Waar tegenwoordig 
de rechter reeds de bevoegdbeid heeft op kinderen beneden 10 jaren 
dwangopvoeding toe te passen, is er geene reden hem overigens aan 
banden te leggen. Daartoe is te minder aanleiding, wanneer den 
rechter de vrijheid wordt gelaten om, ook wanneer de schuld van 
het kind vaststaat, het kind ter beschikking te laten van zijne ouders 
of voogden. 

Een ander motief, dat ten aanzien van zeer jeugdige kinderen bij 
velen zwaar weegt, bestaat hierin, dat deze in het geheel niet voor 
den rechter behooren te verschijnen. Inderdaad berust dit motief eens
deels op een »petitio principii", anderdeels op de voor kinderen en 
jeugdige personen zeer ondoelmatige proces-orde. Immers, indien het 
belang van het kind en het belang der maatschappij eischen, dat van 
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Staatswege te ltjnen aanzien voorzieningen worden getroffen, omdat 
het door feiten bewezen heeft gevaarlijk te zijn, dan is er geen reden, 
waarom de rechter, die gewoonlijk over de strafwaardigheid der han
delingen zijn oordeel uitspreekt, in dit geval zou moeten worden 
voorbijgegaan indien slechts voor eene behoorlijke proces-orde wordt 
zorg gedragen. Indien het waar is, dat alleen het verschijnen voor 
den rechter, zelfs als getuige, eene nota infamiae medebrengt , dan 
berust dit op een vooroordeel aan vroegere rechtstoestanden ontleend, 
dat echter niet in de hand mag worden gewerkt. Indien het waar is, 
dat de daad en niet de straf onteert, dan is het zeer zeker nog meor 
waar, dat de verschijning voor den rechter, die oordeelen zal wat het 
meest in het belang van het kind is, geenerlei ongunstig oordeel wettigt. 

Ook heeft men gezegd, dat een kind daarom niet voor den straf
rechter moet worden gebracht, omdat het ondergaan van straf het 
gevoel van eigen waarde van het kind al te zeer zou krenken. Wel'ke
lijk moet met dit gevoel van eigen waarde, met de behoefte aan achting, 
die ieder mensch is ingeschapen, en met de daarmede gepaard gaande 
vrees van schande in het strafrecht veel meer ;rekening worden gehou
den dan thans het geval is. 

Doch dit geldt niet alleen kinderen, maal' ook volwassenen; en het 
zou de vraag kunnen zijn, of juist die gevoelens bij volwassenen niet 
nog sterker spreken. Het motief kan dus niet een argument zijn voor 
straffeloosheid, maar wel hiervoor, dat de toepassing der straf st.eeds 
als een laatste redmiddel zal moeten worden aangegrepen, alleen dan, 
wanneer betere en fijnere psychische middelen falen. 

§ 4. Hoogste leeftijdsgrens. Ook over de hoogste leeftijdsgrens waar de 
bijzondere strafrechtelijke aansprakelijkheid van het kind eindigt en 
zijne strafrechtelijke meerderjarigheid begint, wordt verschillend gedacht. 
De grensbepaling staat in verband met het criterium van het • oordeel 
des onderscheids." Men gaat n.1. uit van de veronderstolling , dat bij 
vol wassenen het oordeel des onderscheids in den regel aanwezig is en 
dat de uitzondering moet bewezen worden. Bij jeugdige personen 
daarentegen zou de zaak zich juist omgekeerd voordoen, en in ieder 
concreet geval dus het bewijs van het oordeel des onderscheids moeten 
worden geleverd. 

Men neemt nu veelal aan, dat op 16-jarigen leeftijd de kinderen 
voldoende ontwikkeld zijn om in dit opzicht met vol wassen en te worden 
gelijk gesteld. Intusschen is er vrij algemeen aandrang om de straf
rechtelijke meerderjarigheid eerst met het 18de jaar te doen aanvangen, 
gelijk thans reeds het geval is in het Duitsche strafwetboek en in het 
Zwitsersche avant-projet, terwijl ook in de bekende Eisenacber-Vor
schläge en door de Nederlandsche JUl'isten-Vereeniging het 18dejaar wordt 
aanbevolen. De geslachtsontwikkeling is eerst dan in den regel voltooid, 
terwijl de tijd voor opvoeding, indien de grens lager wordt gesteld, te 
kort moet worden geach t. Juist de 16 tot 18jarige leefttjd is voor vele 
kinderen een kritisch tijdperk, zij verkeeren in een zeer labielen toe
stand, die zorgvuldig toezicht eischt. Vooral in dit overgangstijdperk 
kan veel kwaad worden voorkomen en door behoorlijke leiding veel 
goed worden gedaan. In deze jaren wordt gewoonlijk de phantasie sterk 
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geprikkeld en ontstaat, bij de jongens vooral, een drang naar zelf
standigheid en soms naar heroïsme, die zeer licht tot strafwaardige 
daden leidt. 

GeItikstelling met volwassenen is juist ten aanzien van dit tijdperk 
niet alleen onwaar, maar dikwijls bepaald nadeelig. 

Op velen zal het heilzaam werken, dat zij gevoelen, indien zij zich stellen 
boven de wet, niet als man maar als kind behandeld te zullen worden. 

Ongetwgfeld is ook deze hoogere leeftijdsgrens willekeurig en gelden 
te dien aanzien in zekere mate gelijke bezwaren als ten opzichte vaIi 
de lagere leeftijdsgrens. Maar eensdeels is in dit geval het aannemen 
van een grens, althans voor alsnog, onvermijdelijk en bovendien ligt 
toch het geval eenigszins anders. Immers het geldt hier geen keuze 
tusschen straf eu straffeloosheid, maar tusschen de eene of de andere 
straf. En juist dit wettigt ook het voorschrift dat de grens hoog stelt. 
Beter toch is het al de zorg en leiding van kinderen te schenken aan 
hen, die reeds met volwassenen zouden kunnen worden gelijk gesteld, 
dan jeugdige personen hloot te stellen aan de gevaren en nadeelen, 
die de gewone straffen voor hen zouden medebrengen. 

De verhouding is dus hier juist omgekeerd dan bij de lagere grens. 
Daar geldt het een '1> te weinig", hier een '1> te veel" te vermijden. Het 
»te weinig" kan daar schaden, het »te veel" hier niet. 

§ 5. Oordeel des ondel·sclleids. Moet bij berechting van kinderen en 
jeugdige personen het oordeel des onderscheids als criterium van 
straf baarheid behouden blijven? 

Gelijk reeds is opgemerkt, wordt het onderzoek naar het oordeel 
des onderscheids opgevat als eene quaestie van bewijs. Men neemt 
het oordeel des onderscheids hij vol wassen en aan als regel, als rechts
vermoeden. Bij kinderen ontbreekt deze presumptie en moet dus een 
speciaal onderzoek voorafgaan. 

Doch het oordeel des onderscheids is als criterium van strafbaarheid 
niet alleen bij kinderen, maar in het algemeen verwerpelijk. 

1°. Omdat het op zich zelf onvoldoende is. Handelingen, goede en 
slechte, berusten niet alleen op verstandsbesluiten I maar ook op 
wilsbesluiten. Om strafbaar te zijn, moet de mensch knnnen oor
deelen I en tevens zedelijk kunnen handelen. Behalve onderscheidings
vermogen is noodig zelf bepaling. 

2°. Het oordeel des onderscheids is een dogmatisch begrip, te 
weinig zeggend, te algemeen voor praciis..:he toepassing. Eischt men 
alleen kennis van de strafbaarheid der handeling, dan zal deze, althans 
wat de meeste misdrijven betreft, zelfs bij kinderen zelden ontbreken. 
Een gevolg daarvan zou zijn, dat gestraft moet worden ook als in 
casu de verstandelijke ontwikkoling zeer gering is, nog daargelaten dat 
van zedelijke rijpheid geen sprake zou zijn. Eischt lDen daarentegen 
verder inzicht in do gevolgen van verschillende daden, dan heeft hei 
zelïs voor volwas~enen, als practisch criterium, geen zin. 

De gevolgen hunner handelingell berekenen de menschen zeer ver
schillend, naar het verschil van geestvermogens, kennis en ervaring. Nog 
grooter zelfs is het verschil in oordeel over de gevolgen, die eene handeling 
kan hebben voor anderen dan den dader of voor de maat,schapoij in het alge-

'I 
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meen. Juist dit groote verschil van inzicht is een element van de intensiteit 
der schuld en moet een der hoofdmotieven zijn voor de groote vrijheid, onzen 
rechters gelaten, bij de bepaling der strafmaat. Eveneens moet dit 
verschil een element zijn voor een systeem van rationeele straf toe
passing, een motief voor eene juiste classificatie en wellicht indivi
dualisatie de!" veroordeelden. Maar als algemeen crit.erium van straf
baarheid is het oordeel des onderscheids zonder waarde. 

De onderscheiding in berechting tusschen vol wassen en en kinderen 
moet elders gezocht worden. Het kind is in eene periode van zijn 
leven, in wAlke het nog steunt op anderen. Het behoudt, ook wanneer 
het gestraft wordt, behoefte aan opvoeding. En gelijk rechtgeaarde 
ouders hunne beste zorgen wijden aan achterlijke en door de natuur 
misdeelde kinderen, beboort. ook de zorg der overheid te inniger te 
zijn, naarmate het kinderlijk karakter vergroeid en misvormd is. 
Bovendien is het kinderlijk karakter voor ouderen veel moeilijker te 
doorgronden dan dat van den volwassene. En ook daarom is bij het 
kind een ruimer onderzoek noodig naar alle omstandigheden, die tot 
de overtreding der strafwet aanleiding hebben kunnen geven. 

Wellicht zal in de toekomst ook voor volwassenen het onderzoek 
bij de schuldbepaling en de strafmethode zicb veel meer in verschil
lende richting moeten uitstrekken dan tbans gebruikelijk is. Doch ook 
dan nog zal een onderscheid tusschen volwassenen en kinderen blijven 
bestaan in zooverre opvoeding voor kinderen een levenselement is, 
even I!oodig als voeding, kleeding en huisvesting. 

Is het oordeel des onder scheids in het algemeen derhalve verwer
pelijk, het is reeds daarom af te keuren, omdat het een criterium 
wordt bij de keuze tusscben dwangopvoeding en straf. Heeft het kind 
gehandeld met oordeel des onderscheids , dan wordt het gestraft. Heeft 
het gehandeld zonder oordeel des onderscheids , dan wordt het opgevoed. 
Zedelijke ontaarding gaat ecbter vaak gepaard met vroegrijpheid van ver
standelijke vermogens. Bet gevolg is dus, dat juist in gevallen, waar 
dwangopvoeding het noodigst zou zijn, deze is uitgesloten. Niet zelden 
stelt dan ook de rechter feitelijk de wet ter zijde in het belang des kinds. 

Maar omgekeerd vindt men bij zedelijke onverdorvenheid dikwijls 
eene geringe verstandelijke ont,wikkeling en eene vermenging van 
phantasie en werkelijkheid, waardoor iedere stl'af onder bereik der 
overheid, niet vergezeld van de liefde en het intuïtief inzicht der 
natuurlijke verzorgers, eene noodelooze wreedheid kan worden. Geen 
vast criterium mag dus voor de straf wurden gesteld, want ieder 
criterium dwingt tot straf, ook waar andere overwegingen van straf 
zouden terughouden. Aan den rechter zij ook in dit opzicht de 
volledige vrijheid gelaten, in het vertrouwen dat, naarmate die 
vrijheid grooter is, zijne verantwoordelijkheid stijgt, en tegelijk met 
de hoogte van zijn ambt de waarborg klimt voor een rechtvaardig oordeel. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

§ 2. Tegen het stellen van de hoogste leeftijdsgrens der strafrechtelijke 
minderjarigheid op 18 jaren hadden verscheidene leden bedenking. 

Personen van 16 à 18 jaren zijn zoo goed als volwassen. Dit volgt 
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ook uit art. 86, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. Eene vrouw 
kan op dien leeftijd niet enkel getrouwd, maar zelfs moeder en voog
des zijn. Personen van dezen leeftijd wcrden niet geschikt geacht voor 
opneming in eene tuchtschool en ook niet voor plaatsing in een 
opvoedingsgesticht. Hunne aanwezigheid zou, naar men meende, in die 
inrichtingen geen goed doen. Door splitsing der tuchtscholen in twee 
klassen (zie Memorie van Toelichting van ontwerp 32, [deel I V bI. 
521]) wordt aan dit bezwaar wel eenigszins, maar niet in voldoende 
mate tegemoetgekomen. Bet ging ook te ver aan een jongmensch va,n 
17 à 18 jaren een rechtsgeleerden vertegenwoordiger toe te voegen, 
die buiten hem om en tegen zijn wil kan handelen. Deze leden 
wenschten de hoogste leeftijdsgrens, ook voor plaatsing in opvoedings
gestichten, op 16 jaren ge~teld te zien. Anderen wenschten ten aanzien 
van die gestichten den maximumleeftijd op 21 jaren te stellen . 

Vele andere leden stemden op de door den Minister aangevoerde 
gronden met de voorgestelde regeling in . 

Tegen het stellen van de hoogste leeftijdsgrens der strafrechte
lijke minderjarigheid op 18 jaren wordt in het Verslag aangevoerd, 
dat personen van 16 á 18 jaren zoo goed als volwassen zijn. Uit 
art. 86, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek kan het bewijs 
voor deze stelling niet worden geput, zelfs niet ten aanzien van 
meisjes. De bepaling. dat een meisje op 16-jarigen leeftijd hu wen 
mag, sluit niet in zich hare volwassen-verklaring. iletzelfde Wet
boek eischt dan ook nog jaren daarna voor een hu welijk de toe
stemming van een ouderen persoon. Die leeftijd is als regel alleen 
gekozen om een hu welijk te voorkomen vóórdat de geslachtsont
wikkeling voltooid mag worden geacht. De pubertas en het vol
wassen zijn mogen echter niet verward worden. Dat een zestienjarige 
vrouw moeder kan zijn brengt niet van zelf mede, dat een meisje 
op dien leeftijd vol wassen is; zeker is zij dit niet geestelijk, en 
hiermede is niet in strijd hare bevoegdheid voogdes te zijn ovcr 
haal' eigen kind, daar deze voogdij niets anders is dan het ouderlijk 
gezag hetwelk onmiddellijk uit het moederschap voortvloeit. 

Inderdaad is een meisje van 16 of 17 jaar nog niet volwassen 
en nog minder een jongen van dien leeftijd. Maar al ware bet 
anders, al ware gelijkstelling van hen, die in het kritische over
gangstijdperk verkeeren, met volwassenen niet on waar, zij zou 
toch ten aanzien van de toepassing van het strafrecht bepaald 
nadeelig zijn voor de jeugdige individuAn zelf en dus voor de 
maatschappij. Oplegging van de gewone straffen, behandeling op 
den voet van gewone gevangenen, zou de waarheid miskennen, 
dat althans tot het 18de jaar alleen dool' eene bijzondere leiding 
het karakter alsnog ten goede kan worden gevormd, maar dat 
omgekeerd verwaarloozing van de gelegenheid daartoe veel kwaads 
voor de toekomst voorbereidt. Het practische bezwaar, dat de 
aan wezigheid van personen van dien leeftijd in eene tuchtschool 
of een opvoedingsgesticht aldaar geen goed zal doen, weegt niet 
veel, waar naar gelang van den leeftijd verschillende wijze van 
behandeling kan worden voorgeschreven. Wat de tuchtscholen 
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betreft herinnert het verslag zelf reeds aan de splitsing in klassen; 
daarnevens zij gewezen op de in het ontwerp gelaten mogelijkheid 
om het rijksopvoedingsgesticht te verwisselen voor een particulier 
gesticht, natuurlijk te kiezen ook met het oog op den leeftijd, en 
zelfs voor verpleging en opvoeding in een gezin. Terwijl een per
soon tot zijn meerderjarigheid geacht wordt behoefte te hebben, 
bij gebreke van zijn vader, aan een voogd, die voor hem alle 
burgerlijke handelingen verricht en gezag over hem uitoefent, is 
het niet duidelijk waarom een jongmensch van 17 jaren den 
rechtsgeleerden vertegenwoordiger zou kunnen missen, waar deze 
voor jeugdige personen in het algemeen nuttig en wenschelijk 
wordt geoordeeld. Zoowel voor 17 jarigen als voor jongeren is 
eene strafvervolging met al hetgeen daarmede gepaard gaat eene 
zóó gewichtige en ingrijpende gebeurtenis, die hem in zoo onge
wone t.oestanden en tegenover voor hem zoo nieuwe handelingen 
plaatst, dat ook eerstgenoemde daarbij de behoefte zullen gevoelen 
aan een met den gang der procedure bekenden, in hem belang
stellenden raadsman en wachter voor hunne rechten. 

Bestaat bij den ondergeteekende ernstig bezwaar de hoogste 
leeftijdsgrens op 16 jaren te stellen, tot eene verhooging tot 21 
jaren ziet hij geene noodzakelijkheid. Of bedoelt men hier wellicht 
het verblijf in een opvoedingsgesticht nooit later dan het 21ste 
jaar te doen voortduren? Uit de met deze in verband gebrachte 
opmerking, in andere woorden bij art. 39bis gemaakt, schijnt dit 
af te leiden. Dan zij geantwoord, dat er geen reden is , waar de 
Staat de uitoefening van het ouderlijk gezag feitelijk overneemt, 
dezen toestand vroeger te doen ophouden, ook al is de reden voor 
die overneming nog niet vervallen. Daarvan zou het onvermijdelijk 
gevolg zijn dat de ouders het gezag over hun kind weer hernemen, 
zelfs al kan het hun nog evenmin als vroeger worden toevertl·ou wd , 
en dat deze dus weer kunnen ongedaan maken al de zorgen door 
de Regeering aan het kind besteed. Waar intusschen in het gewij
zigd ontwerp van wet nO. 29 [zie art. VIn der wet van 6 Febr. 
1901, Stb. nO. 62] wordt voorgesteld het ouderlijk gezag met het 
volbrengen van het 21ste jaar te doen eindigen, dus de meerder
jarigheid twee jaren te vervroegen, is daarmede natuurlijk ook in 
dit wetsontwerp rekening gehouden, waardoor tevens aan den hier 
in het verslag geuit en wensch is voldaan. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(7 Juni 1900.) 

De heel' TROELSTRA : In het algemeen wil ik wijzen op een ve"warr iog waar
aan de Regeering zich heeft schuldig gemaakt bij de vaststelling van de 
leeftijdsg"ens in de beide wetsontwerpen nO. 31. 

Het eerste ontwerp bevat bijzonde"e bepalingen ten opzichte van de sb'af"echte
lijke verantwoordelijkheid, tenvijl het tweede zich bezighoudt met strafvordering 
ten opzichte van jeugdige delinquenten, met het oog op de bekwaamheid om zich 
te kunnen vel'dedigen in een st'·afproces. 

Nu heeft de Regeering voor beide gevallen , die in wezen totaal verschillen, 
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pl'ecies dezelfde leeftijdsgl'ens gesteld, En toch ligt het 1 mijns inziens 1 voor de 
hand 1 dat het cl'itel'ium in beide ontwel'pen niet hetzelfde behool't te wezen, 

WannesI' de Regeel'ing bepalingen maakt die strekken moeten om jeug&.!ige per
sonen in staat te stellen , zich flink te kunnen verd edigen voor den rechter , dan 
behoOl't zij daal'voor !lie leeftijdsgrens vast te stellen die in !tet algPTIuen in rech, 
ten aangenomen wordt als de leeftijd, waal'op iemand in staat geacht mag 
wOI'den, VOOI' zijn eigen belangen te kunnen opkomen, 

Uit dat oogpunt zou het rationeel wezen, om VOOI' het tweede ontwel'p een 
heel andel'e gl'ens te trekken dan VOOI' het eel'ste, En zelfs als de Regeel'ing den 
lSjarigen leeftijd ook stellen wil als gl'ens VOOI' de bekwaamheitl 1 om zich in het 
stl'afpl'oces te kunnen verdedigen, had zij niet moeten spreken van den tijd 
waarop het feit ge pleeg&.! wel'd, maal' van den tijd waal'op iemand VOOI' den 
I'echter komt, Maal' ook dat zon m, i. niet voldoende zijn, 

EI' is geen I'eden om jeugdige per.onen eel'St op hun 21 ste jaal' meel'del:jal'ig te 
verklal'en bij het doen van vel'mogensl'echtelijke handelingen, ter'wijl zij, wanneel' 
zij in rechten niet hun vermogen, maal' hun eer en hun vl'ijheid moeten ver
dedigen, reeds voor vol wOl'den verklaard op den leeftijd ~an 18 jaren, 

De heer VAN ASCII VAN WIJCK (Wijk bij DuuI'stede) : De af.~chaffing van het 
onderzoek naar het oordeel des onderscheids bij jeugdige personen keuI' ik niet af 1 

maal' mindel' goed kan ik mij vel'eenigen met het wegvallen van de laagste leef
tijd gl'ens VOOI' de strafl'echtelijke verantwoOl'delijkheid, Op goede gl'onden is, naai' 
het mij voorkomt 1 dit beginsel in hE't Wetboek van Stl'afl'echt van lS81 gebl'8.cht 
en art, 38 laat daarop nog eene blijkens de ervaring slechts zelden noodig gebleken 
uitzondering toe j de bepaling van dat artikel had ik dan ook gaal'l1e behouden 
gezien, 

Wel is waar doet het voorgedragen bijzondel'e strafstelsel enkele bezwal'en ver
"allen, maar de mogelijk heid dat zeer jonge kindel'en VOOI' den straft'echter 
worden gebl'acht is dan toch niet uitgesloten en het is mijns inziens dE' taak des 
wetgevers om dergelijke vervolgingen te vOOl'komen, Tegenover het bel'Oep des 
Ministel's op het advies van mi" Levy in de Nedel'landsche Juristenvel'eeniging 
wensch ik el' op te wijzen dat die vel'gadering zich toen met groote meerderheid 
in tegenovel'gestelden zin uitspl'ak en dat ook nog onlangs de eminente redacteul' 
in het J1Tefkbtad ra1l het Recht zijn stem tpgen het wegvallen van de laagste leef
tijdsgl'ens heeft vel'heven, Indel'daad kan bij zeel' jonge kindel'en moeilijk sprake 
zijn van strafbal'e handelingen in den engel'en zin van het wool'd, en indien dool' 
zulk een kind feiten worden gepleegd die de tusschenkomst van het Staatsgezag 
schijnen te vordel'en dan is 1 dunkt mij, in de onlangs behanrlelde bepalingen 
omtl'ent ontzetting en ontheffing van de oudel'lijke macht en van de voogdij de 
weg aangewezen waal' langs vool'ziening moet worden gezocht 1 omdat veilig mag 
wOI'den aangenomen dat in die gevallen de schuld bij oudel's of voogden, en niet 
bij het kind is te zoeken, 

De heel' CORT \r AN DER LINDEN, Mill;s(er va" Justitie: [k neem aan, dat een 
kind, evenzeel' als een volwassene, vel'antwoOl'delijk behoOl,t te zijn VOOI' zijn daden, 
zij het in mem' bepel'kte mate en in andel'en zin, Het is ook niet zoo vl'eemd dat 
een kind wOI'dt ge tt'aft als men bedenkt dat het dOOI' alle oudel's en in iedel'e 
school wOl'dt geJaan; maal' wat men mag eischen is dat de opgelegde stl'af zij 
een doelmatige stl'af , die ovel'eenkomt met den leeftijd van het kind, 

Wat bij kindel'en nog veel meel' dan bij gl'oote menschen zal moeten wOl'den 
Ondel"LOcht , is de vmag van de toel'ekenbaarheid, Die VI'aag zal ook de geachte 
afgevaal'digde wel als een noodzakelijke toelaten, Van welk standpunt men ook 
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uitgaat en welke stJ'aftheo1'Ïe men ook huldigt, altijd zal het noodzakelijk blijven 
dat men een ondeJ'Zoek instelt naai' de toerekenbaarheid van den delinquent, 

Welnu, bij een kind doet het vraagstuk van de ontoerekenbaarheid zich anders 
VOOI' dan bij den volwassene) juist omdat het kind een veel engel'en gezichteinder 
heeft dan de volwassene, nog is in een tijd van ovel'gang en opvoeding en het dus 
bij een groot aantal daden waarbij men toel'ekenbaarheid van den volwassene aan
neemt, ontoerekenbaar moet wOI'den verklaard, 

Waar de objectief cI'imineele daad het gevolg is van gebrekkig inzicht, of on
rijpheid van zedelijk besef" daal' zal wel op zijn plaats zijn opvoeding, maal' niet stl'af, 

Nu heeft de geachte afgevaardigde uit Tietjerksteradeel mij gevmagd: wanneer 
een del'gelijk ondel'Zoek noodig is voor een kind of een jeugdig pel'Soon beneden 
18 jaal') waal'om houdt het dan op zoodl'a men zijn 18den jaal'dag heeft bel'eikt 7 

Hij heeft daarmede niet willen zeggen - want dan zou zijn opmerking weinig 
beteekenen - dat elke gl'ens willekeul'ig is, maar wel, of datgene wat men VOOI'
stelt voor kinderen niet logisch moet voeren tot een gelijk stelsel voor volwassenen , 

Te dien aanzien merk ik op dat de zaken niet gelijk staan, want een kind ver-
keert nog in de periode van opvoeding en VOOI' den volwassene is deze gesloten, 

Aan den anderen kant wil ik gaarne toegeven dat in vervolg van tijd een over
gangsstadium tusschen volle verantwoordelijkheid en volslagen ontoerekenbaal'heid 
ook voor volwassenen gewenscht is, Ook gewenscht VOOI' hen die van oOl'deel zijn 
dat tt'genwoordig menigeen aan zijn gel'echte straf ontkomt doordat zijn toel'eken
baarheid wordt betwijfeld, Wat is het gevolg van de stl'enge grenzen der verant
woordelijkheid 7 Dit, dat de rechtel' vaak niet weet of hij met hankzinnigen te 
doen heeft of niet, hen bij twijfel ontoerekenbaar verklaart en aan elke stl'af onttrekt, 

Nu komt men meer en meel' tot deze conclusie, dat er een groot gl'ensgebied 
is waar het zeer moeilijk is uit te maken of een misdadiger is krankzinnig of in 
mindere of meerdel'e mate toerekenbaar, 

VOOl' al die twijfelachtige gevallen zou een analoge toestand moeten wOl'den in 
het leven geroepeN, die thans voor het kind in het leven geroepen wordt" , . , 

[De] bezwaren tegen het wegvallen van de laagste leeftijdsgl'ens, 
De wensch om in het wetsontwerp een laagste leeftijdsgl'ens alsnog op te nemen , 

berust) dunkt mij, op een misvatting, 
Een laagste leeftijdsgrens, dat wil zeggen een leeftijd beneden welken geen 

stmfrechtelijke vervolging kan plaats hebben, heeft men in verschillende wet
gevingen daarom aangenomen, omdat men meende, dat beneden dien leeftijd noch 
oordeel des onderscheids was, noch die zedelijke rijpheid die voor straf wordt ge· 
vOl'derd en omdat men meende, dat geen kind beneden dien leeftijd behoOl't in de 
gevangenis j dat het indel'daad een misdaad was aan het kind , om het in de ge
vangenis) nog meel' om het in een huis van bewal'ing te bl'engen, 

Dit lag zoo voor de hand, dat men de leeftijdsgl'ens hoe langer hoe hooger 
heeft gesteld, De laagste was 7 jaren, toen kwam men op 9, van 9 op 10, van 
10 op 12 en van 12 op 14, Er zijn niet weinig practici welke 14 jaal' nog te laag 
achten, 

Wat is het gevolg daarvan 7 Dat men jeugdige knapen beneden zekeren leeftijd 
stl'all'eloosheid waal'bol'gt, Dat men hen van vroeg af gewent dat zij stt-afl'eloos de 
wet overtreden, dat men hen el' aan went dat zij niet veJ'antwoordelijk zijn tegen
ovel' den rechte I' , dat zij elk misdrijf kunnen plegen en el' voor hen geen zedelijke 
orde bestaat. 

Dit is , meen ik, een valsch beginsel. Men heeft el' tel'echt over geklaagd dat 
jeugdige straatbengels, die op allerlei wijzen de verol'deningen en de wetten over· 
treden, niet kunnen achterhaald worden, en dool' hen stl'afl'eloos de openbare orde 
en de veiligheid wordt in gevaar gebracht. 
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Het groote bezwaal' dat het straffen del' jeugd moest uitsluiten is echter bij dit 
ontwerp geheel en al weggenomen, omdat het voor kinderen alleen kindel'stl'afIen 
bepaalt, en uitgaat van het denkbeeld: geen kind, ondel' welke voorwaarde ook, 
in de gevangenis of in het huis van bewaring. 

Maal', vraagt men, is het ook te rechtvaardigen zeel' jeugdige kinderen voor den 
strafrechter te brengen 7 Ik antwoord dat het vaak wenschelijk zal zijn - niet 
dat ze gestraft worden, maal' dat zij aan een dwangopvoeding worden onderworpen. 

Indel'i1aad zijn de gevallen niet zoo zeldzaam als men vermoedt, dat zeel' jeugdige 
kinderen beneden de 4 en 6 jaal', blijk geven van zoo vroegtijdige verdorvenheid, 
dat ze onmogelijk tel' wille van de veiligheid van hun omgeving, kunnen blijven 
in het huis hunner oudel's en die, wil el' nog iets van hen terechtkomen, aan een 
dwangopvoeding moeten onderworpen worden, als het eenige middel tot verbetering, 

Ik zal de Kamer niet vel'moeien met verschillende vool'beelden daarvan aan te 
halen, maal' ik heb hiel' een aantal voorbeelden van kindel'en van 6, 5, 4 , ja 
zelfs van 21/, jaal' die blijk gaven van zulk een groote verdorvenheid, dat ze hoe 
eerder hoe betel' moe ten vel'wijderd wOI'den uit de maatschappij waarin ze leefden. 

Daarom hebben dan ook, evenals ü'ouwens onze eigene strafwet, bijna alle 
strafwetgevingen de deur del' dwangopvoeding opengelaten ook voor die kindel'en 
die de laagste leeftijdsgrens nog niet hadden bereikt, 

Welk bezwaar is el' nu tegen de regeling zooals ik die heb vOOl'gesteld 7 Het 
eenige bezwaar zou dan zijn dat wel eens een rechter kan gevonden worden, die 
een zeel' jeugdig kind veroOl'deelde tot de tuchtschool of het in zijn hoofd kreeg 
aan. een zuigeling een berisping op te leggen, maal' al gebeul'de i1it, dan zou 
daal'aan toch niet veel verloren zijn, 

De heel' TROELSTRA : De Minister heeft gemeend, dat el' misverstand bestond 
ten aanzien van de wenschelijkheid om de laagste leeftijdsgrens te doen vervallen; 
maal' ik geloof dat niet, Ik weet zeel' goed, dat het gl'oote bezwaar dat men heeft 
tegen de stl'afrechtelijke vervolging van zeel' jeugdige personen 0, a, hierin bestaat, dat 
men ze niet in de gevangenis wil doen opnemen, 

Toen in 1895 deze quaestie in de vel'gadering del' Juristenvereeniging is tel' 
sprake gekomen, heeft men dan ook niet een conclusie aangenomen, dat men de 
stl'l\fl'echtelijke vel'volging van jeugdige personen in het geheel niet wenschte ; maal' 
men heeft gezegd , dat men middelen als gevangenisstraf, hechtenis en boete in 
geen geval op jeugdige personen wilde toepassen. Bij de bespl'eking van dit punt 
bleek toen, dat de tegenstanders van het wegvallen van een laagste leeftijdsgl'ells 
VOOl'l\l op het oog hadden de gevallen waarbij het vervolging gold van, zooals zij 
daar genoemd wel'den, die petits mons/tea, die zeel' jeugdige abnormale kinderen, 
die allel'vel'schl'ikkelijkste misdaden hebben gepleegd, en waartegen het hun toch 
noodig scheen streng op te treden. Ook de Minister heeft gewezen op kinderen van 
21/ 2 tot 4 jaar, die een zeel' misdadigen aanleg vertoonen, Maal' ik zou dan toch 
de vraag willen stellen, of de Minister meent, dat het mogelijk moet zijn, om 
kinderen van 21/ 2 tot 4 jaal', zelfs wanneel' zij een verschrikkelijk feit hebben ge
pleegd, voor den rechter te brengen, Op die VI'l\ag zal ook de Ministet, wel niet 
beve tigend willen antwoorden, De quaestie is dan ook eenvoudig of men. afge
scheiden van de gevolgen. kinderen beneden twaalf jaar ooit strafrechtelijk vel'· 
antwool'delijk kan stellen, Waal' ik mij daal' stralls heb vel'klaard tegen het weg
vallen van de laagste leeftijdsgrens, beroep ik mij nu op het absolute gemis van 
sÜ'l\frechtelijke vel'l\ntwoordelijkheid van dergelijke jeugdige personen ..... 

De Minister zegt: de bezwaren tegen het wegvallen van de laagste leeftijdsgrens 
gelden niet, daal' volgens dit ontwerp jeugdige personen toch niet in de gevangenis 
komen, iets waar de Ministel' evenzeer tegen is, als dat zij in een huis van be-

I I 
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waring zouden wOl'den opgenomen, Dit laatste zal echter volgens het ontwerp nog 
steeds kunnen gebeuren en eveneens zal aan jeugdige personen gevangenisstraf 
kunnen worden opgelegd, het is waal', met voorwaardelijke veroordeeling, terwijl 
die gevangenisstraf eel'St later kan worden ondel'gaan; maal' het feit blijft toch, 
dat dergelijke jeugdige personen met gevangonisstraf kunnen worden gestraft . Ik 
geloof du~, dat het oordeel met een overweldigende meerdel'heid dool' de J uristen
vereeniging in 1895 uitgesproken, wel degelijk dit ontwel'p tl'eft, 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, Minister van Jliltitie: Ik moet den geachten 
afgevaal'digde uit Tietjel'kstel'adeel nog antwoOl'den op zijn vl'aag of het juist is 
dat op strafl'echtelijk en op strafvorderIijk gebied dezelfde leeftijdsgl'ens zal aan
genomen worden, Deze quaestie kan uitvoeriger bespl'oken worden bij het amen
dement ,-an de Commissie van Voorbereiding, Ik ben het echter in theol'ie met den 
geachten afgevaardigde eent. Ik zie geen gegronde reden waarom men VOOl' de 
strafvordering dezelfde leeftijdsgrens zou aannemen als VOOI' het stl-afl'echt. Inderdaad 
is dit ook volgens mijn stelsel niet het geval, Want het ontwerp schrijft VOOI' de 
delinquenten tusschen 18 en 21 jaar als stmfl'echtelijk mimlerjal'jg te behandelen 
VOOI' al die daden die VÓÓI' het 18de jaar zijn gepleegd, In ZOO\'eITe is mijn stelsel 
een tusschenvol'm tusschen degenen die de stt'afvordel'lijke leeftijdsgrens op 21 en 
de stt-afl'echtelijke leeftijdsgl'ens op 18 jaal' zouden willen stellen, 

Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer, 

1°, Leefti(jd, Vele leden konden 
zich niet vereenigen met het systeem 
van het ontwerp, dat de strafrechte
lijke vervolging en bet straffen zelfs 
van de allerjongste kinderen toelaat, 

Acht de Regeering die kinderen 
strafrechtelijk aansprakelijk? Of be
doelt de Regeering een eersten stap 
te zetten op den weg del' negatie 
van strafrecbtelijke verantwoorde
lijkheid in het algemeen; de negatie 
van het onderscheid tusschen mis
dadigers en patient.en , tusschen straf 
en opvoeding? Maal' waarom, zoo 
vroeg men, dan vastgehouden aan 
de minutieuse strafprocedure? 

'rot dusverre werd het straffen 
van zeel' jonge kinderen algemeen 
afgekeurd, Rossi schreef: "Placer 
SUl' la sellette Uil enfant qui n'a 
pas huit ou neuf ans accomplis, 
c'est un scandale, c'e t un ac te 
afftigeant qui n'aura jamais l'assen
timent de la conscience publique, 
c'est une éducation qu'il faut donner 
a ces petits infortunés, on ne peut 
songer à leur afftiger une peine", 

Onder de werking van den Code 

Antwoord der Regeering, 

1°, Leeftijd, In de eerste plaats 
zij ol'gemerkt dat vooral ten aan
zien van de allerjongste kinderen 
mag vel'trou wd worden op bet wijs 
beleid van het Openbaar Ministerie. 
En waar dit meen en mocht tot 
vervolging te moeten overgaan heeft 
de rechtbank de bevoegdheid iemand 
beneden achttien jaren om redenen 
van algemeen belang of omdat zij 
teruggave aan ouders of voogden 
raadzaam acbt buiten vervolging te 
stellen (zie art, XIX van Hoofdstuk 
Il lder wet van 12 Febr, 1901, Stb, 
nn, 63J), Wel wordt in het Voorloo
pig Versll>g, waal' ook reeds op dit 
artikel wordt gewezen, opgemtlrkt, 
dat bij l'echtstreeksche dagvaarding 
zijne bepaling geene toepassing kan 
erlaugen, doch in een geval, waarin 
het een zeer jeugdig kind geldt, 
zal het Open baal' Ministerie allicht 
niet tot rechtstreeksche dagvaarding 
overgaan, Zelfs tegen onnoodige en 
ongewenschte strafrechtelijke ver
volging van jeugdige delinquenten 
is derhalve gewaakt, Indien eene 
ve!'volging evenwel wordt ingesteld 
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Pénal, die geen leeftijdsgrens naar 
beneden kende, is, al eischte dat wet
boek ook bewijs van oordeel des on
derscheids, wel misbruik van die on
beperkte vrijheid gemaakt. De zaak 
van de Goesche kinderen heeft er ze
ker toe medegewerkt, dat art. 38 van 
het Strafwetboek strafvervolging van 
kinderen beneden den vollen ouder
dom van 10 jaren heeft uitgesloten. 
Wordt dit ontwerp wet, dan zullen 
gevallen als die van de Goesche kin
deren zich weder kunnen voordoen. 

Sommige leden meenden dat aan 
het kwaad, dat in deze bepaling 
gelegen was, eenigermate kon wor
den tegemoet gekomen dool' de be
voegdheid bij art. XIX Strafvorde
ring (art. 127 nieuw 1lijfde lid 
Wetboek van Strafvordering) aan 
de l'echtbank gegeven om na afloop 
der instructie het kind buiten ver
volging te stellen» wanneer zij zulks 
om redenen van algemeen belang 
raadzaam acht", waardoor te jeug
dige kinderen aan de behandeling 
ter terechtzitting konden onttrokken 
worden . Hiertegen werd echter 
aangevoerd dat dan toch: 1 0 . in 
ieder geval de rechter de bevoegd
heid heeft tot verwijzing van het 
kind naar de terechtzitting en 2°. 
de strafrechtelijke vervolging ten 
deele plaats vindt en bovendien niet 
in alle zaken art. 127 S. V. kan 
worden toegepast, daar ook recht
streeksche dagvaarding is toegelaten. 

Het opvoeren der strafrechtelijke 
minderjarigheid van 16 tot 18 jaren 
vond in bet algemeen geen bestrij
ding, hoewel het enkelen be
vreemdde, dat hier de minderjarig
heid werd verlengd, te gelijker tijd 
dat die in het burgerlijk recht 
werd verkort. 

en voortgezet is deze door het 
ontwerp met zoodanige waarborgen 
omgeven, dat het niet aangaat die 
ook maar eenigszins op dezelfde 
lijn te stellen als eene strafvervolging 
van volwassenen. En ook wat het 
straffen betreft zal de regeling 
volgens dit ontwerp zoo geheel 
anders zijn dan toen onder de Code 
Pénal zeer jeugdige kinderen voor 
de Goesche rechtbank werden ge
bracht. 

Men vergete niet, dat de rechter 
zelfs in elk geval bevoegd zal zijn 
de strafvervolging van een minder
jarige, die vóór zij n zestiende jaar 
een strafbaar feit pleegde, te doen 
eindigen met het bevel tot terug
ga.ve aan ouders of voogden, zon
der toepassing van eenige straf, en 
dat, indien al straf wordt opgelegd, 
deze voor een bijna veertienjarige 
steeds kan bestaan in berisping en 
zelfs voor een bijna achttienjarige 
als hij schuldig is aan overtreding. 

De vraag of de Regeering zeer 
jonge kinderen strafrechtelijk aan
sprakelijk acht beantwoordt de 
ondergeteekende ontkennend. Maar 
de wijze waarop de vraag wordt 
geformuleerd toont z. i. reeds aan 
dat het vaststellen van een leeftijds
grens tocb zeer moeilijk zoude zijn 
en ongetwijfeld dit niet te onder
schatten nadeel zoude hebben, dat 
de recbter el' een vingerwijzing in 
zou kunnen zien dat voor hen die 
deze grens hadden bereikt het ver
moeden aanwezig was dat zij wel 
strafrechtelijk aansprakelijk waren. 
Bovendien zou een minutieuse proce
dure ook bij uitsluiting van straf
rechtelijke aansprakelijkheid niet 
kunnen worden gemist omdat de 
behoefte aan dwangopvoeding zelfs 
voor zeer jonge kinderen helaas 
door de ervaring onvermijdelijk is 
gebleken. Hoe men, met het feit 

voor oogen dat de ondergeteekende uitvoerig de strafrechtelijke verant
woordelijkheid ook van kinderen heeft verdedigd, zou kunnen vermoeden 
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dat :> de Regeering een eersten stap bedoelt te zetten op den weg der 
negatie van strafreclitelijke verantwoordelijkheid in het algemeen" is den 
ondergeteekende niet duidelijk geworden. 

De .aangehaalde woorden van Rossi werden geschreven onder geheel 
a.ndere toestanden dan jui.t dit ontwerp in het leven wil roepen en 
kunnen dus niet hiertegen worden aangevoerd. 

Dat de strafrechtelijke minderjarightJid wordt verlengd terwijl tegelijker
tijd de minderjarigheid in het burgerlijk recht wordt verkort, behoeft 
gAen bevreemding te wekken. Deze beide toesta.nden van minderjarigheid 
zijn zeer verschillend in aard en gevolgen; men kan zeer wel nog niet 
strafrechtelijk meerderjarig zijn, dit is wegens een gepleegd feit nog niet 
te behandelen als volwassene, ook al zal men over drie jaren - een 

Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer. 
(Vervolg.) 

tijdperk, bij den 18jarigen leeftijd 
gevoegd, van groot belang en aan
merkelijken invloed - burgerrechte
lijk meerderjarig zijn, dit is aan de 

2°. OOl'deel des onderscheids. Men ouderlijke macht onttrokken en be
wenschte te weten waarom men den 
regel, dat een kind alleen strafbaar 
kan zijn, wanneer gebleken is dat 
het met oordeel des onderscheids 
heeft gehandeld. heeft 10sgelatE'n? 
Nu de jongste kinderen strafrechte
lijk zullen kunnen vervolgd worden, 
scheen de handhaving van dien regel 
nog meer noodzakelijk dan onder de 
bestaande wetgeving. 

Anderzijds kon men zich over 't 
algemeen wel met het aangenomen 
stelsel vereenigen om de al of niet 
schuldigverklaring, onaf hankelijk 
van den leeftijd, aan de prudentie 
van den rechter over te laten. Men 
wees er op, dat het onderzoek, of 
een kind met oordeel des onder
scheids heeft. gehandeld in verband 
met de al of niet strafbaarheid in 
de practijk tot groote moeilijkheden 
leidt. 

voegd tot het persoonlijk verrichten 
van rechtshandelingen. Maar zij , die 
beide soorten van meerderjarigheid 
nauwer aan elkaar verwant achten 
zouden juist ingenomen moeten zijn 
met de nieuwe regeling van beider 
grenzen, die daardoor elkaar meer 
zullen genaderd zijn. 

2°. Oordeel des ondm'scheids. Waar
om ruet het oordeel des onderscheids 
als criterium van strafbaarheid is 
gebroken werd reeds in § 5 der 
Memorie van Toelichtiug uitvoerig 
uiteengezet. Als de twee voorname 
redenen voor het loslaten van dat 
stelsel werden aangevoerd 1°. dat 
het onvoldoende is en 2°, dat het 
praktisch niet juist is toe te pas
sen. De ondergeteekende meent naar 
het daar geleverde betoog te mogen 
verwijzen. 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 
(6 Febl'Uari 1901.) 

De heel' KIST: Omdat voorgeschreven is. dat de rechtel'-commissaris inlichtingen 
inwint omtrent karakter , ontwikkeling, gedrag, [zal dit] allicllt, nu het eenmaal in 
de wet staat, aanleiding geven om door het requit'eeren van I'echtsingang de ge
legenheid tot dit ondet'zoek open te stellen. De Minister zelf vermoedt dat el' ten 
aanzien van kinderen allicht een instructie zal worden geopend, In de Memorie 
van AntwoOl'd wordt dool' hem gezegd, naai' aanleiding van de vervolging van 
jeugdige kinderen: "daar waal' het zeer jeugdige kinderen geldt zal het openbaar 
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ministerie niet licht tot dagvaarding ovel'gaan." Wanneel' dit komt uit den mond 
van den Ministel' , dan is het zeker geen gewaagde voorspelling, ,dat er een cil'
culail'e zal komen, waal'in gezegd wOl'dt, om toch vOOl'al niet nalatig te zijn in 
het vragen om rechtsingang. Derhalve wordt de pl'ocedUl'e nog langer, alle mogp.lijke 
rechtsmiddelen, alle mogelijke instantiën zullen deze jeugdige individuen moeten 
doormaken. 

Is dit op zich zelf verkeet'd, het past in iedel' geval bij dit ontwerp en de op
vattingen van de Regeel'ing, Bij dit onlwel'p tlJch staan wij ten aanzien van de 
toepasselijkheid van de straf al met één voet buiten het stmfl'echt, De gl'ens tus
schen straf en geen stl'af en tusschen schuld en geen schuld wordt opgeheven, Ik 
geloof dat dit bezwaal'iijk zal worden ontkend .. , . 

Op welke personen zullen de maatregelen, die ik bespl~<1k [zie dit gedeelte del' 
rede ondel' de rubriek : StI'ajJ'en en dwangopvofding, hierachtel' bI. 405 en 406J na 
lange procedUl'e worden toegepast 7 

Dat zijn in de eerste plaats de allet'jongste kinderen. 
Volgens ons tegenwoordig recht zijn el' twee regels, die ik altijd heb beschouwd 

als regels van menschelijkh&id en gezonde opvatting van stl'llfl'echt. 
In de eerste plaats de regel, dat een kind onder de 10 jaal' in het geheel niet 

stmfl'echtelijk vervolgbaal' is. Dat is een regel inge\'oel'd bij het nieuwe Stl'afwet
boek in 1880, 

In de tweede plaats de I'egel, dat een kind tusschen de 10 en 16 jaar niet vel'
oordeeld wordt, tenzij de rechtel' heeft uitgemaakt , dat het heeft gehandeld met 
oordeel des onderscheids , en alzoo bewust is geweest van het stl'afbare van zijn 
handeling, 

Deze regels ontbl'eken nu in dit ontwel'p geheel. Tot het jongste kind toe kan 
stl-afl'echtelijk worden vervolgd, zondel' dat onderzocht word t of het al dan niet 
heeft gehandeld met oOl'deel des onderscheids, 

Waal' deze nieuwe regel geldt , kan daal' de Mini ter individuen , waarop dit 
ontwerp van toepassing is , beschouwen als wezenlijke misdadigel'S. of niet veeleer 
als pel'Sonen die in het belang van de maatschappij en in hun eigen belang vel'
zOl'ging of een tuchtiging behoeven 7 Beschouwt de Ministel' deze kindel'en wel'kelijk 
als sujetten die ondel'wol'pen zijn aan het sb'afl'echt 7 

Die vraag moet ik ontkennend beantwoorden; vOOl'eerst omrlat de Minister, hoe 
verontwaal'digd ook over de slechtheid van de jeugd, toch VOOI' zulke kindel'en geen 
hardel' wOOl'd weet te vinden dan "bengels", Bengels zijn toch nog wat andel's dan 
misdadigel's, De Ministet, beschouwt dus del'gelijke kindel'en niet als ten volle toe
rekenbaal' in strafl'echtelijken zin In de vel'gadel'ing van de Tweede Kamer van 
7 Juni 1900 [zie hiel'vool' bI. 380J, zeide de Ministel' : 

"Welnu, bij een kind doet het vraagstuk van de ontoel'ekenbaarheid zich anders 
VOOI' dan hij den volwassene, juist omdat het kind een veel engel'en gezichtseinder 
heeft dan de vol wassene , nog is in een tijd van ovel'gang en opvoeding en het 
dus bij een groot aantal daden waal'bij men toerekenbaal'heid van den volwassene 
aanneemt , nntoereke1lbanr moet wOl'den vel'klaard," 

De Ministel' neemt dus aan dat in al die gevallen el' quaestie is van opvoeding, 
niet van st.'af , van opvoeding gegeven aan een schuldig verklaal'd kind. Dat kind 
hijgt die opvoeding niet, of het moet sehuldig zijn vel'klaard, 

VOOI'tS [zie hiel'vool' bI. 381 J zeide de Ministtll': "Maal', vl'aagt men, is het ook 
te I'echtvaal'digen zeel' jeugdige kindet'en VOOI' den stmfl'echtel' te bl'engen 7 Ik ant
wool'd dat het vaak wenschelijk zal zijn ni~t dat ze gestraft worden, maal' dat zij aan 
een d!.lJrmgolJvopding worden ondfrlOmpen." 

lk vl'aag: waarom dan de stl'afl'echtelijke vervolging, wanneer men !'eeds a pl'iori 
bedoelt, dat gtlen stl'af maal' dwangopvoeding zal wOl'den toegepast. [Later] zeide 

V 25 



386 STRAFFEN VOOR JEUGDIGE PERSONEN, 

de Minister: "Wanneer de rechter uitmaakt, dat ltet kind niet strafrechtelijk verant
woordeli,fk ü, welnu, dan zat het worden opgezonden naar een Rijksopooediugsguticht, 
om daal' te blijven tot zijn meerderjal'igheid of tot een andere maatregel van op
voeding zal genomen worden." 

Het Rijksopvoedingsgesticht is alzoo, naai' de meening des Ministel'S, bestemd 
voor niet strafrechtelijk verantwool'delijke kindel'en , tel'wijl toch van den andel'en 
kant, volgens de duidelijke woorden der wet, geen kind tel' opvoeding tel' beschik
king van de Regeering wOl'dt gesteld, zonder schuldig te zijn verklaal'd. Hetzelfde komt 
terug in de MemOl'ie van AntwoOl'd [zie hiervoor bI. 3661: "En juist de iu de practijk 
zoo moeilijk op te lossen vragen van stl'af of opvoeding, schuldig en niet schuldig, 
eischen een formeele en uitgebl'eide strafpl'ocedul'e." Hiel' wOl'den tegenover elkan
der gesteld süaf en opvoeding, schuldig en niet schuldig, maal' volgens het ont
werp vallen straf en opvoeding beide onder schuldig en kunnen straf en opvoeding 
zelfs gecombineerd worden. Alleen het schuldige kind wordt volgens al·t. 39, tel' 
beschikking van de Regeel'ing gesteld j het kan volgens art. 39ter tevens tot ge
vangenisstraf veroordeeld worden. 

Geeft de Minister zelf zich wel van die schuldigverklaring voldoende rekenschap 7 

De heel' SASSEN: Tot nog toe werd een jongmensch dat den 16-jarigen leeftijd 
niet heeft bereikt dooI' den strafl'echter als een kind behandeld, Dool' den Minister 
werd oorspl'onkelijk voorgesteld dien leeftijd te brengen op 18 jaar. Ik kan niet 
nalaten den Minister hulde te brengen, dat hij dit stelsel heeft laten varen tegen
ovei' een opmerking van de TV\leede Kamel'. Want inderdaad, wanneer in het wets
ontwel'p die bepaling was behouden gebleven, waard OOI' een jongmensch tot zijn 
18de jaar nog altijd als een kind wordt beschouwd, dan zou ik mij niet gerech
tigd hebben geacht aan het wetsontwerp mijn stem te geven. Die bepaling is nu 
echter van de baan. Thans zal aan den rechter de bevoegdheid worden gegeven, 
om een jongmensch onder de 18 jaal' ook als een volwassene te behandelen. Wij 
behoeven waarlijk niet zooveel menschenkennis te bezitten om te weten, dat jonge
lieden tusschen de 16 en 18 jaar geen bengels of deugnieten meel' zijn, maal' dat 
daal'ondel' misdadigel'S van de ergste soort worden aangetl'olIen, 

De heer CORT VAN DER LINDEN. Jfinister van Juatitip: VOOl'eerst meende de 
geachte afgevaardigde [de heel' Kist]. dat het ondeJ'Scheid tusschen schuld en niet
schuld, toerekenbaarheid en niet-toel'ekenbaarheid zou zijn lIItgewischt en dat de 
Regeering het verschil tusschen patiënt en misdadigel' wilde wegnemen , daarbij 
gevolg gevende aan nieuwere theorieën die in het strafrecht hiel' en daal' wOl'den 
verdedigd . 

Dit denkbeeld is mij volkomen vreemd geweest en het is ook vreemd aan de 
wetsontwerpen zooals zij daal' liggen, want daarin wordt juist uitdrukkelijk voor 
het kind het beginsel van stl-af gesanctionneerd. In plaats van het begl'ip van 
schuld voor het kind in te kt'impen, wOl'dt h!:t uitgebreid. Ik acht het dan ook 
een inconsequentie van den geachten afgevaal'digde, dat hij zoo ijvert voor het 
behoud van een leeftijdsgrens, waal' beneden geen strafrechtelijke aansprakelijkheid 
bestaat. Consequent van hem zou zijn ook te verlangen, dat beneden 10 jaar zoo 
noodig straf zou worden toegepast. En dit laten juist de wetsontwerpen wel toe. 

Indien de geachte afgevaardigde bedoelt dat de wetsontwet'pen uitgegaan zijn 
van de stelling, dat de toerekenbaarheid van het kind een andere is dan die van 
een volwassen mensch, dan heeft hij gelijk. Maal' deze stelling berust op een psycho
logisch feit, dat niemand zal kunnen ontkennen. Een kind is ongetwijfeld voor een 
aantal handelingen strafschuldig; de geheele opvoeding is el' op berekend, dat men 
die stl-afschuldigheid aanneemt, en de Staat behoort mijns inziens deze gedachte 
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niet te verloochenen, maar het bewuste leven van het kind is beperkt en geheel 
andel's van aal'd en er zijn een aantal daden die het kind pleegt, waarvoor het 
niet toerekenbaar is, tel'wUI voo I' gelijksoOl'tige daden een volwassen mensch het 
wel zal zijn, Wat wil nu de Regeering 7 Dit, dat dc rechter in elk concl'eet geval 
zal beool'deelen of het kind stl'afschuldig is of niet, dat hij bij de beantwoOl'ding 
van die vraag zich vl'ij voelt door de zekel'heid ovel' doelmatige straffen te beschik
ken 1 tel' wij I hij zich bij niet-stl'afschuldigheid de vraag zal stellen: zal ik het kind 
teruggeven aan de ouders , opdat deze het kind vel'del' opvoeden en tuchtigen , of 
is zijn daad zóó el'nstig, dat ik de dwangopvoe.ling zal mOEten toepassen 7. , .. 

De heer Kist meende, dat ook uit de bepalingen [omtl'ent de Pl'or.edure] weder 
bleek, dat het streven was de grenzen tusschen de straf en de opvoeding uit te 
wisschen en hij staafde dit dOOI' de opmel'ki ng dat ten aanzien van het kind dat 
schuldig is, verklaal'd kan worden dat het wOI'dt gesteld tel' beschikking der 
Regeering, 

Een schuldige, zegt hij, kan aan de ouders worden tel'uggegeven; een schuldige 
kan wOI'den gestl'aft, een schuldige tot dwangopvoeding vel·oordeeld. lndel'daad 
bewijst men nu toch te veel eel' aan het woord "schulr\ig" , Het wOI'dt eenvoudig 
gebezigd om aan te toonen dat het kind het feit gedaan heeft, maal' het heeft 
niet de verre strekking die de geachte afgevaal'digde el' in zoekt, 
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STRAFFEN EN DWANGOPVOEDING. 

Memorie van Toeliohting. 

§ 6. Straf, dwangopvoeding en beschikbaal'stelling aan de olldel·s. Indien 
het bovenstaande [zie hiervoor bI. 376] juist is, dan zal men den rechter 
drie middelen ter beschikking moeten stellen, waarmede bij jeugdige over
treders der strafwet zal berechten . In een aantal gevallen zal de Staat 
de taak van ouders of voogden niet behoeven over te nemen. In een aantal 
andere is bestraffing van den delinquent noodzakelijk. En eindelijk blij ven 
er gevallen over, waar het gevllar der Maatschappij tot ingrijpende maat
regelen noopt docb van straf geen sprake kan zijn. Daal' beeft de Staat 
tegelijk te waken voor de veiligbeid in de samenleving en voor de bij
zondere leiding en opvoeding van het kind. 

Aan de beslissing des rechters zal een onderzoek voorafgaan niet al
leen naar het bedreven feit en de omstandigbeden die bet hebben ver
gezeld, maar ook naar het karakter van het kind, zijne antecedenten en 
omgeving en naar de waarborgen, die ouders of verzorgers bieden 
voor eene gepaste opvoeding. Is het feit van dien aard, dat onder de 
gegeven omstandigbeden de ouders door tucbt in huis of de onderwij
zer door tucbt in de school in staat zijn voldoende maatregelen te nemen 
bet kind eerbied te leeren voor de wet, of is er reden om aan te 
nemen, dat zij passende middelen zullen aanwenden om in bet alge
meen de opvoeding van bet kind op goeden voet te regelen, dan dient 
allereerst het kind aan zijne natuurlijke beschermers te worden overge
laten . Dil ouders zijn el' bet naast aan toe om het kind te leiden en 
zoo noodig te straffen . Dit gezag hoog te houden is ook een Staats
belang. Het kan niet anders dan heilzaam werken voor ouders en kin
deren beiden, indien de verantwoordelijkheid der ouders door de 
overbeid wordt erkend en hun gezag wordt hoog gebouden 1. Daarom 
wordt in het ontwerp van wet voorgesteld den rechter ten aanzien van 
jeugdige personen beneden 18 jaren volkomen vrijheid te laten om 
geenerlei straf of andere maatregelen toe te passen. 

In zoodanig geval kan bovendien de behandeling van de zaak dool' 
den recbter op zich zelve genoegzamen indruk op den schuldige maken 
om hem in het vervolg voorûchtig te doen zijn, terwijl de ouders 

1 Zie mI'. H. L. ASSER, Bescherming van minderjarigen, bladz. 8. 
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daarin tevens eene waarschuwing zullèn zien om meer nog dan tot 
dusverre recbtstreeks toezicht te houden op hun kind. 

Er is echter nog eene andere reden, die het gewenscht kan doen zijn 
voor den rechter om noch straf noch dwangopvoeding in een Rijks
opvoedingsgesticht te hevelE'n. Indien het kind zich reeds bevindt in eene 
bijzondere instelling van weldadigheid, omdat zijne ouders van de ouder
lijke macht zijn ontzet of ontbeven, en niet blijkt van eenig verzuim 
van de hoofden der inrichting, waarin het kind geplaatst is, bestaat 
er geenerlei drang om de leiding van particulieren door eene leiding 
van Staatsambtenaren te vervangen. Immers, ook in Staatsgestichten 
zullen overtredingen der strafwet wel evenmin geheel en al kunnen 
voorkomen worden. Het zal in dat geval integendeel om meer dan eene 
reden wenschelijk zijn, dat de leiding, die het verwaarloosde kind tot 
dusver is ten deel gevallen, worde gecontinueerd. 

Waar de keuze staat tusschen dwangopvoeding door particulieren, 
zooveel mogelijk geregeld in overeenstemming met de gezindheid der 
ouders, of, waar hun geen stem in het kapittel kon worden toegekend, 
in overeenstemming met het gevoelen van hunne verwanten of naaste 
omgeving, en dwangopvoeding door den Staat, mag niet geaarzeld 
worden aan de eerste de voorkeur te schenken in al die gevallen, waarin 
tu~schen het verwaarloosde kind. dat 7.ich nog aan geene overtreding 
der strafwet heeft schuldig gemaakt, en den jeugdigen overtreder feite
lijk weinig olJderscheid bestaat. 

In dezen gedachtengang zal men zelfs nog een stap verder kunnen 
gaan en zal men den rechter de gelegenheid moeten laten om, vóór 
hij zijn oordeel uitspreekt, eene beslissing te doen uitlokken over de 
vraag, of niet in het gegeven geval aanleiding bestaat voor ontzetting 
of ontheffing der ouders van de ouderlijke macht . 

• 
Indien de rechter van oordeel is, dat het kind niet ter beschikking 

van ouders en voogden mag worden gesteld, dan staat hij voor een 
nieuw dilemma: straf of dwango[Jvoeding. Is ten aanzien van het con
crete feit het zedelijk bewustzijn van bet kind zoowel als zijn verstan
delijk vermogen zoo ontwikkeld, dat door eenvoudige tuchtmiddelen, 
met behoud even wel van de voor ieder kind onmisbare leiding en op
voeding, bet besef van zijne verantwoordelijkheid kan worden opgewekt 
of gesterkt, dan zal de rechter straf uitspreken, omdat deze maatregel 
in zulk een geval èn meer passend èn te gelijkertijd minder ingrijpend 
is dan dwangopvoeding. Doch er zullen tal van gevallen zijn I waarin 
het opleggen van straf niet bet gewenschte resultaat zal hebben. De re
denen daarvoor kunnen van zeer verschillenden aard r.ijn. Zij kunnen 
gelegen zijn in het karakter van het kind, dat alleen door langdurige 
en stelselmatige opvoeding kan worden verbeterd. Zij kunnen ook liggen 
in de omgeving, waarin het kind verkeert, waarin het, weldra terug
gekeerd, opnieuw nau verleiding zal zijn blootgesteld, voor 7.ijne zwakte 
te sterk, en tevens zal derven die noodzakelijke zorg, die aan de uit
werking der straf hare duurzaamheid waarborgt. 

De penitentiaire dwangopvoeding zal worden ondergaan in een Rijks
opvoedingsgesticht. De strenge tuchtmiddelen en veiligheidsmaatregelen, 
welke op een aantal delinquenten moeten worden toegepast, mogen 
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alleen aan verantwoordelijke Staatsambtenaren worden toevertrouwd. 
Overigens zal de opvoeding zelve in aard en strekking veell\l weinig 
verschillen van de dwangopvoeding • welke. in geval van verwaarloo
zing door de ouders, door den burgerlijken rechter wordt uitgesproken. 
En inderdaad worden beide, zoo wel in sommige wetgevingen als in 
wetenschappel!jke geschriften. weinig of niet uiteengehouden. Het is ook 
niet te ontkennen dat het strafbaar feit eenerzijds het gevolg kan zijn 
van verwaa1'loozing. terwijl anderzijds het verwaarloosde kind dikwijls 
even gevaarlijk is voor de maatschappij. als zijn makker, wiens gevaarlijk 
karakter zich door een strafbaar feit heeft geopenbaard. 

Doch indien een strafbaar feit is gepleegd bestaat er een presumptie, 
dat de fout, hetzg primair, hetzij secundair. moet gezocht worden bij 
het kind. Is er daarentegen verwaarloozing 1 zonder dat die tot strafbare 
feiten aanleiding heeft gegeven, dan is er eene presumptie, dat de 
ongunstige toestand, waarin het kind verkeert. nog geen verderfelijken 
in vloed heeft gehad. Deze presumptie wettigt bij de penitentiaire d wang
opvoeding eene regeling, waarbij de Staat althans begint met het kind, 
als gevaarlijk voor de maatschappij, voorloopig in eigen hoede te nemen. 
Doch aan den anderen kant moet de nauwe verwantschap, die er be
staat tusschen dwangopvoeding ten gevolge van verwaarloozing en dwang
opvoeding ten gevolge van overtreding der strafwet er toe leiden, dat 
in een goed opgebouwd systeem de overgangen tusschen beide gemak
kelijk worden gemaakt. 

Volgens het stelsel van het ontwerp zal dwangopvoeding kunnen 
worden opgelegd na het plegen van een misdrijf, zelfs voor de eerste 
maal, omdat een zoo ernstig feit in vele gevallen wijst op een gevaar
lijk of verdorven karakter. Eens enkele overtreding daarentegen levert 
op zich zelf zeker geen voldoenden grond op voor de toepassing van 
zoo ingrijpende maatregelen. 

Indien echter, binnen zekeren tijd, eene veroordeeling aan de over
t.reding was voorafgegaan. wijst deze herhaling op eene tuchteloosheid. 
welke ernstiger onderzoek vereischt en, naar omstandigheden, tot meer 
radicale behandeling moet kunnen leiden. 

Aangezien kinderen beneden J 4 jaren. minder ontwikkeld en met 
geringer ervaring, gemakkelijker overtredingen zullen begaan, is het 
geraden voorgekom(;)n voor hen tweede recidive te eischen, alvorens 
dwangopvoeding door den rechter kan worden opgelegd. 

Dwangopvoeding zal tot de voleindiging van het 23ste levensjaar 
kunnen worden voortgezet. Indien het belang van een jeugdig persoon 
eischt. dat hij aan den invloed zijner ouders of omgeving wordt ont
trokken, moet het tijdperk van voorziening op andere wijze in zijne 
opvoeding zoo lang worden gesteld, dat. na het eindigen daarvan I de 
ouders niet weder hunne macht hernemen en weder ongedaan maken 
al wat door anderen ten goede is verricht. Er is inderdaad geene reden. 
waarom. indien de opvoeding van het kind tot zijne meerderjarigheid 
aan derden wordt toevertrouwd ingeval van verwaarloozing door de 
ouders, niet evenzeer een gelijke termijn zou kunnen worden gesteld, 
ingeval, wel is waar, geone schuld aan de ouders behoeft til kunnen 
worden verweten, maar hunne onmacht om het kind op te voeden even-
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zeel' vaststaat, en terugkeer in de oude omgeving even verderfelijk zou 
zijn. Het spreekt van zelf, dat in buide gevallen verkorting van dien 
termijn mogelijk moet blijven, indien de omstandigheden zoodanig zijn 
veranderd, dat de belangen van het kind zich er niet langer tegen ver
zetten. Mocht men meen en , dat voor vele jeugdige personen de leef
tijd van 23 jaren, als einde van het tijdperk van opvoeding, te hoog 
is, dan zij hiertegen opgemerkt, dat dit eenvoudig het gevolg is van 
het feit, dat naar ons burgerlijk recht de minderjarigheid eerst dan een 
einde neemt. Zoolang echter het burgerlijk recht de meerderjarigheids
grens niet lager bupaalt, zal het strafrecht, zonder groote schade voor 
het kind, geen anderen termijn kunnen aannemen. Doch zelfs indien 
werd aangenomen, dat de minderjarigheid zou eindigen bijv. met 21 
jaar, dan nog zou het overweging verdienen, in dit speciale geval, 
de mogelijkheid van dwangopvoeding tot eenigsûns hoogeren leeftijd 
open te stellen. Immers zou voor jongelieden van bijna 18 jaren een 
verblijf in eene nieu we omgeving en onder nieu we leiding, gedurende 
2 of 3 jaren, uit een zuiver opvoedkundig oogpunt, geheel onvoldoende 
blijken Zij, die op dien leeftijd zich aan een ernstig feit of, bij recidive, 
zelfs slechts aan overtreding schuldig maken, en geoordeeld worden 
behoefte te hebben aan betere of aan vullende opvoeding, zyn in den 
regel reeds zoo lang onder slechte invloeden geweest, dat een langer 
tijdperk zal noodig zijn om hun karakter te vervormen en hen op den 
goeden weg terug te brengen. 

H et is intusschen niet mogelijk a priori vast te stellen, hoe lang in 
ieder concreet geval de dwangopvoeding zal moeten worden volgehouden. 
Dit zal afhangen van tal van omstandigheden, zoo wel ten aanzien van 
het kind zelf, als van de vooruitzichten, die zich voor hem zullen 
openen. Het einde der opvoeding moet dus niet door den rechter maar, 
binnen den in de wet gestelden termijn, door de Regeering worden 
bepaald. Het is slechts DOodig, dat het uitvoerend gezag worde bijge
staan door een raad van bijzondere deskundigen, die op hunne beurt 
weder in staat moeten zijn zich alle mogelijke inlichtingen te verschaf
fen, die zij in het belang van het kind noodig oordeelen. 

Hoe grooter vrijheid aan het uitvoerend gezag in dit opzicht wordt 
gelaten, hoe meer het in ieder concreet geval met de belangen van 
het kind rekening :lal kunnen houden. Het is daarom wenschelijk voor
gekomen het uitvoerend gezag niet te plaatsen voor het dilemma: einde 
of continuatie van Staatstoezicht, maar ook de mogelijkheid te openen, 
dat het ontslag uit een gesticht worde verleend, en het kind aan de 
hoede van ouders of voogden worde teruggegeven of onder die van 
anderen gesteld, onder zoodanige voorwaarden als in het belang van het 
kind nuttig of noodig worden geacht. 

En bovendien zal, in aanmprking genomen dat het oordeel des rech
ters, die ter-beschikking-stelliug der Regeering, d. i. althans aanvan
kelijke plaatsing in een Rijksopvoedingsgesticht gelast, principieel een 
voor herziening vatbare beslissing is, overplaatsing naar particuliere 
gestichten mogelijk moeten zijn, zoodra de strengere tucht of bewaking 
kunnen worden gemist, en ouders of voogden eene bijzondere opvoe
ding verlangen, welke meer met hunne bijzondere inzichten strookt. 
Terwijl omgekeerd de Staat in de Rijksopvoedingsgestichten moet kun-

. ) 
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nen opnemen verwaarloosde kinderen, die in de particuliere gestichten 
niet op hun plaats blijken te zijn. 

Met dit alles rekening houdende voorzieningen behoOl·en echter niet 
te huis in het Wetboek van Strafrecht, maar zullen het best kunnen 
getroffen worden bij algemeenen maatregel van bestuur, naar regelen 
bij afzonderlijke wet te stellen, waarvan bet ontwerp [zie deel IV bI. 499 
volg.] tegelijk met deze wetsvoordracbt kan worden aanhangig gemaakt. 

§ 7. Strafstelsel. In plaats van de voor jeugdige personen verkeerde 
hoofdstraffen van art. 9 van het Wetboek van Strafrecht, stelt het 
ontwerp twee nieuwe, met behoud alleen van de geldboete, doch deze 
slee; ts voor die bepaalde gevallen, waarin zij werkelijk doel kan treffen 
en met eene andere, de geldboete vervangende, straf dan hechtenis. 

De nieuwe straffen zijn: berisping en plaatsing in eene tuchtschool. 

Berisping was in bet vroegere recht niet onbekend en komt ook 
thans in de Duitsche (§ 57) en de ltaliaansche (art. 26) Strafwetboeken 
voor. Hier te lande is in den laatsten tijd het denkbeeld om zoodanige 
straf in te voeren, altbans voor jeugdige personen, door meerderen 
verdedigd. 

Met tact en de vereischte waardigheid toegepast, kan ongetwijfeld 
de berisping op zeer jeugdige personen diepen indruk maken. Zelfs na 
gepleegd misdrijf kan hare toepassing voor kinderen gewenscht zijn. 

Bij eene eerste overtreding schijnt zij inderdaad de doelmatigste straf. 
Even wel, zij veronderstelt een nog niet verstokt en nog ontvanke

lijk gemoed en eene daaruit voortspruitende berouwvolle bekentenis. 
Zonder deze zou die straf alle gevolg missen. Daar eene bekentenis 
echter alleen in schijn berouwvol kau zijn en zij misschien juist kan 
zijn afgelegd enkel met het doel om met eene lichte straf vrij te kom!1n, 
is het noodig den rechter, die de straf van berisping wil toepassen, 
daarnevens nog een ander middel tot repressie in de hand te geven, 
hetwelk, indien de rechter er gebruik van maakt, zijne werking doet 
voor het geval mocht blijken, dat de berisping hare uitwerking beeft gemist. 

Dat middel is gevonden in de voorwaardelijke veroordeeling tot eene 
andere straf, die eerst wordt ten uitvoer gelegd indien de berispte, 
binnen zekeren tijd, opnieuw aan eenig strafbaar feit onherroepelijk 
mocht zijn schuldig verklaard. Deze straf is dan de plaatsing in eene 
tuchtschool. Ditzelfde middel zal eveneens dienst kunnen doen, wanneer 
de veroordeelde niet mocht hebben bekend en toch, gelijk bij eerste 
overtreding, geene andere straf kan worden opgelegd. In zoodanig ge
val den rechter voor de noodzakelijkheid te stellen om het kind aan 
dwangopvoeding te onderwerpen zou te ver gaan; het ontwerp maakt 
de dwangopvoeding na overtreding dan ook afhankelijk van de omstan
digheid van recidive. Toch mag de justitie niet machteloos staan tegen
over een schuldige en zeker niet tegenover hem, die, hoewel zijn schuld 
bewezen is, weIgert te bekennen. 

Op de invoering van het instituut der voorwaardelijke veroordeeling 
is in den laatsten tijd van verschillende zijden herhaaldelijk aange
drongen. Zij werd wenschelijk geacht in de in 1889 te Brussel ge
houden vergadering van de 7> Union Internationale de Droit Pénal", 
doch in de Nederlandsche Juristenvereeniging van 1890 werd die wen-
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schelijkheid door de meerderheid del' gestemd hebbende leden ontkend . 
Boe men echter over dit instituut in het algemeen moge oordeelen, 

toegepast op jeugdige misdadigers, die nog onder voorldurend toezicht 
en leiding staan, en wien het dus niet aan waarschu wing en herinne
ring zal ontbreken, zal de voorwaardelijke veroordeeling ongetwijfeld 
onder zeer gunstige omstandigheden in werking kunnen treden. Voor 
jeugdige delinquenten is de voorwaardelijke veroordeeling, toegepast als 
in het ontwerp wordt voorgesteld, zekerlijk eene krachtige werking ten 
goede, hen sterkend tegen nieuwe verleiding, hun eergevoel prikkelend 
ell hen voordurend indac1i'tig: makend aan de straf, die hun boven het 
hoofd hangt. Door met goed gevolg den gestelden proeftgd door te ko
men zal de schuldige in den regel zich zelf ook voor de toekomst 
hebben gered. 

