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United States. REVISED STATUTES OF 1878. 

Title LXX. - Conspiracy etc. 

Seato 5508. If two or more persons ...... ; Ol' if two or more persons 
go in dis g u i se on tbe h i g hw a y, Ol' on tbe pre mis es 0 fan o
th er, with i 11 ten t to p I' e ven tor h i n der bi8 free exercise or 
enjoyment of a n y ri g h tor p l' i v i 1 e ge so secured (i. e. by the 
Constltutiol1 or the law) tbey sb all be fined ..... and imprisoned .... 

Engeland. STATUTES. 

38 & 39 (1875) Victoria, cbapter 86. 

Seal. 7. Ev('\,y person commits a misdemeanor and is liablo ..... . 
to be fined. . . . .. or to imprisonment ..... . 

(a) 
(d) who with a view to compel any otber person to abstain 

from doing or to do any act which such ol her pel'son has a right. 
to do or abstain from doing, wl'ongfnlly and without leg,\1 autbori ty , 

(1) uses violence to or intimidatos such other person or liis wifo Ol' 
children, or injures his property; or 

(2) persistently follows such other person about from pi ace 
to place; or 

(3) h i des a 11 y t 0 0 Is, clothes, or other property owned or used 
by such other person, Ol' dep l' i v es him or h i 11 der s him in th e 
u set her e 0 f; or 

(4) watcbes Ol' besets tbe house or such other pi ace where 
such other person resides, Ol' works, or carries on business, or hap
pens to be, or the approach to sllch house Ol' place; Ol' 

(5) f 0 Ilo IV S sllch other person with two Ol' more other persons in 
ft dis 0 l' der 1 y man n erin Ol' through any ~tl'eet or road. 

Attending at or near the house or place where a person resides , 
Ol' works, or carries on business, Ol' hap pens to be, Ol' the approach 
to such houso or place in order merely to 0 b t ft i nor co m m u ni cat e 
information is not a watching Ol' a besetting within (4). 

Italië. A,'/' 165 St.rafwotboek. Quiconque, avec v i 0 I en c e ou III e na c e 
rostl'eint ou entrave, de quelque manière quo ce soit, la liberté 
do l'industrie ou du commerce, est puni ..... . 

Frankrijk. Al'l. 414 (gew. 25 Maart 1864) Strafwetboek. Sera puui 
...... quiconqne à l'aide de violen ces, voies de fait, mennces 
ou 111 a no e u v r e s fr a u d u 1 e us es, aura amené ou mnintenu, tenté 
d'amener ou de mnitltenir une cessation concertée de travail, dans 10 
but de fOl'Cel' la hausse ou la baisso des salaires ou de porter atteinte 
au libre exercice de l'industrie ou du travail. 

Al·i. 414 Strafwetboek volgens het Ontwerp van Ministet Trarieux. 
,.Sera puni d'Ull omprisonnoment de six jours à trois nns et d'une 

amende de 16 fl'. à 3000 fr. ou de l'une do ces deux peines seule
ment quicon(lue à l' a i d ede v i ol e n ces, v 0 i e s de fa i t, men a-
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cos ou manoeuvres frauduleuses, aura amenó ou maintenu, 
tentó d'amener ou de maintenir une ces s a t ion con ce r t ó ede 
tra v a i I dans Ie but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou 
de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail." 

Lorsque ... .. . . 

AI·t. 415 Strafwetboek volgens het Ontwelp van Minister Trarieux . 
"Sera lluni d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une 

amende de 16 fr. à 500 fr. ou de l'une de ces deux peines seuleroent, 
quicon'lue aura, en delJors des cas prévus en l'adicle prócédent, am e n é 
ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation 
concertée do travail de la part des ouvriers ot employés d'un 
ser v i c epu b 1 ic auxquels s'appliquent les dis pos i ti 0 n s sréciales 
de l'article 51 de la loi du 15 juillet 1889 sm Ie recrutement 
de l'armée 1." 

België. A/·t. 310 (gew. 30 Maart 1892). Srwb. Sem puni .... toute 
personne qui, dans 10 but de fOl'cer la hausse ou la baisse des salaires 
ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du tr:wail, 
aura commis des violences, proféré des injures ou des menaces, 
lHononcé des amendes, des défenses, desinterdictionsou 
toute prescription quelconque, soit contI·u ceux 'lui travail
lent soit contre ceux qui font travaillor. 

II en sera de mame de ceux 'lui auront porté atteinte à la liberté 
des ma'ltres ou des ou vriers, soit par des rassemblements près des éta
blissements dans lesquels s'exerce Ie travail, ou près de la demeure 
de ceux qui Ie dirigent, soit en se livrant à des act e s d' int i m i
dat ion à l'adresse des ouvriers qui se rendent au travail ou en 
reviennent, soit en pro v 0 q u a nt des ex plo si 0 n s près des (ot,lblis
sements dans lesquels s'excerce Ie trav~il ou dans les loealités babitóes 
par les ou vriers, soit en d é t r u i sa n tie s el ö tu r e s des établisse
ments dans lesquels s'exerce Ie havail, ou des habitations ou terres 
oceupées par les ouvriers, soit en détruisant ou en rendant 
impropres à I'usage auquel ils sont destinés les outils, iustru
men t s, a p par e i lso u eng ins d e tr a v a i I 0 u d' i n dus tri e. 

Duitschland. AI,t. 153 Gewerbeordnung. Wel' Andere dUl'ch Anwen
dung kö l' perI i e h en Zwo. n ges, dUl'eh Dro h un gen, durch Ehl'
verletzung oder Verrufserkl~irung bestimmt oderzubestimmen 
Bucht, an solchen Verabredungen (d. b. WOl Bebufe der Erlangung 
günstiger Lohn- und A rbeitsbedingungen , insbesondere mittelst l!:instel· 
lung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter) Tbeil zu nebmen oder 
ilJnen Folge zu leisten , oder Andere durcb gleiche l'lfittel h i n der t 
oder zu h i II der n versucht, von solchen Verabredungen :mrück:mtreten, 
wird. . . .. bestraft ..... . 

Oostenrijk. AI·t. 3 del' wet van 7 April 1870 (lt G. TI. 43). Wel', 

I Onder art. 51 ~ezer wel n.llen omler meer: 
CllCmitlS de Je,. , 

Scclions tcchni!lllcs; )1crsollne! .1e !'clp!oitulioll lcchniqllc; ullmillistraliun centrale. 
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urn das Zustandekommen, die Verbreitung oder die zwangsweise DUI'ch
führung einer der in dem § 2 bezeichneten Verabredungen (d. b, zum 
Behufe der Auferlegung ungünstigerer oder der Erlangung günstigerer 
Arbeitsbedingungen) zu bewirken, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer an 
der Ausführung ihres freien Entschlusses, Arbeit zu geben oder tU 

nehmen, durch Mittel der Einschüchterung oder der Gewalt 
hindert. . . . . .. ist... . ... zu bestrafen. 

Bulgarije. AI·t. 300 Srwb. Wel' Arbeiter in einer gewerblicben Anstalt 
adel' Fabrik n ö tig t, ihre Arbeiten einzustellen oder die eingestellten 
Arbeiten nicht wieder aufzunehmen, wird . .. . . bestraft. 

Nederland. AI,t. 414 Code pénal (vel'vallen 1872), Alle onderlinge 
zamenspanning of vereeniging van degenen, die handwerkslieden in het 
werk stellen , strekkende om tegen regt en billijkheid eene verminde
ring van het werkloon àoor te drijven, wanneer zij van een poging of 
(een) aanvang van uitvoering gevolgd wordt, zal ... .. . gestraft worden . 

.Art. 415 Code pénal (vel'vallen 1872). Alle onderlinge zamenspanning 
of vereeniging van de zijde der werklieden, om te gelijker tijd het werk 
te doen ophouden, het werk in eene fabriek of werkplaats te verbie
den, het te werk komen en blijven vóór of na zeker uur te beletten, 
en in het algemeen, om den arbeid te doen staken, te beletten of 
duurder te maken, zoo wanneer el' eenige poging in het werk gesteld 
of een aanvang met de uitvoering gemaakt is, zal gestraft worden met 
gevangenis van ten minste één maand, en ten hoogste drie maanden . 

De boofden of aanleggers zullen gestraft worden met een gevangen
zetting van twee tot vijf jaren. 

Art. 416 Code pénal (vervallen 1872). Ook zullen gestraft worden 
lOet de straffen bij bet vorig artikel gesteld en met inachtneming van 
hetzelfde onderscheid, de werklieden, die eenige boete I verbod, ont
zegging, of eenige proscriptie onder den naam van vervloeking of 
verdoeming, of wat benaming het zijn mag I uitgesproken of aangezegd 
zullen hebben, hetzij tegen de fabrieksbestuurders en ondernemers van 
werken I hetzij tegen elkander. 

Art. 1 der Wet van 12 April 1872 (Staatsblad nO. 24) vel'vangende 
de artt. 414, 415 en 416 Code Pénal, en op haar beurt afgeschojt 
door de Invoeringswet op het Wetboek van Strafrecht. [Zie hiervoor 
bI. 73 en Dl. II bI. 443]. 

Al wie inbreuk heeft gemaakt of gepoogd heeft inbreuk te maken 
op eens anders vrijheid in de uitoefening van zijn arbAid of nijverheid, 
wordt gestraft: 

met gevangenisstraf van ééne maand tot twee jaren en geldboete 
van 25 tot 200 gulden, te zamen of afzonderlijk, indien dit geschied 
is door geweld, door beschadiging of on bruikbaarrnaking van werktuigen 
of gereedschap, door bedreigingen met eenig strafbaar feit of door 
bedriegelijke handelingen; 

met gevangenisstraf van zes dagen tot drie maanden en geldboete 
van 8 tot 200 gulden, te zamen of afzonderlijk, indien dit geschied 
is door beleediging of door deelneming aan z~menscholingen ; 
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alles voor zoover , bij eenige wet tegen de feiten, bij de twee vorige 
zinsneden bedoeld, geen zwaardere siraffen zijn bedreigd. 

Alabama. CODE OF 1896, VOL. II - CltlM1NAL. 

Obapter 192 - Intimidation. 

Seet. 5511. Any person who ..... or who disturbs, intorferes witb, 
Ol' pre ven ts or i n a n y man n er al.tempts to pre ven t ibe peaeeable 
exereise of any lawful industry, business, or eo.lling by any 
other person, must, ..... be fined ..... o.nd mayalso be imprisoned .... 

Georgia. CODE Ol" 1895. - PENH COUE. 

Fourth Division. 

Art. 15 - Intimidation etc. 

Seet. 123. If ally person. . . .. by threats, violence, iniimidaiion Ol' 

ot her u n 1 a w fu I me a n s, shall prevent or attempi. to prevent any 
person. . . .. in this State from engaging in, remaining in, or p e 1'

forming the business, labor or duties of any hLwfui 
e m plo y men tor 0 ecu pat ion, su eh offender. . . .. sball be guilty 
of a misdemeanor. 

Seet. 126. If any person. . . .. by threats, violenee, intimidation Ol' 

other un1awful means shall hinder the owner, manager or 
proprietor for tbe time being from con t r 011 in g, u sin g, 0 per a
t i n gor wor kin g a n y pro p e rt y in any Io.wfu1 oeeupation, or 
shall, by su eh 111 e a n s h i n der sueh person from bi rin gor e m-
p I 0 yin g la b 0 r e l'S 0 r e 111 plo y e es, sueh offender. ...... , sball 
be guilty of a misdemeanor. 

lIIinois. ANNOTATED STATUTES OF 1896. 

Chapter 38. Intimidation. 

Seet. 294. If any two or more persons sball co mb i ne 1'01' the pur
pose of dep r i v i n g the owner or possessor of proporiy of its I awf u I 
use and management, or of preventing by tbreats, suggestions 
of dangel', Ol' o.ny unlawful means, any person from being 
e m plo ye d by or 0 L t a i ni n gem IJ I 0 Y m El nt from any sueh owner 
or possessor ....... , su eh persons so offending shall be fined, .... . 
or confined ...... . 

Seet. 295. If any person shall, by threat, intimidation or unlaw
ful interferenee, seek to preTent any other person from working 
or from 0 b t a i ni n g wor k at any Iawful business ...... , sueh per-
son ... " sball be fined ..... . 

Seet. 296. Whoever ent ers a eoal bank, mine, shaft, manufactory, 
building or premises of anotber, with intent ..... by meaos of tbreats, 
iotimidation, Ol' riotous or oiher unlawful doings to eause 

I 

! 
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any person employed therein to 1 e a v e h is e mp 1 0 Y III e n L, shall be 
fin ed. . . .. or confined. . .. 

Maine. REVISED STATUTES O~' 1883. 

Chapter 123. StrIkes. 

Seet.9. Whoever, alone or in pursuancc or furthel'ance 
of any agreement ..... to do ..... any act in contcmplation ... 
of a dispute..... bet ween a gas, telegraph, or railroad corporation 
and its employees or workmen, wrongfully and without authority .... 
intimidates any person, in any way or by any means,withintcnL 
thereby to cornpel such person against his win to do, or abstain from 
doing any act which he has lt legal right to do or abstain from doing ; 
or, on the pre mises of such corporation, by b rib e r y, or in a n y 
man n er or by an y mean s, induces ..... such person to I ea v e 
the employment and service of sucb corporation with intent 
Lbereby to further tbe objets of such combination or agreement. ; or in 
aD y wa y interferes with such person while in the performance of bis 
duty; or threatens or per sis ten tI Y f 011 0 w s such person in a 
disorderly manner ..... with either of said intents, shall be 
punished ..... 

Michigan. COMPILED LAWS Ol' 1897. 

Cbapter 315. - Intimidation etc. 

Seetion 11343. If any person..... shall, by threats, inLimidations 
or 0 t her wis e and wit hou t a ut hor i t y 0 f la w, in L erf ere 
wi th, or in al1 y way mol est ...... any Illcchanic or other laborer, 
in tho quiet and peaceable pursuit of his lawful avoeation, 
sueh person ... " shall be deemed guilty of a misdemeanor ..... 

New Hampshire. PUBI,IC STA'l'UT~;S O~' 1891. 

Chaplcr 264. Attempting to prevent pursuit of business or oecupaLion. 

Seet. 2. No perbon shall adress any offcnsive, dorisive, or 
annoying word to ally other person who is lawfully in any 
s tr e c t or 0 Lh e r pub I iep I ace, nor c td I liim by ally 0 ff en s i v 0 

or d cri s i ven a ID e, nor mak e any n 0 i s e or c x c I a mat ion in 
his presence and hearing with int ent to deridc, offcud or annoy him, 
or top re v e 11 t him from IJ u l' S u i n g his lawful bus i 11 es s or 0 c. 
cupation. 

CHAP'l'Elt 266. - IN'l'lMIOA'l'ION. 

Seet. 12. If any pcrson shall interfel'e i 11 a n y wa y whalevcl' to 
injure or damagc lInother in his person or property,. . . .. or shall 
endeavour to prevent aDy person from engaging in bis luwful 
bus i nes s, tra deo r c a II i 11 g, he shall be fi Ded .... 
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North Dakofa. REV1SED CODES O~' 1895. - PENAL CODE. 

Sect. 7041. Every person...... who mal i c i 0 u s I y inierferes or 
hindel's, i 11 a n y wa y, any citizen of this State from 0 b t a i n i n g 
e m plo y men t or en j 0 yin gem plo y men t, already obtained .... , 
is guilty of a misdemeanor. 

Rhode Island. GENEltAL LAWS Ol!' 1896. 

Chapter 279. Obstructing conduct of business, etc. 

,'eet. 45. Every person who shall willfully alld maliciously or mi
scbievously injure Ol' destroy the property of anothcr, or 0 b s L l' U c t 
th c us e 0 f th e pl'O per t y of another, or 0 b s t r u etanother in 
the prosecution of bis lawful business Ol' pursuits in any 
III a n ne 1'. . • • .. shaJl be fined. . . . .. or be imprisoned .... . 

Wisconsin. S'I'ATUTES O~' 1898. 

Chapter 182. Boycotting etc. 

Sect. 44li6c. Any pcrson wbo Ly threats, intimidatioIl, force or 
co ere i 0 n 0 f all y ki 11 d bbaJl h i n der 0 l' IJ re ven t any vther per
son from engaging in or cOlltinuing in any lawful work 
or e 1lI plo y men i, eitber for hilllself or as a wagewol'ker..... shall 
be punished ..... . 

11. Dienstweigering. 

Frankrijk. Lh·l. 126 Snvb. Seront coupables .... Jes fODctionnail'es 
publies qui auront, par délibémtion, lUTêté de don nel' des déllJ iss ions 
dOIlt l'objet ou l'effet serait d'empêchel' on de suspeIlllrc soit l'admi
nistration de la justice soit l'accomplissement d'UIl service quelconquc. 

België. Art. 236 Srwb. Een soortgelijke bepaling als in Frankrijk. 

!talie. AI·t. 178 Srwb. Le fonctionnaire public qui, sous quelque 
prétexte que ce soit, en dehors du cas de silence, d'obscurité, de con· 
imdietion ou d'insuflisance de la loi, omet ou refuse de faire un 
ti e tc des esf 0 n ct ion s, est puni .... . 

Hongarije. .AI·t. 480 Srwb. Commet .... et sera puni .... tout Ionc-
tiOJlDaire public qui refnse de remplir les devoil's de ses fonc
i i 0 DS. 

Bulgarije. AI·t. 443 Srwb. EiJl Beambter, del' sieb del' El'füllung der 
ibm ~tmtlich obliegenden Pflichten entzieht, wird .... bestraft. 

Noorwegen. Lb·l. 123 Sl'wb, Unterlässt cin ölfentlicher BeamLcr die 
Erfüllung eintr Dienslpfiicht oder übertritt er in sonstiger Weise seine 
Dienstpflichten, so wird er .. . . bestraft. 

II1 

I1 
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Zwitserland. Art. 200. Ontwerp Strafwbk. (Redactie der Experten
commissie 1896). Del' Beambte der. ... sich ohne stichbaltigen Grund 
weigert, eine Amtsbandlung vorzunebmen, wird .... bestraft. 

Engeland. Common law. (Stephen, Digest of the criminal law, 
1894, bI. 90). 

Evel'y public office1' commits a misdemeano1' who w i I fu II y neg I e cts 
to pel'form any d u ty wbich he is bound either by common law OL' 

by statute to perform, provided tb at the discharge of such duty is 
not attended wij h greater danger than a man of ordinary firmnes and 
activity may be expected to encounter. 

Vereenigde Staten. Bis hop, On the criminal law, I, § 459. 

Any act or omission, in disobedience of official duty, by one who 
bas accepted public office, is, wheu of public concern, in general , 
punisbable as a crime. 

Frankrijk. Al't. 20 de la Loi du 15 Juillet 1845. Sera puni d'un 
emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur 
garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi . 

.lh·t. 1 van het in 1895 door eenige sen a tor en ingediende 0 n L
wel' p. Sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et 
d'une amende de 16 fr. à 500 fr. toute coalition de la part des ou vriers 
des arsenaux de l'Etat, des ouvriers ou employés des au tres eXIJloita
tions de l'Etat, des agents des compagnies dc chemin de 
fe r pour faire ces ser , suspendre ou empêcher Ie travail, s'il y a eu 
tentative ou commencement d'exécution. 

Les chefs ou moteul'S seront punis d'un emprisonnement de deUK à 
cinq ans. 

AI·t. 2 van gemeld 0 n t wel' p. Toute provocation à commettre Ie 
délit ci· dessus spécifié sera puni d'un emp1'isonnement de trois mois à 
deux ans et d'une amênde de 100 fr. à 3000 fr. 

tb·t. 415 jO. art. 414 van den Code Pénal volgens het Ontwerp van 
den Minister Trarieux. V gl. daarvoor hierboven Fr ank l' ij k, bladiI. 545. 

Duitschland. tb·t. 318. Srwb. Wel' durch eine der vorbezeichneten 
Handlungen den Betrieb einer zu öffentlichen Zwecken dienenden Tele
grapbenanlage verhindert oder geftihrdet, wird .... bestraft. 

Gleiche Strafe trifft die ZUl' Beaufsichtigung und Bedienung del' Te
legraphenanlagen uud ihrer Zubehörungen angestellten Personen, wenn 
sie durch Vernachlässigung der ihnen obliegenden Pflich
ten den Betrieb vel' h i n del' n oder geHi,hrden. 

AI·t. 318 a. Toepasselijkverklaring van art. 318 op telefoon en 
,. Rohrpost". 

BeiJeren. Al't. 356 Srwb. van 1861 (vervallen ten gevolge van de 
invoering van het Duitsche Srwb.). Wel' widerrechtlich die Mö-
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glichkeit, der Benutzung einer zum öffentlichen Gebrauche be
stimmten Eisenbahn a u fh ebt oder bes c h r ä n kt oder einen Transport 
auf derselben ganz oder teil weise verhindert, soll .... bestraft werden .... 

Bulgarije. Art. 409 Srwb. Nach Art. 408 wird auch derjenige Tele
graphen-Beambte oder - Bedienstete bestraft I der VOl' s lt t z I i c h oder 
durch Ver n ach I ä s s i gun g se i n e r Die n s t p fl i c h t den telegra
phischen Verkehr st ö r t, h i n d e rt oder u n ter b r i c h t. 

Noorwegen. Ad. 409 Srwb. Wer ohne gesetzlichen oder ausreichen
den Grund einen Dienst, zu dem er sich verpfliclltet hat, verläszt oder 
Rnzutreten unterläszt, ..... wird mit Geldstrafe bestraft. 

Unter besonders erschwerenden Umständen kann Gef'Jngnis bis zu 3 
Monaten verhängt werden. 

A,·t. 412 Srwb. Wenn ein Dienstpflichtiger durch recbtswidriges Weg
bleiben vom Dienst oder dur c h Wei gel' u n g , ibm 0 b I ie gen d e 
Arbeiten auszuführen, seine Pflichten verletzt ...... so wird er 
mit Geldstrafe bestraft. 

(De artt. 410, 411, 412 lid 2 bedreigen ook straf tegen den pa
troon, die zijn verplichtingen niet vervult). 

Zwitserland. A7·t. 170. Ontwerp Srwb. (hiervoor geciteerd) Wer den 
öffentlichen Telegraphen - oder Telephon - Verkehr v 0 I' S ti. t z I i c h 
h i n d e rt oder ge f ä h l' d et, wird ..... bestraft. 

Wel' den ölfentlichen Telegraphen - oder 'relephon-Verkehr fa h r
I ä s s i g h i n d e rt 0 der g e fä h r d et, wird ..... bestraft. 

Connecticut. GENEltAL STATUTES OF 1888. 

Chapter 99. - Olfences of strikel's. 

Sect. 1517 (as amended by chapt. 87, acts of 1895). Every person 
who shall unlawfully, maliciously, and in v i 0 I a t ion 0 f h i s dut y 
or con tr a ct, unnecessarily st 0 p, del a y, or a ban don any loco
motive, cal', or train of cars, or streetrailwaycar, or shall maliciously 
injure, h i n der or obstruct tbe use of any loc 0 mot i v e, cal' 0 l' 

r a i I r 0 a d or st ree tra i I w a y cal', or s tr eet r a i I w a y, shall be 
lined .... or imprisoned ..... . 

Delaware. REVISED CODE OF 1893. 

Page 928. - Strikes of railroad employees. 

Sect . 1. If any locomotive engineer, upon any railroad within 
tbis State, who shall, at the time, be engaged in any strike, or 
with a view to incite others to such strike, or in furthe· 
rance of any combination or preconcerted arrallgement ..... to 
bring about or pro d u ces u eh st rik e, shaU a ban don th e loc o
mot i vee n gin e in h i s c har ge, when attached either to a pas
senger or freight train, at any place otber than the schedule Ol other
wise appoillted <1estinatioll of such train, or sball l' e f us e or neg I e c t 
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top l' 0 C eed with said train to the place of destination, as aforesaid, 
evory such person, so ofrending, shall be deemed guilty of a Illisde-
meanor ..... . 

Sect. 2. If any locomotive engineer or railroad employee, 
within this State, for the purpose of furthering tbe object of, Ol' 
I end i n g a i d t 0, a n y st l' ik e or strikes organised Ol' attempted 
to be maintained on anyother railroad . .. . shall refuse or neglect., 
in tbe course of bis employment, to aid in t.he movement over 
alld upon th€- tracks of the company employing him, 
of the cars of such 0 t her railroad company, or receive tberefrom 
in course of transit where strikes are, either then, or may bave been 
organiscd or attempted to be maintained, as aforesaid, every person, 
80 ofrending, shall be deemed guilty of a misdemeanor ..... 

Sect. 5. If any conductor, baggage master, brakeman, or otber train 
mau, employed on eitber a freight or passengertrain , on any railroad 
within this State, shall a ban don th e tra i n to wbich he is 80 aLLa 
ched, or with which he is connected, in furtherance of any 
strike or with a view of inciting others to sucb strike, or in 
a i dof a n y 0 th ers who may be engaged in such strike, at any placp 
other than the schedule or otherwise appointed destination of such train, 
or shall refuse or neglect to proceed with sueh train to it!\ 
place of destination, every such persou , so ofrending, shall be deemed 
guilty of a misderneanor .... 

lIIinois. ANNol'ATED S1'Al'UTES Ol' 1896. 

Chapter 114. - Strikes etc. 

Secl. 128. If any locomotive engineer in furLherance of any 
combinatiOIl or agreement, shall willfully and maliciou~ly aban
don his locomotive upon any railroad at any other point than the 
rcgular schedule destination of such locomotive, he shall be fined .... 
and confined .... 

Sect. 129. If any person .... shall, willfully and maliciously by a n y 
act or by means of intimidation, impede or obstruct, except 
b y d u e pro ces sof I a w, the regular operation lInd conduct of the 
bu sin ess 0 f any rail l' oad co lil pan y or other corporation , firm 
or individual in this State, or thc reg u I a l' run n i n g of any 10CG

lIlotive engine, freight or passen gel' traiu of any such company, or 
the labor and business of any sueh corporation, firm or individual, 
he ... . shall .... be punished . . .. 

Sert. 130. If two or more persons shall willfully and malieiously 
co m bin e 0 l' con spi r e together to 0 b s t l' U ct 0 l' imp ede by a n y 
act. or by means of intimidation , tbe regular operation and conduct 
of the business of any railroad company or any other corpo
ration , firm or individu al in this State, or to impede , hinder or ob
struct, e x c e IJ t b Y d u e 11 r 0 ces sof 1 a w, t h e l' e g u I a l' l' U nni n g 
of any locomotive engine, freight or passenger train on any railroad, 



-- ~----~--=::-- .-

WEIGERING VAN AMBTENAREN EN B[J SPOORWEGEN, 553 

Ol' the labor Ol' business of such corporation, fit'm or individu al , such 
person shall .... be punished .... 

Kansas. GENERA.L STATUTES Ol' 1897, 

Chapter 100. - Strikes etc. 

Sect. 487-489. Ovet'eenkomstig de hierboven medegedeelde voor · 
schriften, in Illinois geldend. 

Maine. R&VISED S'fATUTES OF 1883. 

Cbapter 123. - Strikes etc. 

Sect. 6. Any employee of a railroad corporation wbo, i 11 P U l' S u
ance of an agreement or combination by two or morc persollS to 
do, or procure to be done, any act in contemplation or furtberancp 
of a dispute between su eh corporation and its employees, u n I a w· 
fully or in violation of his duty Ol' contract, stops or 
unnecessarily delays or abandons a locomotive Ol' any cal' or 
train of cars .... 01' i n a n y wa y h in del' SOl' 0 b s tl' U cts the us c 
of any locomotive, cal' Ol' train of cars on the railroad of sucb corpo
ration , shall be punisbed. , , . 

Sect. 7. Whoever .... j or whoever , having charge of any locomo
tive or c:lrriage while upon or in use on any railway of any railroad 
corporation, willfully stops, leaves Ol' abandons the same .. 
with intent thereby to hinder, delny Ol' in any manner, 
to obstl'uct Ol' injure the management and oporation of 
a n y l' a i I r 0 a dor l' a i 1 w a y, ot' tbe business of any corporation 
operating Ol' owning tbe same Ol' of any othel' corporation or person .... 
shall be punisbed .... 

Sect. 8. Whoever, baving any management of, Ol' contr01 .... over 
any railroad locomoti ve, cal' or train, while it is used for the carriage 
of persons or' property, or is at any time gUtlty of gross carelessness 
Ot' neglect on, or in 1'e13tion to, tbe management Ol' contr01 thereof j 
Ot' m a 1 i c i 0 u sI Y st 0 P SOl' del a y s tb esa mei n v i 0 I a ti 0 n 0 f 
th e l' u les a Jl d l' e gul a t ion s tb a n i It f 0 l' C e for tbe operation 
tbereof; .... sball be punisbed .... 

Sect. 10, Soortgelijk als hierboven Delaware, Revised Code or 1893 , 
Page 928, Sect. 2, 

New-Jersey, GENEltAL STA'rU'l'Es OF 1895. 

Page 2696. - Strikes etc, 

Sec/. 245. If any locomotive engineer Ol' atb er railroad 
e mp 1 0 Y e e upon any railroad witbin tbis State, eng a g e d i 11 a n y 
st l' ik e, or wil.b a view to in ei t e 0 th ers tos u cbs t l' ik e or in 
furtberance of any combin&tion or preconcorted arrange
men t with any othp.r person to bring about a strike, sball a ban don 
the locomotive engine in bis charge, when aitacbed eitber to a pas-
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sen gel' or a freight train, at any place other tban the schedule or 
otherwise appointed destination of such train, or shall l' e fu s e 0 l' 

neg I e ct t 0 con tin u e tod i s c bar g e h is dut y, or to pro c e e , 
with said train to the place of destination as afol'esaid, be sball be 
deemed guilty of a misdemeanor .... 

Sect. 246. Soortgelijk als hierboven Delaware, Revised Code of 1893, 
Page 928, Sect. 2. 

Pennsylvania. BRIGHTLY'S PUItDON'S DWEs'r 1895. 

Page 533. - Strikes etc. 

Sect. 357 and 358. Soortgelijk als hierboven New-Jersey, General 
Statutes of 1895, page 2696, Sect. 245 and 246. 

United States. Interstate-commerce act, 1887, gewijzigd 1889, (Sect. 
10), en Revised Statutes of 1878, Sect. 5440 (conspiracy). 

Ingevolge deze voorschriften zijn spoorwegbeambten die staken en 
daardoor den overgang van goederen van de eene lijn op de andere 
beletten, strafbaar. 

Vg. Toledo etc. Railway Co. v. Pennsylvania (54 Federal Reporter, 
730). Soortgelijke beslissingen Water house v. Comer (55 Federal Re
portér, 149), United States v. Workingmen's Amalgamated Council 
(54 Federal Reporter, 994). Vg. hieronder Overz. Rsspr. onder Ver
eenigde Staten. 

V g. v. Liszt, die Strafgesetzgebung der Gegenwart, Bd. II, blz. 219 
ondel·aan. 

Engeland. STATUTES. 

3 & 4 Vict. c. 97, s. 13. Every one is guilty of a misdemeanor ... 
who, being an engine driver, guard, portel' or other servIlont in tbe 
employ of a railway company, is found drunk 0 r co m m i t tin g a n 
offence against tbe bye-laws of the company, or wilfully, 
maliciously I or negligently doe s or 0 m i t s tod 0 a n y act wbereby 
the life or limb of any person upon the railway shall Ol' might be in
jured or the passage of engines, carriages or trains i m
peded ..... 

38 & 39 Vict. c. 86, s. 5. Every person commits a misdemeanor .... 
who wilfully and maliciously b rea ksa con t l' act 0 f ser v ic e 0 r 
o f h i l' i n g, knowing or ha ving reasonable cause to believe that the 
pro b a bIe con s e q u en c e of his so doing.... will be to endangel' 
human life or cause serious bodily inj ury, or to expose valuable pro
perty, whether realor personIlol, to destruction or serious injury. 

V g. soortgelijke bepaling in New-York, Birdseye's Revised Statutes 
etc., 1896, page 1939, Sect. 10. 

38 & 39. Vict. c. 86, s. 4. Every person commits a misdemeanor .... 
who, being employed by a municipal authority, or by acom 

pan y 0 l' con tra c tor upon whom is imposed by Act of Parliamen t 
the duty, or who have otherwise assumed the duty of su p P I yin g 

----- --
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any city, borough, town or place or any part thereof, wit h gas 0 l' 

water, wilfully and maliciously breaks a contract of service 
with that authority or company or contmctor, knowing, or havin g 
reasonabie cause to believe, that the pro ba bie con s e q u e 11 ces 0 f 
his so doing .... will be to deprive tho inhabitants of that 
city, borough, town, pi ace or part, wholly or to a great extent of 
tboir supply of gas or water. 

B. RECHTSPRAAK. 

Nederland. 

I. Art. 415 Co dep é n. (vervallen). V g. Over7.icht 
van wetg. hiervoor. 

Dit artikel is algemeen ten opzichte van alle soorten van werken, 
en niet uitsluitend van toepassing op de onderlinge samenspanning van 
werklieden, die, in een werkplaats vereenigd, te zamen arbeiden. H. R. 
22 Sept. 1840, W. 179. - H. R. 5 Jan. 1841, W. 154. -

n. Art. 1 der Wet van 12 April 1872 Stb!. 24 (vervallen). 
Vg. Overzicht van wetg. hiervoor. 

1. De wet van 12 A pril 1872 stelt niet uitsluitend strafbaar belem· 
mering door coalities van werklieden, d. i. dwang tot werkstaking, 
maar ook elke andere feitelijke inbreuk. H. R. 24 Maart 1879. W. 4370. 

2. Eenige personen, die gezamenlijk op eene kermis een caroussel
houder toeroepen: » luiten en afbreken, anders doen wij ltet," zoodat 
deze zich genoodzaakt heeft gezien aan dat bevel te voldoen, maken 
zich schuldig aan overtreding van art. 1 van gemelde wet. - Bl'ielle 
7 Nov. 1872, P. v. J. I. 47, bijv. 

lIl. Art. 284 Sr w b. V g. Overzicht van wetg. hiervoor. 

1. De bij art. 284 !O. gevorderde d wang is aan wezig , wanneer vast
staat dat des beklaagden bedreiging, dat hij zeker persoon van de 
plaats waal' deze stond, zou slaan, indien deze zijn arbeid niet staakte, 
het middel is geweest waardoor die persoon tot staking is bewogen. 
H. R. 8 April 1890, W. 5860. 

2. Dwingen tot werkstaking is dwingen iets niet te doen. Hof Leeu· 
warden, 23 Aug. 1888, 13 September 1888, Tijds. van Sr. V. 520, aant. 7. 

3. Geweld is aanwezig. wanneer meer vereenigde personen de wielen 
van een wagen aangrgpen om het vervoer van dien wagen te verhin· 
deren, zonder dat daarbij eenig persoon is aangeraakt of aan den wagen 
eenige beschadiging is toegebracht. Hof Amsterdam, 27 Oct. 1891, W. 6144. 
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4. Voor den bij dit artikel gevorderden dwang is elk geweld, hoe 
gering ook, voldoende te achten. Rbk. 's-Hertogenbosch 14 Oct. 1896, 
P. v. J. 1896, no. 99. 

Duitschland. 

1. § 152. Gewerbeordnung 1) 

1. De Gewerbeordnung heft de verbods- en strafbepalingen op, die 
tegen de in § 152 bedoelde vereenigingen in de verschillende Duitsche 
Staten vroeger bestonden. In het midden blijft echter, welke middelen, 
afgezien van de coalitie zelve, tot bereiking van het in § 152 omschrevl'n 
doel mogen worden aangewend. Zijn deze middelen dool' andere wetten 
verboden en is hunne aan wending straf baar gesteld, zoo blijft die straf·, 
bedreiging geillen. (Reichsgericht, 60ct. 1890, Entscheidungen XXI, 120). 

Daarom zÜn al die politieverordeningen rechtsgeldig, die krachtens 
wettelijk voorschrift, tot handhaving der openbare orde en rust of tot 
voorkoming van overlast op den openbaren weg door het "posten" uit
gevaardigd zijn. Kammergericht, 23 Nov. 1899, Deutsche Jur. Zeit. 
V, 167. Een beslissing van het Reichsgericht van 4 Febr. 1901 (E XXXIV, 
121) verklaarde evenwel een Lübecker Senaatsverordeniug met de wet 
strüdig, omdat zÜ zich direct tegen het posten richtte. 

H. § 153. Gewerbeordnung. Vg. Overzicht 
van wetg. hiervoor. 

1. LichallJelüke dwang is iedere inwerking op het lichaam. K. G.I0 
Febr. 1898. GOW'DAMMEl~, Archiv. f. Stro XLVI, 61. 

2. Bedreiging is het in uitzicht stellen van een nadeel met het oog
merk, door de aldus verwekte vrees een wederrechte1!jkell dwang op 
de wilsuiting te oefenen. Daarvan is wel te onderscheiden de aan iemand 
- onder eerbiediging van de vrijheid zijner beslissing - gedane mededee· 
ling, dat anderen I voor het geval van een bepaald handelen of laten 
zünerzüds, op zijne benadeeling gerichte oogmerken koesteren, ook 
wanneer die llIededeeling gedaan wordt om hem tot deelneming aan 
afspraken of tot het aannemen van contractsvoorwaarden te bewegen. 
Immers zulk epne mededeeling kan met goede bedoeling geschieden. 
Met welk oogmerk de mededeeling geschiedt, moet uit de omstandig
heden worden opgemaakt.. RG. 30 Nov. 1881, E. V 214; RG. 20 Juni 
1895, E. XXVII 307. Afwijl.;endlW. 9 Maart 1900, Goltd.XLVII 167. 

3. Er kan bedreiging liggen in een handeling, waardoor aan iemand, 
om hem het uittreden uit een vereeniging tot staking te beletteu, het 
gevaar van een vermogensnadeel in uitzicht wordt gesteld (Obertribunal, 

1) _ ~ 152. Alle Verbole nou Stl'Uf ueslimmuugen gegen Gewcrbctrcibcntlc, gewcl'
bliche Gehiilfen, Ge~cllen otlel' Fubl'ikadJeitel' wegen Vernul'ednngen llnd Vereinignngcn 
Zllm Behufc del' El'lnngung giinstigc:' J.ohn- IIIltI AI,ueitsue,lingllllgen. insueSOUllcl'c mil
telst Eiostcllnng ,Icl' AI'IJcil oJel' EnllllsslIlIg tlCI' AI'heilcl', II'cl',lcn nnfgchohclI. 

Jcdem 'fcilnehmc,' sleht dcl' Rücktl'ill von solchcn VCl'einignngcn nou VCl'nbl'cdungeu 
fl'ei, nDd es findet ans lelzlel'cu weder Klogc noch Einl'euc stalt . 
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1 Juli 1875, OPPENHOF, Rechtssprechung, XVI 503 , gelijk ook in de 
uitvaardiging van een »Sperre" (boycott) over een bedrijf (OeUe, 27 
Sept. 1890, Goltd. XXXVIII 377). 

4 . Of het bedreigde nadeel ~ wederrechtelijk" is, doet niet ter zake. 
Ook hij die met een handeling dreigt, welke hij bevoegd is te verrich
ten, kan strafbaar zijn, als daarmede slechts een wed e r r e c h tel ij k e 
in werking op de wilsbepaling van een ander beoogd wordt. Wederrech
telijk is iedere bedreiging, bestemd de deelneming aan een "Verabre
dung" (afspraak) af te dwingen of de vrijheid van het terugtreden te 
beperken, voorzoovel' hem die dreigt, niet krachtens bijzonderen titel 
tegenover den bedreigde het recht toekomt, dezen te dwingen . RG. 19 
Oct. 1886. E, XIV 387; Hamburg 10 Mei 1900, Gvl/d. XLVIII 158 . 
Vgl. ook RG. 12 Febr. 1880, E. I 205; RG. 22 Nov. 1881, E. V 171. 

5. De vrijheid van arbeidscontract en van coalitierecht kan niet ver
hinderen, dat vereenigde werkgevers of arbeiders zich aan "Erpressung" 
(afpersing) schuldig maken, wanneer zij - ten einde gunstige loons
voorwaarden te erlangen, waarop hun niet reeds een op de wet ge
gronde aanspraak toekomt - beproeven dool' bedreigingen de tegen
partij te bewegen, aan de door de vereeniging getroffen afspraken te 
voldoen. RG. 6 Oct. 1890, E. XXI 114. V gl. hierondel' § 253 Duitsch 
Srwb. no. 1. 

III. § 110. Strafwetboek. J) 

Voorwerp van de strafrechtelijke bescherming is de autoriteit der wet 
(ook der burgerlijke wet). Daarom vormt de ~ Aufforderung" (opruiing) 
tot een met de wet strijdige handeling (contractbreuk) geene overtre
ding van § 110 . De handeling, waartoe opgeruid wordt, moet zich 
bewust tegen de wet zelf keeren; zij moet de bindende kracht der wet 

negeeren. R. G. 3 Dec. 1889, 2: ~e:~' 1889, 2 Febr. 1891 , 27 Oct. 

1891, E. XX 68 , 150; XXI 355 ; XXII 185. 

IV. § 253. Strafwetboek. 2). 

1. Wederrechtelijk is het voordeel, dat de dadel' van het in § 253 
omschreven misdrijf zich tracht te verschaffen, indien hem niet een 
recht of gegronde aanspraak op dat voordeel toekomt. Onder deze om
schrijving valt het voordeel, dat de beklaagden trachtten te erlangen, 
toen zij voor de arbeiders, vroeger bij de firma S. en K. werkzaam, 

1) _ ~ llO, Wer öffentlich vor ciner ~fenschenmenge, oder wer durch Verbreitung 
oder öffentlicheu Anschlag oeler öffentliche Ausstelluug von Schrifteu oeler anderen Dar
stellungen zum Ungehorsllm gegen Gesetze ocler reehtsgliltige Verordnungen oder gegen die 
von der Obrigkeit innerhalb ihrcr Zustüudigkeit getroffenen Anorduungen auffol'dert, wird 
mit Geldstrafe bis zu 600 Mark odel' mil Gefilngnisz bis zu zwei Jahren bestraft. 

~) - ~ 253. Wel', urn sich oder einem Urillen einen rechtswidl'igen Vermögensvol'
lheil zn vel'schaffen, eincn anderen dUl'ch Gewalt oder Drohuug zu einer Handlung, Dul
dang oder Untel'lassung nÖlhigt, ist wegen Erpressung mit GefUngnisz nicht nnler einem 
Monnt zu best1'3fen. 

Vgl. art. 317 Ne(lel'l. Srwb. 

V 36 
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uitbetaling van loon vorderden over dagen, waarop dezen niet meer in 
dienst waren, benevens loon voor de door de firma P. en W. recht
matig ontslagen al'beiders over den tijd nà het ontslag met hunne weder
indienstneming onder de verplichting, hen niet binnen zekeren tijd te 
ontslaan . 

De aanzegging, dat hervatting van den arbeid niet zou plaats vinden 
en dat de :oPlatzsperre" (boycott) over den "Arbeitsplatz" (werkterrein) 
van P . en W. Z011 gehandhaafd worden, is - in verband met de be
wezen zware .linancieele nadeel en , die de verwezenlijking dier aanzegging 
voor de firma's zou medebrengen - terecht dool' den lageren rechter 
voor een bedreiging gehouden. Het intreden en voortduren van het be, 
dreigde nadeel hing toch, zooals bewezen is, van de positieve inwer
king der beklaagden af. En tevens stond ook vast, dat de firma's enkel 
onder den druk der bedreiging aan de eischen del' arbeiders hebben 
toegegeven. RG. 6 October 1890, E. XXI 114. 

2. Een stakingscomité had verschillende patroons een loontarief ter 
goedkeuring voorgelegd met de verklaring dat, als zij aan het verzoek 
niet voldeden, de commissie verplicht was andere maatregelen te nemen. 
De leden der commissie werden wegens "Erpressung" (afpersing) ver
oordeeld. Het stond vast, dat met de "andere maatregelen" staking en 
boycott bedoeld waren. 

Op de hoogere voorziening, door de beklaagden ingesteld, bevestigde 
het Rei c h s gel' i c h t dit vonnis, vooral omdat met een boycott ge
dreigd was en een boycott - door den daarmede op de arbeidswil
ligen gelegden dwang, zich bij den geboycotten patroon niet te ver
huren - een voor den werkgever zeer nadeelige maatregel is. RG, 9 
Febr. 1899, Deutsche JUL'. Zeit. IV 238. 

3. Dwang op een medearbeider geoefend, om hom te dwingen aan 
een "Verbands-oder Stroikkasse" (bonds- of stakingskas) bij te dragen . 
RG. E. XXXII 375. 

4 . Het delict van § 153 Ge wel' beo r d n u n g en dat van § 253 
Srwb. kunnen ideeel concurreeren . RG. 25 April 1902, E. XXXV 205. 

5. Of de dader den wil van den anderen wilde buigen of enkel eenen 
feitelijken toestand wilde blootleggen, is in ieder bijzonder geval te 
onderzoeken. RG. 14 Jan . 1886, Rechtsprechung des RG. VIII 55. 

Frankrijk. 

Art. 414 Code Pénal. Vg. Overzicht van wetg. hiervoor. 

1. Onder "menaces" (bedreigingen) zijn hier tfl verstaan niet alleen 
bedreigingen met feitelijkheden, maar alle bedreigingen, die het in art. 
414 bedoelde resultaat hebben gehad of hebben kunnen hebben. Cour 
de Cassation, 5 April 1867, Dalloz pér. 1867. 1. 89. 

Er heeft dus overtreding van art. 414 plaats, wanneer eenige arbei, 
ders door de bedreiging met een arbeidsverbod , gericht tot die onder 
hunne kameraden, die zouden weigeren toe te treden tot eene coalitie, 
strekkend om een arbeider te doen wegzenden van de inrichting waar 
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allen gemeenschappelijk werkten, de arbeiders van deze inrichting tot 
eene staking hebben genoopt, die eerst na de wegzending van den 
arbeider eindigde. Zie voorgaand arrest. 

2. El' heeft door bedreiging in den zin van art. 414 een aanslag op 
de vrijheid van arbeid plaats, wanneer iemand na het uitbreken een er 
staking in een fabriek, om de stakende arbeiders vrees aan te jagen 
en de hervatting van den arbeid te beletten, steen en werpt tegen een 
werkplaats, al bevindt zich daarin op dat oogenblik geen enkel persoon. 
Douai 18 April 1867, Dalloz pér. 1867. 2. 246. 

3. Art. 414 straft hen die, eene coalitie in het leven roepend, zich 
hebben schuldig gemaakt aan gewelddadigheden, bedrog of intimida.tie 
en aldus door afkeurenswaardige middelen een anders vrijheid hebben 
aangetast. Trib. COrl'. Seine, 9 Aug. 1882. Gaz. Pa1. 1882. 2. 403. 

Onder bedreiging verstaat art. 414 niet alleen bedreigingen met licha· 
melijk geweld, maar alle uitingen geschikt hem tegen wien ze zijn ge
richt, ernstige vrees in te boezemen voor zijne persoonlijke veiligheid 
of de vrijheid van zijnen arbeid. 

4. Er ligt eene bedreiging in den zin van art. 414 in het feit, dat 
de secretaris van een "Cham bre syndicale" in die hoedanigheid aan ver
schillende arbeiders eene circulaire richt, hun als eene laagheid ver
wijtend dat zij niet aan eene staking hebben meegedaan en hen uitnoo
digend hem binnen tien dagen hun beslissing te doen weten, en hun 
aanzeggend , dat het syndicaat hen vera.ntwoordelijk houdt voor hetgeen 
kan gebeuren. Trib. C01'1'. de St. Etienne, 25 Nov. 1893, Dalloz 
Suppl. Tmvail, 664. 

5. Art. 414 onderscheidt niet tusschen de verschillende wijzen, 
waarop de "bedriegelijke kunstgrepen" worden aangewend. Montpellier, 
20 Mei 1886, Dalloz pér. 1887.2.102. 

Dientengevolge kan het delict van art. 414 zelfs door middel van de 
pers worden begaan. Zie voorgaand arrest, benevens Trib. co1'1'. de 
Villefranche, 18 April 1886, Dalloz Suppl. Travail669. 

Engeland. 

38 en 39 Vict. c. 86, s. 7. Vg. Overzicht van wetg. hiervoor. 

1. In CU1'1'an v. Tl'eleaven (1891,2 Q. B, bI. 560) werd het ervoor 
gehouden, dat de verklaring der bestuurders van een vakvereeniging, 
dat zij, ingeval van niet voldoening aan hunne wenschen, de werk
lieden tot de vereeniging behoorende , zouden "caU out", (van het werk 
wegroepen, m. a. w. gelasten te staken) niet gevolgd dool' zulk :0 calling 
out", niet vormt het in s. 7 no. 1 bedoelde :ointimidate" van (vrees 
aanjagen aan) de personen, op wier handelingen hunne verklaring be
stemd was invloed te o.efenen. 

Vg. R. v. DltUIT'l', 1867, 10 Cox's Criminal Cases, 592 en OONNER 

v. KEN']' (waarmede tegelijk worden vermeld GIBSON v. LAWSON en 
CURltA.W v. 'ritELUVEN) , 1891, 2 Q. B. 545. 
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2. In de zaak van R. v. Me KEEVIT, Liverpool Assizes 1891, (Ilrtl'e
por/edJ gaf rechter CAVE al!' zijn gevoelen te kennen, dat :.intimidate" 
in s. 7 no. 1 in beperkten zin is te verstaan. In een vroegere redactie 
sprak de wet van :> such intimidation as would justify a magistrate in 
binding over the indimidator to keep ths peace", d. i. bedreiging met 
lichamelijk geweld, en naar de meening van den rechter CA VE zou de 
nieuwe redactie deze beperking eigenlijk niet hebben willen opheffen. 
Vg. ook GIBSON V. LAWSON, 1891, 2 Q. B, 559 . 

lIIinois . 