Het stelsel van voorwaardelijke veroordeeling berust op de overwe
ging, dat de vrees voor straf in vele gevallen krachtiger en beter werkt 
dan de straf zelf. Niet de vrees voor straf in het algemeen, maar het 
concrete, op het individu overgebrachte gevaar. Niet het algemeene , 
voor de meesten weinig zeggend strafvoorschrift , maar de geindi viduali
seerde, tastbaar gemaakte bedreiging. Berisping en voorwaardelijke veroor
deeling werken op de betere drijfveeren van den mensch : vrees voor schande 
en zucht om de achting van zich zelf en die van anderen te behouden. 

Tuc1dsclwol 18 de zwaarste straf voor jeugdige veroordeelden, behou
dens dè hierna te vermelden voorwaardelijk op te leggen gevangenis
straf. Het eenig afdoend middel om de straf te verbinden met opvoe
ding en het kind te laten, wat het nooit moet missen: zorg, leiding 
en toezicht, is de straf op te leggen in de school. De naam tuchtschool 
duidt reeds den aard van deze straf aan. Waar niet zoozeer blijkt van 
verwaarloosde opvoeding als wel van een gemis van weerstandsvermo
gen en van het besef der noodzakelijkheid om zich aan tucht en regelen 
van orde te onderwerpen, zal de rechter deze straf kunnen toepassen, 
waar niet, gelijk bij eene eerste overtreding, alleen berisping is toege
laten, of het opleggen van boete hem voldoende en gewenscht voorkomt. 

Ve tuchtschool is bestemd om den jeugdigen vflroordeelde te gewennen 
met krachtige hand aan de noodwendigheid zich aan anderer bevelen te 
onderwerpen en om hem te doen gevoelen, dat overtreding der zede
lijke orde niet alleen schuldbesef medebrengt , maar dat ook de over
heid, geroepen om die orde te handhaven, de macht heeft om aan die 
overtreding gevolgen te verbinden, waarvan het onaangename ruimschoots 
tegen den lust der gepleegde handelingen opweegt. 

Het verblijf in eene tuchtschool moet daarom duidelijk eene straf zijn. 
De inrichting van zoodanig gesticht en de behandeling der delinquenten 
moeten dan ook aan andere en strengere voorwaarden voldoen dan die 
in een Rijksopvoedingsgesticht. 

Reeds lang heeft men gevoeld dat de eenige plaats waar de voor
waarden aanwezig zijn voor eene straf, passend voor kinderen, de school 
is. Vandaar dat men heeft voorgesteld in het strafstelsel voor kinderen 
op te nemen het zoogenaamde ,. schoolarrest" , eene straf, die ook wer
kelijk in Zwitserland is ingevoerd. 

Toch zijn zeer ernstige bezwaren aan het schoolarrest verbonden: 
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10 • is het de vraag of het zoogenaamde dagarrest , dit wil zeggen 
het eenvoudig ontnemen van vrijen tijd tusschen de schooluren en na 
afloop van den schooltijd, wel eene straf is, die door den rechter he
hoort te worden opgelegd, en of deze straf niet veeleer behoort. tot de 
tuchtmiddelen, welke uitsluitend ter beoordeeling moeten staan, al dan 
niet in overleg met de ouders, van het hoofd der school of andere 
schoolautoriteiten. 'regen het nachtarrest , in de school te ondergaan, 
zijn practische bezwaren. Nog daargelatAn, dat doelmatige localiteiten aan 
gewone scholen niet altijd aanwezig zullen blijken te zijn, zal het toe
zicht en de verzorging moeten opgedragen worden Of aan daartoe veelal 
on bekwame ondergeschikte beam bten, Of aan de onderwijzers, die daartoe 
nauwelijks den vereischten tijd kunnen vinden. 

2°. Een ernstig bezwaar tegen het schoolarrest is van paedagogischen 
aard. Indien het hoofd der school optreedt als uitvoerder der bevelen 
van de justitie, zal het kind niet meer uitsluitend in hem leeren zien 
den opvoeder en raadsman, maar tevens een handlanger der politie, 
die slechts de bevelen uitvoert, die hem gegeven zijn. Hij wordt in de 
oogen van het kind niet de autoriteit, die straf oplegt, krachtens eigen 
gezag, als middel om de tucht in de school te bewaren of om sanctie 
te geven aan zijne eigen leeringen , maar iemand, die op last van 
anderen, het kind zijne vrijheid beneemt. 

Het kind leert de school zien niet alleen als school, maar tevens als 
hul p-strafgevan gen is. 

3°. Het hoofdbezwaar tegen het schoolarrest is echter, dat het een 
onvoldoende maatregel is. Het kan toch, gelijk trouwens door de meest 
warme verdedigers van deze straf wordt toegegeven, alleen worden 
toegepast op schoolgaande kinderen. Het js ondienstig voor kinderen 
en jeugdige personen, die de school hebben verlaten en men zoude 
dus voor hen toch weder de deuren der gevangenis moeten ontsluiten. 
Ook voor de ouderen onder de schoolgaande kinderen en in het alge
meen voor hen, die langer dan één of twee dagen van hunne vrijheid 
moeten worden beroofd, zou het gewone school-arrest eene onuitvoer
bare straf zijn. Men moet er dan toe komen bijzondere scholen voor 
het ondergaan van langdurig schoolarrest in te richten, en het gevolg 
daarvan zal zijn, dat die scholen dientengevolge minder geschikt wor
den voor het gewone schoolonderwijs. 

De practijk zou er dus van zelf toe moeten komen om aan deze 
combinatie een eind te maken en het gewone schoolonderwijs van deze 
scholen van arrest te bannen, met andere woorden men zou dan ver
krijgen juist die tuchtscholen, die thans in het ontwerp worden voor
gesteld en die nu tevens dienstbaar worden gemaakt aan de bestraffing 
van die jeugdige personen, die de school reeds hebben verlaten. I nder
daad, als lichtere straffen kunnen de middelen, die den onderwijzer ten 
dienste staan, nog steeds worden toegepast, doch het is wenschelijk , 
dat deze straffen dool' den onderwijzer dan ook spontaan worden op
gelegd; voor zwaardere straffen daarentegen is èn uit een oogpunt van 
bewaking, èn uit een oogpunt van onderwijs, alleen eene bijzondere 
inrichting en organisatie doelmat.ig. 
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Geldboete stelt het ontwerp voor als derde straf voor jeugdige delin
quenten. Deze straf mag evenwel slechts in bijzondere gevallen en tot 
een beperkt algemeen maximum worden opgelegd I waardoor de be
denkingen in het algemeen tegen geldboete, als straf voor jeugdige 
personen aangevoerd I vervallen. 

Alleen indien de veroordeelde verdiensten uit zijnen arbeid trekt kan 
de geldboete voor hem eene straf zijn. In den regel behoudt een jeugdig 
arbeider slechts een deel van zijn loon voor zich zeI ven , en moet hij 
het overige aan zijne ouders afstaan. Voor de betaling der boete zal 
in de eerste plaats dat voor eigen zakgeld bestemde deel gebruikt moeten 
worden, en is dit niet voldoende, dan zullen de ouders een gedeelte 
van het anders voor het gezin bestemde mede moeten afgeven. Doch 
het ligt voor de hand, dat dit weder zal worden verhaald op het toe
komstig zakgeld van den veroordeelde. Veelal zullen de ouders deze 
regeling kiezen boven het doen ondergaan van de vervangende straf 
van plaatsing in eene tuchtschool, omdat deze hen gedurendu geruimer 
tijd zou berooven van alle verdiensten van hun kind. 

De geldboete mag daarom niet tot een hooger bedrag worden opge
legd dan bet normale arbeidsloon van den veroordeelde bedraagt gedu
rende den tijd, waarop de vrijheidsstraf tel' vervanging van de boete 
wordt bepaald. Zij moet bovendien, zooweJ om bet eigenlijk beoogde 
doel juist te treffen, als ook om de vervangende vrijheidsstraf zooveel 
mogelijk te vermijden, op het arbeidsloon zelf kunnen worden verhaald. 

Ook gevangenisstraf na dwangopvoeding behoort mogelijk te zijn. 
Kent het ontwerp geen andere straffen voor jeugdige personen ge

durende hunne strafrechtelijke minderjarigheid dan bCl'isping, tuchtschool 
en boete, en laat het bovendien de vrijheid om, in plaats van straf, 
dwangopvoeding op te leggen, er zijn ongetwijfeld gevallen van zóó 
ernstigen aard, dat deze maatregelen voor de veiligheid del' maatschappij 
onvoldoende moeten worden geacht. Algemeen hebben zij, die zich met 
het vraagstuk der berechting van de crimineele jeugd hebben bezig 
gehouden, begrepen, dat ingeval van ernstige misdrijven eene beschik
baarstelling tot bet 23ste jaar de maatschappij niet altij rl genoegzaam 
zal beveiligen. Tegen cumulatie van straf en dwangopvoeding bestaan 
echter theoretische gewichtige bezwaren, met name indien de straf 
wordt opgelegd om te worden ondergaan nadat de dwangopvoeding 
zal zijn voltooid. Immers, de dwangopvoeding wordt juist daarom voor
gescbreven, omdat men verwacht dat het kind daardoor zal worden 
verbeterd, en het gaat niet aan a priori te beslissen I dat de dwang
opvoeding ijdel zal blijken. Bovendien is het op zuiver theoretische 
gronden moeilijk te verdedigen een kind, als het vol wassen zal zijn I 

straf te doen ondergaan voor een feit, dat het heeft gepleegd onder 
geheel andere omstandigheden en in eene gansch andere gemoedsstem
ming, in een misschien reeds lang vervlogen tijdperk van zijn leven. Toch 
is bet practisch noodzakelijk den schuJdige aan een zeer ernstig misdrijf, 
indien blijkt dat de upvoeding mocht hebben gefaald, niet los te laten. 

Om zooveel mogelijk aan tegenstrijdige eischen te voldoen, heeft het 
ontwerp ook bier eene soort van voorwaardelijke veroordeeling te baat 
genomen, die na het einde del' opvoeding kan worden ten uitvoer ge-
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legd, indien de schuldige alsdan binnen zekeren tijd opnieuw voor 
eenig strafbaar feit onherroepelijk mocht worden veroordeeld. 

Doch ook bij ernstige misdraging nog vóór het einde der opvoeding 
van Rijkswege zal de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf kunnen 
worden ge!ixecu teerd. 

Daartoe bestaat aanleiding in zoo ver het slecht gedrag van een op
voedeling aantoont, dat hij nog niet vatbaar is om in de vrije maat
schappij terug te keeren, en dat het gevaarlijk karakter, dat zich eerst 
reeds door het misdrijf had geopen baard, nog steeds aan wezig is. 

Het schijnt, dat deze continuïteit van maatschappelijk gevaar voldoende 
grond is om op hem nu die veiligheidsmaatregelen toe te passen, welke 
personen van gelijken leeftijd als hij thans heeft bereikt en die zich 
even gevaarlijk als hij betoonen, in Staatsbelang hebben te ondergaan. 
Deze voorwaardelijke veroordeeling kan bovendien, gedurende den 
gansehen tijd van zijne opvoeding, krachtig medewerken om den schul
dige op den goeden weg terug te brengen en te behouden. 

§ 8. Beschikbaarstelling aan de ouders. Gelijk reeds boven is uiteen
gezet, geeft het ontwerp den rechter de volkomen vrije keuze van 
opvoeding, straf en beschikbaarstelling aan de ouders. 

Het heeft een punt van overweging uitgemaakt, of den rechter de 
bevoegdheid zou worden verleend de beschikbaarstelling aan ouders en 
voogden aan zekere voorwaarden te verbinden, door hun de verplichting 
op te leggen, hetzij tot het toepassen van tuchtmiddelen, onder con
tröle van schoolautoriteiten of andere dienaren van het openbaar gezag, 
het;:ii tot verschaffing van verbeterd onderwijs of verbeterde opleiding, 
bijv. door verplichte plaatsing in een gezin of in een bijzonder gesticht. 
Doch ten slotte is het beter voorgekomen ouders en voogden, na de 
waarschu wing die zij hebben ontvangen, volkomen vrij te laten in de 
maatregelen, die zij nuttig en oorbaar achten. Eensdeels zullen bepaalde 
voorwaarden afbreuk doen aan hun ge:.lag en hun gevoel van verant
woordelijkheid venwakken , anderdeels hebben zij toch reeds de over
tuiging, dat zonder ernstige maatregelen van hunnen kant eene her
haling niet zal worden voorkomen en de rechter dan wellicht een nieuw 
blijk van vertrouwen in hun doorzicht en macht ongeraden zal achten. 

Intusschen wenscht de ondergeteekende er op te wijzen dat indien 
versterking van het stelsel van berechting van de strafbare feitèn van 
weinig belang mocht noodig blijken, op de hier aangegeven wijze in 
deze leemte ;:onder veel bezwaar zal kunnen worden voorzien. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

§ 3. Eenige leden konden zich niet vereenigen met de meening des 
Ministers, dat de penitentiaire dwangopvoeding alleen in Rijksgestichten 
behoort te worden ondergaan en dat de strenge tuchtmiddelen en vei
ligheidsmaatregelen, welke op een aantal delinquenten moeten worden 
toegepast, alleen aan verantwoordelijke Staatsambtenaren mogen worden 
toevertrouwd. Penitentie kon huns inziens even goed in particuliere 
gestichten worden ondergaan, indien de besturen zich bereid verklaren 
het kind als penitent te behandelen. De personen die in particuliere 
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gestichten werkzaam zijn, met name de Roomsch-Katholieke broeders 
en zusters, zijn, waar het aankomt op het doen ondergaan van penitentie, 
zeker even betrouwbaar als Staatsambtenaren. En indien zij bij uit
zondering niet betrouwbaar bleken, zou de Staat dan meer moeite 
hebbell om de verwijdering van zoodanige personen te verkrijgen dan 
om ambtenaren van de Rijksgestichten te ontslaan? 

Dat plaatsing in particuliere gestichten geen bezwaar oplevert, is 
ook af te leiden uit de Memorie vau Toelichting, waar gezegd wordt, 
dat de opvoeding in de Rijksgestichten in aard en strekking veelal 
weinig zal verschillen van de dwangopvoeding , welke in geval van 
verwaarloozing dool' den burgerlijken rechter wordt uitgesproken en dat 
de nauwe verwantschap tusschen dwangopvoeding ten gevolge van ver
waarloozing en dwangopvoeding ten gevolge van overtreding del' strafwet 
er toe leiden lDoet, dat in een goed opgehou wd systeem de overgangen 
tusschen beide gemakkelijk worden gemaakt [hiervoor blz. 390]. 

Hetgeen hier door eenige leden werd opgemerkt schijnt op een 
misverstand te berusten. Waar de laatste alinea van § 6 der 
Memorie van Toelichting [hiervoor bI. 389] aanvangt met de ver
klaring: ,. De penitentiaire dwangopvoeding zal worden ondergaan in 
een Rijksopvoedingsgesticht", wordt geenszins bedoeld t zooals die 
eenige leden schijnen te meenen, dat die dwangopvoeding alleen in 
Rijksgestichten behoort te worden ondergaan, dat dus de gansche duur 
der ti wangopvoeding in zoodanig gesticht zal worden doorgebracLt. 

Reeds [in dieJ Memorie [hiervlJor bI. 390J wordt gezegd dat 
»de Staat althans begint met het kind, als gevaarlijk voor de maat
schap pij , voo"loopig in eigen hoede te nemen". Hieruit volgt dat 
na verloop van eenigen tijd de dwangopvoeding elders kan worden 
voortgezet. Op die mogelijkheid doelen dan ook de woorden van 
het volgens het ontwerp in het strafwetboek in te voegen art. 39bis 
:0 ten einde aldöar (in een Rijksopvoedingsgesticht) of lateI' op andel'e 
wijze van Regeeringswege in zijne opvoeding worde voorzien". :0 Op 
andere wijze" laat de mogelijkheid op on ook van particuliere ge
stichten gebruik te maken, wat - indien de gelegenheid zich 
aanbiedt - vermuedelijk niet zelden zal geschieden. Ook dan blijft 
de voorziening :0 van Regeeringswege" heeten t omdat het kind door 
den rechter :0 tel' beschikking van de Regeering" is gesteld. In 
den beginne moet de Staat zelf de taak vervullen, niet alleen 
wegens de alsdan vooral toe te passen strenge tuchtmiddelen en 
veiligheidsmaatregelen t maar ook ten einde blijke of en zoo ja voor 
welke soort van particuliere inrichting de delinquent geschikt is. 

§ 4. Het dool' den Minister verdedigde strafstelsel vond goedkeuring 
bij zeer vele leden. Daaronder waren el', die aan de straf het karakter 
van vergelding toekenden en dat karakter ten aanzien van volwassenen 
wenschten gehandhaafd te zien. Zij gaven echter toe t dat het denkbeeld 
van verbetering bij de bestraffing van jeugdige personen meer op den 
voorgrond behoort te staan. 

Verscheidene leden hadden intusschen bezwaar tegen het opleggen 
van geldboete aan jeugdige personen. Wel wordt in het wetsontwerp 
vermelJ, dat geldboete alleen wordt opgelegd, indien den rechter blijkt, 

, 
I, 
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dat de opbrengst van den arbeid van den schuldige hem tot betaling 
in staat stelt, maal' die bepaling waarborgt nog niet, dat inderdaad 
de boete door den schuldige zeI ven uit de opbrengst van zijn arbeid 
gekweten zal worden. Men vreesde, dat in vele gevallen de boete ten 
laste del' ouders zal komen, zoodat deze het aan bet door het kind 
bedreven vergrijp verbonden geldelijk nadeel zullen bebben te lijden. 
Dat nadeel kan, waar de boete tot f 90 kan opgevoerd worden, voor 
minvermogenden zeel' drukkend zijn. 

Andere leden hadden tegen het opleggen van geldboete geen bezwaar, 
maal' onder hen waren er, die het in het wetsontwerp gelegde verband 
tusschen die straf en de verdiensten van den schuldige niet goedkeurden. 
Opgemerkt werd, dat de boete evenzeer uit spaarpotgelden of derge
lijke betaald kan worden. 

Tegen hetgeen [in de] Memorie van Toelichting ten aanzien van de 
bestaande regeling wordt gezegd, werd aangevoerd, dat deze bij doel
matige toepassing geen groote bezwaren oplevert. Naar men meende 
behoort de geldboete laag en de subsidiaire hechtenis zwaar te zijn. 
Geschiedt dat, dan zal de geldboete in den regel wel betaald worden. 
Meer dan één lid getuigde, dat dit in zijne omgeving dan ook werke
lijk geschiedt. Hiertegen werd aangevoerd, dat de rechter volgens art. 
23 van het Strafwetboek toch ten aanzien van den duur der vervan
gende hechtenis binnen vrij enge grenzen beperkt is, en dat, al moge 
de boete betaald worden, zij toch gewoonlijk geene straf is voor het 
kind, maal' wel voor de ouders. 

Enkele leden waren van oordeel, dat, wanneer geldboete volgens 
art. 39 quinquies alleen opgelegd kan worden, indien blijkt, dat beta
ling uit eigen middelen mogelijk is, eene bepaling omtrent subsidiaire 
plaatsing in eene tuchtschool overbodig is. Hiertegen werd opgemerkt, 
dat de mogelijkheid van betaling niet met betaling zelve is gelijk te stellen. 

Anderen hadden bezwaar tegen de plaatsing in eene tuchtschool als 
subsidiaire straf. De reden van niet-betaling kan gelegen zijn in on
vermogen. Zoo kan bij voorbeeld de patroon den jongen, die de boete 
betalen moet. wegzenden. In zulke gevallen zijn er geen voldoende 
termen om de kinderen in eene tuchtschool te brengen. Gevraagd, 
welke subsidiaire straf zij dan zouden wenschen toegepast te zien, 
wezen deze leden op de berisping. Hiertegen werd opgemerkt, dat bij 
zoodanige regeling de boete nooit zou worden betaald. 

Eenige leden betwijfeldfn, of enkele berisping wel de werking van 
eene straf zou hebben. 111 elk geval zal veel aankomen op de uitvoering 
van deze straf. Zie hieromtrent de opmerkingen, medegedeeld bij art. 
39quinquies van het Wetboek van Strafrecht en art. 344ter van het 
Wetboek van Strafvordering. 

Enkele leden meenden, dat ook het stellen tel' beschikking van de 
Regeering als straf moet worden gekenmerkt. Deze maatregel kan tel' 
zake van de meest ernstige vergrijpen worden toegepast, terwijl daaren
tegen de in het ontwerp vermelde straffen voor minder ernstige feiten 
kunnen worden opgelegd. 

Verscheidene leden wenschten onder de straffen ook op te nemen 
lichamelijke kastijding. In Engeland kan die straf door den politierechter 
worden opgelegd en schijnt zij zeel' goed te voldoen. Men zegge niet, 
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dat alleen ouderlijke tuchtiging goed kan werken en dat de ondeugd 
bij kalitijding door vreemden in het kind zal worden geslagen in plaats 
van er uit. Deze redenen zijn niet steekhoudend, mits de straf op ver
standige wijze worde toegepast. De kastijding moet niet ontaarden in 
mishandeling, noch te pijnlijk zijn. Op het juiste oogenblik en onder 
bepaalde waarborgen toegediend, is kastijding aan den lijve naar het 
inzien dezer leden een voortreffelijk middel om jeugdige deugnieten het 
kwaaddoen af te leeren . 

Anderen waren van gevoelen, dat lichaamsstraffen nadeelig werken 
op de gestraften. Ook waren er, die in beginsel wel voor zulke straffen 
gestemd waren, maar die b(\twijfelden, of toepassing daarvan als gevolg 
van eene rechterlijke uitspraak zoo geregeld kan worden, dat de maat
regel nuttig zal werken. 

Het bezwaar, tegen het aan jeugdige personen opleggen van 
geldboete aangevoerd, is de onzekerheid dat de boete werkelijk 
door den schuldige zeI ven uit de opbrengst van zijn arbeid gekweten 
zal worden en niet ten laste der ouders zal komen. De bepaling, 
dat alleen dan geldboete mag wordelI opgelegd indien den rechter 
blijkt, dat de opbrengst van den arbeid van den schuldige dezen 
tot betaling in staat stelt, werd onvoldoende geacht om de beta
ling door hem zelven te waarborgen. 

Hiertegen zij opgemerkt, dat juist in het geval, waarin gelde
lijk nadeel aan de zijde der ouders het meest wordt gevreesd, 
nam. als deze minvermogend zijn, de betaling in den regel wel 
degelijk uit de verdiensten van den jeugdigen veroordeelde zal ge
schieden. Immers in dergelijke gezinnen plegen de dag- of week
loonen van de kinderen voor een grooter of kleiner deel ten behoeve 
van het levensonderhoud van de geheele familie te worden gebruikt; 
op die bron van inkomsten wordt als op een vaste bate gerekend. 
Waar dus het kind gewoon is slechts een deel van zijn verdiensten 
voor zich te mogen hehouden, zal het, als het tot boete is ver
oordeeld, eerder van dat zakgeld afstand moeten doen om de 
betaling van die boete dan dat de ouders de bijdrage in de kosten 
van het gezin prijs geven . In gezinnen voor wier onderhoud geen 
beboefte bestaat aan de verdiensten der kinderen, verrichten deze 
in den regel geen loonarbeid vóór hun achttiende jaar, zood at 
daar van de straf van geldboete geen sprake kan zijn. 

Losmaking van het verband tusschen deze straf en de verdien
sten der kinderen schijnt niet gewenscht. Of een jeugdig persoon 
uit anderen hoofde, bijv. uit spaal'potgelden, eene llOete zou kun
nen betalen en alsdan tot welk bedrag, kan door den rechter 
bezwaarlijk worden onderzocht. En al kon dienaangaande zekerheid 
worden verkregen, dan zou juist in een dergelijk geval, dat op 
zekeren welstand wijst, reden bestaan voor de vrees, dat toch de 
ouders uit eigen beurs de boete zullen voldoen. 

Daarenboven zou bij boete-oplegging op grond van het aan wezig 
zijn van spaarpenningen geen middel kunnen worden aangewend, 
gelijk het voorgestelde art. 344bis Wetboek van Strafvordering 
ten opzichte van loon of wedden bevat, om de betaling uit die 
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spaarppnningen te verzekeren en dus de vervangende plaatsing in 
een tuchtschool te voorkomen. Dat de bestaande regeling omtrent 
geldboete en vervangende hechtenis voor jeugdige personen bij 
doelmatige toepassing geen groote bezwaren zou opleveren, kan 
niet worden toegegeven. Bij lage boete en zware subsidiaire straf 
moge in den regel betaling volgen, deze komt dan, bij gemis van 
eigen middelen van het kind, natuurlijk ten laste van de ouders. 
En volgt geen betaling, dan wordt het kind onderworpen aan de 
voor hem zeer verkeerde hechtenis, nog wel - volgens het in het 
verslag aangeprezen stelsel - van den langst mogelijken duur. 

Plaatsing in eene tuchtschool als vervangende straf is daarom 
verre te verkiezen. Zij kan niet worden gemist omdat de omstandigheid, 
die het opleggen van geldboete veroorlooft, nog niet de voldoening 
daarvan waarborgt, zooals in het verslag terecht wordt opgemerkt. 

Toepassing van de straf van plaatsing in een tuchtschool indien 
de betaling. der boete uit werkelijk onvermogen achterwege bleef, 
zal niet licht behoeven voor te komen. Als na de veroordeeling 
de schuldige door zijn patroon wordt ontslagen en vooreerst niet 
elders werk vindt, zal het daarmede gepaard gaande gemis van 
zijn loon feitelijk voor hem gelijk staan met betaling van de boete. 
Indien die toestand eonigen tijd mocht voortduren kan er alle 
aanleiding bestaan tot gratie, hetzij geheele of gedeeltelijke kwijt
schelding van straf I hetzij verwisseling in die van berisping. Deze 
laatste reeds a priori en als regel tot vervangende straf te kiezen 
zou inderdaad bijna altijd van de betaling van de boete doen afzien. 

De bedenkingen, tegen de »berisping" als straf aangevoerd, zullen 
worden behandeld bij de artikelen, waarnaar het Verslag daarbij verwijst. 

Het stellen ter beschikking van de Regeering behoort niet als 
straf te wurden aangemerkt, omdat die maatregel wordt toegepast 
in gevallen, waarin van straf geen sprake kan zijn, hetzij wegens 
het karakter van het kind, hetwelk tel' verbetering behoefte heeft 
aan langdurige en stelsel matige opvoeding I waaraan toch niet de 
naam "straf" mag worden gegeven, hetzij wegens de slechte om
geving, waarin het buil en zijn schuld bedorven is, waarvoor het 
geen straf verdient maar waarborg en steun tegen nieu we ver
leiding. Niet de ernst der vergrijpen zelf is een criteriu m tusschen 
straf en opvoeding maar de oorzaak, waaruit zij ontstonden. Straf 
veronderstelt het begrip van een zedelijke orde. Voor zoo ver met 
straf meer beoogd wordt dan bloot dwangmiddel, verwacht men 
verzoening van het vergrijp door boete. Schulddelging echter ver
onderstelt schuldbesef. 

Tegen het opnemen van lichamelijke kastijding als straf in het 
Wetboek, zij het alleen voor jeugdige personen, heeft de onder
geteekende overwegend bezwaar. De bedenkingen, in het algemeen 
tegen zoodanige straf zoo dikwijls aangevoerd, gelden ook hier. 
Ten aanzien van kinderen kan ter verdediging van die str.af wor
den aangevoerd de overeenkomst met de ouderlijke tuchtiging, 
doch zij is meer schijnbaar dan werkelijk. Vooreerst wordt de 
ouderlijke tucht.iging niet zoo stelsellIlatig en met zoo veel voor
bereiding toegediend als met de lichamelijke kastijding krachtens 
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rechterlijke uitspraak het geval zou moeten zijn. En ten andere 
volgt de ouderlijke tuchtiging in den regel onmiddellijk, althans 
zeer kort na het bedreven feit, waarin juist de meeste waarde 
van den maatregel is gelegen; de hierbedoelde kastijding als wette
lijke straf zou echter eerst zeer geruim en tijd later kunnen plaats 
hebbel!. De door de voorstanders zelf gestelde voorwaarde, "toe
diening op het juiste oogenblik" zou niet voor vervulling vatbaar zijn. 

(Zie verder over dit onderwerp. ook hiervoor bi.· 345 volg. het me,legedeelcle onder cle 
)'ubriek: Voorgedragen stelsel iu het algemeen.) 

Voorloopig Verslag der Eerste Kamer. 

6°. Stmfsoorten. 10
• de tuchtschool· 

stmf. Vele leden hadden bezwaar 
tegen de nieuwe straf van plaatsing 
in een tuchtschool, waarvan het tot 
dusver volkomen onbekend is, waarin 
zij eigenlijk bestaat. 

Noch in dit ontwerp, noch in 
het ontwerp houdende beginselen 
en voorschriften omtrent maatrege
len ten opzichte van jeugdige per
sonen wordt het wezen en karakter 
dezer nieuwe straf aangeduid of de 
elementen daarvan vastgesteld. De 
Regeering wil een nieuwe straj, 
doch geeft in werkelijkheid slechts 
een naam. 

Onder die omstandigheden kan -
naar deze leden meenden - onmo
gelijk beoordeeld worden, of die 
nieuwe straf beter zoude zijn dan 
de bestaande straffen, noch ook, of 
het maken van de groote kosten, 
welke van de invoering van tucht
scholen en de proefnemingen daar
mede uit den aard der zaak het 
gevolg zouden zijn, gerechtvaardigd 
zouden wezen. 

N och uit de gewis~elde stukken, 
noch uit de debatten in de andere 
Kamer was het duidelijk geworden, 
wat de Regeering eigenlijk met de 
tuchtschool bedoelde en hoe de in
richting dier school zoude moeten 
worden. 

Reeds de naam "tuchtschool" 
vreesde men, dat een verkeerden 
indruk zoude teweeg brengen, ~u 
men onder den invloed der huma-

V 

Regeeringsantwoord. 

6°. St/·ajsoorten. 1°. de tuclztschool
siI·af. Niet zonder eenige beVl'eem
ding heeft de ondergeteekende ken
nis genomen van het bezwaar dat 
vele leden tegen deze nieuwe straf 
gevoelden. Noch in dit ontwerp. 
noch in het ontwerp houdende be
ginselen en voorschriften omtrent 
maatregelen t· ·n opzichte van jeug
dige personen [zie deel IV bI. 499 
volg.] zouden het wezen en karakter 
dezer straf zijn aangeduid of de ele
menten daarvan ,vastgesteld. De Re
geering zoude een nieuwe stm! wil
len, doch in werkelijkheid slechts 
een naam geven. 

Uit het tweede bedoelde ontwerp 
blijkt: 

1°. dat de tot tuchtschool ver
oordeelden worden opgenomen in 
daartoe bestemde inrichtingen; 

2°. dat ze zoo noodig des nachts 
kunnen worden afgezonderd; 

3°. dat zij in die gestichten on
der toezicht staan van een directeur 
of directrice; 

4°. dat zij handenarbeid zullen 
verrichten; 

5°. dat zij gewoon lager onder
wijs en godsdienstonderwijs zullen 
ontvangen; 

6°. dat zij over de gestichten 
in klassen zullen worden ingedeeld 
waarvan de beginselen nader zijn 
aangeduid; 

26 
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nitaire begrippen, die zich in het 
strafrecht deden gelden, het tucht
huis als onvereenigbaar met het 
doel van verbetering van den mis
dadiger dool' de gevangenis heeft 
vervangen. Meer in overeenstem
ming met het doel ware dan ook 
naar het inzien der leden, hier aan 
het woord, de naam .. vel'bateI'8Chool" 
of .. stmfsclwol" geweest. Doch hoe 
ook genaamd en op welke wijze ook 
ingericht, vrij zeker is het, dat 
plaatsing gedurende een maand of 
in sommige gevallen (art. 34) ge
durende één week in die school 
hoegenaamd geen nut zoude hebben, 
voor elders schoolgaande kinderen 
zelfs eerder nadeelig zoude werken. 

De wensch werd uitgesproken, 
dat niet tot het oprichten der be
doelde tuchtscholen werd overge
gaan, vóór dat een behoorlijk om
schreven plan van inrichting was 
ontworpen en aan de Staten-Gene
raal kenbaar gemaakt bij de aan
vrage der voor deze scholen benoo
digde credieten. 

Sommige leden keurden het af, 
dat het maximum del' bedreigde 
tuchtschool hetzelfde was voor alle 
misdrijven en de overtredingen in 
art. 27 bis genoemd en gelijk is ge
steld op een jaar of lies maanden, 
naar mate de schuldige den leef
tijd van 14 jaren al dan niet heeft 
bereikt, zonder dat de bijzondere 
~(lort van het misdrijf en de straf 
daarop in het Strafwetboek bedreigd 
van eenigen invloed zijn. 

In het Strafwetboek is met groote 
zorg de zwaarte van elk misdrijf 
afgemeten en in verband daarmede 
de maximum-straf bepaald, omdat 
men van de gedachte uitging, dat 
niemand tot eene zwaardere straf 
mag veroordeeld worden, dan de 
zwaarte van de soort van J)et bij
zonder misdrijf medebrengt , dat de 
straf rechtvaardig en aan het mis
drijf evenredig moet zijn; dit be-

7°. dat ook verder in ieder ge
sticht of onderdeel van een gesticht 
klassen zullen worden gevormd; 

8°. dat zij onderworpen zijn aan 
tucht tot handhaving waarvan de 
middelen nader zijn aangegeven; 

go. dat hun een zeker loon voor 
hun arbeid kan worden toegelegd. 

De ondergeteekende veroorlooft 
zich de vraag of met dit alles voor 
oogen inderdaad kan worden vol
gehouden dat de elementen del' straf 
niet worden vastgesteld en dat in 
werkelijkheid niet meel' wordt ge
geven dan een naam. Welke ele
menten zouden nog nader in de 
wet moeten zijn vastgesteld? De 
grootte en inrichting der lokalen, het 
aantal der onderwijzers en beamb
ten, de grootte, het aantal en de 
nadere omschrijving der klassen zijn 
immers punten van detail waarvan 
de vaststelling, hoe gewichtig ook, 
meer eigenaardig behoort tot den 
werkkring der uitvoerende macht. 
En al zoude het zeker niet ondoen
lijk zijn in de wet nog meer vast te 
leggen dan reeds is geschied, deze 
wijze van handelen zou zich, naar 
de ondergeteekende meent, zeer 
weinig aanbevelen op een gebied 
waar de ervaring nog in menig 
opzicht zal hebben uitspraak te doen 
en zeer zeker geen kostbare proef
nemingen maar wel studie en wij
ziging van onderdeelen zal vorderen. 
Vergel\jkt men de voorschriften 
waardoor dool' den ondergeteekende 
de tucht chool in bedoeld ontwerp 
is gekarakteriseerd met de voor
schriften waarin de beginselen van 
ons gevangeniswezen worden vast
gelegd, dan blijkt dat de thans 
voorgestelde uitvoeriger en meel' 
bepaald zijn. Uit die bepalingen 
volgt het karakter der tuchtschool 
met even groote noodwendigheid 
als het karakter van gevangenis of 
hechtenis uit de Beginselenwet. Dat 
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ginsel van de rechtvaardigheid del' 
straf wordt tegenover jeugdige per
sonen losgelaten. Moord en enkele 
beleediging, en baldadigheid zelfs, 
zullen met dezelfde maximumstraf 
bedreigd zijn. 

Men vroeg welke redenen de Re
geering bewogen hebben, het begin
sel van evenredigheid tusschen straf 
(en de plaatsing in eene tuchtschool 
is een straf) en misdrijf 108 te laten, 
waal' het jeugdige personen betreft. 

b. De geldboete. I en Il. Bet hier
voren gemelde bezwaar betreffende 
het niet vasthouden aan het begin
sel van evenredigheid tusschen straf 
en misdrijf is evenzeer van toepas
sing op de geldboete, waarvan noch 
het maximum noch de toepasselijk
heid verband houden met de quali
ficatie van het misdrijf. 

karakter is vrijheidsberooving onder 
voortdurende leiding en toezicht. 
Bet wil den ondergeteekende voor
komen dat daarom wellicht door 
sommigen over onvoldoende uitwer
king del' tuchtschool is geklaagd 
omdat men het karakter van school 
te veel op den voorgrond heeft ge
steld terwijl naar de bedoeling der 
wet, zooals die uit de verschillende 
voorgestelde artikelen blijkt, de 
tuchtschool in de eerste plaats is 
een vrijheidsstraf, maar een vrijheids
straf welke geschikt is voor de kin
deren en de ondoelmatigheid der 
hechtenis en gevangenis mist. 

De ondergeteekende merkt hier
bij tevens op dat de straf van tijde
lijke vrijheidsberooving onder voort
du l'ende leiding en toezicht, een 
straf in het ontwerp tuchtschool 
genoemd, niet is eene bedachte en 
als het ware uit de lucht gogl'epen 
nieuwheid, maar eenerzijds een nood
zakelijke logische consequentie van 

de vooropgezette beginselen in verband met de noodlottige gevolgen 
van hechtenis of gevangenisstraf voor jeugdige veroordeelden, en ander
zgds een aanpassing van hetgeen de ondervinding in het buitenland, 
met name in Engeland, Belgie en Amerika, reeds lang heeft geleerd 
betreffende de behandeling van verwaarloosde en strafschuldige kinderen. 

Dat de tuchtschool ook tegenover het thans vigeerende penale stelsel 
voldoende is gekenschetst zal ook voor hen die daaraan twijfelden naar de 
ondergeteekende meent wel duidelgk schgnen, indien zg zich herinneren 
dat slechts een zeer klein percentage van de tot vrgheidsstraf veroor
deelden thans in eene afzonderlijke gevangenis worden ondergebracht 
en daar on del' zeel' onvoldoend toezicht en leiding moeten verblijven, 
terwgl de overgroote meerderheid Of in de cel nacht en dag in een
zaamheid doorbrengt, Of in gemeenschap - jongeren en ouderen, kin
deren en vol waSl:ienen te zamen - in de huizen van bewaring uun 
straf ondergaat. Dat anderzgds de tuchtschool in haal' wezen en karakter 
aanmerkelgk van het opvoedingsgesticht verschilt volgt noodwendig niet 
alleen uit het verschillend onderwijs dat wordt verstrekt, maal' bovenal 
uit de beschikking over het kind tot de meerderjarigheid waardoor die 
gezette en systematische opvoeding mogelijk wordt die bij de eenvoudige 
vrgheidsberooving der tuchtschool noodwendig moet ontbreken. 

De naam »tuchtschool" wgst trou wens reeds op het karakter der 
voorgenomen inrichting, meer en juister zelfs dan de naam "verbeter
school" of »strafschool" dit zou doen, omdat deze benamingen het be
grip een el' gewone school, zg het ook als middel tot verbetering of 
als straf toegepast, te zeel' op den voorgrond stellen. 
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Plaatsing gedurende slechts Mne maand in een tuchtschool kan voor 
sommige jeugdige individuen reeds aan het doel beantwoorden, doch 
waar de rechter veronderstelt dat zulks niet het geval zal zijn en hij 
toch den schuldige niet ter beschikking van de Regeering meAnt te 
moeten stellen, is hij vrij die straf voor een langeren duur op te leg
gen. Het minimum van ééne week is alleen toegelaten als subsidiaire 
straf bij veroordeeling tot geldboete (art. 23) en tel' vervanging van 
verbeurdverklaring van niet in beslag genomen voorwerpen indien 
deze niet wurden uitgeleverd of hunne geschatte waarde niet wordt 
betaald (art. 34). De toepassing van dit minimum en zelfs van 
deze vervangende straf ook tot den maximum duur van eene maand 
zal in deze gevallen ongetwijfeld zelden voorkomen. Immers de rechter 
is nooit verplicht geldboete uit te spreken en als hij dit deed geeft 
art. 344 Wetboek van Strafvordering zoo veel waarborgen tot verhaal, 
dat de subsidiaire ~traf in den regel niet noodig zal zijn. In het geval 
van art. 34 moeten reeds verschillende omst.andigheden samenloopen 
voordat de vervangende straf van plaatsing in een tuchtschool mag worden 
ten uitvoer gelegd, namelijk niet-inbeslagneming van de voorwerpen, niet 
uitlevering van deze en niet-betaling van de geschatte waarde, terwijl 
bovendien het opleggen van de straf van verbeurdverklaring zelve be
perkt is tot de voorwerpen, in art. 33 Wetboek van Strafvordering 
bedoeld en tot het geval dat de schuldige tel' beschikking van de Re
geering wordt gesteld en zelfs dan nog facultatief is. 

Waal' aan den rechter in zake kinderberechting zoo veel vrijheid wordt 
gelaten, waar hij alleen met zijn geweten en zijne overtuiging omtrent 
hetgeen de belangen van maatschappij en schuldige vorderen heeft te 
rade te gaan bij zijne beslissing of al dan niet verdere vervolging zal 
plaats vinden, of aan het eind der vervolging de schuldige aan ouders 
of voogden zal worden teruggegeven zonder straf, of dwangopvoeding 
dan wel straf zal worden toegepast, en hij in het laatste geval zelfs 
nog veelal tusschen meerdere straffen de keuze heeft, kan el' geen 
bezwaar zijn tegen de algemeene maxima - naar gelang van den leef
tijd - voor de straf van plaatsing in een tuchtschool. Het beginsel 
van de rechtvaardigheid der straf wordt zeer zeker tegenover jeugdige 
personen niet losgelaten, maar de rechter heAft ook bij het toepassen 
del' straf voortdurend rekening te houden met het feit dat hij te doen 
heeft met een kind, d. w. z. met iemand dio nog verkeert in eene 
periode van ontwikkeling met meel' beperkten gezichtseinder en groo
tel' kansen van zedelijk horstel, dan in den regel tegenover volwassenen 
mogen worden vermoed. Men verlieze ook niet uit het oog dat de 
schaal der maxima in het strafwetboek hoofdzakelijk toepassing vindt 
voor de zwaarste gevallen, terwijl feitelijk de lichtere gevallen alle be
neden een zeker maximum van straf worden berecht. Maal' voor de zwaarste 
gevallen, welke bij kinderen wijzen op zekere abnormale ontwikkeling, 
heeft de rechter het middel van dwangopvoeding , dat hij tegenover vol
wassenen uit den aard der zaak mist. 

b. De geldboete. Bij de bepaling van een algemeen maximum voor de 
geldboete is vooral rekening gE:houden met de waarschijnlijke mogelijk
heid dat de op te leggen boete ook werkelijk zal worden betaald. Dat 

~ - -------- --
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voor elk misdrijf geldboete kan worden opgelegd steunt op dezelfde 
overweging waarom geen onderscheiding naar de qualificatie van het feit is 
gemaakt voor het maximum van den duur der plaatsing in de tuchtschool. 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer, 
(6 Februari 1901.) 

De heel' KIST: Ik neem aan dat het kind schuldig vel'klaard wordt, welke zijn 
dan de maatl'egelen die tegen dat kind kunnen genomen worden 7 

In de eel'ste plaats kan het wOl'den teruggegeven aan de ouders of voogden , 
dat is geen st.'af, Art, 38 "de I'echter kan bevelen dat de schuldige aan zijn ouders 
of voogd zal wOl'den teruggegeven zonder toepassing van eenige stl'af," 

De Ministel' dl'ukt dit in de Memorie van Antwoord aldus uit: het kind kan 
v .. ij uitgaan, 

In de tweede plaats zal het kinrl te .. beschikking kunnen worden gesteld van de 
Regee .. ing j "de I'echter zal bevelen dat de schuldige tel' beschikking van de Regee
ring zal worden gesteld, zond el' toepassing van eenige st .. af ' j dat is de dwang
opvoeding , opzending naai' een Rijksopvoedingsgesticht, Die opzending bestaat echter 
I'eeds in het tegenwoOl'dige I'echt, maar juist voor niet schuldige kindel'en, Wij heb
ben alzoo reeds hetzelfde instituut, maal' in zoove .... e zwaa .. der, dat thans niet 
bestaat de dépendance, het bijzondel'e gesticht, maa .. uitsluitend de Staatsgestichten, 
Rijksopvoedingsgestichten, Zooals ik zeide wo .. dt de opzending daal'heen toegepast 
op kinde .. en die niet schuldig zijn, kinderen beneden de tien jaren, die door den 
civielen I'echter in raadkamel' worden ve .. wezen naa .. een Rijksopvoedingsgesticht, 
of kinde .. en van 10-16 jal'en, die, volgens art, 39 van het Wetboek van Straf
recht, dOOI' den rechtel' worden geoordeeld te hebben gehandeld zonder oOl'deel des 
olldel'scheids en op dien gl'ond niet schuldig wOl'den verklaal'd, Ook volgens het 
bestaande .. echt is het Rijksopvoedingsgesticht allel'minst een st .. af, Noch de tel'ug' 
gaaf aan de oude .. s, noch de dwangopvoeding is een stl'afl'echtelijke maab'egel 
waarvool' een stl'afp .. ocedul'e op haa .. plaats is, Wij komen tot de kindp.rstl'alfen: 
de tuchtschool, de boete en de bel'isping. Dat zijn in elk geval zeer geringe strarren, 
lIet hoogste maximum is een jaa .. en de Ministel' beschouwt die kindel'St .. affen dan 
ook meel' als tuchtmiddelen, als disciplinai .. e stJ'l\rren, hoewel zij volgens de be
woordingen der wet en omdat zij als zoodanig vool'komen in het Wetboek van Straf
reeht, toch wel als eigenlijke stl'afl'echtelijke stralIen zouden moeten beschouwd wOl'den, 

liet komt èn in het ontwel'p èn in de toelichtingen van den Minister telkens 
uit, dat men de dwangopvoeding , die geeu straf is, eigenlijk zwaarde .. acht dan 
de kindel'stl'alIen , die wel st.'arren zijn. In sommige gevallen kan voor de lichtere 
feiten de st.'af wel worden toegepast. maal' niet de dwangopvoeding , want die is 
alleen VOOI' zwaal'del'e vel'grijpen vool'geschreven .. Dus die stJ'l\rren zijn eigenlijk 
niet bedoeld als stl-afrechtelijke strarren, zoodat ook wegens die stJ'l\rren geenszins 
een zoo zware stt-afpl'ocedul'e vereischt werd, Bovendien laat men in die kinde .. -
stl'arren het beginsel van: straf evelll'edig aan het misdl'ijf, varen. De Minister 
schudt ontkennend het hoofd en hij heeft daarbij in zoover gelijk, dat niet geheel 
en al waal' is wat ik zooeven zeide , maa,' toch wel gl·ootendeels, EI' is wel eenig 
ondel'scheid gemaakt tusschen misdrijf en overü'eding en tusschen enkele overtre
dingen , maal' is eenmaal uitgemaakt dat men te doen heeft met een misdrijf , dan 
doet de aal'd, de zwaarte van dat misdrijf niets af wat betreft het maximum , 
dat naai' mate van den leeftijd steeds een jaal' of zes maanden [is], om het even of 
het bij v, beleediging of diefstal of doodslag betreft, Daar wordt dus het begrip dat 
de r&Chtvaardigheid eischt om de straf evelll'edig te doen zijn aan het misdrijf , 
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geheel verlaten, Daal'uit meen ik de conclusie te mogen tl'ekken dat hier eigenlijk 
geen stl'afl'echtelijke straffen bedoeld zijn) maal' disciplinaire, 

Ik spreek nu niet over de gewichtige bepaling van het laatste lid van art, 39 
septie. , die bij amendement in het wetsontwel'p is gebl'acht, dat kinderen van 
111-18 jaar tot de gewone stl'afTen kunnen veroordeeld wOI'den, Uat zijn tl'ouwens 
kindel'en, die volgens onze huidige wet als volwassenen worden behandeld ell daarop 
heeft hetgeen ik zeide dan ook geen betl'ekking, 

Op welke personen zullen de maatregelen, die ik bespl'ak, na lange procedure 
worden toegepast 7 

[Zie hetgeen hier volgde, onder de rubl"iek: .J.a1/lpralcelijlcheid , hiervoor bI. 385,J 

Dit vool"Stel berust op de ovel'tuiging del' Regeel'ing, dat de tegenwoordige stl'affen: 
gevangenis, hechtenis, bijzondere gevangenissen VOOI' minderjarigen en huizen van 
bewaring, absoluut vet'wel'pelijk zijn voor kinderen, 

Ik laat nu daal' in hoevel'l'e deze overtuiging juist is; in hoeverre zij niet VOOI' 

een .leel, voor een groot deel misschien, het gevolg is van het feit dat - niet
tegeNstaande het ideaal van den heet' Modderman , dat stl'af "geen kwaad" behoort 
te zijn - inderdaad nog aan elke straf meel' of mindel' een kwaad is vel'bonden. De 
uitvinding van een strafmiddel dat geen nadeel medebl'engt, moet nog gedaan worden, 

IJ. zeg dit niet om de 'Peening del' Regeering tegen te spreken, dat el' aan onze 
gevangenissen en huizen van bewaring, met name VOOI' kinderstl'affen, gebreken 
kleven j ik vl'aag ook niet in hoevel'l'e el' \'oor de Regeering aanleiding had kunnen 
bestaan ten aanzien van gevangenissen en huizen van bewaring te doen, wat zij 
heeft voorgesteld voor de Rijksopvoedingsgestichten, namelijk het aanbrengen van 
yerbeteringen, maar ik constateer het feit, dat de Regeel'ing finaal breekt met de 
huizen van bewaring cn de gevangenissen en .Ie stJ'aJIen daarvoor in de plaats 
gesteld beschouwt als een l'adÎL'ale verbetering. 

De Regeering maakt zich daarvan een groote illusie, 
In de Handelingen [zie hiervool' bI. 381] lees ik: "het gl'oote bezwaar, dat het 

sb'affen der jeugd moet uitsluiten, is bij dit ontwel'p geheel en al weggenomen, 
omdat het voor kindel'en alleen kindel'stl'affen bepaalt en uitgaat van het denk
beeld, dat geen kinderen, on.ler welke yool'waarden ook, in de gevangenis of een 
huis van bewal'ing zullen komen." 

Wanneer nu de Regeel'ing zoodanige vel'wachting heeft van de afschaffing der 
bestaande stl'affen, mag men ook eischen, dat hetgeen er voo I' in de plaats komt, 
iets is, dat bekend is, goed is en betet' dan het bestaande, Iets taslbaal"S , waar
van men zich een voorstelling kan maken, 

De nieuwe kindel'stJ'afIen zijn: tuchtschool, berisping en boete, 

[Hierop volgde een beschouwing over de tuchtschool, die opgenomen is bij de wet 
van 12 Febr, 1901 (81b, nO, 64), houdende beginselen eu voorschriften omtrent maat
regelen ten opzichte van jeugdige personen, in deel IV bI. 552 onder de rubriek: 
Stelsel van de wet (tuchtscholen, rijksopvoedingsgestichten).J 

En nu de andere strafIen: de geldboete en de berisping, Daarvool' gelden niet 
dezelfde bezwaren, Wat een geldboete is, weten wij, die hebben wij in het tegen
woordig recht ook, En de bel'isping hebben wij in het disciplinaire recht; deze is 
bovendien zeel' voldoende omsclll'even, En toch - de Minister zal het toegeven -
zijn die straffen niet z~er belangrijk, en eigenlijk is, dunkt mij, voor de Regeel'ing, 
na hetgeen in de Tweede Kamel' is voorgevallen, het mooie er af, De geldboete is, 
zooals algemeen wordt gevoeld, op zich zelf al een zeer oneigenaardige en onge
schikte stl'af, juist VOOI' kinderen, omdat dezen in den regel geen eigen geld heb-



STH.AFFEN EN DWANGOPVOEDING, 407 

ben, Op gl'ond daal'van had de Ministel' niet zondel' I'eden vOOl'gesteld, dat de 
geldboete alleen zou kunnen wOl'den opgelegd, wanncel' bleek, dat de opbrengst van 
den arbeid van den schuldige dezen tot betaling in staat stelde, Maal' ongelukkig 
is deze bepaling in de andel'e Kamel' uit het wetsontwel'p genomen, en nu blijft ovel' 
de gewone geldboete met al:; subsidiail'e sb'af niet de hechtenis, maal' de tuchtschool. 

De bel'isping is geen zeel' stel'ke stl'af, doch als eet'ste straf voor kindel'en mis
schien nict geheel vel'\verpelijk, Maal' men begreep, dat een berisping al zeel' 
weinig indmk maakt , wanneel' die niet gel'icht wOl'dt tot ie:nand die bel'ouw 
gevoelt of kan gevoelen, dus iemand die zijn misdl'ijf bekent, 

Daarom had men in het ontwel'p de bepaling opgenomen, dat de bel'isping alleen 
kon wOl'den toegepast, wanneel' de beklaagde bekend had, Die bepaling is weg
gevallen en nu blijft dc berisping, maal' wOl'dt om in de onbeduidendheid der straf 
tegemoet te komen daaraan vastgeknoopt de voorwaardelijke vel'oordeeling tot 
tuchtschool. In het algemeen kan de I'echter bij de bel'isping voegen de reeds dOOl' 
mij bespl'oken voorwaal'delijke vel'ool'deeling tot tuchtschool. Ook kan de I'echtel', 
wanneel' hij geen andere stmf heeft dali bel'isping, deze vel'Vangen dool' voo 1'

waal'delijke vel'ool'deeling, maal' in alle gevallen. ook hiel', is het weder de tucht
school die de bel'isping moet bevestigen, 

Wij hebben dus als stl'all'en: de tuchtschool, de geldboete met tuchtschool sub
sidiail', bel'isping met tuchtschool als klap op de zweep; al zoo tuchtschool, tucht
school en nog eells tuchtschool. De tuchtschool welke nog gevonden moet wOl'den, 

Is het geoorloofd omlel' die omstandigheden met die onbekende instelling in zee 
te gaan7 Wat lDij aangaat. ik vind daal'vool' geen Vl'ijheid èn om het pl'incipe op 
zich zelf, nl. het brengen van een zoo ingl'ijpende vel'andel'ing in dit strafstelsel 
tel' wille van het onbekcnde èn omdat ik ,I'ees, dat wel eens met de tuchtschool 
zou kunnen geschieden, hetgeen indertijd is gebeurd in mindere mate met de 
hechtenis, de cuslodia /lOltPsla, Wat had men van de zijde dCI' Regeering bij de 
invoel'ing van het Strafwetboek van die nieuwe sb'af niet groote verwachtingen I 
Thans echter wOl'dt die c"stodia hOllest" vel'guisd, 

Zal de tuchtschool gelukkigel' zijn7 Zullen de expedit:es, die men na aanneming 
dezer wet in uen vreemde zal moeten op touw zetten om die tuchtschool te ont
dekken, gelukkigel' afloopen dan vele andere, die men in vl'eemde stl'eken ondel'
neemt7 Jk weet het niet, 

In de denlc plaats niet omdat rceds in het ontwel'p zelf, in die tuchtschool een 
eigcn gebl'ek, eon vice propl'e , ligt, Juist in den kOl,ten tijd, gedul'ende welken 
de llin!let'en in die school zullen worden geplaatst, nl. als maximum een jaar, zes 
maanden of drie maanden, Daarbij komt de subsidiaire straf, met een minimum 
van een week , en die bovend ien ophoudt, zood ra de vader of een ander de boete 
komt betalen, Dan is het uit, dan moet het kind aanstonds weel' weg, lIet gebl'ek, 
dat, volgens de weinige gegevcns van het ontwel'p, aan de tuchtschool kleeft, is 
al zoo dat el' niet veel paedagogisch nut van kan uitgaan, 

De heel' SASSEN: Een wijziging. gekomen in het oOl'spronkelijk wetsontwer~, 
die ik met genoegen heb gezien . is deze, dat een kind onder de 16 jaar, dat zich 
schuldig maakt aan een misdl'ijf waal-tegen gevangenisstraf is bedreigd van 3 jaal', 
kan vcrool'deeld wOl'den tot de helft van de straf aan den volwassene opgelegd, 

Ook hiel'in zie ik een gl'oote vel'betel'Ïng, De gevangenisstt'af zal moeten worden 
onde,'gaan wanneer het kind uit het Rijksopvoedingsgesticht wordt ontslagen, De 
Ministcl' zal dan te beslisscn hebben ovel' de al of niet uitvoering del' straf, Hiel' 
echtel' zal, vrees ik, de Ministel' latei' op moeilijkheden stuiten, waal'op ik nu 
I'eeds de aandacht wil vestigen. Die regeling namelijk zal ook moeten worden toe
gepast op kinderelI die verpleegd worden in particuliel'e inrichtingen, 

I 

I 
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Ten deze hoop ik van harte, dat dit geen aanleiding moge zijn voor de Regee
ring om al te diep in te dl"ingen in de inrichting en het bestaan van die parti
culiere inrichtingen, en toch kan ik de vrees niet van mij zetten, dat zij dit wel 
zal doen, Zij zal vertrouwen moeten schenken, en wel in hooge mate, aan het
geen haar door de bestuurders van dergelijke inrichtingen zal worden medegedeeld, 

De heer CORT VAN DER LINDEN, JJfinisler van Justitie: De straffen die de kin
deren ondel'gaan zijn in hoofdzaak vrijheidstraffen j wij hebben ook behalve boete, 
die nog veelal practisch weder op vrijheidsberoo\'ing neêrkomt, geen andere ernstige 
stl-afj er is nog geen andere goede stl-af uitgevonden dan de vrijheidstJ-af, Wij 
weten allen dat die straf gebrekkig is, Maal' ook de meest el'nstige critici hebben 
nog nooit er iets beters VOOI' in de plaats weten te stellen j wij moeten het er dus 
mede doen, 

En wat zijn nu tot dusver de vl'ijheidstl-affen voo I' kinderen 7 
Zij worden voor een deel gezonden naai' de bijzondere strafgevangenis te 's Hel'

togenbosch - en iedereen die daarmede bekend is, weet hoe weinig deze ge"angenis
straf aan haal' doel beantwoordt. EI' zijn meestal zeer weinigen, die daal' komen 
omdat zij een zwaai' misdrijf hebben gepleegd - zij zitten daar wel niet zonder 
toezicht, maar toch zonder voortdUl'ende paedagogische leiding en naal'mate zij op: 
groeien, wordt de invloed van de plaats waal' zij zijn hoe langel' hoe ontoereikendel' 
en ongunstiger,., . , 

De meeste veroOl'deelden gaan echter naar de gewone huizen van bewaring of 
naai' de cel. 

Nu vraag ik u: het kind in de cel7 
Wat moeten daarvan de gevolgen zijn 7 
Vooreerst heeft het kind het in de cel dikwijls materieel beter dan het gewend 

is j het krijgt dikwijls betel' voedsel dan thuis, het wOl'dl. goed vel'wal'md en ge
kleed; het is veelal nog minder ontvankelijk dan volwassenen voor de ontberingen 
van anderen aard j het voelt dus matel'jeel van de stl1lf weinig leed en het is dus 
begrijpelijk wat de heel' Sassen mededeelde, dat zulk een kind, toen het de ge
vangenis vel'liet op de vel'maning om te zOl'gen er nu niet weel' in te komen, de 
schouders ophaalde en als het ware daarmede te kennen gaf, het er zoo kwaad 
niet te vinden, Hoe werkt nu echter de eenzaamheid in de cel mOl'eel op zulk 
een kind 7 

Men moet niet vergeten , wat zoo terecht in de andel'e Kamer is gezegd, dat 
een kind nog geen fonds heeft om na te denken, dat het tie l'ealiteit nog zeer 
onvolmaakt onderscheidt van de beelden zijner phantasie, Die phantasie is voort
dUl'end aan het werk en juist daarom werkt de cel hoogst nadeelig en wordt zij 
dan oo,-zaak van onzedelijkheid en moreelen achteruitgang, Maal' nog veel el'ger is 
het, wanneel' het kind in de gemeenschap wOI',lt geplaatst, vool'al wanneer het 
komt in gezelschap van ouderen, somtijds onvel'mijdelijk, omdat men niet altijd 
gelegenheid heeft tot het vormen van bijzondere groepen, hoeveel moeite er ook 

. v~r wordt gedaan. Het kind leeft dan in moreele besmetting en wordt als van 
den beginne af aan in het kwade onderwezen, 

LZie hetgeen hier volgde bij de wet van 12 Febr, 1901 (Sló. no, 64) in ueel IV bI. 
556 onder de rubriek: Stelsel nID de wet (tuchtscholen, rijksopvoedingsgestichten), en 
verder onder de vorige rubriek: Aansprakelijkheid, hiervoor bI. 386,J 
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VORM VAN HET ONTW ERP. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

§ 7. 'Ten aan:.:ien van den vorm van het wetsontwerp werden ver
scbillende bedenkingen geopperd. Sommigen wenscbten ue gebeele rege
ling omtrent de berechting van jeugdige personen in Mne wet geregeld 
Le zien, opdat men niet telkens de WeLboeken van Strafrccbt en van Straf
vordering :.:ou hebben te raadplegen. In die regeling ware dan ook d'l 
inhoud van ontwerp 32 op te nemen. Anderen werrscbten alle straf be
palingen betreffende jeugdige personen in één Titel bijeen te voegen, 
welke dan in het Wetboek van Strafrecbt wu kunnen worden ingelascbt. 
Kan aan deze wenscben niet worden voldaan, dan verlangde men in 
elk geval, dat na aanneming der beide wetsontwerpen de tekst van de 
Wetboeken van Strafrecbt en van Strafvordering opnieuw in bet Staafs
blad zou worden gepubliceerd. 

Het geven van Latijnscbe benamingen aan artikelen, waarvan inlas
sehing in wetboeken wordt voorgesteld, achtten vele leden minder goed. 
Deze wijze van doen stemt ook niet overeen met de methode, in de 
wetsontwerpen 29 en 30 gevolgd. Aan aanwijzing met letters werd de 
voorkeur gegeven. Heeft men hier aan Latijnsche aanduidingen de voor
keur gegeven, omdat dit reeds vroeger bij invoeging van enkele ar
tikelen van het Strafwetboek plaats had, dan werd bet beter geacht 
bij deze gelegenheid ook ten aanzien van die artikelen de aanbevolen 
wijze van benaming in te voeren. 

Van de methode gevolgd in de ontwerpen 29 en 30 wijkt dit wets
ontwerp ook in zoo verre af, dat het verdeeld is in hoofdstukken in plaats 
van in artikelen. Ook worden in eerstgenoemde ontwerpen de gewijzigde 
artikelen gegroepeerd onder verschillende artikelen, terwijl in dit weLs
ontwerp de wijzigingen eerst worden ingedeeld bij wetboeken, daarna onder
vEll'deelingen voorkomen, aangeduid met 1°., 2°., enz., terwijl dan nog onder 
elk dier cijfers weder onderverdeelingen, aangeduid met a, b, enz .• worden 
aangetroffen. Vele leden wenschten, dat de vorm van het wetsontwerp in 
overeenstemming werd gebracht met dien van de ontwerpen 29 en 30. 

De samenvoeging van de geheele regeling omtrent de berechting 
van jeugdige personen in één wet komt onsystematisch voor, daar 
dan materieel en formeel strafrecht en - wat sommige leden te
vens schijnen te wenschen - de regeling betreffende de opvoeding 

--- -------



I 
'I 

410 STRAFFEN VOOR JEUGDIGE PERSONEN, 

dooreen zouden worden gemengd, Dat men bij den nu in het ont
werp van wet voorgestelden vorm der regeling telkens èn het 
Wetboek van Strafrecht èn dat van Strafvordering zal moeten 
opslaan is daarenboven een bezwaar, dat ook de berecbt.ing van 
volwassenen zou gelden, docb nooit tot moeielijkbeden heeft aan
leiding gegeven, Ook zou één Titel, alleen jeugdige personen be
treffende, in het systeem van ons Strafwetboek weinig passen, 

Aan den wenscb om na aanneming van de beide in het verslag 
bedoelde wetsvoordrachten den tekst van de Wetboeken van Straf
recht en van Strafvordering opnieuw in het Staatsblad te publiceeren 
zal na de tot standkoming van de aangekondigde» Novelle" van bet 
eerste en na de eveneens te verwachten herziening van het tweede 
Wetboek, worden gevolg gegeven, 

De Latijnsche benamingen van artikelen, die reeds vroeger in 
het Wetboek van Strafrecbt werden ingevoerd, )lullen oan tevens 
verdwijnen door de alsdan te volgen nieuwe, in getallen doorloopende 
nommering der artikelen, Juist ter vermijding van verwarring, die 
vooral mogelijk zou zijn waar de overgangs- en slotbepalingen uit meer 
dan één artikel bestaan, is de indeeling in hoofdstukken gekozen, 

Overigens zijn thans de drie wetsontwerpen nOS, 29, 30 en 31 
zoo veel doenlij~ in denzelfden vorm gebracht, 

Van de zijde der Commissie werd bij het mondeling overleg nader aange
drongen op vervanging van de aanduiding der in het strafwetboek ingevoegde 
artikelen met Latijnsche benamingen door eene aanduiding met letters, 

De Minister had echter op grond van de door hem in zijn schriftelijk 
antwoord aangevoerde redenen bezwaar tegen het gevolg geven aan 
dezen wensch, 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(7 Juni 1900,) 

De heer DE SAVORN!N LOHMAN: Het is mijn gevoelen dat deze geheele dwang, 
opvoeding veel betel' gel'egeld kan wOl'den in een afzonderlijke wet, zoodat men 
niet langel' gedwongen zal zijn allerlei beginselen op te nemen , die in een stl"lLf
vOl'dering volstl'ekt niet op hun plaats zijn, maal' die wel op hun plaats zijn, waal' 
het geldt de dwangopvoeding, een gansch andel'e zaak, Ik kan dit denkbeeld echtel' 
niet door middel van een amendement of op andere wijze venvezenlijken, Daarom 
moet ik mij el' vool'loopig bij nederleggen, Maal' ik meen dat, indien men dezen 
weg wil opgaan, het veel beter zoude zijn een geheel afzonderlijke regeling te 
maken buiten het Strafwetboek om, 

De heel' VAN ASCH VAN WfJCK (Wijk bij Duul'stede): Ovel' den vOl'm kan ik 
zeer kort wezen, omdat daal'aan nu toch wel niets meel' te vel'andel'en zal zijn, 
maal' niettemin wensch ik te zeggen, dat ik het betreur dat niet de bepalingen 
omtl'ent "jeugdige pel'sonen" in het Wetboek van Stl'afl'echt en in dat van Stl'af
vOI'del'ing, telkens in Mn afzondel'lijken titel zijn bijeengevoegd, maar dat daal'aan 
bij en tllsschen die, welke '00" volwassenen gelden een plaats gegeven is, De 
Ministel' heeft gezegd, dat zu lks niet in het systeem van het Sta'afwetboek zou 
passen, maar ik beaam ten volle de daartegen gemaakte opmel'king, dat., wanlleel' 
men teil aanzien van jeugdige pel'sollen bepalingen vaststelt, die pl'incipipel 
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en practisch volkomen afwijken van die beb'elIende vol wassen pel'sonen, lian een 
systeem wordt ingevoerd , waal'in zulke afzonderlijke titels uitnemend passen ivool' 
het 11Iateriee/e rccht in het Wetboek van Strafl'echt, VOOI' het (armeele in het Wet
boek van Strafvol'deri ng, 

De thans gevolgde methode zal - vl'ees ik - de toepassing der hoe goed ook 
in elkander sluitende, toch zeel' ingewikkelde bepalingen niet gemakkelijkel' rnl1ken, 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, lJfini8ter van J!utitie: De geachte afgevaar
digde [de heel' de Savol'nin Lohman] kan zich ovel'igens bij dit wetsontwel'p neêr
leggen) al hoewel hij had gewenscht , dat men het niet had opgenomen in het 
Wetboek van Stl'afl'echt. maal' el' een afzonderlijke wet van dwangopvoeding van 
had gemaakt. Daaruit blijkt echtel' • dat hij de st)'ekking van dit wetsontwel'p te 
bepel'kt opvat, EI' wordt hiel' niet alleen geregeld de dwangopvoeding , tloch ook 
tie sb'af die aan kindel'en zal kunnen worden opgelegd, 

De heel' DE SA VOltNIN LOID-IA N: Wanneel' men afzonderlijke wetten maakte, 
zou het gl'oote vool'deel ook hiel'in gelegen zijn. dat men zich duidelijllel' reken
schap gaf van hetgeen men doen wil. Wil men de jeugdige menscllen opvoeden, 
dan moet men de dwangopvoeding tel' hand nemen; wil men slralfen, dan moet 
men volgens de gewone beginselen handelen. De rechtel' moet het een of het ander 
kunnen doen, Met dit wetsontwel'p VOOI' zich weet men niet wat men tloen moet, 
stl-alfen of opvoeden, Men wil het een en het amlel'. Ik vl'ees dat men het kind 
niet alleen niet zal opvoeden, maal' dat men ook ons toekomstig sl1'afwetboek dOOI' 
toepassing van hiel' gehuldigde beginselen geheel zal bederven, 

Voorloopig Verslag der Eerste Kamer. 

§ 2, 1°. V01'11l, a, Sommige leden 
hadden er de voorkeur aan gegeven, 
wanneer de geheele materie ... het 
straffen en de rechtspleging in zake 
jeugdigo personen" in haar geheel 
bij afzonderlijke wet ware gere
geld. De thans gekozen vorm kan 
licht tot verwarring en misvatting 
aanleiding geven, Eene geheele om
werking van ons Strafwetboek zal 
van de aanneming van dit ontwerp 
het gevolg zijn en de duidelijkheid 
zal er niet door worden bevorderd, 

Ware de materie bij afzonderlij ke 
wet geregeld dan ware het gevaar 
van het opnemen van verschillende 
beginselen in dezelfde wetten voor
komen, waarschijnlijk een meer af
gerond geheel verkregen en waren 
voorschriften gegeven, welke niet 
zoo moeielijk te kennen zouden zÜn, 
als thans het geval is , nu de Dieu we 
bepalingen in verschillende oude 
wetten moeten worden ingevoegd 

Regeeringsantwoord. 

§ 2. 1°, Vorm, a, De regeling 
van de geheele materie ... het straffen 
en de rechtspleging in zake jeugdige 
personen" bij eene afzonderlijke wet 
komt den ondergeteekende in het 
algemeen onsystematisch voor en 
tevens in strijd met den vorm on
zer bestaande strafwetgeving, die 
het lDl\t'lrieel en het formeel straf
recht zorgvuldig gescheiden houdt. 
Waar overal uitdrukkelijk uit elk 
artikel blÜkt of het met het oog 
alleen op jeugdige personen is ge
schreven, zÜn verwarring en mis
vatting niet te vreezen. Ook om 
deze reden levert het opnemen van 
verschillende beginselen in dezelfde 
wetten geen bezwaar op, al thans 
geen grooter bezwaar dan reeds 
mocht verbonden zijn aan de te
gen wool'dige regf'ling ten aanzien 
van jeugdige delinquenten, in het 
gewone wetboek opgenomen. 

Dat de beginselen welke aan 
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en daarmede in verband gebracht. 
Bij dit ontwerp toch worden in 

de oude wetten omtrent deze ma
terie allerlei nieuwe beginselen in
geweven niet in overeenstemming 
met het systeem dier wetten, nieu we 
beginselen waarvan verschillende nu 
juist niet noodwendig verband hou
den met de nieu we materie van de 
strafrechtelijke behandeling van kin
deren, maal' evenzeer zouden toe
gepast kunnen worden op vol was
sen en. Men had zich moeten bepalen, 
meenden deze leden, tot hetgeen 
zuivel' verband houdt met de straf
rechtelijke behandeling van kinde
ren en bij deze gelegenheid niet 
incidenteel, als hei ware tel' sluiks, 
nieuwigheden invoeren, in wezen 
behoorende tot nieu we theorieën op 
gebied van strafrecht en strafvor
dering, die in het systeem der wei
ten, waarin de nieuwe bepalingen 
haal' plaats moeten vinden, niet 
passen en bovendien deu indruk 
kunllen geven van ook ten aanzien 
der wetgeving in het algemeen 
een precedent te vormen. Acht de Re
geering ons strafrecht en onze straf
rechtspleging verouderd en wil zij 
zich aansluiten aan de nieuwe theo
rieën op dit gebied in de latere 
jaren verkondigd dan, oordeelde 
men, zouden zoodanige ingrijpende 
en gewichtige wijzigingen verdienen 
opzettelijk en openlijk te worden aan
geboden en behandeld en niet als ne
venzaak te w0rden binnengeloodst. 

Andere leden konden daarentegen 
de aan vulling der bestaande wetten 
mot de nieu we bepalingen goedkeu
ren. Het samenvatten van de nieuwe 
bepalingen in één ontwerp maakte 
volgens hen het geheel duidelijker en 
gaf daarvan een juist overzicht. 

b. Onderscheidene leden hadden, 
wanneer het onderwerp niet bij spe
ciale wet werd geregeld, liever 
gezien, dat de stof bij verschillen-

sommige nieuwe voorschriften ten 
grondslag liggen evenzeer zouden 
kunnen worden toegepast op vol
wassenen, wordt dool' den onder
geteekende geenszins ontkend; maal' 
het zou dan toch zijn op geheel 
andere overwegingen. Bij het ont
werpen del' thans voorgestelde be
palingen heeft ondergeteekende uit
sluitend de gevolgen voor oogen 
gehad die zijns inziens uit het eigen
aardig wezen van den kinderleeftijd 
voortvloeien. Bij zijne motiveel'ing, 
zelfs bij de gekozen terlDinologie, 
is hij Ol' op bedacht geweest dat 
door de aanneming van deze voor
stellen geen consequentie ten aan
zien van vol waSSAnen zoude volgen. 

De wijze waarop hij de hiel' 
bedoelde voorstellen heeft geforlDu
leerd, toegelicht en verdedigd had 
hem, naar hij meende, mogen vrij
waren tegen de min vleiende bewe
ring, als zou hij bij deze gelegenheid, 
:0 als het ware tel' sluiks", nieu
wigheden hebben willen invoeren, 
zonder die openlijk aan te bieden 
en te behandelen, doch die hij in
tegendeel n.ls neven zaak zou hebben 
:0 binnengeloodst". 

b. Eene scheiding in twee ver
schillende wetsontwerpeu van de 
WlJZlgmgen te brengen in het Wet
boek van Strafrecht en die te maken 
in het Wetboek van Strafvordering, 
zou de beoordeeling van de voorstel
len dool' de Staten-Generaal in geen 
en keI opzicht vrijer hebben gemaakt. 
De hier gewenschte meerdere vrij
heid zou bij zoodanige splitsing feite
lijk alleen hebben bestaan in de 
mogelijkheid van aanneming van het 
ééne en verwerping van het andere 
ontwerp, doch in het wezen der 
zaak zou zoodanige handeling gelijk 
staan met de niet goedkeuring van 
het nu aangeboden wetsontwerp 
nO. 31 der Zitting 1899 - 1900, 
omdat het materieele en het formeele 

---------
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de wetsontwerpen ware behandeld, 
met name wat betreft de wijzi
gingen gebracht in het Wetboek 
van Strafrecbt en die gebracht in 
dat van Strafvordering. De Staten
Generaal waren in dat geval vrijer 
geweest in bunne beoordeeling. 

gedeelte daarvan onafscheidelijk zijn 
en het eene niet zonder het andere 
in werking zou kunnelI treden. Ook 
bij den nu gekozen vorm is de 
vrijheid van beoordeeling door de 
Staten-Generaal geenszins beperkt. 

20. Redactie. Terecht wordt er in 
2°. Redactie. Vele leden achtten de het V oorloopig Verslag reeds op 

redactie van het ontwerp op som
mige punten omslachtig, bepaalde
lijk wat de artt. IX-XI van het 
eerste Hoofdstnk aangaat, zoodat 
het zelfs aan een jurist hoofdbreken 
kost zich van de beteekenis eene 
juiste voorstellling te maken. Vooral 
waal' bet een strafwet betreft, die, 
naar men meende, verstaanbaar be
hoort te zijn voor het bevattings
vermogen van het publiek, achtte 
men dit niet zonder bedenking. 

Erkennende, dat de redactie dui
delijker kon zijn, werd er anderzijds 
op gewezen, dat de vele onder
scheidingen, welke telkens worden 
gemaakt, eene omslachtige redactie 
somtijds onvermijdelijk maken. Toch 
rees ook dan de vraag, of die onder
scheidingen wel altijd Doodig waren. 

gewezen, dat de vele noodzakelijke 
onderscheidingen aan eene zeer een
voudige redactie in den weg staan. 
En waar men betwijfelde of de 
gemaakte onderscheidingen wel altijd 
noodig zijn, ... de ondergeteekende 
ziet er geene, die zouden kunnen 
gemist worden. Dat de redactie, 
bepaaldelijk wat de artt. IX - XI 
van het Eerste Hoofdstuk aangaat, 
zóó omslachtig zou 7.ijn. dat :> het 
zelfs aan een jurist hoofdbreken kost 
zich van de heteekenis eene jniste 
voorstelling te maken", kan de on
dergeteekende, ook na nieuwe en 
zooveel mogelijk objectieve over
weging. niet onderschrijven. 

A,·t. IX zegt in elk geval zoo dui
delijk mogelijk, dat iemand voor een 
feit, begaan vóór zijn zestiende jaar, 
niet behoeft te worden gestraft doch 
voor zoover hem betreft vrij kan 
nitgaan als de rechter dit raadzaam 

acht. A,·t. X bepaalt, dat ter beschikking van de Regeering kan 
worden gesteld doch niet behoeft te worden gestraft een schuldige 
beneden achttien jaren wegens een begaan misdrijf, een schuldige bene
den veertien jaren wegens een der bepaaldelijk aangewezen overtredingen 
indien hij daaraan of aan een misdrijf twee malen werd schuldig ver
klaard in de laatste twee jaren vóór het plegen van het derde feit. en 
een schnldige tusschen veertien en achttien jaren wegens eene zoodanige 
overtreding indien eene vroegere schuldigverklaring daaraan of aan een 
misdrijf nog geen twee jaren onherroepelijk was toen bij het nieuwe 
feit pleegde. ih·t. XI schijnt ingewikkelder dan het is omdat het een 
aantal nieuwe artikelen bevat, die echter alleen daarom onder één hoofd 
in het ontwerp zijn ondergebracht, omdat zij in het Wetboek op elkaar 
zullen moeten volgen; zij staan evenwel geenszins alle met elkaar in 
verband: a,·t. 39bis houdt verband met art. 39; a,'U. 39te"-39sexzes 
regelen de voorwaardelijke veroordeeling tot gevangenisstraf; art. 39septzes 
bepaalt ' de toepassing van de voor jeugdige personen bestemde straffen; 
de beide volgende artikelen betreffen de voorwaardelijke veroordeeling 
tot de straf van plaatsing in een tuchtschool. 

11 
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GEWIJZfGDE OF BIJGEVOEGDE ARTIKELEN VAN 
HET WETBOEK VAN STRAFRECH'r. 

Door de hier voren op bI. 332 en volg. opgenomen wet van 12 Februari 
1901 (Sib. nO. 63) zijn de volgende artikelen van het Wetboek van Straf
recht gewijzigd, of de nieu we a.rtikelen in da.t Wetboek opgenomen, die 
hieronder vermeld zijn. 

Art. 9. 

De straffen zijn: 

a. hoofdstraffen: 

1°. gevangenisstraf, 

2°. hechtenis, 

jO. geldboete; 

b. bijkomende straffen: 

1°. ontzetting van bepanlde 
rechten, 

2°. plntsing in eene rijkswerk
inrichting, 

3°. verbeurdverklaring van be
paalde voorwerpen, 

4°. openbaarmaking van de 
rechterlijke uitspraak. 

Ann dit artikel is door art. 1 van Hoofd
stuk 1 der wet van 12 Februari 1901, Stb. 
nU. 63, als tweede lid toegevoegd: 

Bij veroordeeling van een 
minderjarigen persoon die t~i
dens de uitspraak, an het eind
vonnis in eersten aanleg den 
leeftijd van achttien jaren nog 
niet bereikt heeft, wordt, be
houdens het bepaalde bij arti
kel 39ter, eerste lid, en artikel 
39septz'es, laatste lid, in plaats 
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van de op het feit gestelde 
hoofd traf, eene der volgende 
hoofdstraffen opgelegd naar de 
onderscheidingen gemaakt bij 
artikel 398eptie8: 

1°. plaatsing in eene tucht
school; 

2°. p;eldboete; 

3°. berisping. 

lVgl. deel 1 bI. 198.J 

In O. (het aanvankelijk ontwerp) luidde de aanvang: 
Bij veroordeeling van een minderjarigen persoon wegens een feit, 

begaan voordat hij den leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, wordt, 
behoudens het bepaalde bij artikel 39tel', tweede en derde lid, in plaats enz. 

Memorie van Toelichting. 

(Art. 9). De bijvoeging tot art. 9 houdt verband met hetgeen in § 7 
der algemeene beschouwingen [zie hiervoor bI. 392] omtrent het "Straf
stelsel" is opgemerkt. Zij brengt in het Wetboek van Strafrecht de hoofd
straffen, welke op porsonen, als in dit wetsontwerp bedoeld, zullen zijn 
toe te passen, met uitsluiting van de gewone hoofdstraf op het feit ge
steld, op grond van het bestaande art. 9a. Slechts in enkele bepaald 
omschreven gevallen kan de gewone gevangenisstraf ook op jeugdige 
personen worden ten uitvoer gelegd, en wel indien de rechter deze 
straf te gelijk met het ter beschikking stellen van de Regeering heeft 
uitgesproken, waartoe art. 39tel' van het ontwerp hem, in geval van 
een der daar aangewezen misdrijven, de bevoegdheid geeft. Deze gevan
genisstraf wordt even wel alleen voorwaardelijk opgelegd, in te gaan na 
het einde van de dwangopvoeding en gedurende den daarop volgenden 
dool' den rechter te bepalen proeftijd, indien de veroordeelde zich slecht 
heeft gedragen of opnien waan eenig strafbaar feit onherroepelijk mocht 
zijn schuldig verklaard (zie hoofdstuk II, Wetboek van Stratvordering, 
430., art. 341bis 1). 

Daar de dwangopvoeding in den regel eerst zal eindigen na het acht
tiende jaar, is het te voorzien, dat ook deze voorwaardelijke gevange
nisstraf slechts zelden op jeugdige lieden zal worden ten uitvoer gelegd; 
zulks kan alleen dan voorlcomen , indien de schuldige reeds eenigen tijd 
vóór zijn achttiende jaar uit het Rijksopvoedingsgesticht mocht ontsla
gen zijn zonder dat dan eene andele voorziening van Regeeringswege 
in zijne opvoeding wordt getroffen (zie hoofdstuk I, Wetboek van Straf
recht, 11 0

, art. 39bis), dus ten aanzien van hen, die zich zulk een 
vervroegden terugkeer in de vrije maatschappij hebben waardig gemaakt 
en daarna blijken toch nog niet daarvoor geschikt te zijn. 

1 [Hier wordt bedoeld art. 39bis van het ontwerp, niet overgenomen in de wet. Zie 
hierna bij 81·t. 39Ie,·.] 
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In dit en andere artikelen van het ontwerp wordt gesproken van een 
mindel:JaI'igen persoon, hoewel de bepalingen alleen op lieden, niet ouder 
dan achttien jaren, betrekkÏJlg hebben. Ook deze kunnen echter dool' 
huwelijk meerderjarig zijn geworden, en in dit geval is er geen reden 
hen nog aan de bijzondere strafrechtelijke regAling voor jeugdige per
sonen te onderwerpen; zulks zou zelfs niet mogelijk zijn voor wat be
treft de voorgeschreven inmenging van ouders of voogden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeerinysantwoord. 

Art. 9. Door enkele leden werd aangevoerd, dat naar hetgeen in de 
voorlaatste al.inea der toelichting tot deze wijziging wordt gezegd hij, 
die zich vervroegden terugkeer in de maatschappij niet waardig gemaakt 
heeft, in betere conditie zal komen, dan hij, die dit wèl deed. Dit levert 
geen bezwaar op, ingeval de verbetering slechts schijnbaar geweest is, 
maar het werd on billijk geacht, ingeval zij werkelijk plaats had. 

De bedoeling van de voorlnatste alinea der toelichting tot deze 
wijziging is aan te toonen, dat de voorwaardelijke gevangenisstraf 
slecht.s zelden op personen beneden achttien jaren (welke alleen onder 
»jeugdige lieden" zijn te verstaan) zal worden ten uitvoer gelegd. 
Meestal zal de voorziening van Regeeringswege in de opvoeding 
van hen, die tel' beschikking der Regeering werden gesteld, eerst 
na hun achttiende jaar onvoorwaardelijk eindigen. De mogelijkheid 
tot toepassing van de gevangenisstraf gaat eerst in met het onvoor
waardelijk eindigen van die voorziening, dus voor de meesten eerst 
na het achttiende jaar, soms zelfs niet voor de meerderjarigheid. 
Of dat onvoorwaardelijk einde del' voorziening van Regeeringswege 
in de opvoeding eerst met de meerdeljarigheid samentrefT, of op 
een vroeger tijdstip valt tengevolge van de omstandigheid, dat de 
scbuldige zich een vervroegden terugkeer in de vrije maatschappij 
beeft waardig gemaakt, is derbalve van geenerlei invloed op de 
mogelijkheid tot uitvoering van de gevangenisstraf. Alleen bet t.ijd
stip van die uitvoering kan verschillen; wie zich geen vervroegd 
ontslag waardig maakte is daardoor echter niet in betere conditie 
gekomen, want voor bern is zij integendeel nog op hoogel'en leef
tijd en na een dwangopvoeding van langer en duur mogelijk. Indien 
de verbetering, op het vermoeden waarvan iemand vervroegd ont
slag bekwam, niet slechts schijnbaar maar werkelijk blijkt te zijn, 
zal in den regel de duur der opgelegde gevangenisstraf verloopen 
zonder dat deze wordt ondergaan. Eenige onbillijkheid is in deze 
regeling niet te zien. 

Het artikel is gewijzigd in dezen zin dat de toepasselijkheid del' 
straf niet meer afhankelijk is gesteld van den leeftijd waarop het 
feit is begaan, maar van den leeftijd waarop de schuldige wordt 
veroordeeld. Bij nadere overweging is ondergeteekende tot het 
besluit gekomen dat de straf toemeting in onmiddellijk verband staat 
met aen leeftijd waarop het feit gepleegd werd, maal' daarentegen 
de aard der straf afhankelijk moet zijn van het oogenblik waarop 
zij wordt toegepast. Bovendien werd een wijziging dringend ge!iischt 
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door de vervroegde meerderjarigheid. Dientengevolge zoude het, 
zelfs bij zeer beperkte vArjaringstermijnen, meermalen voorkomen 
dat meerderjarigen straf zouden ondergaan in tuchtscholen, een 
misstand die behoort vermeden te worden. 

Bij het mondeling overleg werd van de zijde der Commissie opgemerkt, 
dat naar het gewijzigd artikel de wijze van bestraffing afhankelijk zal 
kunnen zijn van den duur van het !.'{eding. Zti vroeg, of dit wel wensche
lijk is en wat gelden zal, indien de beklaagde den leeftijd van 18 jaren niet 
bereikt heeft op het oogenblik , dat de rechter in eerste instantie - en dien 
overschreden heeft op het oogenblik dat de hooge re rechter veroordeelt. 

Naar aanleiding van deze opmerkingen verklaarde de Minister zich 
bereid den aanhef van het artikel te lezen als volgt: ,. Bij. veroordeeling 
van een minderjarigen persoon, die tijdens de uitspraak van het eind
vonnis in eersten aanleg den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft 
bereikt ," enz. In verband hiermede zou de Minister ook in het voor
gesteld art. 39 wijzIgingen van dezelfde strekking aanbrengen. 

In G. O. luidde het aan art. 9 toe te voegen tweede lid: 
Bij veroordeeling van een minderjarigen persoon die den leeftijd van 

achttien jaren nog niet bereikt heeft, wordt, behoudens het bepaalde 
bij artikel 39ter, tweede en derde lid, in plaats van de op het feit ge
stelde hoofdstraf, eene der volgende hoofdstraffen opgelegd naar de onder
scheidingen gemaakt bij art. 39septies: 

1°. plaatsing in eene tuchtschool; 
2°. geldboete; 
3°. berisping. 

In N. G. O. werden achter pe",ooon die ingevoegd de woorden »tijdens 
de uitspraak van het eindvonnis in eersten aanleg", en bij de Nota 
van wijzigingen werd: • 39te7' , tweede en derde lid" vervangen door. 39ter, 
eers te lid." 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(7 Juui 1900.) 

De heer BASTERT: Dat een grensbepaling altijd iets willekeurigs heeft, staat 
in de Memorie van Toelichting te lezen en is in het debat van zoo straks doOI' 
den Minister zelf gezegd. Maar naaI' mijn bescheiden meening nemen pel'sonen van 
16 tot 18 jaar in onze tegenwoordige maatschappij een vrij zelfstandige positie in; 
hetzij dat zij geplaatst zijn i n een ambacht, hetzij in een fabl'iek) hetzij in een 
dienstbetl'eklling, zij staan vrijwel op zich zelf en op hen is) naar mijn meening, 
de qualificatie van kind, waarvan dit wetsontwerp uitgaat, in geenen deele toe
passelijk. Moeten nu die tel' zake van overtredingen voor den rechter gedaagden 
geacht worden zonder oOI'deel des onderscheids te hebben gehandeld, moeten die 
personen van 16-18 jaal' tot de kinderen gerekend worden en dientengevolge de 
delinquenten in de tuchtschool tel'echtgewezen worden 7 Ik kan niet aannemen dat 
dit uit een paedagogisch oogpunt nuttig zoude zijn voor die individuen. 

De Memorie van Toelichting zegt wel, dat het op velen heilzaam zal wel'ken) 
dat zij voelen, indien zij zich boven de wet stellen, dat zij niet als mannen, maar 
als kinderen zullen behandeld wOI'den, maal' ik meen die uitspraak te mogen be-
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twijfelen. Ik meen integendeel dat het behandeld worden als een kind op pel'sonen 
van dien leeftijd en in die I'eeds zelfstandige positie, eerder verbitterend zal wer
ken en tot bezwal'en aanleiding zal geven. 

Maar er is meer. In het vOI'ig wetsontwerp [nn wet van 6 Febr. 1901, SUl. no. 62J 
werd de meerderjarigheid van jeugdige pel'sonen van 23 tot 21 jaal' tel·uggebracht. 
Ik heb mijnerzijds daartoe medegewet'kt, dOOI' er mijl! stem aan te geven. Waaruit 
is de grond voor die verandel'ing ontsproten 7 Hieruit, dat men in den tegen
wOOl'digen tijd aan het jongere getilacht meer zelfstandig optreden toekent, en 
vroegere ontwikkeling, betere houding om in de maatschappij op te treden. 

Maar nu wil ik vragen: wanneer men hier de leeftijdsgrens voor stt'affen van 
jeugdige personen van 16 jaal' op 18 jaar brengt) of men dan niet juist in tegen
overgestelde richting werkzaam is 7 

Is het dan) vraag ik) bij erkenning van vroegere rijpheid en zelfstandigheid, 
consequent) nu de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van jeugdige personen twee 
jaar later te stellen, twee jaar langer in deze materie hem als lci .. d te behandelen 7 

Daarbij komt nog iets met het oog op het oprichten van tuchtscholen. Ik zal 
dit zeer terloops bespreken, maar het komt mij voor, dat men zoowel wat het 
personeel a Is wat het materieel van die scholen betreft, tot een geheel andere 
inrichting moet komen, wanneer daar ook menschen - want ik noem het geen 
kinderen - van 16 tot 18 jaar moeten worden geherbergd en terechtgewezen. 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, Mini&ter van Ju&titie: De heer Bastert heeft 
bezwaar gemaakt tegen de strafrechtelijke meel'derjarigheidsgrens zooals die in het 
ontwerp wordt vool·gesteld. 

Hij heeft gelijk wanneel' hij zegt dat elke grens willekeurig is en zeer zeker zou 
de zaak niet uit te maken zijn indien ik tegenover de meening van den geachten 
afgevaardigde dat op den 16-jarigen leeftijd de grens der strafrechtelijke meerder
jarigheid te stellen is, mijn meening zou willen stellen, dat de 18-jarige leeftijd 
daarvoor de beste is. Want noch zijn antoriteit noch de mijne zullen bij de Kamer 
den doorslag kunnen geven. 

Intusschen het geldt hier een gewichtig punt en het is wel de moeite waal'd ook 
eens te vl-agen naai' de meening van hen die wel autoriteit hebben op dit gebied. 

Reeds voor geruimen t:jd is op de penitentiaire congl'essen deze zaak besproken, 
en hoe langer hoe meer is men tot de overtuiging gekomen dat de strafrechtelijke 
meerderjarigheidsgrens moet gesteld worden minstens op 18 jaar, terwijl er som
migen zijn die reeds verder willen gaan en de stl-afrechtelijke meerderjarigheid 
willen laten samenvallen met de gewone. 

Die overtuiging, welke zich langzamerhand gevestigd heeft, is voorbereid door 
personen die dOOI' hun werkkring veel in aalll'aking geweest zijn met jeugdige 
crimineele personen en met de pl'actijk van hun opvoeding vertrouwd waren. 

Het eerst is de zaak tel' spl'ake gekomen op het internationaal penitentiair con
gl'es te Petersburg in 1890, En vOOl'al heeft toen de I'apporteur , de heel' Dmitt'i 
DrilI) reeds een warm pleidooi gehouden om de stl'afl'echtelijke meel'del'jal'igheids
grens te brengen op 18 jaar. De zaak is daar echter niet tot een beslissing gekomen. 

Op het penitentiair congl'es te Parijs in 1895 is de quaestie opnieuw behandeld 
en toen is in de algemeene vergadering een motie aangenomen met groote meer
del'heid: qu'il est d'avis de fixer la minorité pénale à l'àge de 18 ans. 

Intusschen bleef men nog altijd vasthouden aan de leel' van het oordeel des 
onderscheids en dus wel'd de faculteit opengelaten om, wanneer bewezen werd dat 
met oordeel des onderscheids gehandeld was, de gewone strafwet toe te passen. 

Te Antwerpen is in 189,j, ovel' de leeftijdsgrens del' strafrechtelijke meerdel'jarig
heid niet gesproken. Alleen werd daar uitgemaakt, dat een kind zoolang het nog 
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ondel' die leeftijdsgrens was - welke men dan ook als zoodanig mocht willen aan
nemen - altijd moest worden opgenomen in een opvoedingsgesticht. 

Daarentegen werd op het congl'es te Antwel'pen in 1898 met gl'Oote meerderheid 
dit besluit genomen: "Le congl'ès émet Ie voeu de voir reporter à dix-huit ans 
I'àge jusqu'auquel Ie juge aura la faculté, sous réserve, s'il y a lieu, de toute 
pénalité confOl'mément au droit commun, de metü'e Ie mineur délinquant à la 
disposition du gouvernement." 

Daal' heeft men dus opnieuw bevestigd dat de stmfrechtelijke meerderjarigheid 
moet geplaatst wOl'den op 18 jaar. 

En in de ReU/IC Pfnitmtiaire van dit jaal', waarin dit verslag bespl'oken wordt, 
komen deze merkwaardige woordelI voor, die zeer duidelijk deze geheele beweging 
resumeel'en: "lis ont donné une sancti on solennelle à un mouvement d'opinion qui 
court d'un bout de l'Europe à I'autrc et franchit même I'océan: la nécessité de 
prolonger Ie plus possible la durée de la protection de I'enfance en dangel' moral, 
soit en reculant la majorité pénale, soit en retal'dant jusqu'à la majorité civile 
la !imitation de l"éducation correctionelle." 

Ik behoef el' niet op te wijzen dat ook in ons land die leeftijdsgl'ens is bepleit, 
zoo wel dool' den hoogleel'aar van Hamel als door anderen, en dat ook de vel'gade
ring del' Juristenvel'eeniging die leeftijdsgrens heeft aanbevolen. 

[n Engeland - dit is zeel' mel'kwaardig - heeft men evenals op het vasteland 
van EUI'opa een krachtige beweging tot het vaststellen van de meerdel'jarigheids
grens op 18 jaar te constateeren. In Engeland wel'ri geen kincl boven de 16 jaar 
in een reformato"!JscllOol opgenomen en zij konden el' hoogstens blijven tot het 21ste 
jaar j na 18113 echtel' slechts tot hun 19de jaar. 

Nu heeft E'chtel' de ReformatorJ'- Union de zaak tel' hand genomen. Dit is een zeel' 
machtige vereeniging van refOTmatory-scllools, certifled industrial schools, volontary 
industrial schools, homes for working boys, shoeblack bl'igades, l'efugees fOl' fallen 
women, altemaal im'ichtingen die zich met de opvoeding van verwaarloosde kin
del'en bezighouden. Deze vel'eeniging nu, die in 1891 reeds 676 leden telde , drong 
aan op verhooging van den leeftijd als maximale gl'ens van strafrechtelijke VeL'

antwoordelijkheid tot 18 jaar, en van den leeftijd waarop jongelieden in een refor

matoryschoot mogen vel'blijven tot 21 jaar. 
Dit is daal'om merkwaardig, omflat die vereeniging bestaat uit menschen die 

zich altijd met de opvoeding van jeugdige delinquenten en andere verwaal'loosden 
hebben beziggehouden. De bekende Sil' Edmund Ou Cnne , iemand van groot gezag 
op dit gebied, en het overgl'oote deel del' gevangenisgeestelijken in Engeland deelen 
de meening van die Uniort en ondersteunden haal' beweging. 

Het komt mij dus voor, dat, wanneer wij voor ons hebben het eenstemmig getui
genis van zooveel personen, die, niet op grond van theorieën, maal' op gl'ond van de 
pI'actijk, meenen dat de 18-jal'ige leeftijd als meel'del'jarigheidsgl'ens moet wOI'den aan
bevolen, wij ons daaman gel'ust kunnen houden en geen l'edtm hebben aan Vool'opgezette 
of particuliere meeningen , hoe gegrond ze ook mogen schijnen, de \'oorkeur te geven. 

(28 Juni 1900.) 

Bij de tweede lezing werd, op voorstel del' Regeel'ing, in ovel'leg met de Com
missie van Voorbel'eiding, besloten om in het nieuwe tweede lid van artikel 9 na 
cle wool'den: "artikel 39ter, eel'ste lid" , in te voegen: "en al'tikel 39seplies, laatste lid". 

Voorloopig Verslag der Eerste Kamer. 

De opmerking werd gemaakt, 
dat het een pleonasme is te spreken 
van "een minderjarig persoon, die 

Regeeringsantwoord. 

Het woord,. minderjarige" is naast 
de vermelding van den leeftijd ge
noemd om hen, die beneden dien 
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den leeftijd van achttien (of zestien) 
jaren nog niet heeft bereikt (artt. 
lIl, IX, X, XV, enz.). Te recht is 
dan ook elders (artt. XIV, XVI) 
het woord "minderjarige" wegge
laten. Of, zoo werd gevraagd, is 
soms ., minderjarige" uitdrukkelijk 
genoemd, om een gehuwde, door 
het huwelijk meerderjarig geworden, 
uit te sluiten ? 

leeftijd door het huwelijk meerder
jarig zijn geworden, uit te sluiten. 

In artt. XIV en XVI werd het 
woord »minderjarig" opzettelijk niet 
ingevoegd om het benefiet van den 
verkorten verjaringstermijn niet te 
doen verloren gaan dool' een opvol
gend huwelijk; de overweging van 
dat verlies mag geen hinderpaal zijn 
voor een hu welijk , hetwelk men 
anders zou aangaan. 

Art. 12. 

De afzonderlijke opsluiting wordt niet 
toegepast: 

1°. op hen dt'e tijdens hunne veroordeelt'nç 
den leeftijd van veertien jaren nog niet 
hebben bereikt; 

2°. op gevangenen boven den leeftijd van 
zestig jaren, tenzij op eigen verzoek; 

3°. op gevangenen die daarvoor na genees
kundig onderzoek ongeschikt blijken 
te zijn. 

[Vgl. deel I bI. 25S.} 

Gewijzigd bij de wet van 12 
Febr. 1901 (Stb. nO. 63), wat 
het curlief gedrukte betreft, 
als volgt: 

Op hen dt'e den 
leeftijd 

O. = het gewijzigd art. 12. 

Memorie van Toelichting. 

(Art. 12). De tegenwoordige redactie van art. 12, 1°. zou ten gevolge 
hebben, dat de op jeugdiger leeftijd dan veertien jaren voorwaardelijk 
opgelegde gevangenisstraf - indien hare uitvoering later noodzakelijk 
mocht blijken - nog op den leeftijd van achttien en zelfs van vier-, 
vijf- en zes en twintig jaren in gemeenschap zou moeten worden onder· 
gaan. Dit zou zeer verkeerd zijn. Daarom moet art. 12, 1°. dat, toen 
het geschreven werd, geen rekening had te houden met eene eerst vele 
jaren na de veroordeeling uit te voeren straf, met deze door dit ont
werp geboren DJogelij kbeid in overeenstemming worden gebracht. Volgens 
de daartoe btrekkende WijziglDg zal niet meer de leeftijd op het tijdstip 
van veroordeebng maar die op bet oogenblik der executie beslissen. 

Hoewel hoogst zelden, misschien wel nooit, de bij art. 39ter bedoelde 
proeftijd voor een veroordeelde vóór zijn veertiende jaar zal ingaan, en 
derhalve de uitvoering reeds op dien leeftijd van de voorwaardelijk opgelegde 
gevangenisstraf nog zeldzamer zal zijn, kan toch, waal' de mogelijkheid 
blijft bestaan, eene bepaling als die van art. 12, 1°. niet gemist worden. 
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Art. 23. 

IJet bedrag der geldboete is ten 
minRte vijftig cent8. 

Bij veroordeeling tot geldboete 
wordt die boete, bij gebreke van 
betaling binnen twee maanden 
na den nag waarop de rechter
lijke uitspraak kan wordell ten 
uitvoer gelegd, vervangen dool' 
hechteni8. 

De duur dezer hechtenis is ten 
lllinste een dag en ten hoog te 
zoovele dagen als het maximum 
der bedreigde geldboete vijftallen 
guldens bevat, of, indien dit 
maximum negenhonderd gulden 
t.e boven gaat, zes maanden. 

Die duur wordt in cle rechter
lijke uitspraak in dier voege be
paald dat niet meer dan een dag 
voor eIken hal ven gulden der op
gelegde boete in de plaat treedt. 

De hechtenis kan voor tCB hoog
ste acht maanden worden opge
legd in de gevallen waarin wegens 
strafverhooging ter zake van samen
loop van misdr~ivcn, herhaling van 
mi drijf of het bepaalde bij artikel 
44, de som van negenhonderd 
gulden wordt ovel'schreden. 

Zij kan in geen geval den tijd 
van acht maanden te boven gaan. 

Bij !le wet van 12 Febr. 1901 (Sth. 
no. 68) toegevoegd en gewijzigd als volgt: 

cents en voor een minder
jarigen persoon, die tijdens de 
uitspraak van het eindvonnis 
in eersten aanleg den leeftijd 
van achttien jaren nog niet 
heeft bereikt, ten hoogste 
negcntig gulden, behoudens 
het geval dat artikel 398eptie8, 
laatste lid, wordt toegepast. 

hechtenis en ten aanzien 
van een minderjarigen per
soon, die den leeftijd van 
achttien jaren nog niet heeft 
bereikt, door plaatsing in 
eene tuchtschool. 

De duur der vervanfJende 
hechtenis 

Bijgevoegd nIs 7e en 8e lid: 

De duur det' plaatsing in 
eene tuchtschool ter vervan
ging van geldbocte is ten 
minste eene week en ten 
hoogste eene maand. 

Die duur wordt in de rech
terlijke uitspraak bepaald. 

[Vgl deel I bI, 319.J 
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In O. kwam de toevoeging aan het eerste en de wijziging van het 
derde lid niet voor en was in de bijvoeging bij het tweede lid achter 
,. die" opgenomen: "vóór het begaan van het feit"; voor 't overige = 
het gewijzigd art. 23. 

In plaats van de toevoeging aan het eerste lid was in O. een nieuw 
art. 27quater' voorgesteld, luidende: Het maximum der geldboete bedraagt 
voor een persoon die voor het begaan van het feit den leeft.ijd van 
achttien jaren nog niet heeft bereikt, negentig gulden. 

Memorie van Toelichting . 

(Art. 23). Om dezelfde redenen, waarom de hechtenis als hoofdstraf 
vervalt voor persoren benedpn achttien jaren, mag zij ook ter vervan
ging van de niet betaalde geldboete niet bestendigd worden. Daar het 
veroordeel en van de hier bedoelde personen tot geldboete volgens het 
nieuwe art. 39quinquies, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht 
alleen i!:l toegelaten indien de schuldige blijkt tot betaling uit eigen ver
diensten in staat te zijn, en het verhalen der opgelegde geldboete op 
die verdiensten volgens het nieuwe art. 344bis van het Wetboek van 
Strafvordering mogelijk is, zal het niet betalen wel uitzondering worden, 
maar ook voor die uitzonderingen moet eene regeling worden gemaakt 
door het vaststellen van eene andere vervangende straf. Welke als zoo
danig te bestemmen ligt voor de hand, waar de keuze is beperkt tot de 
twee andere hoofdstraffen, bij de nieuwe laatste zinsnede van art. 9 voorge
steld. Die van plaatsing in eene tuchtschool is van zelve daart.1e aangewezen. 

Evenals voor de vervangende hechtenis in art. 23, derde lid, een lager 
maximum is bepaald dan voor de hechtenis als principale straf in art. 18 
Wetboek van Strafrecht, wordt voorgesteld ook voor de plaatsing in 
eelle tuchtschool als vervangende straf een korteren duur aan te nemen, 
en wel Mne maand. Aan den rechter behoort vrijheid te worden gelaten 
den duur te bepalen. Deze behoort niet alleen in evenredigheid te zijn 
met de opgelegde boete, maar ook geregeld te worden in verband met 
de dagelijksche of wekelijksche verdiensten van den veroordeelde opdat 
het voordeel daarvan doet besluiten de boete te betalen, liever dan die 
inkomsten tengevolge van de plaatsing in eene tuchtschool gedurende 
eenigen tijd te moeten missen. Hoewel lager dan het minimum voor 
deze plaatsing als principale straf (zie hoofd!ltuk I , Wetboek van Straf
recht, 5°. art. 27bis) is toch ook voor de vervangende plaatsing niet het in 
het Wetboek aangenomen minimum van één dag voorgesteld, hetwelk 
allicht zou leiden tot niet-betaling van de boete. Ook de omstandigheid, 
dat niet overal in het land tuchtscholen zullen gevestigd zijn en dus 
veelal een transport van den veroordeelde naar elders noodig zal zijn, 
maakt een minimum van althans ééne week raadzaam. Daarenboven kan 
een verblijf gedurende slechts éénen dag in eene tuchtschool moeielijk 
straf heet en voor een jeugdigen delinquent. 

(Ar·t. 27quaiel·). Het stelsel van het ontwerp wil, dat geldboete alleen 
dan zal mogen worden opgelegd, indien de schuldige in staat is die te 
betalen uit de opbrengst van zijnen arbeid. (Ar·i. 39quinquies, viel'de 
lid). Reeds om deze reden bestaat hier geen behoefte aan verschillende 
maxima naar gelang van het ernstige van het feit en zou een eenigzins 

----- --==--==== -- -----
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aanzienlijk maximum - indien de rechter daartoe opklom of zelfs het 
naderde - een gevolg hebben, strijdig met de bedoeling, dat de ver
oordeelde ook werkelijk de boete zal betalen en niet de vervangende 
straf zal verkiezen. Daarom wordt een algemeen maximum voorgesteld 
ongeveer tot het bedrag van de hoogste vergoeding, die een persoon 
van zeventien of achttien jaren voor zijnen l\rbeid gedurende ééne maand 
pleegt te ontvangen. Het loon gedurende eene maand is hier tot maat
staf gekozen in verband met het bij de nieuwe bepalingen van art. 23 
'Wetboek van Strafrecht voorgestelde maximum van den duur der ver
vangende plaatsing in een tuchtschool. Het algemeene maximum is be
paald op negentig gulden en opzettelijk niet op de ronde som van 
honderd gulden met het oog op de noodzakelijkheid dat het bedrag 
door 3 deelbaar zij voor de gevallen van poging, medeplichtigheid en 
samenloop (artt. 45, 49, 57 en 58 Wetboek van Strafrecht). 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 23. In verband met de wijzigingen, die in dit artikel zullen 
worden gebracht, werd het bezwaarlijk geacht in het derde lid van 
den duur dezel' hechtenis en in het zevende lid van den duur dezer 
plaatsing in eene tuchtschool te spreken. 

In overweging werd gegeven in het derde lid te lezen: "De duur 
der vervangende hechtenis" enz. en in het zevende lid: "De duur del' 
plaatsing in eene tuchtschool ter vervanging van geldboete is" en~. 

Hoewel het bezwaar, waarop in het verslag wordt gewezen, zal , 
worden opgeheven indien de bij de ,. Novelle" voor te stellen splitsing 
en wijziging van dit artikel tot stand komen, is de redactie bij het 
gewijzigd ontwerp veranderd zooals wordt in overweging gegeven. 

AI·t. 27 quatel'. In overweging werd gegeven om deze bepaling, wegens 
den samenhang, liever op te nemen in het eerste lid van art. 23. Misschien 
heeft men de drif' straffen voor jeugdige personen (tuchtschool, geld
boete en berisping) en de artt. 27 bis tot 27 quinqui.es bij elkander willen 
behandelen, maar daarop is toch reeds, ten aanzien van de boete, door wijzi
ging van de artt. 23 en 24 inbreuk gemaakt. 

Aan deze opmerking is gevolg gege.ven, waardoor het artikel vervalt 
en art. 27quinquies van het ontwerp is geworden art. 27quater. 

G. O . .Lh·t. 23. Het bedrag der geldboete is ten minste vijftig cents en 
voor een minderjarigen persoon, die vóór het begaan van het feit den leef
tijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, ten hoogste negentig gulden. 

Bij veroordeeling tot geldboete enz. en verder = het gewijzigd art. 23. 

Beraadslaging in de Tweede Kamer. 
(28 Juni 1900.) 

Bij de tweede lezing werd, op voorstel del' Regeering in overleg met de Com
mIssIe van Voorbereiding, besloten om in de aan het slot van het eerste lid van 
artikel 23 toegevoegde woorden, de woorden: "vóór het begaan van het feit". te 
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vervangen dool': "tijdens de uitspraak van het eind vonnis in eersten aanleg", en 
achter de wool'den "negentig gulden" toe te voegen: "behoudens het geval dat 
artikel 39septies, laatste lid, wOI'dt toegepast." 

(Vg\. de toelichting, bij art. 39upties vermeld, van tie in dit al·tikel bij de tweede 
lezing gebl'achte wijziging.) 

Voorloopig Verslag der Eerste Kamer. I 
IIl. Men vreesde, dat de bepaling 

van art. III (art. 23 Strafwetboek 
nieuw) houdende, dat bij wanbetaling 
del' boete niet subsidiaire hechtenis 
maar subsidiaire tuchtschool de boete 
vervangt, in ieder geval hoogst na
deelig zoude werken op de nieuwe 
instelling der tuchtschool, omdat het 
gevolg daarvan zoude zijn, dat tal 
van personen voor eenen zeel' korten 

Regeeringsantwoord. 

IIl. Het nadeel, waarop hier 
wordt gewezen, kan grootendeels, 
zoo al niet geheel, worden voor
komen door zooveel mogelijke af
scheiding van hen, die subsidiaire 
tuchtschoolstraf ondergaan, van de 
overige bevolking der inrichting. 

termijn, die dan nog door de b~taling der boete plotseling zoude ein
digen, in de tuchtscholen zouden moeten worden opgenomen. Hiervan 
zoude eene voortdurende verwisseling van personen het gevolg zijn, welke, 
naar men meende, weini.g bevorderlijk kon zijn aan eene geregelde, syste
matische behandeling der tuchtscholieren. 

[Zie ook heL Verslag en Antwoord bij art. 9.J 

Art. 24. 

De veroordeelde kan de hechtenis 
olldergaan, zonder den termijn van 
betaling af te wachten. 

Hij is altijd bevoegd zich van de 
hechtern's te bevrijden door hetaling 
van de boete. 

N adat de uitvoering der lU'Jcldenis is 
aangevangen, bevrijdt de betaling 
van een evenredig gedeelte der boete 
van de verdere uitvoering; dat ge
deelte staat in dezelfde verhouding 
tot de geheele boete a.ls het nog 
overblijvend gedeelte der hechtenis 
8taat tot den çeheelen duur der hech
teni~. 

Bij de wet van 12 Febr. 1901 
(Stb. no. 63) gewijzigd, waL het 
cursief gedrukte betreft, als volgt: 

de 
hc/deni8 of van de plaat-
8inç in eene tucht8chool te be
vrijden 

der hechteni8 ofderplaat-
8inr} z'n eene tuchtschool is 
aangevangen, 

hechtenis 
of de1jJlaatsiru} z'n eene tU,Cfl t-
8chool 8laat tot den çeheelen 
duur der hechtenis of der 
plaatsinç in eene tlIJchtschool. 

[Vgl. deel I bI. 330.J 

O. = het gewijzigd art. 24. 
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Memorie van Toeliohting, 

(Art, 24), De invoering van eene nieuwe straf als vervangende de 
opgelegde geldboete maakt uitbreiding noodzakelijk van de in art, 24 
voor vervangende hechtenis geldende regeling ook tot die nieuwe straf. 
Vandaal' de vermelding nevens hechtenis van plaatsing in eene tuchtschool. 

Die invoeging strekt zich echter niet uit tot het eerste lid van art, 
24, omdat het wenschelijk is op jeugdige personen geen vrijheidstraf 
toe te passen zoolang de mogelijkheid nog bestaat dat de uitgesproken 
geldboete zal worden betaald, Alvorens aan den veroordeelde en aan 
zijne ouders of voogden de noodige tijd is gelaten om te ondervinden, 
dat betaling mogelijk is, mag niet het ondergaan van de vervangende 
straf worden gekozen, 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer, 
(7 Juni 1900,) 

De heel' LOEFF: Wanneer de uitvoering del' hechtenis is aangevangen, kan, vol
gens onze bestaande wet, hij die haal' ondel'gaat zich van de verdere uitvoering 
bevrijden dooI' betaling vau een evenredig gedeelte del' boete, Nu wOl'dt bij dit 
vooI'stel diezelfde I'egeling toepasselijk gemaakt op de vervangende plaatsing in een 
tuchtschool. De kOI'tste duur van zulke vel'vangende plaatsing in een tuchtschool is 
een week en het kan natuUl'1ijk voorkomen, dat een jeugdige delinquent die een 
paal' dagen in een tuchtschool heeft dOOl'gebl'acht en daal' het vel'blijf mindel' aan
genaam vindt, eenvoudig dool' te betalen de I'est van de boete, die zeel' kl,ûn kan 
zijn, zich van de vel'dere uitvoering del' plaatsing in die tuchtschool bevrijdt. Nu 
ontstaat in zulk een geval al dadelijk dit pl'actisch bezwaal', dat de ovel'heid in 
den korten tijd van misschien twee dagen heeft te zorgen vooreel'st VOOI' de over
brenging naar en vel'volgens weder voor de terugvoel'ing uit zulke tuchtschool. 
Maal' dit is een punt van ondergeschikt belang. 

Van meel' gewicht acht ik een ander bezwaar hiel'uit voortvloeiende, dat, vol
gens het systeem van het wetsontwel'p, de plaatsing in een tuchtschool niet alleen 
is een straf, maal' vooral een middel van opvoeding, Dit middel nu kan alleen dan 
l'esultaat hebben, wamleer de opvoeding gedurende een zekeren tijd wordt voort
gezet. Daarin is rle reden gelegen, waal'om de Minister als kortsten duur voor de 
vel'vangende tuchtschoolstraf stelt een week, Wanneer nu echter de bepaling van 
het derde lid van dit flrtikel ook toepasselijk wordt verklaard op vervangende tucht
schoolstraf , dan zal, geheel en al in strijd met dit vooropgestelde beginsel, een 
jeugdige delinquent, die een dag in zulk een tuchtschool heeft doorgebracht, deze, 
na betaling, weder kunnen verlaten en zal de bedoeling dus van de tuchtschool 
in zulk een geval niet worden bereikt, 

Ik zou op gl'ond van een en ander den Minister willen vragen of het niet meel' ge
wenscht zou zijn om ten deze het del'de lid van al't. 24 VOOI' vervangende tuchtschool
stl'af buiten toepassing te laten evenals dit het geval is met het eerste lid, om een 
reden die is aangegeven in rle Memorie van Toelichting, en welke ik geheel beaam, 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, Minister va1l Justitie,' Mij dunkt dat het karakter 
van dwangmiddel hiel' veel meel' op den voorgl'ond staat dan dat van opvolldings
middel, De straf die hiel' is opgelegd is niet de tuchtschool, maal' de boete, Men 
wenscht dat de boete betaald wordt, en wanneer die niet betaald wordt, neemt men 
als dwangmiddel, als ultimum remedium, de tuchtschool. Heeft dit tot resultaat dat 
de boete betaald wordt, da.n heeft men vel'kregen wat men vel'la.ngde, en is er 
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geen enkele reden om het kind lange\' in de tuchtschool te houden. Op hetzelfde 
motief dat geldt VOOI' hechtenis, zal lllen dus hiel' de tuchtschool moeten opnemen. 

Art. 27bis. 

(nieuw artikel). 

De duur der plaatsing in eene tuchtschool is ten minste eene 
maand, en bij misdrijven en bij de overtredingen, om chreven 
in de artikelen 424-426, 428-433, 439, 4,40, 4·t7, 450, 
45l, 453 en 455, ten hoogste zes achtereenvolgende maanden 
voor een persoon, die vóór het begaan van het feit den leef
tijd van veertien jaren nog niet heeft bereikt, en ten hoogste een 
jaar voor een persoon, die op dat tijdstip dien leeftijd beeft bereikt. 

Bij andere overtredingen worden de boven bepaalde maxima 
met de helft verminderd. 

Art. 27ter. 

(nieuw artikel). 

De bepalingen der artikelen 21 en 26 zijn toepasselijk op 
de straf van plaatsing In eene tuchtschool. 

O. = artt. 27bis en ter. 

Memorie van Toelichting. 1 

Na de algemeene voorschriften omtrent de hoofdstmffen voor vol
wassenen (artt. 10-26 Wetb. v. Strafr.) behooren eenige regelen te vol
gen met betrekking tot de bg dit ontwerp voor jeugdige personen be
paalde hoofdstraffen. De artt. 27 bZ$-27 quinquies geven die regelen, 
terwgl art. 27 Wetb. v. Strafr. zoowel voor de oude als voor de 
nieuwe hoofdstraffen geldt, althans wat de geldboete betreft. 

Art. 27bis. Werd voor den duur der plaatsing in eene tuchtschool 
als vervangende straf in art. 23 een minimum van ééne week aange
nomen, waar zij als principale straf wordt opgelegd kan eeu nog hoo
ger minimum worden bepaald. Bg de toepassing van art. 23 is men 
gebonden aan de noodzakelgkheid, dat de duur der vervangende straf 
eenigermate evenredig zij aan het bedrag der principale. geldboete. Hier 
echter is alleen rekening te houden met het doel der straf, en dit 
doel kan ten aanzien van hem, voor wien de zwaarste soort van straf noo
dig wordt geacht, niet bereikt worden bg een te korten duur. ~ Om den 
jeugdigen veroordeelde te gewennen met krachtige hand aan de nood
wendigheid zich aan anderer bevelen te onderwerpen" (zie boven § 7, 
Tuchtschool, hiervoor blz. 393) is het verblgf gedurende ééne maand in 
eene tuchtschool nauwelgks voldoende. 

1 Op blz. 334 hiervoor is in art. 27bis eene drukfoQt ingeslopen. Daar slaat in den 
derden regel van dat artikel; 414, moet zijn 424. 
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Het maximum wordt afhankelijk gesteld èn van de zwaarte van het 
gepleegde feit, èn van den leeftijd van den schuldige. B!i de zwaar
dere feiten is het zes maanden voor personen beneden veertien jaren 
en één jaar. voor ouderen j bij minder ernstige vergrijpen is hel. voor 
de eerstgenoemde categorie drie, voor de andere zes maanden. Tot de 
zwaardere feiten rekent het artikel alle misdrijven en een aantal uit
drukkelijk aangewezen overtredingen. Bij de aanwijzing van deze is, 
behalve op de strafbedreiging in vergelijking met die op andere over
tredingen, ook gelet op den aard der feiten en hunne gevolgen, vooral 
als zij door kinderen gepleegd worden, terwijl op eenige wel zeer em
stige overtredingen niet het hoogere maximum is gesteld omdat zich daar
aan geen jeugdige personen plegen schuldig te maken. 

(AI·t. 27 ter). Het tweede lid van art. 32 Wetboek van Strafrecht 
verklaart eenige bepalingen van het Wetboek, geschreven voor gevan
genisstraf en hechtenis, toepasselijk op de straf van plaatsing in eene 
rijkswerkinrichting. Op dezelfde wijze maakt art. 27 ter de artt. 21 en 
26 van het Wetboek toepasselijk op de straf van plaatsing in eene 
tuchtschool. Moge tegen de toepa5selijk-verklaring van een voorschrift, 
uitdrukkelijk voor een gevangene bestemd, op een verpleegden eenige 
bedenking bestaan, in dezen was geen reden om van het eenmaal in 
het Wetboek aangenomen systeem af te wijken, te minder omdat art. 
27ter niet - gelijk het tweede lid van art. 32 - melding maakt 
van de artt. 14 en 22 van het Wetboek. Hier wordt niet voorgesteld 
ook deze artikelen voor de straf van plaatsing in eene tuchtschool te doen 
gelden, omdat reeds het wezen van zoodanige inrichting medebrengt , 
dat de daarin geplaatste veroordeelden met verplichten passenden arbeid 
worden bezig gehouden, en omdat de gelijktijdig met dit ontwerp aan
hangig gemaakte wetsvoordracht. houdende onder andere algemeene aan
wijzing van gestichten, tot tuchtscholen bestemd, en vaststelling van 
de beginselen, naar welke deze zullen worden ingericht en aan hunne 
bestemming dienstbaar gemaakt [deel IV bI. 499 volg.], een voorschrift 
in het Strafwetboek dienaangaande overbodig maakt. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

AI·t. 27 bis. Eenige leden achtten het niet wenschelijk de overtredingen 
bij de wet in twee categorie1in van lichtere en zwaardere te verdeelen. 
Hoe zulk eene verdeeling gemaakt wordt, hangt toch te veel van so.b
jectief oordeel af. Beter scheen het alle overtredingen hetzij onder het 
lichtere maximum van 3 en 6 maanden, hetzij onder het zwaardere van 
6 en 12 maanden te brengen. 

Sommige leden achtten het maximum van zes maanden te hoog voor 
feiten als die bedoeld in de artikelen 429. 1°, 431 en 450. 

Ter verbetering der redactie werd in bedenking gegeven te lezen: 
»De dunr der plaatsing in eene tuchtschool is 

"ten minste eene maand j 
"ten hoogste" enz. 

Subjectieve inzichten zijn bij deze indeeling van de overtredingen 
in twee categoriën ongetwijfeld van in vloed. Alle overtredingen 
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dus ook andere dan de in het Derde Boek van het Wetboek van 
Strafrecht genoemde, ten deze met misdrijven gelijk te stElllen zou 
evenwel te ver gaan; reeds nu wordt voor enkele der genoemde 
overtredingen het maximum van zes maanden door sDmmige leden 
te hoog geacht. Aan den anderen kant voor alle overtredingen een 
lager maximum aan te nemen dan voor het geringste misdrijf is 
niet wenschelijk waar het de bestraffing van jeugdige personen 
geldt. Sommige overtredingen I door kinder.3n gepleegd. zijn in 
aard en gevolgen inderdaad evr.n ernstig als eenige misdrijven. 

De jeugdige personen, voor wie de straf van plaatsing in eene 
tuchtschool vooral is bestemd, die nevens straf opvoeding, d.i. 
allereerst zorg, leiding en toezicht, noodig hebben I zijn trouwens 
degenen I die herhaaldelijk allerlei overtredingen plegen, niet min
der zeker dan zij, die eens een enkele maal zich aan misdrijf 
schuldig maken. Waar de soort der gepleegde overtreding wijst 
op een bijzondere behoefte aan opvoeding, mag de duur van deze 
niet te kort zijn. 

De rangschikking van de artt. 429,1°., en 450 onder het zwaardere 
maximum geschiedde vooral met het oog op de zeer ernstige ge
volgen. welke uit die overtredingen knnnen voortvloeien; art. 431 
is in dezelfde categorie opgenomen, omdat het daar bedoelde feit 
toch zelden door lieden beneden veertien jaren wordt gepleegd en, 
als jongelieden van veertien tot achttien jaren zich daaraan schuldig 
maken, des te ernstiger is wegens de veelal daarmede gepaard 
gaande baldadi~heden en de grootere behoefte aan leiding en toe
zicht die daaruit veelal blijkt. 

Art. 27ter. Eenige leden achtten het duidelijker in de artt. 21 en 
26 zeI ven van de straf van plaatsing in eene tuchtschool te gewagen. 
Het beroep. dat de Memorie van TO'llichting. in verband met art. 32 , 
tweede lid, op het systeem van het Strafwetboek doet, werd niet af
doende geacht. Van eene quaestie van systeem kan hier moeilijk ge
sproken worden. 

Voor dit artikel is de redactie gevolgd van artt. 19, laatste 
lid, 32, voorlaatste lid en 34 I voorlaatste lid. Uniformiteit is hier 
toch wel gewenscht. 

Art. 27quater. 

(nieuw artikel). 

De straf vall berisping bestaat in eene vermanende toespraak 
tot den veroordeelde, in verband met het gepleegde feit . 

O. art. 27quinquies = Art. 27quatel·. 

Memorie van Toeliohting. 

(Art. 27 quinquies). De naam :t berisping" duidt zelf reeds aan waarin 
deze straf bestaan moet. Alleen volledigheidshal ve wordt zij hier in 
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het kort omschreven. De aanwijzingen door wien, waar, wanneer en hoe 
deze straf wordt ten uitvoer gelegd, behooren to huis in het Wetboek 
van Strafvordering; het nieu w voorgestelde art. 344tel' voorziet hierin. 

Art. 33. 

Voorwerpen den veroordeelde toebe
hoorende , door middel van misdrijf ver
kregen of waarmede misdrijf opzettelijk 
is_ gepleegd, kunnen worden verbeurd
verklaard. 

Bij veroOl'deeling wegens misdrijf, 
niet opzettelijk gepleegd, of wegens 
overtreding, kan gelijke verbeurdver
klaring worden uitgesproken in de bij 
de wet bepaalde gevallen. 

[Vgl. deel J bI. 357.] 

Bij Je wet van 12 Febr. 1901 
(Stb. no.: 63) is aan dit artikel 
toegevoegd, als derde lid: 

Verbeurdverklaring 
kan worden uitgespro
ken ten laste van den 
schuldige, op wien arti
kel 39 wordt toegepast. 

O. = het gewijzigd artikel, behalve dat, in plaats van ten laste' ge
lezen werd: ten aanzien. 

Memorie van Toelichting. 

(tb·tt. 33 en 33bis). Zonder hoofdstraf, geen bijkomende straf. Het 
ontwerp huldigt dezen regel in zoo ver, dat, waar ingevolge art. 38 
geen straf wordt toegepast, in het algemeen ook geen verbeurdver
klaring, althans niet als straf, kan worden uitgesproken; terwijl ver
beurdverklaring wel is tt1egelaten, wanneer de zeer ernstige maatregel 
van art. 39, hoewel eigenlijk geen straf, wordt toegepast. 

[Zir "ervolg bij nrt. 33bis.] 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 33. De redactie geeft aanleiding tot de opvatting, dat de schul
dige verbeurd verklaard moet worden. Men gaf in overweging in plaats 
van ,. ten aanzien" te lezen :.ten laste". 

De in het Verslag in overweging gegeven wijziging is aan
gebracht. 

In G. O. was ten aanzien veranderd lD: »ten laste". 
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Art. 33bis. 

(nieuw artikel). 

Bij in- of vervoer van goederen in strijd met de rijksbelasting
wetten door een persoon beneden den leeftijd van achttien jaren 
kan de rechter, ook indien op den schuldige artikel 38 wordt 
toegepast, op vordering van het bestuur der belastingen, de 
verbeurdverklaring van de aangehaalde goederen uitspreken. 

O. = Art. 33bis. 

Memorie van Toelichting. 

Hoewel niet als u itzondering op den gestelden regel [zie de mem. 
van toel. op art. 33 hiervoor bl. 429] bevat art. 33bis toch eene bepaling, 
die feitelijk verbeurd verklaring mogelij k maakt, ook al wordt noch 
straf, noch de maatregel van art. 39 opgelegd. De verbeurdverklaring 
is dan echter zelve geen straf in den zin van het Wetboek maar een 
politiemaatregel. Zg is een gevolg van dezelfde gedachte, die in art. 7 
der invoeringswet van 15 April 1886 (Staatsblad nO. 64) het voorlaatste 
lid deed opnemen. 1 De redactie daarvan is in hoofdzaak hier gevolgd, 
IU et weglating natuurlijk van de onderscheiding voor kinderen benedE'n 
tien en beneden zestien jaren. 

Zie Verslag del' Bente Kamer en Regeeringsantwoord bij art. 9 , hiervoor bI. 419 en 420 . 

Art. 34, 

Verbeurdverklaring van niet 
in beslag genomen voorwerpen 
wordt, ingeval die voorwerpen 
niet worden uitgeleverd of het 
geldelijk bedrag waarop zij bij 
de uitspraak geschat worden, 
niet wordt betaald binnen twee 
maanden na den dag waarop de 
rechterlijke uitspraak kan WOI'

den ten uitvoer gelegd, vervan
gen door hechtenis. 

De duur dezer hechtenis is 
ten minste een dag en ten hoog
ste zes maanden. 

Die duur wordt in de rech
terlijke uitspraak in dier voege 

Bij de wet van 12 Feb!'. 1901 (Stb . no. 63) 
is toe~evoegd nnn het eerste lid: 

gelegd, vervan
gen door hechtenis, en ten 
aanzien van een minderjarigen 
persoon, die den leeftijd van 
achttien jaren nog niet heeft 
bereikt, door plaat ing in eene 
tuchtschool. 

1 Zie mr. SMlDT Wetboek van Strafrecht, V , bladz. 260 [nI. der .:erste uitgaaf. Sedert 
is dat voorlaatste lid ingetrokken; zie hiervoor bI. 106J, 
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bepaald, dat niet meer dan een 
dag voor eIken halven gulden 
van het in het eerste lid bedoeld 
geldelijk bedrag in de plaats 
treedt. 

Op deze hechtenis zijn de ar
tikelen 24 en 25 van toepassing. 

Ook de uitlevering van de 
voorwerpen bevrijdt van de 
hechtenis. 

en werd in plaats van het oude 4e en 5e 
lid gesteld als 4e, 5", 6e en 7e lid: 

De duur dezer plaatsing in 
eene tuchtschool is ten minste 
eene week en ten hoogste eene 
maand. 

Die duur wordt in de rech
terlijke uitspraak bepaald. 

Op deze hechtenis zijn de 
artikelen 24 en 25, op deze 
plaatsing in eene tuchtschool 
is artikel 24, tweede en derde 
lid, toepasselijk. 

Ook de uitlevering van de 
voorwerpen bevrijdt van de 
hechtenis en van de plaatsing 
111 eene tuchtschool. 

CVg!. deel J bI. 357.J 

O. = het gewijzigd art. 34. 

Memorie van Toelichting. 

(Art. 34). Evenals bij niet betaling van geldboeten behoort bij niet
uitlevering van verbeurdverklaarde voorwerpen en niet-betaling van de 
geschatte waarde zonder dat het geval, bedoeld bij art. 77 bis, aan wezig 
is, in plaats van vervangende hechtenis op de in dit ontwerp bedoelde 
personen de straf van plaatsing in eene tuchtschool te worden toege
past. Het daa.rvoor hier aangenomen maximum en minimum zijn gelijk 
aan die, in art. 23 voorgesteld. 

Het tweede en derde lid van art. 24, pasklaar gemaakt voor de ver
vangende straf van plaatsing in eene tuchtschool bij wanbetaling van 
de boete, worden ook op deze plaatsing in eene tuchtschool toepasselijk 
verklaard. Art. 25, ook geldende voor hechtenis bij niet-uitlevering 
van verbeurdverklaarde goederen, blijft hier buiten toepassing, omdat 
een jeugdig veroordeelde, aan wien de bijkomende straf van verbeurd
verklaring is opgelegd, zich nooit in een gesticht, bestemd tot de uit
voering van gevangenisstraf, kan bevinden. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord . 

..11'1. 34, zesde lid. Volgens de Memorie van Toelichting blijft art. 25 
hiel' buiten toepassing, omdat een jeugdig veroordeelde, aan wien de 
bijkomende straf van verbeurdverklaring is opgelegd, zi(;h nooit in een 
gesticht, bestemd tot de uitvoering van gevangenisstraf, kan bevinden. 
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Is dit wel juist? Gelijk [hiervoor blz. 415] in de Memorie van Toe
lichting wordt gezegd, kan in enkele gevallen de gewone gevangenis
straf ook op jeugdige personen worden toegepast. 

Hoewel, gelijk [hiervoor blz. 415] in de Memorie van Toelichting 
wordt gezegd, in enkele gevallen gevangenisstraf ook op jeugdige 
personen kan worden toegepast, is aan de toepasselijkverklaring 
- gesteld zij ware wenschelijk - van art. 25 op de straf van 
plaatsing in eene tuchtschool geen behoefte, zelfs niet als deze 
straf strekt ter vervanging van die van verbeurdverklaring. In dit 
geval toch kón deze nooit volgen op de gevangenisstraf. Deze 
laatste, die alleen die van art. 39tel' kan zijn, mag in geen geval 
worden uitgevoerd vóór het onvoorwaardelijk eindigen van de voor
ziening van Regeeringswege in de opvoeding I dus geruim en tijd 
nadat de rechterlijke uitspraak werd ten uitvoer gelegd. Indien 
tusschen het tijdstip van de plaatsing in een RÜksopvoedingsge
sticht en dat van het onvoorwaardelük ontslag de verbeurdver
klaarde voorwerpen nog niet zÜn uitgeleverd of hunne waarde nog 
niet is betaald, zal de straf van vervangende plaatsing in eene 
tuchtschool terstond na dat ontslag behooren te worden ondergaan. 
Art. 34, eerste lid, laat voor de uitlevering of betaling slechts 
twee maanden tijd. 

Zie Verslag der Eerste Kamer met Regeeringsantwoord bij art. 9, hiervoor bI. 419 en 420. 

Artt. 38 en 39. 

Art. 38. Een kind wordt niet 
strafrechtelijk vervolgd we~ens 
een feit I begaan voordat het 
den leeftijd van tien jaren heeft 
bereikt. 

Valt het begane feit in Cle 
bepaling van een l1lisdrijf waar
op gevangenisstraf is gesteld en 
dat niet alleen op klachte ver
volgbaar is of in die der over
treding ol1lschreven in artikel 
432, dan kan de burgerl~ike 
rechter, op vordering van het 
Openbaar Ministerie, gelasten 
dat het kind in een r~jksop
voedingsgesticht zal geplaat t 
worden, ten hoogste tot den 
leeftijd van achttien jaren. 

Dezelfde rechter kan altijd 
het ontslag gelasten. 

Bij de wet van 12 Febr. 1901 (Stó. nO. 
63) vervangen, door de volgende bepalingen : 

Art. 38. Bij strafrechtelijke 
vervolging van een minder
jarigen persoon wegens een feit, 
begaan voordat hij den leeftijd 
van zestien jaren heeft bereikt, 
kan de rechter bevelen dat de 
schuldige aan zijue ouders of 
zijn voogd zal worden terugge
geven, zonder toepassing van 
een ige straf. 
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Art. 39. Bij strafrechtelijke 
vervolging van een kind wegeus 
een feit, begaan voordat het 
den leeftijd van zestien jaren 
heeft bereikt, onderzoekt de 
rechter of het met oordeel des 
onderscheids gehandeld heeft. 

Blijkt niet dat het met oor
deel des onderscheid heeft ge
handeld, dan wordt op het kind 
geene straf toegepast. Valt het 
begane feit in de bepaling van 
een misdrijf waarop gevangenis
straf is ~esteld en dat niet alleen 
op klacl1te vervolgbaar is of in 
die der overtreding omschreven 
in artikel 432, dan kan de 
rechter gelasten dat het kind 
in een rijksopvoedillgsgesticht 
zal geplaatst worden, ten hoog te 
tot dell leeftijd van achttiell 
Jaren. 

Dezelfde rechter kan altijd 
het ontslag gelasten. 

BI\ikt dat het kind lllet oor
deel des onderscheids heeft ge
handeld, dan wordt het maxi
mum der hoofdstraffen, op bet 
strafbare feit gesteld, met een 
derde verminderd. 

Geldt het een misdr\if waarop 
levenslange gevangenisstraf is 
gesteld, dan wordt gevangenis
straf opgelegd van ten hoogste 
vijftien jaren . 

De in artikel 9ó 1". en 4". 
vermelde bijkomende straffen 
worden niet opgelegd. 

v 

Art. 39. Bij strafrechtelijke 
vervolging van een minderjari
gen persoon die tijdens de uit
spraak van het eindvonnis in 
eer ten aanleg den leeftijd van 
achttien jaren nog lliet heeft 
bereikt, wegens een fei t, val
lende in de bepaling van een 
misdrijf, kan de rechter bevelell 
dat de schuldige ter bcschi kking 
van de Regeering zal worden 
gesteld, zonder toepassÏllg van 
eenige straf, behoudens het 
bepaalde bij artikel 39ter, 
eerste lid. 

Bij strafrechtelijke vervol
ging van een minderjarigen 
persoon die op voormeld tijd
sti p d en leeft~j d van veertien 
jaren nog niet heeft bereikt, 
wegens een feit, vallende i.n 
de bepaling van eene der over
tredingen, omschreven in de 
artikelen 424-426, 42 '-433, 
439, 440,447,450,451,453 
en 4ó5, en begaan nadat hij 
gedurende de laatste twee jaren 
tweemalen onherroepelijk werd 
schuldig verklaard aan eene 
dezer overtredingen of aan eenig 
misdrijf, kan de rechter bevelen 
als in het vorige lid is bepaald, 
zonder toepassing van eenige 
straf. 

In denzelfden zin en zonder 
toepassing van eenige straf kan 
de rechter bevelelI bij 8traf
rechtel\ike vervolging van een 
llIillderjal'igen persooll cl ie op 
voormeld tijd tip den leeftijd 
vau veertien doch nog niet dien 
van achttien jaren heeft bereikt, 
wegens eell feit, vallende in de 
bepaling van eene der ovel'
tredingen, omschreven in 'de 

28 
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in het vorige lid genoemde 
artikelen, indien tijdens het 
plegen van de overtreding 
nog geen twee jaren zijn ver
loopell sedert eene vroegere 
schuldigverklaring van denzelf
den persoon aan eene dezer 
overtredingen of aan cenig mis
drijf on herroepelijk is geworden. 

[Vgl. deel I bi. 383.] 

O. Art. 38 = nieuw art. 38 behalve dat in plaats van zestienjal'en 
stond: "achttien jaren" en in plaats van zijn voogd stond" voogden." 

O. Art. 39. Bij strafrechtelijke vervolging van een mindeljarigen 
persoon wegens een feit, vallende in de bepaling van een misdrijf en 
begaan voordat hij den leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, kan de 
rechter bevelen dat de schuldige ter beschikking van de Regeering zal 
worden gesteld, zonder toepassing van eenige straf behoudens het be
paalde bij artikel 39tel', tweede en derde lid. 

Bij strafrechtelijke vel'volging van een minderjarigen persoon wegens 
een feit, vallende in de bepaling van eene der overtredingen, omschreven 
in de artikelen 424-426, 428-433, 439, 440, 447, 450, 451, 
453 en 455, en begaan voordat hij den leeftijd van veertien jaren 
heeft bereikt doch nadat hij gedurende de laatste twee jaren tweern alen 
onherroepelijk werd schuldig verklaard aan eene dezer overtredingen of 
aan eenig misdrijf, kan de rechter bevelen als in het vorige lid is be
paald, zonder toepassing van eenige straf. 

In denzelfden zin en zonder toepassing van eenige straf kan de rechter 
bevelen bij strafrechtelijke vervolging van een minderjarigen persoon 
wegens een feit., vallende in de bepaling van eene der overtredingen, 
omscbreven in de in bet vorige lid genoemde artikelen, en begaau voordat 
hij den leeftijd van achttien jaren doch nadat hij dien van v<;ertien 
jaren heeft bereikt, indien tijdens (en verder = art. 39). 

Memorie van Toelichting. 

(A1'tt. 38 en 39.) Voor de toelichting van deze artikelen wordt ver
wezen naar § 6 dezer Memorie [hiervoor bladz. 388 e. v.] 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

At·tt. 38 en 39. Eenige leden beschouwden het als eene leemte in 
het stelsel der Regeering, dat de Staat niet subsidiair de verplich
ting aanvaardt om voor de kinderen te zorgen, indien eenerzijds opne
ming in een Rijksinrichting en anderzijds teruggave aan ouders of voogden 
niet in bet belang der kinderen is. 

Ook werd bezwaar gemaakt tegen het noemen van bepaalde overtre
dingen in art. 39. Zie de opmerking, daaromtrent gemaakt bij art. 27bis 
[zie biervoor bI. 427]. 

---_.- -- - -
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Door anderen werd gevraagd, of de Regeering had nagegaan, of hier 
niet ook van in andere wetten dan in het Strafwetboek genoemde over
tredingen melding beboort gemaakt te worden. 

Voorts hadden sommige leden bezwaar tegen de hier gemaakte classi
ficatie naar den leeftijd. Daarmede wordt, naar zij meenden, inbreuk 
gemaakt op een der beginselen, waarop het ontwerp rust. In overwe
ging werd gegeven geen leeftijd te noemen en de beslissing aan den 
rechter over te laten. Anderen meenden dat dit te ver zou gaan; de 
rechter verkrijgt toch reeds eene groote vrijheid van handelen. 

De uitdrukking .. in denzelfden zin" werd geacht niet in overeenstem
ming te zijn met een goeden wetsstijl. 

Eenige leden achtten het niet wenschelijk kinderen, die zich aan be
delarij of landlooperij schuldig maakten, naar een Rijksopvoedingsge
sticht te zenden. Het geldt hier geen eigenlijke misdrijven en gelijkstel
ling met feiten als diefstal enz. zou, naar men meende, op het gemoed 
van het kind een verkeerden invloed hebben. Bedelarij en landlooperij 
behooren veeleer te leiden tot ontzetting der ouders uit het ouderlijk 
gezag of de voogdij. 

Het zal wel niet veelvuldig voorkomen, dat noch teruggave van 
het kind aan ouders of voogden, noch zijne opneming in een Rijks
inrichting (d.i. tuchtschool of Rijksopvoedingsgesticht), in zijn be
lang is. Mocht zulks bet geval blijken te zijn, dan laat echter het 
ontwerp een te/·tium ter beschikking. De rechter zal alsdan de toe
passing van dat te/·tium mogelijk kunnen maken door den jeugdigen 
persoon krachtens art. 39 ter beschikking van de Regeering te 
stellen. De Regeering is dan bevoegd het verblijf in het Rijksopvoe
dingsgesticht niet langer te laten duren dan noodig is om elders 
gelegenheid tot plaatsing te vinden ter voorziening van harentwege 
in de opvoeding_ Art. 39 bis, eel'ste lid, geeft daartoe vrijheid, 
die alleen beperkt kan worden door de voorschriften, die het 
tweede lid eischt, en bij de vaststelling daarvan is met het voren
staande rekening te houden. 

De leemte, waarop in het Verslag bij art. 38 wordt gewezen, 
bestaat derhalve niet, behalve in de gevallen, waarin een persoon 
beneden 18 jaren eene overtreding pleegt, die niet tot toepassing 
van art. 39 leiden mag. Doch in die gevallen is ook een zóó in
grijpende maatregel als de dwangopvoeding niet gewettigd en 
evenmin het onttrekken op andere wijze van het kind aan de zorg 
van zijne natuurlijke opvoeders . Het plegen van zoodanig op 
zichzelf staand feit bewijst niet de wenschelijkheid, dat het kind 
niet aan ouders of voogden worde teruggegeven. Als van elders, 
afgescheiden van het door het kind gepleegde vergrijp, die wen
schelijkheid mocht blijken, kan op andere wijze, buiten den straf
rechter om, het noodige worden gedaan om het buiten den in
vloed van die ouders of voogden te brengen. 

In art. 39 is de bevoegdheid tot terbeschikkingstelling van de 
Regeering afhankelijk gesteld van den leeftijd van den minderjarige, 
als hij voor den rechter verschijnt. Later zal de dwangopvoeding 
te kort zijn om nog doel te treffen. 
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Nu de meerderjarigheid op 21 jaren wordt teruggebracht is de 
wijziging, hier voorgesteld, noodzakelijk geworden. 

Dat de hier bedoelde classificatie inbreuk zou maken op een der 
beginselen, waarop het ontwerp rust, kan de ondergeteekende niet 
inzien. Waarschijnlijk had men het oog op het beginsel van 
vrijheid voor den rechter omtrent den te nemen maatregel. Die 
vrijheid is echter ook elders in het ontwerp beperkt juist in verband 
met den leeftijd j zoo kan de straf van berisping niet ter zake van 
misdrijf worden opge1egd aan een persoon boven veertien jaren 

;1\ (zie art. 39 septies (nieu w) , eerste lid). 

I1 

De motieven voor dwangopvoeding wettigen ook de aangenomen 
classificatie. Hoe ouder het kind wordt hoe meer zedelijke rijpheid 
en zelfbedwang mogen worden verwacht. Het zoude te ver gaan 
den rechter algeheele vrijheid te laten. De feitelijk niet zeer knel
lende band wijst duidelijk de bedoeling des wetgevers aan en voor
komt het misbruik dat anders wellicht van dwangopvoeding zou 
kunnen worden gemaakt. 

Waarom de uitdrukking ,. in denzelfden zin" niet in overeen
stemming zou zijn met een goeden wetsstijl , is niet duidelijk j zij 
laat hier in den aanvang van het derde lid van art. 39, in ver
band met de slotwoorden van het voorafgaande lid, geen twijfel 
omtrent de bedoeling. 

Het bestaande art. 39 van het wetboek laat reeds de mogelijkheid 
open een kind beneden zestien jaren ter zake van bedelarij of land
looperij in een Rijksopvoedingsgesticht te plaatsen. De ondervinding 
heeft niet het verkeerde daarvan aangetoond en in uitbreiding van 
die mogelijkheid tot het achttiende jaar kan toch geen bezwaar ge
legen zijn; de door eenige leden gemaakte bedenking schijnt trouwens 
vooral jongere kinderen te gelden. Waar de rechter volgens dit ont
werp zooveel meer vrijheid zal krijgen in de keuze van toe te passen 
maatregelen is er te minder reden de dwangopvoeding uit te slui
ten voor jeugdige bedelaars. Juist het bedelen door kinderen kan 
wijzen op de noodzakelijkheid in hunne opvoeding te voorzien. 

Bij het mondeling overleg werd van de zijde der Commissie opge
merkt, dat naar het schriftelijk antwoord des Ministers de in art. 39 
gebrachte wijziging, volgens welke de bevoegdheid des rechters, om 
een minderjarige ter beschikking van de Regeering te stellen, niet meer 
afhankelijk zal zijn van zijn leeftijd op het oogenblik van het begaan 
van het misdrijf, maar van zijn leeftijd op het oogenblik zijner ver
schijning voor den rechter, noodzakelijk is geworden door het voorstel 
om den leeftijd van meerderjarigheid op 21 jaren te stellen. De Com
missie verzocht den Minister dit betoog nader te willen toelichten. 

De Minister verklaarde hierop, dat bij vervroeging van den leeftijd 
der meerderjarigheid, het eerder zal kunnen gebeuren, dat een min
derjarige, die op het oogenblik van het begaan van een misdrijf den leef
tijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, op het oogenblik van de 
eindbeslissing des rechters den leeftijd van meerderjarigheid dicht zal 
genaderd zijn. Het ware echter niet wenschelijk , dat zoodanige min
derjarige voor den korten tijd, die tot zijne meerderjal'igheid moet ver-
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loopen, nog ter beschikking van de Regeering werd gesteld. Daarom 
is in het gewijzigd wetson twerp voorgesteld die terbeschikkingstelling 
alleen mogelijk te maken, indien de leeftijd van 18 jaren nog niet be
reikt is op het oogenblik van de verschijning van den minderjarige 
voor den rech ter. 