De beklaagden, leden van de Hoisting Engineers' Association, richtten 
tot de Thomas Elevator Company de vordering, Charles en Dennis , 
werklieden in dienst del' maatschappij en niet tot de vereeniging be
hoorende , weg te zenden. Tevens dreigden de beklaagden eenige machi
nisten (leden der H. E. Association) :. to caU off" (d . i. van hun werk 
te roepen, m. a. w. te doen staken), indien aan den eisch der wegzen
ding niet werd voldaan, ten einde zoodoende het bedrijf der maatschappij 
te doen stilstaan. De maatschappij weigerde het ontslag. Daarop werden 
inderdaad eenige machinisten, leden van de H. E. Association) :. caUed 
off", waarop de maatschappij toegaf en de beide genoemde werklieden 
wegzond. 

Ter zake van deze feiteu werd, op grond van section 46 cb. 38 
Rev. Stat. of Ill. of 1891 (thans section 96 ch. 38 Rev. Stat. of Ill. 
of 1896) 1) tegen de beklaagden een :oindictment" (acte van beschul
diging en verwijzing) uitgevaardigd. Dit :. indictment" werd in 1898 
dool' het "Crim. Court of Cook County (People v. Davis, Chicago Legal 
News, XXX no. 26, p. 222) vernietigd. De presideel'ende rech1;or gaf 
onder meer als zijn gevoelen: . 

To constitute an offence under the provisions of section 46, above 
quoted , ther8 must be the agreement with tbe fraudulent or malici
ous intent , :0 wrongfully and wickedly" to injure the business or em
ployment, etc. of another. The agreement with the fraudulent or mali
cious intent to injure is not enough. The agreement must include tbe 
purpose to carry iuto execution the fraudulent and malicious intent to 
injure :0 wrongfully and wickedly"; that is, by the use of wrongful and 
wicked means ... . There is no suggestion even in the indictmsnt, that 
the agreement into which it is alleged the defendants entered, con tem
plated the use of force, falsehood or any other act of itself unlawful, 
aud in my opinion it follows, that the acts which the indictment alleges 
the defendants agreed to do, the means they agreed to use, cannot be 
held in law ~ wrongful or wicked". 

1) De bepaling luidt als volgt: 
Ir any two Ol' more persons cOJlspire or agree togethel', 01' •••• for the purpose of 

estnblishing a sa called boycotlor blacklist, or .... , with the fmudulen t or malicious 
intent, wrongjuUy 4nd wickedl!J la injure the person, chal'acter, business Ol' employment, 
or pl'operty of another .... or to do any illegal act injurious, la thqlUblic Irade .... , they 
shall be deemed guilty of a conspirncy ..... 
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Michigan. 

De firma JAC. BECK & SONS weigerde de loonschaal, haar door de 
R. Teamsters Protective Union voorgelegd, tl3 teekenen en geen andere 
personen dan leden dier vereeniging voor haar voermanswerk in dienst 
te nemen. Daarop werd een boycott tegen haar uitgevaardigd. Dit ging 
gepaard met bedreigingen, geweld, vreesaanjaging, posten nabij de 
molens der firma, ten einde de kln.nten verwijderd te houden, en de 
verspreiding van 'len boycotL-circulaire, een onware voorstelling der 
feiLen inhoudend. Nadat de ~Circuit Court" bij ~injunction" (bevel) 
verschillende handelingen, zooals geweld enz. aan de boycottende ver
eenigingen verboden had, gaf de ,.Supreme Court" in 1898 een be
slissing, waarbij ook uitdrukkelijk het posten en de verspreiding der 
circulaires benevens alle daden van vreesaanjaging en dwang werden 
verboden (77 North Western Reporter, bI. 13). De hoofdrechter GRANT 

gaf onder meer als zijn gevoelen: 

It is conceded that courts of equity have jurisdiction to restrain 
conspiracies of this diaracter , when irreparable injury is sure to fol
low ..... When these defendants went, in numbers of from 5 to 25, 
along the treets, and into tbe business houses of complainants, (BECK 
& SONS) customers, distributing these circulars which contained false 
statements, ..... and which commenced and closed with the words 
,. Boycott JACOB BECK and SONS", they intended, in emphatic mannel' , 
to convey to the customers of complainants tbat tbey would be ireated 
in like mannel' unless they ceased to trade with complainants ..... 
The use of the eircular was one of the potent means to carry out the 
conspiraey .... It would be idle to argue tbat these circulars were not 
intended as a menaee, intimidation , and eoercion. They were used so 
and were »a standing menace" to every one who wished to work for, 
or trade with, eomplainants. They constituted a part of the unlawful 
scheme and their circulation should have been enjoined. 

'ro picket complainl\nts' premises in order to intercept their team
sters or persons going thera to trade, is unlawful. It itself is an act 
of intimidation , and an unwarrantable interference with the right of 
free trade. The highways and public streets must be free to all for 
the purposes of trade, commerce and labor ....... Possibly ........ . 
but we deern it our duty to place it (i. e. that picketing is forbidden) 
beyond controversy. 

The decree (of the Circuit Court) permits ~ boycotting by peaceful 
means" and the ruin of complainants' business by threats or any means 
short of violence ..... If these defendani,s had threatened complainants' 
teamsters that, unless they ceased to work for them and j oined the 
union, they had the power and would use it, to induce all merchants 
not to seIl them any goods by which they might support themselves 
and families, and had cal'l'ied out tbis threat by issuing boycotting 
circlllars, and noiifying merchants personnally, by thei!' committees, 
that they must cease to sell goods to these men, there would have been 
no act or threat of violence. But would the boycott or conspiracy 
have been lawful? ... This is not a question of competition , but rather 
an attempt to stifie competition. It is a question ot the right to exist. 
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If there be no redress from sucb wrongs, then the Government is 
impotent indoed. But such a combination is a criminal conspiracy at 
tbe common law, and in ""ome States, in order to remove all doubt, 
is made so by statute. 

New Yersey. 

In de zaak van de Cumberland Glass Manufactoring Company v. Glass 
Blowers Association (46 Atlantic Repor;er, 208) besliste de "Court of 
Chancery in 1899, dat krachtens de Act van 1883, p. 36 (thans s. 
23, p. 2344 General Statutes of 1895) alle middelen van overreding, 
aangewend om iemand te bewegen in of uit eens anders dienst te treden 
geoorloofd zijn. Zoo er echter middelen van dwang worden gebezigd, 
wordt de handeling onwettig. In de beslissing komt o. a. het volgende voor: 

Interfel'ence witb ibe movement of employees in passing i.n and out 
of tbeir employer's factory, or the use of abusi ve language, upon the 
street Ol' elsewbere, toward such employees ..... is within tbe limits 
of coerci ve conduct. There is no contrariety of judicial view in respect 
to the illegality in the use of any act wbich is calculated to coerce, 
but in respect to what acts are to be regarded as coercive there is 
naturally more difference .... ' .... It finds expression mainly upon the 
fact of »picketing" ....... . 

I can not say that the law is so settled, tbat a preliminary injunc
tion kan go upon the notion tbat picketing, witbout some other act 
evidential of coercion, is in itself evidence of coercion ........ There 
must be taken into account the size of the guard, tbe extent of their 
occupation of the street and what they say and do. Taking every cir
cum5tance into account, if it appears that the purpose of the picketing 
is to interfere with those passing into Ol' out of tbe wOl'ks, by other 
tban persuasive means, it is illegal. 

New-York. 

De omvang van het begrip ,.conspiracy", zooa1s het is begrensd door 
de :>Statutes" van New-Yol'k, blijkt uit de beslissing, in 1887 dool' 
de "Court of oyer and terminer" in zake Peop1e ex rel., Gill v. Smitb 
(5 N. Y. Crim Reports, 509) gegeven, bevestigd door de ~Supreme 
Court" (6 t. z. pI., 292) en de ,.Court of appeals" (100 N. Y. 633). 

De uitspraak houdt o. m. in: 
Peaceable withdrawal from employment, commonly caUed a strike, 

however extensive, for the purpose of obta.ining an ad vance in the rate 
of wages or maintaining such rate, is not an offence against the pro
visions of these sections (168 and 170). Where there is no relation, 
direct or indirect, between tbe rate of wages and a strike, the com
bination which brings the latter about fol' unlawful purposes , is a cri-
minal conspiracy ....... Tbe unlawful purpose of a strike may be 
evidenced by force, threats or intimidation to prevent another from 
exercising a lawful trade or calling. Section 170 of the Pen al Code 
does not authorize a combination of individuals to compel, by means 
condemned in sect. 168 of that Code, workingmen to join cooperating 
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forces, or to punish those who are supposed to be inimical thereto. 1) 

This section (170) is a weapon in aid not of compulsory organiza
tion, but of voluntary cooperation. Ths construction contended for by 
the relators (that sect. 168 is limited by sect. 170) would make the 
labor-ol'ganizations, rather tban the courts, the sole judges of wether 
their acts bave any I'elation to or bearing upon the advancement of 
wages Ol' the lllaintenance of the rate . It would enable such organiza
tions to use the wage question, bowever remote or even imaginary, 
as a mere pretense to cloak designs entirely foreign thereto. 

Pennsylvania. 

]. In zake MUltDOCK, KEltlt en Co. v. WALKElt et al. (159 Pa. State 
B.eports, 595) gaf de ,.Supreme Court" in 1893 een :oinjunction" en 
overwoog daarbij onder meer: 

A court of equity win restrain by injunction discbarged employees, 
members of a union, from gathering about their former employer's 
place of business, and from following the workmen whom he has em
ployed in place of the defendants, fl'om gatbering about the boarding 
bouses of such worl{men, and from interfering with them by threats, 
menaces , intimidation , riducule and anne.yance on account of their 
working for thE' plaintiffs. 

2. In zake O'NEILL-BEIIANNA (Atlantic Reporter, 37, p. 843) ver
leende de .Supreme Court" in 1897 een :oinjunction", die door den 
lageren rechter geweigerd was. Het hof overwoog daarbij o. a.: 

The testimony establishes the fact tbat certain of the defendants . . . . 
used annoyance, intimidation , riducule and coercion to prevent new 
men from engaging in work for the plaintiff. Wh en the new men we re 
followed , and importuned not to work, from their point of embarca
tion to their destination, and there met by the strikel's in considerable 
numbers, and followed to their lodging rIaces , all the time being 
pressed and en troated to return, and called ,. scabs" and :0 blacklegs" , 
and Eometimes sUlTounded, and the effort made to pull them away, 
and an unfriendly (at least) atmosphere about everywhere, it must be 
admitted, t.bat tbere was sometbing more than mere argument and 
persuasioll and the orderly and legitimate conduct of strike. Tbis was 
certainly serious annoyance, and well calculated to intimidate and coerce . _ 

1) Seet. 168 en 170. Pen. Code luiden als volgt: 
Sect. 168. lf two Ol' more pel'sons conspire tbogelber, eilher 
1. Ta commit a crime; or ..... 
5. 'fa preve!lt auolber from cxcrcising a lawfnl lrade or calling; or .... ; or 
6. '1'0 commil an act iujul'iolls la . . .. lrnde or commel·ce; .... Ol'; 
Ench of tbem is gllilly of n misdemennor. 
Sect. 170. No couspil'acy is pUllishaLle criminlllly unless it is ODe of lbose enumeraled 

in t he last two sectioos, alld the orderl)' and peaceable assem bling or cooperation of persoos 
employcd in any calling, trade , or bandcmft, fol' tbe purpose of obtailling an ad,auee in 
tbc nte of wages or compensnlion, or of mainlaining sneh rale, is noL a eonspiracy 
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Virginia. 

De beklaagden, leden van de Richmond Typographical Union, eisch
ten , dat de firma B., drukker, uitsluitend leden dier vereeniging in 
dienst zou nemen. Toen de firma weigerde, werd zij geboycott. 

Er werden circulaires aan de afnemers der firma gezonden, waarin 
dezen op hunne beurt met hoycott werden bedreigd, als zij met de 
firma bleven handelen. Ook werden de geëmployeerden der firma B., 
gedurende maanden in de «Lab or HeraId" aan du kaak gesteld; aldus 
werd getracht de publieke opinie tegen hen op te zetten en hun zelfs 
het vinden van een onderkomen te beletten. En niet alleen de firma 
B., haar personeel en haar klanten werden geboycott. Ook de hotels, 
de pensions, de scholen, de spoorwegen en stoombooten werden op de 
"blacklist" (lijst van te boycotten personen) geplaatst. Te dezer zake 
werden de beklaagden veroordeeld. Op de door hen ingestelde voor
ziening bevestigde de "Supreme Court" (Cru mp v. Commonwealth, 84 
Va. 927) in 1888 het vonnis, daJ.rbij o. m. overwegend: 

It was proved that the conspirators declared their set purpose and 
persistent effort to "crush" Baughman Bl'others; that the minions of 
the boycott committee dogged the firm in all her transactions ; folIo
wed their delivery wagon; secured the names of their patrons; and 
used every means short of actual physical force, to compel them to 
cease dealing with Baughman Brothers. The acts alleged and proved in 
this case are unlawful and incompatible with the prosperity, peace, 
and civilization of the country and are sufficiont to warrant the ver
dict of guilty. 

Vereenigde Staten. 

In zake Old Dominion Steamship Co. v. Me. Ken mlo overwoog de 
"United States Circuit Court" voor het zuidelijk district van New
York in 1887 (30 Federal Reporter, 48) het volgende: 

Declaring and attempting to enforce a boycoti for the purpose of 
compelling an employer to pay su eh a ra te of wages to his employees 
as the boycotters who are not in his employ might demand, are acts 
rendering the boycotters liable in damages, and are also misdemeanors 
at common Jaw, as weil as by section 168 of the New-York Pen al 
Code (Vg. hiervoor Overzicht v. Rsspr. onder New-York). 

2. In zake T. A. and N. Michagan Railway v. Pennsylvania Com
pany (54 Federal Reporter, 730), gaf de "United States Circuit Court" 
voor noordelijk Ohio in 1893 een uitspraak over de beteekenis van 
se ct. 5440 1) Revised Statudes of the United States of 1878 in ver
band lllet sect. lOch. 104 (interstate-commerce act) Acts of Congress 
1886-1887, welke beslissing onder meer het volgende bevat: 

I) De bepaling luidt: 
lf two or more persons conspire either to commit nn offence against the United States, 

or to defraud the U nited States in aoy manuer or for nny purpose , and one Ol more of 
sneh parties do any act 10 effect thc object of the conspiracy) all the porties 10 sneh 
conspiracy shall be liable to a penalty ..•. 

-- - = - - - - - -
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A combination to induce or procUl'e the officers of a common car
rier corporation subject to the provisions of tbe interstate-commerce 
act, and its locomotive engineers, to refuse to receive, bandIe and 
baul intel'state ft'eight from anotbel' like com mon carrier in order to 
injul'e the latter , is a combination or conspiracy to commit the mis
demeanor described by sect. lOof the interstate commerce act, and 
if any person, engaged in it, does an act in furtherance thereof, all 
combining for the purpose are guilty of criminal conspiracy, as denoun
ced by L 5440 ..... 

The employees, whilo in tbe employ of tbe defendant company, 
must obey tbis mandatory injunction (not to l'efuse to afford the 
proper interchange of interstate freight), but 111ay, without contempt 
of court, avoid or e~ade obedience thereto by caasing to be such employees. 

3. In zake United States V. Workingsmen's Amalgamated Council 
(54 Federal Reporter, 994) besliste de "United States Circuit Court" 
voor oostelijk Louisiana in 1893 het volgende: 

A combination of men to secure Ol' compel the employment of none 
but union men becomes a combinaLion in restraint of interstate com
merce, within tbe meaning of tbis act, (antitrust act, which applies 
to combinations of laborers as weIl as of capitalists), when, in order 
to gain its ends, it seeks to enforce, and does enforce, by violen ce 
and intimidation , a discontinuance of labor in all departments of busi
ness, including the transportation of goods from State to State, and 
to and from foreign nations. 

4. In zake Thomas V. C., N. O. and Texas Pacific Railroad (62 
Federal Reporter, 803) besliste de "United States Circuit Court" voor 
zuidelijk Ohio in 1894 onder meer het volgende: 

A combination to incite all railway employees to suddenly quit 
their service, witbout any dissatisfaction witb the terms of their own 
employment, in order to starve the l'ailroad companies and the public 
into compelling an owner of ca.rs, used in operating the roads, to pay 
his employees more wages, and wbere the members intend to stop aU 
mail trains as weil as other trains , and do delay many, in violation 
of section 3995 Rev. Statutes 2), is an unlawful conspiracy, though 
the obstl'uction is effected by merely quitting the employment. 

5. In 2.ake THOMAS V. C., N. O. and Texas Pacific Railroad (62 
Federal Reporter, 824) besliste de hiervoor genoemde rechter in 1894 -
met het oog op eeI! spoorwegstaking, bestemd indirect de Pallman 
Company te dwingen aan lwU!' personeel hooger loon te betalen -
onder meer: 

A combination by employees of railway companies to injure in his 
business the owner of cars operated by the companies, by compelling 
them to cease using bis cars by tbreats of quittin5 and by actually 
quitting thair service, thereby inflicting on them graat injul'Y, wben 

2) De bepaling luidt: Any pel'son wbo shnll knowiugly or willfully obsll'uct or retal'd 
tbemail or any carrÎage .... 01' carrier carryiug the same, shall be .... puuishable. 
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the relation between him and the companies is mutually profitable , and 
has no effect whatever on the character or reward of the services of 
the employees so combining, is a boycot and an unlawful conspiracy 
at common law, 

6. In zake United States v, Cassidi (67 Federal Reporter, 698) be
sIste de "United States Circuit Court" voor noordelijk Oalifornië in 
1895 onder meer: 

The employees of railway companies have a right to organize for, , , 
the purp05e af secul'ing the highest wages and tbe best conditions they 
can command, They"" may, if they choose, repose in their officers 
authority to order them, or any of them, on pain of expnlsion from 
their union. peaceably to leave the employment, because the terms 
thereof are nnsatisfactory, But it is unlawful for them to combine and 
to quit work for tbe purpose of compelling their employer to with
draw from his relations with a third party, for the purpose of injuring 
that third party. 

A strike, or a preconcel'ted quitting of work, by a combination of 
railroad employees, is, in itself, unlawful, if the concerted act ion is 
knowingly and willfully directed by the parties to it for the pUl'pose 
of obstructing and retarding the passage of the mails, or in reshaint 
of trade and commerce among the States, 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer, 
(2 April 1903.) 

De heel' MEES: Ik zal niet meer spl'eken over de geschiedenis van hetgeen in 
de laatste dagen van Januari jl. heeft plaats gehad, De vel'schillende vOOI'stellingen 
en beool'deelingen van hetgeen toen dOOl' de Regeel'ing gedaan en niet gedaan is, zijn, 
meen :I:, van beide zijden voldoende toegelicht [nI. bij eene vl'oegel'e intel'pellatie], 

Ik zal ook niet trachten te wederleggen het bewel'en, dat wij tot in de laatste 
dagen toe vernemen, alsof zij , die aan het strafl'echtontwel'p hun stem willen ge
ven, het vel'eenigingsleven van al'beiders zouden willen aantasten, Wanneel' het nu 
nog mogelijk wordt geacht een dergelijke meening vol te houden, dan acht ik het 
een wanhopige onderneming hen, die zeggen die meening te koesteren , tot andere 
gedachten te bl'engen, .. .. 

Ik kom tot het beginsel van het eerste artikel. 
Ik zie daal'in een vel'sterking del' bescherming van een gl'OOt beginsel tegen een 

gl'oote tymnnie, 
De opportuniteit van de versterking del' bepalingen van ons stJ'afrecht op dit 

punt kan m, i, moeilijk betwist wOI'den. 
Nu werkstaking, naar het schijnt, in ons land als een wapen van dagelijksch 

gebruik in den socialen strijd beschouwd worut en nu de dwang, die daarbij dik
wij Is wordt gebezigd, veelsoortiger vOl'men aanneemt, vormen, welke V1'oeger on be
kend waren, is vel'sterking van ons strafrecht urgent, 

Men spreekt van kt-enking van het rechtsbewustzijn van het volk door dit wets
ontwerp. Maal' indien iets krenkend is dan is het de d wang dool' stakers aange
daan aan hen, die niet tot staken gezind zijn. En als men ziet hoe lichtvaardig 
stakingen soms begonnen worden en hoe ze dikwijls eindigen zonder dat iets ge-
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wonnen wordt en nadat veel vel'1oren is, dan blijkt het hoe goed het is dat zij 
die niet willen staken beschermd wOl'den, 

Ik zeg niet dat het mogelijk zal zijn alle vOI'men, waal'in dwang wordt uitge
oefend, te keeren, maal' plicht is het te doen wat mogelijk is, 

Tegen dit artikel keert zich het vel'Zet van hen, die meenen dat het recht 
op staken en het recht om stakingsplickt op te leggen aan andel'en, dool' deze 
bepaling wordt aangerand , 

Men behoeft het standpunt van hen die dit beweren slechts te beschl'ijven, om 
het onaannemelijke daarvan aan te toonen. Want wat is dat standpunt 7 Staken, 
zeggen zij, is oorlog voeren, In dien oorlog zijn zij onverbiddelijke militaristen, Zij 
meenen bevoegd te zijn, wanneer gestaakt wOI'dt, dienstplicht op te leggen aan 
allen die in eenzelfde bed,'ijf of in vel'wante bed1'Ïjven we,'kzaam zijn, Ja , wanneer 
men meent, dat een algemeene werkstaking wenschelijk zou zijn, acht men zich 
get'echtigd een algemeenen dienstplicht op te leggen, Krijgstucht wiL men streng 
handhaven, en men verwijt hun die voor dit artikel zijn, dat zij verstoorders zijn 
van die krijgstucht. 

Men gaat somtijds nog verder. Men schijnt zich gerechtigd te achten een soort 
van staat van ool'log ell beleg te dec,'etee,'en, Dit is gebleken bij de laatste spoor
wegstaking, toen men e" niet tegen opzag om het gezag van de nOl'male autol'Î
teiten over te brengen op de leide,'s van een vakvereeniging en op autoriteiten die 
zich zelf hadden opgewo"pen, 

Dat een dergelijke dwang in een geordende maatschappij niet is te dulden, het 
behoeft, dunkt mij, nauwelijks te worden aangetoond .... , .. 

Ik kom tot het beginsel van het tweede a,'tikel. Ook tegen dat beginsel heb ik 
geen bezwaar, Dat contractbreuk bij bedrijven, die gezegd kunnen worden een 
karakter van publieken dienst te hebben, doo,' een bijzondere straf mogen getroffen 
worden, betwist ik niet. 

Wat zien wij in vele gemeenten 7 Gasfab,'ieken en watel'leidingen voorzien daal' 
bij toeneming in de behoeften aan on~isbaar licht en WIlter, De v,'oegere toestand, 
waarbij in den regel iede,' in eigen huis in cl ie behoeften voor~ag, bestaat niet 
meel', De voorziening is geconcentree,'d in die illl'ichtingen. 

En hoe is het met de spool'\vegen 7 Iedel' weet, dat in onze model'lle maat
schappij spoorwegen niet alleen zijn onmisbaar voor het pe,'sonenverkeer, maal' 
niet minder en wellicht mee" nog voor het goederenvel'kee,', Ook hiel' is de toestand 
verande,'d, De groote magazijnen \'an vl'Oeger, waal'În voor geruimen tijd goederen 
wa ,'en opgestapeld, bestaan zelden mee,', De winkeliet,s betrellken zelf uit het bin
nenland of buitenland hun goederen dikwijls bij beÜ'ekkelijk kleine hoeveelheden. 
Komt het tot een slaking van het spoOl'wegverkee,', dan blijkt het, dat die voor
mden spoedig zijn uitgeput. En ik behoef niets te zeggen over de intel'llationale 
rol van de spoorwegen, Ze legt ons internationale ve"plichtingen op, De verbinding 
van onze spoOl'wegen met de buitenlandsche heeft van beide zijden plaats gehad 
in de veronderstelling, dat eI' een regelmatig verkeer zal worden onderhouden. 
De vele tractaten die wij gesloten hebben omtrent aansluiting van onze spoul'\vegen 
aan de Belgische en inzonderheid aan de P,'uissische, bevatten llIeestal een bepa
ling omtrent het minimum aantal treinen dat zalloopen, 

Wanneet' nu zij, die wen ehen te staken, partij willen trekken van de concen
t,'atie van bed I'Îj ven , zooals bij gasfab,'ieken en waterleidingen, en van de onmis
baa,'heid van spoorwegen, tiaar is het rechtmatig dat van Staatswege buitenge
wone middelen van tegenweer worden aangewend. 

En dat buitengewone straffen worden opgelegd naa,' gelang het misd,'ijf tlat ge
pleegd wordt, het publiek belang meel' aantast, daarvan, ik behoef het nauwelijks 
te zeggen I geeft ons Strafwetboek ve,'scheidene voorbeelden, Waarom wOI'den munt-
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misdrijven, die als een specie van bedrog kunnen worden aangemerkt., zoo buiteu
gewoon zwaar gestt'aft? Waarom andel's dan omdat men oVel'tuigd is dat de ge
heele maatschappij in de hoogste mate betrokken is bij de zekerheid van een ver
trouwbaal' ruilmiddel? Maal', ondel' welke vool'\vaal'de is het nu alleen billijk dat 
de Staat gebruik make van zijn recht om buitengewone straffen op te leggen waar 
het geldt publieke diensten? 

Onder deze conditie, dat de arbeidsvoorwaarden van hen die daarbij werkzaam 
zijn, goed geregeld zijn, Het ontbl'eken van contrIJle van Staatswege, dat del'gelijke 
voorwaal'den bij de Spool'wegen bestaan, was het gl'Oote bezwaar dat bij mij en 
bij andel'en tegen het aanvankelijk vool'gesteld al't. 2 bestond, Dat bezwaar betrof 
niet het beginsel van art, 2, maal' de wijze waarop het werd vool'gestehl. Hl't al'ti
kei maakte, gelijk het geheele eerste ontwerp, den indl'uk dat het onder den sehl'ik 
van de gebeul'tenissen van Jallual'i ontijdig geboren wa~, net was daal'om ook 
niet te venvondel'en dat het hiel' in de Kamer een bijzondere koestel'ing en een 
orthopoedische behandeling noodig had, 

De Regeel'ing heeft zich bel'eid verklaard om al-t, 2 te doen vel'gezellen van een 
maatregel van bestuul', wnal'in op verschillende punten de al'beidsvoorwaarden mn 
hen, die bIj de spoorwegen werkzaam zijn, zullen geregeld worden, Strafbedl'ei
ging, die niet anders dan een ultimu1II remedium mag zijn, was aanvankelijk een 
pl'imllm remedium, Ze wordt nu teruggebracht naar de plaats waal' ze behoort, 

De heel' TROELSTRA : Waal' wij van verschillende kanten gehoord hebben dat 
geen strafbepalingen tegen het spoorwegpersoneel mogen gesteld wOl'den en niemand 
verhinderd mag worden in zijn optreden om zijn toestand te verbeteren, zondel' 
onderzoek van de grieven die bestaan, daal' constateer ik, dat in het eel'ste artikel 
van het gewijzigd wetsontwel'p de vakbeweging aan banden gelegd wOl'dt, maal' 
dat men niet zoo consequellt geweest is, daaraan te laten vool'afgaan of te vel'binden 
een onderzoek om die beweging ten minste eeu klein beetje te leel'en kennen , , , , 

Nu hebben de heeren zich verbazend geergerd ovel' de heftige agitatie tegen het 
eerste ontwerp ontstaan, Natuurlijk heeft men daadn wedel' gezien kwade t.rouw, een 
l'elletje van hun politieke tegenstanders, De politiek is in deze dagen schel'ing en inslag' 
Maal' één zaak heeft men daal'bij vel'geten, nl. dat hij die raakt aan de vakor
ganisatie, een ol'ganisatie d ie met zoo veel moeite dOOl' de al'beideI's is tot stand 
gebl'acht, die in hun moeilijken strijd tegen hun patl'oons het eenige middel is 
om iets te verkrijgen, dat die ook de arbeidel'S in het hart raakt, 

Men heeft zich ovel' die agitatie geël'gerd en vool'al ovel' de plaat in Het Volk, 

waarin de Ministel' van Binnenlandsclte Zaken nu juist niet op erg vleiende wijze 
werd vool'gesteld, Maal' aan wie de schuld? Het ontwel'p dat thans V001' ons ligt 
is heel wat andel's dan het eet'ste ontwel'p. Dat eerste, ontwerp was juist de 001'
zaak van al de "el'bittering, En het is niet onze schuld dat het zoo veel verbittering 
heeft gewekt. Dat is de schuld van hen clie met zulk een overhaasting, opgehitst 
pOOI' de consel'vatieve elementen. een ontwlll'p hebben gereed gemaakt, om te 
toonen dat het gezag el' nog was, Hun schuld is het, dat daal'door de indl'Uk wCl'd 
gemaakt, dat voortaan de vakbeweging geheel onmogelijk zou worden, En nu moet 
men weten, wat de wel'kman voo I' die vakbeweging gevoelt; men moet weten wat 
VOOI' goeds die solidariteit, waal'van IlLI zoo spottend wordt gespl'oken ) uitwerkt, 
welk een ethisdl beginsel el' in ligt opgesloten, dat de al'beidel' zijn persoonlijk be
lang weet achtel' te stellen bij het belang van de ol'gnnisatie; men moet weten 
hoe die vakvel'ceniging het milieu is, waal'in de al'beidel' bezig is een betel' mensch 
te wOl'den; dit alles moet men weten om te begrijpen welk een kreet van afschuw 
en verontwaardiging el' uit die al'beidel'skringen moest opgaan, toen het eerste 
ontwerp werd gepubliceerd. En al de onaangenaamheden, die men daal'ovel' heeft 
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ondervonden en nog zal ondervinden, moet gij, mijne heel'en, op rekening schl'ijven 
van uw overijling en van het feit, dat gij de ziel van het volk waal'vool' gij wetten 
wilt maken, niet kent, op rekening ook van die consel'vatieven en al'istocraten, 
die achtel' u gestaan hebben en voor wic gij een al te willig. handlanger zijt ge
weest om te doen wat zij u zeiden, dat gij doen moest, , . , 

Uit den aard der zaak levert een wel'kstaking gelegenheid VOOI' allel"lei gl'ootere 
en kleinel'e conflicten, 

Daar is de ol'ganisatie van de arbeiders, d ie voor die ol'ganisatie zich gel'egeld 
gl'oote opofferingen getl'oosten en die streven door middel van die ol'ganisatie, 
niet alleen naar verbetering van hun pel'soonlijke positie, maar naar vel'heffing 
van den standaard van hun gansche vak, 

De verbetet'ingen, doOI' hen met groote opofferingen vel'ovel'd, komen hun vak
genooten in het algemeen ten goede, 

De strijd dOOI' zulk een ol'ganisatie wordt gevoerd tegenover ccn macht die oeco
nomisch sterker is dan zij, stel'kel' in twee opzichten, Voorecl"St kan zij dOOI' het 
bezit van haar kapitaal den stt'ijd uit dcn aal'd del' zaak gewoonlijk langel' vol
houden dan de al'beiders, In de tweede plaats staat hij (dc patroon) in een bijzondCl'e 
positie tot de medcal'beidel's van zijn wCI'klieden, ook tot hcn die niet staken, 

Nu wOl'dt in de eel'ste plaats zulk een vakvcl'ecniging gedwongen om tegenover 
de oeconomische macht van dien patroon te stellen alle mogelijke machtsmiddelen 
waarover zij beschikt, 

Zij moet trachten hem door staking te dwingen toe te geven; desnoods door 
middel van boycotten hem het leven zu ur te maken, hem in zijn oeconomische 
macht tt'elTen, Zij moeten tl'achten te vel'hindel'en, dat hij de ongeorganiseerde 
al'beiders in dienst neemt, aangezien dat hp.t middel is, waal'dool' ten slotte alle 
pogingen door hen aangewend, kunnen wOl'den verijdeld, 

Men ziet, dat de toestand van dien aard is, dat een heftige strijd niet kan uitblijven, 
Nu moeten die arbeidel's zich niet alleen richten tot hlln eigenlijke tegenstandel"S 

in het oeconomisch conflict, tot de werkgevers, maal' zij moeten tevens t!'achten 
in te wCI'ken op hun ongeorganiseerde kamel'arlen, om te maken, dat rlezen afzien 
van pogingen om hun stl'ijd te verijdelen, Dit is de actie tegen de onderkl'uipers, 
Het zijn volsü'ekt niet alleen de neutrale vakvereenigingen, laat staan de sociaal
democl'aten of anal'chisten, die de noodzakelijkheid inzien van het voeren van den 
strijd tegen de onderkruipel's, Neen, de Christelijke vakvereenigingen, waal' zij wer
kelijk als vereeniging optreden, komen dikwijls met de ondel'kI'uipers in conflict en 
hebben tot heden dezelfde middelen gebruikt om de onderkruipel's terug te houden, 
Die onderkruipers staan in dit opzicht moreel niet sterk, omdat zij het zijn, die 
gaarne pl'Ofiteel'en van hetgeen dool' andel'en, met opoffel'ing van moeite en tijd 
wordt vel'hegen en zij, op het oogenblik, dat dezulken bezig zijn VOOI' zich en 
voo I' hen den stl'ijd te voeren, hen in den rug vallen en belemmel'en, Bovendien 
is het ook een feit, en dat is zelfs in Juli van vel'leden jaal' in een hoofuartikel 
van ]Je Nederlander toegegeven, dat de ondel'kI'u ipers niet behoOl'en tot de eliten 
van de wel'knemers, Tel'\vijl de militante leden van de vakvereenigingen behooren 
tot de meest ontwikkelden onder de arbeiders, zijn de onderkl'uipers over het alge
meen de minderwaardigen onder hen, 

Nu is de strijd die gevoerd wordt tegen de onderkruipel's om tegenovel' de oeco
nomische macht, die de patroon op den arbeider uitoefent, te stellen een anderen 
drang, Deze kan zijn een oeconomische, maar is meestal een moreele, namelijk 
inwerken op het verstand of op het gewone gevoel, bijv. dOOI' hen el' voor te 
waarschuwen, dat zij I'uzie zullen krijgen met hun l<ameraden; dat hun het leven 
zal worden zuur gemaakt enz, Die toestand brengt mede, dat aan den eenen kant 
een redelijke pressie plaats vindt, maar aan den anderen kant de grens tusschen 
deze moreele pressie en de intimidatie zeer moeilijk te tl'ekken is, 
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Wanneer men vraagt, wat het grootste bezwaar is tegen wetsbepalingen als 
waal'naar de Regeel'ing beeft gegrepen, om de onderkruipers te beschermen, dan 
meen ik, dat die hierin is gelegen, dat die wetsbepalingen in de pl'actijk el' nood
zakelijk toe leiden om wat dikwijls geool'loofde pressie moet genoemd wOl'den, te 
brengen onder het begl'ip van wedel'l'echtelijke uitoefening van dwang, dat de gl'ens 
usschen de twee niet te vinden is, en dat de l'echtel', die ten slotte del'gelijke 

bepalingen heeft toe te passen - en daal'mede wordt op diens persoon geen blaam 
gewOl'pen - uit den aal'd del' zaak iemand is, die staat buiten den eigenlijken stl'ijd 
waal'over hij een oOl'deel moet yellen, want hij komt voort uit, en behoort tot een 
milieu, wa:ll'in men maal' al te licht geneigd is - het is mellschelijk verklaar
baar - om te hal'L1 en te onbillijk te oOl'Jeelen over feiten, welke bedreven zijn 
in den stl'ijd tusschen arbeidel's en kapitaal, en dat dan in vele gevallen de arbeider 
bij den duivel te biecht gaat , 

Nu wordt hiel', om bepalingen als zijn vool'gesteld aannemelijk te maken, gezegd, 
dat het eigenlijk geen bepalingen zijn om de vakvel'eeniging in een of ander opzicht 
te dwingen, Zij hebben slechts ten doel de vl'ijbeid van de onderkruipers of van 
de andere arbeidel's te beschermen. 

Ik ontken niet dat de grens in deze zeel' moeilijk te trekken is, Ik wil hier leel'
lijk verklaren, dat ik ook wel weet, hoe bij den stl'ijd tegen de ondel'kruipers wel 
eens feiten voorkomen, waal'bij die grens ovel'schl'eden was, maal' het staat bij mij 
vast, dat, als del'gelijke bepalingen in de pl'aktijk worden toegepast, vaker gestl-aft 
wordt waar het niet behoort, dan dat er niet gestl'aft wordt, waal' volgens ons 
algemeen moreel bewustzijn stl'afbare feiten gepleegd zijn, , , " , , , 

Deze Regem'ing vel'geet, wanneer zij de vl'ijheid van al'beid wil beschel'men, wan
neer zij in één wool'd, bepalingen wil maken tel' beschel'ming van onderhuipel's, 
één ding, en dat is dit, Wanneel' ge de ondel'kruipers beschermt, dan beschermt 
ge tevens de patroons. Dat is het lastige in deze zaak, lIiel' kan niet worden inge
grepen zonder dat men willens of onwillens partij tL'ekt voor de partij, die uit den 
aard del' z:lak nog de stel'kste is, V001' de ondel'nemel'spal'tij, 

Nu kan men zeggen dat die onderkruipet,s beschermd moeten worden, 
Welnu, bet gemeene l'echt, zooals het tot nog toe in ons land gegolden heeft, 

geldt voor de onderkruipers evengoed als voor wien ook, 
Wanneel' ik op stl'aat loop en aangevallen WOl'd, en er worden vet'schillende 

dingen tegen mij gedaan, die onder de strafwet vallen, dan kan ik mij belliagen, 
Nu wil ik dit zeggen . Op dit oogenblik, onder den indruk der gebeul'tenissen 

van 31 Januari jl.. die vel'schrikkelijk wOl'den overdreven, wOl'dt, als men van 
terl'orisme spl'eekt, de zaak over het geheel zóó voorgesteld alsof in Nederland de 
zaken niet vel'der kunnen marcheeren zonder bepalingen tel' bescherming van de 
onderkruipers, , . , , , 

Wanneel' ooit een aanslag op de vrijheid van beweging van een deel van het 
volk gepleegd, slecht is gemotiveerd dOOL' feiten, dan is het deze. De Regeering, 
in haal' haast om maal' iets te doen, de Regeering, vertl'ouwenue hierop, dat 
wanneet' maar dikke woorden werden gebl'Uikt om een deel van het "olk tegen 
een ander deel op te zetten, alles wel zou losloopen. - verlt'ou wende op de volg
zaamheid van haal' geheele rechtel'zijde, die de meerderheid in de Kamer heeft, 
en de laatste wekell blijkbaal' niets anders zegt dan dat Kuyper moet gesteund 
wOl'den, dat de Regeel'ing moet gesteund worden, dat het gezag gehandhaafd 
moet worden - op welke manier is bijzaak - daarop vertrouwende heeft de 
Regeering in de gauwigheid deze bepalingen ineengezet, tel'wijl zij heeft nagelaten 
de feiten te leveren, die aantoonen, dat het tegenwool'dige recht niet voldoende 
is, zonder te bewijzen dat het noodzakelijk is tot het invoeren dier bepalingen 
over te gaan, , .. , 
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Wij hebben het oorspl'onkelijk wetsontwerp gehad en een gewijzigd wetsontwerp 
gekregen , En zonder nu in te gaan op gerletailleerde bespl'eking van de nieuwe 
al'tikelen, wil ik toch met een ~el'gelijking tusschen het oorspronkelijke en het 
niellwe wetsontwel'p I'echtvaal'digen de heftige agitatie die van den kant del' ar
beidel's tegen deze wet is gevoerd, 

Wij hebben el' het een en andet, over moeten hOOl'en, Het is voorgesteld alsof 
méll de Regeel'ing beschuldigrle van dingen te willen doen die volstrekt niet in de 
vool'gestelde artikelen wal'en te lezen. EI' was geen sprake van dat het stakings
recht belemmel'd zou wOI'den, of dat een bedl'eiging met staking of met boycot 
strafbaar zou worden gesteld, Neen, de zaak werd zoo OIlSChllldig mogelijk VOOI'
gesteld, en als wij met de artikelen in de hand beweerden, dat die in de pl'aktijk 
moesten uitloopen op totale knakking van de vakbeweging, werden dit totale leu
gens genoemd, Men behoefde slechts de oorspronkelijke artikelen te toetsen, ten 
em'ste aan de jlll'ispl'udentie op del'gelijke artikelen in het buitenland en ten tweede 
aan de nieuwe artikelen, om in te zien hoe het VOOI' de hand moest liggen dat 
van den kant del' arbeiders de slechtste bedoelingen uit deze artikelen wel'den 
gelezen., .. ,. 

Wordt het strafbaal' gesteld als arbeiders tot hun patl'oon zeggen: gij moet het 
loon verhoogen, anders staken wij, of boycotten u en zetten een level'anciel' aan 
u geen level'anciën meel' te doen - de artikelen laten geen andel'en uitleg toe dan 
dit stl'afbaal' te stellen - dan is daarmede de geheele vakbeweging - niet alleen 
de sociaal-democl'atische, maar de algemeene , zooals die in het algemeen gevoerd 
moet worden - Vl'ij wel onmogelijk gemaakt, 

Deze of gene zal allicht zeggen: ja, gij leest dit in die wooruen, maal' hebt gij 
u wel vergewist of in andel'e landen, waal' del'gelijke al,tikelen gelden, die woor
den aldus worden opgevat 7 

Ik heb nog geen tijd geharl, om de jurisprudentie, dOOl' de Regeel'ing ovel'gelegd, 
goed te lezen; ik heb het stuk terloops kunnen doorzien, mam' zelfs na die zeer 
onvolledige kennisneming, meen ik dat mijn uitspraak el' volkomen dOOl' bevestigd 
wOI,dt ..... . 

In de overgelegde jurispl'udentie komt 0, a, iets voor bij art, 153 del' Gewel'be
ordnung, wat pl'ecies te vergelijken is met hetgeen voorgesteld werd in het 001'

spronkelijk artikel: "Wel' Andel'e dUl'ch Anwenuung kÖl'perlichen Zwanges, durch 
Drohungen ..... bestimmt oder zu bestimmen sucht." Dus: het middel van vrees
aanjaging, waarvan het \Jorspl'onkelijk ontwerp spreekt, Nu zie ik tusschen vl'ees
aanjagen en dreigen geen verschil. 

De gevallen nagaanue van de jurisprudentie omtrent art, 153 del' Gewerbeordnung 
vestig ik de aandacht op hetgeen wij lezen in sub 3: .Er kan bedreiging liggen 
in een handeling) waardoor aan iemand, om hem het uittreden uit een vereeni
ging tot staking te beletten, het gevaar van een yel'mogensnadeel in uitzicht wOl'dt 
gesteld," ZÓÓ is de jurisprudentie, Als ik tegen iemand zou ztJggen: "Pas op als 
gij dit of dat doet waal' ik nadeel dOOl' lijden zou", dan zal dat beschouwd wor
den als Io'enking en als middel vlln vl'ee~aanjaging, Bij 5 gaat men nog vel'der 
en komt de toepassing omtrent het begrip bedl'eiging geheel neder op hetgeen 
valt onder 3. 

In het Duitsche Stmfwetboek komt ook voor een art, 253 (El'pressungl, 
Eenige jaren geleden heeft ue Duitsche Regeering getracht § liI3 aan te vullen 

dool' het bekende Tuchthuiswetsontwerp , maar de publieke opinie heeft haal' ge
dwongen daarvan af te zien. 

Daal'na is dOOI' de Regeering een sclll'ijven gericht aan den Staats-Anwaltschaft, 
het openbaar ministel'ie in Duitschland, om na te gaan of niet art. 253 wal'e toe 
te passen. Nu wordt el' in Duitschland in de laatste jal'en stel'k ovel' geklaagd, 
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dat juist in gevallen van botsingen vOOl,tkomende uit den oeconomischen stl'ijd 
zulk een verbazend gebruik van dat art, 253 van dat Strafwetboek wOl'dt gemaakt, 
De Regeering heeft dan ook zelll' wel gedaan door in het ovelVlicht dit artikel op 
te nemen en een overzicht te geven van de jUl'ispl'udentie, In dat m'tikel wordt 
ook strafbaar gesteld: "Wel', um sich oder einen Ol'itten einen I'echtswidrigen 
Vermögensvortheil zu verschaffen, einen Anderen dUl'ch Gewalt oder Drohung zu 
einer Handlung, Duldung odel' Unterlassung nöthlgt, ist wegen Erpl'essung mit 
GeHingnisz nicht untel' einem Monat zu bestrafen." 

Daal' komt dus hetzelfde VOOI': bedreiging waardoor men iemand dwingt tot een 
daad over te gaan of die te d tilden. 

Nu wijs ik el' op, dat uit de rechtspl'aak blijkt, dat bedreiging met boycot, 
bedreiging met maatregelen in het algemeen, strafbaar is dool' het Rijksgerecht 
in Duitschland. Ik zal een voorbeeld hiervan aanhalen, dat zeel' teekenend is en 
waaruit blijkt, dat dit al·tikel stakingen zou kunnen provoceeren en minnelijke 
schikkingen tegenhouden, In 1895 werd te Altona tegen een mal'garinefabl'ikant 
de boycot lIitgespl'okcn wegens een loonqllaestie. AlvOl'ens daartoe ovel' te gaan 
zeiden de al'beidel's: laten wij eel'st met den patroon een minnelijke schikking 
trachten te treffen. Dit werd latei' dool' een lid van de commissie in het openbaal' 
medegedeeld, doch toen heeft het openbaar ministel'Îe gezegd: kip ik heb je, en 
de poging tot minnelijke schikking werd als bedreiging beschouwd en volgens 
art. 253 gestraft. 

De algemeene uitdrukking in het oorspronkelijk artikel voorkomende, zou ook 
hiel', evenals in Duitschland, tot dezelfde gevolgen aanleiding geven, 

N u moet men niet denken, dat alleen in Duitschland dergelijke bepalingen zoo 
worden opgevat, Dit geschiedt ook in Engeland, Wat daal' al niet strafbaal' wordt 
geacht ondel' die strafbepaling is niet te noemen en toont voldoende aan hoeveel 
reden wij hadden om met alle macht ons tegen het oorspronkelijk Regeerings-
artikel te vel'Zetten .... . . 

Wanneel' wij het nieuwe en oude art. 284 met elkander vel'gelijken en daarmede 
in vel'band brengen de Memorie van Antwoord, dan blijkt daal'uit, dat in de 
Memorie van Antwool'd uitdrukkelijk wordt vel'klaard, dat het nposten" niet straf
baar is, te I'\V ij I men volgens de oOl'spronkelijke redactie van art, 28Jbis het "posten" 
kon, ja zou moeten rangschikken onder het begl'ip van hinder en overlast, Want 
waarom geeft men dikwerf aan den drang dOOI' het posten uitgeoefend, toe? Om
dat dit een zekel'en overlast en hinder veroorzaakt, In dit opzicht kan ik dus een 
verbetering constateeren , maal' betel' is het uitdrukkelijk in het artikel te ver
melden, dat posten niet stI'Rfbaar is, dan de verklal'ing alleen te laten staan in 
de Memorie van Antwool'd. 

In art. 284 is dus nu het rekbare begl'ip van hindei', overlast of vl'eesaanjaging 
verdwenen, zood at , behoudens een enkele vool'waarde, dit al'tikel niet zou kunnen 
gebezigd wOl'den tegen arbeiders die bijv. dreigen met boycot, of die iets doen ten 
nadeele van het vel'mogen van den patI'oon. Onder één voorwaarde el'el1\vel. Name
lijk dat eel'st moet vaststaan het begl'ip van de uitdl'ukking »feitelijkheid". Bij de 
behandeling van het artikel zullen wij de zaak natuurlijk nadel' hebben te bespre
ken, maar reeds nu meen ik te moeten zeggen, dat vooraf moet wOl'den uitge
maakt, wat men heeft te verstaan onder "feitelijkheid". 

Beteekent "feitelijkheid" een daad, dan is het nieuwe artikel minstens even 
slecht als het oude, want onder het begl'ip daad kan alles wOI'den gebl'Rcht. Ik 
wensch reeds dadelijk daal'op te wijzen, dat deze Regeel'ing en vool'al deze Minister 
van Justitie, die toch zeker VOOI' het juridisch gedeelte van deze vOOl'dracht vel'
antwool'deJijk zal zijn, ten vorigen jare gelegenheid heeft gehad de Regeel'ingsop
vatting van het woord "feitelijkheid" te bepalen, Verleden jaal' is hiel' een discussie 
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gevoerd tU55chen mijn paJ'tijgenoot Hugenholtz en den Regeerings-commissaris pl'Of. 
van d6r Hoeven, van wien men moet aannemen, dat hij ten aanzien van de ver
klaring del' termen de denkbeelden der Regeel'ing heeft weergegeven. In art. 95 
van het Militair Strafwetboek werd het begJ'ip "feitelijkheid" nader bepaald. Art. 94 
van het Militair Stmfwetboek bedl'eigde ~tl'af tegen beleediging van een meerdere 
dOOl' een mindere door ndaden", maal' daarnaast bedreigde art. 95 een hoogel'e straf 
tegen beleediging van den meel'del'e door een mindel'e dOOl' middel van "feitelijk
heden". Toen heeft de heer Hugenholtz de naag gesteld: is een feitelijkheid iets 
andeJ's dan een daad, waal'op de RegeeJ'ings-commissaJ'is dit antwoord gaf (bladz, 
1341 der IIandeli1!gm 1901(02): "Wat is nu het karakteristieke van de feitelijkheid 7 
Dat er plaats heeft een aanraking van het lichaam van den persoon ten aanzien 
van wien het delict gepleegd wordt". 