In G. O. bleef art. 38 onveranderd, doch werd art. 39 gelezen als volgt: 
G. O. Art. 39. Bij strafrechtelijke vervolging van een minderjarigen 

persoon beneden den leeftijd van achttien jaren wegens een feit, vallende 
in de bepaling van een misdrijf, kan de rechter bevelen dat de schul
dige t.er beschikking van de Regeering zal worden gesteld, zonder toe
passing van eenige stl ',[", behoudens het bepaalde bij artikel 39ter, tweede 
en derde lid. 

Bij strafrechtelijke vervolging van een minderjarigen persoon beneden 
den leeftijd van veertien jaren wegens een feit, vallende in de bepaling 
van eene der overtredingen, omschreven in de artikelen 424-426, 
428-433, 439, 440, 447, 450, 451, 453 en 455, en begaan nadat 
hij gedurende de laatste twee jaren tweemalen onherroepelijk werd 
schuldig verklaard aan eene dezer overtredingen of aan eenig misdrijf, 
kan de rechter bevelen als in het vorige lid is bepaald, zonder toepas
sing van eenige straf. 

In denzelfden zin en zonder toepassing van eenige straf kan de rech
ter bevelen bij strafrechtelijke vervolging van een minderjarigen persoon 
boven den leeftijd van veertien doch beneden dien van achttien jaren 
wegens een feit, vallende (en verder = art. 39). 

In bet N. G. O. luidde art. 39, gelijk het bij Nota van wijzigingen 
nogmaals gewijûgd werd = het nieuwe art. 39. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(7 Juui 1900.) 

Amendement van de heer·er. TltOELSTRA, VAN KOL en SCUAPER 

om aan art. 38 als eel'ste alinea toe te voegen: nEen kind wordt niet straf
I'echtelijk vervolgd wegens een feit begaan voordat het den leeftijd van twaalf 
jal'en heeft bereikt." 

Ilc heer TROELSTRA : Tk geloof dat na het debat dat tusschen den Minister en 
mij over dit ondel'w"I'P heeft plaats gehad, (zie hiervool' blz. 357 en 361) het onnoodig 
kan geool'deeld worden, om een lange toelichting op dit amendement te leveren. 
EI' is ook in rechtsgeleel'de kringen in ons land nog al oppositie gemaakt tegen 
het wegvallen van de laagste leeftijdsgrens zooals de Ministel' voorstelt. Ik verwijs 
slechts naar het artikel in het Weekblad van liet Recht daal'ovel', waarin bepaald 
pel·tinent wordt afgekeurd dat de Ministel' in dit opzicht van het bestaande recht 
wil afwijken. lk herinner de Kamel' aan hetgeen is voorgevallen in de "ergadering 
in 1895 van de JIII'istenvel'eelliging, toen door professor Simons wel'd herinnerd 
het feit, dat van den rechter in dit opzicht niet alles kan worden verwacht, dat 
soms vonnissen zijn geveld, waal'uit blijkt, dat men inderdaad niet alles in dit op
zicht van den rechter mag verwachten. 

Misschien zal de Minister mij antwoorden, dat prof. Simons niet een absolute 
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tegenstand el' is, Ik weet dat zeel' goed, maal' hij is toch tegen die gl'oote bevoegd
heid van den I'echtel' om personen van welken leeftijd ook voor den I'echter te 
dagen, in de vel'gadel'ing van de Jul'ÏstenveI'eeniging opgekomen, 

Ik heb sb'aks reeds als mijn meening uitgesproken dat de behandeling van jeugdige 
personen beneden de leeftijdsgruns waarvan eigenlijk van strafrechtelijke verant
woordelijkheid geen sprake kan zijn, dan ook niet in het strafl'echt tehuis behoort, 

Wat is stl'afl'echtelijke verantwoordelijkheid? 
Dat is: dat men zich bewust is van het plegen van een antisociale daad, dat 

men beseft, zich te vel'grijpen aan de wet en aan de maatschappelijke orde, 
Is daarvoor niet allereel'~t noodig, dat men een voldoenden blik heeft buiten den 

beperkten kring van het individueel belang, om te weten , wat de maatschappij 
eischt in het algemeen belang, dat men - laat ik het maal' noemen - zeker 
sociaal bewustzijn heeft? 

Is het daarvoOl' niet noodig, dat men weet, welke plaats men inneemt in de 
maatschappij 1 Dit te weten is m, i, onmogelijk VOOI' kindel'en beneden 12 jaal', 
Om die I'eden meen ik dat het wegvallen van de laagste leeftijdsgrens niet behoolt 
te geschieden, dat die jeugdige kinderen totaal buiten het stl'afrecht moeten 
gesteld wOl'den, 

Amendement van de heeren LUC.ASSE en LOEFf' 

strekkende, om in al't, 38 het wOOl'd ackttien te vervangen dool' "zestien." 

De heel' LUCASSE: In art, 38 wordt aan den l'echter een buitengewone be
voegdheid toegekend, namelijk om, na onderzoek det' zaak tet' terechtzitting -
ik meen dat art, 38 het oog heeft op het onderzoek eener zaak tel' terechtzitting , 
de Minister knikt toestemmend en dit zal dus zoo zijn - iemand, die VÓÓI' zijn 
achttiende jaat' een strafbaal' feit heeft gepleegd en daaraan schuldig werd bevon
den, niet te stl'alTen maat' aan zijn ouders of zijn voogd terug te geven, 

Die bevoegdheid gaat stellig zeer ver, Niet alleen, dat de rechter aan geen enkel 
voorschrift is gebonden, dat el' geen enkele waarbol'g bestaat, dat zulk een be
slissing doel zal tl'elTen en dat een behoorlijk toezicht door ouders of voogden zal 
worden uitgeoefend, dat ook geen rekening wordt gehouden met de vraag of het 
strafbare feit, dat gepleegd werd , een zwaai' misdrijf of wel een kleine overtreding 
was, maal' ook - en dit is on~ voornaamste bezwaar - de leeftijdsgrens in dit 
artikel aangegeven voor strafl'echtelijke niet-verantwoordelijkheid , is te hoog, 

Het kan hiel' toch betrelTen een feit gepleegd even VÓÓI' het achttiende jaar, dus 
door iemand, die zoo goed als volwassen kan beschouwd worden, door iemand die 
in het kwaad volleet'd kan zijn, voor wien het toepassen van zulk een kinder-maat
regel niet meel' past, die bovendien, waat'schijnlijk een beroep of ambacht reeds 
uitoefenende, dan niet meer zoo onder de dagelijksche leiding en het opzicht van zijn 
oudel'S of zijn voogd zal staan en op wien dus behoOl'lijke tucht moeilijk zal zijn 
uit te oefenen, 

Vandaar ons bezwaar tegen de voorgestelde grens van den achttienjarigen leeftijd, 
Wil men evenwel in bepaalde gevallen een bevoegdheid , als in dit artikel wordt 

bedoeld, aan den rechter zien toegekend, dan meenen wij, dat die bevoegdheid 
althans meer tot den kindet'leeftijd tot het zestiende jaar, behool't te worden beperkt, 

Ik hoop, dat èn de Minister èn de Karnet' geen bezwaar zullen hebben tegen ons 
amendement , dat geen afbreuk doet aan het stelsel van het wetsontwerp, 

De heer PIJNAPPEL: In het artikel wordt gesproken van voogden (in het meer
voud), van den schuldige (in het enkelvoud), 

Aangezien het nu een rechtsregel is dat iemand maat' één voogd heeft, wensch 
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ik te vragen of het niet betel' zou zijn te lezen: "Aan zijne ouders ofzijn voogd" 7 
Ik heb tot het stellen van deze vraag te meel' aanleiding, omdat bij de wijziging 

van het Wetboek van Stmfvol'dering voortdUl'end gesproken wordt van: oudel's 
of voogd, 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, Miniater van Justitie: Ik stem den heel' Tl'oelstra 
toe dat bij de algemeene beschou wingen tusschen hem en mij de gl'onden VÓÓI' en 
tegen zijn amendement voldoende van beide zijden bespl'oken zijn geworden, 

Evenwel zou ik wenschen nog twee opmerkingen te maken. Vooreerst deze: Waal' 
die geachte spl'eker zich bel'oept op de meening van pl'ofessol' Simons , uitgesproken 
in de vergadering van de Nedel'landsche Juristenvel'eeniging, mag toch niet \\lorden 
voorbijgezien dat deze hoogleel'aar thans juist tegenove,' den heel' de Pinto te 
kennen heeft gegeven, dat hij geen bezwaar heeft tegen het vervallen van de leef
tijdsgl'ens, indien het stelsel van dit :)Iltwel'p wordt aangenomen, Professor Simons 
schrijft: nml', de Pinto vel'oedigt het stelsel van onze wet en beroept zich daarbij 
ook op een uitspraak van mij zelf in dien geest gegeven. Juist daarom wensch ik 
te dien aanzien een enkele opmerking te maken, Wat werd dool' mij bij het geci
teerde debat in de Juristenvereeniging bestl'eden? De mogelijkheid dat kindel'en 
beneden de tien jaal' zonden kunnen wOl'den onderworpen aan stralIen als geldboete 
hechtenis of gevangenisstraf, Daarover, daa!'tegen liep de strijd; welnu bij het 
ontwerp zijn hechtenis en gevangenisstraf bij de strafl'echtelijke minderjarigen uit
gesloten en de oplegging van geldboete is aan een zoodanige voorwaarde verbonden 
dat zij bij kinderen beneden de tien jaar wel nooit zal zijn toe te passen." Ik heb 
aan deze verdediging van professor Simons inderdaad niets toe te voegen, 

Nu zegt [zie hiervool' blz 355 vlg,] de geachte afgevaardigde: ik zou VOOI' jeugdige, 
personen, zelfs voor kinderen wel een dwangopvoeding willen voorschrijven, maar 
dan moet dit niet geschieden dOOI' den rechter, maal' onafhankelijk van de straf
pl'ocedure door een andere autol'iteit. Nu komt het mij voor dat daal' waal' wij 
een del'gelijke autoriteit niet bezitten en wel den strafrechter hebben , die gewoon 
is dergelijke zaken te beoordeelen, het weinig aanbeveling zou verdienen geen ge
bruik te maken van den strafrechter dien wij bezitten , maal' uit te zien naar een 
autoriteit die nog ontdekt moet worden, 

Ik moet ove,'igens opmerken, dat het hiel' niet alleen betl'eft een quaestie van 
st'"Rfl'echtelijke verantwoordelijkheid , want volgens dit ontwerp zal de rechter steeds 
en in de ee,'Ste plaats hebben te vragen welke maatl'egel in ieder concreet geval 
het best VOOI' het kind zal zijn , Wanneer de rechte,' uitmaakt, dat het kind niet 
stl"Rfrechtelijk verantwoo,'delijk is, welnu , dan zal het worden opgezonden naar 
een Rijksopvoedingsgesticht, om daal' te blijven tot zijn meerdel'jarigheid of tot 
een andere maatregel van opvoeding zal genomen worden. Nu is het zeker niet 
uitgesloten dat ook tuchtschool of berisping uitgesproken wOl'dt, maal' dan "1"Rag 
ik , of el' inderdaad geen gevallen aanwezig zijn van kinderen tusschen 7 en 12 jaar, 
die zeel' goed weten , dat zij de strafwet niet mogen overtreden niet alleen, maal' 
waarin genoeg zedelijke "ijpheid bestaat, al is dit niet even ontwikkeld als bij volwas
sen pel'sonen, om een gevoelige straf volkomen te rechtvaardigen. Jongens van 
7 tot 12 jaar weten zeel' goed, dat zij niet mogen stelen, dat zij geen baldadigheid 
mogen plegen, dat zij de ruiten niet mugen ingooien enz. Het kan dus niet anders 
dan heilzaam zijn, wanneel' dergelijks bengels tot tuchtschool worden vel'oordeeld, 

Wat betreft het amendement van de heeren Lucasse en LoelI, moet ik zeggen, 
dat ik dit amendement niet kan aanbevelen. De heer Lucasse stelt zich voor , dat 
die terugzending aan de oude,'s in zeel' ernstige gevallen zal geschieden. Neen, Mijn
heer de \'oOl'zittel', daal'vool' is het artikel niet geschreven; het is alleen geschre
ven voor zeel' lichte gevallen , of voo,' overtredingen van achterlijke jongens en 
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meisjes. Het geval kan van zoo lichten aal'd zijn, dat de I'echter niet besluiten llan 
een straf op te leggen en het voor allen het best is de keuze van het tuchtmiddel 
aan de ouders over te laten; beter dan een door den rechter uitgesproken stl·af. 
kan het zijn dat het kind eens goed onderhantlen genomen wOI'dt door ouders of 
voogden. Het tel'ugzenden aan de ouders wil in het systeem van het ontwerp niet 
zeggen dat de kinderen straffeloos blijven. maal' alleen dat de straf zal worden 
toegepast dool' hen die gewoonlijk gezag over hen uitoefenen. En nu zie ik niet in 
waal·om. indien men deze maatl'egel niet in beginsel afkeurt bij lichte gevallen en 
pel'Sonen, die daarvool' geschikt zijn. ook bij een leeftijd van 16-1:; jaal' de I'echter 
niet de beschikking ovel' dat middel zou mogen hebben, 

(Door de Regeerin~ wordt in art. 38 de wijziging .angebracht. dat in pinats van 
voogden wordt gelezen "zijn voogd.") 

De heer PIJNAPPEL. voorzitter der Commissie van Voorbereidinfl: Wat de amende
menten aangaat, ban de Commissie in haar geheel zich niet vereenigen met het 
amendement door den heer Troelstl'a vel'dedigd. 

De Commissie meent dat in het algemeen het stellen van een gl'ens niet ge
wenscht is, iNdien het niet bepaald noodig is. En zij acht in dit geval het niet 
noodig een gl'ens te stellen op de gl'oDden dooI' professol' Simolls medegedeeld en 
door den Ministel' aangehaald, gronden die dan ook aantoonen, dat tegenovel' dit 
wetsontwerp niet kan wOI'den aangevoerd de uitspraak met overgroote meerder
heid dooI' de J1II'istenvel'eeniging in 1895 gedaan. De geachte verdedigel' van het 
amendement heeft el' zelf reeds de aandacht op gevestigd) dat toen geen spl-ake 
was van het stellen van een leeftijdsgl'ens in het algemeen) maar dat de vraag 
gesteld was ten aanzien van bepaalde stJ-aflen; boete. gevangenisstJ-af, hechtenis; 
tm'wijl stl'af van berisping buiten de quaestie werd gelaten. Omgekeerd is bij dit 
wetsontwel'p de stl'llf van berisping opgenomen en ook die van plaatsing in een 
tuchtschool , maar zijn daal'entegen hechtenis en gevangenisstJ-af niet opgenomen 
onrler de stJ-affen , die op .ieugdige misdadigers kunnen worden toegepast, terwijl, 
wat boete aangaat, daal'op wel de stemming van 1895 betrekking had, maar deze 
stmf in dit wetsontwerp) zooals prof. Simons te recht heeft opgemel'kt, een geheel 
bijzonder kal"l\kter heeft, omdat de bedoeling is haar te verhalen op de vel'diensten 
van den jeugdigen misdadiger, waaJ"Uit volgt dat van oplegging vall boete aan 
jonge kindel'en geen sprake zal zijn, omdat die geen verdiensten hebben. 

Wat betreft het amendement vOQI'gesteld dOOI' twee leden der Commissie, daal'
mede kunnen zich de beide andere leden niet vereenigen ) hoewel zij er juist niet 
in bijzondel'e mate tegen zijn 

Wij hebben zooeven van den heer' Bastel-t [zie hiervoor blz, 417. 4181 een betoog 
gehool'd om aan te prijzen het ste\len van de 16jarige leeftijdsgl'ens algemeen VOOl' 
het geheele wetsontwerp. 

Dit denkbeeln is evellwel niet in een amendement belichaam.l en dus ook niet 
aan een stemming van de Kamer onderworpen. Dat evenwel de Commissie van 
VOOl'bereiding niet voo I' alle gevallen het stellen van de 18jllrige leeftijtl~gl'ens in 
bescherming neemt, blijkt reeds hieru it, dat zij zelve vel'Scheidene amendementen 
heeft vool'gesteld . waal'in wOI'dt vool'gedl'agen. in bepaalde gevallen in plaats van 
die 18jal'ige) de 16jarige leeftijdsgl'ens te stellen. Wij wenschen dus niet een be
slissing over dit vraagstuk in het algemeen) maal' een beslissing ovel' iedel' geval 
op zich zelve. Op dezelfde gedachte berust het amendement vRn de heel'en Wil
linge en van Asch van Wijck) en zoo ook stellen nu de heeren Lucasse en Loeff 
VOOI' in art. 38 de 16jal'ige in plaats van de 18jal'Ïge leeftijdsgrens aan te nemen. 
De beide andere leden der Commissie - het vijfde lid is door ongesteldheid verhin-
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denl geweest aan de beool'rleeling van het amendement deel te nemen - mcenen 
dat die wijziging niet noodzakelijk is, omdat het hiel' niet geldt een imperatier 
voorschl'irt, maal' eenvoudig een bevoegdheid aan den rechtel' gegeven, bij welkel' 
gebruik hij , in verband met den leeflijd , ook zal letten op den aal'd van het feit 
en op de bijzondel'e omstandigheden waal'ondel' het gepleegit is, 

De heel' TROELSTRA : Het amendement is een poging om \'001' de jongste kin
del'en alle inmenging van den stl-afl'echtel' onmogelijk te maken, Wij zien daal'in 
een groot vOOl'deel, omllat van af het oogenblik dat de stl'afl'echter zich met het 
kind bemoeit, dit alleen kan gebaseel'd zijn op het beginsel, dat het kind begl'ip 
heeft van den omvang van de daad door hem tegenover de maatschappij gepleegd, 
En nu meen ik, dat het kinrl op dien leeftijd dat begl'ip niet heeft, EI' zijn ver
schillende leden dezer Vel'gadel'ing die el' steeds op wijzen, dat de natuu..tijke op
voeders van het kind de ouders zijn, Ik meen ) dat vOOi-a1 die leden moeten 
willen medewel'ken, om in een leeftijd, dat het kind zijn verplichtingen tegenovel' 
de maatschappij niet kan gevoelen: het aan de gewone tucht te onderwel'pen en 
inmenging van den rechte I' buiten te sluiten, 

Het dooI' ons verdedigite stelsel is ook in dit ontwerp van beteekenis, daal' ook 
volgens (Iit ontwel'p gevangenis en opneming in een huis van bewal'ing blijven bestaan, 

rn andere landen wOl'dt ,lit stelsel ook gehuldigd, In Duitschland is de laagste 
gl'ens 12 jaar ; evenzeer in Oostem'ijk, in Hongal'ije en in verschillende Zwitsel'
sche kantons; ook ons Cl'imineel Wetboek van 1809 nam dien leeftijd aan ; het 
Zwitsel"Sche avant-pl'ojet huldigt den 14jarigen leeftijd; Zweden den 15ja,'igen leef
tijd VOOI' zwal'e en den 16jal'igen VOOI' gewone misdaden , enz, 

Ik hoorde sb'aks zeggen, dat als een jongen de ruiten ingooit, het mogelijk moet 
zijn, hem strafl'echtelijk te vervolgen, Deze interl'uptie bevestigt mij in mijn mee
ning. dat het vel'keel'd zou zijn de mogelijkheid van stl-afl'echtelijke vel'volging van 
jeugdige kindel'en open te laten; want die vel'volging zal plaats hebben niet allcen 
voor zwal'e, maal' ook voor lichte misdrijven, Wij leven niet ondel' eene I'echte.-Jijko 
macht. of een open baal' ministel'ie. dat alleen in zeer bijzondere gevallen be
slag legt op kindCl'en en die wijsheid genoeg bezitten om te weten wanneer zij 
moeten ingrijpen, Ik herinner aan den cisch, enkele. jal'en geleden gedaan dOOI' 
het openbaar ministerie te Leeuwal'den. dat dl'ie jaren gevangenisstmf eischte VOOI' 
een meisje van 11 jaal', dat drie centen had gestolen. Dit gebeurde in het belang 
van het kind; dit was een uiting van wijsheid van dien ambtenaal', 

lk meen daal'om. dat het in het belang van rle kimlel'en is, dat zij zoo lang mo
gelijk uit handen van den I'echter blijven en dat Cl' althans tot den 12jal'igen leef
tijd van geen strafrechtelijke vervolging spl-ake kan zijn, 

Dc heel' VAN ASeH VAN WlJCK (Wijk bij Duul'stede): Na hetgeen ik heb ge
zegd bij de algemeene beschouwingen meen ik mct eeu enkel wOOl'd mijn stem te 
'moeten motiveeren, die ik zal uitbl'cllgen tegen het amendement van den heel' 
Tl'oelstra, Ik heb gezegd. dat ik betl'eul'de . dat de laagste leeftijdtigl'ens vel'viel en 
dat ik zou wenschen te behouden wat in art. 38 van het Stl'afwetboek is voor
geschreven, 

Nu heb ik tegen het amendement van den heel' Tl'oelstl'a het bezwaal', dat hij niet 
alleen de leeftijdsgl'ens van 10 jasl' (ot 12 jaal' vel'ilOogt, maal' dat hij tevens den 
waal'bol'g I:\at vervallen van in bijzond<!I" gevallen te kunncn ingrijpen ) die gegeven 
is in de tweede alinea van al't. 3~. 

De heel' LUCASSE: De Ministel' heeft gezegd wat volgens hem met art 38 wordt 
bedoeld ) maal' die bedoeling is toch niet in het artikel uitgedrukt, 
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Volgens art. 38 is de rechtel' volkomen bevoegd personen tot den achttienjari
gen leeftijd, die, welk strafbaar feit ook pleegden, niet te straffen. Nu zegt de 
Ministel' wel, dat de rechtel' van die bepaling wel geen gebruik zal maken bij een 
zeer ernstig feit, doch dit volgt niet uit de woorden van het artikel. Nam de Mi
nister een dergelijken waal'borg nog in het al,tikel op, dan zou het aannemelijker 
worden, maal' die waarborg staat el' niet in. De rechter is volkomen VI'ij en aan 
niets gebonden. 

De Minister zegt verder) dat de schuldige, die aan zijn ouders of aan zijn voogd 
wordt tel'uggegeven) niet ongestraft wordt gelaten, want dat dan zijn ouders of zijn 
voogd dit zullen moeten doen; maal' hoe weet men dat dit zal gebeuren en welke 
èontl'óle heeft de I'echter daarop? Ook daal'van is niets in het artikel te lezen. Een 
dergelijke veelomvattende bevoegdheid aan den rechtel' te geven gaat ons dan ook 
veel te vel'. 

Wij kunnen el' ons wel bij nedel'leggen) als zulk een bevoegdheid wordt gegeven 
VOOI' kindel'en, maal' niet als zij wOI'dt gegeven ook voor pel'Sonen van 16 tot 18 
jaal', die in den I'egel als volwassen kunnen worden beschouwd en in het kwaad 
volleerd kunnen zijn. 

(Het amendement-'fltOELSTRA c. s. wordt verworpen met 61 tegen 5, het amendemenl
LUCASSE c. s. aangenomen met 36 tegen 30 stemmen.) 

Zie verslag der Eerste Kamer met Regeeringsantwoord bij art. 9. 

Art. 39bis. 

(nieuw artikel.) 

Indien de rechter heeft bevolcn, dat de schuldige ter be
schikking vau de Regeering zal worden gesteld, wordt bij 

hetzij in een rijksopvoedingsgesticht geplaat t, ten einde 
aldaar, of later op andere wijze, van Regeeringswege in zijne 
opvoeding worde voorzien, 

hetz~i t.Cl' opvoeding toevertrouwd aan cene in het Rijk ge
vestigde, rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging of aan eene 
aldaar gevestigde stichting of instelling van weldadigheid, wier 
statuten, stichtingsbrieven of reglemeutel1 duurzame verzorging 
van minderjarigen in of buiten gestichten voorschrijven, ten 
einde door haar, of later op andere wijze, van Regeeringslvege 
111 zijne opvoeding worde voorziell, 

in het eene en het and ere geval niterlij k tot h ij den leeftij d 
van een en twintig jaren zal hebben bereikt. 

Bepalingcn ter uitvoering van het eerste lid van dit artikel 
en omtrent het voorwaardelijk of onvoorwaardelijk eindigen van 
de voorziening van Regeeringswege in de opvoeding worden, naar 
beginselen bij de wet te stellen, vastgesteld bij algemeenen maat
regel van bestuur. 

O. Art. 39bis, eerste lid. Indien de rechter heeft bevolen dat de 
schuldige ter beschikking van de Regeering zal worden gesteld) wordt 
hij in een rijksopvoedingsgesticht geplaatst ten einde aldaar of later op 
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andere wijze van l-tegeeringswege in zijne opvoeding worde voorzien, ten 
hoogste tot hij den leeftijd van drie en twintig jaren zal hebben berllikt. 

tweede lid = art. 39bis, tweede lid. 

Memorie van Toelichting . 

(Ad. 39bis.) In § 6 dezer Memorie, [hiervoor blz. 388 vlg.] wordt de 
wenschelijkheid aangetoond van de bij dit artikel voorgestelde regeling. 

In het tweede lid wordt de uitvoering daarvan opgedragen aan een 
algemeenen maatregel van bestuur, naar beginselen bij de wet te stellen. 
Die algemeene maatregel zal dus niet enkel de inrichting van een Rijks
opvoedingsgesticht moeten voorschrijven, maar ook moeten regelen den 
overgang uit zoodanig gesticht met voortzetting van de voorziening van 
Regeering'swege in de opvoeding. Tevens zal de algemeene maatregel 
moeten bepalen op welke wijze deze voorziening zal eindigen bij het 
verlaten van hetzij het Rijksopvoedingsgesticht, hetzij van de plaats, 
waarheen de jeugdige persoon later is overgebracht, terwijl ook daarin 
behoort te worden voorzien in het geval het raadzaam wordt geacht 
aan den terugk~er in de vrije maatschappij, vóór het voleindigen van 
het 23ste jaar, voorwaarden te verbinden, welker niet inachtneming 
de herplaatsing onder het onmiddellijk toezicht der Regeering zal ten 
gevolge kunnen hebben. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

A,·t. 39bis. Volgens het eerste lid kan de plaatsing in een Rijksop
voedingsgesticht duren tot het 23ste jaar. Sommige leden meenden, 
dat hier aan de ambtenaren der Regeering eene te groote vrijheid is 
gegeven, al zal die door den in het tweede lid bedoelden algemeenen 
maatregel eenigszins kunnen worden beperkt. In overweging werd ge
geven den rechter de bevoegdheid te geven den schuldige slechts voor 
een bepaalden tijd ter beschikking van de Regeering te stellen. Ook 
wees men hierbij opnieuw op de wenschelijkheid van bepaling van het 
tijd~tip der meerderjarigheid op 21 jaren. 

De uitdrukking »ten hoogste tot hij " enz. werd minder fraai geacht. 
Voorts werdt, gevraagd of het tweede lid niet kan vervallen met het 

oog op art. 21 van wetsontwerp 32 [zie Dl. VI bI. 628J. 

Het is vooraf niet uit te maken hoelang de dwangopvoeding zal 
moeten worden voortgezet om doel te treffen j dit hangt af én van 
het kind zelf én van de omstandigheid of de ouders of voogden 
betere inzichten hebben gekregen in hetgeen het belang van het 
kind vordert. Hierbij worde intusschen in het oog gehouden, dat 
het voortduren van de dwangopvoeding niet noodzakelijk maakt 
dat de jeugdige persoon tot zijne meerderjarigheid in een Rijks
opvoedinggesticht blijve; ook :0 op andere wijze" kan in de opvoe
ding worden voorzien. Doordien nu de meerderjarigheid op 21 jaren 
wordt voorgesteld, zijn de bezwaren, aangevoerd tegen den langen 
duur der dwangopvoeding , ongetwufeld aanmerkelijk verminderd. 

In plaats van »tenhoogste" wordt thans gelezen »uiterlijk." 
Het tweede lid van dit artikel komt niet overbodig voor, ook 
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al worden de voorschriften van art, 21 van ontwerp nO
, 32 voor 

een deel hierin teruggevonden, Dat du beginselen, waarop de bij 
algemeenen maatregel van bestuur te maken bepalingen zullen 
rusten, bij de wet moeten worden gesteld, is in elk geval een 
voorschrift, dat in het Strafwetboek te huis behoort naar analogie 
van art, 22, tweede lid, van dat Wetboek, 

In G, 0, was 10 het Ilerste lid ten hoogste vervangen door» uiterlijk," 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer, 
{7 Juni 1900,) 

Amendement van de lzeel'en TltOELSTltA, VAN KOL e'/l SCHAPlOt 

om de eerste alinea van al't, 39bis Wetboek van Stl'afl'echt aldus te lezen: 

»Tndien de rechtcr heeft bevolen, dat de schuldige ter beschikking van de 
Regep.I'ing zal worden gesteld, wOl'dt van Regeeringswege in zijne opvoedin[( 
voorzien) uiterlijk tot hij den leeftijd van een en twintig jaren zal hebben bel'eikt ," 

Dit amendement werd ingediend met de volgende schriftelijke toelichting: 

Volgens het Regeeringsvoorstel zal het schuldige kind in elk geval in een 
Rijksopvoedingsgesticht moeten wOl'f1en geplaatst, tel'wijl later plaatsing bij 
pal'ticuliel'en mogelijk is, 

De ondergeteekenden zijn echtel' van oOl'deel, dat de Regeel'ing in elk speciaal 
geval Vl'ij moet blijven, indien reeds aanstonds doelmatige verpleging en op
voeding eldel's dan in het Rijksopvoedingsgesticht mogelijk blijkt, deze wijze 
van opvoeding, die in beginsel betel' is dan de gestichtsopvoeding , toe te passen, 

De heel' 'l'ROELSTRA: liet komt ons VOOl', dat de vrijheid del' Regeering om 
in deze naar bevinfl van zaken te handelen, onnoodig aan banden wordt gelegd, 

lIet is in het algemeen uiet aan te bevelen, p,r sc een kind te plaatsen in een 
gesticht, daargelaten of dit een pal'ticuliel' of een Rijksgesticht is, Het is toch 
voldoende bekend, dat de gestichtsopvoeding slechts een sUl'l'ogaat kan zijn en dik
wijls een zeet' slecht surrogaat is van de gezinsopvoeding, Dit geldt vooral waal' 
in gestichten bij elkaar wOl'den gebl'acht personen van wie I'eeds gebleken is, 
dat zij I'eeds meel' dan de nOl'male personen onderhevig zijn aan verkeel'de invloeden, 
Zoo gemakkelijk woekert in een gesticht een bacterie VOOI't) en daal'om moet slechts 
noone wOl'den overgegaan tot de plaatsing van een kind in en gesticht, 

Volgens flit vooI'stel zal de plaatsing in een opvoedingsgesticht, en nog wel in 
ecn van het Rijk, p~r se plaats vinden en het zal dus kunnen voorkomen dat een 
kind daal' meel' of min bedol'ven wOl'dt en latei' geplaatst wOI'dt in een gezin, 
waarin het de besmetting zal ovel'bl'engen, die het j 'u het gesticht heeft opgedaan, 

Op de JUl'istenvel'gadel'ing van 1895 heeft de heel' Goeman Borgesius gewezen 
op de wenschtJlijkheid van de verpleging del' kindel'en vooral in het gezin, 

Nu zal het zeker in de pl'actijk dikwijls moeilijk zijn geschikte gezinnen te vin
den, Gezinsopvoeding als I'egel te stellen zou niet gaan, maal' dit bedoelt het amen
dement ook niet j het bedoelt slechts het volgende mogelijk te maken, 

In een kleine plaats heeft een kind een ovel'tl'eding begaan, en wordt ten ge
volge daal'van dool' den rechter ter beschikking van de Regeering gesteld, 

Op de plaats waal' dit kind woont, ' is el' iemand , misschien een predikant of een 
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ander, die de oudel'S van het kind en dit zelf kent, die weet wat voor vleesch hij 
in de kuip heeft, en die genegen is het kind bij zich te nemen, 

Dit za) volgens het voo l'S tel del' Regeel'ing niet kunnen gebeuren, want dit be
paalt, dat het kind in elk geval onmiddellijk moet geplaatst worden in een Rijks
opvoedingsgesticht, Eerst zal dns het slechtere gekozen moeten worden VÓÓI' men 
tot het betel'e kan ovel'gaan, 

Wij meenen dat de Regeering de gelegenheid moet hebben in dergelijk gevalon
middellijk het kind in een gezin te plaatsen, 

lIet is zeel' wel mogelijk dat Vóó,' het vonnis wo,'dt uitgesp,'oken, iemand het 
kind tot zich genomen heeft, en dan eel'st zou, volgens het Regeeringsvoorstel , dat 
kind eel'St uit dat gezin moeten wo,'den overgebracht in het Rijksopvoedingsgesticht, 

Oit komt ons totaal ove,'bodig en onnut voor, en daal'om meenen wij, dat de 
Regee,'ing in deze de v,'ije hand moet hebben om datgene te doen wat volgens .Ie 
vaak zee" ve,'schillende omstandigheden naa" bevind van zaken zal moeten geschieden. 

Amendemenl. van de heeren LUCASSE en LOEFF 

om het eerste lid Ie lezen, als volgt: 

Indien de rechter heeft bevolen, dat de schuldige te,' beschikking van de 
Regeel'ing zal wOl'den gesteld, wo,'dt hij 

hetzij in een Rijksopvoerlingsgesticht geplaatst ten einde aldaa,' of late,' op 
andel'e wijze van Regeel'ing3wege in zijne opvoeding worde voorzien, 

hetzij ter opvoeding toeve"l,'ouwd aan eene in het Rijk gevestigde, l'echts
pe,'soonlijkheid bezittende ve,'eeniging 1 aldaa,' gevestigde stichting of instelling 
van weldadigheid, wiel' statuten, stichtingsb,'ieven of ,'eglementen dUlll'zame 
ve,'zorging van minde"jarigen in of buiten gestichten voo,'sclll'ijven en die, 
blijkens schriftelijke ve,'kla,'ing van het bestunI' zich aan van Regeeringswege 
gestelde voorwaarden onderwerpt, 

in het eene en het andere geval uitel'iijk tot hij den leeftijd van een en 
twintig jal'en zal hebben be,'eikt, 

De hee,' LOEFF: De bedoeling van het amendement dOOl' den heel' Lucasse en 
mij voorgesteld is dezelfde als die van het amendement ingediend dool' de heeren 
Troelstt-a, van Kol en Schapel' , en zooeven dool' den heel' Troelstl'a toegelicht, Ik 
kan mij dan ook, voor wat ons amendement bet,'eft 1 voor een goed doel refereeren 
aan die toelichting, Ik wensch nog alleen op één punt te wijzen, 

Blijkens de gewisselde stukken meent de Minister - en dit is, geloof ik, de 
hoof,lt'eden waa,'om hij altijd eerst opneming in een Rijksopvoedingsgesticht wenscht 
- dat het steeds noodig is om, Vóó,' dat opvoedelingen elders wo,'den geplaatst, 
hen te classificee,'en, dat wil zeggen te ondel'Zoeken en vast te stellen hun karakte,' , 
uit welke laag del' maatschappij en uit welke omgeving ze komen, welken aanleg 
ze hebben enz, 

Nu kan het echter voorkomen - en het zal, bedrieg ik mij niet, zelfs zee,' 
dikwijls voorkomen - dat een zoodanig ondel'Zoek, na het wijdloopig onderzoek 1 

dat reeds dool' den rechte,' of dool' een rechtel'·commissaris bijv, bij de instl'uctie 
is ingesteld , niet meel' noodig is, Voor zulk een geval zien de heel' Lucasse en ik 
niet in waarom het Rijksopvoedingsgesticht zou moeten fungeeren als een SOOl't van 
doorgangshuis, en waal'om del'gelijke jeugdige opvoedelingen, zonde,' het welslagen 
hunnel' vel'dere opvoeding in gevaal' te bl'engen, niet aanstonds zouden kunnen 
wOl'den toevertrouwd aan pal'ticulieren zondel' dat zij een doorgang hebben gemaakt 
dool' een Rijksopvoedingsgesticht, 
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Wanneel' de Minister gehoor zou kunnen gp.ven aan den wensch zooeven door 
den heer T,'oelstra uitgesproken en nu door mij herhaald, zou hij, geloof ik, 
daardoor tevens te ge moet komen aan een verlangen dat, ik mag wel zeggen in 
breeden k,'ing, wordt gekoesterd, Reeds bij de eerste besprekingen van de onder
werpen die wij thans behandelen . is 0, a, doo,' den sch,'ijver del' jUl'idieke hoofdar
tikelen in de Niel'UJe RoUprdomsche Courant op dit punt gewezen, De aandacht de,' 
KameI' is e,' late,' uitd,'ukkelijk op gevestigd doo,' den Bond van kinderbesche,'ming , 
bij een ad ,'es , dat ons in den loop van dit jaa,' heeft be,'eikt, Ook heeft nog on 
langs p,'ofessor Simons in Het Paleis 0"" Justitie aan deze zaak een ko,'te beschou
wing gewijd, aan het slot waa,'van hij een wijziging als de onderhavige met nadruk 
in de aandacht van Minister en Kame,' aanbeveelt, 

Het voornaamste ve,'Schil, Mijnhee,' de Voorzitte" . tllsschen het amendement van 
de hee,'en T,'oelstra c, s, en het doo,' ons ingediende, is , beddeg ik mij niet, 
daarin gelegen . dat wij van oo,'deel zijn, rlat deze ,'egeling, althans in hoofdtrekken. 
die nader in ontwe,'p 32 [dat is geworden de wet van 12 februari 1901 Stbt, 64. 
houdenrle beginselen en voo,'schriften omt,'en t maatl'egelen ten opzichte van jeugdige 
persomm, zie DI. IV, bI. 499 en vlg,J worden uitgewerkt . in dit wetsontwerp thuis 
behoo"t. terwijl bij het amendement van de heeren T,'oelstra c, s, eigenlijk alleen 
in de toelichting wo,'dt gezegd wat de hee,'en bedoelen, terwijl de tekst van hun 
amendement die bedoeling niet voldoende uitdl'Ukt en zij eigenlijk de qllaestie waa,'
ovel' het gaat, ve"plaatsen na:\I' het ontwe,'p nO, 32, 

De hee,' CORT VAN DER LTNDEN, Minister van Justitie : Tegen het amendement 
van de heeren Lucasse en Loeff heb ik geen overwegend bezwaa,' , Alleen wil ik 
deze opmerking maken , dat ik voo,'zie dat van de bevoegdheid, die dooI' dit amen
dement aan de Regeering wordt gegeven, slechts in zeldzame gevallen geb,'uik zal 
worden gemaakt, Want ik v,'aag mij af hoe de Regee,'ing van de zaak gesaisisseerd 
zal wo,'den, De rechter zal het kind te,' beschikking van de Regeel'ing stellen, Hoe 
zal de Regeering weten dat een de"gelijk vonnis geveld is 7 En hoe zal de Regee
dng in korten tijd de noodige inlichtingen kunnen inwinnen 7 Jntusschen el' kun
nen omstandigheden zich voordoen dat een kind ve,'Zo"gd is en een particulie,'e 
verceniging het kind zich reeds aant,'ekt, zoodat voldoende in zijn opvoeding is 
voo,vlien; dan zouue het een ove,'bodige fOl'maliteit zijn het kind ee,'St nog gedu
,'ende een kOl'ten tijd in een Rijksopvoedingesticht te" observatie te laten, Voo,, 
die zeldzame gevallen zou het amendement de mogelijkheid laten, Ik zie geen be
zwaaI' dat aan de Regeering. die altijd zal beoordeel en of zij e,' al dan niet geb,'uik 
van zal maken , de bevoegdheid vel'leend wOl'd t, 

Meel' bezwaal' heb ik tegen het amendement van den heel' Troelst,'a c, s,. om
dat daal'dool', vool'!ll dooI' de toelichting , reeds hiel' zou worden uitgemaakt, wat 
ik lievel' zou hebben beslist bij het ontwerp na, 32, dat directe gezinsverpleging 
mogelijk zal zijn, De mogelijkheid van gezinsverpleging laat de Regee,'ing ook toe, 
maa,' dool' intermediair van een \'C1'eeniging; alleen wanneer een vereeniging zich 
met (Ie gezinsverpleging belast laat de Regee,'ing gezinsve"plegillg toe, De quaestie 
behoOl't eigenlijk te worden uitgemaakt bij het volgende wetsontwerp, maal' zou 
doOi' de beslissing ovel' het amendement van den heel' Troelst,'a reeds hiel' worden 
geprejudicieerd . Daarom geef ik de voorkeur aan het amendement van de heeren 
LUC!lsse ell Loeff, 

(Het amendemellt-Lncassp en Loctf. nadat daarin door de voorstellers achter vereenig;"g 
i. inlCelascht nof oon eene", wordt door il~ Regeering overgenomen; ont VaD de heeren 
'1'l'oel.tr8 Il, s, wordt ingetrokken ,) 
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(28 Juni 1900,) 

Bij de tweede lezing we,'d het doo,' de Regeering, in overleg met de Com
missie van VOOl'bereiding, gedane voo ,'Stel 

om in het eerste lid van artikel 39bi.!, na het eerste "hetzij" de woorden 
"of late" op ande"e wijze" tusschen komma's te plaatsen en na het tweede 
nhetzij", de wool'den : "en die, blijkens sch ,'iftelijke vel'klaring, , .. onderwerpt", 
te vervangen dooI': n ten einde dool' haal', of late" op andel'e wijze, van 
Regeel'ingswege in zijne opvoeding worde vool'zien" 

aangenomen, na de volgende toelichting: 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, jjfiniJter van JU4titie: In de ee,'ste plaats 
a,'t, 39bis, De wegvallende woorden betl'effen de uitvoering vall het vool'sclll'ift 
van dit eerste lid en behooren dus, ingevolge het laatste lid van al't, 39bi., meel' 
tehuis in ontwel'p 32, waal' zij dan ook in al't. 12 vool'komen, dan in dit ontwerp. 

De in de plaats te stellen woorden houden vel'band met de eerste aanwijzing hoe 
te handelen met een tel' beschikking van de Regeering gestelden schuldige; gelijk 
tie eerste aanwijzing het mogelijk maakt den schuld ige, na aanvankelijke plaat
sing in een Rijksopvoedingsgesticht, later op andere wijze van Regeel'ingswege op 
te voeden, zoo geeft de te verandel'en tweede aanwijzing gelegeflheid den omge
keerden weg te volgelI en den schuldige, die aanvankelijk aan een vel'eeniging, 
stichting of instelling van weldadigheid was toevel'tl'ouwd, later zoo noollig in een 
Rijksopvoedingsgesticht te plaatsen, De bedoeling van deze wijziging is dus geen 
andel'e dan om al'l 39biJ in ovel'censtcmming te bl'engen met de bepalingen van 
ontwerp nO , 32, 

Art. 39tel', 

(nieuw al,tikel.) 

B~i het bevel, dat de schuldige aan een mi drijf, waarop als 
maximum eene gevangenisstraf van drie jaren of meer is ge
steld, ter beschikking van de Regeering zal worden gesteld, 
kan de reehter den schuldige teven veroordeelen tot gevange
nisstraf van ten hoog. te de helft van het maxinllnn op bet 
misdrijf gesteld, Geldt het een llli drijf waarop levenslange 
gevangenisstraf is gestcld, dan kan gevangeni straf worden op
gelegd van ten hoogste tien jaren. 

De ingevolge dit artikel opgelegde gevangenisstraf wordt niet 
tenuitvoergelegcl vóór deu dag) waarop de voorziening van Re
geeringswege in de opvoeding van den chuldige onvoorwaar
delijk eindigt. 

Art. 39quate1" 

(nieuw artikel,) 

De tenuitvoerlegging van de ingevolge het vorige artikel op
gelegde gevangenisstraf kan worden opgeschort bij een besluit 
van het hoofd van het Departement van Justitie, 

Dit besluit kan te allen tijde door het hoofd van hetzelfde 

- - - - -------
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Departement worden herroepen ingeval de veroordeelde zich 
slecht gedraagt of in strijd handelt met de in zijnen verlofpas 
uitgedrukte voorwaarden. 

De gevangenisstraf wordt geacht te zijn ondergaan door het 
verloop van haren duur sedert den dag van het besluit tot 
opschorting van de tenuitvoerlegging en in elk geval op den 
dag, waarop de veroordeelde den leeftijd van vij f en twintig 
jaren heeft bereikt, tenzij inmiddels dat besluit is herroepen. 

O. ib·t. 39ter. Bg het bevel, dat de schuldige aan een misdrgf, 
waarop als maximum eene gevangenisstraf van vier jaren of meer is 
gesteld, of aan een der misdrijven, omschreven in de artikelen 191, 
239,285, 301, 306,315,318,326,350,351 en 416, ter be
schikking van de Regeering zal worden gesteld, bepaalt de rechter een 
termijn van ten minste één jaar en ten hoogste drie jaren als proeftijd, 
welke voor den schuldige zal ingaan op den dag, waarop de voorzie
ning van Regeeringswege in zijne opvoeding onvoorwaardelijk eindigt. 

Tevens veroordeelt de rechter den schuldige tot gevangenisstraf van 
ten hoogste de helft van het maximum op het misdrijf gesteld. 

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

O. Art. 39quatel·. De ingevolge het vorige artikel opgfllegde gevangenis
straf wordt geacht geheel te zijn vervallen indien vóór hare tenuitvoer
legging de proeftijd is verstreken. 

Met de tenuitvoerlegging van de straf eindigt de proeftijd. 
De proeftijd loopt niet gedurende den tijd, dat de schuldig verklaarde 

ter zake van een opnieuw gepleegd strafbaar feit wordt vervolgd en de 
rechterlijke uitspraak deswege nog niet onherroepelijk is gewordon. 

In O. kwam het nieuwe art. 39quater niet voor. 

Memorie van Toelichting. 

(Artt. 39tel' en 39quate,·.) Reeds aan het slot van § 7 dezflr Memorie 
[hiervoor blz. 395] wordt betoogd waarom het noodig is, dat in som
mige gevallen na dwangopvoeding nog gevangenisstraf kunne worden 
toegepast. Ter voldoening zooveel mogelijk aan tegenstrijdige eischen 
voeren deze artikelen daarom een soort van voorwaardelijke veroordee. 
ling tot gevangenisstraf in, welke alleen kan worden uitgesproken bij 
schuldigverklaring aan een uitdrukkelijk aangewezen zeer ernstig mis
drijf, terzake waarvan de rechter niet eene der voor jeugdige personen 
vastgestelde hoofdstraffen oplegt doch den schuldige ter beschikking van 
de Regeering stelt. 

Het maximum der gevangenisstraf voor jeugdige personen wordt in 
het voorlaatste lid van art. ::l9ter bepaald op de helft van het maximum, 
op het misdrijf gesteld, terwijl in plaats van de levenslange gevange
nisstraf eene tijdelijke wordt gesteld van ten hoogste tien ja.ren, een 
duur gelijkstaande met de helft van dien, in verschillende artikelen van 
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het wetboek facultatief naast levenslange gevangenisstraf voor volwas
senen aangenomen. 

Bij de opnoeming van de artikelen, die 7.eer ernstige misdrijven be
treffende, is natuurlijk rekening gehouden met de mogelijkheid dat een 
persoon beneden achttien jaren zich daaraan schuldig maakt; er zijn 
zware misdrijven, die een kind niet pleegt, zelfs feitelijk niet kan plegen. 

Het voorwaardelijk karakter dezer straf is hierin gelegen, dat zij 
alleen dan wordt voltrokken, indien de veroordeelde blijk geeft, dat 
de op hem toegepaste dwangopvoeding haar doel heeft gemist, en wel, 
naar het bepaalde bij het nieu w voorgestelde al t. 341 bis 1 Wetboek 
van Strafvordering, door zich gedurende de periode van dwangopvoeding 
zóó slecht te gedragen, dat voortzetting daarvan nutteloos is te achten, 
of door opnieuw een strafbaar feit te plegen, dat tot zijne vervolging 
en onherroepelijke schuldigverklaring leidt. Of dit strafbaar feit wordt 
begaan nog tijdens de dwangopvoeding of eerst nadat de voorziening 
van Regeeringswege in de opvoeding is geëindigd, doet niet ter zake. 
Wordt eene der voorwaarden voor het ten uitvoer leggen del' gevan
genisstraf vervuld nog vóór laatstbedoeld tijdstip, dan is het Doodig 
die voorziening van Regeeringswege op te heffen al vorens de strat mag 
worden geëxecuteerd, want dit laatste is volgens het nieuw voorgesteld 
art. 341bis Wetboek van Strafvordering eerst geoorloofd na het ingaan 
van den bij art. 39lel' voorgeschreven proeftijd, die niet aanvangt 
:wolang de schuldige ter beschikking van de Regeering blijft. Het 
voorwaardelijk eindigen van de voorziening van Regeeringswege in de 
opvoeding doet den proeftijd niet ingaan. Dan immers is er mogelijkheid 
om de dwangopvoeding opnieuw toe te passen, en zoolang een ander 
middel bestaat om te trachten den jeugdigen overt,redervan de strafwet 
op den goeden weg terug te brengen, blijve hij voor gevangenisstraf 
gespaard. Wat den duur van den proeftijd betreft, moet den rechter 
eenige vrijheid worden gelaten in verband met de meerdere of mindere 
waarschijnlijkheid, dat de dwangopvoeding op het vóór hem staande 
individu goede resultaten zal opleveren, welke voor een deel afhangt 
van den tijd, die daarvoor nog beschikbaar is, Naarmate de schuldige 
jonger is kan de dwangopvoeding langer worden voortgezet en zal dus 
met een korteren proeftijd kunnen worden volstaan, 

Is de proeftijd verstreken zonder dat de voorwaardelijke straf wordt 
ten uitvoer gelegd, dan wordt deze laatste geacht te zijn vervallen, 
ingevolge het eerste lid van art, 39quale/' , Bij tenuitvoerlegging van de 
straf bestaat er geen reden meer voor de voortduring van den proeftijd; 
vandaar het tweede lid van art. 39quatel', 

De mogelijkheid om de voorwaardelijke straf toe te passen Dlag niet 
dool' den veroordeelde zeI ven worden opgeheven. Dit zou echter het 
geval kunnen ~ijn indien hij tegen het einde van zijn proeftijd een 
strafbaar feit pleegt, hetwelk niet onherroepelijk kan zijn berecht 
vóór dat einde, omdat art. 341 bis, tweede lid, voor de executie dezer 
straf onherroepelijke schuldigverklaring eischt aan een opnieuw gepleegd 
strafbaar feit; slecht gedrag kan, indien dit nieL van elders blijkt, niet 
als reden worden aangenomen zoolang het vermoeden, dat de veroor-

1 [Dit artikel is in de wet !liet opgenomen; zie daarover de Doot hierachter blz. 451.] 
V n 

~- -- ~ - -----------

I , 

I 



;r 
'. 

450 WIJZIGINGEN VAN HET 

deelde een strafbaar feit beging, niet wettelijke zekerheid is geworden 
door de onherroepelijke veroordeeling. Ten einde dezen ongewenschten 
toestand te voorkomen oepaalt het laatste lid van art. 39quater, dat 
de proeftijd wordt geschorst gedurende de strafvervolging ter zake van 
dat later gepleegde feit. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 39ter. Wat de hier bedoelde proeft.ijd en veroordeeling tot ge
vangenisstraf beteekenen , blijkt eerst uit het voorgestelde art. 341bis 
van het Wetboek van Strafvordering. Het geldt hier in het wezen der 
zaak eene voorwaardelijke veroordeeling, maar de Regeering schijnt die 
uitdrukking niet te willen bezigen. De uitwerking van het stelsel is 
daardoor niet duidelijk. Men meende, dat niet uit het Wetboek van 
Strafvordering maar uit het Strafwetboek behoort te blijken wat bedoeld 
is, en drong op duidelijker uitwerking aan. 

Sommige leden hadden tegen de regeling zelve bedenking. Diensvol
gens zal een zeel' ernstig feit, bijv. moord, aanvankelijk ongestraft 
kunnen bltjven, maar als er gedurende den proeftijd slechts eene kleine 
overtreding bijkomt, zal de straf den schuldige treffen. Dit werd ver
keerd geacht. Ook kan een gefortuneerde gedurende den proeftijd een
voudig op reis gaan. 

Anderen konden zich met de voorgestelde regeling vereenigen , mits 
de toepassing der straf alleen geschiedt, wanneer de veroordeelde zich 
weder aan een ernstig vergrijp schuldig maakt. In welke gevallen dit 
geschieden zal, dient in de wet bepaald te worden. 

Van andere zijde werd betoogd, dat voor zeer ernstige vergrijpen, 
zooals moord, voorwaardelijke veroordeeling niet voldoende is, en daarom 
uitgesloten behoort te worden. 

Voorts werd weder bezwaar gemaakt tegen het noemen van eenige be
paalde misdrijven. Daarbij komt hier nog, dat sprake is van eene aan
vnlling van de misdrijven, waarop als maximum eene gevangenisstraf 
van 4 jaren of meer is gesteld. Dit is eene soort van critiek op de 
straf toemeting van het Wetboek, maar daarin kan de wetgever zich 
bij deze gelegenheid bezwaarlijk begeven. Veel beter werd het geacht 
de grens van vier jaren iets lager te stellen of desnoods de bepaling 
facultatief te maken. 

Volgens de Memorie van Toelichting is er op gelet, dat kinderen 
sommige strafbare feiten niet plegen of zelfs niet kunnen plegen. Men 
meende, dat ten deze a priori geene zekerheid bestaat. Het maakt een 
vreemden indruk, dat men, zware vergrijpen noemende, het lichtere 
insluit en het zwaardere uitsluit. 

Door anderen werd gevraagd of in het eerste lid ook niet de 
artt. 180 en 184-186 van het Wetboek van Strafrecht vermeld be
hooren te worden. 

In het tweede lid wordt voorgeschreven, dat de rechter den schul
dige tot gevangenisstraf zal veroordeelen. Intusschen zijn er onder de 
misdrijven in het eerste lid vermeld, sommige, waarop én gevangenis
straf én boete als straf gesteld is. (Zie bij voorbeeld artt. 131 en 239). 
Verliest nu de rechter de bevoegdheid om tot geldboete te veroordeelen? 



-~- - -- - _._-- ---- -

WETBOEK VAN STRAFRECHT. Artt. 39ter, 39quater. 451 

Dit volgt, naar men meende, uit de redactie van het tweede lid. Eenige 
leden konden echter niet inzien, waarom den rechter geene vrijheid 
kon worden gelaten om ook tot geldboete te veroordeel en en vroegen 
hierover inlichting. 

Art. 39quater, del'de lid, Zal de proeftgd verlengd worden, al leidt 
de vervolging niet tot veroordeeling? Dit ware onbillijk. 

ArU. 39tel', 39quater, 39qllinquies (nieuw) en 39sexies (nieuw). 
De bepaling van art, 341bis Wetboek van Strafvordering, zooals 
die in het oorspronkelijke ontwerp voorkwam 1 betrof de ten uit
voerlegging van eene rechterlijke uitspraak en behoorde dus daar 
eer te huis dan in het Wetboek van Strafrecht. Trouwens uit 
laatstgenoemd wetboek bleek duidelijk genoeg wat de bedoeling 
was; uit hetgeen de artt, 39tel' en 39quater omtrent den proeftijd 
inhielden volgde, dat hier werkelijk eene voorwaardelijke veroor
deeling zou worden ingevoerd, wat trouwens in de Memorie van 
Toelichting tot die artikelen met zoovele woorden wordt gezegd, 
De ondergeteekende heeft hierbij gestreefd naar eene beknopte uit
werking, waaraan echter de duidelijkheid niet werd opgeofferd; 
dat verwijt komt niet gegrond voor. 

Ter tegemoetkomin~ aan de bedenkingen van sommige leden 
tegen de regeling zelve is deze echter thans gewijzigd in dier voege, 
dat niet meer de veroordeeling voorwaardelijk zal zijn, doch de 
tenuitvoerlegging van de da:lrhij opgelegde straf, Thans wordt de 
mogelijkheid geopend die tenuitvoerlegging, die in geen geval vóór 

I [net hier bedoelde ontwerp-art, 341bis ,'an het Wetboek van Strafvordering was 
voorgedragen als volgt: 

nArt, 341Ois, De tenuitvoel'lcgging van de gevangenisstraf, opgelegd ingevolge art. 39ter 
van bet Wetboek van Strafrecht, en van de straf van plaat.ing iu eene tnchtschool, op
gelegd ingevolge art. 39se:ries van dat Wetboek, geschiedt niet voordat de krachtens een 
dier artikelen voor den schuldige bepaalde proeftijd zal zijn ingegaan, 

Ook gedurende dien proeftijd Q;eschiedt de tenuitvoerlegging van de gevangenisstl'af alleen 
indien de veroordeelde zich 1'661' bet iugaau van djen proeftijd slecht heeft gedragen of 
opnieuw aan eenig strafbaar feit onherroepel"k mogt zijn schuldig verklaard, en die van 
de straf van plaatsing in eene tuchtschool alleeu indien de veroordeelde opnieuw aan 
eenig strafbaul' feit onherroepelijk mogt zijn schuldig verklaard, In deze gevallen geschi~dt 
de tenuitvoer:egging zood!'n mogelijk, behoudens de bevoegdbeid van den regter de opschor
ting te bevelen, indien het strafbaar feit, waaraan de veroordeelde zich opnieuw heeft 
schuldig gemaakt, niet "alt in de bepaling van een misdrijf of van eene der overtredingen, 
omschreven in het tweede lid van art, 39 van het Wetboek van Strafrecht," 

Dit voorstel werd als volgt toegelicht: 

(Art, 341bis), Nu hetgeen dienaangaande boven is opgemerkt in verband met art. 39ter 
en art. 39u:ries van het Wetb, v, Stmfrecht behoeft dit a!'likel, behoudens de laatste 
zinsnede, geen nadere toelichting; dat de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straffen, 
indien daartoe termen worden gevonden, in het algemeen zooJm mogelijk behoort te ge
schieden, wordt ten overvlode uitdrukkelijk voorgeschreven. 

De laatste zinsnede treft fene bijzontlere voorziening voor het geval, dat de voorwaar
delijk veroordeelde eeu weinig ernstig vergrijp begil a! , dat naar 's rechters oordeel gee
nedei bewijs ,an geb,'ek aan ~oeden wij of inspanning om zich goed te gedragen vermag 
op te levereu , en uan ook de onmiddellijke toepassing der voorwaardelijk opgelegdc straf 
niet zou mOliveeren, welke toepa .. iog alsdau het beoop;de doel zou voorhij.tI'even en allicht 
zelfs eer zou schaden dan baten, Voor dat geval wordt aan den rechter de bevoegdheid 
gegeven de nieuwe overtreding als op zich zelf staande te behandelen eu de tenuitvoerleg
ging der voorwaardelijke straf op te schorten,] 

---- - - -----------
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het einde van de dwangopvoeding mag plaat hebben, alsdan nog 
op te schorten, indien de resultaten der opvoeding grond geven 
voor de meening, dat aan het ondergaan van gevangenisstraf geen 
behoefte meer bestaat. 

Indien die dwangopvoeding werkelijk en ten volle verbetering 
brengen kan, wat zelfs voor een jeugdigen moordenaar zeel' wel 
mogelijk is, bestaat Ilr geen reden , em als een volwassene aan 
gewone gevangenisstraf te onderwerpen, die allicht op den jeugdigen 
schuldige niet die uitwerking ten goede zal hebben. Het is vol
doende, indien de dwangopvoeding blij ken mocht, hetzij reeds da
delijk bij het eindigen daarvan, hetzij eenigen tijd later, niet de 
gewenschte resultaten te hebben opgeleverd, dat alsdan nog ge
vangenisstraf kan worden toegepast. 

De nu voorgestelde regeling - eene voorwaardelijke invrijheid
lating geschoeid op de leest der voorwaardelijke invrijheidstelling 
van de artt. 15 elJ 16 van het Wetboek van Strafrecht - maakt 
dat de bepalingen van art. 341 bis Wetboek van Strafvordering 
daar kunnen vervallen; evenals ten opzichte van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling is nu de geheele uitwerking van het hier aange
nomen stelsel in het Wetboek van Strafrecht vervat. 

Indien bij het einde van de dwangopvoeding met het 21ste jaar 
deze geoordeeld wordt doel te hebben getroffen zal het hoofd van 
het Departement van Justitie kunnen besluiten tot opschorting 
van de tenuitvoerlegging der gevangenisstraf. Bij het vóór het 2 hte 
jaar onvoorwaardelijk eindigen van de voorziening van Regeerings
wege in de opvoeding zal uit den aard der zaak zoodanig besluit 
genomen worden; dezelfde reden toch, die tot een vervroegd 
einde van de dwangopvoeding leidt, zal in den regel verbieden 
den schuldige onmiddellijk aan gevangenisstraf te onderwerpen. Die 
opschorting brengt mede, als zij even lang heeft geloop en als de 
tijd, dien de gevangenisstraf zou duren, dat deze geacht wordt 
alsdan geheel te zijn ondergaan. Leert echter de ondervinding vóór 
het einde van dat tijdsverloop, dat de veroordeelde de hem toe
gekende gunst niet waardig is, dan kan deze worden herroepen 
en heeft hij alsnog zijn geheele straf te ondergaan. 

De hier opnieuw aangevoerde bedenking tegen het noemen van 
eenige bepaalde misdrijven in art. 39ter, als zou hierin eene aan
vulling te zien zijn van de misdrijven, waarop als maximum eene 
gevangenisstraf van 4 jaren of meer is gesteld, komt niet gegrond 
voor. Van eene bij deze gelegenheid ongeoorloofde soort van critiek 
op de straf toemeting van het Wetboek is geen sprake. 

V ooreerst zij opgemerkt dat eenzelfde misdrijf een verschillende 
beteekenis verkrijgt naar gelang het door een vol wassene of door 
een kind wordt gepleegd. In hllt laatste geval geven sommige mis
drijven, bijv. die van art. 285 of 300, blijk vsn grootere ver
dorvenheid en gevaarlijker karakter. Ten andere treedt bij kin
deren dwangopvoeding in de plaats van gevangenisstraf. Doch de 
veiligheid der maatschappij eischt dat, ook indien het opvoedings
tijdperk gesloten is, sommige gevaarlijke individuen niet dadelijk 
de vrijheid herkrijgen. Er wordt hier ge enerlei inbreuk gemaakt 
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op de strafschaal van het Wetboek, maar bevoegdheid verleend 
tot straftoepassing in sommige gevallen na dwangopvoeding , 

Het voorbeeld tot uitbreiding in sommige gevallen van de 
categorie van misdrijv{\n, waarop meergenoemd maximum is ge
steld, door andere möt Elen lager maximum, is trouwens in onze 
wetgeving reeds gegeven in art, 86 Wetboek van Strafvordering, 

Tegen de weglating van de opsomming van een aantal bepaalde 
misdrijven bestaat intusschen bij den ondergeteekende niet zoo over
wegend bezwaar, te minder indien daarmede het stellen van eene 
lagere grens dan die van viel' jaren gepaard gaat, In dezen zin is 
art, 39tel' gewijzigd, 

Indien op een feit alternatief gevangenisstraf en geldboete zijn 
bedreigd kan de rechter ook een jeugdig persoon tot de laatste 
straf veroordeelen indien deze voldoet aan de bepaling van het 
vierde lid van art, 39seplies (nieuw), Meent de rechter evenwel 
niet met geldboete te kunnen volstaan maar dwangopvoeding te 
moeten toepassen, dan kan daarnevens geen geldboete worden 
opgelegd; dan is alleen veroOl'deeling tot gevangenisstraf mogelijk, 
Een voorwaardelijk opgelegde geldboete, die eerst na verloop van 
vele jaren zou mogen geïnd worden, wanneer de financieele toe
stand van den veroordeelde belangrijke verandering kan hobben 
ondergaan, in elk geval de opbrengst van zijn arbeid veel grooter 
zal zijn geworden, is zeker niet aan te bevelen, En voor de op
legging van gewone geldboete is geen reden indien de schuldige 
aan dwangopvoeding wordt onderworpen, 

G, 0, art, 39 lel' = het aangenomen art, 
plaats van kan" , vel'ool'deelen en van kan, , , 
werd: " veroordeelt" en " wordt", opgelegd," 

39tCI', behalve dat, in 
wOI'den opgelegd, gelezen 

G, 0, art, 39quatcI' = Art. 39q/later , behalve dat het slot luidde: 
»tenuitvoerlegging, indien inmiddels dat besluit niet is herroepen." 

Bij Nota van wijziging werd in art, 39ier vel'oOl'deelt vervangen door 
"kan , , , veroordeelen" - en in art, 39quater in het derde lid na ,. ten
uitvoerlegging" ingevoegd: »en in elk geval op den dag waarop de ver
oordeelde den lAeftijd van vijf en twintig jaren heeft bereikt," en in 
plaats van indien inmiddels dat besluit niet is hen 'oepen gelezen: ,. tenzij 
inmiddels dat besluit is herroepen." 

Beraad~lagingen in de Tweede Kamer. 
(8 Juui 1900,) 

Dc hecr l'ROELSl'RA: Het opleggen van gevangenisstraf aan mindel'jal'igen, die 
wegens oVeJ'tl'eding van de st.'llfwet I'eeds zijn gestJ'aft met dwangopvoeding , stl'ijdt 
allel'eerst tegen ons rechtsbewustzijn, lIet wil ons vool'komen, dat zij, die gevan
genisstraf willen opleggen aan den minderjal'jge, wiens dwangopvoeding is voltooid, 
niet genoeg in het oog houden. dat de dwangopvoeding moge bedoeld zijn als een 
heilzame maatregel voor een kind, maal' toch inderdaad een st.'af is; dat die dwang
opvoeding een vrijheidsbel'ooving van den jeugdigen gestrafte is van gewoonlijk zeel' 
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langen t.ijd, Wanneer men een vel'gelijking tl'ekt tusschen de wel'king van de straf 
op het kind en de werking van de straf op een volwassen persoon, dan meenen 
wij dat in den regel de indl'uk van de dwangopvoeding op den jeugdigen persoon 
vrijwel gelijk zal staan met den psychischen indl'uk van gevangenisstl'af op den 
volwassen persoon, Het kind wOl'dt onderworpen aan een streng systeem van tucht 
voor een vrij langen tijd en VOOI' een tijd, veel langer oan waarvool' gewoonlijk 
gevangenisstraf wordt uitgesproken, van zijn vl'ijheid beroofd, Wanneer men zich 
nu voorstelt dat de jeugdige persoon, stel een kind van een jaar of 11, 12, zooals 
mogelijk is volgens het stelsel van de Regeering, eerst gestraft wordt met dwang
opvoeding tot zijn 2lste jaar, d us gedurende den tijd van tien jaar van zijn vrij
heid wordt beroofd en dan bovendien, volgens het Regeeringsontwerp, nog een 
gevangenisstraf van hoogstens tien jaar kan ondet'gaan, dan wil het ons vOOl'ko
men, dat dit zeel' olll'echtvaal'dig is, 

Dus de eerste grief tegen de mogelijkheid om gevangenisstraf op te leggen is 
gegl'ond op ons rechtsbewustzijn, 

Onze tweede grief betreft de vl'llag: wat zal de mOl'eele indruk zijn van een 
straf die onder deze omstandigheden nog zal kunnen worden toegepast langen tijd 
nadat het feit is bedreven, waarvool' de straf zal moeten worden ondergaan 7 En 
wat zal de aanleiding zijn die ten gevolge heeft dat het besluit, waarbij de uit
voering van een straf wordt opgeschOl,t, wordt opgeheven 7 Die aanleiding zal zijn, 
volgens het ontwerp, dat de ontslagene zich slecht gedraagt, of zich niet houdt 
aan de in den verlofpas opgenomen voorwaarden, Ik vraag nu wat de moreele in
druk moet zijn op een jeugdigen ontslagene in het volgende geval: hij is voor
waardelijk veroordeeld, laten wij zeggen voor een gevangenisstraf van drie jaren; 
hij bekomt een verlofpas en overtreedt nu een van de daarin opgenomen voor
waarden; hij begaat bijv, een klein vergrijp of geeft zich uver aan het misbruik 
van sterken drank, waardoor hij burengerucht vel'ool'zaakt, In dat geval zal hij 
voor zulk een miniem feit, waartegen misschien zelfs de strafwet geen straf be
dreigt, voor dl'Ïe jaren naaI' de gevangenis gewnden wOl'den, 

Neen, zal men zeggen, dat is geen straf voor dat geringe vel'grijp, doch VOOI' 
de vroegere misdaad; maal' op dengene , die stl'llf treft, zal het den indruk maken, 
dat de straf het kleine vergl'ijp volgt, 

Maal' wat zal daarvan het mOl'eel gevolg zijn 7 
Zeker niet een verbetering van den gemoedstoestand van den getl'offene; zeker 

niet een grootere genegenheid voor de bestaande maatschappelijke orde, op het 
oogenblik, dat de jeugdige ontslagene opnieuw de maatschappij moet intl'eden, 

Ik meen dus dat reeds om die reden de gevangenisstl'llf niet meer mogelijk 
moet zijn, 

Wordt door een jeugdigen ontslageue een overtreding van de strafwet gepleegd, 
dan kan hij daarvoor op zichzelf gestraft worden, maal' laat het niet mogelijk zijn, 
dat hij wordt ondel'worpen aan een straf, die niet in het minst in evenredigheid 
staat tot het kleine vel'grijp, waarvoor deze straf in werking zou kunnen treden, 

Vet'del' vl'eezen wij, dat door het ondergaan van een gevangenisstraf, die altijd 
vl'ij lang zal zijn - want het geldt vrij ernstige misdrijven, en al kan de rechte I' 
slechts de helft van het maximum dat daartegen voor volwassenen is bedreigd) 
toepassen) het zal altijd een vrij lange tijd zijn - de eventueele goede gevolgen 
van de dwangopvoeding weel' in de waagschaal zullen worden gesteld, Het heeft 
mij ook zeel' bevreemd, dat de Minister die gevangenisstraf nog wil doen onoer
gaan, min of meer bij wijze van aanvulling van de dwangopvoeding ) waal' deze 
haar effect niet geheel mocht hebben bel'eikt, 

El' komen in de gewisselde stukken genoeg uitspraken del' Regeering VOOI', 
waaruit blijkt dat zij inziet, welke vet'dedelijke gevolgen het celstelsel VOOt' jeug-
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dige personen moet hebben"" Waal' dit dool' de Regeering erkend wordt, heeft het 
mij verwonderd van den Minister te vernemen, dat deze stl'af zou zijn een aan
vulling van het vel'beteringsstelsel , waal' dat niet geheel tot zijn recht mocht zijn 
gekomen bij de dwangopvoeding, Hoe jongel' de vel'pleegde uit het Rijksopvoedings
gesticht wordt ontslagen, hoe eerder hij dus verbetel'd is, des te noodlottiger zal 
de gevangenisstt'af werken, daal' deze het gevaarlijkst is, hoe jonger hij is die ze 
ondergaat, 

In het stelsel van de Regeel'ing zou betel' passen, dat wanneer het mocht blijken. 
dat de dwangopvoeding haal' doel niet heeft bereikt, de pel'soon beneden de 21 
jaren nogmaals in het Rijksopvoedingsgesticht zou kunnen worden opgenomen. 

In art. 39bis, gistel'en dool' ons aangenomen, wordt bepaald, dat bij de wet de 
beginselen zullen wOl'den vastgesteld van het voorwaardelijk of onvool'waardelijk 
eindigen van de vool'ziening van Regeeringswege in de opvoeding, In die wet zou 
de bepaling kunnen worden opgenomen, dat personen beneden de 21 jaren slechts 
voorwaal'delijk uit een Rijksopvoedingsgesticht worden ontslagen. Dan bestaat altijd 
de gelegenheid, om wanneer het blijkt dat hun opvoeding niet voldoende voltooid 
is, ze weder in het gesticht op te nemen. 

De heel' WILLINGE: Wanneer het artikel was gebleven zooals het aanvankelijk 
luidde, dan zou ik met den heel' Troelstt'a el' zeker tegen hebben gestemd, omdat 
het ook mij voorkomt, dat de verplichting om altijd gevangenisstraf op te leggen, 
niet is goed te keuren. Nu echter deze verplichting dool' de Regeel'ing zelve is 
omgezet in bevoegdheid, gevoel ik geen vrijheid meel' om tegen te stemmen. Ik 
vind el' zelfs nu veel goeds in. omdat el' werkelijk gevallen kunnen zijn van zoo 
el'l1stigen aard, dat het opleggen van gevangenisstl'af niet onmogelijk moet worden 
gemaakt. 

Voornamelijk heb ik echter het woord gevraagd om den Minister een vl'aag 
te doen. 

De Minister heeft toch bij de wijziging van art. 39ter alleen stilgestaan bij het 
eerste deel, waarin nu wOI'dt gezegd, dat de rechter den schuldige aan een mis· 
drijf waarop als maximum een gevangenisstraf van drie jaren is gesteld. zal kunnen 
verool'deelen tot gevangenisstraf. Dan volgt el' echter: Geldt het een misdrijf waarop 
levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt gevangenisstraf opgelegd van ten 
hoogste tien jaren. 

Omtrent dit laatste is dool' den Minister geen wijziging voorgedragen en blijft 
dus de verplichting daartoe bestaan. De Minister geeft mij echter thans te kennen, 
dat het zijn bedoeling is ook dit te verandel'en en daal'om kan ik volstaan met te 
zeggen, dat het mijn bedoeling was hem daartoe uit te noodigen. 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, Minister van Justitie: Aan den' laatsten geachten 
spI'eker kan ik mededeelen, dat het inderdaad mijn bedoeling is ook in het laatste 
geval het imperatieve voorschrift dool' een facu Itatief te vervangen. 