Als dit de bedoeling is van het wool'd "feitelijkheid", dan constateer ik, dat 
de strafbedl'eiging door het nieuwe art , 284 aanmerkelijk vel'zacht is. Het zal dus 
van gl'oot belang zijn, dit nadel' van den Minister te mogen vel'nemen. 

V001-tS constateel' ik, dat de beweging. die in den lande heeft plaats gehad, ook 
heeft bewel'kt, dat een van de tl'eul'igste bepalingen in het vorig ontwerp, name

lijk de ontneming van het passieve en actieve kiesrecht aan menschen die in den 
strijd VOOl' de vakvereeniging zich schuldig hadden gemaakt aan overtreding van 
het oorspronkelijk al,tikel, thans is teruggenomen, Ik wensch de beweging daaJtoe 
van verschillende zijden ondernomen el' mede geluk, dat althans die treul'ige aan
slag op het beetje politiek I'echt dat de arbeiders hebben, niet is dOOl'gezet, Daal'
aan knoop ik echtel' onmilldellijk de vraag vast, waal'om in art, 358bis de ontzet
ting uit het kiesl'echt is gehandhaafd 7 Is de strafbepaling in het artikel niet vol
doende en is het noodig menschen die zich aan overtl'eding schuldig maken, nog 
met politieke eerloosheid te bedl'eigen 7 Ik meen, dat iemand die zich indel'tijd in 
deze Kamer heeft vool'gesteld als Christen-democl'aat, zich niet moet bedienen van 
het middel om politieke I'echten te ontnemen, ' 

De al'beiders hebben niet veel politieke rechten; zij hebben el' te weinig, Laten 
zij die behouden. 

Men maakt mij el' opmerkzaam op, dat ik wel heb gesproken over art. 284, 
maar niet over art. 426, dat daaraan is toegevoegd en waarbij de Regeel,jng heeft 
ondergebl'acht een deel van het oorspronkelijk al't, 284. 

]n het algemeen is de stl'af lagel' gesteld, hoewel sommige organen, waal'onder 
zelfs de Nieuwe RoUel'damscne Courant, meenen dat zij nog niet laag genoeg zijn. 
Het karakter van het delict is veJ'zacht, maar de terminologie laat alles te wen
schen over, Aangezien dit met een paar wool'den niet is toe te lichten, meen ik 
mijn beschouwingen daaromtrent te moeten uitstellen tot wij aan de behandeling 
del' al'tikelen gekomen zijn. 

Wanneer wij nu het nieuwe artikel 3586i3 met het oOJ'spl'onkelijke vel'gelijken, 
treft het mij , dat het gewijzigd is op een manier die ik niet goed beg"ijp, want 
de MemOl'ie van Antwoord heeft deze eigenaardigheid ) dat allel'1ei wijzigingen die 
in het oorspl'onkelij k ontwel'p zijn gebracht niet of nauwelijks zijn toegelicht. El' 
is geen vel'klal'ing wat de Hegeering ondel' feitelijkheid verstaat, ook geen toelich
ting hiel'van , dat bij het oOI'spl'onkelijk m't, 358 stl'afbaar gesteld wel'den ambte
naren en personen bij openbal'e diensten en personen bij het spool'\vegverkeel' be
tl'okken, tel'\vijl bij het nieuwe artikel ambtenaren en personen bij het spool'\veg
verkeel' betl'okken wel straf baal' ZijII , mam' ik daal'in mis de personen bij openbare 
diensten betrollken, Ik lei,l daal'llit af dat de Regeel'Îng een concessie heeft gedaan 
en niet meer strafbaar geti teld zijn gemcentewel'klieden, die ovel'gaan tot staking 
en dat in dit opzicht de Regeel'ing een weinig naar den kant der redelijkheid is 
teruggegaan. 

V 37 



........ - ~--~--- - -

574 STRAF TEGEN ONGEOORLOOFDEN DWANG EN DIENST-

Nu wensch ik over de vraag, in hoever het spoorwegpel'soneel en andel'en straf
baar kunnen en moeten worden gesteld bij staking deze opmel'king te maken, 

Wanneer daarvoor deze I'eden bestaat, dat de dientiten van de men ~hen van dien 
aal'd zijn, dat het algemeen belang bij een staking wOI'd t geschaad, dan blijkt 
daaruit reeds, hoe wij ons thans reeds bevinden op den weg, die moet leiden tot 
het steeds ruimeI' ontnemen van het stakingsl'echt, 

De heel' Mees heeft reeds el' op gewezen, dat wij ons bevinden in een tijd, 
waarin de gl'oote industrie zich geregeld uitbreidt, Dit is VOOI' hem een reden om 
het stakingsrecht nog ruimel' te ontnemen, want wanneer bij een gl'oote industrie 
wordt gestaakt, zal daal'door het algemeen belang veel gl'ootel'e schade lijden, dan 
wanneer zulks bij een ldeine plaats heeft, 

Nu doelde de heel' Mees misschien alleen op de gas en waterleidingen, maal' 
wij bespreken hiel' het principe, of het aangaat de al'beidel's het stakingsl'echt te 
ontnemen, wanneer het gebruik maken van dat recht op algemeene belangen na
deeligen invloed zou kunnen uitoefenen, 

Nog eens, als dat het u itgangspunt moet wezen, zijn wij op den weg, waar
langs steeds aan meel' en meel' arbeidel's het stakingsl'echt zal moeten worden ont
nomen, want nu reeds plaatst de Regeering zich op het standpunt, dat dit ontne
men niet alleen moet gelden voor ambtenaren en pel'sonen in publieken dienst, 
maar ook voor ambtenaren, die zijn in dienst van p:l.I'ticuliere maatschappijen. Neem 
bijv. het bakkersbedrijf Dit concentreert zich al meel' en meel' in gl'oote ondel'ne
mingen, Toen eenige jal'en geleden in Amsterdam een staking oudel' de bakkers 
was uitgebroken, hebben de Amstel'dammers daar\'an last genoeg gehad en was het 
algemeen belang daarmede zeel' nauw vel'bonden. Zoo zal het gaan met alle indus
trieën van levllnsbenoodigdheden. Met de ha\'emvCl'km's evengoed, 

Ik moet dp.rhalve het beginsel als onjuist ql1alif1ceeren en eJ' op wijzen, dat men 
een weinig vertrouwen moet hebben in de arbeiders. 

Is el' een punt dat men niet met strafbepalingen moet bedl'eigen, dan is het 
de organisatie. Dit is de hoofdfactor VOOt' de ontwikkeling, voor de verhooging van 
het levenspeil van den arbeider, Men moet de arbeiders in de gelegenheid stellen 
zich in dat opzicht vrij te kunnen bewegen, 

Ontnemen van het stakingsrecht is niet geool'loofd en als men mij vl'aagt: zal 
het recht van staken dan per se moeten worden gebruikt, dan antwoord ik: men 
vergete bij de beoordeeling van het stakingsrecht niet, dat het bezit van dat recht 
op zich zelf toch wel zooveel VOOI' den arbeidet' beteekent als het gebt'uiken el' van, 

De wetenschap dat degeen, met wien ge onderhandelt als patroon, toch moet 
werken, of hij hoog of laag springt, toch vel'l1Îndel'd is te staken, versterkt dE:n 
overmoed der werkgevel'si maar wanneer men te doen heeft met al'beiders die, als 
het el' op aan komt, het werk kunnen neel'leggen, dan is dat \'001' den patl'oon 
een reden om althans zoo vel' te gaan bij het toegeven aan de eischen del' werk
lieden, als met het oog op zijn bedl'ijf maal' eenig:;zins mogelijk is, 

Laat den al'beiders hun wapenen, maal' ZOl'gt el' voor dat zij niet in de nood
zakelijkheid gebracht worden dit wapen, hetwelk ook hen zelf maal' al te vaak 
wondt, te gebruiken ..... 

Ik heb nu nog een enkele opmerking te maken, Ik moet dat wed el' doen omdat 
onze critiek ook op dit gedeelte van bet Regeel'ingsvool'stel zoo onjui t en onwaar 
door onze bestt'ijders van de Christelijke partijen is vOOl'gesteld. Wij hebben gezegd, 
dat de Regeering aan het spoorwegpersoneel het rccht van staken ontneemt. Onze 
tegenstandel's hebben geantwoOl'd: hoor ze nu weel' eens aan, van het ontnemen 
van recht van staken is geen sprake. Zij mogen gerust staken, indien zij de ge
vorderde termijnen maal' in acht nemen en zOl'gen dat het verkeel' niet wOl'dt ge
stremd; zij mogen dan zoo hard en zoo vaak staken als zij willen. Dat is met alle 
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respect voor hen die dat beweren, onzin, gewoon onzin, Een staking ondel' het 
spoorwegpel'soneel ondCl' de conditie, dat el' geen stl'emming in het verkeel' komt, 
is geen staking, die iets kan beteekenen, Het pel'soneel van de werkplaats zou kun
nen staken zondel' dat el' een tijd lang stremming in den dienst kwam, maal' 
wanneel' b,v, de machinisten staken, is stremming in het verkeel' onvermijdelijk", 

Overigens meen ik nog te moeten opmerken, dat dooI' den eisch, die men stelt 
aan staket's , dat zU nooit contl'Uctbl'euk zullen plegen en alleen dan zullen staken 
wanneer de tel'mijnen van opzegging wOI'den in acht genomen, het recht van staken 
op losse schl'oeven wordt gezet. Wij hebben hier te doen met een eigenaardig geval. 

Wanneel' men den eisch stelt aan al'beiders: gij moet edl'st u w contract opzeggen, 
dan verdraait men de geheelc zaak, Als ik staak, dan is dat geen ontslag nemen, 
dan zeg ik niet tot mijn patroon: ik ve1'laat uw dienst, )leen, de natuuI' van het 
staken is geheel andel's, A Is ik staak, wil ik tUdens het bestaan van het contract 
de vool'waal'den van dat contl'act vemnderen, Als ik staak, zeg ik niet [?] tot mijn 
patroon: wij moeten loopende het [het loopende ?] contl'act hel'zifm, en doet gij 
het niet, daR zal ik u tmchten te dwingen dOOl' op anderen te influenceel'en dat 
ook zij tijdelijk het wel'k nederleggen, Staken is dus geen ontslag, maal' schol'sing 
in de uitvoering van het contmct, ten einde verandel'ing daarin tot stand te brengen, 

L,it moet men bU deze zaak ook niet vel'geten, dat een al'beidscontract is een 
individueele vel'llOuding bestaande tusschen een ondel'l1emel' en zUn arbeider, waarbij 
de individueele wil van den al'beidel' en van den patroon gewoonlijk den dool'Slag 
heeft gegeven, Maal' wat is nu het eigenaardige van de staking? Daar i, niet het 
particuliere individu, die uit eigen beweging op een goeden dag zegt: nu moet dit 
of dat vel'anderen, neen, d:1[u'bij wOl'dt het bestaande arbeidscontract doorbl'oken 
dool' den collectieven wi l van de ol'ganisatie, 0, ik weet wel, dat er in deze Kamer 
zijn die niets willen weten van dien collectieven wil van de ol'ganisatie, Men zegt, 
het is wat moois, gij hebt alleen met uw patroon te maken en als ge nu ook 
naar die organisatie ziet hebt gij twee patroons, 

Ja, men kan dat vI'eemd vinden en het zelfs vel'keel'd achten, maal' als men de 
zaken goed wil beoordeelen moet men weten hoe ze wel'kelijk zijn , Al vindt men 
dat niet zoo prettig of al komt het met uw I'echtsbeschouwingen niet geheelover
een; de zaak is zoo, uat de intlividueele arbeider in den tegenwoOl'digen tijd feite
lijk is onderworpen - om het zoo maal' eens te noemen - aan twee verschillende 
machten, die nu en dan met elkander in botsing komen, de een de macht van 
den patroon, geregeld bij het arbeidscontract , de andel' de macht van de organi
satie; met dezen toestand moet rekening gehouden worden, 

En dan gaat het niet aan om, zooals in de Memorie van BeantwoOl'ding, te doen 
alsof de a l'beidel', bij conflicten als hiel' bedoeld wOl'den, individueel staat tegenover 
zijn patroon en VOOI' zijn handelingen alleen individueel vel'antwool'delijk zou zijn , 

Neen, de ol'ganisatie is ~teI'ker dan het individu, en aan haal' besluiten moet de 
al'beidel' zich ondel'wel'pen tel' bestl'ijlling van de kapitalistische maatschappij" " . 

Ik concludeel': Met de indiening dezer wetsontwel'pen is de Regeel'ing gekomen 
op den vel'keel'den weg, die d wal's heenloopt dooI' de belangen , de rechten del' arbei
dende klassen, dat wij hiel' te doen hebben met een sluk wetgeving van een Regeel'Îng, 
die toont niet voluoenue vel'll'OllWen te hebben in den geest van het meest intel
ligente gedeelte van de Ne,ICl'landsche al'beiders; dat wU hiel' te noen hebben met 
een st/'even om de evolutie kunstmatig tegen te houden, in plaats van te ver
trouwen op den goeden zin en op de noodzakelijkheid voor de arbeidel'sbeweging 
zelf , om rekening te houden met alles wat goed en mogelijk is en de publieke 
opinie te v1'Ïend te houden, 

De heel' HEEMSKERK: Naar het mij voorkomt, ik meen, dat dit punt ook nu 
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nog wel even mag worden gereleveerd, is de opportuniteit van deze wetsontwerpen 
niet te betwisten. De indiening daarvan is dooI' de gebeurtenissen van de afgeloopen 
maanden voldoende gerechtvaardigd. Wanneer men daarbij alleen het oog zou ves
tigen op de spoorwegstaking, zou men geen volledigen blik vel·kl·ijgen. In hetgeen 
gebeurd is op :het gebied van de stakingen, van de vakvereenigingen en andere 
werkliedenvereenigingen en haar wijze van wllrken, is veel wat onze aandacht trekt 
en wij komen op veel ruimer terrein van beschouwing, dan wanneel' wij alleen 
letten op de spoorwegstaking. 

Echter is de spool'\vegstaking de naaste aanleiding voor de Regeering geweest 
om handelend op te treden, 

Dool' de stremming van het spJorwegverkeel', waarvan men de mogelijkheid 
eigenlijk niet had verondel'steld, is aan den dag gekomen de aanwezigheid van 
een maatschappelijk , van een nationaal gevaar. De Regeering had dus al dadelijk 
te zorgen, dat, indien een dergelijk gevaal' wed el' ovel'ging in een feit, zij het 
noodzakelijke zou kunnen doen om in den nood zoo veel mogelijk te voorzien. De 
indiening van het wetsontwerp betreffende de spoorweghrigade [wet van 11 Apl'Îl 
1903, Stb. 102J moest daarvan het gevolg zijn. 

De Regeering kon in deze staking een vingerwijzing zien, dat el' groote ontevre
denheid onder het personeel heerschte. Een enquête [wet van 11 April 1903, Stb. 103J 
.ten einde tot de meest nauwkeurige kennis daal'van te geraken was dus noodzakelijk. 

_ De ontevredenheid was echter klaarblijkelijk niet de eenige oorzaak tot deze 
staking, men had gestaakt uit solidariteit, men had gestaakt om de vel'wezenlij
king te verkrijgen van een socialen eisch, die niet dool' het spoorwegpersoneel, 
maar door de bootwerkers gesteld was, en men had niet geschroomd om daarvoOl' 
een middel aan te wenden als de stremming van het spoul'wegvel·keer. De omstan
digheden waaronder dat geschied was, gaven aan het feit het karakter van een 
misdrijf; niet in dien zin, dat het reeds bij de wet strafbaar gesteld was, maal' 
zoo, dat het uit zij n aard zoo behoort te worden beschou wd, tel' wij I het nu noodig 
was gebleken om zoodanig feit strafbaar te stellen. Oet feit droeg voorts een anal'
chistisch karaktei'. Het wees dus op een leemte in het Wetboek van Stl'afrecht en 
de Regeel'ing diende dus te komen zoowel met den een en als met den anderen 
wettelijken maatregel. ..... 

Waar een leemte in ons Strafwetboek is ontdekt, waal' ontdekt is, dat een feit 
hetwelk in den gl'ond van de zaak een misdrijf is, niet strafbaar is, dan is el' 
alle aanleiding, om, indien uit de omstandigheden blijkt, dat eene strafbepaling 
op dit feit niet kan gemist worden, deze ook in het Stl'afwetboek op te nemen, 
Dat is handhaving van het recht, 

Doch waal' ook blijkt dat er op het gebied van den arbeid ongeregelde toestan
den zijn, en de weg om recht te verkrijgen niet is aangewezen, daal' is het even
zeer de plicht del' Regeering om aanstonds, zood ra het mogelijk blijkt, tot een 
J'egeling over te gaan of die tot stand te doen brengen. Ook dit is handhaving 
van het recht en zoo wel het een als het andel' dient te geschieden. Nu echter 
zoo wel het een als het andel' is gebeurd, nu vel'valt , dunkt mij, ook elke aan
merking op de houding en op de gedragslijn van de Regeering. Het heeft mij dan 
ook getroffen, dat de geachte afgevaardigde uit Amstet'dam III een zeel' lange 
redevoel'ing heeft gehouden, waarill hij zeker veel wetenswaardigs heeft mede
gedeeld, maar die voor slechts een uitet'st klein deel betrekking had op het wets
ontwerp zooals het nu voor ons ligt, 

De bezwaren dool' hem aangevoerd betroffen grootendeeJs de oude redactie van 
het wetsontwel'p; tegen het nieuwe ontwerp bestonden blijkbaal' bij den geachten 
afgevaardigde bijna geen bezwaren, 

Want indien hij krachtige bezwaren tegen het wetsontwerp had gehad zou hij 

- ----------
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ze wel met de hem eigen gl'oote kracht hebben ontwikkeld, Ik meen niet, dat el' 
zulk een gl'OOt verschil bestaat tusschen het oorspl'onkelijk ontwerp en dat wat 
wij nu behandelen, El' is verschil op eenige punten, maal' het is niet zoo enorm 
als men het wil voo l'S tellen , , , , , , 

De vraag in hoever verschil kan bestaan tusschen het oude en het nieuwe wetsont
wel'p is overigens een vraag waarOI'el' wij niet lang behoeven te spl'eken, Wat ik echter 
wensch op te merken is, dat het wetsontwel'p tot aanvulling del' Stt'afwet is van een 
u itel'st beperkte strekking, De bewering als zou dit wetsontwel'p de arbeiders het 
recht van staken ontnemen kan in geen enkel opzicht wOl'den volgehouden, Het 
staat in geen enkel artikel van de wet, Alt, 358bis van het gewijzigd wetsontwerp 
stelt eenvoudig strafbaar de dienstweigering van een ambtenaar of eenig bij het 
open baal' spool'wegverkeer voortdurend of tijdelijk werkzaam gesteld persoon, wanneet' 
dit geschiedt met het oogmel'k om in de uitoefening van een openbal'en dienst of 
in het openbaar spoorwegverkeer stremming te veroorzaken of te doen vool'tduren, 

Indien het niet is dienstweigering, indien eerst de dienstbeü'ekking is verbroken, 
dan mag het, dan is de handeling niet wederrechtelijk en niet strafbaal', Het 
moet altijd zijn die handeling V!Ln dien ambtenaar of pel'soon, die tot het spoor
wegpersoneel behoort, die in strijd is met de betrekking waal'in hij vel'keert, 

Ovel' den rechtsgl'ond van de strafbaal'heid van de dienstweigering van een 
ambtenaal' behoeven wij onR dan ook niet meel' te vel'moeien, De rechtsgl'ond 
van de strafbaarheid van de dienstweigering niet slechts van den ambtenaar, maal' 
ook van iemand in dienst bij den spoorweg, indien hij het oogmerk heeft stl'em
ming in het openbaal' verkeel' teweeg te brengen ligt, voor de hand, 

Wij behoeven ons niet eens te verdiepen in de vraag, in hOeVel'l'e mannen, die 
tot het spoorwegpersoneel behooren, geacht moeten worden een ambtelijke betrek
king te hebben , omdat de stJoafbaarheid afhankelijk wOl'dt gemaakt van het 
oogmerk - de finis pl'oximus - om de stremming van het verkeer teweeg te 
bl'engen, De man die aangesteld is om het verkeel' get'egeld in stand te houden, 
aan wien dus de behartiging van dit nationaal belang is opgedragen, en wel het 
oogmel'k zou hebben om in dienst te blijven, maar tegelijk om het vet'keer te 
belemmeren, en dus dat nationaal belang aan te tasten, maakt zich - het is zoo 
duidelijk mogelijk - aan een misdrijf schuldig , , , , , , 

Welk is nu het bezwaar, dat tegen dit artikel wordt ingebl'l1cht? 
Dat bezwaal' is kal'aktel'Îstiek, Het is geen andel' dan dat, indien een wel'kman 

of een spoorwegbeambte lid is van een vereeniging en de wil van die vel'eeniging 
kruist de contl'l1ctueele wil, waal'onder hij in zijn dienstbett-ekking moet leven, 
de man een conflict heeft van twee willen, die hem beheel'schen en mag kiezen 
den wil, welke hem het meest behaagt, of eigeulijk dat hij moet kiezen den wil 
van de vel'eeniging, Dit is het eenige bezwaar dat in het midden is gebracht, 

llet is, geloof ik, niet noodig met veel woorden te betoogen, dat dit bezwaar 
een anal'chistisch karaktel' heeft, 

Men \"erbl'eekt daal'dool' de rechtsorde, waaronder wij leven en wij maken het 
nakomen van de rechtsverpIichtingen afhankelijk van een niet dool' het recht be' 
heerschten wil, die eenvoudig kan zeggen: met uw rechtsverplichtingen willen 
wij niet te doen hebben""" 

Ook al't, 284 in vel'band met het nieuwe artikel 426, zooals het thans is voor
gesteld heeft een zeel' beperkte stl'ekking, Wij verwijdel'en ons hiel' verder van de 
spoorwegstaking en komen nog veel meel' op het gebied van de middelen, waarmede de 
stakingen wOl'den bevOI'del'd en waarmede uitbl'ciding van stakingen wordt bewerkt, 

Alleen wOl'dt nu gestraft hij, die iemand op straat hindcrlijk naloopt, en hij 
die iemand door feitelijkheden of dool' bedreiging daarmede wederrechtelijk dwingt 
iets te d oen of na te la ten, 
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Ik zal mij niet verdiepen in de vl'ilag wat feitelijkheden beteekent. Dit is een 
zaak die aan de jurisprudentie moet worden ovel'gelaten. 

Wanneel' dool' den Regeel'ingscommissaris bij de behandeling del' militail'e 8tl'af
rechtontwel'pen gezegd is, dat feitelijkheden steeds moeten zijn aaOl'akillgen van 
het lichaam, toch vloeit daaruit nog niet per se VOOI't, dat dit hiel' ook moet 
gelden. Dat moet dool' den rechte!' ten slotte uitgemaakt wOl'den, 

Zoo komt het mij niet geheel en al ondenkbaar "OOI', dat ondel' feitelijk
heden ook vallen handelingen ten aanzien van iemands goederen gepleegd, 

In ieder geval, het artikel dekt volstrekt niet alles wat bij stakingen kan 
voorkomen .... , . 

Inmiddels is de thans ons voorgestelde redactie van art. 284 een zeel' vool'zichtige 
stap, De Regeel'ing heeft ons op aandl'ang van de Kamer eenige al·tikelen uit bui
tenlandsche wetten, die betrekking hebben op het onderwerp dat ons thans bezig
houdt, ovel'gelegd, Wanneer men nu hetgeen hiel' wordt voorgesteld vCI'gelijkt met 
wat b. v. in Amel'Ïka geldt, dan zien wij dat in verschillende Staten van Amerika, 
vooral wat betreft de materie die behandeld wordt in art. 28·i van het Wetboek 
van Strafrecht, veel scherper bepalingen gelden dan de Regeering hiel' voorstelt, 

Speciaal vindt men in een aantal van die al'tikelen het strafbaar stellen van 
vl'eesaanjaging zonder dat daaraan zelfs de eisch van wederl'echtelijk dwingen is 
verbonden, 

Ik kom tot de conclusie, dat eigenlijk het aannemen van deze wetsontwel'pen in 
het stadium, waarin wij thans gekomen zijn, vanzelf spreekt en dat het eenige, 
waardoor het te verklal'en i~, dat el' nog eenige tegenstand tegen gevonden wordt 
van de zijde, van welke wij zooeven dien tegenstand konden waal'l1emen, is, nat 
men vreest belemmerd te zullen worden in de uitsluitende heerschappij van neutrale 
vakvereenigingen en in de keuze van de middelen welke die vercenigingen gebl'ui
ken om tot haal' doel te geraken, Tegen neutl'ale vakvereenigingen behoeft op zich 
zelf niet zoo groot bezwaal' te bestaan, zoolang Cl' geen geschillen l-ijzen , die het 
samenwerken van allen in die vel'eenigingen onmogelijk maken; maal' zoodl'a een 
del'gelijke vereeniging iets beoogt dat men van Christelijke standpunt niet kan 
aannemen en zood ra zij middelen trachten te gebruiken, die van Chl'istelijk stand
punt niet mogen worden aangewend, dan spreekt het vanzelf dat men van Christe
lijke zijde de vrijheid moet behouden eigen vereenigingen op te l'ichten, 

Waal' nu deze wetsontwerpen van zoo uitel'st bepel'kte strekking zijn, is, dunkt 
mij, de tegenstand alleen hiel'uit te verklaren, dat men gevoelt, dat in deze wets
ontwel'pen een geestelijk beginsel ligt opgesloten, dat zich kant tegen dien olll'echt
matigen dwang en tegen de middelen om zich dien dwang te verzekeren, 

(3 April 1903), 

De heel' SCHAPER : Nu kan men zeggen: de ontwel'pen zijn nu toch vel'Zacht. 
Het valt niet te ontkennen, dat zulks wel eenigCl'mate het geval is , maal', wan
neer wij de zaak behool'lijk ovelvLÎen) blijkt, dat deze verzachting eigeulijk micl'os
copisch is en het trouwens nog zal moeten blijken, of het wel den naam van 
verzachting waard is. De heel' Ueemskerk heeft gistel'en gezegd, dat dool' den heel' 
Troelstra eigenlijk alleen de vorige redactie bespl'oken is, maal' deze heeft uit
drukkelijk gezegd, de zaak bij de behandeling van art. 426bis nadel' te zullen 
bespreken. 

Zoo gaat het echter altijd. Onze bedoeling wordt steeds verkeerd uitgelegd. Wan
neer wij gematigd zijn, zooals de heel' Tl'oelstra bij zijn intel'pellatie) dat heet het 
"sirenengezang" en huichelarij; wanneel' wij ons bekorten en in ééns willen zeggen 
wat wij dubbel hadden kunnen doen, nu en bij de artikelen, legt men dit ook 
al weel' verkeerd uit en zou dat instemming met het onbespl'okene beteekenen, 
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In icder geval zal bij art, 426 blijken, in hoeverre zal moeten worden opgevat 
dat nopdringen" en die "belemmering", waal'in waarschijnlijk voor den arbeider 
zooveel haken en oogen, voetangels en klemmen liggen als men maal' denken kan . 

Wij hebben bovendien nog geen antwool'd gekl'egen van den Minister van Justitie 
ovel' de beteekenis vaD het woord feitelijkheid, 

Troelsb'a heeft hiel'omtrent aangehaald de uitspraak van pl'ofessor van del' Hoe
ven; maal' de heel' Heem kel'k heeft deze naaI' het mij voorkomt - ik heb het 
stenogram nog niet gelezen - zeel' verzwakt. Hij heeft den Minister als het ware 
een wenk gegeven: houd u niet aan de uitsp,'aak van 10", van der Hoeven, Deze 
is te liberaal - de liberalen komen nu toch allicht in een eenigszins betel' dag
licht in vergelijking met deze Regeel'ing I - maal' neem "feitelijkheid" zoo ruim 
mogelijk, 

Wanneer dat waal' zal zijn, is de zaak daardool' el'ger, in plaats van betel' gewOl'den , 
De verandering, welke is aangebracht, is in schijn een kleine, maal' zij kan een 

ve,'slechtel'ing zijn . 
Ik wijs el' op, dat men 81' nog niet eens is toe kunnen komen om de politieke 

wraak uit het wetsontwel'p geheel weg te nemen . Aan den een en kant heeft men 
dit gedaan, maal' aan den anderen kant el' het hatehjke politieke kal'akter aan 
gegcven, dat men, als men deze wct overtl'eedt, niet alleen in de gevangenis 
komt, maal' ook nog belet wOl'dt in Kame,' en gemeenteraad zijn stem te doen 
hOOl'en . Dit is het treul'Ïgste, wat el' bij is, ofschoon het 't minst gevaarlijk is, 
is het 't meest stu itende. 

Ik had het over fE'itelijkheid; de Christelijke vakvcreenigingsmannen mogen wel 
oppassen, waal' zij blijven met deze wetsal'tikelen, 

Zijn de heel'en van Patl'imonium zóó bang om eens hard uit te pakken? Tot 
heden in dcn laatsten tijd niet, maal' nu zal het andel's moeten wOl'den, want als 
men zoo smalend ovel' andel'en opb'eedt, moet men zelf wel veel slapper worden, 
Wie a ZE'gt, moet ook b zeggen in dezen, en men verliest zoo meel' en meer zijn 
kal'akter, 

Maal' in het ol'gaan Patrimonium van 26 Feb,'ua,'i jl. komt, ik heb el' reeds eerdel' 
op gewezen, maal' het dient ook hiel' gedaan, een a,'tikel voor over den patl'oon 
Roosendaal te Kampen, van »broeder" I1uizinga, die ten slotte schrijft: »Zoo'n 
pat,'oon moest mcn eens OVCI' zijn knie nemen en slaan hem op zijn vleezig gedeelte." 

De vl'aag is of dat niet onder het tegenwoordig art , 284 valt, namelijk als nbe
dl'eiging met geweld ." Of het toch geweld mag worden genoemd, is een questie 
van gevoel, maal' dat het een jpitelijkheid is, staat vast. Doch al valt het niet 
ondel' het oude of nieu we al,tikel, die patl'oon kan toch met recht zeggen, dat dat 
opruiing is , 

Want hij wOI'dt met name genoemd en eerst ferm gekapitteld, zoodat hij met 
lecht mag zeggen: de al'beider die dat leest, zal el' lichtelijk toekomen om mij 
naa,' aanleiding van zulke wool'den eens een klap te geven. Nu zal geen verstan
dig mcnsch in dit al'tikel "opruiing" zien, en wat mij beb'eft, ik gun zelfs zoo'n 
patl'oon een pak voor zijn bl'oek, want als bl'oedel' IIuizinga zulk een verzuchting 
slaakt, zal hij het wel dl'ie dubbel venlienen; maal' als men uit elke aan onze 
zijde gesclu'even letter en uit elke daad venijn zuigt en alles zoo slecht mogelijk 
uitlegt, kan men daal'uit ook wel wat vreeselijks halen, 

De heel' TALMA: De geachte afgevaardigde uit Amsterdam IU heeft een ken
teek en ve,'toond toen hij de theol'ie verkondigde, waal'op ik nadel' tel'ugkom, dat 
staking het navolgende is : iemanu heeft individueel een contract gesloten met een 
individueel patroon. De collectieve kracht van de vereenigingen kan dit contl'act breken, 

Ik ben geen ju rist. Sprekende met de wetenschap, dat na mij volgt een man 
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die van de wettelijke regeling van het arbeidsrecht zoo veel meel' weet dan ik, 
wil ik mij niet blootstellen aan een vergissing, die het debat weel' zou kunnen 
verlengen, maal' wel durf ik zeggen, dat hetgeen de geachte afgevaardigde ons liet 
zien iets is dat alleen in de toekomst recht kan worden, maal' op het oogenblik 
nog geen recht is. Of zoo iets op den duuI' mogelijk zou zijn, is een vraag, maal' 
het is zekel' dat het op dit oogenblik nog geen recht is. 

En nu herinnel' ik aan de anarchistische beweging, die wij hadden voordat de 
sociaal-democratie de leiding ondel' de al'beidel's gekregen heeft in dien hoek. 

Toen werd bij voorbeeld diefstal aldus verdedigcl: el' werd gezegd dat de tegen
woordige inrichting van het eigendomsl'echt is onzedelijk: het moest volgens die 
prediking zoo vel' komen dat het met die privaat-rechtelijke regeling van den eigen
dom uit zou zijn. Wanneer iemand zich toeëigent wat hij noodig heeft en wat een 
andel' te veel heeft, anticipeert men echtel' op het toekomstrecht. 

Volgens de heerschende behompen opvatting is zulk een man een dief, maal' 
volgens de juiste opvatting wordt hij als toekomstmensch beschouwd, en is hij 
iemand die alleen eenige jaren te vroeg in de wereld gekomen is .... . 

Iets dergelijks gebeurt op dit oogenblik. Men anticipeert op hervormingen die 
men tot stand zou wenschen te bl'engen. Stelt zich niet op de bestaande werkelijk
heid, opereert niet naar het bestaande I'echt, maal' spreekt een eigen recht, 
zeggende: dat is iets wat behoort te bestaan naar onze voorstelling, wat voor ons 
rationeel is. en daal'llaar handelen wij Wanneer gij daarentegen handelt naar de 
gewone begrippen van BUl'gerlijk en van Strafl'echt , zijt gij eenvoudig bekrompen , 
Dit nu acht ik in strijd met de parlementaire tactiek rlie de sociaal-democratie 
in de laatste jaren heeft gevolgd en daal'mede ondel'graaft men voor de vak vereen i
gingen den grond, waarop deze alleen kunnen staan en tot ontwikkeling komen, ... 

Gistel'en is ons gezegd, dat de oude artikelen, vOOl'al art. 1 van de voorgestelde 
no\'elle, een absoluut onmogelijk maken van de vakbeweging was. Ik zou deze zaak 
niet behandelen, wanneer een onschuldig hoofdschudden mij niet een sommatie 
van den heel' Troelstl'a op den hals had gehaald, om dit waal' te maken. Als niet-
jurist, aarzel ik om er veel van te zeggen ..... . 

Hij had het vool'llamelijk over de uitdrukking: het bezigen van middelen geschikt 
om vrees aan te jagen. Hij zal wel bcgl"ijpen, dat ik de dagen van het ondel'Zoek 
del' ontwOl'pen bepalingen herhaaldelijk met rechtsgeleerden over de bewool"dingen 
van het vool'gestelde art. 28,J,bis heb gesproken en nu trof het mij dat bekwame 
rechtsgeleerden mij daarbij zeiden, dat het bezwaar vool'namelijk zat in de wool'den: 
"hinder of ovel'last", omdat die nog niet vool'kwamen in het Stl'afwetboek en hUil 
beteekenis dus op het oogenblik nog niet vaststond, Die dOl'de uitdmkking evenwel 
staat wel in het Stl'Ufwetboek, zij het in een andel' vel·band. en nu is juist die 
dool' den afgevaardigde uit Amsterdam III genomen als doelwit van zijn bezwal'en. 

Toen ik deze Stt'afwetnovelle in handen kreeg, heb ik de zaak natuUl'lijk onder
zocht en daarbij ook het artikel gelezen waal'in dat voorkwam en is het mijn indl'uk 
geweest, dat de Regecl'Îng bedoelde - ik zeg niet dat zij daarin geslaagrl is toen
tertijd - om, deze uitdl'ukking gebl'uikende in dezelfde beteekenis als in het be
staande al·tikel, stl'afbaal' te stellen, wat nu vom'gesteld wordt straf baal' te stellen 
als: feitelijkheden. 

0, maal', zegt de heel' Tl'oelstra. de beteekenis van "feitelijkheden" staat juist 
niet vast. 

Ik heb mij eenige moeite gegeven om te weten hoe deze zaak in het buitenland 
gel'egeld is, en nu heeft het mij getl'olfen, dat in een boek van den heel' Pic, 
Fransch professor in de industrieele en arbeidswetgeving, een deskundige van den 
eel'Sten rang, waal' hij het heeft over de sb'af bedreiging in de Fransche wetgeving 
tegen violences , voiea de fait et manoeuvres fraudllleuses gezegd wordt : wat oviolences" 

----
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en »voies de fait" is, is voldoende duidelijk, maar "manoeuvres frauduleuses", dat 
is een kwaad ding, En nu komt ons de afgevaardigde uit Amsterdam III vertellen: 
neen, wat "feitelijkheden" is , is een zeel' gl'oote verbol'genheid. 

Ik geloof het gaarne, maal' wanneel' woorden op een del'gelijke manier getoetst 
moeten worden, dan komt men tot de ovel'tuiging dat bij de behandeling van het 
Wetboek van Strafl'echt op roekelooze maniel' is omgespl'ongen, niet met de be
langen van een enkele klasse, maat' met die van alle Nedel'1anders, en wij mogen 
toch eigenlijk wel vl'agen: waarom nu op dit oogenblik aan één van de artikelen 
van dit geheele Wetboek eischen wOl'den gesteld, die bij de vaststelling van het 
Wetboek aan geen ander zijn gesteld" . , , , 

Hel'haaldelijk is gezegd - en dit blijft ook na de wijziging gelden - dat art, 2 
het staken onmogelijk maakt, want, zoo zegt men: el' worden wel stakingen ge
ool'1oofd met inachtneming van een opzeggingstermijn , maal' die meenen, dat dat 
stakingen zijn, zijn menschen die van staken geen vel'stand hebben, die het al'bei
del'sleven niet kennen, Nu heb ik hiel' voor mij een eigenaardig document, dat een 
bijzonder licht werpt op de quaestie of een staking dan niet kan plaats hebben, 
wanneel' een opzeggingstermijn van bijv. 14 dagen bij de staking wordt in acht 
genomen, In de "Times" van 23 Januari 1903, komt het vel'slag voor van een proces 
gevoerd tusschen een Trade Union en een van de daartoe behoorende leden, De 
zaak was deze, In het vorig jaar was een staking uitgebroken bij de Denaby mine, 
die 39 weken heeft geduurd en eel'st een paar weken geleden tot een einde is ge
komen, Bij die staking was de opzeggingstermijn niet in acht genomen, en een 
van de leden procedeerde toen tegen de Union, omdat deze uit de kas del' vereeni
ging aan de menschen die staakten zonder den opzeggingstermijn in acht te heb
ben genomen, strike pay uitbetaalde, met andere wool'den: de man stelde zich op 
het standpunt, dat de fondsen van de Union niet mochten gebruikt worden in een 
wel'kstaking, wanneel' deze niet was voorafgegaan dOOI' een opzegging van 14 dagen, 

Wat was nu de verdediging van de Union, bij monde van haar advocaat7 De 
Union heeft niet gezegd: wij zijn el' om te kunnen staken en wij kunnen niet 
staken bij een opzeggingstermijn van 14 dagen, neen, de advocaat heeft op het 
voo I' ons zeel' merkwaardig feit gewezen, dat het bestuur van de Union aan de 
al'beiders den eisch heeft opgelegd weel' terug te gaan naai' de mijnen en dan na 
inachtneming van den opzeggingstermijn van 14 dagen, het werk neer te leggen, 

Toen het vorig jaar onze eel'ste Ministel' het dUl'fde wagen om tot dp. arbeiders 
in Enschedé te zeggen: "gij moet eel'st weder aan het wel'k gaan, wil het scheids
gerecht worden ingesteld" , toen wel'd dit aan den socialen kant beschouwd als een 
teeken , hoe weinig de Minister kijk had op arbeiders-toestanden; het heette zoo 
dwaas mogelijk. Doch een del'gelijken eisch stelde het bestuur van een gl'Oote Union 
aan zijn al'beiders, Zijn die Engelsche arbeidel'S nu zoo veel bl'aver dan de onze7 
Volstl'ekt niet, maal' zij weten dat, als zij staken zondel' opzeggingstermijn, zij een 
onrechtmatige daad plegen, en dat daal'uit volgens de Engelsche wet voo I' den 
Ondel'llemel' het recht voortvloeit om de schade te verhalen op de al'beiders, Maal' 
al is staking dus mogelijk, iets anders is el' dat niet kan, en dit vind ik een gl'OOt 
vool'I'echt, Niet kan, dat een kleine groep zich in staking werpt en dan tot de 
andel'en zegt: gij moet solidair zijn en met ons medegaan; doet gij dit niet, dan 
verl'aadt gij ons. Niet kan, dat el' een staking uitbl'eekt zooals die op 31 Januari, 
waarbij allerlei menschen in staking waren, zondel' dat zij wisten waal'om het ging, 
Niet kan, dat een enkele groep, zondel' dat de publieke opinie in staat is zich 
daarover uit te laten , zich oplegt aan het geheele volk en zegt: wij zullen al'bitl'air 
ovel' uw belangen besdhikken, Dit alles kan niet, want b!'ak er aan een staking 
uit bij het spool'wegpel'soneel onder vigueul' van art, 2 en met inachtneming van 
een opzeggingstermijn, dan zou el' een periode zijn van 14 dagen, waarin het ge-
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heele publiek wist dat el' staking kon komen I zoodat het geheele vervoer stil kwam 
te liggen I zoo el' geen oplossing gevonden wel'd. Dan zou het publiek zich pal'tij 
kunnen stellen 1'001' de wel'klieden of voor de dil'ectie, en het zou niet waal'schijn
lijk zijn I dat een van de beide pa"tijen de innel'lijke kracht had de staking te laten 
komen en te doen voortdUl'en tegen de publieke opinie in. Ik meen dan ook dat 
staking met inachtneming 'an een opzeggingstermijn alleen mogelijk zal zijn bij 
een zeel' sterke o"ganisatie, Waal' IJll op 31 Janua,'i en latei' zoo hoog opgegeven i~ van 
die sterke organisatie del' Spool'\\'egal'beidel'S, kan dan tevens blijken of die organi
satie stel'k genoeg is niet alleen om onder allel'1ei voorwendsels de mannen te be
wegen het werk neer te leggen) stel'k genoeg om het \'erkeel' te verlammen ) maal' 
tevens om diezelfde mannen 1 i dagen t1'ouw te houden aan het genomen besluit. 
liet is bovendien ook te dwaas in deze dagen te ve,'tellen, dat een 14 dagen te 
VOl'en aangekondigde staking niet kan dOOl'gezet worden."", 

Waal' ik tegen op kom is , tegen de vel'\'alsching van het arbcidel'sgeweten) niet 
dOOI' de arbeiders zelf) maal' dom' de leidel's, 

Niet dat de arbeidm's den eed breken. waal'van zij I op een oogenblik dat zij hem 
bl'aken misschien geen besef hadden, veI'oOl'deel ik, maal' ik kom er tegen op) dat 
in eer: openbarc vergadering door iemand die zijn verantwoordelijkheid gevoelen 
moet I gezegd WOl'dt: Ik kan mij zeel' goed de zaak vooI'stellen. Gij hebt een eed 
gedaan aan de maatschappij en zijt naclel'hand lid geworden van een ol'ganisatie, 
en dat is ook zoo goed als een eed, en wanneel' gij een van die twee eeden moet 
breken, dan houdt gij den eed, waarvan gij het meest moet hebben, 

Dit is de vel'giftiging van het volksgeweten ) de mOl'eele vel'wording , dat die 
wool'den kunnen worden nitgespl'oken door iemand die geroepen is arbeiders te 
leiden en dat zij in een al'beidel'svel'gadel'ing ge~proken kunnen worden zonder 
dat een protest gehoord wOI'dt, 

Dan blijkt dat et' iets bedorven is in die menschen) dat zij bedorven zijn dool' 
de ollZinnige vleiel'ij) wanneer hun verteld wo,'dt dat zij 31 Januari jl. gestaakt 
hebben uit onbaatzuchtigheid) terwijl iedel'een weet, dat ze het deden omdat hun 
de handen jeukten, om aan de maatschappijen eens te laten zien dat ze haal' 
aan konden, 

Da::u'door wOI'dt de al'beidel'sbeweging meel' bedorven dan dool' iets wat de Regce
ring of iemand andel's, die buiten haal' staat. tegen haal' kan doen.", . , 

Nu nog iets ovel' de quaestie van de bevoorl'(>chting '!'an de bl'zittende boven 
de al'beidende klasse, Ons WOI'dt verweten, dat wij, dool' de Regeel'ing in deze te 
stcunen de arbeiders in den steek laten tel' wille van de bevordel'ing van de be
langen van het kapitaal; dat wij om het kapitaal te beschel'men de arbeidende 
klasse een last willen opleggen, die toch eigenlijk voo I' die klasse te zwaai' is om 
te dragen; dat wij kunstmatig willen tegenhouden de evolutie van de arbeidende 
klasse en dat wij (Ie arbeidende klasse niet genoeg vm't,'ouwen, 

Jk zou wel eens willen vmgen of iemanrt die dat in deze wetsontwel'pen leest, 
niet iets leest, dat nàch in de ongewijzigde nàch in de gewijzigde wetsontwerpen 
ook maal' met één enkel wOOl'd staat. Ik zal mij natuul'lijk niet mengen in den 
strijd OVe!' de quaestie of de spoul'\vegambtena,'en l<llnnen beschou wd worden als 
ambtenaren naai' de beteekenis van al'tikel 2, Ik heb dat meermalen hooren uit
eenzetten dool' menschen) die dat betel' kunnen beoOl'deelen dan ik en ik kan mij 
bij die uiteenzetting zeel' goed neerleggen, Waal'ovel' wOl'dt in deze stl'afwetnovelle 
eigenlijk gesPI'oken? Ovel' misdl'ijven. over overtredingen van hetgeen behoort tot 
het gemeenc recht., , .. , , 

De heel' DRUcr{ER: Behalve tot het vooI'Stellen van een ondel'zoek naai' de gl'ieven 
en van maatregelen tel' vool'koming van hel'haling maakte rde Regeel'ing] een 
strafwet aanhangig, 

-. ------
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Al zal ik mij over de indiening diel' strafwet nu niet in zulke scherpe bewool'· 
dingen uitlaten als dit bijvoorbeeld is geschied in een stuk , uitgegaan van het 
hoofdbestuur del' Libel'ale Unie, toch meen ik, dat de Regeel'ing betel' lOU gedaan 
hebben, indien zij dit wetsontwel'p niet zoo spoedig, om niet te zeggen overhaast, 
had ingediend, 

Iets geheel andel's ware het geweest, indien men bij een algemeene hel'ziening 
van het Stl'afwetboek , die toch nict zoo heel lang kan uitblijven, zich had afge
vraagd, of wellicht in het gebeurde aanleiding lag om het een of ander artikel 
eenigermate andel's, ietwat schel'pel' te redigeeren, 

De geachte afgevaardigde die gisteren het laatst het woord voerde, de heer 
Heemskerk, heeft getmcht met een tweetal al'gumenten te staven, dat de indiening 
van de strafwet inderdaad noodmkelijk was, Geen van die beidc al'gumenten heeft 
mij kunnen overtuigen, 

De geachte afgevaal'digde zeide in de eel'ste plaats: bepaalt u toch lliet uitslui
tend tot een blik op d ie spoorwegstaking, maar bedenkt, dat el' in de laatste 
tJjrlen heel wat is vool'gevallen, wat herziening van dat Stt'afwetbock noodzakelijk 
maakt. Mag ik tegenovel' die bewel'Ïng er aan hel'inneren, dat de heel' Minister 
van Justitie, bij de debatten in December jl. hier gevoCl'd, zich nog allerminst 
overtuigd toonde, dat aanvu lIing van het Strafwetboek noodzakclijk was 7 

In de tweede plaats betoogde de heel' Hcemskel'k, dat in omstandigheden als 
deze men zich niet moet bepalen tot verzoenende, tot appaiseerende maatregelen, 
maar dat men ook, door de stl"Rfwetartikelen tel' hand te nemen, moest laten zien 
dat men er is, dat men durft, 

Toen een kwal't eeuw geleden in Duitschland dit vl"Ragstuk aan de orde was, 
werd door een tal van bekwame mannen prae-advies uitgebl'acht over de vl'aag, 
of het wenschelijk was, contractbreuk bij de arbeidsovereenkomst te st mfl'en , Een 
van die mannen was [de bel'oemde Duitsche hoogleemal' GustavJ Schmoller, In 
zijn zeet' bekend en veel gelezen pl'ac-advies overwoog hij alle al'gumenten, die voor 
ueze stl'afbaal"Stelling aangcvoCl'd wOl'den, Bij woog ze en bevond ze alle te licht, 
Eindelijk kwam hij in zijn betoog , het is te vinden op bladz, 122 van de vel'zame
ling prae adviezen, tot hct laatstc al'gument, het al'gument dat gisteren, door den heer 
Heemskerk ter spl'ake werd gebracht, nl. dat wanneel' men staat voor zoodanige 
gevallen van contractbl'euk, men toch iets moet doen, Wat zegt nu daarvan 
Schmoller? Ik moet ditmaal aIlnhalen in de Duitsche taal, wat ik andel's lievel' 
niet doe, omdat ik ongaarnc den schijn wil op mij laden als zou ik vel'talende bij de 
wool'den iets voegen, 

Schmollet' zegt dan: "Die unendlich iibertriebene Angst VOl' del' Socialdemocratie 
und del' ganzen AI'beiterbewegung, die den Philister kennzeichnet, der keine 
Kenntniss unserel' ganzen socialen Bewegung und der Geschichte ähnlicher fl'ühcrel' 
Bewegungen hat, tl'ägt daw bei, dasz man dafiihr schwäl'mt, es musse il'gend 
et was geschehen," Dit zijn de menschen die zeggen: gij moet to.:h wat doen in 
zulke gevallen I En nu gaat Schmollel' dOOI' en zegt: "Diesel' fcige Philistel'sinn 
fühlt sich befriedigt, wenn mann, wie el' meint, dlll'ch ein solches Gesetz zeigt, 
dasz man /loch coul'age habe, gegen die Kel'is vOI'zugehen," 

Het citaat is wat schel'p, maal' waal' het geldt de wool'den van iemand, die 
ondel' de staathuishoudkundigen van ollzen tijd een allel'eel'ste plaats inneemt, 
mocht het hiel' wOl'den aangehaald, net is in elk geval niet een gelegenheids
argument zooals de Ministel' - weinig vriendelijk - andere al'gumenten uit het 
Vool'loopig Vel'slag betitelt [zie hiel'voor blz, 535J, 

Tegen de ontwol'pen stl'afwetartikelen openbaarde zich van het oogenblik van de 
indiening af oppositie in het land , 

Dat die oppositie vaak werd OVel'dl'eVen, dat de toon vaak afkeuring vel'diende 
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dat in wool'd en beeld menige uiting dooI' het land ging, die niet dool' den beugel 
kon, wil ik mijnel'zijds nadl'ukkelijk hiel' vel'klaren, en het zou mij niet verwon
deren, wanneel' de kentering, die in de publieke opinie dezer dagen hiel' en daal' 
is waar te nemen, VOOI' een deel toe te schrijven is aan afkeul'ing van de wijze, 
waarop in sommige hingen de oppositie tegen ne ontwerpen is gevoel'd, 

Maal' dat voor die oppositie I'eden bestond, kan de Regeering zelf niet ontken
nen, nu zij heeft toegegeven, dool' haal' gewijzigde redactie, dat het eerste artikel 
del' Strafwetnovelle schel'per was gel'edigeerd dan zij zelf bij nadeI' onderzoek noodig 
acht, nu zij erkend heeft, dat art, 358bi8 een corl'ectief zoo al niet vorderde, dan 
toch van een correctief behoorde vel'gezeld te gaan, 

Het indienen van de Strafwetnovelle vertl'aagde naaI' mijn bescheiden meening 
den terugkeer van de rust in de gemoede/'en, zij gaf aanleiding buitengewone 
maatl'egelen te doen voortdUl'en, welke, zonder die indiening, eel'der hadden kunnen 
eindigen, Ook daarom kan ik het indienen van die novelle niet beschouwen als een 
daad van wijs beleid, 

Wanneer ik nu kom tot de wetsontwerpen zelf, dan wensch ik allereerst, ook 
na de indiening, VOOI' mij zelf de vrijheid van beoordeeling te handhaven, , , , , , 

Wat is de beteekenis van de aangebrachte verandel'Ïngen 7 De geachte spl'ekers 
die gisteren het woord hebben gevoerd, waren het daarovel' niet eens, De geachte 
afgevaardigde uit Rottel'dam, de heer Mees, vond de vel'anderingen zóó aanzienlijk, 
dat hij verklaarde te zijn gekomen tot een andel' standpunt, Daartegenovel' consta
teerde de heel' Heemskerk, dat el' niet zoo groot verschil was tusschen het eel'ste 
ontwerp en het tweede. Wellicht dat wij stl'aks van de Regeeringstafel zullen 
hool'en, welke de opvatting is van de Ministers, die de wijzigingen hebben aan
gebracht, 

Ik vind geen aanleiding, den afstand tusschen die twee ontwerpen mijnerzijt.ls 
te meten. Jk wil alleen zeggen, dat tegen beide artikelen ~an het ontweJ'p bij mij 
ook nu nog ernstige bezwal'en uestaan, Voor zoovel' zij belt'ellen de bijzonderheden 
zal er bij de artikelen gelegt'nheid zijn, die bezwaren te ontwikkelen, Het zij mij 
vergund hiel' over beide artikelen enkele opmerkingen van algemeenen aal'd in het 
midden te brengen, 

Wat het eerste artikel aangaat, is inderdaad de redactie algemeen; maar ik kan 
daarin niet vinden die geruststelling, die de heel' Talma meende ons te kunnen 
geven, lIet bijgevoegde in al't. 284 en het nieuwe art, '!26 bis hebben inderdaad 
een algemeene strekking, maal' ik acht het niet gewaagd te voorspellen, dat uie 
artikelen vooral hun toepassing zullen vinden in de kringen del' arbeiders en speci
aal bij werkstakingen, dat zij dientengevolge ecn stel'k ingl'ijpenden invloed zullen 
hebben op de wel'kzaamhedeu van de vakvereenigingen, 

Aan uie vakvereenigingen dl'aag ik een wal'm hart toe eu ik bekeul' het, dat 
in Nederland, waal' wettelijk het recht van vel'eeniging en vel'gadel'illg bestaat op 
ruimer schaal dan misschien ergens anders, die vakvereenigingen eerst langzaam 
tot ontwikkeling zijn gekomen""." 

Waal' wij nu staan tegenover de artt, 284 en 426bis zullen wij de vraag heb
ben te bezien, of die artikelen VOOI' de gedeeltelijke ontwikkeling van de vakbe
weging hinderlijk zijn, 

De grens van hetgeen als geoorloofd is te beschouwen in de werkzaamheid van 
arbeidersol'ganisaties, vooral bij werkstakingen, is uiterst moeilijk, Dit bewijst de 
ervaring in alle landen, waal' die quaestie sedelt jal'en aan de orde is, Die zaak 
is bij ons misschien nog moeilijker dan elders, omdat dool' den achterlijken toestand 
van de al'beidswetgeving, in het bijzolldel' van de wetgeving op de al'beidsovereell
komst, onze rechters, en ook ons publiek, nauwelijks van de hiel' tel' sprake 
komende toestanden in de arbeidswereld op de hoogte zijn, Men behoeft den l'ech-
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te l'S daal'van geen vel'wijt te maken: zij krijgen die toestanden te weinig voor 
oogen ...... 

Wanneel' nu zooveel wOl'dt ge~pl'oken ovel' het terrorisme van de arbeiders: dat 
ik voor mij ook afkeur, wanneer het gaat buiten de gl'enzen, dan mag toch niet 
vergeten worden, dat de patl'oons, wannem' zij de gelegenheid daal-toe schoon zien, 
in daden \'an tel'l'ol'Ïsme niet onderdoen, Ik hoor daar, dat dit ook wordt afge
keu rd; maar het is mij el' om te doen, daaruit deze conclusie te trekken, dat men 
niet te streng moet oordeelen over soortgelijke handelingen van de arbeidel's, 

In een del' laatste nummers van het weekblad Soziale praxis las ik een mel'k_ 
waardig vool'beeld van iets waartoe de patl'oons komen, wanneel' zij hun belangen 
bedreigd achten, 

Daal' was een zeel' aanzienlijk, wetenschappelijk man in Duitschland, een oud
staatsman, thans cUl'atOl' van de Universiteit te Bonn, de heel' von Rûttenburg, 
Deze man had zich verstout een wetenschappelijk artikel te schl'ijven ovel' kal'tel, 
dat sommigen wel'kgevers minder aangenaam was, 

Wat besloten de patl'oons? 
De man moest worden geboycot. maatschappelijk vernietigd, Zij schreven nu 

pamfletten, zonden deze aan de professoren te Bonn en vel'spl'eillden ze in de college
zalen, om zoodoende den man maatschappelijk onmogelijk te maken, 

Dit zijn meel' geraffineerde vOl'men van terrol'isme! Wanneel' men in de kringen 
del' arbeiders komt, gaat het wat grover toe, wat ik zeel' zekel' niet zal goedkeu
l'en, maal' men moet daal'over niet te scherp oOl'deelen, zondel' inachtneming van 
de omstandigheden waaronder het vaak gebeurt, 

De gl'ens is moeilijk, Wie dit nog niet gelooft leze daaromtrent eens na de be
zadigde woorden van den oud-Minister Pierson in het jongste nummer Vlm De 
Economist, 

Is ook niet hetgeen ik hiel' zeide gisteren bewezen dool' den heel' Heemskerk? 
Die geachte afgevaardigde begon met te zeggen: eigenlijk is al't, 426bis zoo dood
eenvoudig, dat men daal'ovel' niet veel behoeft te zeggen, maal', al vOol'tl'edenee
rend, kwam de geachte spreker el' toe, te noemen tal van min of meel' afkeul'ens
waardige middelen, welke bij werkstakingen al zoo eens yoorkomen, waarvan 
sommige wèl, andere niet onder al't, 426bis zouden vallen, een opsomming, waar
uit afdoende bleek, hoe subtiel de gl'ens is, 

Dat het gewone posten geoorloofd moet zijn. niet alleen voor middernachtzende
lingen. maal' ook voor werklieden en werkstakers, daarover waren wij het in 
Decembel' jl. allen vrijwel eens, De heel' Talma ging in dat geoorloofd vel'klaren 
toen tamelijk Vel', want hij zeide - men kan het nalezen op bladz, 490 der Han
delingen - dat hij bij ons niet zou willen een wet gelijk de Engelsche van 1875, 
Niet omdat die wet zoo onjuist is. maal' omdat het geheel iets anders is, of zulk 
een wet zich heeft ontwikkeld uit Vl'oeget'e stl'engere wetten. dan of men die wet 
gaat invoeren in een land. waal' zoo iets tot nog toe niet bestaan heeft, 

In Duitschlnnd is, naar aanleiding van de Lübecksche verol'dening, die men 
vindt aangehaald op bladz, 17 van het Overzicht, dOOl' partijen in den Rijksdag 
ter linkel'-, maal' niet minde" tel' rechterzUde met kracht verdedigd het geoorloofd 
laten van het posten, 

De grens is hiel' 11 itermate moeilijk, Of zij, ik zeg niet op ideale wijze, maar 
behool'lijk en in voldoende mate, in het gewijzigd ontwerp is getrokken, zal bU 
het artikel nader zijn te onderzoeken, Men zal daal' hebben na te gaan, of de be
paling niet is te rekbaar, te belemmerend voor een behool'lijke vl'ijheid van 
beweging, 

Ik heb nog het een en ander te zeggen ovel' het tweede artikel del' Strafwet
novelle, Dit is gericht tegen niet-nakoming van arbeidsovel'eenkomsten, Nu is het 
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VOOI' de juristen in deze vergadel'ing nauwelijks noodig het te zeggen, maal' ook 
een niet-jurist begrijpt het gemakkelijk: iedere niet-nakoming van een overeenkomst, 
dus ook iedere vcrbreking van een arbeidsovereenkomst zondel' inachtneming van 
een bedongen of wettelijken opzeggingstel'mijn, is uit cen oogpunt van burgerlijk 
recht onrechtmatig en vel'plicht tot schadevergoeding, al kan men naar de omstan
digheden uit een zedelijk oogpunt over del'gelijke handelingen verschillend denken, 

Wanneel' die vCl'breking van o\'el'eenkomst naar bUl'gerlijk recht ongeool'loofJ is, 
dan kan en mag dat onrecht ook stl'afbaar ge;teld worden, lIet recht tot bestJ'af
Jlng van contractbreuk is voor den Staat aanwe7ig, evengoed als die contract
breuk heeft plaats gehad dool' den werk gevel' als waal' zij geschiedt dOOI' den 
werkman, 

liet recht van den Staat om die contractbreuk stJ-afbaal' te stellen is vroegel' 
wel eens betwist, doch daal'over heerscht tegenwoordig tusschen deskundigen geen 
verschil van meening meel', 

Maal' de vraag is: zal de Staat van dat recht van stJ'afbaal'stelling gebruik 
maken bij de al'beidsovereenkomsten, en vooral ten aanzien van de arbeiders die 
de overeenkomst niet nakomen, Zeel' zeker zal die vraag in de eel'ste plaats wordcn 
gesteld bij die bedrijven, welke voor de maatschappij zijn een levensbelang, waar
van de stilstand zou zijn een algemeene ramp, een nationalen nood vel'ool'zaken zou, 

Over de strafbaarstelling van contractbreuk bij al'beidsovel'eenkomsten is in ver
schillende landcn veel gesproken, maal' die strafbaarstelling is in wetten zelden 
nedm'gelegd. 

En wanneer de geachte afgevaal'digde, de heel' Heem kerk, gisteren zeide: deze 
wet is zacht, vel'geleken met huitenlandsche wetten, dan moet ik daal'tegen toch 
opmel'ken, dat contractbl'euk bij de al'beidsovereenkomst, zelfs bij de spoorwegen, 
maal' in weinig buitenlandsche wetten strafbaar is gesteld. Men heeft het in Frankrijk 
eenige jaren geleden bepl'oefd, maa,' reeds vroeger is het hiel' herinnerd, en ik 
hoop el' bij het artikel op terug te komen: het is in Fl'ankrijk niet tot stand gekomen, 

Eel' men el' toe overgaat die stJ'afbaarstelling in de wet op te nemen, zal men 
deze Vl'agen hebhen te beantwool'den: 

Is die strafbaal'stelling noodig 7 
Kan men een artikel inrichten, dat vatbaar is VOOI' toepassing 7 
Is de regeling doeltreffend 7 
Zal van die wet, zooals de Nieuwe RoUerdamsche Courant in haal' uitnemend hoofd

al'tikel het uitdrukte, "niet alleen innerlijke kl-acht, maal' zal el' zelfs uitwendige 
macht van uitgaan"7 

Die verschillende vragen hoop ik te behandelen bij het al,tikel, omdat het ant
woord op die vl'agen cischt het treden in bijzonderheden, waartoe alleen een be
spl'eking van hct al,tikel de gelegenheid opent, Hiel' evenwel, in dit algemcen 
debat) rijst ten aanzien van art, 358bi. een pl'iucipieele quaestie; een algemcen 
gezichtspunt komt hier aan de orde, Straft men de contl'actbl'euk bij spoonveg
persor.eel, dan is dat een uitzonderingswet ) een exceptionecle m:iatl'egel, gel'icht 
tegen d ie groep van arbeiders, en dan behoort men daal'toe alleen over te gaan) 
wannecr die pel'sonen tegelijkertijd exceptioneel stevige waal'borgen hebben VOOI' 
een goede behandeling. Dat vcr band is niet eel'st gelegd vandaag of gisteren, het 
is gelegd dOOL' velen, die vroeger deze zaak hebben behandeld. Het is ook van den 
beginne af geweest het standpunt van degenen die bezwa:u' hadden tegen het voor
gesteld~ art, 358bis, zonder te betwisten het recht van den Staat om zulk een 
artikel in het Strafwetboek te schrijven, Wat zij betwisten, was vooreerst dat zllik 
een artikel zou zijn doeltreffend, maal' in de tweede plaats - en dit is nog meer 
principieel - dat het behoorlijk is, exceptioneel op te treden tegen sommige 
personen, terwijl men hen niet tevens exceptioneel beschermt, 
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Dit is o. a. zeer ste,'k gezegd in het alh'es, ontwo"pen door het hoofdbestuul' det' 
Libel'ale Unie, waal' wij lezen, dat men niet behoort ovel' te gaan tot stl'afbepa
lingen, »voordat de wet de rechtspositie dCI' werklicdcn heeft geregeld", Het is 
gezegd in de voort,'etTelijke a"tikelen van de Nieuwe Rotlerdan/sclw Courant; het is 
giste,'en herhaald door den geachten afgevaa,'digde, dcn heel' Mees, en het is -
wat verdcr betoog eigenlijk ove,'bodig maakt - erkend doo,' de Hegcering zelf, 
waa,' zij in de Memorie van AntwoOl'd zegt, onmiddellijk toe tc geven, "dat het 
in het algen/cm en zonde" ovcl'lvegcl1lle rcdcn niet gewensclû is st''afbepalingcn vast 
te stellen tegen conl,'actbl'cuk, voo,'dat de rechtspositie de,' eventueel contract
b,'cukigen zoo veel mogelijk behoo,'lijk is \et'zeke,'d" [hie,'voo,' bI. 53Î], 

Is dat geschied op het huidige oogenblik 7 Ik laat de Hijk 'ambtenaren voor het 
oogcnblik e,' buiten, Maar wat betreft de gemeente·we,'klieden, voo,' zoover zij 
onder het artikel vallcn, waa,'ove,' wij bij het artikel zelf nader zullen spreken, 
hun rechtspositie is nict verzekCl'd. Ik wil toegelcn, dat el' in sommige g,'oote 
gemeenten veel is gedaan om die rechtspositie te vCI'betcren; ik wil e,'kennen, 
dat in g,'oote,'e gemeenten de openbare meening, vel·tolkt in den ,'aad, weet te 
waken tegen misb,'uiken) maar wie weet wat Cl', voo,'al in tie kleine,'e gemeenten, 
in dit opzicht voo,' ongerechtigheden geschieden 7 

En wat nu aangaat de spoo,'wegen, het is mij een madsel, hoc kan men zeggen, 
dat scdert de belundeling van de wetsontwe,'pen in de afdeelingen, de zaak geheel 
is verantle,'d. Den algemeenen maatregel, die volgens a,'t, 27 van de Spoorwegwet 
ZIlI wo,'den uitgevaardigd, kennen wij nog niet, IIet oOl'deel ove" de onderdeelen 
kan zich misschien nog wijzigcn, wan nee,· wij tien tekst van dien maalt'egel kennen, 
maur cr blijkt voliloemle, dat die algemeene maatregel op zich zelf op verschillende 
punten nog niet heeft den minsten inhoud, dat die niet de minste zekerheid geeft 
voor de reclltspositie "an het spoorwegpe"soneel ..... 

Ziedaa" enkele algemeene opmCl'kingen, waartoe de beiue artikelen die zijn 
vOOl'gesteld, mij aanleiding gaven. Wellicht, uat thans nog niet VOOl' onS liggende 
gegevens of versche beschouwingen nieuw licht op de quaestie zullE'n werpen, 
maal' v:Joralsnog behool' ik niet tot degenen, wie" oo,'deel OVel' het wetsontwe,'p 
sedert de behandeling in de afueelingen pl'Ïl1cipieel is gewijzigd. 

De heel' DE YJSSER: Mijn diagnose van het gebeUl'de in de laatste dagen van 
Janual'i leidt mij tot de slotsom, dat zij een uiting was van ana,'chie. Maa,', 
dan vl'Uag ik ook: zijn de pe,'sonen, die willekeu,'ig het spoorwE'gverkeel' aantastten, 
dat de hartade,' is van het sociale leven, de menschen, die om g,'illige redenen 
het spoo,'verkee,' stremden, het contact tusschen de ve,'schillende deden van het 
land bepe,'kten, en die het geheel" bestaan van de nijve,'heid e,'nstig bedreigden, 
inuien de eischen van werklieden, die buiten hun vak staan, niet werden inge
willigd, niet schuluig en moeten zij niet weten, dat zij doo,' del'gelijke handelingen 
in die mate het openbaa,' belang schaden dat zij st,'afbaar zijn 7 Wat kwaad is 
moeten wij den moed hebben ook kwaad te dUl'ven noemen, En mlinentwege 
e,'ken ik, dat de Hegee,'ing toonde Regeel'Îng te zijn, toen zij dit wetsontwe,'p 
indiende, waarbij stl'Uf tegcn een dergelijk kwaad wordt bedreigd. 

Te meel' is dit het geval, nu de zoogenaamde gl'Ïllige anan:hie van de laatste 
dagen van Janual'Ï, tcr~tond reeds in den aanvang van Februari, in een geOl'ga
nbee,'de anarchie is ove"gegaan .. , , , . 

De heer Troelst"a heeft gi te,'en een parallel ontleend aan de in 1875 in Duitsch
land aangenomen wetten en wat deze Regeel'ing 1IU voo,'stelt. 

Ik zal daa,'van de juistheid op dit oogenblik niet beoordeelen. Maal' hij heeft 
daal'Uan in het bijzonder aan het ad ,'es van de libet'alen, een waa,'schuwing vast
geknoopt, ongeveer van dezen aa,'d: "Past op VOOI' de reactie i spiegelt u aan het 
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voorbeeld van Duitschland, waal' in 1890 diezelfde wet moest worden teruggenomen," 
"Moest" - zoo vroeg ik - »daar die wet werkelijk uit socialistenvrees worden 

teruggenomen7" Ik antwool'd met een citaat, ontleend aan een verleden jaal' hiel' 
te lande uitgegeven boek over het socialisme, geschl'even dool' een vl'oeger Kamerlid, 

Dáár vind ik deze wOOl'den over de Duitsche wet van 1875, in verband met haal' 
terugneming in 1890: »De uitkomst bewees dat de Regeering goed gezien had en 
al bleef de partijpel's bij de opheffing in 1890 [zeggen], dat de pal,tij zelfs den man van 
bloed en ijzel' genoodzaakt had tot toegeven, het was een feit, dat de pal'tij reeds 
zoovel' verwatel'd was, dat zij in het geheel geen gevaar opleverde, Zij bad geen 
uitzonderingswet meel' noodig, zij was reeds geworden wat men van haal' maken 
wilde, een doodgewone hervormingspartij. In het Jahrbuch für Sozialwissenschaft, 
dat in het buitenland verscheen voor het geld van den rijken Karl Hëchberg, 
heette het: »De partij toont juist nu onder den druk del' socialistenwet , dat zij 
den weg del' gewelddadige revolutie niet wil opgaan, maal' besloten is ondanks 
vele vroege ongepastheden en uitspattingen, waaraan zij zich, evenals andere par
tijen, in haar jeugd heeft schuldig gemaakt, den weg del' wettelijkheid, d, w, z, 
del' hervorming te bewandelen ." 

Welnu, wanneer ditzelfde doel met het nu voorgestelde wetsontwel'p bet'eikt wOI'dt, 
nl. dat het anarchistisch element uit de vakbeweging verdwijnt, dan zal de Regeering 
met het ingediende ontwerp haal' doel hebben bel'eikt, 

In de tweede plaats vel'klaar ik gaarne dat hetgeen mij in de ingediende wets
ontwerpen het meeste toelacht is: de beschel'ming van de vrijheid van al'beid, 

In de kringen van werklieden, waarmede ik de eel' heb in aanraking te komen, 
zijn wèl bezwaren geopperd tegen art. 358bis, maar juichte men terstond eenpal'ig 
het beginsel toe, dat ten grondslag ligt aan art, 284bis, EI' is een breede schare 
arbeiders, die voor zich evenzeer de vrijheid gewaarborgd wenscht te zien om te 
werken, als voor andel'en om te staken. 

Waarlijk, wie in de arbeidswereld bekend is, weet, dat indien iets, dan voor
zeker de bescherming van de vrijheid van arbeiden dringend noodig is, Ik zal een 
paal' voorbeelden noemen om dit te staven, voorbeelden van nog veel grootet' be
teekenis, dan die gistel'en dOOI' mijn geachten medeafgevaardigde uit Amstel'dam 
zijn genoemd, Ik plaats daarbij op den vool'grond dat de tijd, helaas, voorbij is, 
dat men in een onderkruipel' alleen iemand zag, die zijn al'beidskl'acht tegen lager 
loon dan zijn kameraden aan den patroon verhuurde, Men heeft el' nu, dool' ver
schillende phasen heen, deze beteekenis aan gegeven, dat ook die werkman, al 
heeft hij 20 of 30 jaren tegen hetzelfde loon als zijn vakgenooten gewel'kt, een 
onderkruiper is, als hij zich niet bij een bepaalde vel'eeniging aansluit. Zoo heb ik 
bootwerkers gespl'oken, die als ondel'kruipel' zijn bejegend en bedreigd en van de 
werkplaats zijn verwijderd, omdat zij zich niet hadden aangesloten bij ,Recht en 
Plicht", en dit nu hadden zij hoofdzakelijk geweigerd, omdat het lidmaatschap VOOI' 
hen de verplichting medebracht om één cent pel' week te betalen voor de stakende 
loodgietel's van voor drie maanden, Ik heb een schuitenvoerder gespl'oken, die uit 
eigen beweging bij mij kwam en zeide: n Tk ben dool' ,·eertig man op een morgen, 
toen ik naaI' mijn wel'k ging, gemolesteel'd, en op allerlei wijzen aan het lichaam 
beleedigd, Is el' nu niets te doen tot beschel'ming van de vrijheid van mijn al'beid 7" 

En verleden Maandag "ÓÓl' acht dagen ben ik el' zelf op den Dam te Amstel'uam 
getuige van geweest, hoe men een grondwel'kel', die was blijven wel'ken, VOOl't
dUt'end tegen het lichaam liep, 'roen dit hel'imalde malen gebeurd was en hij ein
delijk in toorn ontvlamde, wet'd de man op den gl'ond geworpen, en dool' de anderen 
met de hakken hunner schoenen tegen het gezicht gett'apt. Nog wordt hij in het 
Billnengasthuis vel'pleegd, Tot dit drama gaf de »feitelijkheid" aanleiding van het 
tegen den man aanloopen, wat tot op dit oogenblik lIiet stt'llfbaal' is, 

_I __ ~._~- - ----
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Men heeft deze p"essie menigwerf t!"achten te I'echtvaal'digen door de opmel'king, 
dat zij wordt uitgeoefend in het belang van hen die haar ondel'gaan, Dwang ech
tel' om eJ'gens in te gaan, al is het in de uitnemendste vakveJ'eeniging, mag 
nooit uitgaan van een gl'oep in de maatschappij, Ts zij wc,'kelijk noodzakelijk voo,' 
het algemeen belang, dan moet zij van den Staat uitgaan en dan moeten de hee,'en 
zelf e,' op aandl"ingen, om het vakve,'cenigingswezen bij de wet te regelcn of zelf 
van hnn recht gebruik maken om een voo,'stel daartoe te doen, 

Nog om een andere ,'eden juich ik de vOOl'gestelde bepaling in al't, 284 en in 
al't. 426bi. toe, De gewaal'bol'gde v,'ijheid van a,'beid zal aan de vakol'ganisatie een 
gezonde ontwikkeling venekeren, In ome huidige maatschappij is dit van het 
hoogste gewicht, omdat de Yakve,'eeniging - ik erken dit ten volle - zoowel ter 
wille van (len arbeid, als te,' willc van den goeden we,'kgeve,', ja te" wille van de 
indust,'ie zelf, d,'ingend noodig is, IIoe meer de vako"ganisatie zich ontwikkelt en 
hoe beslister zij in het juiste spoo,' gehouden wOI'dt, hoe betel', 1I0e meer zij in 
kunstmatige eenheid en in noodzakelijk daa,'uit voo'"tvloeiende dwingelandij haar 
kl'acht zoekt, des te slechte,', ... , 

En nll ten slotte nog een enkele opme"king, 
Men heeft - het is st!"aks ook gedaan doOI' dcn geachten afgevaardigde lIit 

G,'oningen - op dezc twee wetsontwe"pen ged,'ukt het bl'andmerk "an "gelegen
heilIswetten", Maar dit is geheel onjuist, Allcreel'st ten aanzien van het nu geconci
piee,',le a,·t. 284 of van a,'t, 426bi., 

Te ,'echt is, naa,' het mij voorkomt, reeds den heer Dl'Ucke,' [voorgehouden] het 
voo,'beeld ontleend aan de visscherij, maar ik wil el' nog aan toevoegen, dat des
tijds bij de debatten in deze Karne,' ove,' het geconcipieerde a,'t, 307 van het 
St,'Ufwetboek, op een opme,'king van dcn hee,' Rutgers van Rozenbu"g, door den 
Ministe,' Modde,'rnan een antwoo"(\ we,'t1 gegeven, waarvan de bepaling van dit 
ontwe,'p eigenlijk niets ande,'s dali een, dOOl' de omstandigheden gewettigde, 
consequentie kan wOl'den genoemd, liet was dit antwoOl'd: "net is niet noodig, 
dat in concreto de dwang voldoende was, maar voldoende, dat de dwang van 
dien aard was, dat zij op de menschen in het algemeen het bedoelue effect had 
kunnen maken ," rvel'g. deel II bI. 446.1 

IIctzelfde geldt van dil tweede ontwe,'p, Op dit oogenblik ontbreekt zeker in 
onze St.'afwet in het algemeen een bepaling tegen stool"llis van de openbal'e orde, 
op het vel'keel' als zoodanig , maar even stellig bezitten wij el' thans reeds een, 
die het criterium van de strafbaal'heid ontleelJt aan het belang de,' gemeenschap 
bij het ongel'ept handhaven van ol'de, vel'keer en veiligheid, 

lk heb hiel' natlJUl'lijk al't, 426 op het oog, waarvan de eerste helft luidt: "Hij 
die, terwijl hij in staat van dronkenschap vel'kee,'t, hetzij in het openbaar het 
ve,'keer belcmmel't of de Ol'de "el'stoo,'t, hetzij eens ande,'s veiligheirl bedreigt enz, 
wOl'dt gestl'aft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geluboete van ten 
hoogste vijf en twintig gulden," 

Ik zal nll zwijgen over de I'edenen, welke e,' toe geleid hebben, wél iemand, 
die zich dronken aan deze dingen schuldig maakt, te st,'affen, maal' iemand die 
het nuchter doet, vrij te laten uitgaan, 

Het is e,' mij alleen om te doen, te hel'innel'en dat in de eel'ste helft van het 
al'tikel, gelijk de geschiedenis leert, het cl'itel'ium del' strafbaa,'heid niet ligt in 
den toestand van den persoon die i1eze ovel't,'eding begaat, maal' in het openbaa,' 
belang, dat dOOl' hem wonlt aangetast. 

Wat dus thans wOl'dt voo"gesteld, - en daarop wensch ik met nadruk te 
wijzen - is niet de inlassching van een nieuw beginsel in onze SlI'afwet, maar 
alleen de toepassing van een I'ceus daal'in opgenomen beginsel op gevallen, welke 
zich nu eerst in dien vorm hebben vool'gedaan. 

v 38 
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Om die reden vet'wiel'p ik de kal'aktel'istiek van een gelegenheidswet, Zij is met 
de feiten in strijd, 

De heel' KOLKMAN: Bij de beoordeeling del' ontwel'pen nam ik hp.t volgende 
standpunt in , In de eel'Ste plaats dit: ik ben voor mijlelf een ovel'tuigd voorstan
dei' van arbeidersorganisaties, Ik acht ze in den tegenwoOl'digen tijd bepaald onmis
baal', niet alleen in het belang van den al'beider zelf, maal' ook vaak in het be
lang van den patroon, Dat die ovel'tuiging op dit oogenblik dooI' een heel groot 
deel van mijn partijgenooten in den lande wOl'dt gedeeld. bewijzen de talt'ijke po
gingen die zijn gedaan en nog wOl'den gedaan om ook onzCl'zijlls arbeiders-ol'ganisaties 
op te richten daal' waal' zij niet bestonden en aan de I'eeds bestaande meel' leven 
en meel' wCl'kzaamheid in te blazen. 

Die ol'ganisaties moeten het recht hebben - en zij hebben dat ook - om dool' 
gezamenlijk optl'eden invloed uit te oefenen op de loonen en op de al·beidscondities. 
Zij mooten zich in volle vrijheid kunnen ontwikkelen, maal' zij moeten r!ie vrijheid 
ook zoo vel'staan, dat zij die in anderen kunnen eerbiedigen en anderen niet in 
hun vrijheid hinderen. Onverbiddelijk dus moet haal' wOl'den ontzegd de bevoegd
heid, welke haal' vaak dool' sommige ophitsCl'S WOl'Ut aangepl'edikt om niet-aan
geslotenen op mindel' malsche wijze tot aansluiting te dwingen en hun de welda
den del' organisatie op te dringen. Zij mogen hen evenmin molesteel'en, noch in 
hun pel'Soon noch in hun gezin en zij mogen hen zondel' eenigen twijfel niet met 
geweld tot wel'keloozen doemen. 

In de tweede plaats meen ik ook, dat het ontoelaatbaal' is om een of anderen tak 
van publieken dienst moedwillig te desOl'ganiseel·en. Wanneer op een van deze 
twee zaken inbl'euk worut gemaakt, dan heeft mijns inziens de overheid den plicht 
te zorgen VOOI' middelen van verweet" Die middelen nu stelt de Regeel'ing '"'OOI' en 
nu rijst de vraag: zijn die werkelijk van dien aard, dat zij den wel'kman 
knevelen, zooals ik hiel' heb gehool'd en dragen zij het karakter van uitzonderings
wetten 1, ..... 

En tasten deze wetsontwerpen nu imlerd:lad de al'beidel'sorganisatie aan 1 Het 
is beweerd, maal' niet bewezen. Straks, zooals vool'heen, kunnen die ol'ganisaties 
worden opgericht en zich vl'ijelijk ontwikkelen ...... . 

Wanneer zij bhjven op den gewonen ol'delijken weg en het niemand lastig ma
ken, wanneer zij de gestelde gl'enzen, die, gelijk de heel' Troelstl'a toegeeft, va:lk 
ovel'schreden zijn, niet overschl'ijden, dan zal geen van die vakvereenigiugen last 
van deze wetsbepalingen hebben. Doen zij dat niet, beginnen zij met de menschen 
te kwellen en maken zij het hun zoo lastig dat hun het leven als werkman on
mogelijk wordt. dan zullen zij gestl'aft worden, en m~ i. te recht, 

Men moge zeggen: gij wilt met deze wetsontwerpen den werkman knevelen; 
maal' wanneer el' van knevelen sprake is, dan willen wij alleen knevelen het 
onrecht, dat tot heden maar al te vaak werd geoefend; tenvijl wij daarentegen eiken 
wel'kman vel'zekeren de vrijheid en hem méél' dan voorheen tot handhaving dier 
vl'ijheid bieden den sterkeren arm del' wet, 

Maal' zijn de vool'gedl'agen bepalingen dan uitzonderingswetten 1 Ik versta daar
ondel' wetten die een bepaalde soort burgers van den Staat buiten het gemeene 
recht stellen, wetten, die wOl'den ingegeven dool' klasse- of partijbelang, door 
politieken haat of door blinden hal'tstocht. Welnu deze bepalingen zijn niet van 
dien aaru; zij sluiten niemand buiten het gemeene recht, maal' betreffen alleen 
een uitbreiding van het gemeene recht ovel' een ieder zondel' ondel'Scheid, 

Dit geldt zeer bepaald van al't. I, maal' ook m. i. van art. II betreffende het 
spoOl'wegpel'soneel. 

Het spoorwegvCl'keer is geen partij zaak , geen klasse-belang; het is in ons 
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geheel maatschappelijk leven zóó ingeweven, dat het met geen mogelijkheid kan 
wOl'den gemist, lIij die dit verkeer met opzet belemmet't of stop zet, met welk 
oogmel'k ook, benadeelt het algemeen belang en komt in stl'ijd met de open bare ol'(le, 

Deze daad stl'lllIende, kan men m, i, niet van uitzonderillgswet ~preken EI' 
bestaan t1'ouwens reeds bepalingen van tlel'gelijke strekking in ons Strafwetboek, 
Ik noem art, 396 betrekkelijk de muiterij van zeevolk, voorkomende ondel' den 
titel: Scheepsvaartmisdrijven , , , , , , 

De heer RINK: Of de Regeel"Ïng aanvankelijk met haar wetsontwerp tot 
wijziging van het Wetboek van Strafl'echt den goeden weg is opgegaan zou ik 
betwijfelen, 

Daartegen is dan ook in den lande een gl'oote agitatie, onmiddellijk na de 
indiening er van ontstaan, Die agitatie is tot bedenkelijke hoogte gestegen en 
tIaarbij zijn uitingen gehool'd en woorden gespl'oken, welke ik ten sted<ste afkeul', 
Ik meen echter als velozachtende omstandigheid te mogen en moeten aanvoel'en, 
dat de arbeidende klasse geprikkeld was door den inhoud van het vooI'stel , even
zeel' als ik erken en als vel'zachtende omstandigheid VOOI' de Regeering doe gelden, 
dat zij geprikkeld was dOOI' den overmoed van de vakvel'eenigingen, 

Tusschen deze beide uiterste richting~n in stond en staat een andere strooming, 
welke eenelozijds het gezag hoog wil houden, maal' andCl"ûjds ook wil waken tegen 
een ollbillijke en eenzijdige wetgeving, en die uit dien hoofde overwegende bezwa, 
ren moest maken om met het oorspronkelijke wetsontwel'p motie te gaan , liet 
kwam ons voor, dat het maken van stl'afbcpalingen op het ontijilig nededeggen 
van den al'beid dOOI' spoorwegpel'solleel, en doOI' alle arbeiders in eenigen openbaren 
dienst werkzaam, zondel' te gelijker tijd hun rechtspositie te I'egelen, zondel' den 
weg te openen waarlangs zij regelmatig hun grieven en wenschen kunnen doen 
hooren, zondel' de illstelling van een scheidsgel'echt, zonder waal'bol'gen tegen te 
lange opzeggingstel'mijnen, afkeuring verdiende; daartegen is van den aanvang af 
onze strijd gericht geweest, Niet dat wij niet erkenden, dat de Staat in het alge
meen gerechtigd is del'gelijke stt'afbepalingen in het leven te roepen, maal' de 
vl'aag is niet, of een strafbepaling in het algemeen "C1'dedigbaar is en wetenschap
pelijk gel'echtvaardigd kan worden, doch of zij op een bepaald oogenblik en onder 
bepaalde omstandigheden nu ttig, doeltt'effend en I'aadzaam is, En tlat wel'ti dezcr
zijds ontkend, Niet het beginsel zoozeer , als wel de oPPol'tuniteit van de strafbe
paling werd dezel'zijds bestreden, 

Hetgeen ik zeide betreft in de eerste plaats al'l. 358bis, 

Wat betreft al't. 284, daal'tegen wal'en onze bezwal'en pl'incipieel. Immel'S , dat 
artikel was in zoo wijde, vage, voor verschillende uitlegging vatbal'e termen 
vel'vat, dat het inderdaad tot consequentiën kon leiden, welke dool' ons niet wer
olen gemaakt, en dOOI' de Regeel'ing ook niet waren bedoeld, 

lIet al'tikel was zoo ruim gesteld, dat, mijns inziens, niet ten onrechte werd 
beweerd, dat daar<1ool' de wel'kzaamheid van de vakol'ganisatiën in hooge mate 
kon belemmerd, en elke wel'kstaking, ook vóór dat de I'echtspositie van de arbei
del's gel'egeld was, als stl'afbaal' kon beschouwd wOl'den, Ik meen dat het betoog 
daaromtt'ent geleverd niet is wed el'legd , lIet spl'eekt toch vanzelf, dat elke werk
staking hindel' en ovel'lnst kan vel'oorzaken, en dat elke staking ole strekking heeft 
om tot concessies te d winglln. welke zondel' de staking niet zouden worden toe
gestaan, En nu was de mogelijkheid niet buitcngesloten, men heeft het in Duitsch
land gezien, dat het al,tikel, eenmaal wet geworden, zoo zou wOl'den uitgelegd, 
dat elke werkstaking of bedreiging daarmede, stt'llfbaal' zon worden geacht, Daal'
toe wilden wij onzel'zijds niet medewel'\;en", , , , , 

Wat speciaal het onderwerp wel'kstaking betreft neem ik de vrijheid te vel'wijzen 

- - ------
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naai' hetgeen de geleel'de redacteur van het TFeelcblad van het Recht te dien opzichte 
zegt in ll~, 7874, 

"Wanneer de arbeirle,' feitelijk gerl wongen WOl'llt zijn a,'beidskracht voo,' een 
zeel' langen tijd te ve,'huren op stl'alTe van anders geen arbeid en dus geen b,'oot! 
VOOl' zich en de zijnen te kunnen vinden, dan kan in de vel'bl'eking tusschentijds, 
mits met eenen redelijken termijn van opzegging, wel een formeel onrechtmatige, 
maal' niet een zedelijk afkeuringswaardige daad wo,'den gezien, De a,'beide.' mag 
niet VOOI' te langen tijd, misschien voo,' jaren, de vrije beschikking vediezen ove,' 
het eenige middel, dat hem en de zijnen tot onde,'houd kan dienen," 

Ilie,'in ligt dus meel' dan een opportuniteitsal'gument om de bepaling van art. 
358bis alleen dan te aanvaarden, wanneel' dOOI' een goede regeling van het rlienst
contract waarbol'gen geschapen zijn, dat de al'beidel' niet aan te lange tel'mijnen 
zal wOl'den gebonden, 

Tel' voorkoming van alle misverstand wensch ik hiel' bij te voegen, dat. hoe
wel dezerzijds erkend wordt. dat el' een ~edelijk recht kan bestaan tot wel'kstllking, 
zoolang niet de al'beidsvoorwaa,'den aldus gel'egeld zijn, dat ge\'allen van nood weel' 
zich niet kunnen voo,'doen, daarmede niet is gezegd, dat de weI'kstaking van 31 
Januari door mij wOl'dt verdedigd, Intpgendeel, ik keu,' die af, Op dat oogenblik 
vel'keerde men niet in het geval van nood weel' en bovendien had men deze waar
heid uit het oog verloren, dat el' altijd een zekere evenredigheid moet bestaan 
tusschen het middel dat men bezigt en het doel dat men wenscht te bel'eiken, 
Mijns inziens was die werkstaking een roekeloos bed"ijf. 

Uit hetgeen ik aangevoerrl heb bleek, dat on~ bezwaa,' tegen art, 28 ~ van 
p,'incipieeleu aal'd was, daa,' het ons inziens veel te vel' ging en zijn doel voorbij 
st,'eefde, terwijl onze bezwaren tegen art, 358b;8 meel' wa,'en bezwal'en van 0PPOl'
tuniteit, omdat het niet gepaa,'d ging met een behoOl'lijke regeling van dp. rechts
positie del' arbeiders, zonder welke de"gelijke stl'afbepaling eenzijdig en dus af keu
,'enswaard ZOII zijn, Ik erken echte,' dat bij de Memorie van AntwoOl'd aan die 
bezwal'en VOOI' een gl'oot deel is te gemoet geklJmen, en ik el'ken dit met waa,'dee
ring EI' is een g,'oote sch,'ede gedaan in de richting van de oppositie tegen het 
wetsontwerp, die dezerzijds was gevoerd, , , , , 

Wat a,'t, 28·], beü'eft. het is geheel en al van gedaante vel'anllerd, 
De al te vage en wijde begrippen van hindei', ove,'last. vrees aanjagende mid

(leien zijn daaruit geheel verdwenen, Wel is waal' is het wool'd "feitelijkheid". 
dat el' nu in staat, niet een eng begl'ensd begl'ip, maa,' dit is zeker, dat de hing 
van daadzaken , welke onder dat begl'ip kunnen vallen, veel kleiner is dan die, 
waartoe hinder, overlast en vreesaanjagende middelen zouden kunnen gebracht 
wOl'den ,'" 

Dit acht ik zekel', dat de aanleiding om in het artikel te lezen bed,'eiging 
tegen geoo,'loofde uitingen of bepe,'king van geoo,'loofde werkzaamheid van vakor
ganisatiën geheel verdwenen is, Het a, tikel kan daartoe m, i. geen aanleiding 
mee" geven, Voo,, zoovel'l'e bij het zoogenaamde posten misbruiken plaats hebben, 
zijn deze teruggebracht tot den k,'ing det' overtl'edingen, terwijl a,'t. 426 meer 
gep,'eciseerd is en de sü'afpositie is verminderd. 

Hoewel el' aanleiding blijft tot amendeel'en, zijn daarmede de hoofdbezwal'en 
tegen al't, 2S.J. inde,'daad ondervangen en indien het ontwel'p alleen uit art. 284 
bestond, zou ik misschien zoove,' kunnen gaan als de hee,' Mees en zeggen, dat ik 
aan het wetsontwe,'p - zij het misschien ook geamendeel'd - mijn stem zou geven, 

Ik moet evenwel vel'klaren, dat ik dit op dit oogenblik niet kan zeggen, omdat 
ook art, 358bis in het ontwerp is opgenomen en tot op het huidige oogenblik 
niet is voldaan aan de voo,'waarde, waal'onde,' medewel'king van dezen kant vel'
leend zal kunnen worden, 

-- --
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Het verwondert mij eenigszins ook op het standpunt del' Regeel'ing, dat de 
bestuursmaatregel welke is toegezegd, nog niet voor ons ligt, 

De heer PASSTOORS : De heer Tl'oelstra heeft gespl'oken OVe!' het stakingsl'echt, 
Nn moet ik eerlijk bekennen, dat, al ben ik geen jUI'ist, ik toch verklaren moet 
niet te kunnen begl'ijpen, hoe een jurist zoo over stakingsrecht kan spreken als 
hij gedaan heeft, De heel' Troelstl'a zeide 0, a,: 

"Staking met inachtneming van den termijn van opzegging is onzin, Immers 
staking is het recht om hangende de dienstovel'eenkomst een tijd lang niet te 
werken, het contract op te schorten, om over een wijziging in de overeenkomst 
te ondel'handelen," 

Nogmaals, hoe een jurist zoo iets zeggen kan is me onbegl'ijpelijk, Neem dan 
bijv, de huurovel'eenkomst van een huis, 

Wat zou de heel' Troelstl'a wel zeggen als zijn huisbaas hem met vrouwen 
kinderen eenklaps op straat zet en hem dan toevoegt: gij jurist hebt in de Tweede 
Kamer gezegd dat het fJPoorloofd, dat het "echt is om een huul'overeenkomst te 
schorsen om over een wijziging in de vool'\vaarden van die ovel'eenkomst te onder
handelen en dat men zich dalll'bij niet aan den ovel'eengekomen termijn behoeft te honden, 

De heer STAALMAN : Waarin bestaat mijns inziens de fout, dool' de Regeering 
hiel' begaan? 

In de stl'afbedreiging van Art, IJ. Waarom, zoo wil ik vragen, was het gebeurde 
op 31 Januari, zooals de Memol'ie van Antwoord liet uitdrukt, een ongekend 
misdadig bedrijf?, . , , , , 

Dat enkelen niet wisten wat zij deden en dus I'oekeloos hebben gehandeld, heeft 
niet kunnen drukken een stempel op deze staking en haar geheele karaktei', Dat 
haal' kal'akter anarchistisch was heeft men wel beweerd, maal' het is dool' niets 
hoegenaamd bewezen, 

El' is zee!' afgegeven op de bij deze staking aan den dag getl'eden solidal'iteit, 
maal' hoe men over zulk een toepassing van solidal'Ïteit moge denken, daartegen 
doet men met deze wetsontwerpen in de hand immers niets, Wanneer het spoor
wegpersoneel nu eens in vereeniging met het gansche transportbedrijf, zij het met 
inachtneming van een bepaalden tel'mijn, uit solidal'Îteit ging staken, dan zal 
men dat toch met deze wetsontwerp!'n niet kunnen beletten ell de gevolgen voor 
handel en verkeel' zullen evenzeer van groote beteekenis zijn. , . , . , , 

Wat aangaat art. I van dit wetsontwel'p, in het algemeen kan ik mij met de 
strekking daarvan zeer goed vereenigen, 

Dat iemand met geweld of bedl'eiging met geweld wordt gedwongen te doen of 
te laten wat hij niet verkiest, zal ik beslist afkeUl'en. En wanneer de sociaal
democl'aten zeggen, dat dit niet zoo el'g is als het wel schijnt, dan, zij houden 
het mij ten goede, spelen zij den onnoozele, Zij weten heel goed dat het bij het 
zoogenaamde posten, vooral in de gl'Oote steden, alles behalve kalm toegaat, Jk 
wil voor den arbeider altijd de vrijheid behouden om te arbeiden, hoewel mij 
deze menschen lang niet altijd sympatiek zijn; de besten, de meest energieken 
hebben iets ovel' voor den strijd hunnel' kameraden, maal' vl'ijheid om te arbeiden 
moet 7.00 wel 1'001' hen bestaan die willen wel'ken als de volle vl'ijheid voor hen 
die willen staken, Staking, desnoods met contl'&ctbreuk, kan en moet zijn een 
uiting van gewetensovertuiging , maal' het kan ook zijn een uiting van gewetens
oVeJ,tlliging, wanneel' men wil blijven al'beiden, Ook die gewetensol'el'tlliging wil 
ik volkomen geëel'biedigd zien, en zij mag nooit belemmerd door middel van 
geweld of dOOL' t.el'l'orisme, Niet gerechtvaardigd acht ik een optl'eden als nu wordt 
voorgesteld tegen werkstaking door bet spool'lvegpersoneel, om deze namelijk te 
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qualifieeel'en als misdrijf, Ts contractbreuk misdrijf, dan moet contractbreuk ook 
voor iedel' ander als misdl'ijf gelden en niet speciaal tegenovet' één categorie van 
al'beidel's, Deze wijze van doen is machtsmisbruik om een vooropgezet doel te kun
nen bereiken, Bovendien, ik acht dit optl'eden onbillijk tegenovel' de velen die te 
goed et' tl'OUW 31 Janual'Ï hebben gestaakt, Wil men nu een stl'afwetal'tikel om 
hen dit voor het vervolg af te leeren , zooals de Memol'ie van Antwoord betoogt, dan 
wen~cll ik reeds nu te verklaren VOOI' dat doel mijn medewerking niet te verleenen, 

Ik wil gelaten zien het stakingsrecht, het zedelijke recht om te staken als 
noodweer, en contractbl'euk daal'mee in .erband wil ik niet anders ge
bracht zien dan voor den bUl'geriijken I'echter, met schadeloosstelling te vorderen 
desnoods van de vakYereeniging, zooals dit in Engeland geschiedt. De Regeel'ing 
wil geen stmfbepaling op contl'actbreuk in eenig andel' bedl'ijf, ik wil ze ook niet 
VOOI' het spool'lvegpel'soneel. In beginsel is hier niet anders dan een oeconomische 
strijd; door de slagen die gevallen en de belangen die geschaad zijn, wOl'dt dit 
economisch kal'llkter niet verandel'd en wOl'dt de strijd niet gestempeld tot mis_ 
drijf. , , , , " lIet stakingsl'echt waardoor zoo schoone ovenvinning wel'd verkregen 
wordt ontnomen, Dat recht, uit het gebl'Uik waal'van nu, en daarvool' kunnen 
ook de Christelijke al'beldel's God danken, hun geschonken werd verhoor op hun 
jal'enlang roepen om recht, 

Ik constateel' dat het geroep om I'echt dOOI' deze duizenden arbeiders eerst nu 
staat verilOord te worden, 

Ik constateer dat deze gebeurtenis, dat deze staking schrik en vrees heeft gebl'llcht 
ondel' de machthebbel's, juist doOI' haar plotseling en massaal kal'akter, Dat gl'oote 
middel, dit el'nstig middel, het was, helaas, ook tevens hel éénige mIddel, het 
is nu gebleken, om aan den onl'echtmatigen toestand, waal'ondel' deze arbeidel'S 
zooveel jaren leefden, aandacht te doen schenken, Dit middel zal nu blijken in 
staat te zijn geweest meel'dere leden van deze Kamel' te doen berusten bij een 
uitlegging van al't. 27, waal'van zij nooit zouden hebben willen hOOl'en ondel' 
gewone omstandigheden, EI' zal een maatregel van bestuul' wOl'den genomen van 
den meest ver strekkent.len aal'd, VOOI' de betrokken dil'ectiën wellicht een enormiteit, 
doch ook voor het begInsel in onze wetgeving van onbel'ekenbal'e beteekenis, 

En dat alles door de werkstaking op 31 Januari, die de Regeering thans quali
ficeert als een "ongekend misdadig beddjf" t 

Ik eindig met de betuiging nog eens, de Regeering heeft m. i. een fout gemaakt, 
toen zij bij art. l[ van deze wet straf benreigde tegen de daarbij aangeduide 
staking, en ik houd mij verzekerd, dat, ware dit al,tikel achtel'wege gebleven, 
de Regeel'ing haar gezag zou hebben vel'sterkt méér dan nu en bovendien, nu zij 
te ge moet wil komen aan de velerlei 'gl'Îeven van het spoorwegpersoneel, een 
vernietigenden slag zou hebben toegebl"acht aan de anarchistische vakbeweging, 
die, geprikkeld doOI' dit al'tikel, thans na de aanneming el' van in bedenkelijke 
mate zal worden versterkt, 

(4 April 1903,) 

De heel' VAN DER VLUGT: Wat mijn pal'tijkeuze in de thans aanhangige zaak 
be keft , aan die pal,tijkeuze is zekel' wellliets zoo vreemd als vijandschap tegen 
de vakvereenigingen del' arbeidel'S, Ik bell inderdaad een wal'm aanhanger van de 
school van Bl'entano, Met die school ben ik van oordeel, dat de libel"ale oecono· 
mische OI'dening wel verre van, gehjk haal' vijanden rechts en links vooI'spellen, ten 
doode te zijn opgeschreven, haal' ondergang te gemoet te gaan, iutegendeel eel'st 
dan haar vrijen loop zal kunnen nemen, wanneer de al'beidel', dank zij een gezond 
zich ontwikkelend ~ereenigingsleven in den vollen zin des wool'ds, de POl'tUUI', de 
gelijkwaardige medecontractant zal zijn geworden van zijn werkgevel' , , , , , , , 

--- -- ~-~ -_._-----
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Mag ik nu tot vel'klaring van het verschil tusschen het standpunt , hetwelk de 
geachte afgevaardigde uit Amsterdam lil inneemt ten aanzien van deze wetsont
werpen, en dat, hetwelk het mijne is, op de zaak nog wat dieper ingaan, dan 
vel'gunne men mij dit te zeggen, De oOl'sprong van wat ons vel'deeld houdt, dunkt 
mij hierin gelegen, dat die geachte afgevaardigde en zijn vrienden bij al deze 
dingen, als ik het zoo zeggen mag, den kijk medebrengen van een bepaald klasse
particulal'isme, terwijl wij daarentegen van onzen kant naar onze zwakke kl'llchten 
ons best doen om de vraag die ons thans bezighoudt, te beschouwen ondel' de 
belichting van de idee des rechts, d, w, z, lan de idee del' onpal,tijdigheid,., . . , . 