Wat nu betl'eft de opmel'king van den heel' Troelstt'a erken ik. dat het uit een 
zuiver theoretisch oogpunt vreemd schijnt, dat, wanneel' men dwangopvoeding 
toepast, men te gelijker tijd gevangenisstt'af oplegt na afloop van die opvoeding, 
want men geeft daarmede a priori de mogelijkheid toe dat dwangopvoeding geen 
l'csultaat zal hebben, Maar, wij staan hiel' VOOI' deze moeilijkheid, dat el' zeel' 
gevaarlijke individuen zijn, niet voor verbetering vatbaar) en die wij dus om de 
veiligheid del' maatschappij moeten afzondel'en. Uit de I'echtspl"aktijk van alle be
schaafde volken zouden sPI'ekende voorbeelden zijn te noemen. Ik wensch echter 
te herinneren aan het bekende geval van Klaas Boes, den gruwelijken moord, 
gepleegd dool' den jongeman van 17 jaar. Een dergelijk individu behoort voor de 
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veiligheid del' maatschappij te worden opgesloten. Wij hebben hiel' dus niet uit
sluitend of voomamelijk het oog op de verbetel'ing, want deze is beproefd in het 
Rijksopvoedingsgesticht , doch gebleken onmogelijk te zijn, Hiel' komt een ander 
element in de straf op den voorgrond , namelijk de veiligheid del' maatschappij, 

Nu kan de rechtel' a "riori niet weten of hij te doen heeft met een del'gelijk 
gevaarlijk individu en daarom acht ik het zeel' wenschelijk dat de opvoeding althans 
beproefd wordt. De onuel'vinding dool' buitenlandsche paedagogen opgedaan leert, 
dat, als zeel' ernstige misdl'ijven worden gepleegd tusschen den zestien- en achttien
jal'igen leeftijd, dikwijls een spoedige verbetel'ing .kan intreden en de taak del' 
vel'betel'ing met het oog op het objectieve feit zwaal'det' schijnt dan zij in werke
lijkheid is, 

Welnu, in dergelijke gevallen zal aan het eind del' dwangopvoeding geen gevangenis
straf worden toegepast, maal' wel, als dan gebleken is dat alle pogingen hebben 
gefaald; in dat geval moet in het belang del' maatschappij de individueele vl'ijheid 
worden ten o[er gebracht. 

De geachte afgevaal'digde zegt: dit zal toch zeker een zeel' vel'keerden moreelen 
indruk maken, wanneel' iemand ontslagen is nit het opvoedingsge ticht en dan, 
vool'\vaardelijk in vl'ijheid gesteld, na korten tijd weel' in de gevangenis komt, 
alleen om het feit, dat hij zich slecht ge(lt'aagt, 

Ja. Dit is eigenlijk een çritiek op het geheele stelsel van de vool'waal'delijke 
invrijheidstelling, zooals dit instituut in onze Strafwet is geregeld. Men moet niet 
vergeten dat degene die voorwaal'delijk in vrijheid wordt gesteld, eigenlijk wordt 
beschouwd als een gevangene en dat de gl'ond voor voorwaardelijke invrijheidstel
ling deze is, dat men den tel'Ugkeer in de maatschappij zoo gemakkelijk mogelijk 
wil maken, El' is natuurlijk uit theoretisch oogpunt veel tegen te zeggen, dat 
zulke groote bevoegdheid wordt gegeven aan de Regeering, en het is niet te ont
kennen dat, wanneer de vool'waardelijke invrijheidstelling lIiet zeel' vel'standig 
wo,'dt toegepast zij tot gl'ove misbl'uiken aanleiding geeft; maal' men moet , om 
de gl'oote vool'deelen del' zaak te bereiken, deze mogelijke nadeelen mede in den 
koop nemen en niet vergeten, dat, indien men ze pet' SP vel'mijden wil, gevange
nisstl'Rf moet wOl'den ondel'gaan gedUt'ende den tijd dat de verool'deelde weel' in 
v l'ij heid is, 

De geachte afgevaardigde gevoelt zelf, dat het niet te vel'antwool'den zou zijlJ 
om in elk geval een zwal'en misdadigel' na zijn 21ste jaar te ontslaan, [Jij heeft 
el' zelf waal'schijnlijk ook aan gedacht uat pel'sonen van 16 of 17 jaal', die naar 
een Rijksopvoedingsgesticht wo,'den geb,'acht, daa,' niet lange.' kunnen blijven dan 
tot hun 21ste jaar. Daa,'om zou hij willen dat de opvoeding in dat geval ve,'lengd 
werd tot na het 21 ste jaal'. Ik moet zeggen dat ik VOOI' dat stelsel wel iets gevoel, 
maal' het komt mij toch VOOI' , dat el' op dit oogeublik niet aan valt te denken 
de opvoeding uit te strekken tot na de meerdel'jal'igheid, Wij zouden daarmede 
een geheel nieuw beginsel in onze wetgeving brengen van zeel' vel'l'e strekking, 
Wij hebben thans alleen te doen met kindel'en en niet met volwassenen, Ging men 
el' toe over ook volwassenen aan dwangopvoeding te ondet'wel'pen, dan zou de 
consequentie er toe leiden dezelfde maalt'egel uit te stl'ekken tot alle volwassenen. 

REG EERINGSWIJZIG ING, 

In het eel'ste lid, in plaats van ,, 1l'Ordt geoangeniutraj opgelegd" te lezen; 
"kan ,'1eva'!fle1tisstraj worden opgelegd." 

De heel' TROELSTRA : De Ministel' heeft zich tot verdediging van zijn stelsel 
beroepen op wat hij l)oemt "onvCl'beterlijke personen" , die niet vrij in de maat-
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schappij kunnen l'ondloopen, Als dit de bedoeling is, meen ik, dat het vooI'stel del' 
Regeel'ing al bijzonder inconsequent is, Wanneer dit de bedoeling is moet men 
levenslange gevangenisstraf kunnen opleggen, en de Regeering stelt juist voor, 
deze pe,'sonen uit te sluiten, Het systeem der Regeering is nu dus dat bijv, Klaas 
Boes eerst in een Rijksopvoedingsgesticht had moeten wo,'den opgenomen tot zijn 
2lste jaar; daama had hij gevangenisst"af ondergaan, maal' in geen gevallangel' 
dan 10 jaar, De Regeering die Klaas Boes, die als een onvel'lJeterlijk misdadiger 
wOl'dt gequalificeerd, uit rle maatschappij zou willen houden, zorgt dus zelf dat 
hij weel' in de maatschappij tet'ugkomt, lIet komt mij voor dat een bepaling die 
juist voor onverbpterlijke individuen is in het leven geroepen, op het standpunt del' 
Regeering de mogelijkheid VOOl' levenslange gevangenisstraf moest openlaten, 

Ik VOOI' mij meen, dat wannee" bij het tegenwool'Clig stelsel een jeugdig persoon 
VOOI' 10 jal'en in de 'gevangenis is gebracht en hij komt in de maatschappij terug, 
hij minstens .even gevaarlijk is voor de maatschappij als wanneer hij dienzelfden 
tijd had doorgebracht in een Rijksopvoedingsgesticht, 

Ik meen dat de Regeering juist daarom dit ontwerp heeft ingediend, om jeug
dige personen te Verbttfrm, daal' het gebleken is dat gevangenisstl'af het slechtste 
middel is om tot dat doel te komen, 

Waal' nu de Minister zich beroept op het vOOl'beeld van Klaas Boes, die op 17-
jarigen leeftijd een misd,'ijf heeft gepleegd, daar had ik hel standpunt van den Ministe l' 
nog kunnen beg,'ijpen, indien hij had voo"gestelrl, dat het bepaalde in a,'t, 39ter 

alleen van toepassing zou zijn op de onderen onder de jeugdige personen, De 
Ministe" had zóó kunnen redeneel'en : wan nee ,' iemand op 17-jarigen leeftijd een 
misdl'1jf pleegt is het volgens dit ontwel'p slechts mogelijk , hem voo,' ,~ ja,'en in 
een opvoedingsgesticht te plaatsen; maa,' men kan niet vel'lvachten, dat hij in 
dien korten tijd voldoende vCl'beterd zal zijn en daa,'om moet gevangenisstraf nog 
mogelijk zijn VOOI' hen, die bij vOOl'beeld na hun l6de jaar voor den rechtel' 
vel'Schijnen, 

Maat' dit doet de Regeering niet, Zij vel'klaart het al'tikel van toepassing op alle 
mogelijke kindet'en; kindel'en van 2l/2 tot ·~ jaat', die volgens den Minister een 
groot misdrijf kunnen begaan, zullen na 17 à 18 jaal' dwangopvoeding nog in de 
gevangenis kunnen komen, 

De Ministet' zal hiel'op antwoOl'den met een bel'Oep op den wijzen rechter; maal' 
ik ben zoo vrij nog eens te zeggen, rlat de wijsheid van den rechter ook kan falen 
en de pt'actijk van de I'echtel'lijke macht toont aan, dat men al heel licht geneigd 
is, de strengste maatt'egelen toe te passen, 

Theo,'etisl!h heeft de Minister ons gelijk gegeven, !lij heeft zich niet vel'klaard 
tegen het a"gument, dat hiel' dubbel gestl'Rft wOI'dt. 

Eerst een stl'af, die kan zijn 10 jaal' V1'ijheidsbet'ooving in een Rijksopvoedings
gesticht en dan misschien nog 10 jat'en in de gevangenis, Ik aalozel niet dit een 
bat'baal'sche straf te noemen , 

De Minister ontkent ook niet, dat in zijn systeem de band tusschen het gepleegde 
feit en de te ondel'gane gevangenisstl'af is verbroken, zoodat de zedelijke rechtvaal'
diging van de stt'af totaal is vel'loren geraakt, De Ministet' zegt: dit geldt niet 
alleen dit systeem, maal' de voorwaardelijke veroordeeling in het algemeen, 

lJiel' bestaat echter een vel'schil. 
Bij de laatste is nog geen straf ondergaan wegens het plegen van het feit; ook 

blijft bij een volwassen pel'soon de hel'Înnel'ing aan het gepleegde feit, waarvan de 
stl'af elk oogenblik kan intl'eden, em'del' bestaan dan bij kinderen, In het geval del' 
dwangopvoeding echter heeft reeds een langdurige vrijheidsberooving plaats gehad; 
de straf is feitelijk reeds voltooid en de latel'e gevangenisstraf verschijnt als het 
op zich zelf staande gevolg van een nieuw feit, 
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De gevallen staan dus niet gelijk, DooI' de tusschengeschoven straf ontbl'eekt 
totaal het verband tusschen de latei' op te leggen gevangenisstraf en het vroegel' 
bedl'even feit, en het ontbreken van dat causaal vel'band geeft aan de stl'llf het 
karakter van een om'echt, dat op den jeugdigen persoon bij zijn intrede in de 
maatschappij niet andel's dan demoraliseel'end en verbitterend kan wel'ken, 

De heel' CORT VAN DER LINDEN, Minister van Justitie: De geachte afgevaar
digde vergist zich, wanneer hij meent dat ik mij beroepen heb op de voorwaarde
lijke veroordeeling. lk heb mij beroepen op het instituut van het vool'waardelijk 
ontslag, zooals dit geregeld is in het Wetboek van StI'llfl'echt. De gevallen 
zijn dus niet analoog en daal'om geldt het niet de toekomstige stl'llf welke iemand 
niet heeft ondergaan, maal' de stl'llf waartoe hij veroordeeld is en welke hij zondel' 
ontslag of, in dit geval opschorting, ten volle heeft te ondergaan, 

Wat betreft het al'gument dat men eigenlijk, wanneel' men consequent dooI'· 
redeneert, aan een volkomen onverbetel'lijk individu steeds levenslange gevangenisstl'af 
zal moeten opleggen waal' de wet deze straf toelaat, daal'tegen is niets te zeggen , 
maal' men zou nog een stap vel'del' moeten gaan en de levenslange gevangenisstraf 
tot een groot aantal gevallen moeten uitbreiden. 

Men vel'gete echte I' niet dat. wanneel' een jongen een misdrijf heeft begaan, el' ein
delijk een tijd komt dat de toepassing del' gevangenisstl'af niet meel' te rechtvaar
digen is. omdat de omstandigheden al te veel gaan verschillen en uit het karaktel' 
niet meel' tot dat van den volwassen gevangene mag wOI'den besloten, 

El' blijft dan nog een zeker l'isico over, maal' het is billijk dat deze dool' de 
maatschappij gedragen worde. 

(Het artikel werd aangenomen met 45 tegen 14 stemmen,) 

Voorloopig Verslag der Eerste Kamer, 

7°, Toepassing del' stm.ffèn, b, Som
lDige leden achtten de bepaling van 
art, 39iel', houdende dat een kind, 
dat ter beschikking der Regeering 
gesteld wordt, tevens tot g(\vange
nisstraf kan veroordeeld worden, 
welke straf dan ten uitvoer gelegd 
kan worden, nadat de voorziening 
in de opvoeding van het kind is 
ge1iindigd, allerminst billijk, 

Anderen leden kwam het zonder
ling voor, dat iemand kon worden 
opgevoed, voorwaardelijk vrijgela
ten, en na het bereiken der meer
derjarigheid nog in de gevangenis 
gezet, Wel kan de tenuitvoerlegging 
der straf, volgens art, 39quatel' door 
den Minister opgeschort worden; 
maar men betwijfelde of dit Ulet 
art, 68 der Grond wet was overeen 
te brengen, De vraag toch rees, of 
dit recht aan het hoofd van het 
Departement van Justitie toegekend 

Regeeringsantwoord, 

Bij de verwijzing van den jeug
digen schuldige naar de dwangop
voeding staat het allerminst vast 
of het daarmede beoogde doel wer
kelijk zal bereikt worden, De mo
gelijkheid is niet uitgesloten dat 
ten slotte blijken zal dat de schul
dige voor opvoeding on vatbaar is, 
In dat geval is er niets onbillijks 
in de toepassing van dat systeem 
te vervangen door de uitvoering 
van een vrijheidsst,raf, Bij de toe
passing van die straf treedt dan 
de noodzakelijkheid van beveiliging 
der maatschappij geheel op den 
voorgrond, 

Indien de dwangopvoeding tot 
de meerderjarigheid heeft geduurd , 
kan - zooals in het Voorloopig 
Verslag terecht wordt opgemerkt
de tenuitvoerlegging van de straf 
worden opgeschort door den Minis
ter van Justitie, en dit wel om te 
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feitelijk niet oplevert een verkapt 
recht van ·gratie. 

doen blijken of de dwangopvoeding 
voldoende resultaten heeft opgele
verd en dus de straf kan worden 
gemist. Die opschorting heeft met 

gratie niets gemeen, maar is niets anders dan een andere vorm van 
voorwaardelijke in vr!jheidstelling, zooals reeds in het Strafwetboek is 
geregeld. Dat deze opschorting ten gevolge kan hebben dat de straf in 
het geheel niet wordt uitgevoerd, vloeit uit de wet zelve (art . 39quater, 
laatste lid) voort; ook dan even wel is die straf niet kwijt gescholden, 
waals bij gratie geschiedt, doch zij wordt integendeel geacht te zijn 
ondergaan. Juist omdat tenuitvoerlegging ook nog na de meerderjarig
heid mogelijk is, werd hier niet een kinderstraf maar de gewone ge
vangenisstraf gekozen. 

Art. 39quinqrties. 

(nieuw a1'tilcel.) 

De aanhouding van den veroordeelde te wiens aanzien een 
he luit tot opschorting van de ten uitvoerlegging der hem op
gelegde gevangenisstraf i genomen, kan, indien h ij zich lecht 
gedraagt of in strijd handelt met de in zijnen verlofpas uitge
drukte voorwaarden, in het belang der openbare orde worden 
bevolen door het hoofd van de gemeentepolitie ter plaatse waar 
hij zich bevindt of door den officiol' van justitie van het arron
di selllent waartoe die plaats bellOort , onder verplichting om 
daarvan onverwijld kennis te geven aan het Departement van 
Justitie. 

Volgt daarna de herroeping dan wordt de uitvoering van de 
straf geacht te zijn aangevangen op den dag der aanhouding. 

Art. 39sexies. 

(nieuw a7,tilcel.) 

[J et fOl'lllUlier van den verlofpas en de verdere voorschriften 
tel' uitvoering van de artikelen 3<Jquater en 39q/tillq/ties worden 
va tge teld bij algemeeuen maatregel van bestuur. 

In O. kwamen deze artikelen niet voor. 

(Vgl. de geschiedenis v.u artt. 39ter en lJua/er.) 

G. O. artt 39quinquies en sexies = Artt. 39quinquies en sexies. 
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Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(8 Juni 1900.) 

De heel' VAN STYRUM: Tegen art. 39quinquies zijn bij mij bezwal'en gerezen, 
die ik meen niet onbesproken te mogen laten. 

Dit artikel houdt onmiddellijk verband met art. 39qunlpr, zooeven aangenomen 
en volgens hetwelk het besluit tot OpSchOl·ting van de tenuitvoerlegging der opge
legde gevangenisstJ"af doOi' het hoofd van het Depal·tement van Justitie kan wOl·tlen 
h!!lToepen, ingeval de verool'deelde zich slecht gedl'angt of in stl'ijd handelt met de 
in zijn verlofpas uitgedrukte voonvaarden. 

De vraag of een van die gevallen aanwezig is staat uitsluitend tel' beslissing 
van den Minister. 

Wat bepaalt nu al·t. 39q"inq,áe~? Dat wanneel' een besluit tot opschOl·ting is 
genomen en de vel"Oordeelde zich slecht gelIJ'aagt of in strijd handelt met de in Zijll 
vel"lofpas uitgedrukte voorwaarden, alsdan het hoof ti van de gemeentepoliti'J of de 
officier van justitie in het belang del' openbal'e orde zijn aanhouding kan gelasten. 

Begrijp ik die bepaling goed, dan is op dit oogenblik de vraag Jf de vel'ool'deelde 
zich wel'kelijk slecht getIJ'aagt , of inderdaad handelt in strijd met de in den vel'
lofpas uitgecIJ'ukte vool"\vaal'den, zoo mede of het open baal' belang zijn aanhouding 
vOI'dert, tel' beslissing, althans vool"loopig, van ,len bill'gemeestel' of tien officiel' 
van justitie. Deelt nu de Minister de zienswijze van den ambtenaal' die de aanhou
ding heelt bevolen en wOl'dt naaI' aanleiding daal'van het besluit tot opschol·ting 
van de tenllitvoel"legging hel'roepen, dan bepaalt de tweede alinea dat de uitvoe
ring van de stl'af geacht wOl'dt te zijn aangevangen op den dag del' aanhouding. 
Maal' wanneer de Minister dat gevoelen niet deelt, wanneer hij datgeen wat het 
jongmensch gedaan heeft, niet beschouwt als slecht gedrag in den zin der wet 
en de Ministel' geen tel'men vindt om het besluit tot opschorting van de executie 
te herl'oepen (een geval dat bij dit !I1·tikel niet geregeld is) dan hebben wij een 
aanhouding, een vI'ijheidsbel'ooving van bedenkelijken aard. omdat Oe veroOl'deelde 
aan de wet, in vel'band met het besluit tot opschol·ting, het recht ontleent om 
op V1"ije voeten te blijven. 

In het geval dat ik het eel'st bespl'ak, het geval dat alinea 2 op het oog heeft. 
hebben wij een executie, maal" welk karakter dl'aagt de aanhouding hangende de 
beslissing \ an den Minister of in geval de Minister het gevoelen van den burge
meestel' of van den of/kiel' van justitie niet deelt 7 fIoe lang kan die vool"loopige 
aanhouding dUI'en? Binnen welken termijn moet de Mini tel' beslissen of er al dan niet 
tel'men zijn VOOI' hel'l'oeping en op welke wijze geschiedt het ontsi:\g? De Ministel' 
zal mij wellicht vlJnvijzen naai' art. 398P:ri,s , houdende dat maatl'egelen tel' uit
voel'ing van dit al·tikeJ wOI'den vastgesteld bij algemeen en maatl'egel van bestullI' , 
doch het komt mij VOOI" dat waar sprake is van vrijheidsberooving, de wet, en ook 
zij alleen, het ondel'wel'p op dit punt behoOl·t te regelen. Trouwens al·t. 39. 60., 

spI'eekt, zooals ik opmel'kte, ook alleen van vOOl'schriften tel' uitvoel'ing j het 
fundament moet dus in de wet zelve gelegen zijn. Vmagt men nu aan mij wat ik 
zou wenschen, flan zou het dit zijn) dat al·t. 39, 5°., eenvoudig werd geschmpt: 
ik kan de behoefte van !lat recht tot voorloopige aanhouding niet inzien. Meent 
een burgemeester of een officiel' van justitie dat de delinquent zich slecht gedl'aagt , 
dan kan hij tel'stoml den Ministel' daarmede volledig in kennis stellen en kan deze, 
desgemden oOI'deelende, zoo spoedig mogelijk het besluit tot opschOl·ting herl'oepen 
en kan onmiduellijk tot de executie worden ovel·gegaan. Doch dan werkt slechts 
een beslissing naar buiten omb'ent de vl'aag) of de delinquellt zich al dan niet 
slecht heeft gedragen. Dat al:ht ik van groot belang) en ik kan niet inzien dat 
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het geval zich vaak zal voordoen dat el' zoo gl'oote haast is om den veroordeelde 
aan te houden, dat men niet een beslissing van den Mini~ter kan afwachten, 

Daarbij komt dat art. 39, 5°" speciaal alinea 2, in de pl'actijk tot allerlei 
moeilijkheden aanleiding kan geven. De uitvoel'ing van de straf wordt geacht te 
zijn aangevangen op den dag van de aanhouding j een billijk beginsel ligt aan deze 
bepaling ten gl'ondslag, 

Maal' nu de toepassing, 
Stel u VOOI' dat voor iemand die vel'ool'deeld is tot gevangenisstl'Rf, doch te wiens 

opzichte de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf is opgeschol't, een I'equest tot 
gl'lLtie is ingediend. Dan blijft, zoolang de Koningin ovel' dat vel'zoek raadpleegt, 
de tenuitvoel'legging van dat vonnis van rechtswege geschol'st, Stel u verdel' voor 
dat hij, hangende die raadpleging, zich hiel' of daal' bevindt waal' hij zich naar 
het oordeel van den bUl'gemeestel' slecht gedl'lLagt, Deze, onkundig van het inge
diende request tot gratie, laat den veroordeelde in het openbaar belang aanhouden, 
Vel'eenigt de Minister zich met de zienswijze van den burgemeestel' en vindt hij in 
het gebeUl'de aanleiding het besluit tot opschorting te herroepen, dan is feitelijk 
de executie begonnen in strijd met al't. 339 van het Wetboek van Strafvordering, 
dat uitdl'ullkelijk zegt, dat, hangende die I'aadpleging. de executie wOl'dt geschol'st, 
Bovendien komt het mij VOOI', dat deze bepaling niet voldoende rekening houdt 
met het vool'schift van art, 34,2 van het Wetboek van Stl'Rfvordering, waal'bij beo 
paald wOl'dt dat de executie van dat vonnis opgedragen is aan het openbaar mi
niste l' ie, Dat vool'schl'Îft wOI'dt, mijns inziens, hiel' ook met voeten getl'eden. 

Vereenigt de Ministel' zich niet met de zienswijze van den bUl'gemeester of den 
officier van justitie, dan zal de delinquent moeten wOl'den ontslagen: doch wanneer 
hij op die wijze wOl'dt overgeleverd aan de wisselende inzichten van verschillende 
burgemeesters, zal bij hem niet vel'levendigd worden het groote respect óat 
hij moet hebben voor het gezag, en waarom het dezen Minister zeel' ze keI' ook 
te doen is, 

Ik zou daal'om willen vragen of el' bij de Regeering ernstig bezwaar bestaat om 
dit al'tikel te doen vel'vallen, Wanneel' dit al'tikel vel'valt, verkrijgen wij een I'e
geling, die in hoofdzaak eenigszins ovel'eenkomt met art, 3,j,lbis Stl'afVol'del'ing, dOOI' 
de Regeering vool'gpsteld, I waal'bij geen sprake was van dergelijk optl'eden van 
den bUl'gemeestel', 

De heel' CORT VAN DER LINDE ~, Afinistèr van Justitip: De geachte afgevaar
digde zal mij ten goede houoen , dat ik niet inga op alle bezwal'en door hem tegen 
dit artikel in het midden gebracht. 

Deze geheele I'egeling is niet andel's dan een getl'ouwe toepassing vlLn de be
staallde vool'schl'Îften, namelijk die welke vool'komen in het tweede lid van al't, 16 
Wetboek van Strafl'echt. . 

Het moge waal' zijn, dat tegen deze regeling del' voorwaardelijke invrijheidstel
ling bezwal'en bestaan, maal' het is mijns inziens, thans niet de geschikte gele
genheid om het instituut, zooals het in het wetboek voorkomt, principieel te be
handelen, Wanneel' wij misschien mochten komen tot een hel'ziening van het Wet
boek van Stl'afl'echt, zal daal'vool' meel' aanleiding bestaan, 

Pl'actisch heeft de gewl'aakte bepaling ook niet tot de bezwal'en aanleiding ge
geven. die de geachte afgevaal'digde schijnt te vreezen, 

[I Zie dit artikel hiervoor hlz. 451 in de nool.] 

- ---- -- ---------- - - -
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Art. 39septies. 

(nieuw a,·tikel.) 

Bij niet-toepassing van artikel 38 of artikel 39 wordt de 
minderjarige schuldige aan een feit, vallende in de bepaling 
van een misdrijf, gestraft, indien hij tijdens de uitspraak van 
het eindvonnis in eersten aanleg den leeftijd van veertien jaren 
nog niet heeft bereikt, met plaatsing in eene tuchtschool, met 
geldboete of met berisping, en illdien hij op dat tijdstip den 
leeftijd van achttien jaren niet, doch dien van veertien jaren 
wel heeft bereikt, met plaatsing in eene tuchtschool of met 
geldboete. 

Bij niet-toepassing van artikel 38 of artikel 39 wordt de 
minderjarige die tijdens de uitspraak van het eindvonnis in 
eersten aanleg den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft 
bereikt, schuldig aan een feit, vallende in de bepaling van 
eene overtreding, gestraft met berisping. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee 
jaren zijn verloopen, sedert eene vroegere schuldigverklaring van 
denzelfden persoon aan eenig strafbaar feit onherroepelijk is 
geworden, kan, in plaats van berisping, de straf van plaatsing 
in eene tuchtschool of geldboete worden opgelegd. 

De in artikel Ub 1°., 2°. en 4°. vermelde bijkomende straffen 
worden niet opgelegd, indien de schuldige tijdens de uitspraak 
van het eindvonnis in eersten aanleg den leeftijd van achttien 
jaren nog niet heeft bereikt. 

Ten opzichte van minderjarigen, die den leeftijd van zestien 
jaren wel, doch dien van achttien jaren nog niet hebben be
reikt, kan de rechter de voorafgaande bepalingen van dit ar
tikel buiten toepassing laten en recht doen na.ar de bepalingen 
ten aanzien van personen boven den leeftijd van achttien jaren 
geldende, met dien verstande echter, dat het opleggen van 
hechtenis, vervangende hechtenis daaronder begrepen, blijft 
uitgesloten. 

O. Art. 39quinquies. Bij niet-toepassing van artikel 38 of artikel 39 
wordt de minderjarige schuldige aan een feit, vallende in de bepaling 
van een misdrijf, gestraft. indien hij het heeft begaan voordat bij den 
leeftijd van veertien jaren heeft bereikt, met plaatsing in eene tucht
school, met geldboete of met berisping, en indien hij het heeft begaan 
voordat hij deu leeftijd van achttien jaren doch nadat hij dien van veertien 
jaren heeft bereikt, met plaatsing in eene tuchtschool of met geldboete. 

Bij niet-toepassing van art. 38 of artikel 39 wordt de minderjarige 
schuldige aan een feit, vallende in de bepaling van eene overtreding 
en begaan voordat hij den leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, ge
straft met berisping. 

- - -- -
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Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren 
zijn verloopen, sedert eene vroegere schuldigverklaring van denzelfden 
persoon aan eenig strafbaar feit onherroepelijk is geworden, kan, in 
plaats van berisping, de straf van plaatsing in eene tuchtschool of geld
boete worden opgelegd. 

Geldboete wordt alleen opgelegd indien den rechter blijkt dat de op
brengst van den arbeid van den schuldige dezen tot betaling in staat stelt. 

De straf van berisping wordt alleen opgelegd indien de schuldige 
voor den rechter de bekentenis heeft afgelegd dat hij het aan hem te 
laste gelegde feit heeft gepleegd. 

De in artikel 9b 1°., 2°. en 4°. vermelde bijkomende straffen worden 
niet opgelegd. 

Memorie van Toelichting. 

(Art. 39quinquies). In dit artikol worden de onderscheidingen aaI!ge
geven, naar welke de drie nieuwe hoofdstraffen voor jeugdige personen 
mogen worden opgelegd voor het geval de rechter meent, dat straf 
noodzakelijk is, en dus het kind niet aan zijne ouders of voogden wordt 
teruggegeven en het niet ter opvoeding ter beschikking van de Regee
ring wordt gesteld. Bij misdrijf heeft de rechter de keus tusschen de 
drie straffen, behalve indien de schuldige ouder is dan yeertien jaren, 
in welk geval de berisping is uitgesloten; voor personen van dien 
leeftijd, die een misdrijf plegen, schijnt eene eenigszins gevoelige straf 
wenschelijk. Eerste overtreding wordt daarentegen juist altijd alleen met 
berisping gestraft; in geval van recidive binnen zekeren tijd na vroegere 
~chuldigverklaring, aan welk feit ook, en zelfs al wetd toen geen straf 
toegepast, heeft de rechter de beschikking ook over de beide andere straffen. 

'1'ot toelichting van het vierde en het vijfde lid van dit artikel wordt 
verwezen naar hetgeen boven in § 7, onder Geldboete, lhiervoor bladz. 395 J 
en onder B e7'isping, [hiervoor bladz. 392J is gezegd. 

Het laatste lid van het tegenwoordige art. 39 is hier overgenomen, 
aangevuld echter met de uit~luiting ook van de bijkomende straf van 
plaatsing in eene Rijkswerkinrichting. Het vet'blijf daar is zeker voor 
jeugdige personen even v'erderfelijk als dat in eene gemeenschappelijke 
gevangenis. Br bestaat trou wens geen behoefte aan deze bij komende 
straf, waar de rechter den schuldige naar de tuchtschool kan verwijzen. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 39quinquies (thans septies) , tweede lid. Eenige leden konden zich 
met het voorstel om de straf bij eerste overtreding uitsluitend uit 
berisping te doen bestaan, niet vereenigen . 

Onder overtreding verstaat ons strafrecht eene handeling of het 
nalaten van eene handeling, waarop de wetgever om redenen van 
maatschappelijke orde, veiligheid of zedelijkheid gemeend heeft 
straf te moeten stellen, ook al zou de strafwaardigheid zonder de 
strafbaarstelling niet algemeen worden gevoeld en erkend. Door 
de wet leeren derhalve velen voor het eerst, dat deze of gene d-aad 
is verboden of geboden. De regel dat ieder geacht wordt de wet te 
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kennen moge noodzakelijk zijn, ten aanzien van kinderen met be
t.rekking tot overtredingen kan het aannemen van dien regel tot 
hardheid leiden indien de op hen toe te passen maatregel in aard 
en duur geen rekening houden met de mogelijkheid, dat de kin
deren onbewust de strafwet overtreden. Daarom wordt als eenige 
straf op eerste overtreding berisping voorgesteld. 

De berisping, tevens ernstige waarschuwing, ook aan het adres 
van ouders en voogden en met het vooruitzicht van lDogelijke 
opzending naar een tuchtschool bij herhaling, heeft ongetwijfeld 
betere en krachtiger werking dan en kele dagen vrijheidsberooving 
voor volwassenen. 

Vijfde lid. Vele leden hadden bezwaar tegen deze bepaling, op grond 
dat de bekentenis misbruikt zal worden ten einde aan zwaardere veroor
deeling te ontkomen. Het is zelfs mogelijk, dat de beklaagde, als de 
schijn tegen hem is, bekent, ofschoon hij het feit, waarvan hij be
schuldigd is, niet heeft gepleegd. Ook kan het voorkomen, dat een 
schuldige uit schaamtegevoel niet bekent en daarmede toont minder 
bedorven te zijn dan iemand, die wel bekent. Men wenschte de bepaling 
om deze redenen te doen vervallen. 

Andere leden meenden daarentegen, dat de werking der berisping 
verloren zal gaan, wanneer de beklaagde niet heeft bekend. 

Nog werd in overweging gegeven niet-ontkentenis met bekentenis 
gelijk te stellen. Het komt toch voor, dat jeugdige beklaagden niet tot 
spreken zijn te krijgen, juist omdat zij berouw hebben. 

Aan den rechter mag de beoordeeling worden overgelaten of de 
bekentenis oprecht is en van berouw getuigt. Blijkt hem dit niet 
het geval te zijn dan staat hem toch altijd het middel van voor
waardelijke veroordeeling tot plaatsing in een tuchtschool nevens 
de berisping ten dienste. Misbruik van de bekentenis ten einde 
aan zwaardere veroordeeling te ontkomen, zal dus den schuldige 
weinig baten. Wanneer een bekentenis in strijd met de waarheid 
wordt afgelegd, terwijl de schijn zóó sterk tegen den beklaagde 
is, dat de rechter het wettig en overtuigend bewijs aan wezig acht, 
mag het een geluk genoemd worden, dat deze de gelegenheid heeft 
de gevolgen van zijn onjuiste schuldigverklaring niet zwaarder op 
den onschuldige te doen drukken dan door het toedienen van eene 
berisping het geval is. 

Waar de behandeling met gesloten deuren geschiedt zal de 
rechter meer nog dan anders op het gemoed van den beklaagde 
kunnen werken om hem - als zijn scbuld ook zonder bekentenis 
bewezen is - tot bekentenis te brengen. Daarom komt het on
noodig voor niet-ontkentenis gelijk te stellen met bekentenis, nog 
daargelaten, dat aan het zwijgsysteem dan in werkelijkheid voor 
den sluwen, niet berouwhebbenden schuldige de voordeelen zouden 
verbonden zijn, die lDen bij bekentenis vreesde als gevolg van het 
voorlaatste lid van dit artikel. 

Zonder dat de beklaagde heeft bekend en dus de eerste schrede 
op den weg van berouw tot beterschap heeft gezet, kan berisping 
inderdaad geen doel treffen. 
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G. O. al't. 39septies = O. al·t. 39quinquies, behal ve dat in het eerste 
lid, na "gestraft," gelezen werd: :> indien hij den leeftijd van 
veertien jaren nog niet heeft bereikt ," en na »en" gelezen werd: 
"indien hij den leeftijd van achttien jaren niet, doch dien van 
veertien jaren wel heeft bereikt" 

en dat het tweede lid aldus luidde: »Bij niet toepassing van artikel 
38 of artikel 39 wordt de minderjarige die den leeftijd van achttien 
jaren nog niet beeft bereikt, schuldig aan een feit, vallende in de 
bepaling van eene overtreding, gestraft met berisping." 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer, 
(8 Juni 1900.) 

Amendement van de lIeeren WILLINOE 

en VAN Ascn VAN WIJCK (Wijk bij Duw'stede) , 

houdende het vooI'stel om aan artikel 39aeptiez als laatste lid toe te voegen: 

,,'fen opzichte van mindel'jal'igen, die den leeftijd van zestien jaren wel, 
doch dien van achttien ja l'en nog niet hebben bel'eikt, kan de I'echter de voor
afgaande bepalingen van dit al,tikel buiten toepassing laten en I'echt doen 
naar de bepalingen ten aanzien van personen boven den leeftijd van achttien 
jaren geldende," 

Uit amendement was ingediend met de volgende scill'iftelijke toelichting: 

De bedoeling van dit amendement is den I'echter wat de toepassing del' 
st.'af betreft de bevoegdheid te laten behouden de gewone regelen te vol;;en 
ten aanzien van mindel'jarigen op den leeftijd van 16 tot 18 ja l'en , 

Bij aanneming zullen in sommige artikelen kleine wijzigingen moeten plaats 
hebben, 

De heel' WILLJNGE: Volgens het Regeeringsstelsel zal de rechter ten aanzien 
van personen beneden tIe 18 jaar dl'ieël'lei weg kunnel1 inslaan: Hij zal het kinll 
aan de ouders of voogden kunnen tel'uggeven, welke bevoegdheid dOOI' aanneming 
van het amendement-Lucasse-LoeO' echte)' beperkt is tot den zestienjarigen leef
tijd, Ilij zal in de tweede plaats het kiml tel' beschikking van den Staat kunuen 
stellen en dan volgt de dwangopvoeding. WOl'den geen dezer beide middelen toe· 
gepast, dan zal de I'echter een eigenlijke straf kunnen opleggen, Die straf zal, 
naar de ondel'scheidingen in het artikel gemaakt, bestaan in berisping, in het betalen 
van een geldboete tot een maximum van f90, of plaatsing in een tuchtschool. 

Ik laat die ondel'scheidingen, in het artikel gemaakt 1 nu daal', maal' ik con
stateer dat uaaronder val1en alle mindel'jarigen beneden den 18jarigen leeftijd 
zondel' onderscheid. 

Hiertegen zijn, zoowel in het Vel'slag uer Rame)' als doOI' verschillende deskun
digen tiaar buiten, ernstige bezwal'en ingebl'acltt. 

Deze bezwa)'en zijn meel'. VOO)' zoovel' men van oOl'deel is dat in het algemeen 
veilig in plaats van de[n] 18de[nJ de l6jal'ige leeftijd kan gesteld worden, 

Deze bezwaren zijn mimi el' , voor zoovel'l'e men de verplichting om den mindel'jal'ige 
als kind te behandelen wil laten vel'vallen bij het bet'eiken van den zestieJljal'igen leeftijd. 

Dat laatste nu wordt dool' ons amendement beoogd, 
Wij willen VOOI' die verplichting in de plaats stellen de bevoegdheiu om zulke 

pel'sonen a ls volwassenen te bel'echten. 
V 30 

- --- '--
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Het valt niet te ontkennen, dat het stellen van leeftijdsgl'enzen, ook ten op
zichte van het strafrecht altijd iets willekeurigs blijft, vooral omdat het eene imli
vidu zooveel verschilt van het andere, En daarom reeds is het zaak de weL zooveel 
mogelijk voo I' alle individuen pasklaar te maken, 

Men kan het echter ook hiel' zonder leeftijdsgrens niet stellen, doch het komt el' 
dan maal' op aan die zoo te bepalen, dat zij in ovel'eenstemming is met de ervaring 
van het maatschappelijk leven in het algemeen en de gel'echtszaal in het bijzondel' , 

Dit in het oog houdende treft het hoe, ook dool' den wetgevel' ,veelal het bel'eiken 
van den leeftijd van 16 jaal' als de grens voor een nieuw levensstadium wordt beschouwd, 

Op dit oogenbJik geldt nog dat VOOI' den 16jarigen leeftij<l. het ouderzoek naai' 
het oOl'deel des onderscheids is uitgesloten, 

De 16-jarige is bevoegd getuigenis del' waal'heid onder eede af te leggen en de 
16-jal'ige vrouw kan een huwelijk aangaan. 

Zoo wordt ook in de Arbeidswet ondel'scheid gemaakt tusschen pel'sonen van 
16 jaar en daal' beneden, Meel' voorbeelden van dien aard zouden aan te voeren zijn, 

Ook gisteren is hiel' aangenomen een amendement waarin het cI'itel'ium van 
16 jaren wel'd gesteld en ook de Comm, van Voorb, houdt dat beginsel vast..,. 

Nu heeft de RegeeL'Ïng echter in het algemeem den IS-jarigen leeftijd gekozen, 
Wij kunnen ons daal'bij nederleggen , wanneer dat stelsel niet in zijn volle 

consequentie wordt doorgevoerd, maal' de bevoegdheid, waarvan ik sprak, be
houden blijft, 

De Regeering is van oordeel, dat ook voor personen van 16 tot 18 jaar kinder
berechting altijd noodig is, 

Laat zij echtel' bedenken dat de individuen in ontwikkeling, kal'aktervorming, 
lichaamsgesteldheid en alles wat het onderscheid vormt tusschen kind en volwassene 
juist op dien leeftijd zoo hemelsbreed verschillen, 

Wij willen wel toegeven dat el' onder de personen van dien leeftijd zijn die 
veilig naar een opvoedingsgesticht of tuchtschool zullen kunnen worden gezonden, 
Maal' wij willen niet toegeven en wij ontkennen dat dit met al die pel'30nen het 
geval moet zijn, Mij dunkt, hiel' moet de el'varing spI'eken, en nu staat het vast, 
dat el' tal van uitnemende deskundigen in ons land zijn, zoo wel ondel' hen die tie 
meel' oudere richting als ondel' hen die de nieuwel'e richting in het stl'afrecht VOOI'· 
staan, die beweren, en onzes inziens met grond, dat voor pet'sonen van deze cate
gorie aan den rechter de bevoegdheid moet blijven om te straffen zooals dit ten 
aanzien van volwassen personen wordt voorgeschreven. Wij voegen daal' gaarne bij 
onze, voor zoovel' wij die hebben, op ervaring steunende meening, Onze overtuiging is 
ook, dat el' tal van gevallen kunnen zijn waal'in deze personen niet behoOl'en te 
worden geplaatst in een Rijksopvoedingsgesticht of naar een tuchtschool moeten 
gezonden worden, Nu zal ik mij niet beroepen op een spI'ekend geval, als den moord 
te Schagen dOOI' Klaas Boes begaan, maal' ik wensch alleen te wijzen op de vele 
gevallen die ieder, die met de rechtspractijk btlkend is, uit zijn eigen ervaring 
weet, Dit is nu dool' de statistiek niet te bewijzen; deze is daarop niet ingel'icht, 
Maal' voor zoover mijn ervaring betreft, wil ik gaarne ondel'schl'ijven hetgeen de 
geachte redacteul' van het Weekblad van het Recht ten aanzien van deze matel'ie 
in nO. 7423 schrijft: "Onze ervaring leerde ons hetzelfde en meel' van dien aard, 
o. a, dat ondel' de vechters· en snijdersbazen , vooral op het platteland, vele vÎl'tuozen 
voorkomen tusschen de 16 en 18 jaren, die zich volkomen bewust zijn van het 
kwaad, dat zij willens en wetens stichten, en die naar onze opvatting noch in een 
tuchtschool, noch in een opvoedingsgesticht tehuis behoOl'en." 

Welnu, is dit waar, laat dan ook aan den rechter althans de bevoegdheid blijven 
om die personen te brengen daal' waal' zij behoOl'en en laat hem niet de vel'plich
ting opgelegd worden del'gelijke personen te zenden naar een opvoedingsgesticht of 
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naaI' een tuchtschool, waal'van voor hen zeI ven zeel' weinig nut zal zijn te verwach
ten en waarvan, ten aanzien van hun lotgel1ooten, aldaar veeleel' kwaad is te vreezen. 

Amendementen van de heel'en TROEL.STRA, VAN KOL en SCllAP~:R, 

1°. om in art. 39septies Wetboek van Strafrecht te laten vervallen alinea 3; 

ingediend met de volgende schriftelijke toelichting: 

Tngeval een jeugdige pel'soon wegens 't plegen eener overtJ'eding eemnaal 
eene "berisping" heeft ontvangen en zich binnen twee jaren nogmaals aan 
eene ovel'treding schuldig maakt, is dit op zichzelf volstl'ekt geen bewijs van 
zedelijke verdorvenheid. De ,'echter kan, indien de herhaalde overtreding ern
stiger maatregelen dan berisping noodzakelijk maakt, art. 39 toepassen. Ook 
stelt al't. 390cties den J'echte,' I'eeds in de gelegenheid, aan eene tweede be
l'isping de voorwaa,'delijke verooJ'deeling tot plaatsing in eene tuchtschool te 
vel'binden, Hiel'door is naar de meening van ondergeteekenden voldoende in 
el'1lstige gevallen vool'zien, 

2°, om van art, 39septies te laten vel'vallen de vijfde alinea j 

ingediend met deze toelichting: 

Een premie op de bekentenis te stellen komt aan ondel'geteekenden voor, 
noch krachtens algemeene rechtsbeginselen yerdedigbaal', noch in 't belang 
der waarheid te zijn, 

De heel' TROEL ST RA : De del'de alinea heeft betrekking op gevallen, waarin 
tijdens het plegen van de overtl'ed ing nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert 
een vroegere schuldigverklal'ing van denzelfden pel'soon aan eenig strafbaar feit 
onherl'oepelijk is gewol'den, 

De Regeering wil dat in dat geval, in plaats van berisping, de straf van plaatsing 
in een tuchtschool of in een opvoedingsgesticht zal kunnen worden opgelegd, 

Wij vreezen dat wanneer deze bepaling in de wet wOJ'dt opgenomen, zich lang
zamel'hand een zekere pl'actijk zal ontwikkelen, hierin bestaande, dat men als 
algemeenen regel, wanneel' ree,ls vroeger een bel'Ïsping is opgelegd, dit niet ten 
tweeden male zal doen, maal' bij aen tweede vergrijp liever dadelijk plaatsing 
in een tuchtschool of geldboete als straf zal uitspreken. Een dergelijke pl'actijk 
zouden wij ten zeerste betreul'en , omdat het toch zeer wel mogelijk is, dat binnen 
den tijd van twee jal'en dezelfde pel'Soon tweemaal voor den rechter komt wegens 
het plegen van de een of andere overtl'eding, welke van zeel' onschuldigen aard 
kan zijn, Ondel' die overtJ'edingen toch komen voor kleine overtredingen van politie
van gemeentelijke en provinciale verordeningen. 

Voor die gevallen, waarin sprake is van el'1lstige overta'edingen. meenen wij dat 
,Ieze alinea volstrekt niet noodig is, Immers al't. 39 heeft betrekking op overtre
dingen van meel' ernstigen aard, die in het tweede lid met name zijn genoemd j 
wanneer de artikelen daar genoemd, zijn overtreden, kan de volledige dwangop
voeding etc, op den jeugdigen ove,'treder worrlen toegepast. Bovendien bepaalt 
al'L 390ctiu, dat bij de bel'isping tevens voorwaal'delijk kan wOl'den opgelegd plaat
sing in een tuchtschool, zood at ook wanneer deze alinea vervalt. de zaak volkomen 
rondloopt, maal' het gevaal' vermeden wordt van een zeel' sta'enge en beperkte toe
passing. Bovendien wordt in alinea 5 van dit artikel bepaald, dat de stl'af van be
I'isping alleen zal worden opgelegd, indien de schuldige voor den rechter de be
kentenis heeft afgelegd, dat hij het aan hem ten laste gelegde feit heeft gepleegd. 

Het komt ons voor, dat dit een zeel' slecht novum in ollZe strafwetgeving 
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zal zijn; ik zeg een sleclit novum, want het is bekend dat ik in het algemeen van 
nova volstrekt niet afkeerig ben, Dool' dit slechte novum zou dool' de wet een 
verschil worden gemaakt ten aanzien van de straf, niet naar mate van de gepleegde 
riaad, en de omstandigheden waarin zij gepleegd werd, maat' naar mate van de 
houding, dool' den beklaagrle in de rechtzaal aangenomen. 

In onze stt-afrechtspraak geldt wel het beginsel, dat de straf dool' den rechtet' 
moet worden uitgesproken ook met het oog op de omstandigheden "an den 
beklaagde , maal' wanneer de wet gaat uitspreken , dat de straf moet afhangen van 
de bekentenis, dan doet zij het gevaar ontstaan voor onware bekentenissen, en 
onware bekentenissen moeten, t'eeds iu't belang van den beklaagde zelf, niet 
wo,'den uitgelokt, Maal' bovendien bestaat het gevaat', dat een jeugdig pet'Soon , die 
een onware bekentenis doet om el' daardoor af te komen met een berisping , terecht
staat met andere pet'sonen, en dat de premie, VOOt' den minderjarige op de beken
tenis gesteld, ook in het nadeel del' medebeklaagden zal zijn, indien dezen is ten 
laste gelegd, dat zij in ve,'eeniging met den minde,'ja,'ige het feit hebben gepleegd, 

Deze bepaling is eigenlijk het omgekeerde van de pijnbank, Met de pijnbank 
stl'afte men eertijds als de menschen niet bekenden - bekemle" is nog niet altijd 
de waarheid zeggen - maal' volgens deze bepaling wOl'dt men beloond als men bekmt , 
wat nog steeds niet hetzelfde is, als: de waarheid zegt, 

Het wil mij voorkomen dat het opnemen van dit oude beginsel in dezen nieuwen 
vorm, in het belang del' rechtvaal'digheid beslist moet wo,'den tegengegaan, en 
daal'om stellen wij voor de 5de alinea van dit artikel te doen vervallen, 

Amendement van den heel' van KA&NEBEEK, 

stl'ekkende, om de 4e alinea te doen vervallen, 

De heel' van KARNEBEEK : Ik wil [wel] behouden de mogelijkheid , dat tie ,'ech
ter daal' wam' de delinquent opbrengst uit eigen al'beid gfmiet, maatl'egelen kan 
nemen om de boete daaruit te doen betalen. Maal' ik acht het niet goed, dat 
buiten het geval van opbrengst uit eigen arbeid, de mogelijkheid van het opleggen 
van geldboeten geheel wordt afgesneden, Wij moeten toch wel in het oog houden, 
dat het opleggen van geldboete, de stmf, in het stelsel van dit wetsontwerp an· 
,101'5 geregeld is dan onder vigueur van ons tegenwoordig Stl'afwetboek, De rechtel' 
zal nooit gedwongen zijn aan jeugdige delinquenten geldboete op te leggen; hij zal 
de keuze hebben om een andere straf of anderen maatregel toe te passen , als hem 
rlat verkieslijk voorkomt te,' verwezenlijking van de berloelingen waarin dit wets
ontwerp is geconcipiee,'d, 

Wordt nu de bepaling, die ik wil laten vervallen, behouden, dan zal in de ge
vallen, waarin de jeugdige delinquenten geen opb,'engst uit eigen arbeid hebben, 
den rechter, ' waal' hij el'nstiger maatregel dan berisping noodig acht, niet veel 
anrlel'S overblijven dan het opleggen van tuchtschoolst,'af of toepassing van art, 39 , 
Maal' toepassing van dat artikel zal in vele gevallen reeds uitgesloten zijn, want 
daartoe moet el' recidive zijn. Daarenboven is toepassing van art, 39 een zeel' 
ernstige zaak , waartoe de rechter wellicht geen genoegzame aanleiding in het geval 
vindt, en dit geldt evenzeel' van het ernstige stl-afmiddel del' tuchtschool. Juist in 
zulke gevallen zal de geldboete nuttig knnnen werken, Ik geef toe, dat waal' het 
kimleren geldt uit de meel' gegoede klasse, die geen eigen verdienste op jeugdigen 
leeftijd hebben , de geldboete zal betaald worden dool' de ouders, Doen de oude,'S 
,lit niet, dan zullen de kinderen bij wijze van altel'llatief naar de tuchtschool ge
zonden worden, maal' betalen de oudel's wel, dan acht ik daa,'om de geldboete nog 
niet ve,'oo,'deeld, Wij hebben in het wetsontwe,'p het instituut van de tel'beschik· 
kihgstelling van de ouders (art, 38), Hoc zal het in de p,'actijk daal'mede gaan 7 
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Ecn kind wordt ter beschikking gesteld van tIe oudel's ; het komt thuis CIl tlaltl'
mcde is de zaak uit, Maal' indien de rechter vrij is om boete op te leggen, komt 
hct kind ook thuis, maal' daarenboven zullen de ouders, om bun kind uit de tucht
school te houden cle boete betalen, De oudel's zullen dan natuurlijk het kind daar
over onderhouden en het kind de geldelijke gevolgen van zijn misdrijf wel weten 
voelbaar te maken, bijv, dool' inhouding of inkorting van bij meel'gegoeden 
gebruikelijke geschenken of toelagen in geld. Op indit'ecte wijze zal ook aldus 
bereikt worden wat de Ministel' bij de straf van geldboete verlangt , namelijk dat 
de delinquent zelf geldelijk ondervindt dat hij misdreven heeft. Maal', zal men 
misschien zeggen, dan zullen ook kinderen van onbemiddelden, ook als zij geen 
eigen vel'dienste uit eigen al'beid hebben, beboet kunnen worden, namelijk zeel' 
jonge kinderen, die nog niet uit werken gaan, Tegenover die bedenking zou ik 
opmerken dat geen wijs rechter - en dat de rechter een wijs man moet zijn, 
daarop rust het geheele stelsel van dit wetsontwerp - in zulke gevallen geld
boete zal toepassen, waar hem andere voor die omstandigheden doeltreffender 
maatregelen ten dienste staan, 

Beschouwt men het als een principe-quaestie, dat in geen geval de stl'af moct 
geleden worclen dool' een ander dan de delinquent, en dat ouders die boete betalcn 
voor hun kind geen schuld hebben, dan zou ik een exceptie opwerpen: in zecr 
veel gevallen waarin een kind een strafbaar feit pleegt, zullen de ouders moraliter 

wel degelijk schuld hebben, zoodat el' bij die consideratie gcen bezwaal' zou zijn 
om hen de boete te laten betalen indien zij willen, 

De heel' LOEFF: De geachte voorstellers [de heel'en Willinge en van Asch vau 
Wijek] hebben in hun toelichting gezegd dat ten gevolge van hun amendemcnt in 
sommige andcre artikelen kleine wijzigingen zullen moeten plaats hebben. Nu is mijn 
vl'aag deze, of die uitspraak wel juist is en of inderdaad ten gevolge van de aan
neming van dit amendement alleen maal' kleine wijzigingen zullen noodig zijn, Ik 
heb bij het stellen van deze vl'8ag bepaaldelijk het oog op het tweede hoofdstuk 
van dit wetsvoorstel, de proces-ol'de, Kan de aanneming van dit amendement te 
dien aanzien niet tot vreemde gevolgen leiden 7 Men moet toch niet vergeten, 
dat de slrafvordering voorafgaat aan de toepassing van de straf en dat, waar bij de 
strafvordering geen keuze bestaat, maal' wel bij het toepassen van de straf, de 
mogelijkheid niet is uitgesloten dat een jeugdig delinquent veroordeeld wordt als een 
volwassene, terwijl hij heeft terechtgestaan als een kind, 

Nu wil ik vragen of de voorstellers el' wel aan gedacht hebben dat zoodanige 
regeling in menig opzicht bij v, , bij de voorgestelde uitsluiting van de openbaarheid, 
kan leiden tot niet onbelangrijke bezwaren, Het zou volgens het voorstel, zooals 
het dool' de heel'en thans is ingediend en zooals zij het zonder meer willen tusschen
voegen in het systeem van het voorgedmgen ontwerp, kunnen gebeuren, dat een 
kind terechtstaat met uitsluiting van openbaarheid en dat op dit kind bij de uit
spraak toch wordt toegepa,st de stl-af van een volwassene, Ik zou wel eens willen 
weten wat degenen, die nu reeds zoo gekant zijn tegen uitsluiting van openbaarheid 
van zoo iets zouden zeggen 1 

Nu heb ik nog een vraag te doen betreffende de redactie van het amendement, 
Die vl-aag luidt, of de woorden "de vool'afgaande bepalingen van dit al,tikel buiten 
toepassing laten en" niet beter in het amendement zouden gemist kunnen worden, 

Blijkens de schriftelijke, zoowel als de mondelinge toelichting is de bedoeling 
.Ier vooI'stellers geweest, niet om geheel in te gaan op het advies, dat dool' een 
rechtsgeleerd Schl'ijver ten deze is gegeven, daartoe st!'ekkend om den rechter 
enkel de bevoegdheid toe te kennen ook gevangenisstraf toe te passen op jeugdige 
delinquenten tusschen de 16 en J 8 jaren oud, maal' om hem bevoegd te maken 
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de geheele I'ij van strafTen voor volwassenen ook toe te passen op pet'sonen tusschen 
de 16 en 18 jaren. Waar dit het geval is, zijn de dool' mij geciteerde woorden in 
het amendement overtollig en behooren zij m, i. te vel'vallen, En wanneel' zij dan 
waren uitgelicht, zou, dunkt mij, gewenscht zijn, dat dit amendement niet zijn 
tegenwoordige plaats aan het slot van dit al,tikel bleef behouden, maal' dat daal'van 
gemaakt werd een nieuwaltikel 39decies, Uit die plaatsing zou dan blijken, dat 
dit artikel de geheele materie beheerscht; niet alleen bett'ekking heeft op een 
bepaalde straf, maar op de verschillende soorten van stl"a!Ien die kunnen wOl'den 
toegepast, in één woord op de geheele regeling, 

De heel' KETELAAR; In de Memorie van Antwool'd rhiel'vool' bI. 4641 zegt de 
Minister; "aan den rechtel' mag de beoordeeling wOl'den ovel'gelaten of de beken
tenis oprecht is en van berouw getuigt". 

Uit mijn eigen ervaring kan ik echte I' zeggen, dat dit juist een zeer moeilijke 
quaestie is, lIet zal tal van malen voorkomen dat men meent met een opt'echte 
bekentenis te doen te hebben en dat men naderhaml bemerkt dat dit niet zoo 
geweest is, 

Het gebeut't in de school zeer dikwijls, dat de onderwijzei' een kind tracht te 
doen zeggen hoe een zaak geschied is en dat, wanneer zulk een onderzoek een 
beetje lang duurt, de betrokkene eenvoudig, om zooals men zegt van het "gezanik" 
af te komen, zegt dat hij schuldig is, 

Een rechter, die uit den aard del' zaak minder dan een onderwijzei' in aan
raking met kinderen komt, zal het nog veel moeilijker \'allen te onderzoeken of 
de bekentenis juist is, 

EI' komt nog iets anders bij, 
Meermalen heb ik in een dergelijke zaak een van de ouders uitgenoodigd OlTl 

met mij eens te tl"achten de zaak tot oplossing te brengen, maal' dan ben ik tot 
de treurige erval'ing gekomen, dat de ouders in vele gevallen de minst geschikte 
personen hier voor zijn, Op het meest ongeschikte oogenblik hoort men hen soms 
tot het kind zeggen; "zeg nu maar dat je het gedaan hebt", want zij schenken 
vaak a priori aan den onderwijzer, ten minste als zij met hem bevriend zijn, 
meer geloof dan aan het kind, en meen en dat hij de zaak beter onderzocht heeft, 

Wanneer nu zulk een drang dool' de ouders wOl'dt uitgeoefend weet men niet 
waaraan zich te houden, 

Daarom zou ik wenschen dat het amendement van den heer Troelstl"a c,s, werd 
aangenomen, 

Thans nog een enkel woord over de berisping in het algemeen, 
Wanneer men zoo hoort dat de eerste stl"af voo I' een overtl'eding zal zijn eeu 

berisping, dan is men geneigd te zeggen, dat dit zeer goet! gezien is, maal' toch 
vergete men niet, dat door den omhaal, welke noodig is, VÓÓl' dat de rechtet' die 
straf van bel'isping uitspreekt, de kl"acht hiervan grootendeels verlol'en gaat, Elke 
straf moet zoo snel mogelijk op de daad volgen, hoe lichter de stt"af is, hoe snellel' 
ze moet toegepast worden, wil ze eenig efTect hebben, 

De straf van berisping is een zeer lichte stt"af en als zoodanig juist bedoeld, 
maal' hier zal ook veel tijd vel'lol'en gaan, eer ze toegepast word t. 

Wanneer de veroordeelde of zijn vertegenwoOl'diger geen genoegen neemt met 
de uitspraak des rechters en in hooger beroep komt, dan zal de berisping pas na 
eenige maanden toegediend worden, 

Nu vraag ik den Minister, of hij werkelijk meent, dat dan van deze stl'af nog 
eenige kl"acht zal uitgaan, 

De sb"af van berisping kan goed werken, Van iemand die verstand heeft om 
met kinderen om te gaan, kan een suggereerellde werking op de kinderen uitgaan, 
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waardoor zij eenigen tijd onder tien ind"uk del' straf komen; dool' den suggeree
renden invloed des "echters kunnen ouders en voogden tot het besef gebracht 
worden ) dat ze meer moeten doen dan tot dusvel' voor de opvoeding der kinderen. 
Bij een kind echter) welks md"ukken zoo snel verdwijnen, kan men weinig ellect 
van de straf verwachten, indien ze zoo laat wordt opgelegd ..... 
. Ik wensch nu nog een enkel woord te zeggen over het amendement van den 
heer van Karnebeek. 

De heer van Karnebeek stelt voor het opleggen del' geldboete ook toe te staan, 
wanneer de schuldige niet uit de opbrengst van zijn al'beid die zal kunnen betalen. 
Nu geloof ik, dat wij in dat geval el' toe zullen komen, dat de kinde"en van 
meer gegoede ouders in vele gevallen geen straf zullen hijgen, want dan zullen 
niet de kinderen, maar de ouders de gestraften zijn, en waar uit den aard de,' 
zaak die boete laag is, beteekent die straf voor de oude,'s ook niet veel. 

Waarom is het ons met dit geheele wetsontwerp te doen 7 Om te zorgen, dat 
de kinderen verbeterd worden, dat zij bemerken, dat zij ve,'keerde daden hebben 
gepleegd. En nu geloof ik niet, dat, wanneel' een eenigszins gegoed oudel' de boete 
betaalt die eigenlijk zijn kind moest betalen, de jongen of het meisje daarvan 
veel zal me,'ken; zeker, el' kunnen omstandigheden zijn waarin dat wel het geval 
is, waarin de ouders toonen zoo veel paedagogisch inzicht te hebben, dat zij be
grijpen, dat, wanneer eenmaal de boete betaald is, dit op hen de verplichting 
legt om te maken, dat die kinderen zullen voelen, verkee,-d te hebben gedaan. 
Maar aan den anderen kant is het te verwachten, dat vaak, wan nee,· kinderen 
tot een dergelijke boete vel'oordeeld zijn) de ouders niet de eersten zullen wezen 
om hen verder paedagogisch te behandelen, omdat, wannee,' het inderdaad goede 
ouders zijn, er veel kans zal bestaan, dat geen verkeerde daad dool' hun kinderen 
wordt gepleegd. 

De heer CORT VAN DER LINDEN, Jfi1lister van Justitie: Allel'eerst een woord 
OVe!' het amendement van de geachte afgevaardigden de heeren Willinge en 
van Asch van Wijck. 

lk ben el' mij van bewust, dat én in én buiten de Kamer velen gevonden 
wOl'den die gaarne de tt'ansactie, ,1001' die geachte afgevaardigden vOOl'gesteld, 
zouden accepteeren, Maar hoewel ik mij daarvan bewust ben, ik voor mij vind 
geen aanleiding om niet mijn stelsel te handhaven, 

Men wenscht hier voor pel"Sonen tusschen 16 en 18 jaar weer terug te komen 
tot de mogelijkheid om hen gevangenisstraf en hechtenis op te leggen. 

Nu moet ik al dadelijk dit opmerken, dat, zelfs in het stelsel van die geachte 
afgevaardigden, ik het niet kan begrijpen hoe zij voor die jeugdige pel"Sonen nog 
die uiterst slechte straf van hechtenis kunnen handhaven, Moge el' toch voor 
gevangenisstraf nog iets te zeggen zijn, el' is zeker niets aan te voeren voor de 
toepassing d"!r hechtenis op jeugdige pel"Sonen. In de huizen van bewaring zitten 
die kinderen in gemeenschap, en de hechtenis werkt juist daarom voor hen uiterst 
verderfelijk. 

Wat nu de zaak zelve bett'eft, het komt mij voor dat ook de gevangenisstraf 
VOOI' jeugdige pel"Sonen van 16 tot 18 jaar een slechte straf is in elk opzicht, 
voo,' hen zei ven , maal' ook uit een maatschappelijk oogpunt. De korte gevangenisstraf 
werkt niet afschrikwekkend, want de meeste van die jongens van 16 tot 18 jaar 
komen daal' in een positie, die materieel veel betel' is dan zij thuis gewend zijn. 
En wanneel' het eel"Ste veroordeelend vonnis al een grooten indruk te weeg brengt, 
na het ondergaan van een korte straf is die indruk spoedig geweken en een vol
genden keer ziet men el' niet erg tegen op. Dit is de ondervinding hier en in het 
buitenland. Ik heb hier voo,' mij een verklal'ing omtrent de ondervinding, opgedaan 
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in FrankJoijk, Men ziet daal' onophoudelijk dat recidivisten telkens liegen wanneel' 
hun leeftijd gevl'aagd wordt, om op die wijze in de gevangenis te komen el! vI'ij 
te geraken van de kans om in een Rijksopvoedingsgesticht te wonlen geplaatst, 
Een tijd lang in een Rijksopvoedingsgesticht is voor dergelijke personen veel afschrik
kender dan een betrekkelijk korte vl'ijheidsbel'ooving in de gevangenis, en ver
beterend wel'kt voor jeugdige personen de gevangenisstl'af nooit, 

Reeds hedenmOl'gen is dool' den heel' Troelstra gezegd - en ik sluit mij daarbij 
aan - wanneer de cel eenigen invloed ten goede zal hebben, dan moet degeen 
die is opgesloten een zeker geestelijk fonds hebben, maal' jongens tusschen 16 en 
18 jaar geven in de cel zich over aan allel'iei verkeerde phantasieën en komen 
zeket' niet vel'beterd u it de gevangenis, 

En is nu aan den anderen kant de maatschappij voldoende beveiligd, of is el' 
kans dat jongens van 16 tot 18 jaal', wanneer zij naar een Rijksopvoedingsgesticht 
worden gezonden, voor vel'betering vatbaal' zijn 7 

Ik geloof dat wij die beide vragen bevestigend moeten beantwool'den, In de Rijks
opvoedingsgestichten kunnen zij evengoed bewaal'd wOl'den, zijn zij evengoed buiten 
tic maatschappij als in de gevangenis, Er is niet het minste bezwaar om een depot 
van discipline te maken waal' de lastige en gevaarlijl<e opvoedelingen veilig wOl'den 
bewaard, Dat zal in elk geval het gevolg moeten zijn van de aanneming van dit 
ontwerp, 

En wat de verbetering betl'eft, de ondervinding heeft geleerd, dat juist op tien 
leeftijd van 16-18 jaal', die personen aan den eenen kant zeer vat.baar zijn voor 
allel'lei en zeel' ernstige misdl'ijven, maar ook aan den anderen kant VOOI' vel'
betering zeel' vatbaar zijn, De voordeelen die een goede opvoeding schenkt zijn 
juist op dezen leeftijd in betrekkelijk korte ,jaren te verwezenlijken, 

En juist omdat wij in het belang van de maatschappij alleen een minimum van 
leed mogen opleggen en geen leed dat niet strikt noorlzakelijk is , moet ik mij 
vel'klaren tegen het amendement van de beide heel'en, 

De bezwaren van den heel' LoeJI deel ik niet, Ik zie niet in waal'om men VOOI' 
de strafvordering niet een andm'e mindel'jarigheidsgrens zou kunnen aannemen 
dan voor het stl'afrecht, en waarom men niet eerst de buitengewone regelen van 
strafvordering zou kunnen toepassen op het kind om later, wanneer is uitgemaakt 
dat men werkelijk met een man te doen heeft, hem straf op te leggen als 
een man, 

Wat betreft de beide amendementen van de heeren Troelstl'll , van Kol en Schaper 
moet ik in de eerste plaats zeggen, dat ik bezwaal' heb tegen het amendement, 
om te laten vel'vallen de derde alinea, Een bepaalde gewoonte dat men altijd zal 
gaal! opleggen bij recidive tuchtschool, vrees ik niet, Maar vergeet de heel' T"oelstra 
aan den anderen kant niet dat toch wel kan blijken, vooral bij recidive, dat men 
met een ergen deugniet te doen heeft, maal' toch niet met een zoodanige dat men 
voor hem dwangopvoeding gepast acht en dat het betel' is hem een gevoelige les 
toe te dienen dan om hem te zenden naar een Rijksopvoedingsgesticht, En zou van 
het aannemen van het amendement niet het gevolg zijn dat tie rechter geneigd 
was om in veel te veel gevallen al't, 39 toe te passen 7 Ik geloof dus dat de remedie 
die hiel' wordt voorgesteld nog erger is dan de kwaal. 

Wat het tweede amendement, de berisping betreft, het is juist wat dool' de 
heel'en Troelstt'll en Ketelaar is gezegd, een berisping, die niet oogenblikkelijk, 
niet zoo snel mogelijk wordt toegediend, verliest veel van haal' moreele kl'llcht. 
Ik weet echte I' aan dit bezwaar niet te gemoet te komen; het wordt dOOI' mij 
(ll'kend, maal' ik ken geen middel om het te verhelpen en aan den anderen kant 
behoudt de berisping , ook al wOl'dt veel van den paedagogischen indl'Uk verlol'en , 
als eerste aanmaning haal' volle waarde, 
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Ook dit is juist, dat het hoogst moeilijk is om te weten te komen of mcn te 
doen heeft met een ware of onware bekentenis, Een onwal'e bekentenis is onge
twijfeld een euvel dat niet bevorderd mag worden; maal' zou het anderzijds niet 
lijden tot vCl'bittering en stl'ijden tegen het rechtsbewustzijn van het kind, dat 
zich onschuldig gevoelt indien hem desniettemin een berisping wordt toegediend 7 

Tegen het amendement van den heel' Troelstl'a c.s. heb ik geen ovel'wegend 
bezwaal'. Ik erken dat el' iets voor te zeggen is, maal' aan den anderen kant 
heeft het nadeelen die het ontwerp mist. 

Daal'entegen heb ik wel bezwaar tegen het amendement van den heel' van Kal'
nebeek , waal'van het gevolg zou zijn, dat de boete uitsluitend uit den zak van de 
oudel'S zou betaald worden, zoodat het kind zelf in het geheel geen straf zou 
gevoelen. 

De heer Ketelaar zeide te recht, dat dit VOOl'll1 merkbaal' zou zijn bij de meer
gcgoerlen, waal' de kindet'en uit den aard del' zaak zelf geen verdiensten hebbell, 

De geachte afgevaardigde heeft el' op gewezen, dat het gevolg van zijn amen
dement zou zijn dat indil'ect zou vel'wezenlijkt wOl'uen het stelsel, dat gisteren bij 
de behandeling van het amendement-Lucasse-LoetT dool' mij in beschel'ming is 
genomen) namelijk dat het kind ter beschikking wordt gesteld van de ouders, De 
gevallen zijn echter niet gelijk, Ik heb het amendement ontraden , omdat de beschik
baal'stelling van het kind vooral zou voorzien in zeer lichte gevallen; maal' hier 
zou men verkrijgen een inrlil'ecte beschikking van de outlers in gevallen van meel' 
belang, gevallen waarin de I'echter meende met geldboeten te moeten stratTen, ln 
die zwaal'dere gevallen heeft men niet veel te wachten van de macht die de ouders 
op het kind ZlIl1en uitoefenen, daal' de ouders, indien zij die macht hebben, die 
wel zullen gebruiken om te zOl'gen dat het kind niet tot OVel'tl'eding komt, De 
boete die, juist omdat zij voor het kind geen voelbal'e straf is, als stl'llfmiddel 
dool' velen wordt afgekeurd, zou ik ongaarne weder onder de kindel'Stl'atTen zicn 
opgenomen, 

De heel' PIJNAPPEL, voorzitter der Commissie va1l Voorbereiding: Ik begin met te 
herinnel'en dat el' in het lantl onder de rechtsgeleerden groote bedenkingen zijn 
gerezen tegen de leeftijdsgl'ens van 18 jaal' als algemeen en uitsluitend geldende 
grens, Van zeel' bevoegde zijde wal'en rlaartegen reeds eenige jaren geleden beden
kingen gemaakt, Toen hetzelfde in 1895 werd vool'gesteld in de Juristenvereeniging, 
heert 0, a, ons geacht vroeger medelid, de heel' Rethaan Macaré, zich zeer sterk 
daartegen vel'klaal'd en het stelsel bepleit, hetwelk hiel' gisteren door den heel' 
Bastel't is in bescherming genomen, namelijk dat algemeen de zestienjal'ige leeftijds
grens als eenige grens zou worden aangenomen, Hoe nader het tijdstip kwam dat 
de zaak in deze Kamer behandelrl zou worden, hoe meel' het aantal stemmen toena.m 
tegen die uitsluitende leeftijdsgl'ens van ] 8 jaal', 

Wij allen weten, hoe dool' den redacteur van het Weekblad Va1l het Recltt krachtig 
rlaartegen is te velde getrokken) en veel opmerkelijker nog is het, dat, niet van 
de zijde van tegenstandel'sJ maar van de zijde van een hooggeacht, hoogstkundig ) 
zeel' wal'm vool'standel' van het wetsontwerp het eel'St het denkbeeld geopperd is, 
dat het nuttig zou zijn in deze een bemiddelingsvool'stel aan te nemen, En toen 
rlat bemiddelingsvoorstel gedaan was, is het ondersteund èn door den schl'ijvel' in 
de Nieuwe Rollerdamsche Courant èn dOOl' het Weekblad van het Recht èn door professor 
Simolls in zijn artikel in het P"leis van Justitie, 

Ik kan el' bijvoegen) dat zoolang dat bemiddelingsvoorstel niet was gedaan, de 
Commissie van Voorbel'eiding er ernstig over heeft gedacht om zelf te komen met 
het vOOI'Stel om de grens op den 16jarigen leeftijd te stellen, maal' nu het bemid
delingsvoorstel gedaan is en overal ondersteuning heeft gevonden, heeft de Com-
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mIssIe oat eel'st dool' haal' opgevatte denkbeeld laten val'en, maar schenkt dan ook 
haal' warmelI steun aan het amendement, 

Dat amendement beteekent , aan den I'echter de bevoegdheid te laten tot toe
passing van een vel'schillend stelsel op vel'schillende individuen, 

De Minister heeft daartegen aangevoerd, dat tegen gevangenisstl'Rfzeel' gewichtige 
bezwaren bestaan; dat die straf niet verbetel't, wel vel'bittert, Indien die bewering 
van den Ministel' de strekking had om gevangenisstraf algemeen voor iedel'en 
schuldige af te keuren, dan zou ik zeggen , dat het op zijn weg ligt om in plaats 
van die stl'af een andere VOOI' te stellen, Doch indien zijn bedoeling alleen was, 
dllt die stI'Rf niet passend is VOOI' jeugdige misdadigers, dan wijs ik el' op, dat 
juist het facultatieve del' toepassing, hetwelk het eigenaardige van het amendement 
is , de stI'ekking heeft om gevangenisstl'af alleen te doen uitspreken tegen die jeugdige 
misdadigel's , die met volwassenen geacht moeten wOl'den gelijk te staan, 

Niettegenstaande een del' leden van de Commissie van Voorbereiding zijn instemming 
met het amendement uitdrukkelijk heeft te kennen gegeven, en het zelfs heden
morgen mede heeft ondersteund, heeft hij daartegen toch eenige bedenkingen in 
het midden gebracht, die de andere leden der Commissie evenwel niet deelen, Dat 
lid meende 0, a" dat uitsluiting van openbaal'heid del' terechtzitting bezwaal' zou 
oplevel'en: indien het amendement-Willinge werd aangenomen, 

Wij zullen dit punt eerst behoorlijk kunnen bespreken, wanneer het al,tikel van 
het Wetboek van Stmf\"ordering, betreJfende die uitsluiting del' openbaal'heid, aan 
de orde is, Maal' dit wil ik toch nu reeds zeggen: indien wel'kelijk volgens zijn 
ovel'tuiging een onverzoenlijke strijd bestaat tusschen de uitsluiting del' openbaarheid 
en aanneming van het amendement-Willinge, dan moet voor hem de consequentie 
van dien strijd zijn, dat de uitsluiting del' openbaarheid verworpen worde, maal' 
aangenomen het amendement, 

Het tweede amendement, waal'over de Commissie haal' gevoelen heeft mede te 
tleelen, is dat van den heel' Tl'oelstm c, s" tot weglating van het derde lid van 
ditzelfde art, 39 septies, 

De Commissie kan zich met dit amendement niet vereenigen, Tot motiveering 
van dat gevoelen bel'oep ik mij weder op het facultatieve van de bepaling, Het 
facultatieve del' bepalingen speelt in dit wetsontwel'p een groote en gewichtige 1'01. 