Volgens den geachten afgevaardigde en zijn aanhangers primeert de machtsvraag : 
wie eenmaal de macht bezit, tie heerschappij heeft verkl'egen, hij is naar den 
inhoud van die leer bevoegd om te bepalen wat recht zal zijn naar welgevallen, 

Die machtspositie - de heel'en verwachten dat zij eerlang zal wOl'den vel'ovel'd 
dool' de arbeidende klasse, en zij pleiten voor die Ieei', zij ijveren el' voor, zij 
trachten met alle middelen haal' naderkomen te bespoedigen, 

Welnu, in afwachting vereeren en vel'heerlijken zij al vast die voor de toekomst 
tot ovel'heersching bestemde arbeidel'Sklasse als hun koningin. Haal' beweringen 
zijn in hun oogen nOl'm del' waarheid, haal' solidal'iteitsgevoel is in hun oogen 
norm del' deugd, haal' belang is in hun oogen norm des rechts, immers valt 
samen, wij hebben het eergisteren van den geachten afgevaardigde gehoord, met 
bet algemeen belang.",.,. 

[Waarheid , Deze zal eel'st blijken uit de enquête, daar] nadat wij de eene zijde over 
haal' gl'ieven hebben gehool'd de andere zijde el' recht op heeft ook gehoortl te worden, 

lIet solidariteitsgevoel del' klasse is in de oogen van haal' leidel'S en haar wool'd
voerders vorm del' deugd, lIierop, . " zou ik willen zeggen: ethische waarde, opvoedende 
hacht del' klasse-solidal'iteit, goed, zij bestaat, maal' zij bestaat niet onbepaald, 
Die ethische waarde, die opvoedende kracht houdt op ongeveel' op hetzelfde punt, 
waal' bijv, nobele vaderlandsliefde omslaat in onedel, leelijk chauvinisme, 

In de derde plaats beweerde ik zooeven , dat in de oogen del' genoemde hem'en 
de belangen del' arbeidel'sklasse zijn norm des rechts. 

Iüasser zal dit wel nooit zijn verkondigd, dan in de passage, ook alweer van den 
geachten afgevaa.'digden uit Amsterdam IIf, waal' hij zijn beweren toelichtte, dat 
tie eisch aan de stakende arbeidel's gesteld: "neemt toch vooral een billijken ter
mijn in acht" het stakingsrecht doodt, Immers - zoo ongeveer wet'd dit beweren 
dool' den geachten spreker geïllustreel'd - staking is volstl'ekt geen opzegging, 
Het is allerminst een verbreking van contl'act, Neen het contract loopt dool' en 
zoo mag ik misschien niet de bedoeling van den geachten spreker, maal' toch in 
elk geval zijn logica aanvullen: al de verplichtingen van den werkgevel' blijven 
dus van kl'acht, 

Staking is alleen een poging, om zonder dat het contract ophoudt, voor de 
stakende partij betere arbeidsvoorwaarden te krijgen, 

Het is ook - zoo liet hij el' een oogenblik latei' op volgen - volstl'ekt niet 
het individu dat staakt, llij die een contl'act met den werkgevel' kan gesloten 
hebben, staakt niet j het is de gemeenschap, de vakvereeniging, de collectivit6it, 
die het contl'act doorbl'eekt, 

Kan men nu, ik vraag het in gemoede, kan men nu ondubbelzinniger te ken
nen geven, dat in het kader dezer beschouwingen de belangen tiel' arbeiders alles, 
de gegronde aanspraken daarentegen van den werkgever en zelfs de rechten van de 
overheid, van den Staat niets, lettel'lijk niets zijn 7 

VOOI' dit laatste verzoek ik de vergadering zich even te willen hel'inneren, dat 
het de Nede1'landsche Staat is, die in zijn BUI'gel'lijk Wetboek den rechtsregel 
heeft neergeschreven: overeenkomsten strekken den partijen tot wet. 
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Een theOl'ie del'halve, die aan het machtwoord van een arbeidersvereeniging de 
bevoegdheid toekent om ecn éénmaal gesloten aJ'beidscontl'act eenvoudig te verbreken, 
randt aan, negeCl't niet enkel de gegl'onde aanspraken van de mede·contractaut, 

Neen, zij randt aan, zij negeert tevens in principe geheel het bindend gezag 
del' bestaande rechtsorde. 

Maar zoo hoort men ten slotte denzelfden spl'cker nog zeggen, die ovel'heersching 
van de arbeidersklasse dUJ'f ik niet alleen als toekomstig vooI'Spellen , neen, ik wil 
die voor haal' opeischen; zij heeft toch een zeel' deugdelijken I'cchtsgl'ond, dezen 
nl. , dat het klassebelang van het pl'oletal'iaat in den regel pal'allel loopt, samen
valt met het algemeen belang. 

Dit moet ik, ook voor het tegenwoordige ontwikkelingstijdpel'k del' maatschappij 
ten sterkste betwisten . 

Een exclusief egoïsme van een enkele klasse, van een enkel bestanddeel, hoe 
groot ook, is nooit doorloopend homogeen met het welbegl'epen belang van de 
gansche gemeenschap. 

Wie steeds maal' doordl'aaft op overwegingen "an eigenbaat in den strijd om 
het leven, eindigt onafwendbaal' in despotisme, in tYl'annie, EI' is in zijn pl'emissen 
niets wat hem in zijn conclusie kan binden aan maat en aau gl'enzen en toch, 
indien el' iets levensbeginsel mag heeten dier rechtsol'de, welker hechtheid en 
onaantttstbaarheid men wel de hoofdvoorwaarde kan noemen voor de welvaal't van 
het volksgeheel, dan is het zeker dit, dat zij jnist, om alle machtsbegeerte , alle 
egoïsme perken tl'ekt, daal"aan een maat vool'sclll'ijft" . , , . , 

De heer VAN DER ZWAAG: Mag men een uitzondel'ingsplicht opleggen aan 
een bepaalde gl'oep vau personen, gewone menschen, in dienst van pal'ticlIliel'en, 
dus gpen dienal'en van den Staat; mag men hun het stakingsl'ccht pl'actisch ont
nemen? Het laatste wOl'dt ontkend door mannen ook als de heel' Talma, Maal' 
tegenover al de geleel'de en pl'ekerige redevoeringen en vel'\vijzingen uaal' het 
buitenland, - wat kan men betel' doen dan naai' Engeland te verwijzen vroeg 
de heel' van del' Vlugt? Ik antwoord: dool' in Nedel'land te blijven en rekening 
te hOllden met onze toestanden, - tegenover al die gelcel'de redevoeringen plaats 
ik de nllchtel'e ~raag: waal'om wordt een wijziging van het Stl'afwetboek voor
gesteld? Eu de Regeering antwoordt: om te zorgen dat het spoorwegverkeel' niet 
weder worde belemmel'd, Wanneel' nu met de voorgestelde wijziging staking even 
goed mogelijk blijft, waar Llijft dan deze I'eden VOOI' de indiening dezel' artikelen 7 

De heel' Talma meende, dat stakillg met een opzeggingstermijn wel mogelijk 
was, doch gaf zelf toe: alleen met sterke vakvereenigingen, en hij ontkende, dat 
deze wet het recht van vel't~enigiJ1g knotte, Ik meen, dat zij dit wel zal doen, 
Een andel'e vl'aag of het vereenigingsleven zal wOl'den gedood ; dit kan geen enkele 
wetgeving doen, dat kunnen ook niet dwangwetten, 

De historie heeft bewezen, dat de arbeidel'S tegen de vel'dl'ukking ingl'Oeien, 
.Maar moet men IlU zeggen: zij groeien el' toch wel tegen in en daal'om kunnen 
wij deze wetten wel aannemen 7 Die taal mag niet wOI'den gevoerd, vool'al niet 
door arbeidersvriendcn, want de arbeideJ'Svercenigingen moeten zich ongestoord 
kunnen ontwikkelen, 

Nu is de Regeering in haal' Memorie van Antwoord, en ook de heel' Heemskel'k 
stond op dit standpunt, wel zoo goed om te zeggen: de staking kan wel dool'gaan 
mits met opzegging van het diellstcontmct: daama mogen de al'beiders het werk 
needeggen, Het moest el' nog bijkomen, dat zij dit niet mogen doen, Nota bene, 
het contl'act wordt opgezegd, iedere band is dus vel'bl'oken en dan zullen de 
arbeiders mogen staken, Ik vind dit een redeneering , die een soort idiotisme in 
de Kamer onderstelt, Ik acht dat recht van staken even waal' als dat tweemaal 
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twee vier is, en dus maakt het geen geleel'd betoog noodig, Wat is echtel' de 
pl"actische loop eener slaking 7 In den aanvang pakken enkele vastbemden mannen 
aan, Cl' wordt een vergadering belegd, waal'in het goed recht del' staking wordt 
uiteengezet. Langzamel'hand worden mem' en meer weifelaars ovel'gehaald en de 
staking bl'eidt zich langzaam uit, Zoo gaat het, althans in Nededand, waal' wij 
op het gebied der vakvel'eenigingen nog niet heel ver zijn gevordel'd, 

Daarom is het al,tikel zoo bijzondel' gevaal'lijk voor ons, Indien de al'beidel's 
zóó stel'k waren, dat zij allen één lijn tl'okken, dan zouden zij kunnen lachen om 
dwangwetgeving , want dan zouden zij het radel'wel'k van den Staat kunnen ver
lammen in spijt van alle wetten en zouden ze dus VOOI' machtsvel-toon niet behoe
ven te bukken, Maal' de vraag is nu eenvoudig: wOl'dt de beweging van de 
al'beiders dOOI' deze bepaling belemmel'd of niet 7 Ik acht het onmogelijk, zelfs bij 
een goede organisatie van het spoorwegpel'soneel, om voomf tien duizend hand, 
teekeningen bij elkaal' te krijgen om met 14 dagen het contract op te zeggpn en, 
zoo el' dan geen nieuw contmct gemaakt wordt, te staken, Wij kunnen wel 
nagaan, wat er gebeuren zou, 

Ik heb zooeven gevl'aagd of de Regeel'Îng het zedelijk )'echt had uitzonderings, 
bepalingen te maken VOOI' de rechtspositie van een groep personen VÓÓI' men hun 
rechtspositie geregeld had, Ja, zegt de Regeering, rechtszekerheid is voor hen 
vooral niet beslist nooelig, 

Contractbl'euk - men erkent het - is om'echt; de Staat heeft - men erkent het 
evenzeer - het recht zulk ol1l'echt, dus ook contl'actbreuk, te stl"afIen, Maar hoe rijmt 
men dan daarmede de stelling, dat de Staat diezelfde contl'actbreuk niet mag stmf, 
fen, wanneer de personen die deze plegen, grieven hebben betl'effende hun aIgemee
ne , buitcn den ovel'eengekomen inhoud van hnn contl'act liggende, rechtspositie 7" 

Welnu, die stelling I'ijmt men dOOI' de eenvoudige reden, dat de Staat hiet, 
eenzijdig optreedt dool' aan de eene partij [te ontnemen 7] het eenige doeltreffende 
machtsmiddel in laatste instantie, om zich te verweren tegen de onbepm'kte wille
keu)' van de andere partij, Dat het ook in andel' opzicht onl'echtmatig is , gaat 
de Regeering, geloof ik, zelf beWijzen in de Memorie van Antwoord, , , , , . 

De Regeel'ing erkent dat de Staat ten opzichte van zijn eigen werklieden staat 
in een positie van gelijke tegenovel' gelijke en dat die verhouding dOOI' privaat
rechtelijke regelingen moet worden begl'ensd, NII gaat de Regeering, wat zij 
haren eigen arbeiders nict wil aandoen, wel aandoen aan ambtenaren die niet in 
haal' eigen dienst, doch in dienst van particuliel'e maatschappijen zijn , VOOI' hen 
gaat zij een uitzondel'ing maken en een publiekrechtelijke regeling maken, die 
overigens, n8l\I' ik gistel'cn uit een intel'l'uplie opmaakte, alleen ten opzichte van 
de zeevisscherij bestaat, liet zou dan mecr tijd zijn, dunkt mij, om dit onrecht 
ook VOOI' de \'isscherij op te heffen dan een tweede olJl'echt el' bij te scheppen, 

De Regeel'ing redeneel't dus zoo, dat als zij staat tegen den ambtenaal' als ge
lijke tegenovel' gelijke, de verhouding een privaatl'echtelijke moet zijn, tel'wijl de 
betrekking tusschen den Staat als souvereine macht en den ambtenaal' publiek
rechtelijk moet zijn, Als zij dit zelf zegt, dan gaat zij hiel' ovel' tot het doen van 
grof oll\'echt, dOOI' het nemen van een maalt'egel, welke een bepaalde gl'oep tI'eft 
van personen, die in dienst zijn van particuliet'en. 

Nu nog een kleine beschouwing over contl'actbreuk, 
Tegen contractbl'euk gaan de heel'en zoo vl'eeselijk. te keel', maal' ik zal zoo vdj 

wezen deze voor sommige gevallen op het oogenblik hier te verdedigen, 
AI de heel'en die zoo spreken over het onzedelijke van contJ'actbl'euk, J'edencel'en 

- ik erken het - heel logisch; wanneer onze maatschappij maal' was, zooals zij 
behoorde te zijn , wanneel' de maatschappij werkelijk bestond uit vl'ije menschen, 
zou de redeneering volmaakt kloppen, 
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Maal' nu lijdt zij aan deze groote fout, dat zij geen rekening houdt met de 
omstandigheden, 

Ik beweer, dat men alleen dàn verplicht is een contract na te komen, wanneel' 
ûit is aangegaan tusschen twee 'gelijk bel'echte pel'sonen of tusschen twee gelijk 
bel'echte groepen van pel'sonen j maal' men is zedelijk niet gedwongen het te 
houden, wanneer een van beide gedwongen is geweest te teekenen, 

N u ken ik wel de redeneel'ing van ben, die beweren, dat men hier tJrijwülig 
geteekend heeft, maal' ovel' die nijwilligheid kunnen de arbeiders zelf weer betel' 
oordeelen dan de heeren, die deze schoone theol'ie houden, maar niets meel' zijn 
dan kasplanten, welke den meesten tijd in hun studeerkamel' hebben dOOl'gebl'acht, 

Wanneer zij zelf eens aan den arbeid moesten en van dat kal'ig loontje moesten 
leven, zouden zij wel anders daarovel' spreken, 

Zekel', die wel'klieden hebben de vl'ijheid om te weigeren, maar dan moeten zij 
wat anders zoeken, en iedel'een weet, dat het aanbod veel gl'ooter is dan de 
gelegenheid om werk te hijgen, zoodat zij wel degelijk gedwongen zijn, 

Daarom noem ik de contractbreuk zedelijk geool'loofd, wanneer het contl"act is 
opgemaakt door een onrechtmatige macht en geteekeml is door een onvl'ije. 

Bovendien, wan neet' elke contl"actbreuk zoo onzedelijk was - ik zeg het den 
heer Staal man na - had men het algemeen moeten verbieden, Waarom thans de 
eene groep wel en de andere niet 7 

Nu heeft mij een pI'edikant op deze vraag ten antwoord gegeven, dat een al
gemeen verbod niet strookte met het antirevolutionnail'e beginsel, dat de Staat 
niet mag optl'eden als zedemeester en del'halve niet te regelen heeft wat zedelijk is. 
Hij heeft daal'om alleen deze bepaling gemaakt uit een practisch oogpunt om te 
voorkomen, dat het spoonvegverkeel' wedCl'om gestt'emd wOI'dt. Nu wij echte I' van 
den heel' Talma gehoord hebben, dat een spoorwegstaking toch nog mogelijk is, 
vervalt deze redeneering natuurlijk geheel. 

Ofschoon ik nu contractbreuk verdedig, wanneel' het een contl"act geldt tusschen 
twee niet gelijk berechte partijen, pl'otesteel' ik ten stel'kste tegen hetgeen de 
Minister van Justitie ons in den mond legt, dat wij el' namelijk in het algemeen 
geen onzedelijkheid in zouden zien een eens gegeven woord te breken, 

Neen, ik ben voo I' den regel: een man een man: een woord een woord, maar 
ik eisch, dat voor beiden dan vl'ijheid bestaat. Ik geloof, dat niemand consequent 
kan verdedigen, dat men een ged wongen gegeven wool'd te allen tijde moet inlossen, ... 

De heer DE SAVORNIN LOHMAN: Voor de vakvel'eenigingen gevoel ik, zooals ik 
I'eeds zeide, zeel' veel. Ik meen zelfs dat een goed geregelde al'beidsverhouding onmogelijk 
zal blijken, zoolang niet op behoorlijke wijze de vakvereenigingen tot ontwikkeling 
zijn gekomen. Ik versta daaronder die vereenigingen , die ten doel hebben goede 
regeling van de vel'houding tusschen pab'oon en arbeiders, maar niet vereenigingen 
welkel' hoofddoel is aan de patroons de wet te stellen j alsof het eigenlijk doel dier 
vereenigingen wal'e stakingen niet te vool'komen, maar te kunnen maken. Indien 
men met de vakvereeniging niet andel'S bedoelt dan den patroon van tijd tot tijd 
te ovel'vallen wOI'dt zij niet ande~'s dan een middel tot afpersing en kan ik el' 
niet andel'S in zien dan geweld) kOI'tzichtigheid en lichtzinnigheid.". 

De indl'uk dien de gebeurtenissen van 31 Janual'i gemaakt hebben, was dat het 
Gouvernement machteloos was, De indiening der wetsontwerpen maakte den indl'uk) 
dat die machteloosheid had opgehoutlr.n; dat het hooge woord je maintiendrai nog 
in toepassing zou worden gebmcht, Dientengevolge is onder het volk onmiddellijk 
weel' gerustheid gekomen, Er is hiel' gezegd, dat die wetsontwel'pen jnist ongerust
heid hebben doen ontstaan, 

Ja, maar bij wie 7 
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Bij hen die meenden dat zij kuunen heCl'Schen over den Staat, maal' niet bij tal 
van niet-arbeidel'S en tal van arbeiders vooral, die zeel' tevreden waren dat nu einde
lijk eens de autoriteit zou opkomen om ook voor hun recht te zol'gen, 

Zij die verteld hebben dat het recht van vel'eeniging en de bevoegdheid van staken 
was aangel'and, hebben wel beweer!1 dat el' gl'oote onrust was ontstaan, maal' 
gelukkig zijn el' duizenden, tienduizendert en hondel'dduizenden in het land, die 
zeel' goed weten dat van zoodanige aanranding van het recht van vel'eeniging en 
van de bevoegdheid tot staken geen sprake is. 

Nog hedenmorgen is door den heel' van del' Zwaag het omgekeel'de beweerd j ik 
erken dat ten aanzien dCl' spoorwegal'beiders de bevoegheid om te staken eenigel'
mate is beperkt, niet in streng juridischen zin, maal' feitelijk wel. 

Dat geef ik toe , en dat ontkent ook geen mensch. Maar de bevoegdheid in alle 
vl'ije bedl'ijven om te staken is nu precies dezelfde als ze altijd geweest is en zal, 
bij aanneming dezel' wet, ook p,'ecies dezelfde blijven j ze zal hoegenaamd niet ver
anderelI • en wie dat vertellen, van hen kan men niet anders zeggen dan dat zij 
opzettelijk onwaarheden aan het volk verkondigen, 

De wet die gekomen is tot verbod van dienstweigel'ing, achtte ik in 
hoofdzaak goed, Ik acht ze ook p,'actisch j ik zal hiel' et' nu niet meel' op terug
komen, omdat in deze Kamel' niet meel' met eenigen nadruk beweerd is. dat 
zij geen practisch gevolg zou hebben, Als dat beweerd ware, zou ik nadel' heb
ben aangetoond, dat dit een vergissing is, en dat men zeel' verkeel'd doet de spoor
wegarbeiders wijs te maken) dat die wet geen beteekenis heeft en niet kan worden 
u i tgevoel'd, 

Die wet zal volstl'ekt niet invoel'en een nieuw recht; zij doet niet undel'S dan 
het bestaande recht handhaven, Zij wil alleen : dat de contt-actee,'ende pe,'sonen hun 
contract moelen naleven, en het kan toch te goedel' tt'ouw dool' niemand betwist 
worden: contractbreuk is niet geoorloofd. Zelfs de hee,' van del' Zwaag heeft dat 
hedenmo,'gen te recht openlijk erkend, en het deed mij veel genoegen, dat ook hij 
blijkbaar nog erkent de juistheid van het bekende: neen man een man, een woord 
een woord""., .. 

Wat gebeul't bij ambtellaren , gebeu,'t bij arbeid m's ook , 
De arbeide,'s bij de spoo,'wegen zijn zee,' blij wanneer zij hun betrekking krijgen, 

omdat zij dan zekel' zijn, als zij goed oppassen, nooit uit den dipnst te zullen 
wOl'den ontslagen, vermits zij bij een pel'manent lichaam in dienst zijn, EI' zijn 
aan die betrekking ook nadeelen verbonden, maal' een man moet zoo wel de lasten 
a ls de lusten weten te dragen, 

Maar van nog meer belang zijn deze wetsontwerpen voor de ambtenaren dan voor 
de spoorwegbeambten, VOOI' ambtenaren gp-ldt naa,' mijn meening zonde" twijfel, 
dat zij gehoonaamheid ve,'Schuldigd zijn" ... 

Ik kom nu tot de bepalingen van het Strafwet-wetsontwerp, die eigenlijk niets 
anders behelzen dan bescherming van de vl'ijheid van het individu, 

Hoe men daal'tegen in vel'zet is kunnen komen, begrijp ik niet , Dat bij de 
eet'ste redactie twist ontstond over de bedoeling, kan ik mij wel begl'ijpen j maar 
de oppositie daal'tegen har! mijns inziens anders moeten zijn. Men had van het 
begin af aan moelen zeggen: het is duidelijk dat men het recht van de vakve,'· 
eenigingen niet heeft willen bepel'ken; daa,'van kan geen quaestie zijn j daarvan 
heeft niemand ooit gcspl'oken en is ook van deze zijde del' Kamer geen woord gerept, 

Wanneer men dus billijk had willen oorrleelen, had men van het begin af aan 
moeten tl'achten de I'edactic del' bepaling tot scherper uitd,'ukking van haal' 
bedoeling te b,'ellgen, Ik constateel' intusschen dat de hee,' van dcr Zwaag zelf 
erkend heeft) dat de vrijheid van de aJ'beiders niet door deze bepalillg vermoord 
is) maar alleen geknot, 
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Maal' hierin blijf ik den heel' van del' Zwaag tegenspreken, dat de vrijheid van 
staken dool' deze bepaling zou geknot zijn, 

- Zij bedoelt alleen handhaving van datgene wat reeds bestond: de vrijheid van 
het individu om Vl'ij over de straat te wandelen , zooals hij wil - een vrijheid 
die niemand ooit betwist heeft, behalve zekere hing van arbeidel's , ilie onder 
suggestie van de sociaal-democraten zijn gekomen, De wet moet ietwat verscherpt 
worilen, nu gebleken is, dat er te veel mazen in het net zijn waal' men doorheen 
kan kl'Uipen, 

Het is intusschen duidelijk, dat de Regeering in het geheel niet heeft willen 
komen tot eenige bemoeiing met het arbeidscontl'act, Het artikel heeft daarmede 
niets hoegenaamd te maken; het slaat niet op de arbeiders alleen, maal' op alle 
menschen zonder ondel'scheid. , , , , , 

Ik ben overtuigd, dat in deze Kamer maar één doel bestaat, dat is de hand
having van het recht; alleen wil ik voor een kleine partij uitzondering maken, 
omdat die ondel' recht iets geheel anders verstaat dan ik; maal' voor het overige 
gedeelte van deze Kamer is men het over het begl'ip van recht vrijwel eens en 
bestaat wel degelijk de bedoeling om het recht en de daarop gegronde orde te 
handhaven, Maar dan moet men ook gemeenschappelijk handelen en gemeenschap
pelijk stemmen, 

EI' zijn evenwel in deze Kamer eenige bezwaren gemaakt; ik zal er nog een 
enkel woord over zeggen, Men spreekt vooreerst over exceptioneel recht, maar men 
verzwijgt dat wij in ieder geval hebben de bepalingen tegen desertie der zeevis
schers, niet alleen gedul'ende de reis , maar ook indien na afloop van de reis het 
contract verbroken wOl'dt, 

De hem' van del' Zwaag heeft gezegd, dat als die bepaling onl'echtvaardig is, 
zij niet I'echtvaardigel' wOl'dt dOOI' el' een nieuw onrecht aan toe te voegen, Dit is 
waal', En ik bp.n nog steeds overtuigd dat bedoelde bepaling omtrent de visschers 
omechtvaard ig is, omdat daarbij eenzijdige bevoorrechting van den reed el' plaats 
vindt j ik zou dan ook om dezelfde I'eden tegen deze nieuwe bestmffillg van con
tl'actbl'euk zijn, zoo hiel'bij niet hp.t belang in den Staat ware betrokken . Doch dit 
doet hiel' nu niets tel' zake, Ik spl'eek llU alleen van het exceptioneele del' bepaling, 
En nu kan men dit toch niet volhouden , wanneer gedurende meel' dan 20 jaren 
soortgelijke bepaling in ons recht voorkomt, , , , , , 

Ik dank de Regeering, dat zij den moed heeft gehad om deze wetten VOOI' te 
stellen) en ik verheug mij in de indiening, omdat deze wetsvoorstellen niet be
doelen de al'beiders te muilkOl'ven of te knevelen, maar alleen hen te dwingen 
zich evenals alle andere menschen te houden binnen de perken van het bestaande 
recht. Daarom kan mijns inziens de Regeel'ing rustig haal' gang gaan, wat ook 
de bedoelingen mogen zijn van degenen die trachten de orde te verstoren of die 
te ondermijnen, omdat zij weet, dat zij staat op den bodem van het bestaande 
recht en niet heeft ingevoerd nieuwe maatregelen , met het doel om zekere klasse 
van de maatschappij te onderdrukken, 

Ik verheug mij daarom te meel' ) nll deze wetten tevens ten gevolge zullen 
hebben niet alleen de beschel'ming van de bUI'gers, maal' indil'ect ook die van de 
spoOl'wegbeambten zelf, al hebben deze het dan ook niet geheel verdiend, 

Feitelijk toch zullen deze profiteel'en van deze wetgeving ) omdat dOOI' den in 
uitzicht gestelden algemeenen maatl'egel van bestuur , hun positie betel' zal wOl'den 
dan zij VOOI' dien tijd was, Ik hoop dan ook, dat de Kamer zich bewust zal zijn, 
dat indeJ'daad thans geen nieuw recht wOl'dt ingevoel'd , dat niets anders gedaan 
wordt dan de bestaande wetten te handhaven, en dat alle partijen zooveel mogelijk 
zullen medewerken , om deze wet te maken tot een nationale wet, omdat ik over
tuigd ben) dat ook de natie in haal' geheel genomen zich daarmede gaarne zal vereenigen, 

- . - ~- -------- -- ---
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De heer KUIJPER, J[inister van Binnenlandsche Zaken: "'" wij houden vol, wat 
immers in de Memorie vel'klaard is, dat het recht del' Regeel'ing om de Stl'aC· 
wetnovelle in te dienen niet afhankelijk mag wOl'den geacht van het publiceel'en 
van den algemeenen maatl'egel van bestlIllI'. Maar nu de heet' Rink op zijn stand
punt meent, dat het geven van zijn stem aan die Stl'afwetnovelle wel daal'van 
;tfhankelijk moet gesteld wOI'den, is het even begl'ijpelijk rlat hij eel'st het stuk 
wenscht te zien, 

Alvol'ens daarop nadel' in te gaan, zij het mij vel'ool'loofd even te rescontreel'en 
wat in verband daal'mede is gezegd. El' wel'd nI. aldus gel'edeneel't1, Wanneel' de 
Regeel'ing eenmaal vel'klaal't het wenschelijk te achten de rechtspositie van het 
spool'wegpel'soneel betel' te regelen, mag zij niet overgaan tot het indienen van 
wat ingediend is telllij daal'aan vool'af wal'e voldaan. Daartegenovel' wensch ik te 
doen opmel'ken, dat, naai' het mij vOOl'komt, die geachte sprekel' bij dezen gedach
tengang de begl'ippen van wenschelijk en noodzakelijk niet schel'p genoeg uit elkan
del' hield, 

Wat den algemeenen maatregel van bestuul' betreft, heeft de Regeering in de 
Memorie van Beantwool'ding [zie hiervoor bI. 539J geen andel'e toezegging gedaan 
dan deze, dat, indien het in de Kamel' tot een beslissing zou komen ovel' de Slt'af
wetnovelle , zij hoopte den algemeenen maalt'egel in het Staatsblad gebl'acht te 
hebben, Op dat tijdstip kon niet anders gespl'oken worden j thans echter kan ik 
iets meer daal'omtl'ent mededeelen, , . , , , 

Ik meen toch niet verre te zijn van wat ik beloven kan, indien de vel'zekel'ing 
wOl'dt gegeven, dat het stuk Dinsdagavond, wanneer alles wel loopt, in het 
Staatsblad zal staan, 

Omlt'ent den inhoud van den algemeenen maalt'egel wensch ik thans geen enkele 
mededeeling te doen j ook niet te spreken ovel' wat daal'op betl'ekking heeft, , , . , 

Met zekere teleurstelling, - ik mag mij dit niet ontveinzen - heb ik het 
ailvies van den heel' Dl'ucker beluistel'd, Pl'incipieel bestond tusschen dien geachten 
afgevaardigde en de Regeel'ing geen vel'Schil. Ilij el'kent het onbetwist recht van 
de Overheid om stl'afbepalingen, gelijk hiel' vool'ged I'agen worden, aan de Staten
Genet'aal V001' te stellen j en ook staat het V001' hem vast dat dit recht formeel 
een onafhankelijk recht was, Maal' nadat hij dit heeft ttJegegeven, blijft hij toch 
zijn bezwal'en handhaven tegen het bl'engen van deze straft'echt-novelle in het 
Stl'afwetboek, lievel' alleen heil zoekend in apaisemmt, Naai' zijn meening zou er, 
indien de Regeering na 1 Februal'i den stillm weg bewandeld had en hal'el'Zijds 
niet gekomen was met dergelijk voorstel, en zelfs de gel'uchten daal'van hadden 
kunnen uitblijven, vanzelf de gewenschte toestal1l1 van kalmte. van gel'ustheid in 
den lande teruggekeerd zijn j en voorts, dat vanzelf een toestand zoude zijn gekomen, 
waarin gevaren als ons nu dl'eigen zich niet zouden vool'doen, indien maal' de weg 
wel'd geopend V001' ontwikkeling del' vakvel'eenigingen en voor een vel'tlet'e regeling 
van hetgeen thans in de arbeiderswereld verkeerdelijk nog ongel'egeld bleef, 

Aan den geachten afgevaardigde mag ik de vel"I.Ckel'ing geven, dat de dool' 
hem daarbij ontwikkelde gedachten ook aan de Regeering niet vreemd zijn geble
ven, en dat in de el'llstige weken die wij in Februal'i j1. hebben dool'leeftl - toen 
de Regeel'ing "001' zich zelf te beslissen had, wat zij wèl, wat zij niet moest doen 
- de vl'aag of die weg van apaisement kon bewandeld worden en of zij, dien 
bewandelend , zich als Regeering vel'antwoord mocht achten, niet slechts een enkele 
maal, maal' keel' op keel', van alle zijden gewikt en gewogen is geworden, Maal' 
zij is, op afdoende gronden, tot de ovel'tuiging gekomen, dat het niet andel's kon, 
niet andel's mocht, 

El' is voorts dool' den heel' Ol'uckel' een enkel détail bespl'oken dat ik even wil 
aanstippen, NaaI' aanleiding van het eerste artikel del' Slt'afwetnovelle wees hij op 
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de moeilijkheid om een grens te trekken tusschen het geoorloofde en niet-geoor
loofde bij de pogingen van stakende arbeidel's om anderen die nog niet staken of 
in het geheel niet staken willen, daartoe toch over te halen, H ij wees el' op dat 
patroons van hun zijde, wel geen grove maal' toch fijne middelen aanwenden en 
dOOl' onderlinge coalitie de belangen del' al'beirlel"S soms benadeelen. Ik mag mij 
niet ontveinzen, dat die opmel'king van dien geachten sp,'eker mij bevl'eemd heeft, 
omdat zij m, i. twee heterogene begl'ippen vel'wart, Dat ook arbeiders, dikwijls 
wel degelijk op fijne wijze, \'olstrekt niet alleen op gl'oye manier, hun mede
al'beiders weten te beheerschen , zal ook hem wel bekend zijn, Het vel"Schil zit 
hem dus niet hie";n, dat de patt'oon fijne, de al'beidel' grove middelen gebruikt, 
maal' daal'in dat de Stt'afwet niet optreedt tegen fijne middelen, hetzij komende 
van de zijde van patroon of werkman, maal' dat zij gericht is tegen terrol'isme, 
tegen een stelsel van iutimiolatie dat wordt uitgeoefend", , 

Vl'aagt men of de Regeering dan met het eerste al'tikel del' Strafrecht-novelle 
de vak, vel'eeniging niet el'llstig aanlast, dan wensch ik daal'over ook mijnel'zijds 
een enkel wool'd te zeggen, En dan zij el' aan herinnerd, dat ik reeds bij de 
jongste intcl'peliatie als mijn overtuiging uitsprak, dat het vcreenigingsleven onder 
de werklieden moet worden bevOt'del'd en aangemoedigd, En ik vel"Sta dit voo I' mij 
in dien ernstigen zin, dat het ook een ideaal zou zijn, wanneer alle wel'klieden 
van een zelfde vak, in een zelfde plaats gevestigd, samen in één organisatie vel'
eenigd waren, Dàn eerst zou zulk een organisatie een wezenlijke kracht kunnen 
uitoefenen; dàn eerst zou zij een zegen zijn. Maal' juist de mogelijkheid om in 
één vakol'ganisatie de werklieden \':\n hetzelfde bedrijf te vereenigen , wOl'dt dOOl' 
de allal'chistischc en sociaal-democl'atische elementen volstrekt onmogelijk gemaakt, 

E,' is reeds van meer dan een zijde op gewezen, dat zich langzamerhand in 
den kleinen hing van sociaal-democraten en anarchisten - want die hing is, 
wanneel' men hcm isoleel'en kon van de niet daarbij behoorende aanhangsels, zecr 
klein - een reeks denkbeelden omtl'ent het recht en omtrent de eel'ste beginselen 
en begrippen van zedelijkheid heeft gevormd, die maken, dat deze groep als een 
abnol'male gl'oep staat buiten de geeestelijke gemeenschap met het volk, Wie ken
nis maakt met de begrippen en denkbeelden die hier zijn ontwikkeld ovel' solidari
teit, ovel' staking, over eedbreuk, contractbl'euk, enz, - die gevoelt vanzelf, dat 
is niet tegen te spreken - dat hiermede een reeks denkbeelden is ontwikkeld, die 
met hetgeen door de over-ovel'gl'oote meel'derheid van het Nederlandsche volk als 
begrippen van recht en zedelijkheid worden aanvaard, in onverzoenlijken , lijn
rechten stt'ijd is, 

Waal' nu in een \'akvereeniging de anarchisten en sociaal-dcmocraten, de eersten 
wellicht nog sterker dan de tweerien, niet alleen die denkbeelden prediken, maal' 
ook den eisch stellen, dat volgens die dOOl' en dool' valsche l'echts- en zedelijkheids
begrippen zal wOl'den gehandeld, daal' is het voo I' een ieder, niet alleen VOOI' den 
belijder van den Christus, maal' voo,' een iegelijk die nog de nationale begrippen 
van recht en zedelijkheid is toegedaan, onmogelijk en voor zijn conscientie ongeoor
loofd om met zulke mannen samen te wel'ken, Die heel'en staan VOOI' een absoluut stelsel, 
waartegen de conscientie en het besef van het Nedel'landsche volk zóó ovel' staan, 
dat men een van tweeën moet doen; of anal'chist en sociaal ·democ,-aat wordcn, 
or in en buiten die vereenigingen zich vierkant tegen hen overstollen , . , , , , 

Wanneer de zaken nu zóó staan en die gl'oepen tevens geb,'uik maken van intimi. 
datie en ten'Ot'isme om anderen te d \Vingen, dan I igt het toch geheel in den aal'd 
der zaak, dat samenwerking en samenbinding in de vakvel'eenigingen vel-bl'oken wordt 
en dat het de sociaal-democraten en anal'chisten zijn, die de vakol'ganisatie en de 
ontwikkeling van de vakvel'eeniging tegenhourlen, En wanneer nu de Regeering 
van haal' zijde dit tel'rol'isme en dit systeem van intimidatie terugdl'ingt, wat doet 

- . ~--~-
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zij dan anders dan juist daardooI' de mogelijkheid bevorderen, dat die heeren eindelijk 
eens tot hun plicht worden gebracht, d. w, z dat die arbeidel's el' toe gebl'acht 
wOl'den om vrij voor hun denkbeelden uit te komen, vrij voor hun belangen te 
strijden, maal' niet anders dan met de ethische en intellectueele middelen van 
overreding en overtuiging, 

Welnu, wat zal men, nu de Regeel'Îng tegen het tel'l'ol'isme en de intimidatie 
optl'ecdt, andel's hijgen dan dat de fedel'atieve samenwCI'king van die verschillende 
groepen van arbeidel's in het land bevorderd wOI'dt en dat daardooI' aan de vakver
eeniging een nieuw, gezond leven wOl'dt gegeven; tCl'\vijl men nu juist bezig is 
het wezell en het leven del' vakvel'eeniging te bestrijden en uit elkaàl' te scheuren .... 

Op de avel'echtsche begl'ippen, welke dooI' het stelsel van socialisme en anal'chisme 
worden bevorderd, zal ik nu niet vel'del' ingaan, maal' nog meel' opzettelijk aantoonen 
waal'om de Regeering vel'plicht was om ook met dat tweede artikel van de Stmf
wetnovelle te komen, met het oog op de ambtenal'en en de spool'\vegstaking. Die 
spoorwegstaking is doOi' de Regeering gequalificeel'd als misdrbï . .. , en, als de Regee
ring niet diep overtuigd was dat men hiel' voor een misdrijf stond, zou zij er 
niet aan gedacht hebben dit als misdrijf in de Strafwet te brengen, , , , 

Wal1lllleer nu, nadat [het enol'me] effect [del' staking van Janual'i] uit was gekomen, 
de leiders van de vakvereenigingen, zoowel als de sociaal-democl'aten, daarvool' waren 
tel'uggeschl'okken, tel'uggebeefd, en zelf hadden ingezien, dat ZO) iets misdadig is, dan 
zou uit den aard der zaak geen verdel'e actie van welke zijde ook noodig zijn 
geweest, Maal' in plaats daal'van zag men lijm'echt het tegendeel. lIet machtsbesef 
wel'd uitgedrnkt in zulke termen, dat men met andel'e wool'den zei, dat de president 
van nonze federatie" het met een stukje papiet' in zijn macht had om het geheele 
leven in de maatschappij te laten stilstaan, 

liet staat met dezelfde woorden in het ol'gaan van de Spool'wegvel'eeniging : Evenals 
men een locomotief en een geheelen trein met een enkelen dl'Uk op een kruk laat 
stil staan, ZOl) is el' maal' een enl<el stl'ookje papiel' noodig om den geheelen boel 
stil te zetten , 

liet onmiddellijk gevolg was, dat men in dat machtsmiddel tevens een middel 
zag om al datgene te bereikelI, wat men voortaan zou willen, EI' was geen spl'ako 
van terugdeinzen VOOI' het gebl'uik van het middel. Het wel'd als zóó kostelijk, als 
zóó heerlijk aangeprezen, dat men daarmede voelde, dat de eigenlijke macht zat 
in het kantooI' van de heel'en Petter en Oudegeest ; niet meel' in 's GI-avenhage, 
zoo min in het Paleis als op de bUt'eau's, 

Dáát'om nu is de spoorwegstaking, zooals zij is uitgebl'oken, mettel'rlaad een 
misdrijf; vooral overmits deze staking een zoo klein doel had, .. " 

(7 April 1903,) 

De heel' LOEFF, Ministe,' va.t Justitie: Daal' is dOOI' den heel' Dl'ucker vel'leden Vt'Îjdag 
van een citaat gebruik gemaakt [hiel'voor bI. 583J , genomen uit het advies in 1876 
ovet' aangelegenheden als deze gegeven doOI' pl'ofessol' Schmollcr, [n dat citaat lag 
een indil'ect verwijt aan de Regeering, dool'dat het dienst moest doen om de Regee
ring spottend VOOt' te houden, alsof de dOOl' haal' ingediende stl'afbepalingen ten 
doel hadden te toon en ndasz man noch CoUl'llge babe, gegen die Ket'ls vOl'zugehen," 

Nu meen ik met de hand op het hal't te mogen verklal'en, dat deze bedoeling 
bij de Regeering niet heeft vool'gezeten, EI' hceft bij de Regeering ecn andet'e bedoe
ling voorgezeten, niet die om wie ook in tien lande te knevelen, maal' wèl deze: 
de Regeeriug zag zeel' goed in dat niet al degenen, die medegesleept wet'den op 31 
Januari, en evenmin zij, die wedet'om gistel'en zijn meegesleept kwaarlwilligen waren, 
maar de Regeet'ing het>ft gemeend dat juist dool' het voorstellen van een stt-af-
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bepaling el' een splitsing zou komen tusschen degenen, die zich gedl'llgen hebben 
zooals geschied is op 31 Janual'i en op gistel'en, 

Een schifting tusschen gved- en kwaadwilligen, en dat in laatste instantie als 
ultimum ,'emedium de stl'llfbepalingcn zullen gelden voor degenen die in hun vel'keel'!! 
inzicht blijven volharden, maa,' niet tegenovet' al degenen, die van den aanvang 
dool' de Rcgee,'ing beschou wd zijn gewOI'den als goed willigen, maal' als goed wil igen , 
die vedeid zijn""" 

Welke zijn nu in korte wool'den o,a, de bezwaren tegen de uitbl'eiding van al't, 
28, aangevoerd, 

In de cCl'ste plaats is gezegd dat het zou ga:.\n tegen de vakbewpging, dat het 
al'tikel, gelijk doOI' een van de geachte spI'ekers is gp.legd, zou zyn hindel'lijk voor 
de vakvel'eeniging, 

Ja, hil1llel'lijk VOOI' de slechte vakvel'eenigingen maal' niet VOOI' die, welke hun 
doel willcn bereiken langs den weg det, gcool'loofde middelen, 

Men zou met cvenveel I'echt kunnen zeggen, dat al't. 310 van ons 5ü'afwetboek, 
diefstal stl'afbaal' stellend, hindel'lijk is VOOI' de niet- bezittenden, Maa,' dat [u'tikel 
is toch alleen hinde,'lijk voor die niet-bezittend en , welke zich ve"grijpen aan een 
andet'mans goed, 

Zoo is het ook ten aanzien van art, 284 gesteld met de vakvereenigingen, 
Als andc,' bezwaar tegen de uitbl'eiding van at't, 281 heeft men aangevoerd, chlt 

de g,'ens zoo moeielijk zou zijn te tl'ekken tusschen geoorloofd en niet geoodooft!, 
Dat kan in sommige gevallen indel'uaad zoo zijn, maal' men vergete niet, dat elk 
beg,'ip op een gegeven punt aansluit aan een andcr en daal'in overgaat, 

Datzelfde bezwaar kan met evenveel I'echt wOl'den aangevoeru tegen tallooze 
al'tikelen van ons Stl'afwetboek, En evenmiu als daal' mag hier onzekerheid van 
gl'ens een reden zijn om het geheele voorschl'ift weg te laten, Immel'S , al zullen 
ook in de pl'llctijk langs die gl'ens liggende gevallcn soms moeie!ijk te ondel'schei
den zijn, de ver van die gl'tlllslijn !iggende gevallen waan'ool' de wijziging in de 
eel'ste plaats moet dienen, zullen toch dOOI' ,!ie uitbl'eiding worden getl'ofTen, 

Men rekene ook met het ve l'standig inzicht van den I'echtet, die alleen dan de 
bepaling 7al toepassen, wanneer de bedoeling des wetgevel's, bescherming del' vl'ij
heid tegen onduldbare inbl'euken, dit vel'gunt of vOl'dert, 

Welke zijn nu het doel en de beteekenis van art, U7 
Die beteekenis is geen andel'e dan deze: stl'afbaal' te stellen niet dienstweigel'Îng 

van ambtenal'en en spool'wegmannen, maal' dienstweigel'ing van ambtenal'en en 
spoorwegmannen , wanneel' hun dienstweigering ten doel heeft stremming te bl'en
gen in den openbal'en dienst of het spool'wegvel'keel', En stl'llfbaar WOl'dt alleen 
gesteld dienstweigcl'ing van die spoorwegmannen • die in het verkeer zelf werkzaam 
zijn: niet van hen die in de centrale wel'kplaatsen arbeiden, Dit is te hunnen 
aanzien de eel'Ste bepel'king, 

Een tweede bepel'king is daarin gelegen, dat dit al'tikel alleen slaat op degenen 
die werkzaam zijn bij het gl'oote spool'wegvel'keel', 

Ik meen dat dOOl' deze korte toelichting in het oog springt de zeel' beperkte be
beteekenis van dit artikel. En het kan zijn nut hebben dit uitdl'ukkelijk te doen 
uitkomen, 

EI' kan dan ook geen sprake van zijn - zooals de heer DI'ucker aangaf - dat 
wij hier te doen zouden hebben met een uitzonderingsbepaling, Dit zou men kun
nen beweren, wanneel' het al,tikel gel'Îcht was tegen contractbl'euk, maal' dat is 
het juist niet; het is gel'Îcht tegen contl'actbl'euk plus iets andel's, 

Niet dc contractbreuk op ziel. zetf wOl'llt straf baal' gesteld, ook niet op de spoor
wegmannen , zelfs niet de contractbl'euk waal'door groot nadeel wordt toegebl'acht 
aan den wel'kgeverj zelfs niet die contractbreuk, met boos opzet, en te kwader 

, - - ~ - , --------
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trouw gepleegd; zelfs niet, wanneel' zij geschiedt uit een valsch gevoel van solidal'i
teit of wanneel' zij geschiedt, omdat in een andel'en tak van dienst het werk 
wordt neergelegd, zonder dat men weet. of zij. die dat doen, daal'toe behoorlijke 
redenen hebben; niets van dat alles is strafbaal'. 

Alleen dan wordt de contractbreuk st.'afbaal', wanneel' zij gel'Ïcht is op strem
ming van het verkeer, 

Wil men nu beweren, dat dit 7.0\1 zijn st..afbaal' stellen van contl'actbl'euk 7 een 
uitzondel'ingsmaatregel? en dat daartegenovel' noodzakelijk zou moeten gesteld wor
den een behoo.-1ijke I'egeling van I'echtspositie? 

Wa.t hiel' strafbaal' wordt gesteld is, wat schijnbaar alleen tegenover den werk
gever, maar in werkelijkheid contractbreuk is tegenover de geheele gemeenschap; 
een contractb,'euk welke de orde ve,'stoGrt, een van de levensfactoren van den Staat 
den wo ,'tel afsnijdt en gevaar in zich be,'gt voo I' het bestaan van den Staat zelf. 

Nu vl'aag ik, hoe het mogelijk is, dat, waal' dit vaststaat, men kan beweren, 
dat deze bepaling werkstakingen onmogelijk maakt, 

Wanneer men de zaak in den g,'ond nagaat, is el' zelfs op het geheele terrein 
van art, 1I van het tegengaan van wel'kstakingen in den eigenlijken zin geen sp,'ake, 
Dat men het hiel' te lande 7.00 vooI'stelt • is eenvoudig een gevolg daarvan, dat men 
hiel' is afgeweken van het juiste begrip van hetgeen eigenlijk een werkstaking is. 
Men heeft dit beg,'ip ook ove"gebl'acht op een vet'kee,'d te,','ein, 

Vooreerst - b,'engt wel'kstaking uit haal' natuul' niet mede cont,'actbreuk en 
is het een ongeoorloofde uitb,'eiding van het begrip, daal'mede contractb,'euk saam 
te koppelen. 

De geschiedenis niet alleen in Engeland en elders, maar ook in ons eigen vadet'
land lee,'t, dat dit zoo i~, 

Tijdens de bel'aadslagingen van de J U1'istenvereeniging van 1876 wel'd het 
zelfs als een dwaasheid beschouwd het anders voor te stellen, Niet de eerste rle 
beste, het was professor Pols, liet zich als toen in dezen zin uit: ~De heel' Goud
smit zeide I'eeds dat in den regel bij werkstaking geen ve,'b,'eking van een nog 
bindend contract plaats heeft, niet alleen omdat de we,'klieden zich gewooonlijk 
pel' dag of week verbinden, maal' ook omdat in den regel werkstaking plaats vindt 
na afkondiging; 'zelden geschiedt zij plotseling, Wanneer !Iun verbintenia is geëindigd, 
weigeren de arbeiders nieuwe contracten aan te gaan, Bet zou d us moeten heeten kwade 
trouw, bij het niet aangaan van ovel'eenkomsten, maar dit onderwerp" enz, 

Dit is de natuur eenel' we,'kstaking, dat zij, wat individueel niet te verkrijgen 
is, trachten dOOl' samenwe,'king van krachten af te dwingen, Dat kan niet alleen, 
maal' behoort ook te geschieden zonder contractbreuk, 

Dit is de eerste ongeoorloofde uitbreiding welke het begl'Ïp werkstaking heeft 
ondel'gaan, 

Maar een tweede is deze geweest, 
Men heeft het beg,'ip, dat uit zijn natuur en uit den aard is een economisch 

begrip. ovel'gebracht op het tel'l'ein, waal'op het niet thuis behoo"t, op dat van 
het publiek recht, waal' heet'schen betl'ekkingen niet van gelijkhllid en deze zijn 
noodzakelijke voorwaal'de om redelijk gebruik te kunnen maken van dat economisch 
oOl'logsmiddel. Maal' betrekkingen van ondergeschiktheid, betrekkingen, welke mede
bl'engen dat zij die het ovel'heidsrecht uitoefenen, zeggenschap hebben over degenen 
die onder hen staan, zoodat , wanneel' deze hun dienst opzeggen, hun dienst wei
geren, zij niet een contl'act bl'eken, maal' insubordinatie plegen tegenover de Overheid, 

Dit is de tweede ol1l'echtmatige, olll'edelijke, ongeool'loofde uitbreiding. welke 
het begrip van staking heeft ondel'gaan, 

Het artikel - ik hel'haal het - is dus welbegl'epen, niet gericht tegen con
tractbreuk, maal' evenmin keel't het zich tegen de we,'kelijke staking. 

V 89 
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Het is waal', de spoorwegmannen staan tot op zekere hoogte niet op den bodem 
van het publiek recht, Maal' in de vel'llOuding, wAAI'in z\Î staan, is ontegenzegge_ 
lijk gelegen een publiekrechtelijk moment, en dit is juist dOOI' den heel' Dl'Ucker 
uit het oog verlol'en, Dit publiekrechtelijk moment ligt in den publieken dienst, 
die gepresteel'd wordt dool' de spoorwegmannen , krachtens hun civielrechtelijk 
contract, 

Die dienst is een dienst niet alleen ten openbaren nutte, en in het algemeen 
belang, maal' een dienst. die vervuld moet wOl'den, zal de Staat aan zijn bestem
ming kunnen beantwoorden, En juist daarin is ten opzichte van deze personen ge
legen wat ik noemde het publiekrechtelijk moment en tevens het motief waarom 
zij ten aanzien van hun dienstprestatie in dit opzicht gelijk gesteld worden met 
ambtenaren .. , , , 

Zoo is in 1876 dool' niemand mindel' dan door den toenmaligen hoogleel'aal' in 
het stl'afrecht, latei' Minister van Justitie, Modderman, gezegd: »Als in ons land, 
hetgeen het geval nog niet is, eene epidemie van trouwbreuk ontstond, als op 
groote schaal opzettelijk en vrijwillig de vel'plichtingen verbl'oken wel'den die 
arbeidel's op zich hebben genomen, zou iemand dan kunnen volhouden, dat daar
door ollten een pI'ivaat belang gett'oJIen werd 7 Zou dit niet zijn de ruïne van de 
nationale welvaart 7" 

En daaraan knoopt hij dan vast de conclusie, dat het dan niet alleen het recht, 
maar de plicht zou zijn van den Staat om wanneel' dit zou geschieden handelend 
op te treden en zoodanige vernietiging van de nationale welvaart te vool'komen, .. , 

De heel' DI'ucker heeft Vrijdag I\. een citaat gebl'Uikt; het zij mij vel'gund dat 
voorbeeld te volgen, 

Het is ontleend aan prof, von Wäehter, 
Deze geleerde heeft, ongeveer in denzelfden tijd als de hoogleel'aar Schmollel', 

uit wiens advies de heel' Uruckel' citeerde, zelfstandig een advies uitgebracht, 
waarin ik aan het slot lees: 

nEs ist abel' dem durchschnittlichen Begl'Îlrsvel'mögen des Volkes nicht zu vie 1 
zugemuthet zu begl'eifen dasz da wo ein absichtlicher Vel'tt'agsbl'uch nicht blos den 
Einzelnen, sondern auch das ölrentliche Wohl schädigt del' Staat, nicht mehl' 
unberührt in seiner Pllicht, das Gemeinwohl zu schützen, vel'harren kann, son
del'n dem gemeinschädlichen Vertl'agsbruch -mit del' Stl'afgesetzgebung zu Leibe 
gehen muss," 

Bij deze uitspraak sluit ik mij ten volle aan, Men moge over het zedelijk en 
rer.htsbewustzijn van het volk beweren en redeneeren wat men wil, maal' bij mij 
wil het er niet in, dat het volk niet zou begl'ijpen, dat het geen contractbl'euk 
mag plegen als het. daal'mee tevens pleegt een aanslag tegen den Staat. De schl'ij
vel' gaat zelfs in zijn uitspl'aak, en te recht, nog veel vel'der dan wij, Hij spI'eekt 
van: Gemeinschädlichen Vel'tragsbruch, en deze wordt bij ons nog niet eens stl'af
baar gesteld, 

Wat wij strafbaal' willen stellen is een vel'gl'ijp van veel vel'del' stl'ekking. En 
el' steekt geen zweem van waarheid in het bewel'en dat de man uit het volk niet 
weten zou, dat hij de levensfactoren van den Staat niet mag aantasten, 

Ten slotte: EI' is gezegd geworden dat alt. II ingaat tegen de vak-organisatie, 
tegen het I'echt van vereeniging en het vereenigingswezen Iln tegen de solidadteit, 

De Regem'ing blijft dat beslist ontkennen. Wat zijn vakorganisatiën, wat is vel'
eenigingswezen, wat solidal'Îteit 7 Dat zijn in een geOl'denden Staat niets andel's 
en kunnen niet anders zijn dan machten, bekleed met van dien Staat afgeleide 
rechten En wanneer die scheppingen van den Staat ingaan tegen den Staat zelf, 
dan komen zij in opstand tegen den oOI'Sprong van haal' bestaan, tegen de instel
ling zelf waal'aan zij haal' leven ontleenen. 

_ ta . -------. 
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De heel' TROELSTRA : Wanneer wij staan op een klassestandpunt , dan hebt 
ge dit noodzakelijk gemaakt dool'dat ge u te veel op uw eigen klassestandpunt 
hebt gesteld, 

Dit wordt ontkend, Zoo zeide de heel' van del' Vlugt: wij zijn van oorlleel, dat 
niet de macht eener klasse den doorslag moet geven, maal' het l'echt moet num
mei' één zijn, De menschelijke wiL mag niet het recht bepalen naar de macht die 
hij wil uitoefenen, maal' de rechtsidee moet zijn de groote macht die over den 
menschelijken wil beslist, 

Als men dat zoo op gemoedelijken toon hoort zeggen, maakt dit een zekeren 
indruk, maal' wij moeten daal'achter de feiten bezien en deze staan daartegenover, 

Zoover zijn wij nu al langzamerhand gekomen, dat, hoe men ook tegen het 
historisch materialisme mag optreden, hiel'aan VÓÓI' twee jaar zelfs in deze Kamer 
zelfs dool' een Vl'ij reactionnair lid, den heel' de Visser, deze concessie werd gedaan, 
dat hij erkende, dat de inhoud van onze rechtsbegl'ippen en onze rechtsvel'hou
dingen zeel' sterk worden beheerscht dOOL' de wijze waarop de menschen den rijk
dom vool,tbrengen; in één woord, dat de vOOl,tbrengingswijze een zeel' grooten 
invloed uitoefent op ons recht, en ik zou den heel' van del' Vlugt de vl'aag wel 
willen doen: hoe verklaart gij het, dat in den loop del' geschiedenis de rechts
ideeën zoo zijn gewijzigd, dat het eene oogenblik het l'echt iets geheel andel's is 
dan het anuere oogenblik 7 Hoe vel'klaart de heel' van del' Vlugt dat 7 Hij zal toch 
zeker met den blik op de geschiedenis niet kunnen ontkennen, dat vel'schillende 
maatschappelijke klassen elkander in den loop del' tijden de leiding van zaken in 
den Staat hebben betwist en dat ook die leiding uit de handen van de eene klasse 
in handen van de andere klasse is overgegaan, Wanneer dat historisch feit dool' 
dien spreker mocht wOl'den aanvaard, zou ik hem deze vraag willen stellen: hoe 
verklaart gij, dat de rechtsbegl'ippen, bijv, de begl'Ïppen omtrent eigendom, zicll 
zoo vel'bazend hebben gewijzigd naar mate van de belangen del' ldasse die aan 
het roei' was 7 

EI' wOl'dt gespl'oken van de rechtsidee, Wat is dat 7 Ik ken geen algemeen 
rechtsidee, I k ken l'echtsbegl'ippen die steeds vel'andel'en, Wanneel' men iets blij
vends wil zoeken in den mensch, dan wil ik als zoodanig accepteel'en de zuch t 
van den mensch om zich rechtsbegl'ippen te vormen, om de verhoudingen tusschen 
hem en zijn medebul'gel's te systematiseel'en volgens begl'ippen vlLn recht. Maal' 
de begl'ippen zelf zijn steeds veranuel'd, naarmate verschillende klassen zich ont
wikkelden, Zoowel de toestal1llen van de voortbrenging als de eigenaardige speciale 
maatschappelijke positie en belangen van de klasse, die op een gegeven oogenblik 
aan het roei' is, hebben op den inhoud van die I'echtsbegl'ippen een beslissend en 
invloed, En het is lIiet voldoende om in dit geding te komen met een paal' alge
meene volzinnen of Vool'opgezette stellingen, Dit onderwel'p moet vOOl'l\1 historisch 
worden beschouwd en dat mis ik in de I'ede van den heel' van del' Vlugt, Met 
zijn algemeen I'echtsidee, waarvan hij den oorspl'ong niet vel'klaart, komen wij 
niets vel'der; een dergelijke ideologische beschouwing lost de vl'aag, waardoor de 
inhoud van het recht word t bepaald, niet op"", , , 

Verdel' hebben wij ook van dien geachten sprekel' gehoord, dat het belang van 
de al'ueidel's voo I' ons is de eenige norm van recht, Hierop dien ik eenigszins 
nader in te gaan. 

Men moet ons wel vel'staan, Wij meenen niet dat elk klein belang van een be
paalde groep al'beidel's op een gegeven oogenblik zou moeten gaan hoven alle 
algemeene en maatschappelijke belangen, en dat het voldoende is dat een groep 
van al'beidel's zegt: dit hebben wij VOOI' ons tijdelijk belang noodig, om dat als 
recht te erkennen, Neen, de heel'en vel'geten bij het tegen elka,Lr ovel'stellen van 
het algemeene en het arbeidel'sbelang , dat de arbeiuersklasse is de talrijkste klasse, 
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dat van het geheele volk de arbeinel'Sklasse het gl'ootste deel uitmaakt, zood at het 
algemeene volksbelang in de duurzame belangen del' gansc1te al'beidel'Sklasse zij n 
zuiverste uitdrukking vindt, Wanneer bij vOOl'beeld de arbeidel's van de gemeente
lijke gasfabriek of van de waterleiding om een gewonen looneisch gaan staken t 
dan weten zij dat zij daardooI' ook hun eigen klass~ lastig vallen, Men kan zelfs 
dat dil'ecte belang van die wel'klieden niet absoluut stellen tegenover het alge
meen belang t reeds dool' het feit t dat de arbeidersklasse zelf het grootste gedeelte 
van het volk vormt, Daal'door is de arbeidel'sklasse verplicht bij de behal,tiging 
van de speciale arbeiders belangen rekening met haal' meel' algemeene belangen 
te houden, 

De arbeider is niet alleen pl'oducent t maal' ook consument; hij heeft niet alleen 
te maken met zijn positie als werkman t maar ook met zijn leven in de volks
gemeenschap, Uit het feit dat de arbeidersklas~e de gl'ootste is t volgt reeds dat t 
wanneel' een klasse de leiding moet hebben t men die met de meeste gel'ustheid 
aan haal' kan en moet opdl'agen, omdat zij de meeste reden heeft, niet roekeloos 
met het algemeen belang om te springen, . .... . 

De al'beiders zullen dOOI' ondel'vinding wijzer wOl'den en de fouten, die de vak
beweging aankleven t zullen daardooI' vel'dwijnen. Wat hiel' in Nederland schering 
en iuslag is, nl. dat de industrie op losse schroeven gezet wOI'dt, is dit eveneens 
in het buitenland. Men vergeet echter, dat el' een I'em is in de natuur del' dingen 
zelf, Ik zou den heel'en wel met twintig monden willen toeschreeuwen: gij zoekt 
uw heil in strafbepalingen t doch uw stl'afbepalinkjes zullen in den grond del' zaak 
niets kunnen verandel'en, Men zegt: het waterbed rijf zal stilstaan t • het gas zal 
niet branden, de sporen zullen niet kunnen loopen, maal' dit alles zal dool' deze 
wetten niet kunnen belet worden. Men zal ten slotte vel'trouwen moeten stellen 
in de arbeiders t hun eigen belang zal hun den goeden weg wijzen om de fouten , 
die aan de vakbeweging kleven, te verbeteren, De vakbeweging kan zonder de 
industrie niet leven t zij zal dus rekening met haal' moeten houden, daal'VOOI' be
hoeft men niet bang te zijn, 

De publieke opinie is de meest gewone uitdrukking van het algemeen belang en 
wanneel' er één lichaam is dat met de publieke opinie I'ekening heeft te houden, 
dan is het de vakvereeniging , want zonder de publieke opinie komt zij Cl' niet en 
de publieke opinie zal haar dan ook meel' terughouden van vel'keerde dingen dan 
uw wet jes. , ... , 

De Minister heeft stl'aks, sprekende over de oorspronkelijke novelle, gevraagd 
hoe het toch mogelijk is t dat, terwijl in 1876 vrij algemeen op de Juristen
vergadering werd aangenomen, dat contractbreuk strafbaar kon gesteld worden, 
in gevallen waarin zij nu straf baal' gesteld worden I men thans daartegen opkomt, 

Dit is zeer duidelijk, Het was toen 1876, Maal' thans zijn wij 27 jaal' verder en 
in dien tusschentijd heeft zich in ons land een arbeidel'sbeweging gevormd t die 
toen niet bestond en zich thans aan den lijve bedl'eigd gevoelt dool' dergelijke 
bepalingen, terwijl ook een deel del' burgerklasse thans die arbtlidel'Sbeweging 
een zegenrijke instelling acht, welke niet belemmerd moet worden t en dus voor 
baar vrijheid van beweging opkomt, 

Gewoonlijk pleit het niet voor een voorstel wanneer men tel' motiveering daar
van 27 jaren moet teruggaan . 

In die 27 jaren is zeel' veel gebeurd t vooral ten aanzien van de opvatting dEll' 
vrijheid van vel'eeniging en van de arbeidersorganisatiën t zoodat ik meen, dat, 
wat op die vergadel'ing van 1876 is gesproken, den Minister bij zijn heillooze 
plannen volstl'ekt niet kan steunen .... , . , 

Ik heb gezegd - en dat is niet tegengesproken dat de heeren die den 
eisch stellen, dat wanneer de al'beidel's gaan staken of willen staken, zij het 
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contract moeten opzeggen, de betcekenis van een staking miskennen. Immers, 
omdat het el' om te doen is dool' middel van de staking niet de overeenkomst 
te ontbinden, integendeel, de bedoeling is de ovel'eenkomst te wijzigen, han
gende den tijd dat de ovel'eenkomst bestaat. Ik heb de zaak aldus voorgesteld: 
de vel'houding van den arbeidel' tot zijn patt'oon - en daal'bij had ik natuul'iijk 
het oog op den regel, die bij ons geldt - is een individueele vel'houding, bepaald 
dool' den wil van den patroon en dool' den wil van den arbeider, maar de laatste 
is niet alleen ondel'wOl'pen aan de betl'ekking, die tusschen hem en zijn patroon 
bestaat, doch bij is ook lid van zijn organisatie. En nu kan het voorkomen dat 
die organisatie een besluit neemt waardooI' de arbeider gedwongen wordt, wil hij 
bij zijn organisatie blijven, om vel'andering te brengen in het individueele contract 
tusschen hem en zijn pakoon, In dat geval WOI'dt de indivitlueele rechtsbetrekking 
dOOl'kruist of doorbroken doOI' den collectieven wil del' organisatie, waartoe de 
arbeider behoort. Ik heb el' uitdl'ukkelijk aan toegevoegd, dat el' in die zaak iets 
is, dat ons niet bevalt, Ik heb nadrukkelijk geconstateel'd, dat el' iets abnormaals 
in is, maal' ik heb verdel' gezegd, dat wij bij de beoordeeling van de zaak den 
toestand moeten nemen zooals die werkelijk is, 

Daaruit is afgeleid al hetgeen wat men over onze verdorvenheid ten aanzien 
van ve rbreking van het contract hiel' in het midden heeft gebracht, 

Bij de beoordeeling van dit geval moet men één záak niet vergeten, De ver
houding tusschen den patl'oon en den werkman, zooals die tegenwoordig bij ons 
bestaat, is door en dOOI' onzedelijk en dool' en dOOI' onrechtvaal'dig, Wanneer op 
een immol'eelen grondslag de zaak steunt, loopt men gevaal' dat de verhouding 
uit dien immoreelen grondslag voortspruitende, aanleiding zal geven tot conflicten 
en feiten die den toets van de uitel'ste moraliteit ook niet kunnen doorstaan, Zoo 
nu is het met die vel'houding van werkman en patroon in ons recht. Die verhou
ding is geregeld bij de ·artt. J 637, 1638 en 1639 van ons Burgerlijk Wetboek, 
Daal' wordt aan den werkman contl'actbreuk geweigerd en uitdrukkelijk aan den 
meestel' contmctbl'euk toegestaan, Daal' leel't men, dat de werkman binnentijds 
den dienst niet mag vel'laten, Doet hij het, dan vei'beurt hij het geheele loon, al 
zou hij in zes weken geen cent loon ontvangen hebben, ja, het van een geheel 
jaar nog te vordel'en hebben. En ten op7.Îchte van den patroon wOl'dt daal' gezegd, 
dat hij elk oogenblik zondel' opgaaf van redenen de dienstbetrekking mag ver
brek~n. Doet bij het, dan kan hij zich ontslagen rekenen dool' zes weken loon 
aan den arbeider uit te keeren, Dat is een dubbel recht. Het I'echt van contract
breuk, behoudens de bepaling van de betaling van 6 weken loon, uitdrukkelijk 
toegekend aan den patroon; het recht van contractbreuk ontzegd aan den arbeideI', 
Zoo is de I'echtstoestand op dit oogenblik j dit constateer ik, 

DaarbIj constateer ik nog het volgende. De patroon heeft een gl'oot ovel'wicht 
op den arbeider, een economisch overwicht, omdat hij zulk een gl'oot heel' is en 
de al'beider feitelijk van hem afhangt; dat om'echt wordt dag aan dag dool' den 
arbeider gevoeld. 

Van dat recht, dat de arbeidel' heeft, hoe weinig gebruik kan hij daal'van 
maken, hoe veel moet hij niet o\'el' zijn ka nt laten gaan 7 In de meeste gevallen 
vCl'keert hij in een dool'loopende atmosfeer van olll'echt, 

Wanneer men het optl'eden van de arbeidel's in zedelijken zin wil beool'deelen, 
moet men met het onrecht van de wet en van de practijk rekening houden; en 
ik meen dat de vel'houding van den wel'kman tot zijn patl'oon niet bel'ust op 
moreelen grondslag, maal' dat de werkman staat tegenover zijn patl'oon, zich min 
of meel' gevoelt als vogelvrijverklaal'de, 

Wanneel' iemands vel'houding tegenovel' een ander niet berust op I'echt en mo
raliteit, komt hij el' immer. vanzelf toe ûch tegenover dien ander los te gevoelen 
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van recht en mOl'aliteit, En daal'Om kom ik el' met alle kracht tegen op dat, 
wanneer el' contl'actbl'E'uk is, men daal'vool' de al'heidel's aanspl'akelijk stelt en 
dit het gevolg zou zijn van zedelooze theol'ieën, 

Er kan hiel' niemand zijn, die wal'mel' gestemd is VOOl' een moreele verhouding 
van goede trouw over en weel' van alle burgel's ondel'ling, die meel' voelt dan 
mijn vrienden en ik VOOI' het woord dat men geeft, maal' de heel'en die tegen de 
arbeidel's willen optreden, willen de vruchten een klein beetje te vroeg plukken; 
zij vergeten dat gl'ond en boom eerst goed vel'zOI'gd moeten worden, willen el' 
goede vruchten komen; zij vel'geten de vicieuse gronden waarop deze geheele zaak 
zich afspeelt. 

Wanneer gij, mijne heeren, met ons vel'langt dat alle menschelijke verhoudingen 
dool' de zuiverste moraliteit zullen beheerscht wOI'den, wel'kt dan met ons mede 
om de gl'ondslagen voor die moraliteit te leggen, Niemand meene dat men die 
moraliteit aan de menschen kunstmatig zou kunnen opdringen, 

Dat is het middel niet om tot moraliteit te komen. 
De heel' Lohman zelf, een van onze felste tegenstanders in deze, heeft erkend , 

dat twee verplichtingen met elkander kunnen strijden en die in verband gebracht 
met het rechtsinstituut van noodweer, 

Ik zou zeggen: het is niet alleen noodweer; ik denk hiel' meel' aan het Duitsche 
"Nothstand" , een instituut, waarbij daden, in 't algemeen stl'afbaar, die uit zelf
behoud worden gepleegd, stratreloos worden gesteld, 

De heel' van del' Vlugt heeft in deze theorie gezien een ontkenning van het 
bindend gezag del' bestaande rechtsorde, op grond van art, 1374 , alinea 1, Bur
gerlijk Wetboek, waarbij aan een gesloten contract hacht van wet toegekend wordt, 

Ja, dat ontken ik niet, dat de beschouwingen, dool' mij ontwikkeld in strijd 
zijn met die bepaling; maal' de geachte sprekel' verool'1oove mij de rechtsbepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek niet te laten gelden als norm VOOI' hetgE'en steeds recht 
moet zijn, Ik meen dat met den feitelijken toestand rekening moet gehouden worden, 

De geheele discussie die wij hiet, ovel' contl'act-bl'euk gehoOl'd hebben , is m, i, 
vrijwel vl'uchteloos, wanneer wij de zaak niet afbl'engen van dat algemeen terrein 
van zedelijkheid en trachten' te komen tot oplossing in de pl'actijk van de bot
singen tusschen het individueel contract en de wil del' vakvel'eeniging . .. . ,' 

Een contl'act op zedelijken gl'ondslag, waal'bij patl'oon en wel'kman gelijke macht 
en recht bezitten kan ons tot normale toestanden voeren, Manl' den toestand waarin 
wij nu verkeeren is een anomalie, niet te wijten aan de arbeiders , maal' aan den 
toestand zelf" .. . 

De heel' DRUCKER: De zaak is niet zoo eenvoudig als zij door den Ministel' van 
Binnenlandsche Zaken wordt vool'gesteld. liet klonk in die redevoel'ing, alsof el' voor 
ieder kwaad, dat in de maatschappij bestaat, maal' dadelijk een strafwetartikel pasklaar 
is te maken, geschikt om dat kwaad weg te nemen. Die meening kan ik niet deelen, 
Het is bekend genoeg, hoe el' dikwijls in de maatschappij bestaat onrecht, ernstig 
onrecht, algemeen el'kend oOl'echt, dat men toch niet zoo maar dadelijk dool' een 
strafwetartikel weet te beteugelen, Ik behoef slechts te herinneren, om enkele 
voorbeelden te noemen, aan de geschiedenis van de bepalingen omtrent ovm'spel 
in ons Strafwetboek; ik behoef slechts in hel'innering te bl'engen hoe verschillend 
el' gedacht wordt ovel' de vraag of godslastering strafhaal' gesteld moet worden 
of ' niet, De Minister van Justitie, die nog onlangs een soortgelijk debat had te 
voel'en met een lid van den anderen kant del' Volksvel·tegenwoordiging, zal aller
minst de juistheid van hetgeen ik hiel' zeide ontkennen, 

Waal' het echter op aankomt, is , de waarde, de beteekenis, het doeltreffende 
van de vOOl'gestelde strafbepalingen te onderzoeken , Dit onderzoek zal, naar het 
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mij voorkomt, betel' kunnen plaats hebben bij de artikelen. De gedachten wisseling 
kan zich dan vastknoopen aan den tekst der artikelen en het zal kunnen strekken 
tot bekorting van het algemeen debat, wanneel' de bespl'eking van de punten, die 
bij de al·tikelen gemakkelijk kunnen behandeld wordp.n, tot dien tijd wordt 
uitgesteld, 

Wij zullen dan bij het eel'ste artikel kunnen zien, of inderdalld de voorgestelde 
bepaling geschikt is om te voorkomen dingen die bijna iedereen afkeurt, zonder 
te gelijk, a'ln den andel'en kant, tot nadeelige gevolgen te leiden. 

Bij het tweede al'tikel zal men kunnen nagaan, of indel'daad vaststaat, wat de 
heel' de Savornin Lohman reeds als onweel'sproken wilde aannemen, dat wij daar te 
doen hebben met een practische, doeltl'effende bepaling, Ik heb mijnel'zijds reeds 
in mijn eerste rede mij voorbehouden, daarop bij de artikelen tel'ug te komen. 

Eindverslag van de Eerste Kamer. 

Meerdere leden achtten de veranderingen in het Wetboek van Straf
recht, die de strekking hebben de bescherming van de vrijheid van 
arbeid en van de persoonlijke vrijheid in het algemeen beter te waar
borgen en de intimidatie met al het onrecht en de oneerlijke en ge
vaarlijke middelen daaraan verbonden tegen te gaan, eene noodige aan
vulling. 

De bewering door sommigen in den lande geuit en die bij velen in
gang had gevonden, dat de bescherming van de vrgheid van arbeid 
eene aantasting zoude opleveren van het recht der vakvflreenigingen, 
achtten zij een wanbegrip, lijnrecht indruischend tegen den eerbied voor 
de persoonlijke vrijheid van anderen. 

Uitdrukkelijk wenschte men dan ook uit te spreken, dat het schen
ken van adhaesie niet bedoelt verhindering of belemmering van de vak
vereenigingen , integendeel, men wenschte harn ontwikkeling op gezon
den en legalen grondslag te bevorderen. Contractbreuk of verkrachting 
van de persoonlijke vrijheid kunnen echter onder geen omstandigheden 
erkend worden als geoorloofde middelen om haar doel te bereiken. 

Er heerscht bij velen in den lande een onjuÎl:it begrip omtrent den 
zin, de beteekenis en het recht van staken, Staking van arbeid voor 
den termijn waarvoor men zich heeft verbonden, is volgens onze wet
geving ongeoorloofd. 

Sommige leden wezen er op, dat stakingen als in den laatsten tijd 
plaats hebben, bedreigen voorname takken van volkswelvaart te vernie
tigen of ernstig aan te tast'JD, 

Eenige leden hadden met genoegen gezien dat in het gewijzigde ont
werp de redactie verbeterd was en de grenzen van het ongeoorloofde 
scherper waren getrokken, 

Anderen gaven dit ten deele toe, doch hadden de voorkeur aan de 
oorspronkelijke lezing gegeven, omdat de ruimere uitdrukkingen, 
welke daarin voorkwamen, "hinder en overlast, en vreesaanjaging ," 
daden van intimidatie omvatten, die inderdaad gevaarlijk zijn en zeer 
veel voorkomen, maar nu buiten de gewijzigde redactie zullen vallen. 
Zij wezen er op, dat de wijze waarop wordt geïntimideerd, naar mate 
van de verschillende takken van arbeid uiterst verschillend is. 

Enkele leden hadden bedenking tegen de strafmaxima, die zij wel 
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watl hoog achtten; maar aangezien de Regeering verklaart die hooge 
maxima voor de handhaving der orde en veiligheid noodig te hehben, 
meenden zij ook te dezen opzichte met de voorstellen der Regeering 
te moeten medegaan, 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 

(11 April 1903,) 

De heel' VAN DER DOES DE WILLEBOIS: Van de aanvulling del' stl'arwet
geving vel'wacht ik het meest dool' den preventieven invloed, den mOl'eelen indl'uk 
die el' het gevolg van zal zijn, De beide andere vooI'stellen vonden algemeene in
stemming, Samen vormen zij een geheel, dat op gelukkige wijze voorziet in de 
leemten en behoeften, die de ervaring OllS heeft leeren kennen, Van gelegenheids
wetten of uitzondel'ingswetten kan in dit geval geen sprake zijn, Onze maatschappij 
is een zoo gecompliceerd samenstel, dat voorziening in nog niet voorziene gevallen 
voortdurend noodig zal blijven en wat hier voorgesteld wordt is een nadel'e om
schrijving en aanvulling, die voor allen zonder ondel'scheid geldt, gemeen I'echt 
voor allen wordt, 

De heel' LOEFF, iJfinister van Justitie: Volgens een opmel'king in het Eindverslag 
voorkomende, hadden sommige leden met genoegen gezien, dat in het gewijzigde 
ontwerp de redactie verbeterd was en de grenzen van het ongeoorloofde nauw
keul'iger wal'en afgepaald, Andere leden daarentegen zouden, naai' de "Jel'klaring 
opgenomen in het Vel'slag, de oude redactie niet ongaarne hebben behouden, 

Het is bekend, hoe de Regeel'ing ovel' deze quaestie denkt; natuurlijk kan het 
haar niet anders dan aangenaam zijn, dat ook leden dezel' Kamer in haal' oor
spronkelijk uitgesproken meening deelen. Intusschen, ook met de thans vool'gestelde 
lezing meent de Regeel'ing het doel, dat haal' van ueu aanvang voor oogen stond 
- en daarop komt het toch voor alles aan - met voldoende zekerheid te kun
nen bereiken. En dan heeft de thans vool'gestelde lezing boven de eel'ste dit groote 
voordeel, dat zij nagenoeg algemeene instemming heeft mogen vinden, Daal'om 
gaf, naar ik meen, de Regeering een bewijs van dOOl'Zicht, toen zij op een punt 
dat VOOI' haal' bloot een quaestie van redactie was, veler wensch bevl'edigde. 
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GEWIJZIGDE OF RUGrWOEGDE ART'IKELEK VAN 

HET WETBOEK VAK 'l'RAFHECII'l'. 

Door de hiervoren op bI. 526-528 opgenomen wet van II April 1903 
(Stb. nO. 101) zijn de volgende artikelen van het Wetboek van Straf
recht gewijzigd, of de nieu we artikelen in dat Wetboek opgenomen, 
die hierna achtereenvolgens vermeld worden. 

Art. 284. 

Met gevangenisstraf van ten 
hoogste negen Illaanden of 
geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden wordt ge 'traft: 

1". hij die een ander door ge
weid of bedreiging met ge
weld wederrechtelijk dwingt 
iets te doen, niet te cloeH 
of te clnlden; 

2". hij clie eeH ander dool' be
dreiging met smaad of 
sllJaadsehrift dwingt iets te 
doen, niet te doen of te 
dulden. 

In het geval onder 2". om
schreven wordt hct misdrijf lliet 
vervolgd dan op klachte van 
hem, tegen wiCl1 hct gepleegd is. 

Bij de wet van 11 .\pril 1903 (Stb . nO. 
101) gewijzigd, wat heL cursief gedrukte 
betreft, als volgt: 

ge
weld of eeJ/ir;e andere fr'itelijlc
!te1:d of door bedreiging met 
geweld oJ eel'llge anderf- feitelijk
heid, gericfd hetzij (pgr>]l diell 
a71der, hdzij terjell derdelI, weder
rechtelijk 

(Vgl. deel 11 bI. 442.) 

O. Na a1'tilcel 284 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Al·tikel 284bis. Bij, die een ander door hinder of overlast of dool' 
bet bezigen van middelen, geschikt om vrees aan te jagen, wederrechte
lijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste honderd gulden. 

- ---- ~----
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Indien het misdrijf wordt gepleegd door twee of meer vereenigde 
personen kan gevangenisstraf worden opgelegd van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden. 

AI·tikel 286 wordt gelezen als volgt: 

Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 274-282 en in 
het tweede lid van artikel 285 omschreven misdrijven, kan ontzetting 
van de in artikel 28 nOS. 1-4, bij veroordeeling wegens een der in 
de artikelen 284, 284bis en 285, 1ste lid, omschreven misdrijven, 
ontzetting van de in artikel 28 nO. 3 vermelde rechten worden uit
gesproken. 

Memorie van Toelichting. 
(Venolg van § 1; zie bI. 529 hiervoor.) 

Al-tikel 284, 1°. Wetboek van Strafrecht, voorkomende in den Titel 
"Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid" stelt wèl strafbaar den 
wederrechtelijken dwang, ten gevolge waarvan hij, tegen wien die dWf,ng 
wordt uitgeoefend, iets doet, niet doet of duldt, wat hij, zonder dien 
dwang, niet gedaan, wel gedaan, of niet geduld zou hebben, maar 
alleen dan wanneer zoodanige dwang plaats grijpt door middel van 
geweld of bedreiging met geweld_ 

Deze bepaling voldoet blijkbaar niet meer aan de tegenwoordige be
hoefte del' maatschappij. 

De ondervinding immers - en zoker niet die van de laatste dagen 
alleen - heeft aangetoond, dat een vorm van dwang voorkomt, die 
zonder zich te openbaren door geweld of bedreiging met geweld, in 
zoo hooge mate wederrechtelijk de persoonlijke vrijheid aantast, dat hij 
in eene beschaafde maatschappij niet Dlag worden gedoogd_ 

Iedere dwang, die een ander er toe brengt iets te doen, na te 
laten of te dulden, wat hij zonder dien dwang niet zou hebben ge
daan, nagelaten of geduld, is uitteraard eene aanranding van de per
soonlijke vrijheid. 

Zoodanige aanranding kan rechtmatig, maar ook onrechtmatig 
:0 wederrechtelijk" zijn_ 

Nu behoeft nog niet noodzakelgk elke wederrechtelijke dwang straf
baar te worden gesteld, al is daarin gelegen eene onrechtmatige aan
tasting van de persoonlijke vrijheid. 

De straf toch is een »ultimum remedium", een middel, dat alleen 
toepassing mag, maar dan ook behoort te vinden daar, waar de 
handhaving der openbare rechtsorde zulks eiscllt, weshalve dan ook niet 
eene bepaling is voorgesteld, die, naast de bestaande bepalingen, 
eIken wederrechtelijken dwang, maar eene, die alleen dien weder
rechtelijken dwang bedreigt met straf, die zich openbaart door hinder 
of overlast, of door het bezigen van middelen, geschikt om vrees aan 
te jagen. 

Deze is de inhoud van artikel 284bis. 
Door die bepaling zullen 0_ a. worden getroffell zij, die op eene der 

in het artikel aangegeven wijzen wederrechtelijk: een werkman dwin-

-- ----- -.. . - ~ ----
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gen of trachten te dwingen zijn werk neer te leggen of te hervatten, 
niet te arbeiden of wel te arbeiden, zich bij eene organisatie aan te 
sluiten of uit eene organisatie te treden; een werkgever dwingen of 
trachten te dwingen bepaalde personen al dan niet in dienst te nemen, 
of al dan niet in dienst te houden; bet loon te verhoogen of de werk
uren te verkorten; een ander nwingen of trachten te dwingen zijn be
noodigdheden of bepaalde levensmiddelen of waren, of goederen van 
bepaalde personen te koopen of niet te koopen. 

En zoo voorts. 

Lb·Mel 284bis. 

Het artikel stelt, gelijk reeds hierboven werd opgemerkt, niet eIken 
wederrechtelijken dwang strafbaar, ofschoon deze zeer zeker is eene 
inbreuk op de persoonlijke vrijheid, maal' slechts dien wederrechtelijken 
dwang, die wordt uitgeoefend dool' middel van hinder of overlast of 
door het bezigen van middelen, geschikt om vrees aan te jagen. 

Vindt de hinder of de overlast of de vreesaanjaging plaats in den 
vorm van geweld, of bedreiging met geweld, dan is natuurlijk de be
paling van artikel 284, lste lid, toepasselijk, waarbij eene zwaardere 
'ltraf is gesteld. 

A,·tikel 286. 

Het komt wenschelijk voor den strafrechter de bevoegdheid te geven 
bij veroordeeling tel' zake van den wederrechtelijken dwang, omschreven 
in de artikelen 284, 284Ms en 285, 1 ste lid, den schuldige te ont
zetten van het actief en passief kiesrecht. 

Verslag van de Tweede Kamer. 

A/·t. 284bis. Enkele leden hadden 
principieel bezwaar tegen dit artikel. 
Zij erkenden dat de druk, vaak op 
hen, die met de meerderheid hun
ner vakgenooten niet willen mede
gaan, uitgeoefend, hunne vrijheid 
eenigermate verkort. Maar de vrij
heid van velen wordt ook dool' 
wetten verkort. De werklieden 
hebben in den oeconomischen strijd 
voor hunne belangen geen ander 
middel dan de vakorganisatie, welke 
slechts dan krachtig kan zijn, als 
allen zich aansluiten. Bet uitoefenen 
van pressie is in het belang van 
heDzelven, wien zij wordt aange
daan. Ook is het niet te vergen, 
dat men lijdelijk zal aanzien, dat 
personen die weigeren zich de offers 
te getroosten, welke aan organisatie 
en stakingen verbonden zijn, profi-

Antwoord der Regeering. 

A/·t. 284bis. Dat enkele leden 
principieel bezwaar hadden tegen 
dit artikel, heeft de Regeering 
zeel' bevreemd. Het is haal' niet 
mogen gelukken de oplossing te 
vinden van de vraag, op wat 
wijze dat bezwaar in overeen
stemming ware te brengen met de 
allereerste beginselen van Staats
recht. Recht tot verkorting van 
burger vrijheid , meende de Regee
ring tot. dusverre, kon in een 
beschaafde maatschappij slechts wor
den aangemerkt als uitsluitend 
attribuut van den Staat en nimmer 
als toekomende aan hijzondere per
sonen of vereenigingen. Hiel' ech
ter wordt dat attribuut mede toege
kend aan de vakvereenigingen. 
Zelfstandige uitoefening van publiek 
recht, van Regeeringsrecht wordt 
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teeren van de voordeelen welke 
hunne kameraden door middel van 
organisatie en staking weten te 
verwerven. De ontwikkeling der 
vakvereenigingen zou door aan
neming van het artikel grootelijks 
worden benadeeld. 

Eenige andere leden meenden, 
dat het niet bepaald noodig is ne
vens art. 284 van het Strafwetboek 
eene nieuwe bepaling te maken, 
aangezien art. 138 den huisvrede 
waarborgt en tegen wering van 
overlast in het openbaar en tot 
verzekering van de orde op straat 
voldoende dOOL" uitoefening van po
litiezorg gewaakt kan worden. Naar 
man meende, bleek uit de in Decem
ber jl. gevoerde beraadslaging over 
de "postenorder" te Amsterdam, 
dat de Minister van Justitie des
tijds dezelfde meening was toege
daan. Desnoods zou men aan de 
bevoegdheid der politie eeu steviger 
wettelijken grondslag kunnen geven. 
Het voorgestelde artikel is, gelijk 
nader bij de bespreking del' redactie 
zal worden aangetoond, zoo vaag 
en gaat zoo ver, dat daardoor ook 
handelingen, die volstrekt niet on
geoorloofd zijn te achten, strafbaar 
zouden worden, vooral waar niet 
alleen het in het artikel bedoeld 
dwingen, maar ook de poging daar
toe strafbaar zal zijn. Het is, voor
al voor zoover het artikel betrek
king heeft op arbeidstoestanden , 
zeer moeilijk de grens te trekken 
tusschen geoorloofde en ongeoor
loofde handelingen. Herinnerd werd, 
dat in Duitschland herhaalde po
gingen om . tot herziening van de 
in § 153 der Gewerbeordnung ver
vatte regeling te komen mislukt 
zijn. Betwijfeld werd, of de Regee
ring genoegzaam bekend is met de 
feitelijke toestanden in de arbeids
wereld om deze moeilijkheid zonder 
een speciaal onderzoek behoorlijk 
op te lossen. Bij de toepassing der 

hier voorgesteld als evenzeer van 
nature toekomende aan bijzondere 
corporatHin als aan den Staat zelven. 
Het bel>luit een er vakorganisatie 
wordt zelfs voorgesteld als behoe
vende geenszins onder te doen voor 
de wet, de hoogste wilsuiting van 
den Staat. 

Het behoeft geen betoog, dat, 
wanneer zoodanige dwaalleer ooit 
in eenige Staatsgemeenschap prak
tisch ingang vond, het met die 
Staatsgemeenschap zelve onherroe
pcIijk zou zijn gedaan. 

Volstrekt onafdoende zijn dan 
ook de argumenten, waarmede 
deze leer wordt aangedrongen. 

V ooreerst wordt zij aangeprezen 
op dezen grond, dat" het uitoefenen 
van pressie is in het belang van 
hen zelven , wien zij wordt aange
daan". Natuurlijk wordt dan daarbij 
de beoordeeling der vraag, of de 
pressie werkelijk is in zijn belang, 
niet overgelaten aan het slachtoffer 
zelf dier pressie, maar uitsluitend 
aan hem, die de pressie uitoefent. 
Het zou niet moeilijk vallen met 
dit argument de voortreffelijkheid 
een er vakvereenigingspijn bank te 
betoogen. 

Het tweede argument, »dat het 
niet is te vergen, dat men lijdelijk 
zal aanzien, dat personen, die 
weigeren zich de offers te getroosten, 
welke aan organisatie en stakingen 
verbonden zijn I profiteeren van de 
voordeelen, welke hunne kameraden 
door middel van organisatie en 
staking weten te verwerven", recht
vaardigt evenmin het vooropgestelde 
beginsel. Immers al moest worden 
toegegeven, dat zoodanige personen 
onverdiend mede de vruchten pluk
ken van hetgeen door anderen i.s 
verricht, dan wordt daardoor nog 
allerminst eene inbreuk gebillijkt 
op de persoonlijke vrijheid dier 
personen. 

Het bezwaar eindelijk, dat de 
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bepalingen ?ou ook het feit, dat 
onze rechters in den regel geen bij· 
zondere kennis van arbeidstoestan
den hebben, tot verkeerde uitspra
ken aanleiding kunnen geven. De 
on bestemdheid van het artikel is 
te bedenkelijker, waar eeiie vaste 
jul'isprudentie omtrent de daarin 
gebruikte termen moeilijk te ver
krijgen is, omdat de Hooge Raad, 
die in quaesties van recht tot op 
~ekere hoogte eenheid van recht
spraak bevordert, over quaesties van 
feitelijken aard, als waarop het 
hiel' aankomt, geene beslissing kan 
uitspreken. De onzekerheid om
trent de grenzen van het geoor
loofde zou voor de werkzaamheid 
del' vakvereenigingen zeel' hinder
lijk zijn. Men voegde hieraan toe, 
dat de middelen welke dool' werk
lieden gebruikt worden in den oeco
nomischen strijd niet al te streng 
veroordeeld mogen worden, zoo
lang zij niet in geweld of andere 
buitensporigheden ontaarden, om
dat el' eene groote feitelijke onge
lijkheid bestaat tusschen de positie 
van werkgevers en werklieden met 
betrekking tot het plegen van han
delingen, die dienen om pressie 
uit te oefenen. De werklieden kun
nen dit bijna niet anders doen dan 
dool' in het openbaar gepleegdA 
handelingen. De werkgevers daaren
tegen kunnen werklieden, die zij 
lastig vinden, ontslaan zonder op
gave van redenen en door circu 
laires aan of bespreking met hunne 
vakgenooten of dool' het plaatsen 
van geheime teekens op de ge
tuigschriften, die zij na het ver
leen en van ontslag uitreiken, het 
verkrijgen eener andere betrekking 
onmogelijk maken. Dat dergelijke 
middelen in de practijk worden ge· 
bruikt, is niet twijfelachtig. Men 
betoogde verder, dat het bezigen van 
ongeoorloofde middelen minder te 
vreezen zal zijn, naarmate de werk-

ontwikkeling der vakvereenigingen 
dool' aanneming van het artikel 
grootelijks zou worden benadeeld, 
mist evenzeer eIken redelijken grond. 
Tegen de gezonde ontwikkeling del' 
vakvereenigingen is het artikel niet 
alleen niet gericht, maal' het be
oogt zfJlfs die ontwikkeling tè be
vorderen. Het neemt toch niet 
alleen de individueele vrijheid onder 
zijn hoede tegen onrechtmatige 
aanranding, maar evenzeer de col
lectieve. Het bedoelt, zeker niet 
in de laatste pinats , de rechtmatige 
ontwikkeling van vakvereenigingen 
in bescherming te nemen tegenover 
willekeur en tyrannie van andere 
vakvereenigingen. En dfl l~egeet'ing 
twijfelt el' geen oogenblik aan of 
dit doel zal inderdaad worden bereikt. 

Uitbreiding van de strafbepaling 
van art. 284 is, gelijk reeds elders 
werd betoogd, beslist noodig. Het 
doel, dool' die uitbreiding beoogd, 
kan niet behoorlijk worden bereikt 
langs den weg van toepassing van 
art. 138 en dool' uitoefening van 
politiezorg. Al is, naar het oordeel 
van de Regeering, de politie be
voegd preventief op te treden in 
tal van gevallen waartegen de uit
breiding zich keert, daaruit volgt 
allerminst, dat zij nu ook over
bodig is. Zelfs zoude zij zulks dan 
niet zijn, wanneer aan de politie 
een ~teviger wettelijke grondslag 
werd gegeven. Wie de handelingen 
pleegt, waartegen de inhoud del' 
nieu we bepaling voorûet, moet 
niet alleen daarvun kunnen worden 
teruggehouden, maar hij behoort 
ook, des noodig, te kunnen wor
den gestraft. 

De bedoeling van het voorstel 
was echter volstrekt niet het uit
zetten van posten als zoodanig straf
baar te stellen en evenmin het ge
bruiken van middelen van vreed
zame overreding om iemand te 
bewegen iets te doen of te laten. 
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lieden meer algemeen zich bij vak· 
vereenigingen aansluiten. Ook werd 
er nog op gewezen, dat, indien 
dan een lid eener vakvereeniging 
die niet wil staken, bemoeilijkt 
wordt door een lid eener vereeni· 
ging die wél wil staken, hij zich 
kan 'beroepen op zijne vereeniging 
en zeggen, dat de besturen der 
beide vereenigingen de zaak onder 
elkaar moeten uitmaken. Gezorgd 
dient te worden, dat de vrije ont· 
wikkeling der vakorganisatie niet 
onnoodig wordt belemmerd. 