Het is hierop gegrond, dat el' tusschen personen van jeugdigen leeftijd, die een 
strafbare daad hebben gepleegd, een zeer groot onderscheid kan bestaan, en dat 
dezelfde bepaling rooet gelden zoowel daal' waal' gl'oote, als waal' gel'inge schuld 
aanwezig is, 

Juist daarvoor past een zekere latitude , die aan den rechter moet worden ge
laten, Wijst nu de heel' TI'oelstI'R el' op, dat onder deze bepaling zullen vallen 
daden van ge ri nge beteekenis, dan kan ik daartegenovel' stellen, dat el' ook onder 
zullen vallen daden van gl'oot gewicht, Daarom juist omdat én het eeu èn het 
ander el' ondel' valt, moet de bepaling facultatief zijn j maal' daarom is ook dit 
facultatieve de oplossing van de bezwaren dool' den geachten afgevaardigde tegen 
deze alinea aangevoerd, 

De mededeeling van het gevoelen del' Commissie omtrent het tweede amendement 
van dezelfde heeren kan ik niet met enkele woorden afdoen, 

Het betreft het verband tusschen berisping en bekentenis, De meening , die de 
Commissie daaromtrent heeft. is eenigszins gecompliceerd, maal' dit ligt in de 
eigenaardigheid van de straf van bE'l'isping dool' de Regeel'ing in het ontwerp VOOI'
gesteld, Naar het gevoelen van de Commissie past berisping niet bij ontkentenis, 
Berisping is een stl'Rf, die geen physiek leet! aandoet, maal' die uitsluitend el' op 
bel'ekend is een moreelen invloed uit te oefenen, Hetzij nu de terechtstaande persoon 
de daad al of niet gepleegd heeft, in geen geval kan men van de stl'Rf van 
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berisping een morcelen inv loed verwachten bij ontkentenis, Indien de pm"Soon ontkent 
en hij heert de daad ook niet gepleegd, dan zal die berisping niet op zijn bel'ou w 
gegl'ond zijn, maal' hem in hooge mate vel'bittel'en, En toch is ook dit een toestand) 
dien men als mogelijkheid ondel'stellen moet. Wanneel' de rechter het schuldig 
uitspreekt, meent hij natuudijk dat de schuld bewezen is, maar hij kan zich 
daal'in bedriegen, En indien de beklaagde de wetenschap van het tegendeel heen 
en hij wOl'dt dan berispt, dan zal niemand van die bel'isping een moreelen invloed 
verwachten. En heeft de beklaagde de daad wel bedreven en ontkent hij desniet
tegenstaande, dan toont hij daardoOI' • voor moreelen invloed niet vatbaar te zijn, 
en ook dan zal dus de hel'isping haar doel missen , 

Desniettegenstaande is de Commissie het met de heel'en "oorstellel'S van het 
amendement eens) dat de bepaling niet behoort in het Wetboek; zij meent dat 
de toepassing daarvan ZOII moeten wOl'den overgelaten aan de pl'lldentie des rechters, 
Het is een beginsel, waal'van ook de rechtel' zal uitgaan. maal' dat niet behoort 
te staan in de wet, De Commissie sluit zich te dien aanzien aan bij hetgeen door 
de vool'stellm's van het amendement en andel'e spl'ekel"S in het midden is gebracht, 
Het als algemeenen regel uitspl'eken van dit beginsel in de wet kweekt huichelal'ij, 

Maal' - en dat is het del'de punt dat ik wensch op te merken - de Com
missie heeft zelve een amendement vool'gesteld I betl'effende de uitvoering van de 
stl'llf van bel'isping, Zij wil tegen de uitspl'llak, waal'bij iemand tot die straf ver
oOl'deeld wordt., geen vooloziening bij den hoogel'en I'echter toelaten. Dit nu is niet 
houdbaar , wanneel' men de straf van berisping wettelijk losmaakt van bekentenis. 
Dit amendement berust uitsluitend op de consideratie, dat de beklaagde niet met 
berisping zal worden gestraft, tenzij hij heeft bekend. Nu weet de Commissie zeel' 
goed, dat ook tegen dit amendement bedenkingen in het midden kunnen en waal'
schijnlijk ook zullen worden gebracht wanneel' het aan de orde komt j maal' zonder 
dat amendemen t acht de Commissie de berisping een niet te handhaven st.'ar, 
omdat als de berisping wordt uitgesteld tot een latei' tijdstip - hetgeen zal 
moeten geschieden indien men appèl en cassatie toelaat - die st.'af een ijdele 
vel'tooning zal zijn, lIet doel der Commissie met haal' amendement is de berisping 
als straf te I'edden, want zonder dat amendement acht zij de bel'Ïsping een totaal 
ongeschikte sb'af, Een vermaning tot den veroordeelde gericht, is van den rechtel' 
dikwijls vernomen, Die vel'maning is geen stl'llf, Nu echter zal zulk een vel'maning 
tot stl'llf gemaakt wOl'den j maal' dan moet de straf ook met de vermaning gemeen 
hebben, dat zij onmiddellijk op de uitspraak volgt, Zood ra men el' het karakter 
van een straf aan toekent en dan een tijdsruimte doet verloopen tusschen de 
uitspl'aak en de bel'isping zal deze niet houdbaar zijn, Zij moet onmiddellijk op de 
uitspraak volgen, en daartoe kan men alleen dool' den eisch van bekentenis komen, 

Door deze eenigtizins ingewikkelde redeneering is de Commissie gekomen tot 
deze slotsom, dat zij de aanneming van het amendement van den heel' Tl'oelstl'a c, s, 
ontl'lladt, 

Over het amendement van den heel' V:lU Kal'llebeek zijn de gevoelens iu de 
Commissie verdeeld. Sommige leden ondel'steunen dat amendement, andel'e ledeu 
verklal'en er zich tegen op de gl'onden, ondel"Scheidenlijk dOOI' voor- en tegen
standers ontwikkeld, 

De heel' WILL TNGE: De heel' LoeIT heeft cl' op gewezen dat het, indien het 
amendement aangenomen wel'd) niet zoo zekel' was dat het niet wenschelijk zou 

1 NI. een amendement 0l' het voorgestelde art, 344 (er v/ln het Wetboek vaD Straf
vordering) welk amendement bij de behandeling van uat artikel door de Commissie werd 
ingetrokken, 

I I 

I ~ 



476 WIJZIGINGEN VAN HET 

zijn dat ook ill de voorstellen ten aanzien van het Wetboek van Stmfvordering 
ve"anderingen werden gebracht. Ons amendement echter strijdt niet met het 
Regeeringsvoo"stel, gelijk reeds dOOl' den Ministe.' is betoogd. Ons amendement 
betreft alleen het matc"ieele recht. Wanneer het ondel·zoek volgens de Stl'afvordel'ing 
heeft plaats gehad komt de toepassing en daarop alleen heeft het amendement 
bet,·ekking. Nu is juist dit het oogenblik waarop de l·echte.· het best kan oOl·deelen. 
Al staat de pel'Soon dus te recht als een kind, er is geen reden om hem niet te 
stt-affen als een vol wassen pel'Soon, indien het onderzoek de wenschelijkheid daal'
van heeft aangetoond ..... 

Wat de redactie betreft heeft de heer LoeIT er op gewezen, dat misschien een 
ve"betel'ing zou zijn aan te brengen, maar de heer LoeIT heeft niet aangetoond , 
dat de redactie onjuist is en niet past in het wetsvool'Stel. 

Waar dit nu wel het geval is, meenen wij verstandig te doen niet op een andere 
redactie in te gaan, omdat wij de mogelijke gevolgen daal"Van op dit oogenblik 
niet voldoende kunnen oVel·zien. 

Nu een enkel woord ten aanzien van hetgeen de Minister heeft gezegd. 
Ik kan hierover, vooral na hetgeen de heer Pijnappel op zoo uitnemende wijze 

heeft in het midden gebracht, zeer kOl·t zijn. 
Maal' toch wil ik nog iets zeggen en dan komt het mij voor, dat in de "cdc 

van den Minister te veel wordt gelet op de gevangenisst"af in het algemeen en 
veel daarvan moet worden overgebracht naar datgene wat ook VOOI' volwassenen 
geldt, doch waarvan thans de rede niet is. Het komt mij verder voor, dat de 
Minister het te veel voorstelt alsof ons amendement een verplichting zou bevatten, 
alsof alle personen tusschèn de 16 en 18 jaar in de gevangenis zouden moeten 
wO"den geb'"acht. De Minister heeft de gevolgen daarvan breed uitgemeten, maar 
uit het oog ve"lo"en dat wij den regel accepteeren. Wij willen het geheele systeem , 
maar wij willen de bevoegdheid voor uitzondm'ingen behouden voor die pel'Sonen 
die volkomen gelijk staan met "olwassenen, en zoo zijn er. De Minister schijnt dit 
niet te willen aanvaarden, maar ik geloof toch werkelijk, dat, wannee.· ik mij 
kan be"oepen op vele mannen van de practijk en op zoovelen , die buiten de practijk 
in geschriften hetzelfde leeren , het gevoelen van den Minister wel eenigszins aan 
het wankelen moet worden gebl"acht. 

Er zijn uitnemende deskundigen , die het voor deze categorie van personen wen
schelijk vinden in bepaalde gevallen gevangenisstt'af op tP. leggen. 

Uit de rapporten die de Minister voor zich heeft, vOOl"a1 ook uit het buitenland 
afkomstig, en voor zoovel' hij die gisteren heeft aangehaald in antwoOl'd op den 
heer Bastert, blijkt trouwens ook, dat velen de meening zijn toegedaan , dat op 
den algemeenen regel uitzonderingen als doOI' ons gewild moeten kunnen wOl'den 
gemaakt. Waarom dan de gelegenheid daal-toe weg te nemeu 7 .. . . 

Heb ik echter den Minister goed begrepen , dan is zijn hoofd bezwaar tegen het 
amendement nog niet zoozeer daarin gelegen, dat de bevoegdheid om gevangenis
st.·af op te leggen zou blijven bestaan, als wel daarin dat ook de hechtenisstmf 
zal kunnen worden toegepast. 

Vooml tegen deze straf is de Ministel' te velde get,·okken. 
Welnu, wij el'kennen, dat daarin ook naar onze metming veel waarheid ligt; 

dat het zeer bedenkelijk is dat jeugdige personen in aanraking worden geb"acht met 
vagebonden en misdadige.'S van beroep, die een tijdelijke hechtenis moeten ondergaan. 

De vraag is echter of de Minister hie.· niet over hllt hoofd heeft gezien de be
paling de.' wet, volgens welke hij, die de hechtenis moet onde"gaan) op zijn 
verzoek, in afzondering deze straf kan doorbrengen. 

Dit wordt wel niet veel in toepassing geb"acht - de reden daarvan wil ik in 
het midden laten - maar dit neemt niet weg dat de bepaling bestaat. 
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Hoe dit zij, wij el'kennen het bezwaal' van den Minister en daal'om willen wij 
tegenovel' hem gaal'ne een tegemoetkomende houding aannemen en aan lijn hoofd
bezwaal' te gemoet komen dOOl' een wijziging van ons amendement, 

Amendement-WILLTNGE-VAN AscII VAN WJJCK gewijzigd 

in dicn zin, dat daal'aan wOl'dt toegevoegd: "met ,lien vel'stande echtel' I1:Ü 

het opleggen van hechtenisstl'af blijft nitgesloten," 

De heel' DE SAVORNIN LOIIMAN: Tegenovel' het eenigel'mate gecompliceel',l 
advies del' Commissie van Vool'bel'eiding met betl'ekking tot het tweede amen
dement van den heel' Tl'oelstl'a c, s, vel'oorloof ik mij een zeel' eenvoudig wool'd te 
stellen en het amendement aan te bevelen. 

De zaak toch is uitermate eemoudig, 
lIet is niet te ontkennen dat deze bepaling feitelijk hierop neerkomt dat men 

iemand dreigt als hij niet bekent. 
Wanneel' iemand zijn schuld niet bekennen wil, te recht of ten onl'echte, dan 

kan hij niet bel'ispt wOl'den, maal' dan kan hij een andere en zwa~U'tlere stl'llf 
krijgen, Dat staat wel niet met zoovele wool'den in het artikel, maal' het zit el' 
achtel'. Dit zal zeer demol'alisecrend werken, 

Waarom heeft de Ministel' deze bepaling opgenomen 7 
Natuurlijk niet omdat hij middeneeuwsche beginselen van straf"echt is toegedaan 

en de pijnbank wedel' wil invoeren, maal' omdat het noodzakelijk voortvloeit uit 
den aard del' berisping, 

Men kan, zegt hij, geen berisping opleggen aan iemand die niet bekend heeft, 
Dit betwijfel ik evenwel. Indien iemand, hoewel schuldig, niet bekend heeft. zoo 
kan men hem toch zee,' goed berispen als men van zijn schuld volkomen overtuigd 
is, zooals een rechtel' die veroordeelt behoort te zijn, Zoo iemand toch bekent 
niet omdat hij hoopt dan in het geheel geen st.'af te zullen krijgen; maar indien 
hij gestraft wordt, waarom kan hem dan geen berisping wOl'dell toegediend, waar
mede hij naai' huis gaat en waal'over hij, naar te hopen is, zal nadenken, die op 
hem zal werken en hem zal afhouden van een hel'haling van het feit 7 

Ja, zegt de Ministel' : wanneer de man onschuldig is, dan zal de berisping hem 
ergeren, Maal' zal dit dan niet het geval zijn, als men hem met tuchtschool 
stl'aft 7 Iedel'e straf zal hem indien hij onschuldig is, ergel'en, Het schijnt mij 
onmogelijk deze alinea te behouden. 

Behoudt men haal', dan zou ik liever de geheele bel'isping vervallen zien, waal'van 
ik toch geen bewondel'aar ben, maal' ik wil den Ministel' niets ontnemen van alle 
m141delen die hij wil. gebruiken tot vel'betering del' menschcn, 

Ik wensch el' nog een wool'd bij te voegen ovel' het amendement van den heer 
van Karnebeek , waarmede ook ik mij vel'eenig, 

Tk geloof, dat het niet geheel juist is te zeggen: wanneer iemand niet per
soonlijk geld verdient, kan hij niet met boete gestl'aft wOl'den, Het is niet te 
betwijfelen, dat, wanneel' de ouders de boete moeten betalen, zij zeel' vaak het 
middel wel zullen vinden om die te vel'halen op hun kind, Als zij dat niet kunnen 
of willen doen, blijft altijd de gelegenheid om subsidiail' tllchtschoolstl'af toe te 
passen. Iedel' uie niet zelf gelu verdient, alleen om die reden bloot te stellen aan 
het ondCl'gaan van een maand tuchtschoolstl'af, vind ik niet j lIist, 

De heet' TROELSTRA : Om de discussiën zoo veel mogelijk te bekol'ten en inziende, 
,lat het eel'ste dool' ons op dit al,tikel vool'gestelde amendement toch geen kans 
heeft om ,lOOI' ue Karnel' te wOl'uen aangenomen, heb ik de eCI', ook naUlens mijn 
meuevoorstellers, dil eCl'Ste amendement in te trekken, 
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Wat ons tweede amendement betl'eft meen ik, dat ik, na de woorden van den 
heel' Lohman, weinig aan het reeds dOOl' mij gesprokene behoef toe te voegen, 

Oe bezwaren dOOl' den vool'zitter del' Commissie van Voorbereiding tegen dit 
amendement ingebracht, zijn het gevolg van het I'eeds bij de algemeene beschou
wingen dOOl' mij betreurde feit. dat de berisping in dit wetsontwerp is ingevoegd 
als een onderdeel van het strafrecht. De bezwal'en daal'Uit vool'tspruitende , worden 
m, i, dooI' ons amendement volsu'ekt niet vel'gl'oot ; die bezwaren moesten eigenlijk 
ten gevolge hebben, dat men zich geheel tegen de opneming van de berisping in 
tlit wetsontwerp verzette, 

Nu echter die bel'isping el' eenmaal in is, en het onmogelijk is bet stelsel 
geheel te vel'anderen, ZOII men dit nog slechter maken dooI' van de bel'isping een 
premie te maken op tie bekentenis, Ik meen, dat de bezwal'en dooI' ons daal'tegen 
ingebracht en dool' vel'scheidene leden dezel' Kamel' toegegeven, van dien aard zijn, 
dat men nu maal' het zwaal'St moet laten wegen wat het zwaal'St is, 

Dat de aanneming van ons amendement bij aanneming van het amendement 
door den heel' Pijnappel bedoeld, bezwaren ten gevolge zal hebben , zal ik volstrekt 
niet ontkennen; maal' het komt mij VOOI', dat ook die bezwaren lang zoo groot 
niet zijn als die welke uit de aanneming del' vijfde alinea van dit al,tikel zullen 
voortvloeien en welke van zeel' groote moreele beteekenis zijn, 

De heel' VAN KARNEBEEK : De Minister heeft tegen mijn amendement twee 
bedenkingen aangevoel'd, 

Hij heeft gezegd: als dit amendement wordt aangenomen , zal el' in vele gevallen 
boete betaald worden, niet dool' den delinquent, maal' uit den zak der ouders, 
Dat is natuurlijk waar, maar de Minister heeft daaraan toegevoegd: en het kind 
zal el' niets van voelen. Dat nu is, geloof ik , minder juist. 

De geachte afgevaal'digde uit Goes heeft el' op gewezen , en ik heb in mijn eel'Ste 
rede el' uitvoel'ig bij stilgestaan . dat in den I'egel het omgekeerde zal plaats hebben 
en dat wel degelijk die oudel's het middel zullen vinden om aan hun kind ook op 
financieele wijze voelbaar te maken dat el' boete betaald is voo I' het dool' hem 
gepleegde strafbare feit, 

liet andere al'gument van den Minister tegen mijn amendement is ontleend aan 
(Ie ovel'weging, dat bij zwaardel'e gevallen, het betalen van boete dOOI' de oudel's 
minder geschikt zou zijn, Wanneel' het een zwaarder geval geldt, dan zal, dunkt 
mij, de )'echter toepassen or al't. 39 Of de stl'l1f van tuchtschool. De aanneming 
van mijn amendement zou dit volstrekt niet beletten, Maal' er zijn ~ele gevallen 
- ik stel mij voor dat het in de pl'l1ctijk wel de meeste gevallen zullen zijn -
waarin de I'echter, al is het vergrijp betrekkelijk zwaaI', geen termen zal vinden 
om toe te passen art, 39, waarin misschien dit artikel ook niet toegepast zou 
kunnen worden, omdat el' geen recidive is, en waarin de rechtel' el' tegen op zal 
zien de te zware straf van tuchtschool op te leggen, Voor die moeilijkheid geplaatst , 
geen andel'en uitweg hebbende, zal de I'echter hoogst waarschijnlijk zich dan vel'
gl'noegen met toe te passen of al't, 38, de tel'beschikking5telling van de oudel's 
als dat kan, of de berisping, Nu zal echtel' in die gevallen de berisping inderdaad 
een te lichte stt'l1f zijn, een straf die weinig beteekent, Omtl'ent de waarde van 
die straf - het is reeds gebleken - kan men zeel' verschillend denken, En wOI'dt 
art. 38 toegepast, zonder dat een boete dool' de oudel'S is betaald, dan zon van 
eenige stt'l1f eigenlijk in het geheel geen spl'l1ke zijn, Wordt daal'entegen mijn 
amendement aangenomen, dan zou voor die categorie van gevallen, als dOOI' de 
oudel'S boete betaald is, de toepassing van art, 38 een veel practischer karak tel' 
verkrijgen en den rechter een geschikte uitweg geopend zijn uit de moeilijkheid 
waarin hij zich bevindt, 
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De heer LOEFF: Ik acht mij vel'plicht den heel' Willinge nog heel kOl't te 
beantwool'den, Die geachte spl'ekel' is uitgegaan van de meening, flat het bezwaar 
,lat dOOI' mij werd geoppel'd eigenlijk uitsluitend veruand hield met en was gelegen 
in de quaestie del' al of niet openbaarheid, Dat is intusschen in het geheel niet 
het geval. Ik heb dit punt als voorbeeld I\angehaald, tel'wijl ik uit de I'egeling 
van stl'afvOI'del'ing, zooals die is voorgesteld, andere vool'beelden hall kunnen kiezen, 
Ik had ten bewijze van mijn stelling dat el' toch wel gl'ond is voor rechtmatigen 
twijfel of het amendement wel geheel en al past in het stelsel, gebl'uik kunnen 
maken van andere vool'beelden. Ik had 0, a, ook als voorbeeld kunnen aanvoel'en 
den vel-tegenwoordiger, zooals de Minister dien in het Wetboek van Stl'afvordering 
inleitlt, rk had )!.unnen zeggen, dat el' toch voor het juridiek gevoel iets buiten
gewoon vl'eemds in is gelegen, dat een jeugdig delinquent gedUl'ende den geheelen 
loop ilel' stl'afprocedUl'e wOl'dt behandeld zóózeel' als kind, dat hij zelf geen enkele 
bevoegdheid, een gewonen beklaagde toekomende, kan uitoefenen, maal' dat de 
vertegenwool'diger die ovel' hem gesteld is te dien aanzien, met uitsluiting van 
hem zeI ven , in alles en ovel'al VOOI' hem optreedt en dat hij dan toch ten slotte 
bij het uitspreken van de stl'af zich in eens ontpopt als een volwassene. En nu 
moge het waal' zijn dat zulke regelingen daarom nog niet het geheele stelsel 
vitieel'en, vl'eemd schijnen zij mij toch in hooge mate, 

Mijn vel'zoek aan de geachte voorstellers - en tevens aan den heel' Ministel' -
zou dan ook zijn om nog eens ernstig na te gaan en te overwegen of de aan
neming van het vOOl'gestelde amendement niet meer wijzigingen noodzakelijk, 
althans zeel' wenschelijk zou maken, dan zij op dit oogenblik meenen. 

De heer CORT VAN DER LINDEN, Minuter van Justitie: Na de wijziging dool' 
de heel'en Willinge en van Asch van Wijck in hun amendementen gebl'acht, is 
- ik erken dat volkomen - het gl'ootste bezwaal' uat daartegen bestond weg
genomen, Maal' hoewel ik zeel' goed vool'zie dat dat amendement vele voorstandel's 
in deze Kamer zal hebben, meen ik toch een enkel wOOl'd te moeten zeggen om 
mijn standpunt nader te verdedigen, 

Wanneel' men zich bel'oept op rechtsgeleerden buiten de Kamer, en speciaal op 
den bekenden en hoogst bekwamen schrijver van de al,tikelen in de Nieuwe Rot

tPrda1llscke Oourant, dan doe ik toch opmel'ken dat de reden waarom hij een der
gelijke ü'ansactie als nu wOl'dt vool'gesteld heeft bepleit, hoofdzakelijk deze was, 
dat hij de leeftijdsgl'ens van 18 jaar, waartegen hij strenge oppositie vl'eesde, 
wenschte te redden. "Immers wij vreezen hier" - zoo begint het artikel - "eene 
oppositie van beteekenis, en wij zouden het zeel' betreuren indien die oppositie 
overwon." Die schl'ijver heeft ongetwijfeld ook toegegeven, ik ontken het niet, dat 
el' enkele gevallen zijn waarin hU zou willen dat de stl'Rf kon wOl'den toegepast, 
maal' zijn hoofdmotief was toch redding van de hoogm'c leeftijdsgrens, en het komt 
mij voor dat dit niet mag wOl'den voorbijgezien. 

Wat de zaak zelve betreft, de voorzitter del' Commissie heeft gezegd: gij keul't 
!Ie straf voor volwassenen niet af; dus wanneer gij aanneemt dat el' pel'Sonen zijn 
tusschen 10 en 18 jaal', die men als volwassenen kan beschouwen, is ook de 
gevangenisst.'af voor heu niet af te keuren. 

Zoo is de zaak niet goed gesteld, 
Voor volwassenen - dat is hoe langer hoe meel' el'ken!l - zijn korte gevangeni~

st raffen verkeerd, Zij werken slecht, niet vel'beterend en niet afschl'ikkend, maal' 
de kOl'te gevangenisstraf wordt behouden omdat men op het oogenblik niets 
anders heeft, 

Dat is niet alleen de ondel'vinding hiel' te lande, maal' ook die in het buitenland, 
VOOl' jeugdige personen ligt het geval echtel' anders, Hiel' hebben wij Iliet de keus 
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tusschen korte gevangenisstl'af of niets, maal' tusschen de korte gevangenisstraf 
of de tuchtschool of opvoeding, Hiel' heeft men mijns inziens de keuze tusschen 
een betel'e en een mindel' goede stl-af, 

VOOI' lichte gevallen wordt gestraft dOOI' plaatsing in een tuchtschool, in el'nstige 
gevallen legge men dwangopvoeding op in een Rijksopvoedingsgesticht, Ts dit nog 
niet voldoende, meent de rechtel' dat langdUl'ige verwijdel'ing uit de maatschappij 
noodzakelijk is) dan opent het wetsontwerp hem ook daartoe de mogelijkheid dOOI' 
voorwaardelijke gevangenisstl'af, 

Het is dus mijns inziens volkomen overbodig om nog directe gevangenisstl-af op 
jeugdige personen toe te passen. Mocht het amendement. wat ik voorzie, aan
genomen worden, dan zullen wij dit vel'hijgen, dat de I'echtel' althans die gevan
genisstraf niet behoeft op te leggen) dat hij in al die gevallen, waarin hij meent 
dat dit noorlig is, dwangopvoeding in de plaats kan stellen voo I' gevangenisstl-ar, 
Dit is ongetwijfeld een groote vooruitgang en een stap vooruit, 

Ik zou el' echtel' de voorkeur aan geven nog een andel'en stap te doen, namelijk 
het geheel onmogelijk maken dat personen beneden de 18 jaar kennis maken met 
/Ie gevangenis, 

Ovel' het amendement-TI'oelstra c, s. zal ik niets meel' zeggen j ik laat dit gaal'ne aan 
tie beslissing del' Kamel' over; el' is voor beide zijden het een en ander te zeggen, 

De berisping is een stl-af, waarvan men geen al te groote verwachtingen moet 
koesteren) die als een cel'ste vermaning moet beschouwd wOl'den, en waal'op latm' 
gevoeliger lessen zullen kunnen volgen, 

Wel moet ik dm' Kamer ontl-aden mede te gaan met het amendement van den 
hee!' van Karnebeek, 

In dit amendement ligt mijns inziens een groote onbillijkheid. omdat daal'van 
het gevolg zal zijn, dat, waal' eene vermogensstl-af zal toegepast worden voor 
degenen die iets verdienen) een reëele executie mogelijk zal zijn, terwijl voor de 
meel' gegoeden, die in den regel geen eigen inkomsten hebben, die reëele executie 
niet mogelijk zal zijn en de boete dool' de ouders zal betaald wOl'den. 

(Tntel'ruptie van den heel' de Savornin Lohman: Maal' verhaald op de mindel'jarigen,) 
Volstl'ekt niet, want de oudel's zullen zelven de straf veelal niet voelen, Wat is 

lle pl'llctijk? Niet dat gl'oote boeten worden opgelegd, boeten van f 25 of f 50) 
maal' boeten van f 1 en 50 cen ts, 

(lntel'ruptie van den heel' de Savol'l1in Lohman: Negentig guhlen is mogelijk,) 
Maal' ook f 1 en mindeI', 
Tn de practijk zal het zóó zijn, dat voor kleine overtredingen geringe boeten 

zullen opgelegd worden en dat de meel'gegoede ouders die gel'eedelijk zullen betalen) 
zondet' dat zij daarom zich genoopt zullen voelen hun kindel'en te stt-aflen. 

Het heeft mij voorts verwonderd dat de heel' de Savol'nin Lohman nu die be
sÜ'llffing dool' de ouders goedkeUl't, terwijl hij die gisteren juist heeft afgekeurd, 

De heel' VAN KARNEBEEK : Ik zou niet nog eens het woord gevraagd hebben. 
als de Minister el' mij nip.t toe gedwongen had. Zijne Excellentie doet het VOOI'
komen alsof mijn amendement een quaestie is van vel'schil in bel'echting tu~schen 
vel'mogemlen of niet vel'mogenden. Mijn amendement zou de stl'ekking hebben om 
de kinderen van vel'mogenden lichter te doen straffen, Juist het omgekeel'de is 
waal', Het gevolg van het stelsel van den Minister, zooals het in dit wetsontwel'p 
is geregeld, zal in de practijk zijn, dat de kinderen uit de gegoede gezinnen. 
die in den regel zelven niets vel'dienen, met een eenvoudige bel'isping vrijgelaten 
of on beboet aan hunne ouders tel'uggegeven zullen worden, omdat men te zwal'e 
strafTen niet op hen kan toepassen. terwijl aan de kindel'en van mindel' gegoe/len) 
die zeI ven wat veI'dienen, de boetestl'af zal opgelegd worden, 
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De stt'ekking van mijn amendement is dus juist om dreigende ongelijkheid van 
straf ten nadeele van onvermogenden te voorkomen, 

De heer VEEGENS: [Bij aanneming van het amendement-Troelstra, zal] men de 
straf van berisping kunnen zien opleggen ook wanneer het feit ontkend wordt, 
terwijl hooger beroep en bel"Oep in cassatie zullen zijn toegelaten, 

Daaruit zal voortvloeien dat de straf van bel"isping wOI'dt ten uitvoel' gelegd 
geruimen tijd, in vele gevallen verscheidene maanden, na het vonnis waarbij zij 
is u itgesproken, 

Maar wordt, in del'gelijke gevallen, de berisping niet een dwaze, belachelijke 
straf? Zal zij alsdan den eerbied VOOI' de justitie niet in de waagschaal stellen 7 
Wat beteekent een berisping, ten uitvoel' gelegd misschien een jaal' na het ver
oordeelend vonnis? Welken indl'uk moet zij dan op den jeugdigen delinquent 
maken? Mijns inziens een zeel' zonderlingen, dien niemand in het belang eener 
goede stl-afrechtspleging kan achten, 

De geachte voorzitter der Commissie van Voorbereiding heeft het zoo juist gezegd: 
de Commissie wil de stl'af van berisping redden , De aanneming van het amen
dement der drie heeren zou haal' dat reddingswerk onmogelijk maken , en bed l'eigt 
daarom de goede wel'king van deze wet, waarin de berisping als stl'af nu eenmaal 
niet kan gemist worden, 

De heer TROELSTRA: Ik geloof dat de bedenking, die door den heer Veegens 
in het midden is gebracht, te laat komt. Ik meen dat de heer Veegens zijn stem 
in denzelfden geest a ls hij thans heeft gesproken, had moeten vel'heffen bij de 
algemeene beschouwingen; want hoewel ik hem volkomen de groote bezwaren die 
hij genoemd heeft, toegeef, zoo bestaan die bezwaren, zij het ook in eenigszins 
mindel'e mate, ook wanneer het amendement, dat dOOI' ons wOl'dt vOOl'gesteld, 
niet wordt aangenomen. Reeds thans zal geregeld de bel'isping plaats hebben eenige 
weken nadat het feit heeft plaats gehad, Blijft het hoogel' beroep van het vonnis, 
dat berisping oplegt, bestaan, dan zal dit ten gevolge hebben, dat in enkele 
gevallen nog eenige weken zullen wOl'den gevoegd bij de weken die reeds thans 
tusschen het feit en de berisping moeten verloopen, 

Ik geef volkomen toe dat het kwaad, gevolg van het feit, dat de berisping in 
dit stelsel is gevoegd, daarbij nog duidelijker aan het licht treedt; maal' ik meen 
dat dit niet kan opwegen tegen de groote bezwaren, die dOOL' ons herhaalde malen 
reeds tegen het stelsel van de Regeel'ing zijn geopperd, 

Zal er van deze berisping weinig gebl'uik worden gemaakt·, dan ligt het aan het 
stelsel van deze wet, Vel'zwakt de berisping den "eel'bied voor de justitie", zooals 
de heel' Veegens meent, men stelle daarvool' dat stelsel aanspl'akelijk en bedenke, 
dat dit er zekel' niet betel' op wOI'dt, wanneer wij een wet maken , die op jeugdige 
beklaagden een moreele pl'essie uitoefent om zich doOi' bekentenis Vl'ij te maken 
van verdere strafvervolging, 

Dat is vl'ij wat el'gel' dan wanneel' er nog enkele weken meer moeten vel"loopen, 
voordat de bel'isping plaats heeft, en daarom blijf ik ten ernstigste aandringen op 
aanneming van ons amendement, 

De heel' De SAVORNJN LOHMAN: Het argument dat de heer Veegens heeft 
aangevoCl'd vind Ik zeel' vreemd, want nu zullen wij het amendement van de 
heeren Troelstt-a c, s, moeten verwCl'pen om het amendement te redden dat de 
heel"en Veegens c, s. willen voo l'S tellen, 

Dit amendement is zooeven bespl"oken dOOI" den heel' Yeegens, maar ik geloof, 
M, d, V, dat, wanneer ik daarop zou willen dool'gaan, gij mij vel'zoeken zoudt, thans dit 

V 31 
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niet te doen. Ik ben het er nog volstrekt niet mee eens, en dat mag ik nu wel 
zeggen, dat het amendement-TroelstJ·a in geen geval kan worden verworpen ter 
wille van het voornemen om voor te stellen geen appèl en cassatie toe te laten, 
want dit is een punt waarovel· wij nog moeten spI·eken, en dat de Kamer vol
strekt nog niet heeft uitgemaakt. Zullen wij, om de berisping te redden, twee 
verkeerde dingen moeten doen? Vooreerst in dit artikel een middeleeuwsch beginsel 
vaststellen, dat de Minister ook niet heeft ontkend, namelijk dat, wanneer men 
niet bekent, men gevaal· loopt zwaarde,· straf te krijgen dan wanneer men wel 
bekent? En ten tweede, ten einde de berisping uitvoerbaar te maken, de quaestie 
of het ondel"Zoek van het feit dat tot straf aanleiding gaf al dan niet VOOI· den 
hoogeren rechter moet worden gebracht , te doen afhangen van de opgelegde stl-af, 
iets wat mij voorkomt een zeet· zonderling stelsel te zijn. Wat daarvan zij, ik 
geloof dat de Kamer nu alleen heeft te beslissen of het rechtvaardig en billijk is 
aan jongemenschen te zeggen: indien gij niet bekent zal ik u niet berispen, maar .... 
dan heb ik wat anders achtel· de hand 1 

De heer CORT VAN DER LINDEN, Minister van Justitie: Ik kom in de zaak 
zelf niet terug, maar doe opmel·ken dat naar mijn inzien het behoud van de 
bel·isping volstt·ekt niet afhankelijk is van de beslissing van de vl-aag, of zij zal 
worden opgelegd na bekentenis of zondet· bekentenis en evenmin of zij dadelijk zal 
worden opgelegd of eerst na appèl en cassatie. Mij dunkt dat veel te veel de 
nadl·uk wordt gelegd op den moreelen indruk die het gevolg kan zijn van de 
berisping. Deze moreele indruk is ongetwijfeld ook in sommige gevallen een be
langrijk voordeel, maal· de functie van de berisping is toch in de eet·ste plaats om 
bij een eerste veroordeeling in zeer lichte gevallen een aanmaning te geven, opdat 
men bij volgende gelegenheden kan overgaan tot meel· reëele stl-afIen. Daarom zou 
de berisping ook kunnen gehandhaafd worden, wanneer die eel·st lang na het 
vergrijp wordt opgelegd. 

[Bet amendement-van Karnebeek werd aangenomen met 34 tegen 30 stemmen; het 
eerste van Troelstra c. s. werd ingetrokken, het tweede aangenomen met 40 tegen 27 
en dat van Willinge c. 8. met 44 tegen 23 stemmen.] 

(28 Juni 1900.) 

Bij de tweede lezing werd het door de Regeering, in overleg met de Commissie 
van Voorbereiding, gedaan voorstel lm 

in het eerste lid na de woorden: "gestraft, indien hij" in te voegen : "tijdens 
de uitspraak van het eindvonnis in eersten aanleg" en na de wuorden: "en indien 
hij" in te voegen: "op dat tijdstip". 

in het tweede lid na de woorden: "de mind erjarige die" in te voegen: "tijdens 
de uitspraak van het eindvonnis in eersten aanleg". 

aan het vierde lid de volgende woorden toe te voegen: 
" ,indien de schuldige tijdens de uitspraak van het eindvonnis in persten aanleg 

den leeftijd van achttien jat·en nog niet heeft bereikt". 
in het vijfde lid het woord "hechtenisstt·af" te vet·vangen door "hechtenis, ver

vangende hechtenis daaronder begrepen". 

aangenomen, na de volgende toelichting: 

De heel· CORT VAN DER L I NOEN, lJfi,lilter van J",titie: Ook de WIjZlglllg in 
art. 39upties, vijfde lid, vereischt een korte toelichting. Waal· voor jeugdige per
sonen het ondergaan van hechtenis in elk geval blijft uitgesloten op gl·ond van 
de verkeerde werking van die straf op jeugdige personen, mogen deze ook niet 
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wOl'den blootgesteld aan het ondel'gaan van hechtenis tel' vervanging van geldboete. 
De woorden van al't, 39upties. laatste lid, "en recht doen naar de bepalingen ten 
aanzien van personen, boven den leeftijd van achttien jaren geldende" laten dien
aangaande echtel' twijfel, vooral omdat hetzelfde lid tot het buiten toepassing laten 
alleen van de voorafgaande bepalingen van dit artikel vrijheid geeft, en dit artikel 
zwijgt van een de geldboete vel'vangende sb'af, deze regeling aan art, 23 overlatende, 

Om dezelfde redenen laat art, 39septics twijfel of bij toepassing van het laatste 
lid de rechtel' toch gebonden blijft aan het voo l' jeugdige personen beperkte algemeene 
maximum van negentig gulden V001' geldboete. Deze vraag wOl'dt dool' de nu V001'

gestelde bijvoeging aan het slot van het eerste lid van art, 23 ontkennend beantwoord, 

Voorloopig Verslag der Eerste Kamer, 

c. De berisping, De opmerking 
werd gemaakt, dat de straf van 
berisping niets beteekende , wanneer 
de schuldige in hooger beroep kwam, 
De late toepassing der straf zou er 
alle uitwerking aan ontnemen, 

Regeeringsantwoord, 

Blijkens de met den anderen tak 
der Volksvertegenwoordiging ge
wisselde stukken is het denkbeeld 
overwogen, om de hier aangevoerde 
reden, bij vel'oordeeling tot de straf 
van berisping hooger beroep uit te 
sluiten. Ten einde echter aan het 
openbaar ministerie niet de hem 
ontwijfelbaar toekomende bevoegd

heid te ontnemen om in appèl een zwaardere straf te vorderen als het 
die in het welbegrepen belang van de maatschappij en den veroordeelde 
noodig acht, meende de ondergeteekende geen voorstel in dien zin te 
mogen doen. 

(Zie ook bet Verslag en Antwoord bij art. 9, hiervoor bI. 416 en 417, en de Mem. 
van toel. bij artt. 45 en 49, hierachter bI. 490.) 

Art. 39octies. 

(nieuw al,tikel,) 

Indien de straf van berisping wordt opgelegd kan de rechter 
een termijn bepalen van ten minste één jaar en ten hoogste 
twee jaren als proeftijd, welke voor den schuldige ingaat 
onmiddellijk nadat de rechterlijke uitspraak in kracht van ge
wijsde is gegaan. Indien geene andere hoofdstraf dan die van 
berisping toepasselijk is, doch de rechter geen termen vindt 
deze op te leggen of artikcl 3 of artikel 39 toe te passen, 
bepaalt hij een termijn van ten minste één jaar en ten hoogste 
twee jaren als proeftijd, welke voor den schuldige ingaat onmid
?cllijk nadat de rechterlijkc uitspraak in kracht van gewijsde 
IS gegaan, 

Bij het bepalen van zoodanigen proeftijd, veroordeelt de 
rechter den schuldige tot ue straf van plaatsing in eene 
tuchtschool. 

De tenuitvoerlegging van deze straf geschiedt alleen indien 
de veroordeeldc opnieuw aan eenig strafbaar feit onherroepelijk 
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lUocht zijn schuldig verklaard. Alsdan geschiedt de tenuitvoer
legging zoodra mogelijk, behoudens de bevoegdheid van den 
rechter de opschorting te bevelen, indien het strafbaar felt, 
waaraan de veroordeelde zich opnieuw heeft chuldig gemaakt, 
niet valt in de bepaling van een misdrijf. 

Art. 39novies. 

(nzeuw al,tikel.) 

De ingevolge het vorige artikel opgelegde straf van plaatsing 
in eene tuchtschool wordt geacht geheel te zijn vervallen indien 
vóór hare tenuitvoerlegging de proeftijd is verstreken. 

Met de tenuitvoerlegging van de straf eindigt de proeftijd. 
De proeftijd loopt niet of wordt geacht niet te hebben ge

loopen gedurende den tijd dat de schuldigverklaarde ter zake 
van een opnieuw gepleegd trafbaar feit wordt vervolgd en de 
rechterlijke uitspraak deswege nog niet onherroepelijk is gewor
den indien de beklaagde bij deze onherroepelijke uitspraak is 
schuldig verklaard. 

O. Art. 39sea;zes. Indien de straf van berisping wordt opgelegd, 
kan de rechter een termijn bepalen van ten minste één jaar en ten 
hoogste twee jaren als proeftijd, welke voor den schuldige ingaat, on
middellijk na de rechterlijke uitspraak. Indien de straf van berisping, 
geene andere hoofdstraf dan deze toepasselijk zijnde, niet kan worden 
opgelegd ingevolge artikel 39quinquzes, voorlaatste lid, en artikel 38 
niet wordt toegepast, bepaalt de rechter een termijn van ten minste 
één jaar en ten hoogste twee jaren als proeftijd, welke voor den schul
dige ingaat onmiddellijk na de rechterlijke uitspraak. 

Tevens veroordeelt de rechter den schuldige tot de straf van plaatsing 
in eene tuchtschool. 

O. Art. 39septzes. De bepalingen van artikel 39quater zijn toepasselijk 
op de ingevolge het vorige artikel opgelegde straf van plaatsing in eene 
tuchtschool en op den mede ingevolge dat artikel voor den schuldige 
bepaalden proeftijd. 

Memorie van Toelichting. 

(Artt. 39sea;ies en 39septzes). Waarom in enkele gevallen eene voor
waardelijke veroordeeling tot plaatsiilg in eene tuchtschool niet kan 
gemist worden, is reeds boven in § 7 , onder Berisping [hiervoor bladz. 392 
en 393J, aangetoond. Waar de rechter van oordeel is, dat het kind niet 
ingevolge art. 38 aan zijne ouders of voogden ml\g worden terugge
geven zonder toepassing van eenige straf, en ook geen dwangopvoeding 
mag worden toegepast, dat elke andere onmiddellijk te execu
teeren straf dan berisping te zwaar zou zijn, en toch het bereiken van 
het beoogde effect met de berisping alléén twijfelachtig is, kan de voor
waardelijke veroordeeling tot plaatsing in een tuchtschool een voldoenden 
waarborg opleveren, dat de berisping ook doel zal treffen. En waar 
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uerisping, hoewel in het gegeven geval de eenig geoorloofde straf, niet. 
kan worden opgelegd, omdat de schuldige blijft ontkennen, is de voor
waardelijke veroordeeling het eenige middel om den jeugdigen delinquent 
van verder kwaaddoen terug te houden, maar tevens een middel, dat 
met vertrouwen mag morden aangewend. 

Gedurende een door den rechter te bepalen proeftijd, waarvan de 
la.ngste duur wegens het veel minder ernstig vergrijp wat korter kan 
gesteld worden dan die bij voorwaardelijke veroordeeling tot gevange
nisstraf na dwangopvoeding , hangt den veroordeelde steeds de uitvoe
ring van de straf boven het hoofd en de gedachte daaraan zal hem 
allicht tot inkeer brengen. 

Ten aaOlden van het maximum der voorwaardelijk op te leggen straf 
van plaatsing in eene tuchtschool geldt bet bepaalde bij art. 27 bis. Daar 
berisping als straf op een misdrijf alleen toepasselijk is op kinderen 
beneden veertien jaren, is dus in dit geval het maximum zes maanden; 
bij de in art. 27 bis genoemàe ernstige overtredingen is het maximum 
tot veertien jaren eveneens zes maanden, voor ouderen één jaar, ter
wijl het bij geringere overtredingen naar dezelfde onderscheiding van 
den leeftijd drie of zes maanden bedraagt. 

V olgens het nieuw voorgestelde art. 341 bis Wetboek van Strafvor
dering wordt deze voorwaarlijk opgelegde straf alleen gelixecuteerd in
dien de veroordeelde na den aanvang en vóór het einde van zijn proef
tijd opnieuw aan eenig strafbaar feit onberroepelijk mocht zijn schul
dig verklaard. 

Art. 39septies vindt zijne toelichting in hetgeen ad artt. 39ter en 
39quatel· in fine is aangeteekend. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

A7·t. 39sexies (thans octies). Gevraagd werd, waarom de proeftijd wel 
bij veroordeeling tot berisping, maar niet bij veroordeeling tot 
boete opgelegd kan worden. 

Overigens werd ten aanzien van het stelsel van voorwaardelijke ver
oordeeling verwezen naar het opgemerkte bij art. 39bis [hiervoor blz. 443]. 

Den ablativus absolutus »geen andere hoofdstraf dan deze toepasselijk 
zijnde" wenschte men vermeden te zien. 

De proeftijd staat in onafscheidelijk verband met de voor
waardelijke veroordeeling, en deze is alleen noodig indien de straf 
van berisping wordt opgelegd of geene onmiddellijk ingaande straf 
kan worden opgelegd. Nevens boete bestaat aan een voorwaarde
lijke straf geen behoefte; de laatsto dient slechts tot aanvulling 
voor bet geval anders geen of eene a posteriori te licht blijkende 
werd uitgesproken. 

Het stelsel van voorwaardelijke veroordeeling, bij art. 39ter 
prijs gegeven, is om deze reden hier behouden. In de gevallen 
van dit artikel is de oplegging van de straf tot plaatsing in eene 
tuchtscbool onmisbaar. Voorwaardelijke invrijheidlating is daarbij 
ecbter praktisch onmogelijk, niet alleen omdat het besluit daartoe 
niet tijdig zou kunnen worden genomen met bet oog op het on
middellijk in kracht van gewijsde gaan der veroordeeling, maar 
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ook omdat alle gegevens op dat oogenblik ontbreken ter beoor
deeling of tot zoodanig besluit al dan niet termen bestaan. 

De gewraakte ablativus is dool' wijziging van redactie vermeden. 

Art. 39septies (nieuw novies). Dool' de verandering van de voor
waardelijke veroordeeling tot gevangenisstraf in opschorting van 
de tenuitvoerlegging der gevangenissf.raf, welke belangrijke wijzi
ging van art. 39quater mede bracht , kan hier niet meer naar dit 
artikel worden verwezen. Thans zijn de vroegere bepalingen van 
art. 39quatel' hier overgenomen, met eene wijziging van het derde 
lid ter voorkoming van de mogelijke onbillijkheid, waarop in het 
verslag was gewezen. 

G. O. art. 390cties = art. 390cties, behalve dat, in plaats van de 
laatste woorden van het eerste lid en in plaats van het tweede 
lid, gelezen werd: :» toepasselijk is en deze niet kan worden opgelegd 
ingevolge artikel 39septies, voorlaatste lid, en artikel 38 niet wordt 
toegepast, veroordeelt de rechter den schuldige tot de straf van plaat
sing in eene tuchtschool." 

Bij Nota van wig'ziging zijn in het eerste lid de slotwoorden »ver
oordeelt de rechter".... enz. vervangen door de woorden: »bepaalt 
de rechter een termijn van ten minste één jaar en ten hoogste twee 
jaren als proeftijd, welke voor den schuldige ingaat onmiddellijk nadat 
de rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan." 

En is vóór het laatste lid een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende: 
:» Bij het bepalen van zoodanigen proeftijd veroordeelt de rechter den 

schuldige tot de straf van plaatsing in eene tuchtschool." 

G. O. art. 39novies = art. 39novws. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 

(28 Juni 1900.) 

Bij de tweede lezing werd aangenomen het dOOl' de Regeel'ing. in overleg met 
de Commissie van Voorbereiding, gedaan, \'ool'5tel, om in het eer~te lid, tweeden 
volzin, van artikel 390cties de wOOl'den: "en deze niet kan worden opgelegd.' ... 
bepaalt de rechter" te vervangen door de woorden: "doch de rechter geen tel'men 
vintlt deze op te leggen of artikel 38 of artikel 89 toe te passen, bepaalt hij". 

Voorloopig Verslag der Eerste Kamer. 

Onderscheidene leden konden zich 
niet vereenigen met de in art. XI 
390ctws Strafwetboek opgenomen 
voorwaardelijke verool'deeling. Eoni
gen hunner op grond, dat hier een 
nieuw beginsel incidenteel werd in
gevoerd. Ande, en achtten die VOOl'~ 
waardelijke vel'oordeeling overbodig, 
omdat art. 39septies, al. 3 , den rech-

Regeeringsantwoord. 

Indien ooit dan is juist voor 
jeugdige personen de voorwaarde
lijke veroordeeling eene nuttige en 
doeltreffende instelling; van inci
denteele invoering van een nieuw 
beginsel kan reeds om die reden 
hier moeilijk sprake zijn; deze voor
waardelijke veroordeeling is trou
wens 10 de gewisselde stukken 
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ter de bevoegdheid geeft wegens 
overtreding, ingeval van recidive, 
zelfstandig tuchtschoolstraffen op te 
leggen, Die rechter was, naar hunne 
meening, het best in staat, in ver
band ook met het eerste vergrijp, 
eene rechtvaardige straf toe te passen, 

vrij uitvoerig behandeld, Het be
toog, dat zij overbodig zou zijn 
wegens het bepaalde bij art, 39septies, 
heeft ondergeteekende niet kunnen 
overtuigen, Wel is waar kan de 
rechter bij recidive zelfstandig tucht
schaol opleggen, maar de beris
ping is bij eerste overtreding in som-
mige gevallen een weinig aanbe

velenswaardige, in andere gevallen tegenover den ernst van het feit 
geen voldoende straf te achten, Waar men ook voor dit geval den 
rechter vrijheid had willen laten eene andere straf toe te passen, zij 
opgemerkt dat dan toch alleen tuchtschool of geldboete daarvoor in 
aanmerking zouden hebben kunnen komen, En nu acht de ondergetee
kende het meer in het belang van het kind, dat voor de eerste 
maal, of zij het zelfs bij recidive, eene overtreding pleegt, met beris
ping te worden gestraft en tevens voorwaardelijk te worden veroor
deeld tot de straf van plaatsing in eene tuchtschool, welker al of niet 
uitvoering van den schuldige zeI ven afhangt, dan reeds terstond en on
voorwaardelijk naar zoodanige inrichting te worden verwezen, 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer, 

(6 Februari 1901.) 

De heel' KIST: De voorwaardelijke vel'oordeeling is een leer die dool' velen 
vel'kondigd wordt; waal' misschien veel voor en veel tegen is te zeggen, maal' 
die in elk geval behoort tot het meer moderne strafrecht. })ie leer kennen wij 
in ons strafrecht niet en wordt hiel' ingevoerd voor de kinderen, in verband met 
de berisping, Die eenigszins zwakke straf wordt aangevuld door de vOOl'waarde
lijke vel'oOl'deeling tot tuchtschool , zoo wel voor het geval dat de berisping WOI'dt 
toegepast, alsook VOOl' het geval dat de rechter meent geen berisping te moeten 
toepassen, "De tenuitvoerlegging van deze straf" - zoo zegt art, 390ctieJ
"geschiedt alleen indien de veroordeelde opnieuw onherroepelijk mocht zijn schul
dig verklaard," Die straf tl'eedt alzoo in bij een volgende veroordeelingj dan 
word t de oude straf toegepast, 

Nu komt het mij voor, dat, zoo al een voorwaardelijke veroordeeling wenschelijk 
zou zijn, die toch zeker het allel'minst gewenscht is in deze materie voor kinde
l'en en bij gelegenheid van de straf van berisping. 

Kan het in de eel'Ste plaats wenschelijk zijn om de straf voor kinderen twee 
jaren te laten slapen 7 De Minister zelf heeft meel'malen èn schriftE'lijk, èn mon
deling gezegd: juist het kind heeft de eigenschap van physiek en ook psychisch 
te vel'ILndel'en, Is het dan I'ationeel een kind te straffen met een straf, die 
mogelijk eerst na twee jal'en zal ten uitvoer gelegd worden, wanneer het kind 
wellicht geheel vel'ILndel'd is 1 

In de tweede plaats is die straf bij berisping absoluut niet noodig, Een kind 
dat berispt wordt hijgt een stl'af, Bel'isping is een straf volgens dit ontwerp, en 
die berisping wordt niet toegepast dan wanneer het kind schuldig is bevonden. 
Welnu, el' is een bepaling in ue wet, dat vel'oordeeling tot zoodanige straf bij 
een volgend vergl'ijp recidive VOI'mt. Heeft dat kind later binnen 2 jaren, een 
tweede feit gepleegd, dan is het een recidivist en kan de rechter, volgens art, 
'J98epties, 3de lid, voor de kleinste overtreding toepassen de stl'ILf van tuchtschool. 
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Is het nu rationeel, is het nu wenschelijk om die oude straf weder te laten he,'
leven, en niet eenvouilig den tweeden rechter, die alles weet, de ,'ecidive, het 
late,' levensgedrag, de houding van het kind gedurende de jaren sedert de eerste 
veroordeeling verloopen, het nieuwe feit, de vroege,'e toestand van het kind -
geheel vrij te laten? De jongen kan gevochten hebben met een kameraad: een 
strafbaar feit hebben gepleegd, volkomen los van dat v"oeger gepleegde feit, is het 
dan niet veel rechtvaardiger dien tweeden rechter te laten oordeelen naa,' zijn we
tenschap, hem het vel'ledene latende combinem'en met het tegenwoordige? Die rech
te,' is in staat om een veel rechtvaardiger straf toe te passen dan de eerste rech
ter, die een straf oplegde, niet met het doel dat zij zou wOl'den ten uitvoel' 
gelegd, maar alleen om als boeman te dienen en het daarom allicht zoo nauw niet 
zal nemen met de maat, 

De hee,' SASSEN: Langs welken weg zullen wij van den bestaanden in den nieu
wen toestand komen? Ik heb hi"r in de eerste plaats de bedenking te rescontreel'en 
van den geachten afgevaardigde uit NOOl'dholland, dat de voorwaardelijke ve,'oor
deeling, die wordt ingevoerd voor het geval dat de rechtel' een berisping toedient) 
in dit wetsontwerp eigenlijk niet thuis behoort. Ik ga hierin met den gedachten 
afgevaardigde mede; ook ik betreul' het, dat dit middel dool' de andere Kamer in 
hel ontwerp is gebracht; maal' ik geloof dat dit geschiedt is op utiliteitsgronden, 
Het valt niet te ontkennen dat de bel'isping op zich zelf een straf is, die veelal 
weinig gevolg zal hebben, Of is het niet waar, dat in den regel aan den uitgang 
van het lokaal waar de berisping is toegediend, zich de vader of de moeder van 
den jeugdigen delinquent zal bevinden om onmidllellijk, nadat de rechter hem heeft 
toegesproken, het kind te troosten en het effect te ontzenuwen? 

Is dit waal', dan is het ook waal' dat de bel'ispin/l: paedagogisch beter zal wer
ken, nu de rechter, indien het een bengel geldt van wien kwaad te wachten is, 
het recht krijgt om, nadat hij goed op het gemoed heeft gewel'kt, daarna tot het 
kind te zeggen: "gij hebt nu slecht gehandeld, maar pas op voor een volgenden 
keer, want dan gaat gij onherroepelijk zóólang naaI' de tuchtschool." 

Daardoor zal de berisping een groote paedagogische kt-acht hijgen en ook gun· 
stig kunnen werken op de ouders en de verdere omgeving van het kind, 

Ben ik dus in theorie niet voor de invoering van de voorwaardelijke veroordeeling 
bij dit wetsontwerp, toch meen ik dat hiel' van de invoering niet te vreezen zijn 
de bedenkingen daartegen aangevoerd, 

De heer CORT VAN DER LINDEN) Minister vatt JU3titie: Een bezwaar van den 
geachten afgevaardigde [den heel' Kist] waarin hij ook zag het binnenloodsen van 
een in zijn oog bedenkelijk instituut, betreft de vOOl'waardelijke vel'ool'deeling, El' 
is in deze Vergadering reeds gezegd, dat die voorwaardelijke veroOl'deeling een 
noodwendige) logische consequentie is van het geheele stelsel del' kinderberechting, 
Die voorwaardelijke veroordeeling is el' niet ingebracht op de gl'onden, waal'op 
men gewoonlijk een voorwaardelijke ve\'oordeeling voor volwassenen verdedigt, maal' 
zij was in dit stelsel een noodwendigheid, En waarom? 

Een vrijheidstraf VOOI' volwassenen van een of twee dagen heeft reeds weinig reden 
van bestaan en weinig invloed, maal' een vrijheidsstl'af van een of twee dagen voor 
een kind is zeker nog minder te vel'dedigen; en men mag ook niet vergeten, dat 
het uit een practisch oogpunt zeel' bedenkelijk is kinderen te transporteel'en , wan
neer zij één dag naar de tuchtschool zouden moeten worden gebracht. El' moest 
dus zij n een andere, lichtere stl'af VÓÓI' men overging tot de tuchtschoolstraf. Als 
zoodanig kwam in aanmerking de berisping, Nu komt het mij voor, dat zij gelijk 
hebben die beweren dat de berispiug in vele gevallen geen ellect zal sOl'teel'en , maal' 
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el' zijn toch ook gevallen waarin een hartig en welgemeend wOOl'd wel degelijk 
grooten invloed op het kind zal hebben. Maal' hoe dan ook, bel'isping is een 
zeel' lichte stl'af en daal'om is het onvermijdelijk dat die zwakke straf VOOI' sommige 
gevallen versterkt kan wOl'den. Vel'sterking nu was mijns inziens alleen mogelijk 
door er een vool'waardelijke vel'Ool'deeling aan toe te voegen, Als verschel'ping is de 
vool'waardelijke veroOl'deeling alleszins voldoende en zij is onmisbaal', omdat de ver
OOl'deeling eerst bij J'ecidive er onmogelijk voor in de plaats kan treden, want het is iets 
geheel anders of in het algemeen tegen een misdrijf een vrijheidstl'af is bedreigd, of 
wel, dat in een bepaald geval aan een individueel kind de straf boven het hoofd hangt, 
Dit zal voor het kind en voor deoudel's van het kind een zeer hachtige waal'schuwing zijn, 

Wanneel' men de voorwaardelijke vel'ool'deeling niet had genomen, bleef alleen 
als verschel'ping nog maar over tuchtschool of boete, die in de meeste gevallen geen 
straf voor het kind is, De voorwaardelijke veroordeeling is dus niet het binnenlood
sen van een algemeen beginsel, maal' een noodzakelijke completeeringvan het stelsel 
van kinderbel'echting, 

Art. 45, 

Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer 
het voornemen des daders zich door een 
begin van uitvoering heeft geopenbaard 
en de uitvoering alleen ten gevolge van 
omstaJ1(l.igheden van zijnen wil onafhanke
lijk niet is voltooid, 

Het maximum der hoofdstraffen op het 
misdrijf gesteld wordt bij poging met een 
derde verminderd, 

Geldt het een mi drijf waarop levens
lange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt 
gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste 
v\jftien jaren, 

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

Art. 49, 

Het lllaximum der hoofd traffcu op het 
misdrijf gesteld word t bij medeplichtigheid 
filet een derde verminderd, 

Geldt het een misdrijf waarop levens
lange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt 
gevaugenisstraf opgelegd van ten hoogste 
vijftien jaren, 

De in artikel 9b 1°" 3°, en 4°, vermelde 
bijkomende straffen zijn voor meneplich
tigheid dezelfrle als voor het misdrijf zelf. 

Bij het bepalen van de straf komen allcell 

I 

Hij de wet van 12 ~'ebr. 1901 
(&6, no, 63) is ingevoegu het 
cursief gedrukte: 

De hoorrktraf van 
berispin// en de bij
kOllJeucle 

De hooj'rkh'aJ van 
6el'ispà~r; en de in 
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die handelingen in aanmerking die de 
medeplichtige opzettelijk heeft gemakke
lijk gemaakt of bevorderd, benevens hare 
gevolgen. 

CVg\. deel I bI. 419 en 444 .] 

O. ar tt. 45 en 49 = de gewijzigde artt. 45 en 49. 

Memorie van Toelichting. 

(AI·tt. 45 en 49). Daar voor de straf van berisping geen graden van 
meerdere of mindere zwaarte zijn te bepalen, moet voor haal' met be
trekking tot poging en medeplichtigheid hetzelfde gelden wat het laatste 
lid van het tegen woordig art. 45 en het voorlaatste van art. 49 reeds 
omtrent de bijkomende straffen verklaren. 

In verband met het laatste lid van art. 39quinquies [nu 4e lid van 
art. 39septies] geldt hetgeen hier omtrent bijkomende straffen is bepaald 
ten aanzien van een persoon beneden achttien jaren alleen voor de bij
komende straf van verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen. 

Art. 70. 

I:'-et. recht tot strafvordering vervalt cloor 
verJ8rmg: 

P. in één jaar voor alle overtredingen 
en voor de misdrijven door middel van 
de drukpers gepleegd; 

2°. in zes jaren voor de misdrijven 
waarop geldboete, hechtenis of gevangeniR
straf van niet meer dan drie jaren is gesteld; 

3°. in twaalf jaren voor alle misdrijven 
waarop tijdelijke gevangenisstraf van meer 
dan drie jaren is gesteld; 

4°. in achttien jaren voor alle misdrij
ven waarop levenslange gevangenisstraf is 
gesteld. 

CVg\. deel I bI. 510.J 

Bij de wet van 12 Febr. 
1901 (Stb. uO 63) is aan dit 
artikel toegevoegd, als tweede 
lid: 

Ten aanzien van 
een persoon, die 
vóór het begaan van 
het feit den leeftijd 
vanachttienjaren nog 
niet heeft bereikt, 
wordt elke del' boven 
vermelde verjarings
termijnen tot een 
derde van den daar 
bepaalden duur m
gekort. 
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In O. luidde het toegevoegde tweede lid : Ten aanzien van een persoon, 
die vóór het begaan van het feit den leeftijd van achttien jaren nog 
niet heeft bereikt, is elke der boven vermelde verjaringstermijnen een 
derde van den daar bepaalden duur. Ten aanzien van zoodanigen per
soon eindigt de aldus bepaalde termijn voor misdrijven waarop levens
lange gevangenisstraf is gesteld in elk geval op den dag, waarop hij 
den leeftijd van drie en twintig jaren bereikt. 

Memorie van Toelichting. 

(Art. 70). Voor jeugdige personen vooral is het wenschelijk , dat 
tusschen het plegen van het feit en de vervolging en de straf niet te 
lange tijd verloope. Wie op jeugdigen leeftijd tegen de strafwet zondigt 
is nog niet altijd strafwaardig, maar voor een dergelijk persoon is niet 
alleen in de straf zelf maar reeds in de strafvervolging tot zekere 
hoogte een straf gelegen. Deze nu nog aan te vangen lang nadat het 
feit is gepleegd, als het wellicht reeds geheel vergeten is, zou geen 
nut hebben en integendeel veelal verkeerd werken. En wie indertijd 
wel straf had verdiend heeft zich sedert misschien gebeterd, en voor 
hem bestaat geen behoefte mAer aan straf terwijl degene, die bleef vol
harden in het kwaad spoedig genoeg toch in handen van den rechter 
zal vallen, ook zonder dat een reeds lang geleden gepleegd feit daar
toe als middel wordt gebruikt. 

Het gaat in elk geval niet aan iemand geruim en tijd na zijne meer
derjarigheid, althans als hij volwassen is geworden, nog terecht te 
stellen voor hetgeen hij als kind of jongeling misdeed. 

Voor jeugdige personen zijn daarom de bij art. 70 bepaalde verja
rinstermijnen veel te lang. Een nieuw aan dat artikel toe te voegen 
lid brengt die voor hen tot een derde van den duur terug en sluit 
den termijn, die zich over den drie en twintigjarigen leeftijd zou 
kunnen uitstrekken, in elk geval met het bereiken van dien leeftijd af. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeerinysantwoord. 

AI·t. 70. Met de voorgestelde verkorting van den verjaringstermijn 
konden sommige leden zich niet vereenigen. Men achtte bet uit een 
paedagogisch oogpunt verkeerd hen, die zich aan ernstige vergrijpen 
hebben schuldig gemaakt, door het enkele verloop van den tijd aan de 
strafvervolging te doen ontkomen, tenzij die tijd vrij lang is. Verder 
werd opgemerkt, dat het beoogde doel (geene strafvervolging, tenzij 
die spoedig op de daad volge) wel bereikt wordt, wanneer de verjarings
termijn van 1 jaar tot 4 maanden wordt ingekort, maar niet wanneer 
de inkorting geschiedt van 6 op 2, van 12 op 4, van 18 op 6 jaren. 
Maar indien het beoogde doel toch niet bereikt wordt, is el' ook geene 
reden om den termijn tot een derde in te korten. 

Andere leden waren van gevoelen, dat het te ver gaat om den ver
jaringstermijn voor misdrijven, waarop levenslange gevangenisstraf is 
gesteld, in elk geval te doen eindigen met de meerderjarigheid. 
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Ter verbetering van de redactie werd in overweging gegeven in 
plaats van .is elke der boven vermelde verjaringstermijnen een derde 
van den daar bepaalden duur" te lezen: "worden de boven vermelde 
verjaringstermijnen tot een derde ingekort." 

In plaats van de woorden "waarop hij den leeftijd van drie en twintig 
jaren bereikt" wenschte men, met het oog op de mogelijke verlaging 
van den leeftijd der meerderjarigheid te lezen: ,. waarop hij meerder
jarig wordt." 

HAt dvel van strafvervolging zou ver worden voorbijgestreefd 
indien zij nog kon worden ingesteld tegen een persoon van bijna 
24, 30 of 36 jaren, wegens een feit, door hem vóór zijn acht
tiende jaar, dus weldra zes, twaalf of zelfs achttien jaar geleden, 
gepleegd. Nog erger zou het zijn iemand bijv. in zijn 24ste jaar 
te vervolgen ter zake van eenvoudigen diefstal op zijn 12de 
jaar gepleegd. 

Het verschil in leeftijd tusschen heide tijdstippen is te groot, 
do l!1vensomstandigheden zijn te zeer veranderd. Verkorte verjarings
termijnen schijnen dus bepaald raadzaam. En dan is de grens van 
zelf aangewezen voor geringere vergrijpen, namelijk op een niet 
te ver van het plegen van het feit verwijderd tijdstip, aan welken 
eisch de termijn van 2 jaren voor minder ernstige misdrijven nog 
voldoet. Voor zware misdrijven kon in het oorspronkelijk ontwerp 
de termijn zóó worden bepaald, dat die in geen geval den leeftijd 
overschreed, waarop de in het bijzonder voor jeugdige personen 
ge!iigende str~ffen en maatregelen moeten ophouden te worden 
toegepast, d. i. het drie en twintigste jaar. Nu de meerderjarig
heid, waarmede de toepassing van de bijzondere straffen en maat
regelen ophoudt, is gesteld op 21 jaren, is in dezen eene wijziging 
noodig, omdat anders de verjaringstermijnen te kort zouden worden. 
Deze wijzigiug heeft ook daarom geen bezwaar omdat toch personen 
boven de een en twintig jaar, volgens het thans gevolgde stelsel, 
de gewone straffen voor vol wassen en vastgesteld, zullen ondergaan. 
De aard van de bijzondere straffen en maatregelen verbiedt deze 
nog na de meerderjarigheid op te leggen: dwangopvoeding eindigt 
volgens het ontwerp in elk geval met het bereiken van dien leef
tijd, en de straffen van berisping, geldboete tot een beperkt al
gemeen maximum en plaatsing in een tuchtschool r.ouden daarna 
geen zin meer hebben. 

Om deze redenen wordt voorgesteld de laatste zinsnede van het 
nieuwe tweede lid van art. 70 te doen vervallen. Volgens het nieuwe 
tweede lid van art. 9 zullen, indien de pt.rsoon vóór of tijdens 
de berechting reeds meerderjarig is geworden, OiJ hem de gewone 
straffen van het eerste lid van dat artikel worden toegepast. 

De eerst in overweging gegeven redactie-verbetering is aangebracht. 

G. O. Art. 70 = Art. 70. 
Zie Verslag der Eerste Kamer en RegeeriDg~autwoord bij art. 9, IlÏervoor blz. 419 en 420. 
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Art. 74. 

Het recht tot strafvordering wegens over
tredingen waarop geene andere Iloofdstraf 
gesteld is dan geldboete, vervalt door 
vrijwillige betaling van het maximum der 
boete, op machtiging van den bevoegden 
ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
binnen den termijn door hem te stellen . 

Is nevens geldboete verbeurdverklaring 
op het feit gesteld, clan moeten tevens de 
aan verbeurdverklaring onderworpen voor
werpen worden afgegeven of de waarde 
waarop zij geschat zijl!, worden voldaan. 

In de gevallen waarin de straf word.t 
verhoogd wegens berbaling, i die verboo
ging ook van toepassing, wanneer het 
recht tot strafvordering wegens de vroeger 
gepleegde overtreding volgens het eerste 
en tweede lid van dit artikel is vervallen. 

[Vgl. deel I blo !lIS.] 

(Dit artikel is reeds gewij
zigd bij de wet van 15 April 
1896 (Stb. nO. 70). Zie hier· 
voor blo 329.) 

Als vierde lid, is bij de 
wet "an 12 Febr. ] 901 (Slb. 
nO 63) aan dit artikel toe
gevoegd: 

De bepalingen van 
dit artikel gelden 
niet voor een min
derjarigen persoon, 
die vóór het begaan 
van het feit den leef
tijd van achttien ja
ren nog niet heeft 
bereikt,l 

Q. = het gewijzigd art. 74. 

Memorie van Toelichting. 

(AI,t . 74). Door de bij art. 39qui'1lquies (39septies) aan den rechter gelaten 
keuze tusschen geldboete, berisping en plaatsing in eene tuchtschool bij alle 
overtredingen, waarop niet alleen berisping is gesteld, is el' voor jeug
dige personen feitelijk geene overtreding, die beantwoordt aan de eischen 
van art, 74 voor de vrijwillige betaling van het maximum. Toch komt 
eene bijvoeging als hiel' wordt voorgesteld wenschelijk voor, ten einde 
de verkeerde opvatting te verhinderen, dat de toepassing van art. 74 
ook ten aanzien van jeugdige personen zou geoorloofd zijn indien in 
het overtreden artikel van het derde boek van het Wetboek van Straf
recht of van eene bijzondere wet alleen geldboete als hoofdstraf is bedreigd. 

I [Vgl. 8rt. 2 van Hoofdstuk VI uezer wijzigingswet van 12 Februari 1901, Stb. nO, 63, 
hierachter blo 502.] 
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Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord . 

. tb·t. 74. Gevraagd werd, of de voorgestelde bepaling van toepassing 
zal zijn op feiten, vóór het in werking treden dezer wet gepleegd. 

Het laatste lid van art. 1 van het Wetboek van Strafrecht 
schrijft voor in het hier gestelde geval de voor den verdachte 
gunst.igste bepalingen toe te passen. Daar het twijfelachtig kan zijn, 
vooral met het oog op art. 38 volgens dit ontwerp, of naar dien 
regel art. 74 van het wetboek nog toepassing mag vinden voor 
feiten vóór het in werking treden dezer wet door personen bene
den I8-jaren gepleegd, is eene nieuwe overgangsbepaling in het 
ontwerp opgenomen in dien zin, dat de voorgestelde toevoeging 
aan dat artikel alleen geldt voor na dat in werking treden ge
pleegde feiten. De overtreder heeft dan de keus om Of het maxi
mum der geldboete, op het feit gesteld, te betalen, Of zich aan 
de nieuwe wijze van berechting te onderwerpen. 

Zie Verslag der Eerste Kamer en Regeeringsantwoor,j bij art. 9, hiervoor bI. 419 en 420. 

Art. 76. 

Het recht tot uitvoering van 
de straf vervalt door verjaring. 

De termijn dezer verjaring is 
bij overtredingen twee jaren, 
bij misdrijven door middel van 
de drukpers gepleegd. vijf jaren, 
en bij andere misdrijven een 
derde langer dan de termijn der 
verjaring van het recht tot 
strafvordering. 

In geen geval is de termijn 
der verjaring korter dan de 
duur der opgelegde straf. 

I 
Bij de wei van 12 Febr. 1901 (Sto. n° 

63) is aan dit artikel toegevoegd als vierde, 
vijfde en zesde lid: 

rl'en aauzien van een persoon, 
die vóór het begaan van het 
feit den leeftijd van achttien 
jaren nog niet heeft bereikt, 
is de termijn dezer verjaring 
bij overtredingen acht maan
den, bij misdrijven door mid
del van de drukpers gepleegd 
achttien maanden, en bij an
dere mi drijven een derde langer 
dan de bij het tweede lid van 
artikel 70 bepaalde termijn del' 
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verjaring van het recht tot 
strafvordering. 

Indien vóór de tenuitvoer
legging van de straf de veroor
deelde, die t~dcns zijne ver
oordeeling nog geen achttien 
jaren oud ""as, den leeftijd 
van een en twintig jaren heeft 
bereikt, vordert hij, die met 
deze telluitvoerlegging is be
last, dat de rech ter die de straf 
heeft opgelegd, den duur zal 
bepalen der gevangenisRtraf of 
hechtenis of het bedrag der 
boete, op het feit gesteld, welke 
straffen alsdan in de plaats tre
den der vroeger opgelegde. 

De bepalingen van het vierde 
en het vijfde lid van dit ar
tikel zijn niet toepasselijk ten 
opzichte van gevangenisstraf, 
opgelegd ingevolge artikel 3Dter 
of artikel 39septies, laat"te lid. 

[Vgl. deel 1 bI. 521.J 

In O. kwam, in plaats van het aan art. 76 toegevoegde vijfde lid, 
achter het vierde lid voor de zinsnede: Ten aanzien van zoodanigen 
persoon eindigt de bij dit artikel bepaalde termijn in elk geval op den 
dag, waarop hij den leeftijd van drie en twintig jaren bereikt. 

En het toegevoegde zesde lid was dus het vijfde lid, waarin in plaats 
van opgelegd gelezen werd: ingelegd. 

Memorie van Toelichting. 

(.lb·t. 76). Voor de hier voorgestelde toevoeging gelden in hoofdzaak 
dezelfde redenen, die bij art. 70 [hiervoor bl. 491J zijn aangevoerd, 
doch in nog sterkere mate. De eenmaal opgelegde straf moet op jeugdige 
personen zoodra mogelijk worden toegepast j geschiedt dit eerst vele jaren 
later dan werkt zij veelal schadelijk en is althans dikwijls overbodig 
geworden. Daarenboven gaat het niet aan een persoon boven drie en twintig 
jaren nog te straffen met berisping of plaatsing in een tuchtschool voor 
hetgeen hij als kind misdeed. Vandaar de tweede zinsnede van het nieu we 
vierde lid I waardoor de verjaringstermijn in elk geval als verstreken 
wordt aangemerkt op den dag, waarop de veroordeelde wegens een feit, 
begaan vóór het einde van zijn achttiende jaar I den leeftijd van drie 
en twintig jaren bereikt. 

De gronden, die voor verkort.ing van den verjaringst.ermijn der opge· 
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legde straf ten opzichte van jeugdige personen pleiten, gelden niet in 
het bijzondere geval van art. 39ter. Vandaar het nieuwe vijfde lid, dat 
den gewonen termijn van verjaring toepasselijk stelt op de ten uitvoer
legging del' ingevolge dat artikel opgelegde straf. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 76. Uit het laatste lid zal het woord "ingelegd" moeten vervallen. 

Deze drukfout ill verbeterd. 
Door de vervroeging van de meerderjarigheid zal het nu kun

nen voorkomen, dat iemand, die met inachtneming van de nieuwe 
strafbepalingen voor jeugdige personen is veroordeeld, doch om de 
eene of andere reden zijn straf in den eersten tijd niet kan onder
gaan, nog na zijn meerderjarigheid ter executie kan worden aan
gehouden. In vele gevallen toch "al de in art. 76 bepaalde ver
jaringstermijn eerst na de meerderjarigheid verstrijken. In zulke 
gevallen bestaat natuurlijk geen reden meer eene bijzondere, voor 
jeugdige personen meer geëigende straf toe te passen en is het 
wenschelijk de opgelegde straf te doen vervangen door eene andere, 
in het eerste lid van art. 9 genoemd. Daartoe strekt het nieuwe 
vijfde lid dat in het Gewijzigd ontwerp in art. 76 is ingevoegd, met 
weglating van de tweede zinsnede van het nieuwe vierde lid. Dezelfde 
rechter, die de straf indertijd oplegde, is de aangewezen macht 
die overeenkomstig de gewijzigde omstandigheden te veranderen. 

Bij het mondeling overleg werd van de zijde der Commissie gevraagd, 
of niet bepaald behoort te worden op welke wijze bij toepassing van bet 
vijfde lid de beslissing van den rechter, die de straf heeft opgelegd, in- I 

geroepen zal moeten worden. 
De Minister verklaarde zich bereid het artikel te wijzigen, zoodat 

blijkt, dat de bedoelde beslissing moet worden ingeroepen bij requisi
toir van den officier van justitie. 

Voorts werd van de zijde der Commissie gevraagd, of het niet beter 
is in plaats van • den leeftijd van een en twintig jaren heeft be
reikt" te lezen • meerderjarig is geworden." 

De Minister antwoordde in ontkennenden zin. De bedoelde wijziging 
zou toch tengevolge hebben, dat men door bet aangaan van een huwe· 
lijk of door het erlangen van eene meerderjarigbeidsverklaring deen] aard 
van de straf. die wegens een begaan misdrijf zou moeten worden on
dergaan, zou kunnen veranderen. 

In G. O. werd de in 0 aan het 4e lid toegevoegde zinsnede vervan
gen door een nieuw vgfde lid, luidende: 

Indien vóór de tenuitvoerlegging van de straf de veroordeelde, die 
tijdens zijne veroordeeling nog geen achttien jaren oud was. den leef
tijd van een-en-twintig jaren heeft bereikt roept bij, die met deze ten
uitvoerlegging is belast, de beslissing in van het college dat de straf 
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heeft opgelegd, ter bepaling van den duur der gevangenis of hechtenis 
of het bedrag der boete, op het feit gesteld, welke straffen alsdan in 
de plaats treden der vroeger opgelegde. 

En was in het laatste lid ingelegd veranderd 10 :. opgelegd." 

N. G. O. al·t. 76 = Art. 76, behalve hetgeen bij de tweede lezing 
in de Tweede Kamer, hieronder vermeld, nog gewijzigd werd. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(28 Juni 1900.) 

Bij de tweede lezing werd aangenomen het dOOl· de Regeering, in overleg met de 
Commissie van Voorbe:·eiding, gedane vool·stel, om in het nieuwe vierde lid van 
artikel 76 achtel· "achttien maanden" eene komma te plaatsen, en aan het slot 
van het nieuwe zesde lid toe te voegen : "of artikel 39septies, laatste lid". 

Voorloopig Verslag der Eerste Kamer. 

De bepaling van art. XVI (76, 5e 
lid Strafwetboek), houdende dat wan
neer de veroordeelde vóór de ten
uitvoerlegging der straf zijn 21ste 
jaar bereikt, de gevangenisstraffen 
in de plaats treden van de opge
legde kinderstraffen , waardoor o. a. 
de straf van e?lkele berisping ter zake 
van misdrijf op jeugdigen leeftijd 
opgelegd, op 21-jarigen leeftijd in 
gevangenisstraf wordt omgezet, 
werd niet billijk geacht. Men wees 
er op boe weinig een kind veelal 
meester is van zijn verblijf en hoe 
het in vele gevallen niet aan zijn 
schuld zal te wijten zijn, dat bij 
niet voor zijn 21ste jaar door de 
justitie gevonden is. 

Hiertegen werd echter opgemerkt, 
dat deze bepaling noodig was, om
dat anders bet vonnis somtijds niet 
kon worden ten uitvoer gelegd. 

Regeeringsantwoord. 

De bepaling van art. 76, vijfde 
lid, (art. XVI ontwerp) strekt om 
te voorkomen dat aan een persoon 
boven 21 jaren nog eene kinder
straf zou worden voltrokken. Groo
ter bezwaar zou er gelegen zijn in 
de plaatsing van iemand van dien 
leeftijd in een tuchtschool dan in 
de omzetting bijv. van eene beris
ping desnoods in gevangenisstraf, 
waarbij de rechter desgeraden tot 
het minimum van één dag kan 
afdalen. 

Behalve bij verblijf in het buiten
land ~al het trouwens niet licht 
voorkomen, dat een jeugdige ver
oordeelde tot zijn 21ste jaar voor 
de justitie verborgen blijft. 

(Zie ook Verslag en Antwoord bij art. 9, hiervoor bI. 419 en 420.) 

v 32 
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Art. 77. 

De termijn van verjaring vangt aan op 
den dag na dien waarop de rechterlijke 
uitspraak kan worden ten uitvoer gelegel. 

Bij ontvluchting van een veroordeelde 
uit het ges · icht of de inrich ting waarin 
hij zijne straf ondergaat, vangt een nieuwe 
verjaringstel'miju aan op den dag na dien 
der ontvluchting. Bij herroeping eener 
voorwaardelijke iu vrijheidstelling vangt ecn 
nieuwe verjaringstermijn aan op den dag 
na dien der herroeping. 

De termijn loopt niet gedurende de bij 
de wet bevolen schorsing der tenuitvoer
legging, noch gedurende den tijd dat de 
veroordeelde, zij het ook ter zake van 
eene andere veroordeeling, in verzekerde 
bewaring is. 

[Vgl. deel I bI. 524.J 

Bij de wet van 12 Febru
ari 1901 (Stó. no. 63) is nan 
dit artikel toegevoegd als 
vierde lid: 

'ren aanzien van 
een persoon, die zich 
aan de tenuitvoer
legging van het tegen 
hem uitgesproken 
bevel, bedoeld bij ar
tikel 39te?' , onttrekt, 
vangt de termijn van 
verjaring der hem 
tevens naar de be
palingen van dat ar
tikel opgelegde ge
vangenisstraf aan op 
den dag na dien, 
waarop hij den leef
tijd van een cn twin
tig jaren bereikt. 

O. De slotwoorden van het bijgevoegde vierde lid luidden: op den 
dag na dien, waarop de daarbij te zijnen opzichte bepaalde proeftijd, 
welke begint op den dag I waarop hij den leeftijd van drie-en-twintig 
jaren bereikt I eindigt. 

Memorie van Toelichting. 

(Lh·t. 77). Het zal kunnen voorkomen I dat een minderjarige, tElgen 
wien een uitspraak als bedoeld bij art. 39ter is gevallen, zich uit de 
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voeten weet te maken, vóór dat uitvoering aan het bevel tot ter
beschikking-stelling der Regeering is kunnen worden gegeven en zich 
tot het intreden zijner meerderjarigheid buiten het bereik der justitie 
weet te houden; van een eindigen der voorziening van Regeeringswege 
in zijn opvoeding zou dan geen sprake kunnen zijn, en het tijdstip van 
beginnen en dat van eindigen van den proeftijd, alsmede die der ver
jaring der voorwaardelijk opgelegde straf zouden dan niet zijn aan te 
geven. Deze toevoeging aan art. 77 voorziet in dit geval. 

Regeeringsantwoord op het Verslag der Tweede Kamer. 

Lh·t. 77. IJet vervallen van den proeftijd met de voorwaardelijke 
veroordeeling maakt eene wijziging noodig ten aanzien van den 
aanvang van den verjaringstermijn der gevangenisstraf, ingevolge 
art. 39ter opgelegd. 

G. O. Art. 77 = Art. 77. 

Art. 77bis. 

(nieuw m·tikel.) 

De straf van plaatsing in cene tuchtschool, bedoeld bij artikel 
34, wordt niet uitgevoerd, wanneer de veroordeelde door van 
zijn wil onafhankel~ike om tandigheden feitelijk verhinderd is 
de verbeurdverklaarde voorwerpen uit te leveren of het gelde
lijk bedrag, waarop zij ~ij de uitspraak geschat worden, te 
betalen. 

O. = Art. 77bis. 

Memorie van Toeliohting. 

(.Lb·t. 77 bis). Rekening houdende met den moreelen · indruk, is het 
eenerzijds - hoofdzakelijk daarom - noodig, ook ten opzichte van 
jeugdige personen de bijkomende straf van verbeurdverklaring met 
de vervangende dwangmaatregelen of straffen, zooveel noodig gewijzigd, 
in het algemeen toepasselijk te stellen, doch is het anderzijds noodig 
de vervangende straf (plaatsing in een tuchtschool) op hen slechts toe 
te passen, wanneer zij goeden grond heeft en doel kan treffen. Dit nu 
kan niet zijn, wanneer de jeugdige delinquent van goeden wil doch 
niet bij machte is, om de voorwerpen uit te leveren of het geschatte 
bedrag te betalen; men denke slechts aan in verzekerde bewaring 
stelling met zich onmiddellijk daarbij aansluitende overbrenging naar 
tuchtschool of rijksopvoedingsgesticht, aan in bezit neming der voor
werpen door tot afgifte niet genegen ouders. Voor dat geval doet der
halve dit artikel de uitvoering der vervangende straf achterwege blijven. 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Art. 77 bis. Dat de plaatsing in eene tuchtschool niet zou volgen, 
indien de bedoelde uitlevering of betaling niet geschiedt ten gevolge 
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van den onwil der ouders van den schuldige, achtten sommige leden 
zeer verkeerd. De bepaling zou dien onwil bevorderen. 

Het moge waar zijn, dat sommige ouders zullen versterkt wor
den in hun verlangen om de uitlevering van verbeurd verklaarde 
voorwerpen te bemoeilijken of onmogelijk te maken, als zij weten 
dat dan geen vervangende straf hun kind treffen kan, deze over
weging mag toch niet leiden tot de toepassing van die straf in 
een geval, waarin het kind aan de niet-uitlevu-ing geen schuld 
beeft, zelfs in de feitelijke onmogelijkbeid verkeert om die voor
werpen af te geven. De onbillijkheid daarvan springt in bet oog 
en beter geen straf dan eene onbillijke, vooral waal' bet kinderen geldt. 

HOOFDSTUK IV 

(der wet van 12 Februari 1901, Stb. nO. 63). 

De wet van 15 Januari 1886 (Staatsblad nO. 7), boudende bepalingen 
tot uitvoering van de artikelen 38 en 39 van het Wetboek van Straf
recbt 1, wordt ingetrokken. 

In O. kwam dezelfde bepaling voor. 

Memorie van Toelichting. 

HOOFDSTUK IV. 

Wet van 15 Janua7'i 1886 (Staatsblad nO. 7). 

Met de verdwijning van de oorspronkelijke artt. 38 en 39 Wetboek 
van Strafrecht [zie hiervoor bI. 432 vlgg.J behoort ook de wet, houdende 
bepalingen tot uitvoering van die artikelen te vervallen. 

De eerste § van deze wet zou van zelve hare toepassing mtleten 
missen, omdat de plaatsing van een kind in een rijksopvoedingsgesticht 
op last van den burgerlijken rechter door dit ontwerp niet meer moge
lijk zal zijn. 

De regeling van § 2 (ontslag uit een Rijksopvoedingsgesticbt) zal 
ingevolge het nieuw voorgestelde art. H9bis van het Wetboek van Straf
recht [zie hiervoor bI. 442J worden vervangen door eene bij algemee
nen maatregel van bestuur, naar beginselen bij de wet te stellen. Deze 
beginselen moeten uit den aard der zaak geheel andere zijn dan die 
welke in § 2 der wet van 1886 zijn neergelegd, omdat niet meer de 
rechter doch de Regeering over het ontslag zal hebben te beslissen. 

1 [Deze wet was opgenomen in de eerste uitgaaf van Deel IV bI. 375 en volg.] 
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HOOFDSTUK V 

(del' wet van 12 Februari 1901, Stb. nO. 63). 

Artikel 7, voorlaatste lid 1, del' wet van 15 April 1886 (Staatsblad 
nO. 64), houdende bepalingen, regelende het in werking treden van 
het Wetboek. van Strafrecht en den overgang van de oude tot de nieu we 
strafwetgeving, alsmede om overeenstemming te brengen tusschen de 
bestaande wetten en het nieuwe wetboek, wordt ingetrokken. 

In O. kwam dezelfde bepaling voor. 

Memorie van Toelichting. 

llOOFDSTUK v. 

Al·tikel 7, vOOl·laatste lid I de!' wet tot invoering van het 

Wetboek van Strafrecht. 

Door de bepaling van het nieuw voorgestelde art. 39bis Wetboek 
van Strafrecht [zie hiervoor bl. 442] is art. 7, voorlaatste lid, der 
invoeringswet overbodig geworden. Wijziging zou trouwens toch ten 
gevolge van dit ontwerp noodzakelijk zijn. 

HOOFDSTUK VI 

(del' wet van 12 Februari 1901, Stb. nO. 63). 

Overgangs- en Slotbepalingen. 

Art. I. 

Jeugdige personen, op het tijdstip van het in werking treden dezer 
wet in een Rijksopvoedingsgesticht geplaatst, op last hetzij van den bur
gerlijken, hetzij van den strafrechter, worden geacht daarin geplaatst 
t'3 zijn ingevolge artikel 39bis van het Wetboek van Strafrecht, alsof 
zij overeenkomstig artikel 39 van dat Wetboek tel' beschikking van de 
Regeering waren gesteld. 

're hunnen aanzien gelden de bepalingen van den algemeenen maat
regel van bestuur, bij het tweede lid van artikel 39bis van het Wet
boek van Strafrecht voorgeschreven, met dien verstande echter dat de 
voorziening van Regeeringswege in hunne opvoeding eindigt uiterlijk 
op den dag, tot welken hunne plaatsing in een Rijksopvoedingsgesticht 
dool' den rechter is gelast. 

1 [Zie hiervoor op bI. IS en 106.) 
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Art. 2. 

De uitzonderingsbepaling van het bij deze wet aan artikel 74 van 
het Wetboek van Strafrecht toegevoegde vierde lid geldt niet met be
trekking tot overtredingen, begaan vóór het in werking treden van deze wet. 

Art. 3. 

Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen dag. 

In O. kwamen vorenstaande artt. 1 en 3 voor als artt. l en 2, in 
welk laatste artikel, in plaats van dag I gelezen werd "tijdstip." 

Memorie van Toelichting_ 

HOOFDSTUK VI. 

Ove,·gangs- en slotbepalingen. 

Art. 1. Bij afschaffing van de wet van 15 Januari 1886 (Staatsblad nO. 7) 
moet voorzien worden in hetgeen gelden zal ten opzichte van jeugdige 
personen I die op het tijdstip van het in werking treden van de nieuwe 
regeling ingevolge de tegenwoordige artt. 38 of 39 Wetboek van Straf
recht in een Rijksopvoedingsgesticht zijn geplaatst. Het komt rationeel 
voor hen tt; behandelen alsof zij I na ter beschikking van de Regeering 
te zijn gesteld, in het gesticht zijn opgenomen. Zij kunnen dan desge
raden deelen in al de voordeel en welke de nieu we regeling medebrengt I 

als vervroegd ontslag, hetzij voorwaardelijk of on voorwaardelijk, over
brenging naar een particulier gesticht enz. 

Behalve dat de betrokken personen zelf door deze transitoire rege
ling zullen gebaat zijn I is zij ook voor de administratie van de Rijks
opvoedingsgestichten in zoover gunstig, dat niet onderscheidene cate
gorielin van opvoedelingen verschillende wijze van behandeling zullen 
eischen. In één opzicht zouden de tegenwoordige opvoedelingen door 
op hen art. 39bis Wetboek van Strafrecht toepasselijk te maken, in 
eenen voor hen minder gunstigen toestand geraken dan waarin zij thans 
verkeeren. Art. 39bis toch laat voorziening van Regeeringswege in hunne 
opvoeding toe zelfs tot zij hun drie en twintigste jaar hebben bereikt, 
terwijl de rechter bij toepassing van de thans nog van kracht zijnde 
artikelen 38 en 39 een jeugdiger en leeftijd -heeft bepaald, tot welken 
de opvoeding in het gesticht zou voortduren, en zelfs daal·bij niet 
hooger kon gaan dan het achttiende jaar. Deze feitelijke wijziging van 
de rechterlijke uitspraak ten nadeele van het betrokken kind zou on
billijk zijn. Het slot van de hier voorgestelde overgangsbepaling maakt 
haar daarom onmogelijk met handhaving van de rechterlijke beslissing 
wat den tijd van het ontslag uit het opvoedingsgesticht betreft. 

AI'tikel 2. Het tweede lid van het nieuwe art. 39bis Wetboek van 
Strafrecht en de noodzakelgkheid van aan w!jzing van tuchtscholen, 
alsmede het verband van dit wetsontwerp met de regeling I betre1fende 
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de ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag en de gevolgen 
daarvan, eischen een thans nog niet te begrooten tijd van voorbeI:eiding 
tusschen de verheffing van deze wetsvoordracht tot wet en het In 

werking treden van deze. . 

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord. 

Bij het mondeling overleg werd van de zijde der Commissie opge
merkt, dat naar de slotartikelen der wetsontwerpen 29 en 30 de in
werkingtreding der wet zal geschieden op een nader te bepalen dag, 
en naar de wetsontwerpen 31 en 32 op een nader te bepalen tijdstip. 
Is hier voor versr.hil van uitdrukking aanleiding? De minister verklaarde 
geen bezwaar te hebben om in de slotartikelen der vier wetsontwerpen 
de uitdrukking :tdag" te bezigen. 

In het G. O. werd art. 2 er ingevoegd (vgl. het Verslag der 2e 
Kamer met Regeeringsantwoord, over art. 74, hiervoor bI. 494), zoo
dat art. 2 van O. toen art. 3 werd, en was tiidstip veranderd in :t da,g." 

Voorloopig Verslag der Eerste Kamer. 

Art. 1. Men wenschte te vernemen, 
of uit de bepaling van dit artikel, 
voorschrijvende, dat jeugdige per
sonen, die I op het tijdstip van het 
inwerking treden der wet in eenRijks
opvoedingsgesticht zijn geplaatst op 
het bevel van den burgerlijken of 
van den strafrechter, geacht worden 
daarin opgenomen te zijn ingevolge 
art . 39bis Wetboek van St~'afrecht, 
alsof zij overeenkomstig art. 39 van 
dat Wetboek - en alzoo als schul
dig verklaarde personen - ter be
schikking van de Regeering waren 
gesteld, moet worden afgeleid, dat 
die personen bij eene volgende ver
volging als recidivisten beschouwd 
moeten worden? 

Regeeringsantwoord. 

Art. 1. Deze bepaling is blijkens 
de toelichting gemaakt in het be
lang der betrokken personen j daar
mede zou echter strijdig zijn hen 
bij eene volgende strafvervolging 
als recidivisten te beschouwen. Bet 
artikel heeft blijkbaar ook alleen 
betrekking op den tijd van het 
verder verblijf in het gesticht, 
waarin zij op het tijdstip van het 
in werking treden der wet zijn 
geplaatst. 



WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT DOOR DE: 

WET VAN 12 MEI 1902 (Staatsblad No. 6D, 
tot wzjziging van enlcele artz'lcelen in het Wetboelc van Strafrecht beneven8 

verdere voorzieningen in verband met de wet van 6 Febntari 1901 
(Staat8blad nO. 62) , houdende wzjziging en aanvulling van de 

bepalingen in het Bl.trgerlijlc Wetboelc omt?'ent de vader-
l&lce macht en de voogdij en daarmede 8amenhan-

gende adilcelen, al8mede van een daarmede 
verbandhoudend vOO?'8chrift van het 

Wetboelc van Burgerlijlce Recht8-
vordering. 

OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS DER WET. 

1. Het 0 n t w er p van bovengenoemde wet werd aan de Tweede 
Kamer der Staten·Generaal ingediend bij Koninklijke boodschap van 
20 Mei 1901, vergezeld van eene Mem 0 r i e van Toe I i c h tin g , 
onderteekend door de Ministers van Justitie, Binnenlandsche Zaken 
en °Financiên, Mrs P. W. A. Cort van der Linden, H. Goeman 
Borgesius en N. G. Pierson. 

IJ. Na de optreding van een nieuw Ministerie, op 2 October in
getrokken, werd het wetsontwerp ngeheel gelijkluidend" met 
het ingetrokkene, bij Koninklijke boodschap van 14 November 1901 
opnieuw ingediend, met de mededeeling van de Ministers van Justitie, 
Binnenlandsche Zaken en Financiên, Mr. J. A. Loeft', Dr. A. Kuyper 
en Mr. J. J. 1. Harte van Tecklenburg, dat zij "zich voor de uit
eenzetting van de gronden waarop het ontwerp rust, geheel gedragen 
aan de toelichtende Memorie die het ingetrokken ontwerp vergezelde." 

lIL Door de Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer 
(bestaande uit de heeren Lucasse, Rink, van Nispen tot Sevenaer 
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van Sasse van IJsselt en Schokking) werd, onder dagteekening van 
18 December 1901 een voorloopig verslag uitgebracht, waarop 

door de Regeering bij brief van 4/13/20 Februari 1902 eene me· 
mor i e van a n t w oor d werd ingezonden met een Ge w ij z i g d 
on t we r p van wet (doch niet gewijzigd wat betreft de verande

ringen in het Wetboek van Strafrecht). 

IV. Nadat door de Commissie van Rapporteurs bij eind verslag 
d.d. 25 Februari 1902 was verklaard, dat de openbare beraadslaging over 
het voorstel genoegzaam was voorbereid, werd het wetsontwerp in 
de zitting der Tweede Kamer van 19 Maart 1902 aan de orde ge
steld en, na daarover gevoerde algemeene beraadslagingen, zonder 

hoofdelijke stemming aangenomen. 

V. In de Eerste Kamer der Staten-Generaal werd door de Com

missie van Rapporteurs (bestaande uit de heeren van Vel zen , Sassen, 
Godin de Beaufort , Rahusen en van Basten Batenburg) onder dag
teekening van 29 April 1902 ei n d ver sla guitgebracht, en in de 
zitting van 30 April werd het wetsontwerp zonder beraadslaging en 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

VI. De Koningin verleende H. Dr. goedkeuring op 12 Mei 1902, 
waarna de wet onder NO. 61 in het Staatsblad van hetzelfde jaar 

werd opgenomen, luidende, voor zooveel daarbij wijziging in het 
Wetboek van Strafrecht werd gebracht, als volgt: 

(Staatsblad nO. 61.) Wet van den 12den Mei 1902, tot wijziging 
van enkele artikelen in het Wetboek van Strafrecht, benevens 
verdere voorzieningen in verband met de wet van 6 Februari 
1901 (Staatsblad nO. 62), houdende wijziging en aanvulling van 
de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vader
lijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen, 
alsmede van een daarmede verbandhoudend voorschrift van 
het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. 

WIJ WILHELMIN A, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER.· 
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hoor en lezen, saluut! doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat wijziging nood-

~ :=- - ~ --- - -
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zakelijk is van enkele artikelen van het Wetboek van Strafrecht 
benevens verdere voorzieningen in verband met de wet van B Februari 
1901 (Staatsblad nO. B2), houdende wijziging en aanvulling van de 
bepalingen in ·het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht 
en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen alsmede van 
een daarmede verbandhoudend voorschrift van het Wetboek van 
Burgerlijke Regtsvordering ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten·Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

HOOFDSTUK I. 

Artikel I. 

Artikel 28 I 4e, van het Wetboek van Strafrecht wordt gelezen 
als volgt: 

"het zijn van raadsman of gerechtelijk bewindvoerder;" 
Artikel 28, 5e van het Wetboek van Strafrecht vervalt. 
Artikel 28, Be van datzelfde Wetboek wordt artikel 28, 5e. 

Artikel 2. 

Artikel 30 van bet Wetboek van Strafrecht vervalt. 

Artikel 3. 

In de artikelen lOB, eerste lid, 237, laatste lid, 251, eerste lid, 
en 299 van het Wetboek van Strafrecht wordt telkens in plaats van 

"no. 1-5" gelezen: "no. 1-4". 

Artikel 4. 

Artikel 114, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht vervalt. 
In het tweede lid van 114 voormeld 1 wordt in plaats van ,,109" 

gelezen: ,,108, 109", 

Artikel 5. 

Artikel 120, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht vervalt. 
In het tweede lid van artikel 120 voormeld wordt in plaats van 

de woorden: "het in artikel 11B omschreven misdrijf" gelezen: "een 
der in de artikelen 115 en 116 omschreven misdrij ven". 

1 [Uicr \\ ordt blijkbaar, gelijk ook dc redactie in art. 5 luidt, bedoeld: van artikel 114 
voormeld.] 
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HOOFDSTUK Ir. 

Artt. 6 en 7. 

[Doze artt. ~betreffen wijzlgmgen van de Burgerlijke Pensioen wet en 

van bet reglement op het Weduwenfonds voor de geëmployeerden 
tot bet algemeen bestuur bbhoorende]. 

Artikel 8. 

Deze wet treedt in werking op betzelfde tijdstip I als de wet van 
6 Februari HWI (Staatsblad nO. 62). 

Lasten en bevelen, dat deze in bet Staatsblad zal wordon geplaatst, 
en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en 
Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 

Gegeven op bet Loo, den I2den Mei 1902. 

De lifinistcr van Ju.~tUie: 

(get.) J. A. LOEFF. 

De lifinistm' van Financiën: 

(get.) HARTE VAN TECKLENBURG. 

(get.) WILHELMIN A. 

1 Omtrent dit artikel behelsde de Memorie \'aU Toelichting het volgende: 

»Opuat de bevoegdheid VRIl dell slrafreehlet· tol ontzetting ophoude op hetzelfde tijdstip 
waurop die van deu burgerlijken rechter beidnt, en teD einde misstanden te voorkomen 
tusschcn de thalIs besloonde wetgeving ell het in hoofdstuk 1I voorge.telde. bepaalt uit 
artikel het gelijktijdig in werking treuen voo de beide betrekkelijke wellen. Eeo bepaalde 
,lag kOIl daal'voor hiel' niet wOI'ueu voorgesteiJ, omdat het doen in werkillg treden van 
de \\'et lot wijziging en aallvnlJillg vun de desbetreffende bCIJalingcn in het Hurgel'lijk 
Wetboek bij de slotbepaling uaarrnn i~ overgelaten aau do Koningin." 

- --- - -
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REDEN VAN DE VOORGEDRAGEN WIJZIGINGEN VAN HET 

WETBOEK VAN STRAFRECHT. 

Memorie van Toelichting. 

Bij de wet van 6 Februari 1901 (Staatsblad nO. 62) tot wuzlgmg 
en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent 
de vaderlijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende artike
len, 1 is bij artikel VII in den vijftien den titel van het Eerste Boek van 
dat wetboek eene nieuwe,. Tweede Afdeeling A" ingevoegd, met het 
opschrift "Van de ontheffing en de ontzetting van de ouderlijke macht." 

In die nieuwe afdeeling komt voor een artikel 374 a, waarvan het 
tweede lid bepaalt in welke gevallen, o. a. op de vordering van het 
openbaar ministerie, de rechter ontzetting van de ouderlijke macht kan 
uitspreken. Onder die gevallen zijn sub 3 en 4 genoemd die, welke 
thans ztjn vermeld in art. 30, 1 e en 2e, van het Wethoek van Straf
recht, als gevende den strafrechter bevoegdheid ontzetting o. a. van de 
vaderlijke macht uit te ~preken. 

Waar volgens de bovenaangehaalde wijzigings- en aanvullingswet de 
ontzetting van de ouderlijke macht in die gevallen tot de taak van den 
burgerlijken rechter is gebracht, bestaat allerminst noodzakelijkheid en 
is het zelfs niet gewenscht, daarnevens den strafrechter bevoegd te 
laten in dezelfde gevallen de ontzetting uit te spreken. Bg het tot stand 
komen van de meergenoemde nieuwe afdeeling in den vijf tienden titel van 
het Eerste Boek des Burgerlijken Wetboeks is trouwens op den voor
grond gesteld, dat het hiel' gold de overbrenging van de bevoegdheid 
tot ontzetting van den strafrechter op den burgerlij ken rechter. In 
verband hiermede is ook sub 5 van meergenoemd art. 374 a van het 
BUl'gArlijk Wetboek als reden tot ontzetting genoemd" onherroepelijke ver
oordeeling tot eene vrijheidsstraf van twee jaren of langer," waardoor 
zou kunnen vervallen de vrijheid, aan den strafrechter gegeven in ver
schillende gevallen in het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht 
omschreven, om een schuldige te ontzetten van de vaderlijke macht. 

Op grond van een en ander is bet noodzakelijk uit het Strafwetboek 
te verwijderen, al hetgeen op de ontzetting van de va.derlijke macht 
betrekking heeft. 

1 [Vgl. over die wet de aanieekeuing op bI. 343 hiervoor.] 
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Hetzelfde geldt intusschen voor de ontzetting van de voogdij en de 
toeziende voogdij, de curateele en de toeziende curateele, zoo wel over 
eigen als over anderer kinderen. A.rtikel VnI der in den aanhef dezer 
Memorie genoemde wet wijzigt toch art. 437 van het Burgerlijk Wet
boek in dien zin, dat ontzetting van elke voogdij en elke toeziende 
voogdij door den burgerlijken rechter kan plaats hebben, o. a. in de
zelfde gevallen, waarin volgens de nommers 3, 4 en 5 van art. 374 a 
ontzetting van de ouderlijke macht mogelijk is (zie art. 437, 6e, 7e 
en 8e), terwijl de toepasselijkverklaring ook van art. 437 op curateele 
en toeziende curateele bij art. 506, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek stilzwijgend is gehandhaafd. 

Wel bestaat er een verschil tusschen de strafrechtelijke ontzetting 
van het recht om voogd enz. te zijn of om de ouderlijke macht uit te 
oefenen, zooals het Wetboek van Strafrecht die thans nog kent, en 
de burgerrechtelijke ontzetting van de voogdij enz. of van de ouderlijke 
macht, zooals die volgens de wet van 6 Februari 1901 is geregeld. 
Immers de eerstgenoemde categorie van ontzetting ontneemt de bevoegd
heid in het algemeen, in aanwezige of nog niet aanwezige gevallen, 
terwijl de in de tweede plaats genoemde categorie de bevoegdheid uit
sluitend in een speciaal, reeds aanwezig geval ontneemt. Daar het echter 
niet waarschijnlijk is, dat iemand tot voogd benoemd zal worden, die 
in de termen valt ontzet te worden, en aangezien hij, die na zijn veroor
deeling tot een strafbaar feit tot de uitoefening der ouderlijke macht 
of tot de waarneming der voogdij van rechtswege wordt geroepen, toch 
daarvan door den burgerlijken rechter zal kunnen ontzet worden, is er 
geen bezwaar in gelegen de mogelijkheid van strafrechtelijke ontzetting op 
te heffen. Integendeel verdient de facultatieve ontzetting in laatstgenoemd 
geval de voorkeur boven de absolute onbevoegdheid, die - de betrokken 
persoon en de misschien reeds veranderde omstandigheden in aanmerking 
genomen - somtijds verder reikt dan noodig of wenschelijk is. 

Tot wegneming van de bepalingen omtrent ontzetting van de vader
lijke macht, de voogdij, de toeziende voogdij, de curateele en de toe
ziende curateele uit het Wetboek van Strafrecht strekt deze wetsvoordracht 
in de eerste plaats. Hierover handelt hoofdstuk 1 van het ontwerp. 

Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer., 

Sommige leden hadden bezwaar 
tegen het doen vervallen van de be
voegdheid van den strafrechter tot 
ontzetting van de vaderlijke macht, 
de voogdij, de t.oeziende voogdij, enz. 

In de Memorie van Toelichting, 
zoo merkten zij op, wordt gezegd 
dat, waar volgens de wet van 6 
Februari 1901 (Staatsblad nO. 62) 
tot wijziging en aanvulling van de 
bepalingen in het Burgerlijk Wet
boek omtrent de vaderlijke macht 
en de voogdij en daarmede samen
hangende artikelen, de ontzettiug 

Memorie van Antwoord. 

Het bezwaar van sommige leden 
tegen het doen vervallen van de 
bevoegdh'lid van den strafrechter 
tot ontzetting van de vaderlijke 
macht, de voogdij, de toeziende 
voogdij enz. wordt niet door de 
ondergeteekenden gedeeld, en zij 
zijn ook niet overtuigd, dat de 
historische grond, in de Memorie 
van Toelichting voor de desbe
treffende voorstellen aangevoerd, 
en de daarop gebouwde conclusie 
onjuist zouden zijn. Het is volko
men waar, dat bij het tot stand 

---- -
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van de ouderlijke macht in de ge
vallen, waarin thans de strafrech
ter de bevoegdheid heeft ontzetting 
van de vaderlijke macht uit te spre
ken, tot de taak van den burger
lijken rechter is gebracht, er aller
minst noodzakelijkheid bestaat en 
het zelfs niet gewellscht is, daar
nevens den strafrechter bevoegd te 
laten in dezelfde gevallen de ont
zetting uit te spreken . De Regeering 
voegde hieraan toe dat bij het tot 
stand komen van de nieuwe afdeeling 
in den vijf tienden titel van het 
Eerste Boek van het Burgerlijk 
Wetboek onder het opschrift" Van 
de ontheffing en ontzett.ing van de 
ouderlijke macht" op den voorgrond 
is gesteld, dat het daarbij gold de 
overbrenging van de bevoegdheid tot 
ontzetting van den &trafrechter op 
den burgerlijken rechter; waarna 
zij tot de conclusie komt dat het 
»noodzakelijk (is) uit bet Strafwet
boek te verwijderen al hetgeen op 
de ontzetting van de vaderlijke 
macht betrekking heeft." 

De leden hier aan het woord 
merkten in de eerste plaats op dat 
die conclusie in geen en deele wordt 
gerechtvaardigd door hetgeen ge
schied is bij de behandeling van 
bovengenoemde nieuwe afdeeling 
van het Eerste Boek van het Bur
gerlijk Wetboek. Wel heeft de Re
geering toen haal' voornemen te 
kennen gegeven de bevoegdheid tot 
ontzetting uit het Strafwetboek te 
doen vervallen, maar vooreerst is er 
dienaangaande geen uitdrukkelijke 
beslissing genomen en daarenboven 
heeft het voornemen der Regeering , 
blijkens het Verslag, bij 80 m migen 
tegenspra'lk ontmoet; terwijl in elk 
geval ' niet is beweerd dat er voor 
eeno strllfrcchtelij ke bevoegdheid 
naast een€' burgerrechtelijke geen 
plaats is. 

komen van de nieuwe afdeeling in 
den Vijftien den Titel van het Eerste 
Boek van het Burgerlijk Wetboek 
onder het opschrift: ~ Van de ont
heffing en de ontzetting van de 
ouderlijke macht, " geen uitdru k
kelijke beslissing is genomen omtrent 
bet a.l of niet vervallen van de 
hier besproken bevoegdheid des 
strafrechters; van zoodanige heslis
sing kon dan ook, toen bij gebreke 
van elk geformuleerd voorstel dien
aangaande - waarvoor trouwens 
in de toen in behandeling zijnde 
wetsvoordracht geen plaats zou 
zijn geweest - geen sprake zijn . 

Maar niettemin meenden de on
dergeteekenden uit den loop der 
gedachten wisseling te mogen opma
ken, dat inderdaad overeenstemming 
was verkregen tusschen de Tweede 
Kamer en de Regeering ten op
zichte van de wenschelijkheid om 
de bevoegdheid tot ontzetting aan 
den strafrechter te ontnemen. 

Blijkens het Verslag nopens het 
ontwerp van wet tot wijziging en 
aanvulling van de bepalingen in 
het Burgerlijk Wetboek omtrent 
de vaderlijke macht en de voogdij 
en daarmede samenhangende arti
kelen waren er eenige leden, die 
de ontzetting eene straf wilden 
doen blijven en haar wenschten 
beschou wd te zien als eene ont
neming van het recht des va.ders. 

Aan hen gaf de toenmalige Mi
nister van Justitie ten antwoord, 
dat niet het geringste bezwaar be
staat bij de beschouwing van dit 
rechtsmiddel ook aandaeht te schen
ken aan het feit dat de toel assing 
van het middel voor hem op wien 
het word t toegepast onaangenaam 
is te noemen. 

De eenige bedenking, welke bij 
die gelegen heid werd aangevoerd 
tegen het dool' de Regeering in 
uitzicht gestelde overbrengen van 
de bevoegdheid tot ontzetting van 
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den strafrechter op den burgerlijken rechter, gold uitsluitend - en 
het kon ook wel niet anders - de gevallen, waarin de ontzetting op 
veroordeeling weg€\ns het plegen van misdrij ven zal berusten j el' waren 
leden, die beducht waren voor het daaruit vO"Ortvloeiend verlies van 
tijd, doch blijkens de verdere mededeeling van het Verslag erkenden 
die leden, dat de strafrechter kwalij k een voogd kan benoemen en zij 
spraken alstoen de hoop uit, dat het open baal' ministerie de vordering 
tot ontzetting zoo spoedig mogelijk, nadat de strafrechter heeft beslist, 
bij den burgerlijken rechter aanhangig zou maken. 

Wat anders valt hieruit af te leiden dan dat deze leden, ondanks 
hunne vrees voor tijdvorlies, zich bij de overbrenging neerlegden in de 
verwachting dat het openbaar ministerie dat tijdverlies tot een mini
mum zou beperken? 

En deze verwachting werd ten overvloede nog door den Minister 
van Justitie in zekerheid omgezet door zijne verklaring (zie Verslag), 
dat het geen twijfel lijdt of de ambtenaren van het openbaar ministe
rie zullen in dien zin van instructiën worden voorzien. 
V I . V I d T d K I Niettemin wordt thans door som-

eer ecplg ers ag van e wee e amer. Bomige leden betwist, dat het niet 
(vervolg.) . gewenscht zou zijn den strafrechter 

De hier bedoelde leden erkenden de bevoegdheid tot ontzetting te 
dat het niet noodz'I.kelijk is den straf- laten. 
rechter de bevoegdheid tot ontlet- Zij wijzen daarbij op dit verschil 
ting te doen behouden, doch konden tu schen den burgerlijken en den 
niet toegeven, dat het zelfs niet ge- strafrechter, dat de eerste zich ont
wenscht zou zijn hem die bevoegdheid houdt van het nemen van initiatief, 
te laten - hetgeen in de Memorie terwijl de laatste uit eigen beweging 
van 'l'oelichting trou wens ook niet de ontzetting kan uitspreken, welke 
wordt gemotiveerd. Zij wezen er op, volgens hen dikwerf zeer nuttig wer
dat de aan den burgerlijken rech- ken kan. 
tel' toegekende bevoegdheid eene Al dadelijk zij opgemerkt, dat dit 
geheel andere is dan die welke de handelen door den strafrechter uit 
strafrechter thans heeft. De bur- eigen beweging toch moet zijn voor
gerlijke rechter is in het algemeen afgegaan door eens anders initiatief, 
bevoegd, doch kan van de hem met name door het instellen van eene 
verleende faculteit eerst gehruik strafvervolging door het openbaar 
maken wanneer bloedverwanten van ministerie. En indien het officie -
de betrokken kinderen of pupillen, gesteld de bevoegdheid tot ontzet
de voogdijraad of het open baal' ting werd den strafrechter gelaten
ministerie zijne tusschenkomst tot termen mocht vinden die ontzetting 
onhetting van den onwaardigon bij ~ijne vordering te vragen. dan 
vader of voogd inroepen. Hij ont- kan het - indien het aanbJ.ngige 
houdt zich dus van het nemen van wetsvoorstel wet ~al zijn geworden 
initiatief. - zelfs reeds vóór of gelijktijdig 

De strafrechter daarentegen spreekt met zijne vordering tot den bUl'gel'
in een bepaald geval met het oog op lijken rechter de aan vraag om ont
hetgeen hem in het strafproces is zetting richten, voor het geval deze 
gebleken, uit eigen beweging bij nog niet dool' andere di1.al'toe be-
zijn strafvonnis de ontzetting uit, voegden mocht zijn gedaan. 
wanneer hij meent, dat daartoe En meende het openbaar minis-
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termen bestaan. De toepassing van 
deze strafrechtelijke ontzetting kan 
dikwerf zeel' nuttig werken. 

Voor handhaving van de be
voegdheid des strafrechters voor 
speciale gevallen naast de algemeene 
bevoegdheid van den burgerlijken 
rechter, hestaan dus, volgens be
doelde leden alleszins termen. 

Andere leden deelden het gevoe
len del' Regeering dat onder de 
werking van de wet van 6 Februari 
1901 (Staatsblad nO. 62), de straf
rechtelijke ontzetting van het recht 
om de vaderlijke macht uit te 
oefenen of om voogd enz. te zijn, 
als onnoodig en ongewenscht, be
hoort te vervallen. Een bezwaar 
tegen handhaving van de strafrech
telijke bevoegdheid achtten zij ook 
hierin gelegen, dat, wanneer de 
strafrechter de ontzetting uitspreekt, 
niet - zooals bij burgerrechtelijke 
ontzetting krachtens de ter zake 
getroffen regeling - te gelijker 
tijd naar behooren in de uitoefe
ning van de vaderlijke macht of 
van de voogdij enz. wordt voorzien. 

Door eerst bedoelde leden werd 
tel' bestrijding van laatstgemelde 
bedenking gewez(lll op de omstan
digheid, dat de gewijzigde artt. 
355 en 413 van het Burgerlijk 
Wetboek toepassing zullen kunnen 
vinden in de gevallen, waarin de 
ontzetting dool' den strafrechter is 
uitgesproken. 

Het antwoord luidde, dat dan 
toch eerst weel' de tusschenkomst 
van den rechter wordt vereischt, 
waartegen wederom van eerstge
noemde zijde werd aangevoerd dat 
die toestand nu immers ook bestaat 
en dat men dus in geen geval in 
ongunstiger conditie zal komen. 
Overigens meende men dat de te
genwoordige regeling in de practijk 
weinig bezwaar oplevert. 

terie de uitspraak van den straf
rechter te moeten afwachten, dan 
zal het, in geval van veroordee
ling, toch onverwijld de vordering 
tot ontzetting bij den burgerlijken 
lechter aanhangig maken, indien 
deze nog niet eene aanvraag daar
toe van andere zijde ontving. 

Voor handhaving van de bevoegd
heid des strafrechters naast de alge
meene bevoegdheid van den burger
lijken rechter zien de ondergetee
kenden derhalve geel! reden, en 
zulks te minder omdat de yoorzie
ning in de voogdij enz., noodzake
lijk geworden dool' de ontzetting 
bij strafvonnis, toch van den bur
gerlijken rechter zou moeten ge
vraagd worden. 

Waarom kunnen nu niet èn de 
ontzetting èn de verdere voorziening 
gelijktijdig aan dezen gevraagd 
worden? 

Het is waar, dat de ontzetting 
reeds bij de strafrechtelijke veroor
deeling dadelijk ten gevolge heeft, 
dat de vader enz. zich althans niet 
meel' aan het kind kan vergrijpen, 
al is dan nog niet in de voogdij 
enz. voorzien, maar feitelijk zal hem 
dit ook bij de voorgestelde regeling 
niet meer mogelijk behoeven te 
zijn; immers daargelaten dat in bijna 
al de gevallen waarin thans ontzet
ting door den strafrechter mogelijk 
is, preventieve hechtenis zal zijn 
toegepast, zal de officier van justi
tie, ingevolge de bepalingen der artt. 
374f, 439a en 385b, 2de lid, van 
het Burgerlijk Wetboek den min
derjarige aan den vader (voogd) 
kunnen onttrekken en zoo doende 
kunnen voorkomen dat deze zich 
aan bet kind vergrijpt. 

Het is buitendien, naar het oor
deel der Regeering, niet de vraag 
of men bij handhaving van de be~ 
voegdheid des strafrechters al of 
niet in gunstiger conditie zal komen, 
gelijk de tegenstanders van de voor-
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gedragen regeling schijnen te meen en , maar of die handhaving noodig 
of wenschelijk is en of zij èn met goede beginselen van strafrecht èn 
met het karakter van de ontzetting is te rijmen. 

En deze vragen beantwoorden de ondergeteekeuden ontkennend. 
Ten bewijze van het onnoodige zij, nevens het voorafgaande, nog 

gewezen op het zeer geringe gebruik, dat de strafrechter van deze be
voedheid maakte. In de jaren 1895 tot en met 1899 werden respectieve
lijk slechts 6, 12, 10, 15 en 15 ontzettingen als bedoeld bij art. 28 Wet
boek van Strafrecht door de arrondissements-rechtbanken uitgesproken, 
en onder deze komen ongetwijfeld DOg een aantal voor I die vreemd 
zijn aan de vaderlijke macht, de voogdij en de curateele. 

Wenschelijk schijnt de handhaving evenmin ook omdat de hier be
doelde ontzetting alleen voor een bepaald aantal jaren kan worden uit· 
gesproken en dus geen rekening wordt gehouden met mogelijk vroegere 
verbetering of mot een eventueel langer voortgaan op den verkeerden 
weg van den veroordeelde. 

Met goede beginselen van strafrecht en met den aard van het rechts
middel zelf is de ontzetting door den strafrechter in strijd, omdat hier 
als straf wordt opgelegd, wat niet het karakter van straf hebben kan 
of mag. De veroordeelde wordt ongeschikt verklaard de ouderlijke macht 
enz. te blijven uitoefenen I niet met het doel om hem te treffen, om 
op hem een onwaardigheidsstempel te drukken - wat trouwens eene 
reactie zou zijn tegen de afschaffing van het onteerende der straf -
maar om een ander persoon te beveiligen tegen den verderfelijk ge
achten in voed van hem die tot dusver de ouderlijke macht, voogdij 
enz., over dien anderen uitoefende. De ouderlijke macht is veel meer 
een complex van plichten jegens het kind, wiens natuurlijke verzor
gers de ouders zijn, dan een recht tegenover het kind . Bij voogdij en 
curateele komt het karakter van plicht in tegenstelling van recht, 
ten duidelijkste uit doordien deze beide krachtens de wet worden opge
dragen en zelfs, als te bezwarend, kunnen geweigerd worden. 

De ouderlijke macht, de voogdij en de curateele worden dan ook 
niet gegeven ten bat.e of ten genoegen van de ouders, maar in het 
belang van het kind, waaruit volgt, dat bij de ontneming daarvan ook 
het welzijn van het kind richtsnoer moet zijn. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(19 Maart 1902.) 

De heer DE RIDDER: Blijkens de gewisselde stukken is te&en dit wetsontwerp 
in de afdeelingen nog al het een en ander aangevoel·d. Er waren althans vel"Schil
lende leden die zich tegen het daarin neergelegd beginsel verklaarden en er tegen 
waren, dat aan den stl'af"echter ontnomen zou worden de bevoegdheid om in som
mige gevallen van de oudel'lijke macht te ontzetten. Ik wil beginnen met te ver
klaren, dat ik na rijpe ovel'weging van meening geworden ben, dat het wensche
lijk is dit wetsolltwel'p aan te nemen en dat ik dus niet het gevoelen deel van 
hen die het blijkens de stukken daarmede niet eens waren. Dit wil nu niet zeggen, 
dat ik alle argumentlln die dOOI' de Regeel'ing zijn gebezigd, ten einde deze wets
voordl'acht nadel' aan te d,·ingen. beaam. Jk ben het meer bepaald niet eens met 
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hetgeen de Memorie van Antwoord vermeldt aangaande het karakter , dat die ont
zetting uit de ouderlijke macht niet mag dl-agen , namelijk niet het kal-akter van 
straf. De Regeering zegt in de Memorie van Antwool'd [bI. 5l3J, dat de oudel'lijke 
macht veel meer is een complex van plichten jegens het kind dan een recht tegenovel' 
het kind en dat het dus met goede strafrechtelijke beginselen niet te yel'eenigen is, 
dat men hier spreekt van straf, waar het hier geldt de den strafrechter geboden mo· 
gelijkheid tot ontneming van de bevoegdheid om de ouderlijke macht uit te oefenen. 

Ik geef toe, in dit systeem gesproken is de ontzetting van de uitoefening del' 
ouderlijke macht niet een stl-af te noemen waar de plicht veel meer dan het recht 
op den voorgrond treedt. Ik kan mij echter in deze beschouwing niet vinden j ik 
zou ze liever omkeel'en, Ik zou liever spreken van een recht gelegen in de ouder
lijke macht, van Godswege aan de ouders gegeven, een recht vanzelf medebren
gende een complex van plichten jegens het kind. 

In mijn systeem is het consequent hiel' in de ontzetting te zien een stl-af j in 
de allel'eerste plaats treedt hier op den voorgrond het vindicatief, het vergeldend 
karakter der straf en als uitvloeisel daarvan het leed door de vd.jheidsberooving 
toegebracht aan den delinquent. Als bijkomende straf hebben wij dan te beschou
wen de ontzetting uit de rechten volgens art. 28 van het Wetboek van Strafrecht. 

Waarom mag men hier nu niet spl'eken van een straf? In het systeem van het 
vindicatief karakter van de straf wordt in de eel'ste plaats het vel'oorzaken van een 
leed bedoeld. Dit is dus in de eerste plaats de vrijheidsberooving, in de tweede 
plaats het ontnemen van een recht dat aan de ouders toekomt. 

Dit is dan het argument van de Regeering dat ik niet kan beamen, waarom ik 
dus, in tegenstelling met de Regeerillg, kan zeggen dat het met een goed strafrecht
beginsel niet in strijd is om de ontzetting op te nemen als bijkomende straf, in art. 28 
van het Wetboek van Strafl'echt bedoeld. 

Een argument waarmede ik het wel eens ben is , dat het hiel' niet alleen op 
het vindicatief karakter van de straf aankomt, maar ook op het opvoedend element , 
dat ik ook in iedere straf el'kennen wil. 

Het is volkomen juist, dat, waar die bevoegdheid blijft bij den strafl'echtCl', er 
geen gelegenheid is om ook dat subsidiaiL' kal-akter der stl-af tot gelding te bren
gen, Aan een bepaald aantal jaren is die veroordeeling tot bijkomende straf ver
bonden j in dien tusschentijd is geen herstel in de oudel'iijke macht doo I' den stl-af
I'echter mogelijk. Geheel anders is dit bij de Kinderwetten van 6 FebrUlll'i 1901 
(Staatsblad nO. 62), Art. 374c kent de herstelling in de oudel'iijke macht en dit is 
de reden waarom aan een dergelijke regeling met het oog op het opvoedend kal-akter, 
ook in deze bijkomende straf gelegen de voorkeur te geven is , boven de regeling 
van art. 28 der Stl'afwet. 

Het is ook waal' , dat de maatregel om aan den stl-afl'e chter de bevoegdheid te 
geven om uit de ouderlijke macht te ontzetten onpractisch is. 

Wat is het geval? Wanneer de vader uit de ouderlijke macht ontzet wordt, is, 
wanneer dit bij strafvonnis geschiedt, deze maatregel eerst van hacht wanneel' 
de termijnen voor appèl en cassatie zijn verstreken. In dien tusschentijd kan het 
gezag dat men hem wil ontnemen zich keeren ten kwade van het kind. Voor die 
periode is geen voorziening getrolIen. Daal'entegen is bij de Kinderwetten (Staatsblad 
van Febr. 1901) in art. 374 een voorloopige voorziening in alle gevallen getroffen, 
die doel treft , Hier is ook alles bij denzelfden rechter gelaten , terwijl bij de Straf
wet de zaak hierom ook onpl-actisch is geregeld, omdat men daal' ook den bur
gerlijken rechter moet ad iëeren , 

De toepassing van art. 28 Strafl'echt, vooral wat betl'eft de ontzetting uit de 
oudel'iijke macht, is hoogst zeldzaam. 1n de 16 jaren die ik bij het openbaar mi
nisterie onder de tegenwoordige Sh'afwet heb gefungeerd , d. i. gedurende den gan-
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scben tijd del' werking van ons tegenwoordig Stl'afwetboek, heb ik tweemaal ont
zettillg uit de ouderlijke macht als bijkomende stl-af gerequireel'd, 

In het eene geval is het dool' de I'echtbank toegestaan en in het andere geval kon 
het niet geschieden, omdat de gewijzigde qualificatie die aan het feit bij vonnis ge
geven werd, het onmogelijk maakte aan art, 2 gevolg te geven, Ik ben natuurlijk 
niet ingewijd in de geheimen del' I'aadkamel', maal' de I'eden dat er zoo uitel'st 
zelden de ontzetting uit de oudel'lijke macht wordt uitgesproken, ligt mijns inziens 
hiel'in, dat de communis opinio is dat de onpl'Uctische regeling in het Strafwetboek 
het wenschelijk maakt deze bijkomende stl'af zoo min mogelijk uit te spreken, 

Te I'echt wijst de Regeering el' dan ook op, dat, al is soms gebruik gemaakt 
van de bevoegdheid bij al't. 28 Stl'Ufl'echt, daal'mede niet gezegd is, dat juist ont
zetting uit de oudel'lijke macht is uitgesproken, en ik houd vol dat, statistisch 
uit te wijzen is dat het uitspreken van ontzetting uit de ouderlijke macht een 
zeer klein minimum uitmaakt van de weinige gevallen waarin art, 28 Strafr, toe
gepast werd, Voo I' de pl'actijk heeft deze bepaling dan ook zeel' weinig belang en 
de wegneming daarvan zal zich niet doen gevoelen, 

Daal'enboven ligt het geheel in de bedoeling van de wet van Febr, 190J om die 
bevoegdheid aan den stl'afl'echtel' te ontnemen, Ik meen ook dat die bevoegdheid 
des stl'afl'echtel's voortaan overbodig zal zijn, In art, 3Ha der wet van Febr, 1901 
vind ik sub 4° overgenomen alle bepalingen die bij de Strafwet in art, 30 voor
geschreven zijn, als daal' kunnende leiden tot ontzetting uit de ouderlijke macht; 
en ik zie hiel'in een vingerwijzing dat de latel'e wetgeVp.l' zich vool'gesteld heeft, 
dat den stl-afl'echtel' de bevoegdheid zou wOl'den ontnomen, En in zake de ernstige 
gevallen, waarin het misdl'ijf niet tegen den mindel-jarige wel'd bedl'even, voorziet 
de wet van Febl'uari 190 I in al't, 374a sub 5°" dOOl' die ook als reden van ont
zetting op te nemen, 

De heer VAN SASSE VAN YSSELT: In tegenstelling met den geachten vori
gen sprekei', behoor ik tot de leden del' Kamer die , blijkens het Voorloopig Ver
slag, bezwaar hebben om aan den strafl'echtel' de bevoegdheid te ontnemen, welke 
hij ingevolge het Wetboek van Stl'afrecht thans heeft om een schuldigverklaarde 
te ontzetten \lit de ouderlijke macht of voogdij 

Dit bezwaar bestaat bij mij, omdat ik het niet noodzakelijk acht, dat aan den 
sh-afl'echtel' die bevoegdheid wordt ontnomen en omdat ik het ook voor wenschelijk 
houd, dat hij die bevoegdheid blijft bezitten ondanks dat de wijzigingswet van het 
lste Boek van het Burgerlijk Wetboek wOI'dt ingevoerd , 

Ik kan mij zeel' goed voorstellen, dat de Regeering , voortbouwende op het be
ginsel, dat aan die wijzigingswet ten gl'ondslag ligt , oe ontzetting uitsluitend in 
het Burgerlijk Wetboek wenscht gel'egeld te zien; toch wil het mij voorkomen, 
dat het beginsel del' wijzigingswet het niet noodig maakt aan den strafl'echter een 
bevoegdheid te ontnemen die in sommige gevallen heilzaam en nuttig kan werken, 

Het is waal', dat aan de wijzigingswet van het Burget'lijk Wetboek het begin
sel ten gl'ondslag ligt , dat oUlle1'lijke macht en voogdij veel meel' berusten op 
plichten jegens het kind dan op I'echt op het kind; dit komt vooral \lit in de be
palingen van art, 37 LJ en al't, 42 l uel' wijzigingswet . waal'bij aan den officie'l' van 
justitie en den kantonl'echter een macht wordt gegeven die mij vOOl'komt buitenspo
rig te groot te zij n, 

Maal' uit de consequentie van dat beginsel del' wijzigingswet volgt nog niet de 
noodzakelijkheid om aan den strafl'echter de bevoegdheid te ontnemen om den 
veroordeelde in bepaalde gevallen te ontzetten uit de ouderlijke macht of de voogdij, 

Dit zou alleen dan het geval moeten zijn wanneer juist ware de stelling del' Re
geering, die aan het slot van haar Mem, van Antwooru te lezen staat: "dat de ou-

----- -



516 ONTZETTING VAN DE V ADERLIJKE MACHT ENZ, 

derlijke macht veel meet' is een complex van plichten jegens het kind dan een recht 
tegenover het kind, alsmede dat voogdij en curateele alleen op plicht berusten." 

De juistheid dier stelling, waarvan ik niet geloof , dat de Regeering zelf ze aan
vaardt zooals ZIj uit de dooI' haar gebezigde wool'den valt op te maken, kan ik 
evenmin als de geachte afgevaardigde van Wijk bij OUUl'stede beamen, 

Ik ben evenals hij nog altijd de leer toegedaan, dat de ouders ook I'echten 
hebben ten opzichte van dat kind, in zooverre dat zij alleen behoOl'en te beslissen 
welke opvoeding aan hun kind zal gegeven worden en dat bij ontstentenis der 
oudel's de naaste familieleden van den minrlerjal"ige eveneens het ,'echt behooren 
te hebben op de opvoeding van het kind invloed uit te oefenen, door den voogd 
aan te wijzen, die daarvoor zal zorgen, 

De OUdel"5 hebben volgens den Duitschen ,'echtsgeleerde Gerbel' niet alleen een 
Schutzpflickt maar ook een Sckutzrechl, 

Dit was ook het gevoelen van de ontwerpers van ons tegenwoordig Wetb, van 
Strafrecht, daar zij in hun Mem, van Toel. op art, 36 (thans 28 [zie deel I bI. 
347]) van dat wetboek uitdrukkelijk zeggen, dat het bekleeden de" ouderlijke macht 
en het zijn van voogd of curator zoowel een recht als een plicht is, Voor zooverre 
het een recht is, wilden zij aan tlen strafrechter de bevoegdheid geven om wegens den 
aard van een bepaald misdl'ijf den verool'deelde uit de oudel"lijke macht of de voogdij 
te ontzetten en voor het overige dit aan den burgerlijken rechter overlaten, 

De ontwerpers van ons Wetboek van Straf,'echt wilden alzoo juist hetzelfde als 
wat mij nu nog wenschelijk voorkomt en ik ben dan ook op de door hen aange, 
voerde gronden tot de conclusie gekomen, dat het niet noodzakelijk is aan den stl-af
rechter de bevoegdheid te ontnemen, waal"\"an de Regeet'ing hem thans door dit 
wetsontwerp berooven wil. 

Voor de noodzakelijkheid om den stl'afrechtm' deze bevoegdheid te ontnemen, 
voert de Regeel"ing in haar Memol"ie van Antwoo,'d als argument aan, dat wan
neer men het niet zou doen, de olltzetting uit de ouderlijke macht of voogdij nog 
zou kuunen blijven voortduren, wanneer de veroordeelde zich reeds zoude verbe
tel'd hebben of zoude ophouden wanneer zij nog zoude moeten blijven bestaan , 

Het wil mij vOOl'komen, dat dit al'gument niet de noodzakelijkheid der afschaf
fing van de bevoegdhed des strafl'echtel"5 bewijst. 

Immers zouden de gevallen zich voordoen, die de Regeet'ing zich vool"5telt, dan 
belet niets den burgel"lijken I'echter om de ontzetting te verlengen of in te korten; 
de bepalingen der wijzigingswet van het Burgerlijk Wetboek verzetten zich hier
tegen niet (cf, 0, a, art. 374a en art, 374e), Ik ben het hiermede dus ook niet 
eens met den geachten afgevaardigde uit Wijk bij Duurstede, 

In het dagblad de N, Rotterd, Courant heeft de redactie nog als argument voor 
de noodzakelijkheid der afschaffing van de hier bedoelde bevoegdheid des strafrel!hte,'s 
aangevoerd de vrees voor conflicten tusschen de uitspraken van den straf,'echter en 
den bUl'gerlijken rechter. Ik geloof dat voo,' die vrees geen grond behoeft te bestaan 
omdat de verschillende Kamel's eener rechtbank elkaal' niet vliegen zoeken af te 
vangen en het openbaar ministel"Îe haal' op de hoogte zal honden van hetgeen ten 
aanzien van een beklaagde uitgesproken zal zijn, 

Is al zoo de afschaffing van de bevoegdheid des strafJ'echtel's niet noodzakelijk, ik 
zal nu nog trachten aan te toonen, waa,'om ik ze niet wensckelijk acht, 

De Regeering beaamt dit niet, want, zegt zij , de stl'afrechtel' maakte tot nu toe 
nog maar weinig van die bevoegdheid gebruik, 

Mijns inziens bewijst dit alleen, dat er tot nu toe nog weinig misd,'ijven te be
rechten waren, welker aard een zoodanige was, dat de ontzetting uit de oude,'lijke 
macht of de voogdij daarvan een gevolg moest zijn, - niet dat het niet wensche
Iijk zoude zijn den stl'aft'el!htel' die bevoegdheid te laten behouden, 
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Jk acht het weoschelijk hem die bevoegdheid te laten, omdat de stl'afl'echter, 
wanneel' hij het mi dl'ijf te bel'echten heeft, dat van dien aal'cI is, dat daal'llan 
als straf behool,t te wOl'den vel'bonden de ontzetting '/an bepaalde rechten of be
vo~gdheden, de zaak in al haal' détails en omstandighe,len ontlel' de oogen hij!:t 
en dientengevolge veel scherpel' VOOI' het geval komt te staan dan de bl\l'gerlijke rechte)', 
die in de meeste geva llen wel niet andel's dan het strafvonnis met de uaarbij be
hOOl'ende stukken te zien zal kl'ijgen, 

Ontzet de burgel'lijke rechter op het in hacht van gewijsde gegaan vonnis den 
veroordeelde uit de oude)'lijke macht of voogdij, zooals in de pl'actijk wel meestal 
het geval zal wezen, tlan zal het dus zijn op het wel'k van den stl'afl'echter en 
waal'om dezen dan niet de bevoegdheid tot ontzetting gelaten i n de weinige ge
vallen, waal'in hij, strafrechtel' , haal' ingevolge ons Wetboek van Sb'afl'echt heeft? 

liet is waal', de blll'gel'lijke rechter kan blijkens art, 37~c uel' wijzigingswet ook 
getuigen hOOl'en, doch dit gaat niet gemakkelijk, zooals elke I'cchte,' weet, die met 
de pl'actijk del' ma,Jkatner bekend is getuigen zijn moeilijk te bewegen VOOI' tie 
)'cchtbank in I'aatlkamel' te verschijnen, omdat zij daarvool' in den regel geen beo 
taling kunnen bekomen , 

HOOl,t de bUl'gel'lijke I'cchtel' getuigen tel' zake van het misdrijf, waal ~OOI' hij 
den veroortleehle uit de outlel'li.ike macht of voogdij wil ontzetten, dan krijgt de 
beklaagde als het Wfll'C nog een vierde en vijfde instantie, wat wel bedenkelijk 
mag geacht wOl'deu, 

Betel' vind ik het daal'om om den stl'afrechtel' de bevoeg.lheid tot ontzetting te 
lateu in tie weinige gevallen waal'in hij die thans heeft, 

Kwaad kan het in elk gevfll niet, 
Ja wel, flntwoOl'dt tie Regee,ling, want fllsde stl'llfl'echtel'de'ontzetting uitspl'eekt, 

dfln moet toch nog altijd van den bUl'gel'lijken rechter de vool'ziening in de voogdij 
gevl'aagd wOl'den, Dit al'gumeut van de Regeel'ing gaat evenwel nict op, Immel's 
ook als de bUI'gel'lijl<e rechtel' de ontzetting uitspreekt, moet toch nog altijd een 
alltlel'e rechtel' geadiecl'd worden, de kantom'echtel' namelijk, om in ue voogdij te 
voorzien, als althans de moeder niet in staat of niet bevoegd zoude wezen de ou
del'lijke macht uit te oefenen, zooals blijkt uit artikel 355 tiel' wijzigingswet. 

Een geval is er slechts volgens de wijzigillgswet, wflal'itt de rechtbank te gelijk 
met de onthpfJl"fl of ue ontzetting uit de outlerlijke macht en de \'oogdij kan VOOI'· 
zien, namelijk het geval van ad, 314 c, vijfde lid, del' wijzigingswet , doch dit is 
een geval, dat zich slechts hoogst zeldzaam zal Yool'uoen .. " 

Tk zou lievel' willen afwachten hoe de wijzigingswet in de practijk werkt; blijkt 
IH't dan, dat het behouu van de bevoegdheid des stl'afl'echters bezwaren oplevert, 
men kan hem uie nog altijd ontnemen, doch om hem daal'van reeds nu te beroo
ven enkel en alleen op gl'ond van het systeem, dat aan de wijzigingswet ten gl'ond
slag ligt, zonde\' dat die wet zich tegen het behoud diel' bevoegdheid vel'zet, daartoe 
kan ik thans moeilijk besluiten", 

Oe heel' LOEFF, lIfinistfr van Justitie: Het was mij aangenaam van den heel' de 
Riddel' te vel'l1emen dat hij, behoudens een opmerking, waal'Op ik aanstonds hoop 
tel'ug te komen, met de Regeeringsvoo\'(lracht kon medegaan, en het deed mij leen 
van den heer van Sasse van Ysselt te hoo\'en, dat hij meende in deze een andel' 
slfmdpunt te moeten innemen. 

Oe Regeering heeft gemeend dat zij, ten deze continuïteit betl'llchtende, dit 
kon doen op dl'ieërlei motief: }O, op practische gronden; 2°, op histol'Îschen grond; 
en So, op - als ik het zoo noemen mag - pl'incipieele gronden, 

De laatste geachte spreker is het ten opzichte van de gl'onden on tIeend aan de 
pl'actijk, niet eens met de Regeel'ing, Hij meent dat het niet noodzakelijk en ook 

I I 
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niet wenschelijk zou zijn de bevoegdheid van den stl-afrechter te doen vervallen 
om de ontzetting uit de oudel"iijke macht uit te spreken. 

El' is zeel' zeker in hetgeen de geachte afgevaardigde opmerkte, het een en andel' 
waarvan de juistheid niet kan worden ontkend, maal' al zou men alles als juist 
willen accepteel'en wat hij zeide , dan nog zou men m. i. niet tot de conclusie kunnen 
komen, dat het meer gewenscht is om de bevoegdheid aan den sb'afl'echter te 
laten dan om hem die te ontnemen; ten hoogste zou men dan kunnen bewel'en, 
dat het een onverschi lIige zaak is. 

Ik meen echtel' , dat het zoo niet met de quaestie geschapen staat, en dat 
werkelijk overwegende motieven, ook pl-actische, er toe moeten leiden de bevoegd
heid voor den stl-aft'echter wel te doen vervallen. 

Ik zal niet hel'halen hetgeen de Memol"Îe van Antwoord in dit opzicht uitvoel'ig 
betoogt. Slechts wensch ik ter aanvulling daal'van en mede in antwoord aan den 
geachten Spl"ekel' nog te wijzen op een paar punten. 

De pet'soon die bij de strafl'echtelijke ontzetting het heft alleen en geheel in 
handen heeft, is de ambtenaal' van het openbaar ministede, de officiel' van justitie. 
lIet is waar, dat de l'echtel' , ook buiten het l'equisitoil' om, de ontzetting als bij
komende sb'af kan uitspreken, maal' men mag veilig onderstellen, dat, zoo ooit , 
zulks toch in zeer weinige gevallen zal gebeUl·en. 

Nu is de bedoeling van de bUl'gerrechtelijke Kindel'wet deze , IIat de ontzetting, 
die op dit oogenblik in zoo weinige gevallen wordt toegepast, op l'uimer schaal in 
overeenstemming met betel'e inzichten ten deze, dOOl' den civielen rechtel' zal worden 
uitgespl·oken. Men heeft met het oog daarop de bevoegd heid tot het vragen van 
ontzetting uitgebreid en het initiatief ten deze, gegeven niet alleen aan het opp.n
baar ministerie, maal' daal'naast aan meerderen. die ik aan de geachte sp,·eket·s 
ovet· dit ondel'werp niet behoef op te sommen, ook aan den voogdijl·aad. Men heeft 
nog in andere opzichten de geheele materie nauwkeUl'ig en minutieus gel·egeld. 

Uit dien hoofde is het zekel' in overeenstemming met de bedoeling van de Kin
<.Ierwet en tevens een eisch del' pmctijk, de zaak die in die wet zoo uitvoerig en 
minutieus gel'egeld is, ook in haal' geheel ter beslissing en regeling te brengen 
van den bij die wet aangewezen rechter, nl. den bUl·gel·lijken. 

Men zou immers bij behoud van ontzetting in het strafl'echt altijd moeten komen 
tot een dubbele Pl·ocedul·e. Men zou na de strafl'echtelijke ontzetting, hetgeen daal'op 
moet volgen, niet andel'S kunnen vel'krijgen, dan langs den weg aangegeven bij 
de I{indenvet, die de geheele Pl'ocedlll'e bevat. Vandaar dat het uit een practisch 
oogpunt meer gewenscht schijnt om, nu dat gevoeglijk kan geschieden, de ontzet
ting uit het strafl'echt te venvijtlet·en. 

Het al'gument van den geachten sprekeI', dat een regeling zou zijn te tl·e/l"en. 
"waarbij tijdelijke ontzetting dOOl' den strafl'echter zou kunnen wOl'den verkol·t of 
verlengd , naaI' gelang dit noodig mocht zijn, is wellicht juist . de mogelijkheid 
daarvan zou wellicht niet zijn uitgesloten. 

Maar men zou zoodoende dan toch weder vet'vallen in hetzelfde euvel , dat ik 
zooeven signaleel'de , dat men nl., waal' men alles kan bel'eiken langs den weg van 
ééllc procedure, twee vel'schillende wegen inslaat. 

Waar de geachte afgevaal'digde met één woord heeft weggevaagd de mogelijk
heid van collisie tusschE'1l den stl'afl'echtel' en den civielen rechter, door te zeggen, 
dat de civiele Kamer toch wel zal infol'meel'en welke de uitspl-aak is geweest van 
den stt-afl'echter, daar vel'geet mijns inziens de geachte afgevaal'digde, dat de quaestie 
door het verkt-ijgen diel' infOl'matiën niet is opgelost, maal' dat de mogelijkheid 
bestaat, dat de rechte!" die in de tweede plaats heeft te oOl'deelen, in geweten meent 
een andere beslissing te moeten nemen dan de eel·ste. Het is niet voldoende dat 
hij verneemt dat reeds een beslissing is genomen, hij moet, om verantwoord te 
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zijn, zich ook uit eigen ovel'tuiging bij die beslissing kunnen aansluiten. Zoo niet. 
dan zal hij in anderen zin moeten beslissen en dan is el' wel degelijk collisie, 

Ik wil mij intusschen een oogenblik op dit standpunt stellen, dat weJ'kelijk uit 
een practisch oogpunt voo I' het behoud en tegen het behoud evenveel zou zijn te 
zeggen; dat uit dat oogpunt beschouwd. het zou zijn een onvel'schillige zaak of 
de stJ'afl'echter de thans hem toekomende bevoegdheid al dan niet zou behouden, 
In die suppositie zou dan het histol'isch al'gument toch mijns inziens nog den 
doorslag moeten geven, In de Mem, van Toel. en de Mem, van AntwoOl'd is daarop 
I'eeds gewezen, maal' nadat die stukken waren vel'schenen, heb ik de zaak nog eens 
nauwkeUl'ig nagegaan en, terwijl ik oOI'Spl'onkelijk van oOl'deel was dat men niet abso
luut kan zeggen dat men hiel' stolld voor een zaak die was beslist, ben ik ten slotte 
tot de conclusie gekomen dat zulks toch indel'daad wel het geval was, Mijn aanrlacht 
namelijk is later nog gevallen op de al'tt, 10 en 11 van de ovel'gangsbepalingen. 