'fegenover deze opmerkingen 
werd aangevoerd, dat de bedoeling 
van het artikel geenszins is de 
vakorganisatie te belemmeren, 
maar alleen om hen te straffen, 
die met ongeoorloofde middelen 
anderen trachten te dwingen. Art. 
284 geeft ten deze geen voldoende 
hulp; behalve geweld en be
dreiging met geweld zijn er blijkens 
de ervaring, andere middelen 
van dwang die ter handhaving 
van de persoonlijke vrijheid en ter be
scherming van hen, die niet tot aene 
bepaalde vakorganisatie willen toe
treden of die in tijden van staking 
bereid zijn te arbeiden, door be
dreiging met straf beteugeld dienen 
te worden. Tot de ongeoorloofde 
middelen in een strijd tusschen 
een werkgever en zijne werklieden 
behooren zeker niet het uitzetten 
van posten en het gebruiken van 
middelen van vreedzame overreding 
om iemand te bewegen iets te doen 
of te laten. Dat het uitzetten van 
posten met dat doel niet onder het 
artikel valt, kan, indien daarom· 
trent twijfel bestaat, in het artikel 
uitdrukkelijk worden gezegd, in den 
geest als gedaan is in de Engelsche 
wet van 1875. Het trekken van 
de grens tusschen geoorloofde en 
ongeoorloofde handelingen moge niet 
gemakkelijk zijn, het is noodig, op 
soortgelgke wijze als ook in an· 

Daaromtrent kon bij de oorspron
kelijke redactie van het artikel reeds 
nau wlijks twijfel bestaan en zal 
door de gewijzigde, hierna mede te 
deelen redactie, elke twijfel worden 
opgeheven. 

Dat het oorspronkelijk voorge
stelde artikel zoo vaag wu zijn als 
in het Verslag te dezer plaatse 
wordt beweerd, kan de Regeering 
niet toegeven; wel dat het eenigszins 
ruim was gesteld. Deze eigenschap 
heeft het intusschen gemeen met 
tal van artikelen in het Strafwet
boek. En evenzeer met artikelen in 
andere wetten, waarbij nauwkeu
righeid van uitdrukking evenzeer 
eisch is. 

Waarom in die gevallen in den 
rechter het volste verb' ou wen kan 
worden gesteld, terwijl hem hiel' 
dat vertrouwen wordt ontzegd, is 
der Regeering niet geheel duidelijk. 

Ook kan niet worden toegegeven, 
dat een vaste jurisprudentie omtrent. 
de gebruikte termen moeilijk zou 
te verkrijgen zijn, omdat de Hooge 
Raad over quaesties van feitelijken 
aard, als waarop het hier neerkomt, 
geene beslissing zou kunnen uit
spreken. De vraag immers of een 
zeker feit zou zgn te brengen onder 
het begrip »hinder of overlast" zou 
wel terdege zijn eene vraag van 
recht. ,. Hinder en overlast" zouden, 
evenals zoovele andere feitelijke om
schrijvingen, die reeds in het Straf
wetboek eene plaats vonden, dool' 
hunne opneming in de Strafwet 
juridische begrippen worden. En 
zeer zeker zou de Hooge Raad 
reeds betrekkelijk spoedig aangaande 
hunne beteekenis eene vaste jul'Ïs· 
prudentie scheppen. 

Het moge waar zijn - en het 
behoeft niet te worden ontkend -
dat de middelen, welke door werk· 
lieden gebruikt worden in den 
economischen strgd niet al te streng 
mogen geoordeeld worden, zoolang 
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dere landen, bijv. Frankrijk, Bel· 
gië, Duitschland en Engeland ge
scbied is, straf te bedreigen tegen 
bandelingen , die in eene geordende, 
de persoonlijke vrijbeid eerbiedi
gende maatscbappij onduldbaar zijn. 
Sommige dezer leden zagen in de 
rekbaarheid der termen van het 
artikel geen bezwaar, waar in zeer 
vele gevallen het Strafwetboek 
slechts algemeAne omschrijvingen 
geeft en eenige ruimte laat aan 
het gezond verstand van den rechter, 
terwijl door de jurisprudentie 
gaandeweg aan rekbare termen eene 
vastere beteekenis wordt gegeven. 
Zij betwijfelden, of het mogelijk is 
zonder gebruik van rekbare termen 
straf te bedreigen tegen zekere on
geoorloofde handelingen, die niet 
zelden voorkomen, zooals bijv. het 
voortdurend volgen van personen 
op den openbaren weg. Het werd 
zeel' moeilijk geacht alle die hande· 
lingen in het artikel zelf te speci
ficeeren. Anderen erkenden, dat 
het geven van eene ruime omschrij
ving van de strafbare bandelingen 
voor de gevallen, waarop het hier 
aankomt, inderdaad groote moei
lijkheid en ongelijkmatigheid bij de 
toepassing van het artikel kan ver
oorzaken. Deze leden meenden, dat 
de bedoeling van het voorstel der 
Regeering enkel is geweest bepa· 
lingen te maken ter voorkoming 
van handtastelijkheden en ter band
having van het vrije verkeer op 
den openbaren weg en dat het wen
schelijk is door wijziging van den 
vorm dit betel' te doen uitkomen. 
Daardoor zal bet ook duidelijker 
worden, dat de Regeering geenszins 
beoogt in te grijpen in bet recht 
der vl\kvereenigingen. 

Met betrekking tot de redactie 
van het artikel werd in de eerste 
plaats opgemerkt, dat het woord 
»dwingt" niet anders dan in ruimen 
zin te verstaan is. Bedoeld is blijk-

zij niet in geweld of andere buiten
sporigheden ontaarden, niet mag 
uit het oog worden verloren, dat 
b6t juist de bedoeling is van de 
uitbreiding buitensporigheden, die 
geen geweld zijn of bedreiging 
daarmede, strafbaar te stellen. 

Wat met betrekking tot de 
redactie in de eerste plaats werd 
opgemerkt omtrent de buteekenis 
van het woord :> dwingt" is juist. 
.. Dwingt" is hier synoniem met" er 
toe brengt", mits slecbts die uit
drukking worde verstaan in dezen 
zin, dat men tegen zijn wil tot 
iets gebracht wordt. 

Indien inderdaad het woord 
:> wederrechtelijk" zoude lijden aan 
onduidelijkheid, zou dit eene on vol
maaktheid zijn, die niet alleen het 
nieuwe voorschrift, maar ook het 
oude artikel 284 en tal van andere 
artikelen van het SLrafwetboek zou 
aankleven, eene onvolmaaktheid 
derhalve, die zeer stellig niet op 
rekening zou mogen worden ge
steld van den ont.werper der uit
breiding van artikel 284. Het woord 
"wederrechtelijk" komt meer dan 
veertig maal voor in het Straf
wetboek. 

Het is een vertaling van het 
Duitsche "widerrechtlicb". Wat el' 
dool' behoort te worden verstaan 
is in het algemeen bij de bebande
ling van bet Strafwetboek nergens 
met zoo vele woorden gezeg6. 

Bij de schriftelijke behandeling 
van art. 284 antwoordde de Minis
ter op de in het V oorloopig Ver
slag gedane vraag of bet woord 
:> wederrechtelijk" aldaar niet over
bodig is, als volgt: "Het woord 
:> wederrechtelijk" moet in na. 1 
behouden .blijver!. Er laat zich een 
dwang denken, die, al kan men 
zicb niet op eenig in dit Wetboek 
erkend fait Juslificatif beroepen, 
toch niet wederrechtelijk is. Bijvoor
beeld als een vader zijn minder-
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baar niet alleen feitelijke, maar 
ook zedelijke dwang, zoodat 
"àwingt" synoniem is met "er toe 
brengt ". 

Het woord "wederrechtelijk" 
werd niet duidelijk geacht. Volgens 
de Memorie van Toelichting is 
het synoniem met "onrechtmatig", 
maar de rechtskundige beteekenis 
van laatstgenoemd woord is al 
evenmin boven twijfel verheven; 
men denke slechts aan het verschil 
van meening over de uitlegging 
van art. 1401 Burgerlijk Wetboek. 

Door leden, die het woord slechts 
in verband brachten met het daar
op volgende "d wingt", werd ge
vraagd, of men moet aannemen, 
dat dit woord dient om uit te 
maken, dat dwang niet strafbaar 
is, zood ra de dader dwingt tot iets, 
dat hij zou mogen vorderen, bij 
voorbef ld betaling eener schuld. 
Of is de bedoeling, dat op dwang 
gerichte handelingen geoorloofd 
zullen zijn, indien slechts hetgeen 
waartoe men dwingen wil, niet, 
zooals contractbreuk, onrechtmatig 
is? Volgens sommigen beteekent 
"wederrechtelijk": "met krenking 
van het recht van een ander". 
Andere leden waren van oordeel, 
dat het woord " wederrpchtelijk" 
beschouwd moet worden in ver
band met het daarop volgende 
:0 dwingt" en te gelijker tijd met 
de daaraan onmiddellijk vooraf
gaande woorden. Wie iemand dwingt, 
dat is: el' toe brengt, in een be
paalden winkel te koop en ; het loon 
te verhoogen; den arbeid neder te 
leggen beoogt evenmin iets weder
rechtelijks als hij die een ander 
dwingt het hem verschuldigde te 
betalen. Wie een ander.:odwingt" 
tot contractbreuk, beoogt wel iets 
wederrechtelijks ; nochtans zal zoo
min de een als de ander strafbaar 
zijn, tenzij hij verboden middelen 
tot het uitoefenen van dwang bezigt. 

jarig kind met geweld het bezoeken 
van sommige plaatsen belet. Die 
vader handelt niet wederrechtelijk 
en toch niet "ter uitvoering van 
een wettelijk voorschrift." SmDT, 
Geschiedenis van het Wetboek van 
StmJ7'echt, II blz. 520 , [lees: 443J. 

Zie verder ook SMIDT, I, bI. 381 
[2e uitg. 409], II blz. 81, 152 
[154] IIl blz. 120, 243, 245, 
[123, 274, 276J. 

Ten einde nu de juiste beteeke
nis van het woord :0 wederrechtelyk" 
in de voorgestelde uitbreiding in 
het licht te stellen, diene het 
volgende. 

Op den voorgrond zij gesteld, 
dat de uitdrukking in de thans 
voorgestelde uitbreiding geen andere 
beieekenis kan hebben dan zij heeft 
in het bestaande art. 284. 

Blijkens het hierboven mede
gedeelde was de reden voor de 
opnfeming deze, dat dwang door 
geweld of bedreiging met geweld, 
uit zijn natuur niet noodzakelijk 
onrechtmatig is, maal' ook soms 
rechtmatig kan zijn en dat dit 
afhangt van omstandigheden. Het 
middel van geweld of bedreiging 
met geweld is een uit zijn aard niet 
altoos strafbaar middel, geheel 
anders dan het middel van bedrei
ging met smaad of smaadschrift. 
Geweld immers of bedreiging met 
geweld is op zich zelf, mits zich 
niet openbarende in een bepaalden 
in de strafwet straf baar gestelden 
vorm, straffeloos, smaad en smaad
schrift daarentegen is een straf
baar feit. Vandaar, dat bedreiging 
met smaad en smaadschrift nooit 
rechtmatig kan zijn, maar steeds 
wederrechtelijk is, ook dan wan
neer de dwang zou gericht zijn op 
het nalaten zelfs van eene strafbare 
daad. Naast het voorbeeld van 
rechtmatigen dwang door geweld 
of bedreiging met geweld, hier
boven overgenomen uit het Regee-
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Het komt er dus niet op a.an, of 
het doen, niet doen of dulden, 
waarvan het artikel spreekt, in 
overeenstemming of in strijd met 
het recht is, maar de vraag is 
enkel, of de middelen geoorloofd 
zijn. Evenwel kan het woord »weder· 
rechtelijk" niet gemist worden, 
omdat h'lt soms geoorloofd kan zijn 
middelen te bezigen, die in den 
regel ongeoorloofd zijn, bij voor
beeld als een deurwaarder iemand 
dwingt verkoop van eigendommen 
te dulden ter invordering eener be
lastingschuld, of als een vader 
tegenover zijn kind dwangmiddelen 
bezigt, geschikt om vrees aan te 
jagen. 

Eenige leden wenschten in plaats 
van ,. wederrechtelijk" te lezen 
,. opzettelijk en wederrechtelijk", 
hetgeen anderen onnoodig achtten, 
aangezien van dwang geen sprake 
kan zijn zonder opzat en niet is te 
bewijzen, dat verboden middelen 
zijn gebezigd zonder dat daarmede 
tevens aangetoond wordt, dai de 
dader willens en, wetens gehandeld 
heeft. 

Het voornaamste bezwaar tegen 
het artikel was voor zeer velen 
gelegen in de ruime beteekenis en 
rekbaarheid van de uitdrukkingen 
,. hinder", :> overlast" en :>middelen, 
geschikt om vrees aan te jagen". 
Men mag wel aannemen, dat niet 
alles als hinder of overlast is te 
beschouwen, wat iemand, wien iets 
wordt aangedaan, zoo gelieft te 
noemen en niet als geschikt om 
vrees aan te jagen beschou wd moet 
worden, wat slechts in buitengewone 
gevallen schrik kan veroorzaken. 
Men beriep zich hierbij op eene 
verklaring van den Minister Mod
der man bij de beraadslaging over 
art. 284, waarin gezegd wordt, 
dat de dwang in dat artIkel bedoeld, 
zoo moet zijn, »dat hij op den mensch 
in het algemeen het bedoelde effect 

V 

ringsantwoord op het V oorloopig 
Verslag omtrent art. 284, zouden 
o. a. nog als voorbeeld kunnen 
worden aangehaald: 

De dwang, geoefend door den 
leermeester, die zijn scholier met 
geweld dwingt na klassetijd in de 
school te verblijven om strafwerk 
te verrichten. 

De dwang, 
eigenaar, die 
geweld dwingt 
te verlaten. 

geoefend door den 
een vreemde met 

zijn huis of zijn erf 

Natuurlijk steeds onder deze 
voorwaarde, dat het geweld niet 
zijn 'neutrale beteekenis verlieze 
en alzoo niet ontaarde in mis
handeling of eenig ander op Zich 
zelf strafbaar feit. Want dan wordt 
de dwang daardoor wederrechtelijk 
evenzeer als hij dat is in art. 284,2°. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat 
de vraag of de dwang door geweld 
of bedreiging met, geweld weder
rechtelijk is, is eene quaestio facti , 
die in elk speciaal geval op zich zelf 
behoort te worden opgelost. Maar 
daaruit blijkt bovendien, dat het
zelfde geldt voor alle, op zich zelf 
niet strafbare dwangmiddelen, als 
daar zijn hinder, overlast en vrees
aanjaging, of feitelijkheden en be
dreiging met feitelijkheden. Deze 
allen kunnen zoowel rechtmatig als 
onrechtmatig (wederrechtelijk) zijn. 
Wederrechtelijk zal dus beieekenen : 
"met overschrijding van de iemand 
toekomende rechtsbevoegdheid" en 
heeft betrekking op hem, die den 
d wang oefent, niet op hem tegen 
wien hij geoefend wordt. 

De Regeering sluit zich aan bij 
de meening van de leden, die het 
o nnoodig achtten in plaats van 
,. wederrechtelijk" te lezen ,. opzette
lijk en wederrechtelijk". Wanneer 
- wat tot dusverre niet is betwijfeld 
geworden - in art. 284 tot dus
verre kon worden volstaan met de 
uitdrukking ,. wederrechtelijk", is 

40 
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zou kunnen hebben". Aangevoerd 
werd, dat deze opvatting ook be
vestigd wordt door de jurisprudentie. 
Maar al zijn deze uitdrukkingen in 
objectieven zin te verstaan, dit 
neemt niet weg, dat zij zeer ruim 
zijn en dat daaronder kunnen ge
bracht worden allerlei handelingen, 
welke ook de Regeering zeker niet 
wil verbieden. Zoo werd, onder 
meer, opgemerkt, dat wegens 
dwang door middel van hinder of 
overlast gestraft kan worden de 
middernachtzendeling, die iemand 
aanspreekt om hem van het be
zoeken van een bordeel af l.e houden; 
degene, die op kwellende wijze 
muziekinstrumenten bespeelt of 
doet bespelen, ten einde te ver· 
krijgen, dat zijn buurman iets 
doet of nalaat; de handelsreiziger, 
die het iemand lastig maakt met 
aanprijzing van zijn waar, ten 
einde hem die te verkoopen; de 
werkgever, die ziin werkman met 
ontslag dreigt met het doel om 
hem te bewegen met minder loon 
genoegen te nemen; de werkman, 
die het werk nederlegt , ten ein
de den patroon te bewegen hem ver 
meerdering van loon te geven; de 
werkman, die weigert met ande 
ren te werken, opdat zijn patroon 
die anderen ontsla; de vakvereeni
ging, die loonlijsten publiceert om 
te verkrijgen, dat de loonen door 
zekere werkgevers verhoogd wor· 
den; de bestuurders van een on· 
derwijzersbond, die waarschuwen 
tegen het solliciteeren naar de beo 
trekking van onderwijzer in eene 
bepaalde gemeente met het doel 
om het gemeentebestuur te brengen 
tot verhooging van de onderwijzers· 
wedden. Men zal dergelijke hande
lingen toch niet strafbaar willen 
stellen. Enkele leden zouden het 
eene verbetering achten, indien het 
woord "hinder" uit het artikel ver 
viel. Anderen meenden echter dat 

deze ook hier voldoende. 
Het voornaamste bezwaar tegen 

het voorgestelde artikel was -
blij kens het Verslag - voor zeer 
vele leden gelegen in de ruime 
beteekenis en rekbaarheid van de 
uitdrukkingen» hinder", »overlast", 
en "middelen, geschikt om vrees 
aan te jagen". De Regeering kan 
in dat bezwaar niet in zoo hooge 
mate deelen. De drie in het arti
kel genoemde begrippen z[jn even 
veel en even weinig rekbaar, even 
eng en even ruim van beteekenis, 
als tal van uitdrukkingen, die 
zonder of zonder noemenswaardig 
verzet in onze wetgeving zijn op
gonomen. 

De woorden .. hinder en overlast" 
komen reeds nu voor in de plaatse
lijke politieverordeningen van een 
tweetal onzer groote steden, ter
wijl de uitdrukking ,. middelen ge
schikt om vrees aan te jagen" was 
gekozen op het voetspoor van de 
artt. 138 en 139 van het Straf
wetboek zelf. 

Hinder en overlast, ofschoon 
naverwantl' begrippen, dekken elk
ander niet volkomen. Het woord 
»hinder" zelf komt - zij het ook 
op meer beperkt omschreven ter
rein - in volmaakt dezelfde be
teekenis, welke het in het oor
spronkelijk voorgestelde art. 284bis 
had, voor in tal van vreemde wet
ge vingen , zooals in het bij deze 
Memorie van Antwoord behoorende 
Overzicht is te zien. 

Buitendien is de uitdrukking 
,. hinder" in onze wetgeving aller
minst onbekend; een geheele wet 
zelfs dankt aan het thans zoozeer 
gewraakte begrip haar naam en in 
het ontwerp voor de Waterreiniging 
stelde de Staatscommissie evenzoo 
voor te spreken van: ltinde"li:J'ke en 
schadelij ke veron trein iging. 

Natuurlijk - het behoeft wel 
nau welijks gezegd te worden 
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dit weinig verandering zou brengen, 
aangezien overlast en hinder vrij 
wel synoniem zijn. 

Welke middelen geschikt zijn 
om vrees aan te jagen, 1S zeer 
moeilijk uit te maken. De vatbaar
heid voor angst loopt naar de ge· 
aardheid der menschen en naar de 
omstandigheden zeer uiteen. Men 
wees er op, dat volgens art. 1360 
van het Burgerlijk Wethoek zelfs 
in het burgerlijk recht een beroep 
op geweld slechts dan in aanmer· 
king komt, wanneer het "van zoo· 
danigen aard is om op een redelijk 
mensch indruk te maken en wan· 
neer het hem de vrees kan in· 
boezemen dat hij zijnen persoon of 
zijn vermogen aan een aanmerke
lijk en dadelijk aanwezend nadeel 
zoude blootstellen", met de bij· 
voeging, dat bij de beoordeeling 
acht geslagen moet worden op den 
ouderdom, de kunne en den stand 
der personen. Dergelijke omschrij
ving achtten sommigen ook hier 
gewenscht. Ook werd in overwe
ging gegeven in plaats van "vrees" 
te lezen "vrees voor lijf, eerbaar· 
heid of goed." Preciseering werd 
te meer DOodig geacht, omdat het 
hier, anders dan in de artikelen 
138 en 139 van het Strafwetboek 
- waar dezelfde uitdrukking voor· 
komt - een element van het 
misdrijf geldt. Om aan te toon en , 
dat de voorgestelde uitdrukking 
te ruim 1S, werd betoogd, dat 
daardoor ~trafbaar zou wo.rden de 
stakende werkman, die een arbeids
willige leelijk aankijkt of met 
eenigen aandrang onderhoudt ten 
einde hem tot. nederlegging van het 
werk te bewegen; de armverzorger 
of de geestelijke, die iemand 
dreigt met onthouding van beo 
deeling, indien hij zijne kinderen 
niet naar school zendt; de bestuur· 
der eener onderwijzersvereeniging, 
die een onderwijzer aanzegt I dat 

zijn beide uitdrukkingen in objec
tieven zin bedoeld. Het ware niet 
voldoende, dat deze of gene in 
eene jegens hem gepleegde hande
ling hinder enz. zage, de handeling 
zou in werkelijkheid het kenmerk 
van hinder enz. moeten dragen. 

Het is zeer wel mogelijk dat, 
ten gevolge van gewrongen uit
legging, allerlei handelingen onder 
de gewraakte begrippen zouden 
kunnen gebracht worden, die ook 
de Regeering niet wil verbieden, 
maar zoo iets zal, zoolang er wets
uitleggers worden gevonden, die 
averechtsche regelen van interpre
tatie volgen, wel nimmer zijn te 
voorkomen. 

Eene goede methode van wets
interpretatie immers eischt - ook 
op het gebied van het strafrecht -
dat men niet blijve hangen aan de 
letter alleen. Herinnerd mag wor
den in dit verband aan de woorden 
van den Minister Modderman : "Het 
komt mij voor dat I wanneer de 
uitlegger, de rechter, de vraag te 
beantwoorden heeft of zeker feit al 
of niet valt onder de omschrijving 
van zeker artikel, hij niet alleen 
met de woorden maar ook met den 
geest der wet en de historie van 
hAt misdrijf zal te rade gaan". 
Smidt, II I bladz. 92 [zegge 93]. 

Wie zich aan deze raadgeving 
houdt, zal spoedig inzien I dat de 
voorbeelden, welk het verslag 
opsomt, ten betooge. dat de woor
den hinder en overlast veel te ruim 
zijn gekozen, niet ter zake kunnen 
dienen. 

Zelfs wie alleen te rade ging met 
de letterlijke beteekenis der woor
den, zoude toch in redelijkheid in 
de opgesomde gevallen de vereischte 
criteria voor strafba.arstelling niet 
kunnen vinden, met uitzondering 
wellicht alleen van het geval, om
schreven in het tweede voorbeeld. 
En waarom dat Mne geval niet 
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hij den steun der vereeniging zal 
missen, indien hij gratis herhalings
onderwijs geeft. Men voegde er 
aan toe, dat, al is de uitdrukking 
"geschikt om vrees aan te jagen" 
in objectieven zin op te vatten, 
de verklaring van dengene , tegen 
wien de handeling gericht was, 
dat hij in vrees verkeerd heeft, 
toch allicht grooten invloed op de 
beslissing des rechters zal hebben. 

Vallen binnen de grenzen van 
het artikel allerlei feiten, die 
niemand wil straffen, zoo zouden 
naar sommiger meening bedreigin 
gen geuit tegen leden van het gezin 
ten onrechte niet strafbaar zijn, 
terwijl het toch bekend is, dat 
juist zulke bedreigingen dikwijls 
gedaan worden ten einde arbeids
willigen tot het nederleggen van 
het werk te brengen. Hiertegen 
werd door anderen opgemerkt, 
dat bedreigingen jegens het gezin 
te beschouwen zijn als middelen 
om den arbeidswillige zeI ven vrees 
aan te jagen. Intusschen achtten 
ook deze leden het wenschelijk de 
strafbaarheid van zoodanige be
dreigingen in het artikel uitdruk
kelijk te vermelden, opdat duide
lijk blijke , dat zij niet geoorloofd zijn. 

Nog werd aangevoerd, dat niet 
voldoende gedacht is aan het tech
nisch verband, dat tusschen het 
nieuwe artikel en andere bepalingen 
van het Strafwetboek behoort te 
bestaan. In de eerste plaats vroeg 
men, of, als in art. 284 bis, nevens 
de in art. 284 vermelde midde
len van dwang, nieuwe middelen 
van dwang worden. vermeld, 
deze ook niet zouden moeten worden 
ingelascht in de artt. 317 en 318. 
In de tweede plaats betoogde men, 
dat de uitdrukking "middelen ge
schikt om vrees aan te jagen" in 
het voorgestelde artikel een anderen 
zin heeft dan in de artt. 138 en 
139, waar blijkens tekst en toe 

straf baal' zou behoeven te zijn als 
inbreuk op de persoonlijke vrijheid, 
is niet duidelijk. 

Tegen de uitdrukking" middelen, 
geschikt om vrees aan te jagen" 
wordt als grief aangevoerd, dat 
het zeer moeilijk is uit te maken 
welke middelen dat zijn. De vat
baarheid voor angst loopt - zoo 
zegt het Verslag - naar de ge
aardheid der menschen en naar de 
omstandigheden zeer uiteen. 

Eene ongetwijfeld juiste opmer
king, waartegen evenwel valt aan 
te voeren, dat ook hier de maat
staf een objectieve behoort te zijn 
en niet een subjectieve, en dat het 
bezwaar, evenzeer als tegen het 
oorspronkelijk voorgestelde artikel, 
gericht is tegen de bestaande arti
kelen 138 en 139 Strafwetboek. 
Het beroep op art. 1360 B. W. 
gaat zelfs mank aan de fout, dat 
bet niet eens tegen het oorspronke
lijk voorgestelde artikel zich keert, 
maat· enkel en alleen tegen het 
bestaande artikel 284. 

In plaats van »vrees" te lezen 
"vrees voor lijf, eerbaarheid of 
goed" zou te zeer beperken. 

Waarom preciseering hier meer 
noodig zou zijn, dan in de artt. 
138 en 139 kan niet worden in
gezien. Immers geldt het hier een 
element van het misdrijf, in de 
artt. 138 en 139 geldt het evenzoo 
een element van het met een 
zwaardere straf strafbaar gestelde 
misdrijf. 

Hetgeen hierboven werd opge
merkt ten aanzien van de in het 
Verslag , bij de bespreking der 
woorden »hinder" en "overlast" 
gegeven voorbeelden, geldt nog in 
hoogere mate van de voorbeelden 
hier aangevoerd. Naar het inzien 
van de Regeering vertoont geen 
enkel dier voorbeelden voldoende 
criteria van strafbaarheid. 

Het is natuurlijk niet moeilijk 
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lichting gedacht is aan maskers, 
w,\penen en dergelijke zaken. Het 
is zeker niet wenschelijk dezelfde 
uitdrukking in hetzelfde wetboek 
in tweeërlei beteekenis te gebruiken. 
Dergelijke onregelmatigheden leve
ren het bewijs, zoo zeide men, hoe 
gevaarlijk het is op de voorgestelde 
wijze in te grijpen in het wel door· 
dachte systeem van ons Strafwetboek. 

Van verschillende zijden werden 
andere wijzen van regeling aan de 
hand gedaan. 

Enkele leden wenschten hinder, 
overlast en vreesaanjaging op zich 
zelf strafbaar te stellen zonder aan
wijzing van het doel, dat daarmede 
beoogd wordt. Op die wijze zou, 
meenden zij, gevolgd worden wat 
rechtens is naar de Engelsche com
mon law. 

Anderen gaven in overweging 
het nieuwe artikel te doen vervallen 
en voorts art. 284 zoo te wijzigen, 
dat daarin straf bedreigd wordt tegen 
hem, die een ander door geweld 
of bedreiging wederrechtelijk dwingt 
iets te doen, niet ie doen of te 
dulden. Hiertegen werd aangevoerd, 
dat het in elk geval te ver zou 
gaan elke bedreiging strafbaar te 
stellen en dat alleen bedreiging met 
een ernstig kwaad in aanmerking 
zou mogen komen. Nog een ander 
stelde de vraag, of art. 412 van 
den Code Pénal, zooals hij hier te 
lande gegolden heeft, met zijn 
drieledige aanduiding van »voies 
de fait, violen ces ou menaces" geene 
vingerwijzing kon geven in de goede 
richting. 

V oorts waren or, die in art. 
284bis eene specificatie wenschten 
opgenomen te zien van de hande
lingen, die als ongeoorloofd zijn te 
beschouwen, op soortgelijke wijze 
als geschied is in de Engelsche 
wet van 13 Augustus 1875. 

Enkelen verlangden eene speciale 
wet in den geest van die van 12 

langs den weg van averechtsche 
interpretatie niet bedoelde conse
quenties van wetsbepalingen aan 
de kaak te stellen, maar zulke 
consequenties verliezen elke betee
kenis , zoodra men eene goede 
methode toepast en hetgeen wordt 
voorgesteld, met hetgeen reeds be
staat, vergelijkt. Zoo wordt de op
merking gemaakt dat, al is de 
uitdrukkin.{ "geschikt om vrees 
aan te jagen" in objectieven zin 
op te vatten, de verklaring van 
den gene , tegen wien de handeling 
gericht was, dat hij in vrees ver
keerd heeft, toch allicht grooten 
invloed op de beslissing des rechters 
zal hebben. 

Alsof dit zelfde bezwaar - om 
nu eens niet te spreken van de artt. 
138 en 139 - niet evenzoo zou 
gelden o. a. bij art. 14 7, 10

• (be
spotten van bedienaren van den 
Godsdienst), bij tal van gemeen
gevaarlijke misdrijven van Titel VII 
Boek II (het doen ontstaan van 
gevaar), bij de misdrijven vermeld 
in Titel XV (verlating van hulp· 
behoevenden), bij art. 266 (een· 
voudige beleediging), bij art. 300 
(mishandeling en benadeeling der 
gezondheid ). 

Al zijn de begrippen" bespotten", 
:t doen ontstaan van gevaar", "hulp
behoevend", »beleediging", ,. mis
handeling", :t benadeeling der ge
zondheid" in objectieven zin op te 
vatten, de verklaring van dengene 
tegen wien de handeling gericht 
was, dat hij bespot is, dat er ge
vaar voor zijn leven is ontstaan, 
dat hij hulpbehoevend was, dat 
hij beleedigd of mishandeld is, dat 
zijn gezondheid is benadeeld, zal 
toch, zoo zou men dan ook hier 
moeten redeneeren , allicht grooten 
invloed op de beslissing des rech
ters hebben. 

Toch schijnen bij de totstand
koming van het Wetboek van 
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April 1872 (Staatsblad no. 24) ', 
waarbij straf bedreigd werd tegen 
hem, die inbreuk heeft gemaakt 
of gepoogd heeft inbreuk te maken 
op eens anders vrijheid in de uit
oefening van zijn arbeid of nijver
heid, indien dit geschied is door 
geweld j door wegneming, beschadi
ging of onbruikbaarmaking van 
werktuigen of gereedschap j door 
bedreigingen met eenig strafbaar 
feit j door bedriegelijke handelingen j 

door beleediging of door deelneming 
aan samenscholingen. Anderen acht
ten regeling in dezen geest niet 
raadzaam, zoolang de regeling van 
het arbeidscontract in verband met 
de vakbeweging niet behoorlijk 
onder de oogen is gezien. 

Eindelijk werd door verscheidene 
leden, die van oordeel waren, dat, 
ook naar de bedoeling der Regee
ring, thans alleen bepalingen ge
maakt behooren te worden tot het. 
tegengaan van feitelijkheden en tot 
verzekering van het verkeer op 
den openbaren weg, in hedenking 
gegeven het vool'gestelde artikel 
te doen vervallen en in art. 284 
de be,paling op te nemen, dat ge
straft wordt hij die een ander door 
geweld of feitelijkheden of door 
bedreiging met geweld of feitelijk
heden, hetzij tegen hem persoonlijk 
hetzij tegen zijn gezin, dwingt iets 
te doen, niet te doen of te dulden. 
Voorts wenschte men den aanhef 
van art. 426 te lezen als volgt: 
»Hij die, hetzij in het open baar 
het verkeer belemmert of de orde 
verstoort, hetzij eens anders veilig
heid bedreigt, hetzij, terwijl hij in 
staat van dronkenschap verkeert, 
eenige ban deling verricht" enz. In 
het bestaande art. 426 zijn de 
woorden »terwijl hij in staat van 
dronkenschap verkeert", blijkbaar 
bij vergissing verkeerd geplaatst. 
De aangegeven wijziging zou deze 
vergissing herstellen en tevens vele 

Strafrecht dergelijke bezwaren niet 
te hebben gewogen, en heeft de 
practijk betreffende die artikelen 
zich tot dusverre behoorlijk kunnen 
redden. 

Bedreigingen tegen het gezin 
waren inderdaad ook in het oog 
der Regeering als middelen geschikt 
om vrees aan te jagen bedoeld. Bij 
de nieuwe redactie , is met de ge
maakte opmerking rekening ge-
houden. 

Aan het technisch verband, dat 
tusschen het nieuwe voorschrift en 
andde bepalingen van het Straf
wetboek beboort te bestaan is wel 
ter dege gedacht. Behalve op de 
artikelen 317 en 318 hadde men 
nog de aandacht kunnen vestigen 
op artikel 179 (ambtsdwang). Uit
brl'iding dier artikelen is echter 
onnoodig voorgekomen, omdat de 
behoefte daaraan zich tot dusverre 
nimmer heeft doen gevoelen en 
naar het oordeel der Regeering ook 
in de toekomst daarvoor niet be
hoeft te worden gevreesd. 

Dat overigens het technisch ver
band door eene uitbreiding van 
de middelen, die artikel 284 noemt, 
niet behoeft geacht verbroken te 
worden, moge blijken uit eene 
vergelijking van aJtikel 284, 2°., 
met artikel 318, in welk laatste 
artikel reeds een nieuw middel van 
d wang is vermeld, dat in artikel 
284, 1°., niet voorkomt. 

Dat de uitdrukking :0 middelen 
geschikt om vrees aan te jagen" 
10 het voorgestelde artikel een 
anderen zin zoude hebben dan in 
de artikelen 138 en 139, wordt 
uitdrukkelijk ontkend. Wel is blij
kens tekst en toelichting bij die 
artikelen in de eerste plaats ge
dacht aan wapenen, maar aller
minst uitsluitend daaraan. Zelfs is 
het blijkens de toelichting, voor 
de toepasselijkheid van de artikelen 
niet noodig, dat de middelen waar-
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feiten, die men wenscht strafbaar 
te stellen! tot eene politie-over
treding maken. Zij zou aan de 
politie uitdrukkelijk bevoegdheid 
tot optreden geven in gevallen, 
waar die bevoegdheid tbans betwist 
of betwijfeld wordt. De toepassing 
van het artikel zal (Jok gemakke
lijker zijn, wanneer de bedoelde 
feiten als overtredingen dan wan
neer zij als misdrijven behandeld 
worden. 

Art. 286. Tegen het voorstel om 
in art. 286 op te nemen, dat 
wegens een der in de artikelen 284, 
284bi.~ en 285, iste lid, omschre
ven misdrijven, ontzetting van de 
in artikel 28, nO. 3, vermelde 
rechten kan worden uitgespr oken , 
bestond bij zeer vele leden over
wegend bezwaar. Er werd op ge
wezen, dat de bier bedoelde bij
komende straf, naar het bestaande 
recht, alleen bij het begaa.n van 
zeer zware misdrijven kan worden 
uitgesproken; dat de voorgestelde 
wijziging, voor zoo veel zij betreft 
art. 284 en art. 285, Iste lid, 
buiten bet kader van dit wetsont
werp valt; dat art. 286 bij ver
oordeeling wegens een der in de 
artikelen 274-282 en in art. 285, 
2°., omschreven misdrijven den 
rechter steeds de keus geeft uit 
verschillende bijkomende straffen en 
dat het niet wenschelijk is den 
schijn te doen ontstaan, alsof men 
door toepassing der Strafwet poli
tieke personen zou willen ver
wijderen. 

Eenige anderen waren daaren
tegen van meening, dat misdrijven, 
als waarvan bepaaldelijk in art. 
284Ms sprake is, niet zelden wor
den begaan dOcjr personen, die 
daarbij politieke bedoelingen hebben 
en dat het uitzicht op ontzetting 
van de verkiesbaarbeid voor zulke 
personen eene goede afschrikking 

van men zich bedient zaken! voor
werpen zijn. "Een... zwart ge
maakt persoon", wordt daarin ge
zegd "kan schrikwekkender zijn dan 
een gewapende". SMIDT, lI, blz. 82. 

De Regeering is zeer erkentelijk 
voor de opbou wende kritiek, welke 
het oorspronkelijk voorgestelde ar
tikel 284bis van de zijde der Kamer 
heeft mogen ondervinden. Verschil
lende van de door haar zelve voorge
stelde afwijkende wijzen van regeling 
werden in het Verslag van onder
scheidene zijden aan de hand gedaan. 

Ofsc1!oon nu - blijkens het tot 
dusver gezegde - niet onvoor
waardelijk kunnende toegeven, dat 
de dool' haar voorgestelde redactie 
zoo verre zou achterstaan bij de 
uit den boezem der Kamer opge
rezen wijzigingsvoorstellen, wenscht 
de Regeering toch ten deze, met 
prijsgeving tot op zekere hoogte 
van eigen inzicht, te doen blijken 
van hare ernstige gezindheid tot toe
nadering door, zoo mogelijk, een 
der door de Kamer gedane wijzigings
voorstellen tot het hare te maken. 

Gaarne geeft zij daarbij aan de 
Kamer de verzekering, dat zij 
hare kracht geenzins wenscht te 
zoeken in een hardnekkig vast
houden aan eenmaal opgezette 
formuleeringen ! maar alleen in de 
overtuiging, dat het doel door 
haar met hare voorstellen nage
streefd! de medewerking van elk 
lid der Kamer ten volle verdient. 

Tegen het eerst aangeprezen wijzi· 
gingsvoorstel bestaat! tot op zekere 
hoogte althans, bezwaar. 

Wanneer hinder! overlast en 
vreesaanjaging op zich zelf zouden 
worden strafbaar gesteld zonder 
aan wijzing van het doel, dat 
daarmede beoogd wordt, zoude 
juist bet beginsel van bescberming 
der persoonlijke vrijbeid uit het 
artikel vervallen! terwijl de daar
tegen aangevoerde rt>dactie-bezwa 



628 STRAF TEGEN ONGEOORLOOFDEN DWANG EN DIENST-

kan zijn. Ook vestigde men er de 
aandacht op, dat de vraag, of 
ontzetting van de in art. 28, nO. 
3 , vermelde rechten zal plaats 
hebben, blijft overgelaten aan het 
oordeel des rechters. 

ren onverzwakt zouden blijven 
gelden. Toch heeft de Regeering, 
gelijk hieronder blijken kan, met 
dit advies Laar voordeel gedaan. 

Ook het tweede voorstel is niet 
boven bedenking verheven. Terwijl 
toch daardoor niet het bezwaar zou 
kunnen worden ontgaan, eenerzijds 

dat de uitdrukking "bedreiging" te elastisch scbijnt, ware anderzijds met 
recht vol te houden, dat de uitdrukking "geweld of bedreiging" te eng 
is voor het thans beoogde doel. Daarbuiten toch zouden vallen tal van 
onduldbare handelingen, die in een geordende maatschappij beslist 
behooren te zijn verboden. 

In hoeverre art. 412 van den Code Pénal, zooals deze hier te lande gegolden 
heeft, met zijne »Voies de fait, violences ou menaces" eene vingerwijzing 
heeft gegeven in de goede richting, zal mede hieronder kunnen blijken. 

Aan den wensch van hen, die in het oorspronkelijk voorgestelde 
art. 284Ms gaarne eene specificatie zouden zien opgenomen van de hande
lingen, die als ongeoorloofd zijn te beschouwen, op soortgelijke wijze 
als geschied is in de Engelsche wet van 13 Augustus 1875, kon, 
althans op de aangegeven wijze, niet worden voldaan. Zoodanige speci
ficatie, op hare plaats in eene Engelsche wet, zoude tusschen de mis
drijven van ons Wetboek van Strafrecht, dat op dit stuk in stede van 
specificatie generalisatie tot beginsel heeft, eene vreemde vertooning 
maken. Ze zoude niet te rijmen zijn met het systeem der Wet. Met 
dat systeem was het oorspronkelijk voorgestelde artikel - welke ove
rigens ook zijne fouten mogen zijn - geheel in overeenstemming. 

Zoo men algeheele specificatie wenschte, zou deze, naar het voorkomt, 
niet anders mogelijk zijn, dan bij speciale wet in den trant van die 
van 12 April 1872 (Staatsblad nO. 24). Maar het behoeft nauwelijks 
betoog, dat zoodanige speciale wet, met het oog op onze methode van 
wetgeving, formeel een terugtred zou zijn tot verlaten wegen, terwijl 
de reeds tegen het oorspronkelijke ontwerp aangevoerde, hoezeer ook 
ongegronde, grief van te zijn eene gelegenheidswet , tegen eene speciale 
wet in dubbele mate zou worden vernomen. Buitendien zou zulke rege· 
ling intrekking van dit geheele ontwerp en opneming van de geheele 
daarin vervatte materie in een afzonderlijk wetsvoorstel ten gevolge 
moeten hebben. Ook dezen weg meende de Regeering derhalve niet te 
kunnen volgen, al woog daarbij voor haar niet de door eenige leden 
geopperde bedenking, dat regeling in dezen geest niet raadzaam voor
komt, zoolang de regeling van het arbeidscontract, in verband met 
de vakbeweging, niet behoorlijk onder de oogen is gezien. 

Blijft derhalve alleen het advies van hen, die der Regeering In over
weging geven art. 284 zelf aan te vullen door daarin onder de mid
delen van dwang :. feitelijkheden" en »bedreiging met feitelijkheden" 
gericht, hetzij tegen iemand in persoon, hetzij tegen diens gezin, op 
te nemen, en in verband daarmede den aanhef van artikel 426 te 
wijzigen als volgt: ~Hij die, hetzij in het openbaar het verkeer belem
mert of de orde verstoort, hetzij eens anders veiligheid bedreigt, hetzij, 
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terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert, eenige handeling ver
richt enz." 

De Regeering is te rade geworden, dit laat.ste ad vies, in het alge
meen, wat zijn strekking tot splitsing der voorgestelde bepaling betreft, 
te kunnen volgen, ofschoon zii daarbij niet al de daarvoor aangevoerde 
motieven kan onderschrijven. Met name is zij van meening, dat de 
verscheidene leden, die het advies gaven, in dwaling verkeeren, wan
neer zij meen en , dat de woorden :.terwijl hij in staat van dronkenschap 
verkeert" bij vergissing onjuist zijn geplaatst. Die woorden zijn noch 
onjuist, noch bij vergissing geplaatst. Dit blijkt uit eene vergelijking 
van den inhoud van het artikel met den inhoud van de artikelen 427, 
6°. en 162. Het artikel is uit de Drankwet, geheel zooals het daar 
luidde, overgenomen in het Strafwetboek en behoort ook, naar het 
voorkomt, onveranderd te blijven bestaan. 

Maar overigens vereenigt zich dil Regeering met de strekking van 
het ten deze gegeven ad vies. 

In het gewijzigd wetsontwerp is diensvolgens, met intrekking van 
artikel 284Ms, artikel 284 uitgebreid in een zin als boven is aan
gegeven, en is, na artikel 426, voorgesteld een nieuw artikel 426bis, 
luidende: "Hij die wederrechtelijk op den openbaren weg een ander 
in zijn vrijheid van 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 volgen, wordt gestraft met 
he.:htenis van ten hoogste eene maand of geldboete van ten hoogste 
honderd gulden." 

Art. 286. Beaamd wordt de opmerking, dat het niet wenschelijk is, 
den schijn te doen ontstaan, alsof men door toepassing van de Strafwet, 
zonder hooge noodzakelijkheid, op de kiezerslijst invloed zou wiJlen 
oefenen. Derhalve wordt, mede op dien grond, de op dit artikel voor
gestelde wijziging terug genomen. 

G. O. Art. 284 = het gewijzigd Art. 284. 
Zie voorts art. 426bis. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
[Zie olJk de All'(emeene Beraadslagingen, hiervoor bI. 572, 573, 579,585 , 592,602, 60-l.] 

(8 APl'il 1903.) 

De heel' MARCHANT: De eisch dien men aan een strafbepaling heeft te stellen 
is deze: dat de feiten die daal'door worden getl'oLl'en, ook op zich zelf, afgescheiden 
van een werkelijk of vel'meend verband met andere zwaardere feiten, straf vel'
dienen, Dit wordt dan ook blijkbaal' door de Regeering aangenomen, De Regeering 
zegt zelf in de stukken, dat niet elke wederrechtelijke dwang stl'afbaar behoort te zijn, 

Nu el'ken ik gaal'ne, dat in dit opzicht het voorgestelde nieuwe art. 28-l groote 
verbeteringen bevat: vel'geleken bij het oorspl'onkelijke art. 284óis. Maal' geheel 
gerust op de beperkte beteekenis van art. 284, zooals het thans is voorgesteld, 
ben ik toch niet, Het bezwaar ligt in het woord: feitelijkheid, Wat beteekent het 
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woord feitelijkheid? Er is reeds door een van de geachte spl'ekt>rs herinnerd. dat 
bij de behandeling van het ontwerp militair strafrecht, door den Regeerings
commissaris een uitlegging is gegeven van het begrip feitelijkheid, in dat ontwerp 
voorkomende, daal'op nederkomende, dat V001' het aannemen van feitelijkheid, 
noodzakelijk is een lichamelijkd aanraking, Nu staan daartegenover andel'e ver
klaringen, Ik wijs in de eel'ste plaats op hetgeen reeds dool' den geachten afge
vaal'digde uit Amstel'dam, den heel' Heemskel'k, is opgemerkt, dat het niet on
denkbaar was, dat ook handelingen tegen goederen gepleegd ondel' het begl'ip 
feitelijkheden zullen lijn te bl'engen, 

In de tweede plaats wijs ik op de bepaling "an al't, 266 5tl'afwetboek [zie deel 
TI bI. 412], In het oOl'spronkelijk ontwerp stond beleediging door "daden", wat 
vel'vangen is dOOl' beleedigingen dOOl' "feitelijkheden". 

Dat die "daden" dool' "feitelijkheden» zijn vel'V angen, is, moet men aannemen, 
alleen geschied, omdat de Regeering destijds meende, dat de beide begrippen el
kandel' volkomen dekten en het dus onverschillig was welk del' beide woorden 
men gebruikte, Ik meen zelfs, dat dit dOOl' u, Mijnheel' de Vool'zitter, toen uit
dl'ukkelijk is gezegd rt. a , p, bI. 415]. Maal' aanvaal'dt men die intel'pretatie, dan 
gaat de beteekenis van het artikel inderdaad zeel' vel'. dan stelt het al'tikel strafbaal' 
wat de Regeel'ing niet stl'afbaar wil stellen, n1. eIken wedel'l'ûchtelijken dwang, 

Nu zegt de heel' Heemskm'k : "daal'OVel' maak ik mij niet ongerust, Het woord 
nfeitelIjkheid" moge wat rekbaar zijn, maal' wij kunnen het oOl'deel daarover wel 
aan de rechterlijke macht overlaten." Ik deel die gerustheid van den geachten 
spl'ekel' niet. want in dat geval is het aan den rechtel' ovel'gelaten te beoOl'deelen 
of hij het standpunt wil innemen, dat de Regeering niet wenscht in te nemen en 
dus eIken wederl'eehtelijken dwang wil stl'afbaal' stellen, dan wel of hij bijv, de 
lichamelijke aanraking als eisch wil stellen voo I' de toepasselijkheid van het artikel. 