Art, 10 van die overgangsbepalingen luidt als volgt: "D" dool' tien stl'afl'echtel', 
vóór het in werking tJ'eden dezel' wet , uitgespl'okell ontzetting van de vaderlijke 
macht, de voogdij en de toeziende voogdij heeft, VOOI' den duut, waal'voor zij is 
uitgesproken, bij de toepassing van deze wet dezelfde gevolgen. alsof zij ware uitge
sproken dool' den bUl'gel'iijken rechter ovel'eenkomstig de vOOl'Schl'iften dezer wet." 

Welnu. het komt mij voor dat deze bepaling de deur dicht doet, 
Wanneer zulks niet het geval ware, zouden op de straft'echtel'lijke ontzettingen, 

uitgespl'oken vóór het in wel'king treden van de wet, andere bepalingen toepasselijk 
zijn dan op diezelfde ontzettingen uitgespl'oken nà dat tijdstip, wnt natuul'iijk on
bestaan baal' is, De pl'oef t1'ouwens op de som is gelegen in de Memorie van Toe
lichting. die met zoovele woorden zegt op bladz. 31: "De in het 2de en 3de lid 
opgenomen overgangsbepalingen zijn noodig, om de vóór het in werking treden 
dezel' wet en t'óór liet vervallen der ontzetting uit Itet Wetboelc van Strafrecht dOOL' den 
stl'afrechtel' uitgespl'oken ontzetting van de vadel'lijke macht .... " ook bij de toe
passing van deze wet de noodige werking te verzekeJ'en," 

Het komt mij voor dat, nadat men dit gelezen heeft, weinig meel' te zeggen is 
uit een histOl'isch oogpunt VOOl' het behoud van de strafl'echtelijke ontzetting, 

Het derde al'gument dat pleit voor het. vervallen van de stJ'afl'echtelijke ontzetting 
is, zooals ik zeide, een principieel, waal'mede. tot mijn leedwezen, de geachte spre
kers hebben vel'klaal'd, niet te kunnen medegaan, 

Beiden hebben gezegd, dat zij niet als de Regeel'ing de ouderlijke macht be
schouwen als een complex van plichten, maal' als een recht. 

Ik begin met op te mel'ken, dat de Regl'ering nooit en nel'gens heeft gezegd, 
dat de vaderlijke macht zou zijn een complex van plichten en niet een recht; wan
neer men juist leest, zal men zien dat el' staat, dat de oudel'1ijke macht veel mePr 
is een complex van plichten dan een recht, Ik kan van die woorden niets terug
nemen. Het blijft mij voorkomen, dat de oudCl'lijke macht is een medaille op welkel' 
eene zijde staan rechten en op welker andel'e staan plichten. 

Nu kan met het oog op bepaalde regelingen den eenen keel' het recht meer op 
den vool'gl'ond treden en kunnen den anderen keel' meel' de plichten de aandacht 
tl'ekken, En nu kwam het mij voor, dat met het oog op de regeling nederlegd in 
ue burgerlijke Kinderwet, de plichten del' ouders zoo zeer op den voorgl'ond tl'eden, 
dat men te recht in verband daarmede mocht zeggen, dat de uitoefening der 
ouderlijke macht hiel' veel meer zich vertoont als een complex van plichten dan 
als een recht. 

Ik erken gaarne met de geachte spreke l'S , dat in haal' oorsprong de oudtlrlijke 
macht is een recht en ik el'ken ook, dat het recht eigenlijk, zooals het gegIlven 
is in den oOI'sprong. niet ontnomen kan worden aan dengene die el' mede is bekleed, 
maal' wat wel ontnomen kan worden is de uitoefening van dat recht, omdat de 

I 
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plichten, die annex zijn aan dat I'echt en die de keel'zijue vOl'men del' medaille, 
door dengene die het uitoefent, niet naar behool'en worden vervuld, Zijn die plich
ten echtm' in zijn handen opnieuw veilig, dan wOl'dt hij hel'stelt! in de uitoefening 
van zijn recht, dan hijgt hij dat I'echt terug, niet dooI' een gunst van den Staat 
of van de overheid, maal' suo jurp, kl'achtens zijn eigen I'echt, afgeleid van tie 
Hoogm'e Macht van wie hij het heeft ontvangen" , , 

Resumeel'ende , meen ik dus te mog<,n zeggpn, dat deze voorcll'acht tot ontneming 
!lan den strafrechtel' van de bevoeg,lheit! tot ontzetting van de oudedijke macht, 
op dl'ieël'lei groml zeel' gi'moti,eel'd schijnt: uit een pl'actisch, uit een histol'isch 
en uit een principieel oogpunt, 

De hem' DE RIDDER: Na de I'ede van den heer Ministel' gehoOl'o te hebben, 
gevoel ik toch behoefte om met een enkel WOOI'U op den vool'gl'ond te stellen waal'om 
ik mij niet heb kunnen vel'eenigen met het al'gument door de Regeel'ing in Ile 
eerste en voornaamste plaats aangevoerd om de ontzetting uit de oudedijke macht 
uit het strafwetboek te laten vel'vallen, 

Ik heb niet voorbijgezien - de Minister heeft mij te dien aanzien verkeerd vel'
staan - dat de Regeel'ing van de ouderlijke macht heeft gesproken zoo wel als 
van een complex van plichten jegens als van een recht tegenover het kind, maar 
ik heb gezegd dat ik die beschouwing om de plichten voorop te stellen in ZOOVCI' 
niet kan deelen , dat ik in de eerste en voornaamste plaats el'ken dat de oudel'lijke 
macht is een van Godswege gegeven gezag over het kind, en in de tweede plaats, 
dat dit recht medebl'engt een complex van plichten, Waar de Regeel'ing echter 
dan meent dat het met een goed beginsel van stl'afl'echt in stl'ijd is in dien ge
dachtengang als stl-af de ontzetting uit de ouderlijke macht te laten bestaan, kan ik 
mijnerzijds dit niet beamen, omdat ik het I'echt der uudel'S op den voorgrond stel, en 
het ontnemen daal'van als een toegebracht leed, als een straf zal blijven beschouwen, 

Met genoegen heb ik echter acte genomen van de vel'klal'ing van de Regeering. 
dat zij flan de oudm'lijke macht, als doOi' het hoogste Gezag gegeven, ook hoogrl' 
waal'de toekent, 

Ovel'igens spijt het mij dat ik in mijn eel'sten tel'mijn een omissie hel.. begaan 
door te verzuimen op te mel'ken, dat de ovel'gangsbepalingen der kindel'wetten in 
de artt, 10 en 11 een historisch al'gument is van gl'oote waal'de, gelijk de MinistPl' 
zeide, omdat daal'dool' deze quaestie I'eeds is beslist, en de bevoegdheid om deze 
zaak van den strafl'cchter ovel' te brengen naar den bUl'gel'lijken rechte I' bij die 
wetten I'eeds is gesanctionneel'd, 

De heer VAN SASSE VAN YSSELT: Evenals de vOl'ige geachte spl'ekel' heb ik 
met veel genoegen gehoord, dat de Ministel' , wat .le pl'in<:ipieele quaestie betl'eft. 
het geheel met ons eens is, I k had t!an ook van dezen Ministel' niets andel'S ver
wacht. " Het was dan ook niet zoozeer een quaestie van beginselen als wel een quaestie 
van pl'actijk, die el' mij toe heeft gebracht om met de Regeel'ing omtrent de op
portuniteit van het nu gedane voorstel eenigszins van gevoelel} te vel'schillen, Ik 
meen dat het betel' is eel-st de practijk van de l{inderwetten af te wachten, alvol'ens 
te beslissen, dat den stl'afrechtel' de bevoegdheid zal worden ontnomen. ontzettillg 
uit de vaderlijke macht uit te spreken, Voor het oogenblik komt het mij nog altijd 
voor, dat het betel' is den stl-afl'echtel' die bevoegdheid te laten behouden, omdat 
hij betel' VOOI' het geval zal komen te staan dan de bUl'gerlijke I'echter, welke rle 
zaak zelf die aanleiding geeft tot de ontzetting. niet zoo goed onder dl! oogen hijgt, 

Ik vrees evenmin collisie tusschen den bUl'gerlijken en den stl'afl'echtel', omdat, 
wanneel' de st.'afl'echtel' meent dat op grond van het gepleegde misdl'ijf geen ont
zetting van rechten behoeft te worden uitgespI'oken, de burgel'lijke rechter toch 
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altijd op grond dat de vadel'lijke plichten zijn geschonden, die ontzetting zal kunnen 
uitspl'eken, Want dit zijn twee verschillende zaken, zooals indel'tijd dool' de com
missie die het Strafwetboek heeft ontworpen, duidelijk is uiteengezet, 

Het zijn eigenlijk meer al'gumenten van pl'llctischen dan wel van pl'incipieelen 
aard , die mij el' toe hebben gebracht deze bedenkingen in het midden te brengen, 

Hoewel uit de geschiedenis del' Kinderwetten valt op te maken, dat de bedoeling 
van den wetgevel' is geweest, dat de bevoegdheid tot ontzetting in haal' vollen omvang 
zou gert'geld wOI'den bij de Kindel'wetteu, staat echter daartegenovel', d!lt de 
toenmalige Regeering zelf heeft el'kend dat de wetten zelf niet de beslissing geven 
omtl'ent de vraag of de strafrechter al dau niet de bevoegdheid moet behouden die 
hij tot nu toe gehad heeft, 

De heel' LOEFF, lJfini8/er van JUlliIie: Wat het punt van debat betreft heb ik 
gezegd, dat de vaderlijke macht een medaille was met twee zijden, waal'van aan 
de eene zijde stonden cle rechten en aan de andere zijde de plichten, 

Maal' ik heb daaraan toegevoegd, dat de uitoefening van die vaderlijke macht 
met het oog op de l'egeling van de wijzigingswet van Boek I zich hoofdzakelijk 
vertoonde in den vorm van plichten, Waal' dit het geval is, kon ik niet anders 
dan volhouden, dan uit een principieel oogpunt beschouwd dl bevoegdheid van den 
stt'llfrechtel' tot ontzetting zou moeten vervallen. Om ontzetting te blijven handhaven 
als stl'af zou men de oudel'lijke macht moeten beschouwen als zich vertoonende als 
recht, en waal' ik ze beschouw als zich vel'toonende veel meel' in den vorm van plicht, 
is er alle reden VOOI' mij om de ontzetting daarvan ook als stt'af te doen vel'vallen, 

Eindverslag van de Eerste Kamer. 

Algemeen kon men zich in de Afdeelingen met dit voorstel van wet 
vereenigen , waardoor een goed verband wordt v'll'kregen met de rege
ling zoo als die in het Bnrgerlijk Wetboek is tot stand gebracht, Het 
behoud der ontzetting van de vaderlijke macht door den strafrechter zou 
daaraan hebben geschaad, Gelijktijdig in werking treden met de wet 
van 6 Februari 1901 (Staatsblad n° 62) werd daarom met de Regeering 
noodzakelijk geacht, 

GEWIJZIGDE ARTIKELEN VAN HET WETBOEK VAN STRAFRE6HT, 

Art. 28, 

De rechten waarvan de schuldige, in 
de bij de wet bepaalde gevallen, bij rech
terlijke uitspraak kan worden ontzet, zijn: 

1°, het bekleeden van ambten of van 
bepaalde ambten; 

2°. het dienen bij de gewapende macht; 
3°, het kiezen en de verkiesbaarheid 

bij krachtens wettelijk voorschrift uitge
schreven verkiezj ngell ; 

Volgens arL. 1 der wet van 
12 Mei 1902 (Slb, 0°, 61) 
woruen in plaats van de alineu's 
.j.0" 5°, eu 6~" gesleId de 
alillea's 4°, cn 5°, luidende 
als volgt: 
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4°. het zijn van raadsman of gerechte
lijk bewindvoerder en het ~ijn van voogd, 
toeziende voogd, curator of toe~ienc1e 
curator over anderen dan ei.gen kinderen; 

5°. de vaderlijke macht, de voogdij en 
de curateelc over eigen kinderen; 

6°. de uitoefening van bepaalde beroepelI. 
Ont~etting van leden cler rechterlijke 

macht die hetzij voor hun leven, hetzij 
voor een bepaalden tijd zijn aangesteld, 
of van andere voor hun leven aange telde 
ambtenaren, geschiedt, ten opzichte van 
het a QJ bt waartoe zij aldus zijn aangesteld, 
alleen in de gevallen en op de wijze bij 
de wet bepaald. 

CVg!. lleel 1 bI. 346.J 

Memorie van Toelichting. 

4°. het zijn van 
raadsman ofgerechte
lijk bewindvoerder; 

5°. de uitoefening 
van bepaalde be
rOepel1. 

Onder de rechten, waarvan de schuldige, in de bij de wet bepaalde 
gevallen, bij rechterlijke uitspraak kan worden ontzet, noeLDt art. 28 
van het Strafwetboek sub 4 »het zijn van voogd, toe:áende voogd, 
curator of toeziende curator over anderen dan eigen kinderen" en sub 5 
,. de vaderlijke macht, de voogdij en de curateele over eigen kinde
ren." No. 5 moet, als over geen andere rechten handelende dan de ge
noemde, geheel vervallen, terwijl No. 4 zóó moet worden gewijzigd, dat 
het alleen blijft vermelden • het zijn van raadsumn of gerechtelijk be
wind voerder." 

Door het vervallen van No. 5 wordt No. 6 van het artikel »No. 5." 

[Zie over de reden, die tot dez~ wijziging geleid heeft, het algemeen gedeeile, hier
voor bI. 508 en volg.] 

Art. 30. 

Ontzetting van de vaderlijke macht en 
van de voogdij, de toezicnde voogdij, de 
clll'ateele en de toezi.ende curateele , zoo wel 
over eigen kinderen als over andereu, 
kan, behalve in de gevallen in het Tweede 
Boek omschreven, worden uitgesproken 
bij veroordeeling van: 

1°. ouders of voogden die opzettelijk 
met een aan hun gezag onderworpen min
derjarige aan eenig llllsdrij f deelllemen ; 

Volgen~ art. 2 tier \Vet va n 
12 Mei 1902 (Stb. uo. 61) 
vervalt dit geheelc al·tike!. 
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2°. ouders of voogden die tegen een 
aan hun gezag onderworpen minderjarige 
eenig misdrijf plegen, omschreven in de 
rl'itels XIII, XIV, XV, XVIII, XIX en 
XX van het rl'weede Boek. 

[Vgl. ,IeelI hl. 351.J 

Memorie van Toelichting. 

Artikel 30 van het Strafwetboek bepaalt alleen lD welke gevallen 
de ontzetting kan plaats hebben van de rechten, welker vermelding 
door art. 1 van dit wetsontwerp uit art. 28 van het Wetboek van 
Strafrecht wordt geschrapt. Het heeft dus door die schrapping geen 
reden van bestaan meer. 

[Zie over de reden, die tot het vervallen van bet artikel geleid heeft, ook het alge
meen gedeelte, hiervoor hl. 508 en volg.J 

Artt. 106, 237, 25\, 299. 

In het eerste lid van arL 106, in het laatste lid van art. 237, 
in het eerste lid van art. 251 en in art. 299 wordt het daarin 
voorkomende «no. 1 - 5 ," krachtens art. 3 der wet van 12 Mei 
1902 (S/h. nO. 61), telkens vervangen door HO. 1 - 4." 

Art. 114. 

Bij veroordeeling wegens het in artikel 
10 omschreven misdrijf, kan ontzet
ting van de in artikel 28 no. 1 - 5 , 
vermelde rechten worden uitgesproken. 

Bij veroordeeling wegens een der in de 
artikelen 109 en 110 omschreven misdrij
ven, kan ontzetting van de in artikel 28 
no. 1-4 vermelde rechten word ell uitge
sproken. 

Bij veroOl'deeling wegens een der in de 
artikelen IJl en 112 omschreven mis
drijven, kan ontzetting van de in artikel 28 
no. 1-3 vermelde rechten worden uit
gesproken. 

Volgens art. 4 der wet van 
]2 Mei 1902 (St6. nQ• 61) 
vervalt dit eerste lid, 

en wordt in het tweede lid in 
plaats van .109" gelezen 
,,108, 109." 
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Art. 120. 

Bij veroordeeling wegens het in artikel 
115 omschreven misdrijf, kan ontzetting 
van de in artikel 28 no. 1- 5 vermelde 
rechten worden uitgesproken. 

Bij veroordeeling wegens het in artikel 
116 omschreven misdr?jj, kan ontzetting 
van de in artikel 28 no. 1-4 vermelde 
rechten worden uitgesproken. 

Bij veroordeeling wegens een der in de 
artikelen 117 en 118 omschreven misdrij
ven, kan ontzetting van de in artikel 128 
no. 1-3 vermelde rechten worden uit
gesproken. 

I Volgens art. 5 der wet van 
12 Mei 1902 (Slb. nO. 61) 

I vervalt dit eerste lid, 

I en wordt in het tweede lid in 
plaats van de cursiifgedrukte 
woorden gelezen: 

wegens een der 7'n 

de artikelen 115 (>71 

116 omschreven 7JlZS

drijven, kan 

[Vgl. deel Tl hl. 32, 46, 53, 273, 350, en 471.J 

Memorie van Toelichting. 

De gevallen in het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht 
omschreven, waarin mede volgens art. 30 van dat Wetboek ontzetting 
van de hier bedoelde rechten of van sommige van deze kan worden 
uitgesproken, zijn vermeld in de artikelen 106, 114, 120 , 237, 
251 en 299. 

In deze artikelen kan derhal ve, na de wijziging van art. 28 en het 
vervallen van art. 30 [zie hiervoor bI. 522 en 523], die vermelding niet 
behouden blijven. De in art. 3 van het ontwerp genoemde artikelen 
van het Strafwetboek verwijzen naar de nommers 1 tot en met 5 van 
art. 28 j door het vervallen van nO. 5 moet in al die artikelen dat 
nommer vervangen worden door nO. 4, dat nog van »het zijn van 
raadsman of gerechtelijk bewindvoerder" gewag maakt. 

Dezelfde feitelijke wijziging is noodig in de artikelen 114 en 120. 
Daar echter in deze beide het tweede lid thans reeds de nOS. 1 - 4 
noemt wordt eene samenvoeging voorgesteld van het eerste en het 
tweede lid, voor art. 114 bij art. 4 en voor art. 120 bij art. 5 van 
het wetsontwerp. 
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WET VAN 11 APRIL 1903 (Staatsblad No. fOt), 
lol aanv,tllin,r; en wijziging van het Wetóoek van Strafrecht. 

OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS DER WET. 

1. Het 0 nt we r p werd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ingediend bij Koninklijke Boodschap van 25 Februari 1903, met 
eene Memorie vao Toelichting, onderteekend door den Minister van 
Justitie Mr. J. A. Loeft'. 

Ir. Door de Commissie van Rapporteurs (bestaande uit de heeren 
de Savornin Lohman, Drucker I Nolens, Heemskerk en van der 
Vlugt) werd 18 Maart 1903 een Voorloopig Verslag uitgebracht. 

IIl. Op 28 Maart 1903 zond de Regeering aan de Tweede Kamer 
hare Mem 0 r i tl van A n t w oor d I vergezeld van een ge wij z i g d 
ontwerp van wet. 

IV. De Commissie van Rapporteurs bracht op 31 Maart 1903 
Verslag uit, waarin zij alsnog een antwoord verzocht omtrent 
een paar punten, waaraan de Minister van Justitie den 1sten April 
voldeed bij eene Not a I tevens op dien datum I als Bijlage der 
Memorie van Antwoord, inzendende een 0 ver z i c h t van eenige 
wetgeving en rechtsspraak ten opzichte van de strafbaarheid van 
ongeoorloofd en dwang en dienstweigering. 

V. De Beraadsl a gingen werden in de Tweede Kamer gevoerd 
in hare zittingen van 2 April 1903 en volgunde dagen, waarna op 
9 April het wetsontwerp met 81 tegen 14 stemmen werd aangenomen. 

v 34 
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VI. In de Eerste Kamer der Staten· Generaal werd door de Com· 
missie van Rapporteurs (bestaande uit de heeren van Velzen , van 
Nierop, Kist, Dijckmeester en Havelaar) onder dagteekening van 10 
April 1903 Eindverslag uitgebracht. 

VII, In die Kamer werden in de zitting van 11 April 1903 de 
Be r a a d sla gin gen gevoerd en het wetsvoorstel met <l.lgemeene 
stemmen aangenomen, 

VIII. Na door de Koningin op 11 April 1903 te zUn goedgekeurd 
werd de wet in het Staatsblad van 1903 onder nO

, 101 geplaatst, lui· 
dende als volgt: 

(Staatsblad N°. 101), Wet van den "den April 1903, tot aanvul
ling en wijziging van het Wetboek van Strafrecht. 

WIJ WILHELMrNA, bij de gratie Gods, f{ollinrlin del' Nedel"lanclen, 

Pl'inses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het we!i.schelijk 
is het Wetboek van Strafrecht op enkele punten aan te vullen en 
te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wti, den Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden on verstaan, 
geltik Wij goeilvinden en verstaan lJij deze: 

Art. I. 

A"tikel 284 van voormeld Wetboek wordt gelezen als volgt: 

Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete 
van ten hoogste driehonderd gulden wordt gestraft: 

1 0 • hij die een ander door geweld of eenige andere faitelijkheid 
of door bedreiging met geweld of eenige andere feitelijkheid, gericht 
hetzij tegen dien ander, hetzti tegen derden, wederrechtelijk dwingt 
iets te doen, niet te doen of te dulden; 

2°, hij elie een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift 
dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, 

--------- -
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In het geval onder 2°. omschreven wordt het misdrijf niet ver· 
volgd dan op klachte van hem, tegen wien het gepleegd is. 

Na a),tikel 426 van voormeld Wetboek wordt een nieuw artikel 

ingevoegd, luidende: 

Al'tilcel 426bis. Hij die wederrechtelijk op den openbaren weg een 
ander in zijne vrijheid V.'l.n beweging belemmert of met een of meer 
anderen zich aan een ander tegen diens uitdrukkelijk verklaarden 
wil blijft opdringen of hem op hinderlijke wijze blijft voigen, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste eene maand of geldboete 
van ten hoogste honderd gulden. 

Art. 11. 

Na w,ti7cel 358 van voormeld Wetboek worden drie nieuwe artikelen 
ingevoegd, luidende: 

Al,tilcel 358bis. De ambtenaar of eenig in het openbaar spoorweg
verkeer voortdurend of tijdelijk werkzaam gesteld persoon, niet 
behoorende tot het personeel van een spoorweg, waarop uitsluitend 
met beperkte snelheid wordt vervoerd, die, met het oogmerk om 
in de uitoefening van eenen openbaren dienst of in het openbaar 

spoorwegverkeer stremming te veroorzaken of te doen voortduren, 
nalaat of, op wettig gegeven last, weigert, werkzaamheden te ver

richten, waartoe hij zich uitdrukkelijk of uit kracht van zijne dienst
betrekking heeft verbonden, wordt gestraft met gevangenisstraf van 

ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden . 

.Ártilcel 358tel'. Indien twee ot meer personen ten gevolge van 
samenspanning het misdrijf plegen in het vorig artikel omschreven, 
worden de schul<ligen, zoomede de leiders of aanleggers der samen 
spanning, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Al'ti7cel 358quatel'. Indien het oogmerk, bij artikel 358bis omschreven, 
wordt bereikt, wordt gevangenisstraf opgelegd, 

in het geval van artikel 358Ms van ten hoogste een jaar; 
in het geval van artikel 358tel' van ten hoogste vier jaren. 

Artikel 380 van voormeld Wetboek wordt gelezen als volgt: 

Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 359, 3ê3, 364, 
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366, 373 laatste lid, en 379 eerste lid, omschreven misdrijven, 

kan ontzetting van de in artikel 28 nos. 3 en 4, bij veroordeeling 

wegens een der in de artikelen 358bis, 358te,· en 358quater om

schreven misdrijven, ontzetting van de in artikel 28, nos. 1-3 ver· 

melde rechten worden uitgesproken. 

Slotbepaling. 

Deze wet treedt in werking op den dag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, 

en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en 
Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 

hand zullen houden. 

Gegeven te 's Gravenhage, den Uden April 1903. 

De Minister van Justitie, 

(get.) J. A. LOEFF. 

(get.) WILHELMINA. 

O. = het aanvankelijk ingediend ontwerp. 

G. O. = het gewijzigd o,ntwerp van wet. 
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Voorts zijn te Durgerdam wel eenige betreurenswaardige feiten voor
gevallen, maar ook hierin kon voor de Regeering geene reden gelegen 
:.lijn tot bet nemen van buitengewone maatregelen, aangezien het hiel' 
gold overtredingen der bestaande Strafwet en dergelijke feiten vroeger 
ook meermalen zijn voorgekomen, zonder dat zij andere gevolgen hadden 
dan vervolging der daders ..... 

De groote meerderheid del' leden was van oordeel, dat de omstan· 
digheden in het begin van Februari inderdaad buitengewone maatregeleu 
tot bandhaving van gezag en orde noodzakelijk maakten. Zij keurden 
het goed, dat de Regeering ten deze krachtig was opgetreden. 

Dezerzijds werd op den voorgrond gesteld, dat eene ~poorwegstaking 
eene zaak is van zeer ernstige bei.eekenis. Bij een geregeld spoorweg
verkeer zijn in de eerste plaats de belangen van den Staat en voorts 
die van alle ingezetenen, ook van de arbeiders, van nabij betrokken. 
Stremming van het spoorwegverkeer kan aan handel en nijverheid on
berekenbare schade toebrengen. De belangen van den bandel staan hier 
te meer op het spel, omdat het transito-verkeer in ons land zoo ue
langrijk is. Bij dit verkeer zijn ook de belangen van handel en industrie 
in andere landen betrokken en stremming van ons spoorwegverkeer kan 
aanleiding geven tot internationale moeilijkbeden. 

§ 3. Omtrent de vraag, of het gebeurde aanleiding behoort te geven 
lot eene aanvulling van het Strafwetboek, liepen de gevoelens uiteen. 

Eenige leden verklaarden zich tegen bepalingen als de voorgestelde. 
Eerst bad de Regeering zelve zich op bet standpunt geplaatst, dat de 
spoorwegstaking eene zaak was, die haar niet aanging. Ofschoon de 
staking spoedig afliep en in de voorwaarden, waaronder tusschen de 
maatschappijen en bare arbeiders vrede gesloten werd, met name in 
de erkenning der vakorganisatie reeds een waarborg gelegen was, dat 
thans beiden het zonder nieuwe staking over de wegneming der bestaande 
grieven eens zouden worden, terwijl de spoorwegarbeiders zich zeer 
ordelijk gedroegen, is de Regeering ten gevolge van de pressie van vele 
persorganen, die klaagden over de zwakheid harer houding en over 
verplaatsing van het gezag, naar het schijnt, van standpunt veranderd 
en heeft zij strafbepalingen ontworpen, welke voor de ontwikkeling 
uer vakorganisaties zeer bedenkelijke gevolgen kunnen hebben ..... 

Thans heeft de Nederlandsche Regeering met groote overhaasting 
:strafbepalingen voorgesteld, welke van ingrijpenden aard zijn. In de 
Memorie van Toelichting wordt met geen enkel woord melding gemaakt 
vall hetgeen omtrent de feiten, waartegen het voorstel gericht is, in 
andere landen verordend is. Men zag hierin een bewijs van de ook uit 
den inhoud der artikelen zeI ve blijkende overhaasting waarmede de 
Hegeering is te werk gegaan j eene overhaasting, die, naar men meende, 
scherp afstak bij de langzame wijze van werken, die gevolgd wordt, 
waal' het aankomt op sociale hervormingen. Hoe gevaarlijk het is straf
bepalingen als de voorgestelde te maken, bleek ovurigens wel uit het 
feit, dat in Duitschland zelfs misbruik is gemaakt van § 253 van het 
Duitsche Strafwetboek om leiders, die met staking dreigden ten einde 
loonsverhooging te verkrijgen, wegens »Erpressung" te straffen -__ . _ 

Vele leden waren van oordeel, dat in beginsel het maken van straf-

-------- -
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bepalingen ter zake van bemoeilijking van arbeidswilligen en van dienst
weigering door ambtenaren, personen in dienst van openbare lichamen 
en arbeiders bij de spoorwegen verdedigbaar is, maar tegen aanneming 
der voorgestelde straf bepalingen en met l1ame van die betreffende 
dienstweigering hadden zij op dit oogenblik overwegend bezwaar. 

In de eerste plaats werd betoogd, dat het hier moeilijke problemen 
geldt, waarvoor in alle beschaafde landen van Europa sedert vele jaren 
gezocht wordt noar eene goede oplossing. Tel' voorbereiding van de 
voorstellen die del' KallJer zijn aangeboden, is slechts een korte tijcl 
beschikbaar ge<veest en het is niet te verwonderen, dat die voorstellen 
van overhaasting get.uigen. Men meende, dat het niet wel mogelijk is 
thans te komen tot eene behoorlijke oplossing van de groote moeilijk
heden aan de vaststelling van strafbepalingen omtrent de vermelde 
onderwerpen verbonden. 

In de tweede plaats betwistte men de opportuniteit der voorgestelde 
bepalingen. Dienstweigering van ambtenaren strafbaar te stellen werd 
geheel onnoodig geacht. Daarop is tot dusverre door niemand aan
ge rongen en bij de vaststelling van het Strafwetboek is eene bepaling 
van dergelijken aard op advies van de Commissie van Rapporteurs door 
den Minister van Justitie teruggenomen. Maal' bovéndien was het, naar 
men meende, niet wenschelijk thans dit onderwerp ter hand te nemen, 
waal' de Regeering zelve erkend heeft, dat de rechtstoestand der ambte
naron regeling behoeft. Aan het vtlo5tstellen van strafbepalingen dient 
regeling van de rechtspositie der ambtenaren vooraf te gaan of althans 
bebooren beide gelijktijdig te geschieden. Ditzelfde geldt in nog sterker 
mate voor de spoorwegbeambten, die in particulieren dienst zijn. Voord"t 
van strafbepalingen tegen contractbreuk sprake kan zijn, beboort eerst 
hunne rechtspositie behoorlijk verzekerd en bet noodige gedaan te zijn 
tot wegneming hunner grieven, voor zoover de gegrondheid daarvan 
zal blijken. Sommigen bevalen in dit verband aan thans allereerst in
voering van Staatsexploitatie in overweging te nemen, terwijl anderen 
in de eerste plaats regeling van het arbeidscontract wenschelijk rekenden. 
Ook waren er die meelIden, dat invoering van arbitrageraden een beter 
middel is tot voorkoming van stakingen dan het maken van strafbepalingen. 

In de derde plaats werd aangevoerd, dat in den toestand van beroe
ring, waarin het land verkeert, behandeling en aanneming van eane 
strafwet als deze, die door velen als eene gelegenheidswet wordt be
schou wd, niet raadzaam is. De positie del' Regeering werd thans sterk 
genoeg geacht om zonder strafbepalingen te 7.orgen voor de zekerheid 
van het spoorwegverkeer, en tegen intimidatie van arbeidswilligen kan, 
meende men, beter dool' eene op wettelijken grondslag behoorlijk ge
rügelde politiezorg dan door 8traf bepalingen worden gewaakt. De in
voering van de voorgestelde strafbepalingen zou, naar men meende, 
het uitbreken eener nieuwe spoorwegstaking eer bevorderen dan voor
komen. Dit zal te eer het geval zijn omdat, blijkens uitingen van de 
laatste dagen, die voorstellen met het rechtsbewustzijn van vele arbeiders 
in strijd zijn. Worden rüpelük overwogen en goed geformuleerde bepa
lingen in een rustigen tijd vastgesteld, dan kunnen zij eene heilzame 
preventieve werking uitoefenen. Hiervan kan in den tegenwoordigen 
staat van zaken echter geen spl'Rke zijn, en als na de aanneming van 

-- -- - -- - -
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de voorgestelde novelle eene nieuwe staking voorkwam, zou wel eens 
kunnen blijken, dat de strafbepaling betreffende dienstweigering voor 
toepassing moeilijk vatbaar is, aangezien het niet wel mogelijk is dui
zenden werklieden te straffen. 

In het algemeen werd betoogd, dat de overheid niet van hare hoog
heid en wijsheid in moeilijke dagen het beste b~wijs geeft door uit
vaardiging van strafwetten, waarvan bovendien de werking in de maat
schappij in vele opzichten onzeker is, voor de Regeering evenzeer als 
voor ieder and~r ..... 

De voorgestelde strafbepalingen werden - afgezien van quaesties 
van vorm en redactie - door vele andere leden verdedigd. Dezerzijds 
werd betoogd, dat het geregeld spoorwegverkeer niet mag afhankelijk 
zijn van de welwillendheid van 8poorwegarbeiders. Het bestaan van 
grieven rechtvaardigt, zelfs al mochten zij rechtmatig zijn, geene daden 
van eigenrichting, geen contractbreuk en geen dwang tegenover arbeids
willigen. Intusschen doet de houding en de toon, bij verschillende 
gelegenheden aangenomen door personen, die zich van de leiding der 
bestaande beweging trachten meester te maken, onderstellen, dat naar 
hunne meening het klassebelang de eenige maatstaf van recht moet zijn. 
De macht, waarvan het welslagen der spoorwegstaking scheen te ge
tuigen, mag volgens verschillende uitingen gebruikt worden om telkens 
opnieuw te staken, zij het om herstel van grieven te verkrijgen in het 
eigen of een ander bedrijf, zij het om politieke hervormingen te ver
overen, zij het om de Wetgevende Macht t.e verhinderen bepalingen 
te maken, welke met eenig klassebelang in strijd worden geacht. Tegenover 
deze houding stond de Regeering gedurende eenigen tijd machteloos. 
'l'e recht werd vel'wacht, dat zij het noodige zou doen om de openbare 
orde te handhaven en het geregeld spoorwegverkeer te verzekeren. Aan 
die verwachting heeft de Regeering voldaan. Dat zij nevens een voorstel, 
hetwelk op tegemoetkoming aan de grieven van het spoorwegpersoneel 
gericht is, tevens strafbepalingen voordroeg, keurden deze leden goed, 
waar die bepalingen geenszins ten doel hebben eenig klassebelang te 
beschermen, maar enkel om op juiste rechtsbeginselen gegronde bepa
lingen vast te stellen en te reageeren tegen de minachting der persoon
lijke vrijheid, welke zich heeft geopenbaard en welke het natuurlijke 
gevolg is van het uitsluitend letten op vermeende klassebelangen. Tegen 
het vereenigingsrecht zijn de voorstellen der Regeering niet gericht, 
maar wél tegen de misbruiken waartoe het gebruik van dit recht aan
leiding kan geven. Aanneming van het voorgestelde art. 284bis zal aan 
arbeidswilligen steun geven tegenover den drang, die in de arbeiders
wereld de mflerdel'heden niet zelden tegenover minderheden zoeken uit 
te oefenen. Nauwelijks wordt thans aan werklieden, die met de meer
derheid niet mede willen gaan, de vrijheid gelaten afzonderlijke ver
eenigingen te vormen. In elk geval wordt de vrijheid Om zich aan de 
besluiten hunner eigen vereenigingen te houden, betwist en belemmerd .... 

Men heeft het vool'gesteld, alsof bedoeld wordt aan de spoorweg
arbeiders het recbt van staking te ontnemen. Dit is intusschen geenszins 
het geval. Art. 358bis heeft enkel betrekking op stakingen, welke met 
contractbreuk gepaard gaan. Met het oog op het openbaar belang, dat 
bij het spoorwegverkeer betrokken is, is eene bepaling tegen dienst-
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weigering raadzaam en alleen hierop is het voorstel gericht. Het laat 
den spoorwegarbeiders de vrijheid het werk neder te leggen met inacht
neming van den voor ben geldenden opzeggingstermijn ..... 

Het voorgestelde art. 284bis bedoelt blijkbaar de uiterlijke vrijheid 
en de orde op den openbaren weg te bescbermen; mocht blijken dat 
de redactie verder gaat dan deze bedoeling, dan kan die redactie ge
wijzigd worden ..... 

Verder werd betoogd, dat toepassing van het artikel omtrent dienst
weigering niet tot bet bestraffen van dui7.enden spoorwegarbeiders be
hoeft te leiden. Altijd zullen bij massale overtredingen, bij voorbeeld 
bij oproer en muiterij, niet alle delinquenten vervolgd kunnen worden. 
Intusschen zullen naar het voorgestelde artikel niet allen, die zich tot 
staking hebben verbonden, gest.raft kunnen worden, maar enkel zij die 
daadwerkelijk dienst hebben geweigerd, en het aantal van deze personen 
zal bij staking niet groot zijn ..... 

Eindelijk werd opgemerkt, dat in buitenlandsche wetten verschillende 
strafbepalingen als de voorgestelde voorkomen. Bepaaldelijk werd hiel' 
gewezen op de Engelsche Conspiracy and protection of proptlrty act 
vnn 13 Augustus 1875, op art. 310 van den Code Pénal BeIge, op 
§ 153 der Duitscbe Gewerbeordnung. Ook ten onzent bestaan bepalingen 
tot strafbaarstelling van contractbreuk. Men herinnerde aan de artikelen 
390-394 van het Strafwetboek en aan de thans vervallen wet van 
28 Juni 1881 (Staatsblad nO. 98), houdende strafbepalingen tot be
teugeling van desertie van zeevisschers. Verwezen werd naar de belang
rijke geschiedenis dezer wetsbepalingen, vermeld in de :0 Geschiedenis 
van het Wetboek van Strafrecht" van mr. H. J. Smidt, deel lIl, bladz. 
104 [2e uitgaaf bl. 106] en volgende. Inzonderheid vestigde men de 
aandacht op de verklaring van den Minister Modderman , vermeld op 
bladz. 109-110 [2e uitg. bI. 112, 113], volgens welke strafbedreiging 
tegen contractbreuk als ultimum remedium gerechtvaardigd is te achten, 
als de contractbreuk nadeel toebrengt niet. alleen aan den medecon
tractant , maar ook aan de rechten en belangen del' maatschappij, en 
tevens blijkens de ervaring civielrechtelijke rechtsmiddelen onvoldoende 
zijn. Ook werd gewezen op de beraadslagingen dool' de Juristen
vereeniging in 1876 gevoerd omtrent de strafbaarstelling van contract
breuk en het daaraan voorafgegaan praeadvies van mr. J. D. Veegens. 

§ 5. Van verschillende zijden werd geklaagd over de soberheid del' 
toelichting en aangedrongen op opneming in de Memorie van Antwoord 
van mededeelingen omtrent de buitenlandsche wetgevin:;!' en, aanger.ien 
bet bij sommige bepalingen vooral op de practische toepassing aankomt, 
ook op een overzicht van de daaruit voortgevloeide jurjsprudentie ten 
aanzien van de in het wetsontwerp behandelde onderwerpon. Ook zou 
men gaarne ingelicht worden omtrent de jurisprudentie betreffende art. 
284 van. het Strafwetboek. 

Memorie van Antwoord. 

§ 1. De Regeeriug heeft zich in Januari geen oogenblik op het 
standpunt geplaatst, dat het voorgevallene enkel de maatschappijen 
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aanging. . . . . . .. Zij is terstond er op bedacht geweest om de maat
regelen te bemmen, die ter bescherming van Staat en Maatschappij 
tegen herhaling van zoo misdadig bedrijf geraden schenen. En wat zij 
alleen aan de verantwoordelijkheid del' Spoorwegmaatschappijen heeft 
overgelaten, is de houding die deze achtten te moeten aannemen tegcn
over het door haar zeI ven in dienst genomen pel'~oneel. 

§ 3. De averechtsche voorstelling, alsof de Regeering zich ook maar 
één oogenblik :0 op het standpunt had geplaatst, dat de spoorwegstaking 
een zaak was, die haal' niet aanging", is boven reeds wcersprokeu. 
Dat na 31 Januari geen spoorwegstaking meer te duchten zou zijn, is 
een bewering in lijnrechten strijd met hetgeen in de bladen, die de 
eerste staking uitbundig loofden, te lezen stond... .. Wel is het de 
onafwijsbare roeping del' Regeering, om waal' een tot dusver hier te 
lande ongekend misdadig verschijnsel opkomt, dat, gelijk het weld 
gequalificeerd, "een aanslag pleegt op den hoofdfactor van de levens
beweging der maatschappij, aan de Overbeid eene onduldbare belcm
mering aandoet in de uitosfening van hare functiün, de welvaart van 
heel een volk opoffert aan zucht naar klaEseinvloed, en een machts
middel wordt gekeurd, geschikt voor oefening van politieke dwingelandij", 
onverwijld op veiligstelling van Staat en Maatschappij bedacht. te zijn. 
Een beweging van welke klasse in de maatschappij ook, die haar eigen 
voordeel tot hoogste wet in den Staat verheft, en daarvoor zelfs de 
meest primordiale eischen van recht en zedelijkheid wil doen wijken, 
kan in geen geordende ~amenleving worden geduld en is onbestaanbaar 
met elk gezond Staatsbegrip. Tegen een gevaar van zoo hoog ernstig 
karakter is .aan de goedgeefsche verzekering, dat bet zich niet herhalen 
zal, geen de minste beteekenis te hechten. Juist opdat het zich niet 
herbale , moet de Overbeid op bet nemen van de noodige maatregelen 
staan, en die maatregelen behooren zóó genomen te worden, dat, mocht 
het kwaad zich nochtans herhalen, voldoende verdediging er tegen 
mogelijk zij . . . .. 

Omtrent de wettelijke voorschriften en maatregrlen in llDdere landen 
genomen, die recbtstreeks of zijdelings Staat en Maatschappij tegen 
het gevaar van arbeidsbelemmering of spoorwegstaking kunnen verde
digen, geschieden in de Bijlage 1 die bij deze Memorie behoort, uit
voerige mededeelingen. Intusschen zij opgemerkt, dat spoorwegstaking, 
op grond van eene valschelijk begrepen solidariteit, die in ongebreideld 
klasse-egoïsme met elk hooger solidariteitsgevoel voor Mailtschappij on 
Staatsgemeenscbap den spot drijft, niet dan uiterst zelden is voorgekomen, 
ell met name in de groote staking, die in 1894 te Chicago uitbrak, 
het bewijs heeft geleverd, hoe juist zulk eene staking onvergelijkelijk 
veel gevaarlijker karakter draagt, dan eene staking tel' bestrijding 
van grieven ... . . 

Dat vele leden, die iJl beginsel het maken van straf bepalingen in 
den geest van de thans voorgestelde verdedigbUlH achtten, tegen de 
aanlloming daarvan, en met name van die betreffende dienstweigering, 

1 [Zie het belangrijk ovel'zicht, iu deze Bijlllge gegeven, hierachtcr op bI. 540.J 
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op dit oogenblik overwegend bezwaar hadden, vernam de Regeering 
meL groot leedwezen. 

Dat het hie!' moeilijke problemen geldt wil zij allerminst betwisten, 
lUaar daaruit volgt nog niet, dat die problemen niet tot een behoor-li[jke 
oplossing zouden kunnen worden gebracht. Voor hOIl, die op dit stuk 
van wetgeving willen wachten met ingrijpen tot 7.ij eene in elk opzicht 
bevredigende regeling voor zich zien, zal de wachttijd wel blijven voort
duren l> ad calendas graecas". In de beschaafde landen, niet enkel van 
Europa, maar ook van Amerika, heeft men daarover dan ook anders 
gedachL. Al mogen de leden hier aan het woord in het Verslag beweren, 
dat voor de problemen, die het hier geldt, met name in alle beschaafde 
landen van Europa sedert vele jaren gezocht wOl·dt naar ecne goede op
lossing, uit bet bij deze Memorie behoorende l> Overzir,ht" kan blijken, 
daL men in meer dan Mn land acht zoodanige oplossing gevonden te 
hebben. Dat die oplossingen, ieder voor zieh, volmaakt bevredigend 
wuden zijn, wil de Regeering niet beweren, maar wèl, dat het aan
vaarden van eene, zij het ook on volmaakte oplossing, terwijl men des
noodig blijft streven naar eene betere, verre de voorkeur verdient boven 
het niet willen weten van eenige oplossing, omdat het bereiken een er 
volmaakte onmogelijk voorkomt. 

Dat, ter voorbereiding van de voorstellen, die der Kamer zijn aan
geboden, slechts een korte tijd beschikbaar is geweest en hei derhal ve 
niet is te verwonderen, dat die voorstellen van overhaasiing getuigen, 
meent de Regeering een gelegenheidsargument te mogen noemen, waar
aan niet meer objectieve waarde llJag worden gehecht dan aan zulke 
argumenten uitteraard toekomt. 

Bij de behandeling trouwens van de artikelen zal blijken in hoevorre 
uit wetsvoorstel meer de kenmerken van overhaasting vertoont dan 
andere voorstellen, tegenover welke dat verwijt nimmer is geuiL. Dan 
zal echter anderzijds kunnen blijken, dat het de ernstige wil der Re
geering is geweest naar eene behoorlijke oplossing te streven in overleg 
met de Kamer, wier daartoe strekkende wenken zij met erkentelijkheid 
heeft overwogen en zich ten nutte gemaakt. 

In de tweede plaats betwistten de leden hier aan bet woord de op
portuniteit. der voorgestelde bepalingen. 

Zij achtten het strafbaar stellen van dienstweigering van ambtenaren 
geheel onnoodig. Op drieërlei grond. Vooreerst omdat daarop tot dus
verre door niemand is aangedrongen; vervolgens omdat bij de vast
stelling van het Strafwetboek eene bepaling van dergelijken aard op 
ad vies van de Comlllissie van Rapporteurs dool' den Minister van Justitie 
is teruggenomen; en ten slotte omdat regeling van de rechtsp0sitie 
der ambtenaren aan het vaststellen van strafbepalingen behoort vooraf, 
altbans behoort daarmede gepaard te gaan. 

Het eerste argument klinkt eenigszins zonderling voor bern, die zich 
bet »gouverner e'est prévoir" voor den geest roept en, naar aanleiding 
van wat op 31 Januari jol. voorviel, bedenkt, welke schromelijke ge
volgen een overslaan van de solidariteitskoorts op bare ambtenaren voor 
de gemeenschap zoude kunnen na zich sleepen. Hoevele feiten worden 
in ons Strafwetboek niet gestempeld tot misdrijven, zonder dat iemand 
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ter wereld op de opneming daarvan ooit heeft aangedrongen! En zonder 
dat ze tot dusverre ooit toepassing zelfs hebben gevonden! Maar wie 
zal zeggen hoe velen door het bestaan alleen reeds van die bepalingen 
zijn teruggehouden van het kwaad, dat zij verbieden? . 

Het tweede argument ziet - vreemd genoeg - juist de reden over 
het hoofd waarom de Minister Modderman destijds de voorgestelde 
artikelen introk. Die intrekking was een gevolg van de opmerking der 
Commissie van Rapporteurs, waarmede de Minister zich geheel ver
eenigde, dat bijzondere straf bedreigingen tegen dienstweigering van 
ambtenaren passen in een Napoleontisch wetboek .. gemaakt onmiddellijk 
na tirjden van opstand en be7·oel·ing". Waaruit de conclusie valt af te 
leiden, dat, indien de Minister Modderman in de tegenwoordige om
standigheden het Strafwetboek nog had te verdedigen, hij de artikelen 
niet zou terugnemen. 

Het derde argument miskent zoo wel het karakter van den Staat en 
de Overheid, als van de betrekking waarin de ambtenaar tegenover 
die Overheid is geplaatst. De Regeering heeft, ja, erkend, dat de 
rechtstoestand der ambtenaren regeling behoeft, maar niet in dien zin, 
dat het afdwingen van gehoorzaamheid van zijn ambtenaren door den 
Staat afhankelijk zou moeten of ook slechts zou mogen zijn van die rege
ling. Integendeel: de ambtenaar is gehoorzaamheid verschuldigd aan 
den Staat op de bestaande basis van recht; hij kan zich aan dien plicht 
tot gehoorzaam Leid niet onttrekken door de bewering, dat zijn rechts
positie niet voldoende is verzekerd; vrijwillig heeft hij, op de bestaande 
rechtsbasis, zijn ambt aanvaard; op die basis is hij gehouden de ver
plichtingen daaruit voortvloeiende na te komen. Doet hij dit niet, dan 
pleegt hij iusubordinatie, dan komt bij in opstand tegen de Overheid. 

Met evenveel recht zou men kunnen zeggen, dat de Staat niet het 
recht zou hebben tot bet uitvaardigen van strafbepalingen in het al
gemeen, zoolang hij niet op volmaakte wijze de recbtsorde heeft ge
regeld; en dat het maken van strafbepalingen, alleen mag zijn de 
sluitsteen van het gebouweener volmaakte staatsorde. Het behoeft 
geen betoog, dat zulk een leer elk strafrecht onmogelijk maakt. 

Het vaststellen van strafbepalingen tot handhaving der bestaande 
rechtsorde is een volstrekt "echt van den Staat, dat niet afhankelijk 
is van de vraag of die rechtsorde voor verLetering vatbaar is. Elke 
rechtsorde is dat en volmaaktheid wordt, ook op dit gebied, nimmer 
bereikt. Maar anderzijds is het streven naar voortdurende verbetering 
dier bestaande rechtsorde een volstrekte plicht van den Staat. Een 
onderlinge afhankelijkheidsverhouding echter tusschen die beide, in dien 
zin, dat de Staat zijn recht tot handhaving van de bestaande rechts
orde door strafbepalingen n;et zou mogen uitoefenen zonder vooraf zijn 
plicht te hebben vervuld tot algeheele verbetering VUIl in die rechts
orde gebleken misstanden, bestaat niet en kan niet bestaan. 

Hetgeen hierboven omtrent dienstweigering van ambtenaren werd 
gezegd, geldt - mutatis mutandis - ook voor spoorwegbeambten, die 
wel in particulieren dienst zijn, maar toch dienstverrichtingen vervullen, 
die rechtstreeks met den publieken dienst in verband staan. 

Het is principieel volstrekt onjuist te beweren, dat van strafbepa
lingen tegen contractbreuk van spoorwegbeambten eerst dan sprake kan 
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zijn, wanneer hun rechtspositie behoorlijk verzekerd is en hunne grie
ven voor zoo verre de gegrondheid daarvan zal blijken, zijn weggenomen. 

Contractbreuk - men erkent het - is onrecht; de Staat heeft -
men erkent het evenzeer - het recht zulk onrecht, dus ook contract
breuk, te st.raffen. Maar hoe rijmt men dan daarmede de stelling, dat 
de Staat diezelfde contractbreuk niet mag straffen, wanneer de personen 
die deze plegen, grieven hebben betreffende hunne algemeene , buiten 
den overeengekomen inhoud van hun contract liggende, rechtspositie? 

Wanneer men zou beweren, dat het in het algemeen en zonder over
wegende redenen niet gewenscht is strafbepalingen vast te stellen tegen 
contractbreuk I voordat de rechtspositie der eventueel contractbreukigen 
zooveel mogelijk behoorlijk is verzekerd en voordat hunne rechtmatige 
grieven zijn weggenomen, dan zoude de Regeering behooren tot hen, 
die zoodanige stelling onmiddellijk toegeven. Immers ook de Memorie 
van Toelichting tot het ontwerp stelt zich geheel op dat standpunt. 
Maal' dit is het niet wat beweerd wordt. Beweerd wordt in het Ver
slag, dat, vóórdat van strafbepalingen tegen contractbreukigen sprake 
kan zijn, hun rechtspositie verzekerd moet wezen en het noodige gedaan 
tot wegneming van hun grieven. De Staat heeft - dit is de eigenlijke 
beteekenis der bewering - slechts vool'waardeli(jk het recht contract
breukige spoorweg mannen , die den dienst weigeren met het oogmerk 
om stremming daarin te veroorzaken, en wier misdadig streven dus 
gericht is tegen een der levensfactoren van den Staat zelf - te straffen. 
Plegen zij dat misdrijf, terwijl hun rechtspositie niet behoorlijk is ver
zekerd, terwijl zij rechtmatige grieven hebben, dan heeft de Staat niet 
dat recht; dat recht komt hem enkel dan toe, wanneer hij die 
rechtspositie vooraf heeft verzekerd, die rechtmatige grieven heeft weg
genomen. 

Een Staat met zulke voorwaardelijke rechten toegerust is geen Staat 
meer; van zijn hoogheid blijft aldus niet dan de schaduwover. 

Zeer zeker acht ook de Regeering invoering van Staatsexploitatie een 
denkbeeld der overweging waardig en regeling van het arbeidscontract 
dringend noodzakelijk, reden waarom zij in de jongste Troonrede reeds 
werd aangekondigd. Maar de achterlijkheid van het burgerlijk recht in 
die regeling mag niet als voorwendsel dienen om den eisch tot vervul
ling van onbetwistbare wettelijke en moreele verplichtingen van de nood
zakelijke bescherming der Strafwet te versteken. 

Zeel' zeker kan ook invoering van arbitrageraden een middel zijn tot 
voorkoming van stakingen; of het een op zich zelf betel' middel is dan 
het maken van straf bepalingen zal de Regeering thans niet uitmaken. 
Een feit is het, dat in Amerika, het vaderland bij uitnemendheid van 
die raden, zij in geen Staat voorkomen zonde)' strafbepalingen. 

Of behandeling en aanneming van eene Strafwet als deze op dit 
oogenblik, in den toestand van beroering, waarin het land verkeert, 
raadzaam is, wordt, blijkens de ervaring der laatste weken, geheel 
verschillend beoordeeld. Hieromtrent is dan ook natuurlijk verschil van 
inzicht zeer wel mogelijk. Een vreemden indruk maakt het intusschcn, 
dat de leden, die op deze vraag een ontkennend antwoord gaven, op 
grond van dien toestand van beroering, even te voren dool' zich te 
beroepen op de hierboven vermelde zienswijze van de Comrr.issie van 
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Rapporteu rs uit de Tweede Kamer over het Strafwetboek, haar beant
woordden in bevesLigenden zin. 

De Regeering acht - buiten alle beginsel vragen om - voor de 
zekerheid van het spoorwegverkeer, eene strafbepaling als die van art. 
358bis niet alleen raadzaam en nuttig, maar ook onmisbaar, ondanl,s 
de mogelijkheid, dat dit verkeer' c. q., zonder toepassing van die straf
bcpaling, ware gaande te houden. 

Deze laatste omstandigheid moge het onmiddellijk gevolg van eene 
staking, voor hen, die een geregeld spoorwegverkeer niet kunnen missen 
en voor den Staat zeI ven, te niet doen, het behoeft geen betoog, dat 
andere, zeer ernstige gevolgen aan eventueele nederlegging van den 
arbeid in dat verkeer zouden verbonden zijn, ook voor tal van andere 
diensten en bedrijven . Mede ten einde deze gevolgen te voorkomen wil 
de Regeering trachten het gevaar voor zulk eene staking zelve tot de 
kleinst mogelijke afmetingen terug te brengen en zij verklaart hiermede 
uitdrukkelijk, dit niet te kunnen doen zonder straf bepaling. 

Ook tot het tegengaan van intimidatie van arbeidswilligen acht de 
Regeering eene strafbepaling volstrekt noodig, omdat de politie niet 
bij machte is die altijd en overal te weren of ook maar te neutraliseeren; 
zelfs een, meer dan tot dusver op wettelijken grondslag geregelde, 
politiezorg zou daarin te kort schieten, maar bovendien is het leggen 
van zoodanigen nieu wen grondslag niet het werk van zóó korten tijd 
als hier, met het oog op het verzekeren van de bereiking van het doel 
bescbikbaar is, nog daargelaten de vraag of die wettelijke maatregel 
in het algemeen gewenscht is. 

De bewering, dat vele arbeiders de voorgestelde straf bepalingen niet 
lTIet hun rechtsbewustzijn zouden kunnen ovoreenbrengen, mag, afge
scheiden van de elders besproken vraag of dat rechtsbewustzijn inderdaad 
bestaat en zoo ja, of daarmede in dit geval gerekend zou mogen worden, 
niet van de invoering daarvan terughouden, waar aan den anderen 
kant zeker met niet minder reden vele arbeiders bun rechtsbewustzijn 
geschokt gevoelen door de ondervinding, dat zij feitelijk niet vrij zijn 
in de bepaling van bunnen wil, of zg op een gegeven oogenblik den 
[Ll·beid zullen voortzetten of staken, en vele anderen in hun rechts
bewustzijn gekrenkt zijn door het plotseling ophouden van het spoor
wegverkeer ten gevolge van eene eigendunkelijke staking van de daarvoor 
vereiscbte werkzaamheden en door de waarneming der teekenen van 
den laatsten tijd, die heenwijzen naar de mogelijkheid, dat het op een 
algemeene werkstaking kon worden toegelegd. 

De Regeering kan niet inzien, dat er thans geen tijd en gelegenheid 
zou zijn tot rijpe overweging en goede formuleering van de voorgestelde 
bepalingen; het uitgebreid en in allerlei vragen en opmerkingen afdalend 
Verslag ligt trouwens daar als een welsprekende ,. actus protestationi 
cOlitrarius." Indien met de bewering, dat het niet wel mogelijk is dui
ZAnden te straffen en dat de straf bepaling betreffende dienstweigering 
dus voor toepassing moeilijk vatbaar zal zijn, bedoeld is op minder 
goede formuleering van die bepaling te wijzen, doet het der Regeering 
leed, dat haar niet eene betere redactie aan de hand is gedaan. lntus
schen heeft het vooropstellen van de onmogelijkheid om duizenden te 
straffen - wat trouwens, in het oog van hem, die zich den gang 
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eener spoorwegstaking duidelijk voor den geest stelt, niet licht noodig 
zal zijn - haal' niet kunnen overtuigen van de raadzaamheid om art. 
358bis terug te n('men. Dit artikel zal in ons Strafwetboek lang niet 
het eenige zijn, dat gelijktijdig door een zeer groot aantal personen 
kan worden overtreden. Zulks is eveneens het geval o. a. met de arti
kelen 121, 123, 140, 14~, 143 en 144 en met al die artikelen, 
welke zoodanige misdrijven betreffen als waarmede oproer pleegt gepaard 
io gaan. Strafwetartikelen worden trouwens niet gemaakt om overtreden 
te worden, maal' juist om overtreding te voorkomen. 

Dat de Overheid niet ,. van hare hoogheid en wijsheid in moeilijke 
dagen het be5te bewijs geelt door uitvaardiging van strafwetten", 
waarvan bovendien de werking in de maatschappij in vele opzichten 
om~eker is, voor de Regeering zoo wel als voor ieder ander, is eene 
stelling, die de uitdrukking kan zijn van eene zeer groote waarheid. 
Maar ook van eene zeel' groote on waarheid. Het ligt el' maar aan van 
welken aard de moeilijke dagen zijn, die de Overheid doorleeft en of 
op goede gronden van die uitvaardiging meel' heil mag worden verwacht 
dan van stilzitten. 

Voor de uitvoerige en voortreffelijke verdediging der voorgestelde 
strafbepalingen, zooals die in deze paragraaf van het V oorloopig Ver
slag door .. vele leden" werd gevoerd, betuigt de Regeering aan die 
leden hare erkentelijkheid. 

De ware beteekenis en strekking van de in het Strafwetboek in te 
voegen artikelen zullen, voor zoo veel nog noodig, nader worden in het 
licht gesteld bij de behandeling del' artikelen I en II der wetsvoordracht, 
waarbij tevens blijken zal, dat de Regeering niet ongenegen was, die 
wijzigingen aan te brengen, welke zij naar aanleiding van opmerkingen 
in het Verslag gemaakt, nuttig achtte om de bepalingen te beter aan 
d~ b~doeling te doen beantwoorden en haar niet verder dan deze te 
doen reiken ..... 

§ 4. Op één gewichtig punt, dat niet dool' wijûging van het wets
ontwerp kon worden afgedaan, acht de Regeering hier nog de aandacht 
t.e moeten vestigen. 

Op 11 Maart j.l. is namens de Regeering verklaard, dat dool' haal' 
reeds sedert eenigen tijd overwogen werd, in hoeverre art. 27 van de 
Spoorwegwet haar in staat kon stellen, om reeds nu, in afwachting 
van de uitkomsten van het door eene Staatscommissie in te stellen 
onderzoek, te voorzien in de nadere rechtsbescherming, die ook h. i. 
voor het spoorwegpersoneel gewenscht is te achten. 

'fe dien einde is door haal' overwogen, op wat wijze, van Staatswege 
zóódanige nadere bescherming ware te verIeenen, dat tegen eventueel 
misbruik van de zijde del' directiën genoegzaam waarborg bestond, en 
in hoeverre het mogelijk zou zijn dit denkbeeld aanstonds te verWbzen· 
lijken. Zij is daarbij, na nauwkeurig onderzoek, tot de slotsom gekomen, 
dat de slotwoorden van art. 27 haar hiertoe metterdaad de bevoegdheid 
verleen en, en na tot deze slotsom gekomen te zijn, is zij wnder ver
wijl in onderhandeling getreden over de meest doeltreffende wijze, 
waarop zij ten deze van hare be.voegdheid gebruik kon maken ..... 

' I 
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§ 5. Aan den wensch om mededeelingen te ontvangen aangaande de 
buitenlandsche wetgeving en de daaruit voortgevloeide jurisprudentie, 
alsmede aan het verzoek om inlichtingen ten aanzien van de jurisprudentie 
betreffende artikel 284 van het Strafwetboek, voldoet de Regeeriug 
gaarne zooveel mogelijk. De Kamer gelieve een en ander systematisch 
geordend aan te treffen in het als bijlage bij deze Memorie behoorende 
~ Overzicht van wetgeving en jurisprudentie." 

Bijlage tot de Memorie van Antwo07·d. 

OVERZICHT 1 VAN EENIGE WETGEVING EN RECHTSSPRAAK 

TEN OPZICHTE DER STAFBAARHEID VAN 

I. Ongeoorloofden dwang: 

11. Dienstweigering: 

A. om iets te doen ofte laten in hef algemeen; 

B. gedckt op bepel'king van de v I' ij hei d van 
ar bei d, h a n del of in dus t 1'i e. 

A. van openbal'e ambtena,'en; 

B. van pel'sonen in pdvaten dienst, zee
lieden uitgezonderd. 

In houd. 

Toelichting op het overzicht. 

A. Wetgevingen. 

Ia. Ongeoorloofde dwang in het algemeen. 
Duitschland, Oostenrijk, Bulgarije, Italië, Noorwegen, Zweden, 
Denemarken, Finland, Zwitserland, Japan, Nederland, New-York, 
Connecticut, Minnesota, Texas, Wisconsin , United States, Engeln.nd. 

Ib. Ongeo07'loofde dwang, gericht op bepel'king der vI'ijlzeid van aI'beid, enz. 
Italitl, Frankrijk, België, Duitschland, Oostenrijk, Bulgarije, 
Nederland, Alabama, Georgia, Illinois, Maine, Michigan, New
Hampshire, North Dakota, Rhode Island, Wisconsin. 

Ua. Dienstweigel'ing van openbm'e beambten. 
Frankrijk, België, Italië, Hongarije, Bulgarije, Noorwegen, Zwit
serland, Engeland, Vereenigde Staten. 

Ub. Dienstweigel'ing van personen in privaten dienst. 
Frankrijk, Duitschland, Beieren, Bulgarije, Noorwegen , Zwitser
land, Connecticut, Delaware, Illinois, Kansas , Maine, New-Jersey, 
Pennsylvania, United States, Engeland. 

B. Rechtsspraak. 

Nederland, Duitschland, Frankrijk, Engeland, 1llinois, Michigan, New
Yersey, New-York, Pennsylvania, Virginia, Vereenigde Staten. 

1 [In dit Overzicht wns vnn de bepalingen in vreemde talen eene vertaling gegeven. 
die voor het doel vnn uit wel'k geheel overbodig k~t1 gencht woraen en hiel' dus is weggelaten,] 
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Toelichting. 

Wederrechtelijke dwang in het algemeen om iets te doen of te laten 
is op het continent meestal slechts strafbaar als de dwang wordt ge
oefend door geweld of bedreiging (Bulgarije, Italië, Zweden, Finhwd; 
ruimer mis8chien Noorwegen; anders Duitschland, Nederland, Oostenrijk, 
Denemarken, Ontwerpen van Japan en Zwitserland). Zoodra het echter 
de bescherming van de vrijheid van arbeid geldt, wordt reeds straf 
bedreigd op dwang, in zachter vorm geoefend (Frankrijk, Italië, Oosten
rijk, Duitschland, België, Bulgarije). En een omvattender begrip van 
straf baren dwang vindt men ook in Engeland en tal van Amerikaansche 
Staten. 

Dienstweigering van openbare ambtenaren is vrijwel overal strafbaar 
(Italië, Hongarije, Bulgarije, Noorwegen, Zwitsersch Ontwerp, benevens 
ele speciale voorschriften van Frankrijk en België, Ellgeland en N.
Amerika). 

Ook is in menige strafwet het beginsel neergelegd, dat dienstweige
ring of dienstverzuim van personen iu privaten dienst en vooral van 
spoorwegpersoneel straf baar is. Dit straf bare feit is echter in de ver
scbillende landen verscbillend geconstrueerd. 

Terwijl de eene wetgeving leeds het enkele feit der dienstweigering 
strafbaar stelt, I vordert de andere bovendien nog als vereischte voor 
de strafbaarheid, dat de dienstweigering met eene staking in verband 
staat of op stremming van het verkeer is gericht. V gl. Fr ank I' ij Ic , 
N oor weg en, Con n e c tic ut, M a i n e, sect. 8, N e w - Y () I' S e y , 
s. 245, Pen n s y I van i a, s. 357, M a in e, s. 6, Del a wal' e, s. 1 
en 5, Illinois, s. 128,Kansas,vgl.ook Delaware,s.2, Maine, 
s.10, New-Yel'sey, s. 246, Pennsylvania, s. 358, Duitsch
land, Bulgarije, Zwitsel'sch Ontwerp, Beieren, Engeland, 
3 & 4 Viet. ch. 97, s. 13,Illinois, s. 129, Kansas, Maine, s. 
7, vgl. ook 111 i n 0 is, s. 130; Kan sas. 

Een bijzondere plaats neemt Engeland in. Daar is dienstweigering in 
het algemeen en dienstweigering van personen in dienst eener gemeente 
of van een concessionaris eenel' gasfabriek of waterleiding strafbaar, 
maar alleen als hij die weigert te arbeiden, Of ernstig letsel voor per
soon of goed Of ontbreken van gas- of watertoevoer als gevolg van 
zijn weigering kon voorzien (38 en 39. Vict. ch. 86, S. 4 en 5). Zie 
echter ook Eugeland, (spoorwegpersoneel). 

Tel' wille der volledigheid zij ten slotte aangestipt dat het in 1872 
vervallen art. 415 van den Nederlandschen Code Penal tegen dienst
weigering van personen in privaten dienst reageerde en dat de Fransche 
ontwerpen (dat der senatoren, artt. 1 en 2 en dat van Minister 
Tral'ieux, art. 415 jO. art. 414) tot aanvulling van den Code pénal, 
7.9 het ook slechts voor bepaalde bedrij ven, eenzelfde strekking hebben . 

Het overzicht der jurisprudentie behoeft geene toelichting. De groe-

, Sommige Staten, bijv. l11inois en I\uusns, kennen in het· al~emeen aan personen in 
11l'ivalclI dieust het rccllL toe, ten at/l'J1 tijde ontslag te ncnHlIl. Zij llcpalell dan ver,lc,·, 
daL del'gelijk op stoanJen voeL gwomen oulslng niet strafbaar is, behahe Icn aanzien \"00 

den machinist, die zijne maehiue verlaat. 

v 35 
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peering , voor de wetgevingen doorgevoerd, bleek niet wel te handhaven 
voor de rangschikking del' jurisprudentie. Voor een deel ligt de oorzaak 
daarvan in de omstandigheid, dat ook uitspraken zijn opgenomen be
trekkelijk bepalingen, niet in het overzicht van wetgeving vermeld. Zoo 
vonden eenige uitspraken op § L52 Duitsche G. O. en §§ 110 en 253 
Duitsch Srwb. een plaats in het overzicht der jurisprudentie. En ook 
zijn eenige uitspraken van Amerikaansche gerechtshoven opgenomen, 
die, doorgaans op het zgn. ., conspiracy" begrip steunend, quaesties 
rakende stakingen hebben beslist. 

Het overzicht is met zorg bewerkt. De spoed, waarmede het werd 
saamgesteld , sluit evenwel de mogelijkheid van een of andere onvol
ledigheid of vergissing, ook in de bijgevoegde vertaling, niet uit. 

A. WETGEVINGEN. 

I. Ongeoorloofde dwang. 
Wedel'1'echtel0'ke dwang om iets te doen of te laten wordt gestraft, 

indien de dwang geoefend is door: 
1. Gewalt ode l' Bedrohung mit einem VerbrecL.en oder Vergehen 

(geweld of bedreiging met een misdaad of wanbedrijf) (§ 240 Duifsclt 
Strafwb.) 

2. Gewalt oder Bedrohung mit einer Verletzung an Körper, Fr 0 i
hei t, Eh r e oder Ei gen 1. hum gegen den Bedrohten, dessen Familie, 
Verwandte oder gegen andere unter seinen Schutz gestellte Personen 
(geweld of bedreiging met lichamelijk letsel, schennis van vrijheid, eer 
of eigendom tegen den bedreigde, diens bloed- of aanverwadon of andere 
onder zijn bescherming staande personen) (art. 98 Ooslem·. Strafwb.). 

3. Geweld, bedreiging of machtsmisbruik (art. 298 Bulgaal'sc!t Strafwb.). 
4. Gewel<l of bedreiging (art. 154 Ital. Strafwetb.). 
5. Gedragingen, strijdig met de wet, of bedreiging (§ 222 Noorsclt 

St.rafwetb.). 
6. Geweld of bedreiging (art. 22 van Hoofdst. XV Zweedsclt Straf

wetb. , gewijz. door de wet van 10 Juli 1899, Annuaire de la légis
lation étrangère, 1899, bladz. 562) 

7. Geweld of bedreiging met geweld (art. 210 Deensclt Strafwetb.). 
8. Geweld of bedrfliging (§ 12 Hoofdst. 25 Finsclt Strafwetb. ). 
9. Gewalt oder schwere Drohung (geweld of zware bedreiging) (art. 

103 Ontwerp van Zwztm'sclt Strafwetboek volgbns de redactie der ,. Ex
pertenkommission", 1896). 

1 O. Geweld of bedreiging met krenking van lijf, leven, per s 0 0 n
I ij k e v rij hei d, eer of vermogen van bedreigde of verwanten (art. 
283 Ontwerp van Japansclt Strafwetboek, Mit1.eilungen der Internatio
nalen krimin. Vereinigung, Bd. 8, 1899). 

11. Geweld of bedreiging met geweld (art. 284 Nedel'lltndsc!l Straf
wetboek). 

New-Vork. nlltDSEYE's REvlsEIl STATUTES, CODES ANU GENERAL LAWS - 1896. 

Page 464. - Coercion. 

A person, who with a view to compel another person to do or to 



------- -- - ..:;...----~ - ~ 

WEIGE]RrNG VAN AM13T8NAREN EN nu SPOORWEGEN. 543 

abstain from doing a n act wh ie h su e hot her per s 0 n ha s a 
Iegal right to do Ol' to abshin from doing, wrongfully and 
unlawfully, 

1. Uses violenee or infliets injury upon sueh other perllon Ol' his 
family, or a membel' thereof, Ol' upon his property or threatens sueh 
violenee or injury; Ol' 

2. Deprives any su eh person of any tooI, implement Ol' 
c10thing or h i n der s him in th e us e th ere 0 f; or 

3. Uses or attempts the intimidation ofsuehperson by threais 
or force; 

Is guilty of a misdemeanor. 

Connectieut. GENERAL STATUTES of 1888. 

Chapter 99. 

Section 1518. Every person wbo shall threaten, or use a n y Dl e a n s 
to int i m i dat e any person to eompel sueh person, against his wi\1, 
to do Ol' abstain from doing any act which sueh person bas a legal 
right to do, or shall persistently follow sueh person in a dis
Ol' der I y In a n nel', or injUl'A, or threaten to injure, bis property 
with intent to intimidate him shall be lined ..... or irnprisoned ..... 

Minnesota. GENERAL ST.l.TUTES OF 1894:. 

Chapter 92a. - Coereion. 

Sect. 6790. Vgl. hiervoor New-York, nO. 2 en 3. 

Texas. RF.VISED STATU'fES OF 1895. 

Pen al Co de. Title IX. - Unlawful assembly, riots etc. 

AI·t. 299. An :>unlawful assembly" is the meeting of three Ol' more 
persons with intent to aid eaeh otber by violenee or i n a n y 0 th e l' 
mannel' either to eommit an olf.mse or illegally to deprive 
any person of any l' i g h t, or to dis tUl' b him in the en j 0 y men t 
thereof. 

AI·t. 314. Where the persons engaged in any unlawful assembly met 
at first for a lawful purpose , and afterwards agreed upon an unlawful 
purpose , the are equally guilty of the olfense defined in art. 299. 

Wisconsin. S'l'A'l' UT ES OF 1898. 

Chapter 182. - Boyeotting etc. 

Sect. 4466a. Any two or more persons who shall co m bin e, as s o
e i a te, ag ree. . . .. for the purpose of willfully or malieiously in
juring another in his reputation, trade, business or profession by any 
means wbatever or for the purpose of ma 1 i e i 0 u sI y co m peIl i n g 
another to do or perform any act against his will, or pre ven tin g 
or hindering anotber from doing Ol' performing any lawful act 
shall be punished by imprisonment ...... . 