Daal'om vl'aag ik aan den Minister van Justitie, of hij bezwaar zou hebben 
in het nieuw voorgestelde artikel 28-1, het wOOl'd nfeitelijkheid" te vel'anderen in 
nhandtastelijkheid", om daal'mede te kennen te geven. dat de intel'pretatie van 
den Regeel'Îngscommissaris de juiste is. Daarmede wOl'dt de rekbaarheid van dit 
artikel prijsgegeven en voldoet dit artikel aan den eisch, dien men aan elke be
hoorlijke strafwet heeft te stellen, uat zij schel'p en nauw begrenst, welke feiten 
wel en welke niet vallen onder het bereik van de Skafwet, 

Daal'tegen kan de Regeering te minder bezwaar hebben. omdat bij de bepel'kte 
opvatting del' Regeering van het woord nfeitelijkheid" toch altijd een gmot aantal 
afkeurenswaardige feiten buiten de Strafwet zal vallen, Het heeft mij getl'oOen, dat 
onder de voorbeelden, zoowel van den heel' Heemskel'k als van den heel' Kist, el' 
zoovele zijn, die àf l'eeds vallen onder onze tegenwool'dige Stmfwet Of zelfs niet 
zouden vallen ondel' dl'! redactie die dOOl' de Regeel'Ïng is vool'gesteld, 

Het is mijn o'-ertuiging, dat men al die feiten onmogelijk ondet, de Strafwet 
kan bl'engen. tenzij men zich plaatst op het standpunt. dat elke wederrechtelijke 
dwang straf Laar moet zijn, En een ruimel'c term is ook daal'om minder noodig, 
nu reeds uit het door de Regeel'ing overgelegde OVel"licht van de Nedel'landsche 
l'echtspl'aak blijkt, welk een ruime opvatting onze rechte I' heeft van het bestaande 
art, 28,1, Daal' wordt op bladz, 17 [zie hiervool' bI. 555] vel'meld een uitspraak van 
het hof te Amsterdam, luidende: 

Geweld is aanwezig. wanneer meel' vereenigde pel'sonen de wielen van een wa
gen aangl'ijpen om het vervoer van dien wagen te vel'hindel'en, zondel' dat daarbij 
eenig pel'soon is aangemakt of aan den wagen eenige beschadiging is toegebl'acht_ 

Ik vel'wijs hiel' naai' het wagentje van den heel' Heemskerk, waal'op dat kacheltje stond, 
De rechtbank te 's IIel'togenbosch heeft de volgende uitspraak gedaan, Voor den 

bij dit artikel gevorderden dwang is elk geweld, hoe weinig ook, voldoende te achten, 
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De heel' WILLINGE: Bet zij ook mij vergund een enkel woord te spreken over 
de uitdrukking: "feitelijkheid". 

El' is in den loop del' discussie en - als ik mij niet vergis - de vorige week 
cloor den heel' Troelstm op gewezen, dat dit wool'd zou moeten - althans zou 
kunnen - worden geëxpliceel'd, naar een uitleg, destijds dOOl' pl'ofessol' van del' 
Hoeven gegeven aan eenzelfde uitdl'ukking voorkomend in het Wetboek van 
Militair Strafrecht, 

Dit nu komt mij onjuist VOOI', De uitdrukking in het Wetboek van Militail' 
Strafrecht vindt men in het thans bestaande al't, 94, maal' daar heeft zij uit den 
aard del' zaak een eenigszins andere beteekenis, omdat men in dat wetboek meel' 
heeft gespecialiseerd, Wij hebben daal' verschillende artikelen, die aan bele€diging 
zijn gewijd. Zoo wordt l'eeds in art. 92 strafbaal' gesteld beleediging dool' daden 
of gebaren, terwijl art, 94 strafbedreiging inhoudt tegen beleediging door 
feitelijkheden, 

Het woord feitelijkheid heeft daal' del'halve een beperktel' beteekenis dan el' 
gewoonlijk aan wordt gegeven en moet de uitlegging van professo I' van del' Hoeven 
niet uit haal' verband worden gerukt, 

Welke beteekenis moet dan hiel' worden gehecht aan het woord feitelijkheid 1 
Het komt mij, met den geachten vori gen spreker, VOOI', dat men hiel' licht 

moet zoeken in het artikel van de beleediging, art. 266 van het Wetboek van 
Strafl'echt, Daarbij wordt beleediging ook dOOl' feitelijkheden stmfbaar gesteld. 

Maal' nu is uitdrukkelijk in de Memol'ie van Toelichting van het Wetboek van 
Strafrecht gezegd , dat lichamelijke aanraking niet altijd vereischt wordt voor 
beleediging dool' feitelijkheid, 

Men vindt dit in de Memorie van Toelichting, zooals deze is weel'gegeven in 
het bekende wel'k van Smidt [deel IJ bI. 388], Daal' wordt dit uitdrukkelijk 
gezegd, en hetzelfde blijkt voldoende uit de discusie over dat al,tikel gehouden, 
Ook dool' u, Mijnheer de Voorzitter, is als lid del' Kamel' in denzelfden geest 
toen tel' tijd gesproken, 

Hiel'uit blijkt dus, dat het woord feitelijkheid in art, 266 een veel l'uimer 
beteekenis heeft dan de explicatie dooI' professor van del' Hoeven aan een geheel andel' 
artikel in het Wetboek van MilitaÏl' Stl'afl'echt gegeven, Dit lem'en ook de schrijvers, 

Zoo lees ik in het bekende wel'k van Noyon: 
"Nieuw tegellover de Code Pénal is de stmfbaarstelling van beleediging dooI' 

feitelijkheden, in het ontwerp beleediging dooI' daden genoemd. De Minister 
veranderde de uitdrukking zonder dat blijkt waa!'om; de zin zal wel niet gewijzigd 
zijn; feitelijkheid is elke (beleedigende) halldeling die zich niet in wOQl'den uit: 
gebaren, dreigementen, afbeeldingen, spu wen in het aangezicht en wat venIer 
in het verkeel' eene beleedigende beteekenis vel'kl'egen heeft; ook slaan en derge
lijke handelingen, welke ook ondel' mishandeling kunnen vallen," 

De jurisprudentie op dit punt in ons land is vl'ij schaars, maal' toch zijn el' 
vele vool'beelden, waal'bij beslist is dat niet altijd lichamelUke aalll'akuJg noodig is, 

Ik herinner mij bij v, een vonnis van de Amsterdamsche rechtbank. waarbij het 
werpen van steenen - dus zondel' dat gemakt wel'd - naar in unifol'm gekleede 
politiebeambten word beschouwd als een beleediging dOOI' feitelijkheden, 

Nu zal echtel' naar mijn inzien het woord nfeitelijkheid" in de practijk in 
art, 284 een ruimere beteekenis hebben dan in al't. 266, omdat in dit laatste 
artikel feitelijkheid zoodanig moet zijn dat daal'in de animus iniuriandi ligt opge
sloten, Dool' het gebaal' of welke feitelijkheid ook moet worden te kennen gegeven 
dat mell wil beleedigen, Uit den aard del' zaak krijgt dus de uitdl'ukking in 
art. 266 een eenigszins meer bepel'kte beteekenis, Dit vooI'stel echtel' omvat elke 
feitelijkheid of de bedreiging daarmede waal'dool' dwang kon worden vel'oorzaakt, 
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en het woord verkrijgt daardoor naar mijn meening een ruimere beteekenis, 
Nu wilde ik gaarne van den Minister weten, waar nog van die zijde over de 

beteekenis van het woord feitelijkheid weinig is medegedeeld, of mijn opvatting 
daaromtrent in het algemeen juist is. 

Daaraan zou ik nog twee vragen willen vastknoopen. 
Vooreerst of mijn opvatting goed is, dat het woord "feitelijkheid" altijd beteekent 

een positieve daad, dus nooit iets negatiefs. 
Ik vraag dit omdat, zooals de heel' Marchant te recht opmerkte, in art. 266 

eerst heeft gestaan "daad" en nu "feitelijkheid" , zondel' dat blijkt waal'om die 
verandering aangebracht is. Wanneer het woord "daad" nog kon geacht worden 
daal' te staan, dan rijst de Vl'aag of dat steeds een positieve daad zou zijn. Het 
woord "daad" komt ook in negatieven zin in onze wetgeving voor. In art, 1401 
van het Burgel'lijk Wetboek bijv. wordt bepaald dat elke onrechtmatige daad 
verplicht tot schadevergoeding, en daaronder is ook begrepen het nalaten van 
iets waartoe men verplicht was. 

De tweede vl-aag is van eenigszins anderen aard. 
Het artikel wil strafbaar stellen hem die een ander dool' geweld of eenige 

andere feitelijkheid, of dOOl' bedreiging met geweld of eenige andere feitelijkheid, 
gericht hetzij tegen dien ander, hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt iets 
te doen, niet te doen of te dulden. 

Wat beteekenen nu de woorden "gericht hetzij tegen dien ander, hetzij tegen 
derden" 7 Slaan die alleen op het woord nfeitelijkheid" hetwelk daaraan onmiddellijk 
vóól-afgaat, of op al hetgeen daal-aan vOOi-afgaat 7 

Het is duidelijk, dat dit bij de toepassing een groot onderscheid maakt. Mij 
komt het voor, dat die woorden slaan op al hetgeen is vool-afgegaan , zoodat het 
bedreigen, om daarbij te blijven, niet altijd behoeft gel"icht te zijn tegen den 
persoon zelf die gedwongen wordt, maal' dat die bij voorbeeld ook kan gericht 
zijn tegen zijn vrouw. 

De heel' LOEFF, Minister van Juatitie: Ik wil beginnen met den laatsten 
geachten spreker te zeggen, dat ik in het algemeen meega met zijn opvatting 
van de uitdrukking "feitelijkheid", behoudens op één punt, nl. voor zooveel de 
geachte afgevaardigde die uitdrukking zooals deze voorkomt in het gewijzigde 
art. 284 voor ruillIer houdt dan in art. 266. Volgens den geachten afgevaardigde 
zouden wij in art. 266 te maken hebben met een gequalificeerde feitelijkheid, 
terwijl hiel' de feitelijkheid op zich zelf zoude staan, Daardoor zou dan vanzelf de 
beteekenis van het woord nfeitelijkheid" in art. 266 engel' moeten zijn dan zij 
hiel', in art. 284 nieuw, is. 

Nu zou ik die l'edeneel'ing juist willen omkeeren en zeggen, dat de beteekenis 
van het woord "feitelijkheid" in dit artikel engel' moet zijn en ook inderdaad is 
dan in art. 266. 

Waarom 7 Omdat het veel gemakkelijker is .door een feitelijkheid te beleedigen 
dan dool' een feitelijkheid te dwingen. Men heeft in dit artikel niet te doen met 
een feitelijkheid, om zoo te zeggen staande op zich zelf, zonder verband met 
iets anders j de feitelijkheid moet toch in verband staan met de dwangoefening ; 
zij moet een zoodanige zijn, dat daardoor de dwang, dien men wil aandoen, ook 
werkelijk kan aangedaan worden. 

Ik geloof dus , dat de redeneering van den geachten afgevaal'digde in hoofdzaak 
juist is en ik, wat die hoofdzaak betreft, mij daal'bij kan aansluiten , nl. in zoo vel' 
wij de beteekenis van het woord "feitelijkheid" moeten putten uit de geschiedenis 
van art. 266. Daarnaast zal men dan te letten hebben op het verschillend ver-
band, waarin de uitdrukking in de beide artikelen voorkomt ..... . 
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De heel' WilIinge heeft mij twee vl-agen gesteld. Vooreerst of het begrip feitelijk
heid alleen zou zijn een positieve daad eu niet ook iets negatiefs. Ik moet die 
vl-aag bevestigend beantwoorden. Ik meen, dat de tel'minologie van het Wetboek 
zulks ook duidelijk aangeeft en dat »daad" staat tegenover nverzuim" en "nalaten". 
En misschien is het voorbeeld, dool' den geachten spreker aan art. 1401 Bm'gerlijk 
Wetboek ontleend, zelfs wel een del' weinige bepalingen uit ons recht, die, op 
ander dan strafrechtelijk gebied, onder "daad" ook "nalaten" begl'ijpen. 

De tweede vl'nag was: wat bedoelen de woorden "gericllt enz.", voorkomende in 
artikel 284nieuw. Tot antwoOl'd diene het volgende. EI' is in art. 284, gelijk het in het 
ontwerp luidt, een dubbele uitbreiding gelegen: 1°. doordat el' in is opgenomen 
het begrip: "feitelijkheid"; 2°, doordat voortaan ook sb-afbaar zal zijn dwang, 
tegenovel' iemand geoefend dool' de opgesomde middelen, die tegen derden zijn 
aangewend, 

Deze laatste uitbreiding reikt zelfs vel'del' dan tot de leden van het gezin. 
Strafbal'e dwang kan, volgens de uitdrukkelijke bepaling van het ontwerp tegen
over iemand geoefend worden door dwangmiddelen , die zelfs tegen anderen dan 
zijn gezinsleden zijn aangewend. Het was noodig dit duidelijk uit te spreken. 

De ondervinding heeft namelijk geleerd, dat geweld en bedreiging met geweld 
niet alleen gericht worden tegen de leden van het gezin van hem, dien men wil 
dwingen, maar ook bijv. tegen zijn vel'loofde of zijn meisje, een intimidatie waar
voor hij uit den aard der zaak soms nog gevoeligel' is, dan voor bedl'eiging of 
geweld, gericht tegen een lid van zijn gezin, 

De heer TROELSTRA : Mijn eerste vraag bij dit voorgestelde art. 284 is deze: 
of in de toepassing van het bestaande al,tikel gebleken is, dat de redactie zoo 
zwak is, dat het noodig is het begrip: geweld, daarin uit te breiden? 

Ovel' de jurisprudentie van dat artikel heeft de Regeering niet veel licht ont
stoken. Maal' toch is daal'in een en ander waaruit blijkt, dat op dit oogenblik 
het begrip geweld dool' de rechterlijke macht dikwijls zoovel' wordt getrokken, 
dat feiten, die als feitelijkheden kunnen gequalificeerd worden, onder dat art. 284 
wOl'den getl'okken. 

Zoo heeft de Hooge Raad bij arrest van 21 November 1887, Weekhlad van het Recltt 
nO. 5505, beslist: dat het toebl'engen van stooten en duwen als geweld is te be
schouwen; de rechtbank te Groningen heeft op 3 Febl'ual'i 1887 beslist: .dat het aan
vallen van een ambtenaar en het met kracht zich losrukken", is te beschouwen 
als geweld; bij vonnis van 3 Juli 1890, Weekblad van het Recht nO. 5920, wordt: 
schoppen, duwen, trekken, strafbaar gesteld; en bij vonnis van 19 April 1889 
van dezeIrde rechtbank wordt als geweld gequalificeerd het zich bij een arl'estatie 
op den grond werpen j evenmo wordt aangl'ijpen van een wiel onder art. 284 ge
bracht en de rechtbank te 's Hertogenbosch heeft op 14 Octobel' 1896 beslist, dat 
voor art, 284 niet alleen geëischt wordt krachtdadig geweld, maal' dat elk geweld 
hoe gering ook, voldoende is. 

Nu komt bij mij de vl-aag op, of uitbreiding van dit artikel dus wel DOodig is, 
Ik herhaal: de bewijzen daarvoor zijn niet gegeven. Toch stelt de Regeering voor 
om het begrip uit te breiden en als dat zoo noodzakelijk is, dienen wij toch wel 
te weten wat wij onder de woorden die daarvoor zijn gekozen, te vel'staan hebben ..... 

De heel' Marchant heeft getracht een uitlegging te geven en hij heeft aangeraden 
om de aangevallen uitdrukking te vel'vangen dool' een andere, waardoor het 
begrip zoo streng mogelijk zou worden bepaald. Zijn opvatting bleek echter den 
heel' Willinge en den Ministel' van Justitie niet I'uim genoeg, en wat ons betreft, 
wij zouden - ook wanneer het dool' den heer Marchallt aangegeven woord in de 
wet wel'd geplaatst - tegen het artikel moeten stemmen, want dool' de rechter-
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lijke macht zouden ook dan nog vel'Scheidene aanrakingen die geen oDl'echtmatig 
karakter dragen, kunnen gestl'aft worden, maal' toch moet ik zeggen, dat men 
bij het dooI' den heel' Marchant in bedenking gegeven woord, precies weet wat 
men el' aan heeft, 

De Ministel' van Justitie is van een ander gevoelen, Een kleine restrictie daar
gelaten, heeft hij verklaal'd zich te vereenigen met de definitie dool' den heel' 
Willinge van het wOOl'd "feitelijkheid" gegeven, Ik had echter geen enkele definitie 
van den heel' Willinge gehoord en - mij afvragende of ik hem dan zoo slecht 
had vel'staan - heb ik mij pel'soonlijk bij hem geïnformeerd of hij een deflnitie 
van ~feitelijkheid" had gegeven, 

De heel' Willinge heeft mij geantwoord: ik heb een voudig gezegd, dat het woord 
feitelijkheid dool' mij wordt opgevat in denzelfden zin als waal'in het voorkomt in 
art, 266 van ons Wetboek van Stl'afrecbt, Die definitie geeft mij echter niets, 
want de beteekenis van het woord feitelijkheid in al't, 266 Wetboek van Strafl'echt 
is mij ook niet duidelijk, Het is dus wel noodig, wanneel' men meent dat het 
wool'd feitelijkheid daal' het juiste beg1'Îp aanduidt, dat jUl'isten als de heel' Wil
!inge of de Ministel' van Justitie hiel' komen met de jurisprudentie op art, 266 van 
het Wetboek van Strafrecht, opdat wij uit die jUl'isprudentie kunnen zien wat de 
opvatting is van het woord, waal'bij wij ons hebben neder te leggen, 

Ik heb na de opmel'kingen vun den heel' Willinge geen tijd gehad om in de 
jurispl'udentie over art, 266 na te gaan of wel'kelijk het bpgrip feitelijkheid vast· 
staat, Wellicht dat de heer Willinge nog gelegenheid heeft om de jurisprudentie 
eens daaromtl'ent na te gaan, 

Zoo lang uit tie jU1'Îsprudentie echtet' niet blijkt welke beteekenis aan het wOOl'd 
is te hechten, leert ons dat al't, 266 niets. Is feitelijkheid in art. 266 iets andel'S 
dan feitelijkheid in het voorgestelc.le art, 28~ 7 De heel'en die daarov81' gespl'oken 
hebben, staan pl'ecies tegenovel' elkander, 

De heel' Willinge zegt dat het begl'ip in het voorgestelde art, 284 ruimer is 
dan in al'l, 266, de Ministet' noemt het engel" Wat wij dus weten. is dat de 
heeren die zich over de quaestie hebben uitgelaten, ten opzichte van den omvang 
van bet begl'ip totaal tegenovergestelde gevoelens verkondigen. EI' wOl'dt gezegd 
dat men de geschiedenis van art. 266 moet raadplegen. Dit heb ik gedaan en van 
verschillende spl'ekel's hebben wij over die geschiedenis het een en ander gehoo~'d, 
En waarop komt die geschiedenis neer 7 Dat het wool'd feitelijkheid een zeel' duistere 
geschiedenis heeft. Of men al weet wie de vader of de moeder is, geeft niet veel, 
maal' wat ons van de beteekenis van het wOOl'd bekend wordt, is al heel weinig, 
Dit moet ons stellig front doen maken tegen het ovel'nemen van het woord in art, 
284, Wat leert ons de geschiedenis van het woord eigenlijk 7 Eerst stelde de Re· 
geering voor te lezen: beleediging dool' daden, toen heeft zij zondel' de minste 
toelichting het woord "daden" vervangen dool' feitelijkheid. En wat de discussie 
in de Kamer betl'eft, men wist zelfs niet of de Regeel'ing eenig verschil aannam 
tusschen die woorden »daden" en »feitelijkheid", daarvan bleek niets, Het eenige 
wat ik hiel'Omtrent van den heel' Willinge hoorde, is dat de Regeel'ing toen vel'· 
klaal'd heeft, dat zij het woord feitelijkheid niet wilde beperken tot lichamelijke 
beleediging, Wij verkeeren dus omtl'ent het begl'ip totaal in het duistel' , en ik 
houd vol, dat, waal' de Regeel'ing pl'incipieel zich zelf gelijk is gebleven, waal' de 
Minister van Justitie zich heeft vereenigd met een z. g. definitie, die hierop neer
komt dat tusschen "daad" en "feitelijkheid" geen vel'schil bestaat, wij hier staan 
voor een totaal onbe\(ende toekomst, wat de toepassing van al't, 284 betreft; mocht 
het el' dus om te doen zijn om datgene wat stond in het oOI'Spronkelijk artikel 
weel' binnen te loodsen met een nog ruimel' en nog minder bepaald artikel, dan 
kan men niet betel' doen dan het woord »feitelijkheid" behouden, In het vl'oegel'e 
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al,tikel werd het woord »feitelijkheid" althans nog eenigszins gequalificeel'd; daar 
las men van hinder, overlast, vl'eesaanjaging, begl'ippen, die zeel' rekbaar zijn, 
maar het thans gebezigde wool'd »feitelijkheid" is toch nog veel rekbaal'der, omdat 
het geheel onbepaald is, Toch weten wij niet, wat alzoo volgens art. 284 zat 
strafbaal' gesteld worden, Het wool'd »geweld" dl'aagt in zich zelf een kamktel' 
van afwijking van de gewone ol'de, van onrechtmatigheid, Wij leven in eene ge
ordende maatschappij en het geweld is geen factor, die door personen mag \Vor
den toegepast. Het woord »feitelijkheid" beteekent niet iets bepaalds, Wanneel' ik 
iemand dreig met boycot; wanneel' ik tot hem zeg: ik zal naaI' vel'schillende van 
uw levemnciel's gaan en hun vel'zoeken u geen level'anciën meel' te doen, dan is 
di t gaan van mij een daad , een feitelijkheid, ten doel hebbende pressie uit te 
oefenen op den pel'soon , tegen wien zij wOl'dt gepleegd, Nu zegt het artikel met 
geen enkel woord, dat deze daad, deze feitelijkheid niet straf baal' zal zijn, En 
men kan niet bewel'en, dat het geen feitelijkheid is, Wanneel' ik mij begeef nam' 
een pel'soon om dien ovel' te halen geen leveranciën meer te uoen, dan is dit wel 
degelijk eene feitelijkheid, 

Wanneel' arbeidel's bij een werkstaking tot onderkruipers zeggen: houdt met 
dat wel'k op, of anders zullen wij uw namen aanslaan en publiceel'en op een lijst, 
opdat uw kamel'aden zu lIen weten, wat zij aan u hebben, dan vl'aag ik: moet 
dat vel'boden wOl'den in het vel'volg, ja dan neen? Dit is een pel'tinente vraag 
aan den Mini5tel' van Justitie, Ik constateer dat het wool'd reitelijkheid volkomen 
toelaat het straf baal' stellen van dergelijke daden en dat in het buitenland de 
jurispl'udentie del'gelijke dingen herhaalde malen stl'llfbaal' heeft gesteld krachtens 
wetsbepalingen die nog een klein beetje nadel' waren gefol'muleel'd dan die »feite
hjkheid" , Wat is de bedoeling? Wij tasten in het duister, Wat wij weten is dit: 
wij hebben van juristen als de heel' Heemskel'k, die weet wat hij zegt, gehoord 
dat hij allel'!ei daden en feitelijkheden indeelde bij het terrol'Îsme van de vak
vereenigingen, dat hij juist wilde tegengaan. Dit maakt de zaak moeilijk. 

Wanneel' de rechter de discussiën ..aadpleegt zal hij daal'in stof vinden VOOI' een 
zoo ruim mogclijke toepa~sillg "an dit artikel. Daarom is het Iloodig dat den Minister 
vragen worden gesteld waal'dool' hij zich duidelijk omtl'ent vcrschillende feiten uit 
kan laten ..... . 

Ik wensch te besluiten - met te zeggen dat, terwijl men zich heeft beijverd 
om art, 284blS minder stt'eng te maken, men toch op één punt de zaak el'g heeft 
verzwaard . 

In het oOl'spronkelijk ontwel'p werd het bezigen van middelen "geschikt om 
vrees aan te jagen", in één woord het misdrijf van art, 284bis strafbaar gesteld 
met gevangenisstraf van ten hoogste Ill'Ïc maanden of geldboete van ten hoogste 
fIOD, Nu heeft men dat afzonderlijk art, 284bis laten vervallen en art. 28,J, uit
gebl'eid met die feiten die men in dat eerste al,tikel had opgenomen, Maar wat is 
daarvan het gevolg geweest 7 

Daal'van is het gevolg, dat dezelfde feiten, die men in het oorspronkelijk al'ti
kei met dl'ie maanden hel!htenis en f 100 boete wilde straffen, stl'afbaar worden 
gesteld met negen maanden en f3QO, Dat is een noodzakelijk gevolg hiervan dat 
men in één artikel lIiet twee zaken kan onderbl'engen en voor elk dier zaken een 
opal-te straf bepalen . Ik wil el' op wijzen, dat het tOl!h zeker niet de bedoeling is die 
feiten driemaal zoo zwaai' te stJ'alIen; ik kan mij dat haast niet vooI'stellen en het 
zon ook in tegenspl'aak zijn met de vel'klal'ingen, van verschillende zijden gehoord, 
Als dat nu lIiet de bedoeling is , dan zal men terug moeten keel'en tot de split
sing van het al,tikel en zal men art. 284 in zijn wezen moeten laten en het 
nieuwe, dat in dat al,tikel is ingevoegd, in een artikel 28,j.bis opnemen om althans 
aan de hooge strafbedreiginp; te ontkomen, 
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De heel' LOEFF, Jlfini,ter van JUl/itie: Nog een paal' woorden naar aan leiding 
van hetgeen de heer Troelstra heeft gezegd. Het komt mij voor, dat de methode 
die de geachte afgevaardigde hier volgt, haar gevaren heeft. Wanneer de geachte 
afgevaardigde hier allerlei voorbeelden noemt, zich begeeft in allerlei casuïstiek en 
zegt: "zie eens, dat is te brengen onder het nieuwe artikel," dan slaat hij, meen 
ik, min of meer zijn eigen glazen in. Wauneel' wel'kelijk - wat ik ontken, maar 
wat wel eens wordt aangenomen - de interpretatie, die de Regeering of ook een 
lid dezer Kamer bij de behandeling van een wetsontwerp geeft, authentiek en VOOI' 
den rechtel' bindend zou zijn, zou het pad dat hij inslaat, tot uitkomsten kunnen 
voeren, VOOI' hem zelf onaangenaam, Maal' ook ik voor mij zou hem willen ver
zoeken I VOOl' het vervolg bij de behandeling van deze bepalingen dergelijke vragen 
niet meel' te stellen, Voor ditmaal wil ik echter wel verklaren, dat de voorbeel
den I die de geachte afgevaardigde heeft ten beste gegeven ten opzichte van art, 
244, naar het idee der Regeering niet onder het artikel vallen, 

De spreker poogde uit de jurisprudentie op de bestaande wet duidelijk te maken 
dat het begrip "geweld" wordt geëxpliceerd in een zoodanigen zin, dat daarondel' 
reeds feitelijkheden zouden zijn begrepen, Wanneer dat inderdaad waal' is, dan be
hoeft de geachte afgevaardigde tegen dat woord nfeitelijkheden" ook uiet dat 
gl'oote, door hem ontwikkelde bezwaal' te hebben; naat' mijn wijze van zien echter 
geeft de geachte afgevaardigde aan geweld een te ruimen zin, 

Onder geweld kan bij voorbeeld nooit begrepen worden het afnemen van de pet 
van iemand, en het in het slijk werpen en daar vertrappen van die pet. Onder 
geweld kan I mijns inziens, evenmin begrepen zijn het gooien met steenen naai' 
een rijtuig, waarin iemand is gezeten, zonder dat het rijtuig of de persoon I die 
er in zit, geraakt wordt, Zoo zouden er tal van voorbeelden zijn aan te voeren 
die duidelijk zouden doen uitkomen, dat er verschil is tus~chen geweld en 
feitelijkheden, 

Ik herhaal: ik wensch van deze plaats geen verklaringen af te leggen, die er 
op gel'icht zouden kunnen schijnen, den rechtel' te binden, Ik wil mij niet in 
verdere casuïstiek begeven . Ik geloof bovendien, dat de vOOl'beelden I die ik heb 
aangehaald, voldoende het verschil tusschen ngeweld" en nfeitelijkheden" in het 
licht stellen. , . , .. 

Waar moeten wij licht zoeken voor de uitlegging van deze bepaling? Ik zeide 
het reeds: niet alleen, misschien zelfs niet in de eerste plaats in datgene, wat 
omtrent die bepalingen hier gezegd wordt, Het licht moet gegeven worden ook 
door den rechtel' ; men moet rekening houden met diens gezond verstand en met 
diens inzicht in stmfbepalingen als deze, 

Wat van ons geëischt kan worden, is, dat wij de bepalingen die wij aan den 
rechter voorleggen, op zulke wijze tot stand brengen, dat redelijke eischen vun 
dllidehjkheid bevredigd zijn, 

De geachte afgevaardigde uit Amstm'dam is goed jurist, maar toch stel ik de 
autoriteit van den redacteur van het Weekblad van "el Recht nog hooger, En deze 
heeft van de bepaling getuigd I dat zij voldoet aan de redelijke eischen, die men 
aan strafbepalingen kan stellen" , ' , , 

De heer MARCHANT: De vraag is hier: is een zeker feit, naarmate het op de 
eene of andere tijd I naarmate het op een of andel'e plaats wordt gepleegd al of 
niet strafbaar "olgens de wet, Dat is een vraag van oneindig grooter gewicht, 
omdat het groote beginsel van het stI-afrecht daal'bij is betrokken, dat is: dat 
geen straf mag worden uitgesproken zonder dat de wet op dat feit straf heeft 
gesteld, Dit is een YI-aag die noch door Jeden van de Kamer noch dOOI' de Regee
ring mag worden geëndosseerd aan den rechter, met de opmerking, dat de rechter 

- -----_.-
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al voor zoovele moeilijkheden staat, zood at hij ook deze moeilijkheid wel tot een 
oplossing zal kunnen brengen, Wij staan hiel' voo I' de vraag, of zeker bepaald feit 
al of niet onder het bel'eik van de wet moet vallen, Wij hebben hiel' zoovpel moge
lijk te beslissen, of wij de Strafwet niet zoodanig kunnen inrichten dat daar
omtl'ent geen onzekel'heid kan ontstaan, Ik behoef daarbij niet op te mel'ken, dat, 
wanneer men het gezag van de rechterlijke macht, het gezag van de wet zoo veel 
mogelijk wil hoog houden, dat men dan ook zooveel mogelijk <ll' tegen heeft te 
waken, dat niet op vel'Schillende tijdstippen of verschillende plaatsen een verschil
lende toepassing aan de Stl'afwet wOI'dt gegeven, 

EI' wordt hiel' aangemel'kt, dat de Hooge Raad zorgt VOOI' eenheid, maal' het is 
voo I' niemand die bekend is met de rechtspI'aak, een geheim, dat el' oneindig veel 
feiten zijn, waaromtl'ent vel'schillende toepassingen van de Strafwet blijven bestaan 
die dOOI' den Hoogen Raad niet tot eenheid zijn te bl'engen, 

Nu mag ik althans met genoegen constateeren . dat hetgeen wij van den Minister 
hebben gehoord, ons moet leiden tot de conclusie, dat dOOI' zijn wool'den een uitlegging 
van het wetsontwel'p is gegeven eerder in meer bepel'kten, dan in ruimeren zin, , , , , , 

De heer LOEFF, JJfinister va" Justitie,' De geachte afgevaal'digde begon met te 
zeggen, dat de methode van wetgeving die wij hier zullen volgen, in strijd zou 
zijn met het beginsel van wetgeving, dat geen feit stl'afbaal' is dan krachtens 
een daal'aan voorafgegane wetsbepaling, Ik meen dat die bewel'ing van bestaanden 
strijd, volkomen onjuist is, De beteekenis van het vooropgesteld begiusel van wet
geving is toch geen andere dan die van het adagium: nultu11I detictum, n"Ua poena 

sine lege flrrlevia poellali, dat wil zeggen, dat de rechter geen straf mag opleggen, 
tenzij het te straffen feit vooraf bij de wet is straf baar gesteld, 

Dat de wetsbepaling, die een feit strafbaar stelt, zoo moet zijn geredigeel'd, 
dat VOOI' elk mogelijk concreet geval f1 priori moet vaststaan , dat dit geval zal 
zijn te brengen ondel' die strafbepaling; dat iener woord, dat in de Stl'afwet is 
nedergeschreven , zoo nauwkeul'Ïg en precies moet wezen, d'lt el' bij niemand twijfel 
mag ovp.I'blijven of eenig mogelijk geval al .lan niet daaronder te bl'engen is, is 
daal'entegen een gansch andel'e stelling, die wel dool' niemand zal vel'dedigd 
worden, En in dezen onjuisten zin vel'staat de geachte afgel'aal'digde het juiste 
pl'inclpe, dat hij vool'opgesteld heeft "" " 

De heel' MAllCHANT: Aan den regel, dat geen feit straf baal' kan zijn dan uit 
kracht van een daal'aan vool'afgllande vaststelling van een wettelijke stL'afbepaling, 
heeft de Ministe" een _verklal'Ïng gegeven, welke ik ten volle onderschl'ijf. Maar 
wat volgt daaruit 7 Dat, wanneel' men geen arbitl'ail'e cOl'l'ectie wil dOOI' den 
rechte I' , men ook geen stl'afbepalillgell in de wet moet leggen, die VOOI' arbitraire 
cOl'l'ectie ruimte laten, 

Wanneer men zoo rekbal'e bepalingen ill de wet sch I' ij ft , dat zij tot geheel ver
schillende toepassing kunnen leiden, krijgt men dezelfde al'bitmil'e corl'ectie als 
d ie dool' den genoemden regel wordt verboden,.", 

De heel' TROELSTRA : De Ministel' heeft op mijn l'ede geantwool'd, dat de me
thode, die ik hiel' in toepassing bl'acht, lil. van de Regeel'ing vel'klal'ingen te ont
lokken omtl'ent de beteekenis van dool' haal' vOOl'gestelde wetsbepalingen, haal' 
geval'en had, omdat daal'dool' o.lIicht voor den rechter bindende verklaringen wor
den afgelegd . Ik COllstateel' tot mijn genoegen, dat die geval'en althans in dit ge
val, ten minste van mijn standpunt, z\in uitgebleven, en dat de dOOI' mij gestelde 
vl'aag een verklal'ing van den Ministel' heeft uitgelokt die bij de jurisprudentie den 
arbeidel's ten goede zal komen, 

[Het artikel wordt met 80 tegen 6 stemmen aangenomen.] 
v 41 



638 WIJZIGINGEN VAN HI!JT 

Eindverslag van de Eerste Kamer. 

A7,t. 284 Wetboek van StmJ7"echt, Eenige leden waren van oordeel, 
dat het artikel na de ondergane wijziging niet in kracht had gewonnen. 
'regen de eerst voorkomende woorden "hinder en overlast" hadden zti 
geen bezwaar. De appreciatie daarvan had aan den rechter kunnen 
worden overgelaten, evenals dit thans het geval zal zijn met die van het 
woord »féitelijkheden" en tal van andere qualificatiën in het Wetboek 
van Strafrecht. 

Andere leden zouden er de voorkeur aan hebben gegeven, indien 
men het voorbeeld van den Engelschen wetgever had gevolgd en eene 
opsomming had opgenomen van de daden, welke strafbaar zijn. 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 
(ll April 1.903). 

De heel' LOEFF, Afinister va" Justitie: Ten aanzien van deze wetsvoOl'dl'acht is 
de opmerking gemaakt, dat het wellicht vel'kieselijkel' wal'e geweest, het voorbeeld 
van den Engelsehen wetgever te volgen en, zooals deze, de misdl'ijven waal'tegen 
het artikel zich richt, niet in een generaliseel'ende, algemeene fOI'mule, maal' in 
een specialiseerende, enunciatieve omschrijving te tl'elI'en. Maar de geachte leden, 
die dit in overweging gaven, verloren uit het oog, dat tusschen Engeland en 
Nedel'land op het stuk van stl'llfwetgeving een hemelsbreed vel'schil bestaat. Er 
geldt hier te lande - anders dan in Engeland - een Stl'afwetboek, uit algemeene 
formules opgebouwd, De regeling, in het artikel neel'gelegd, behoorde een plaats 
te vinden in dat Wetboek van Stl'afrecht, behoorde dus ook te passen in het systeem 
van dat wetboek, Zoo konden wij niet anders dan het stelsel van ons nationaal 
Strafwetboek eerbiedigen en ook op ollze beurt generaliseel'en, 

Men vel'gete buitendien niet, dat aan specialiseel'ing naar het Engelsche voor
beeld, behalve dit fOl'meele nadeel, nog andere gl'oote bezwal'en zouden zijn \el'
bonden geweest. Ik noem alleen het pI'actische bezwaal', dat in de opsomming 
zelf altijd het ernstige gevaal' der onvolledigheid verscholen ligt. In den regel 
leert de ervaring, dat iedere opsomming breede leemten bevat. De oorzaak ligt 
voo\' de hand. Geen mensch is in staat al de toekomstige variaties van eenig 
levensvel'schijnsel te voorzien. Op het oogenblik d!lt de wetgever de speciale vormen 
opsomt waarin zich tot dien tijd een misdl'ijf heeft geopenbaard, zijn hem dus 
noodwendig nog de nieuwe VOl'men onbekend, die de ovel'treders der wet voor het 
oude misdrijf plegen uit te denken. 

Art. 358bis. 

(nieuw (-",tikel.) 

De ambtenaar of eenig in het openbaar spoorwegverkeer 
voortdurend of tijdelijk werkzaam gesteld per oon, niet behoo
rende tot het personeel van een spoorweg, waarop uitsluitend 
met beperkte snelheid wordt vervoerd, die, met het oogmerk 
om in ue uitoefening van eenen openbaren dienst of in het 
openbaar poorwegverkeer tremming te veroorzaken of te doen 
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voortduren, nalaat of, op wettig gegeven last, weigert, werk
zaamheden te verrichten, waartoe hij zich uitdrukkelijk of uit 
kracht van zijne dienstbetrekking heeft verbonden, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

o. Ar·tikel 358bis. De ambtenaar of eenig ander in eenigen openbaren 
dienst of eenig in het openbaar spoOi'wegverkeer voortdurend of tijde
lijk werkzaam gesteld persoon, die, met het oogmerk om stremming 
in dien dienst of in dat verkeer te veroorzaken, nalaat of, wettig 
daartoe gelast, weigert, werkzaamheden te verrichten waartoe hij zich 
uitdrukkelijk of uit kracht van zijne dienstbetrekking heElft verbonden, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maandf'n of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Memorie van Toelichting. 
(~ 2 ; zie blz. 529 hiervoor.) 

Naast aanvulling van den Titel "Misdrijven tegen de persoonlijke 
vrijheid", schijnt aanvulling en uitbreiding van de bepalingen van den 
Titel .. Ambtsmisdrijven" noodzakelijk. 

Vooreerst toch behelst die "Titel" wel een aantal "Ambtsmisdrijven", 
maar laat hij - wonderlijk genoeg - het arnbtsmisdr'ijf bij uitnemend
heid, de plichtverzaking van den ambtenaar - met eene enkele uit
zondering - ongemoeid en zulks niet alleen dan, wanneer die plicht
verzaking zich voordoet zonder boos opzet en individueel, maar ook, 
wanneer zij zich rechtstreeks richt tegen de open bare orde en tegen 
het gezag of het karakter aanneemt van massale dienstweigering. 

Deze toestand nu mag niet. blüven bestaan. 
De Overheid immers, wier roeping het is de rechtsorde te hand

haven, de rechtsgemeenschap in stand te houden en hare welvaart en 
bloei te bevorderen, mag niet toelaten, dat zij, die vrijwillig den 
plicht bebben aanvaard tot de verwezenlijking van die roeping mede 
te werken, met algeheele verzaking van dien plicht, haar belemmeren 
in de vervulling harer roeping, ja, trachten haar die vervulling onmo
gelijk te maken. 

De ambtenaren zijn als het ware organen van het lichaam der 
gemeenschap en opdat het lichaam gezond en veerkrachtig blijve is 
wel allereerst uoodig, dat de organen hunne functiën naar bebooren 
vervullen. 

Dienstweigering derhalve van ambtenaren, die verstoring van den 
geordenden gang van zaken beoogt, te Toorkomen, zich tegen haar 
mogelijk optreden door strafbepalingen te wapenen is niet alleen het 
recht, maar ook de plicht der Overheid. 

De voorgestelde artikelen 358bis, 358ter en 358quatel' zijn de vrucht 
van deze overwegingen. 

Maar die artikelen gaan tevens een stap verder. 
Zij onderwerpen hen "die in het openbaar spoorwegverkeer werk

zaam zijn gesteld" aan dezelfde strafbepalingen als ambtenaren. 
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Mits natuurlijk de voorwaarden van strafbaarheid aanwezig zijn in 
die artikelen omschreven. 

Zij laten dus het rechtmatig staken, zelfs, behoudens de ééne in die 
artikelen opgenomen uitzondering, het onrechtmatig staken, ongemoeid. 
Zij raken alleen het onrechtmat\g staken in het openbaar spoorweg
verkeer. 

Zij bedoelen daardoor volstrekt niet elk ander onrechtmatig staken 
als geoorloofd voor te stellen, maar alleen het niet te stempelen tot 
iets strafbaars. 

Strafbaar wordt alleen gesteld de onrechtmatige plicbtverzaking van 
het spoorwegpersoneel, omdat, naar het oordeel der Regeering, naast 
de strafbaarstelling van de plicht verzaking van ambtenaren, alleen die 
strafbaarstelling noodig is. 

Op dit stuk heeft de Regeering zich laten leiden door overwegingen, 
die groote overeenkomst vertoonen met die, welke hierboven zijn 
weergegeven. 

Zij stelt op den voorgrond, dat in se elke vrijwillige contractbreuk 
onrecht is, des te groot.er onrecht, naarmate daarbij kwade trouwen 
boos opzet eene grootere rol spelen. 

De Overheid nu is krachtens hare hierboven omschreven taak en 
roeping, ontegenzeggelijk in beginsel bevoegd, elk onrecht te straffen, 
hoeveel te meer dus zoodanig onrecht, zulke contractbreuk, die deze 
taak en deze roeping klaarblijkelijk wederstreven. 

Maar slechts die contractbreuk behoOl,t te worden gestraft en diens· 
volgens als misdrijf te worden gestempeld, welke de overhoidsroeping 
op zoo ernstige wijze wederstreeft , dat zij de vervulling daarvan 
grootelijks in gevaar kan hrengen. 

En dit laatste is hiel' het geval. 
Een ordelijk, veilig, ongestoord spoorwegverkeer en vervoer behoort, 

weinig minder dan eene gAregelde politie, en ten minste evenzeer als 
een geordende dienst van posterijen en telegraphie, tot de onmisbare 
levensvoorwaarden der hedendaagsche maatschappij. 

Hij wiens opzet gericht is op stremming daarvan, p16egi een aanslag 
tegen de maatschappij. 

Contractbreuk met dit oogmerk gepleegd, op dit terrein van over
heid~zorg moge schijnbaar slechts woordschennis zijn tegenover den 
werkgever, metterdaad en in de eerste plaats is zij schromelijke plicht. 
verzaking tegenover de geheele gemeenschap. 

A,·tikel 358bis. 

"ambtenaar" zoowel de ambtenaar in dienst van provincie, gemeente 
of andere publiekrechtelijke corporatie als de Rijksambtenaar. 

:oin eenigen openbaren dienst werkzaam gesteld". 
Het kan voorkomen, dat iemand zonder ambtenaar te zijn, ten beo 

hoeve van den openbaren dienst van Staat, provincie, gemeente enz. 
werkzaamheden verricht, die zijne gelijkstelling met den ambtenaar, 
uit strafrechtelijk oogpunt vorderen. 

:oin het openbaar spoorwegverkeer werkzaam gesteld". 
De uitdrukking sluit de werklieden in de werkplaatsen buiten. 
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Deze zijn niet in het openhaal' spoorwegverkeer werkzaam, wel in 
het spoorwegwezen. 

"opzettelijk nalaat". 
Het opzettelijk nalaten behoort naast het weigeren strafbaar te zijn. 
Het wordt ook reeds n u in verschillende artikelen van het Straf-

wetboek strafbaar gesteld. Zie b. v. artikel 355, 357. 

Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer. 

Art. 358 bis. Eenige leden betoog· 
den, dat dit artikel in strijd is met 
het recht en de volksovertuiging. Zij 
ontzegden aan den wetgever het recht 
de bevoegdheid tot staking te beper
ken, omdat het recht om den arbeid 
neer te leggen zonder vooraf untslag 
te vragen zoowel den ambtenaar als 
den beambte toekomt. Indien de 
meerderheid dpr ambtenaren oor
deelt, dat de Staat niet rust op goeden 
grondslag, bij voorbeeld wegens 
het gemis van algemeen kiesrecht, 
hebben zij naar de meening dezer 
leden bet recht te trachten door 
algemeene staking een beteren toe· 
stand te verkrijgen. Zorgt de Staat 
echter, dat de positie der ambt~
naren voldoende is, dan zullen zij 
niet licht van dat recht gebruik 
maken. In het algemeen staat tegen
over de verplichting om te arbeiden, 
de verplichting van den werkgever, 
den Staat, om de rechtspositie der 
ambtenaren goed te regelen. Dit 
geldt vooral bij mindere beambten 
en nog meer voor de spoorweg
arbeiders, die in particulieren dienst 
zgn. Principieel onderscheid be
staat er niet tusschon den beambte, 
die Lij voorbeeld in dienst van den 
Rijkswaterstaat is, en een werk
man in dienst van een aannemer, 
die werkt voor den Staat. In beide 
gevallen is het belang van den 
Staat gelijkelijk betrokken bij goede 
dienstverrichting. Strafbepalingen 
tegen dienstweigering van beamb· 
ten of arbeiders mogen alleen ge
maakt worden, indien hunne rechts
positie volkomen verzekerd is en 

Antwoord der Regeering. 

Al't. 358bis. Wanneer dit artikel 
op goede gronden kon geacht wor
den in strijd te zijn met het recht, 
gelijk dit ook ten onzent in de 
volksovertuiging nog een niet ge
noeg te waardeeren steun vindt, 
zoude het door de Regeering niet 
zijn voorgedragen. Maar gelukkig 
is dit allerminst het geval. 

Het is in ;egendeel geheel in 
overeenstemming met het recht 
gelijk dit nog steeds door de 
volksovertuiging gedragen wordt. 
Dat het in strijd kan zijn met de 
rechtsovertuiging en met het rechts
bewustzijn van enkelen wordt aller
minst ontkend; zulks komt echter 
niet ten nadeele van het artikel 
maar ten nadeele van het rechts
bewustzijn van die enkelen. 

Het valt te betwijfelen of de 
leden, die het hier bedoelde be
toog, dat dit artikel is in strijd 
»met het recht en de volksover
tuiging" , leverden, bevroedden in 
hoe hooge mate hunne leer reac
tionair is te noemen. Zij tast de 
grondslagen aan, waarop het geor
dend gemeenschapsleven is gebouwd. 
Zonder de zekerheid, dat eenmaal 
gesloten overeenkomsten zullen 
worden nagekomen, ook dan wan
neer ze achteraf blijken te strek
ken ten nadeele van eene der par
tijen, is eene geordende maatschappij 
onmogelijk. Door de bindende kracht 
van het gegeven woord los te ma
ken, keert men terug tot de tijden 
der barbaarschheid, waarin ieders 
handelingen werden bestierd alleen 
door wat hem werd ingegeven door 
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dat is noch bij de ambtenaren noch 
bij de spoorwegarbeiders het geval. 
Een beroep op het algemeen helang , 
dat voortzetting van den dienst 
eischt, is niet voldoende j daar
mede kan alles worden verdedigd, 
bij voorbeeld een verbod van 
staking in den kolenhandel. Neemt 
men aan, dat het Staatsbelang be· 
straffing wegens contractbreuk 
wettigt, dan zou ook het te ge
lijker tijd vragen om ontslag moeten 
worden strafbaar gesteld, hetgeen 
echter niet wordt voorgesteld. Ge
hoorzaamheid aan wettige bevelen 
is plicht voor den enkelen beambte 
en werkman, maal' gezamelijk mogen 
beambten en arbeiders in bet be
lang van allen den arbeid staken, 
zij het ook in den uitersten nood. 
Zonder dat recht verliest het ver
eenigingsrecht zijne beteekenis. Wel 
is waar treft het artikel alleen 
het staken met verbreking van het 
clienstcontract, maar de werking 
eener staking hangt in den regel 
van het plotselinge van den maat· 
regel af. De organisatie der ar
beiders heeft groote opvoedende 
kracht. Fnuikt men die organisatie, 
dan zullen de besturen een schrik· 
bewind kunnen uitoefenen, maal' 
vertrouwt men haal', dan zal de 
publieke opinie de arbeiders we] 
in het goede spoor houden. Ook 
kan men zich niet beroepen op 
het dienstcontract of op afgelegde 
eed en , omdat de contracteerende 
partüen niet volkomen vrij tegen
over elkander staan en het afstand 
doen van stakingsrecht onzedelijk 
is, zoodat men daaraan niet ge
bonden is , evenmin als aan de 
bepaling, dat men zich zal onder
werpen aan nog vast te stellen 
voorschriften. Ware men aan een 
opzeggingstermijn gebonden, dan 
zouden de besturen dien zoo lang 
kunnen maken als zij willen en 
ook door den termijn op verschil-

zijn eigen belang. Diep te betreuren 
valt het, dat zoodanige leer thans 
openlijk wordt verkondigd op den
zelfden bodem waar het "een man 
een man, een woord een woord" 
vele eeuwen getuigenis heeft afge
legd van den rechtszin der bewoners 
en waar de bestraffing van con
tractbreuk reeds vóór duizend jaren 
als een algemeen beginsel van recht 
had post gevat. 

De leer, dat zoo wel den ambte
naar als den arbeider het recht zou 
toekomen, zoolang hun dienstbe
trekking duurt, het ambt of den 
arbeid neer te leggen, zonder voor
afgaand ontslag te vragen, is vol
komen valsch. Zij is voor wat den 
am btenaar betreft buitendien zuiver 
revolutionnair. Eene meerderheid 
van ambtenaren, die zou oordeelen, 
dat de Staat niet rust op goeden 
grondslag, ten gevolge van het 
gemis van algemeen kiesrecht en 
diensvolgens zou trachten door al
gemeene dienstweigering dat alge
meene kiesrecht te verkrijgen, zou 
eene zuivere revolutionnaire daad 
plegen. De leer, die tot zulke con
sequentilln voert, gaat noodwendig 
uit van een volstrekt verwerpelijk 
Staatsbeginsel. Dat beginsel is ge
lijk reeds werd betoogd in § 3 [zie 
hiervoor bI. 534 volg.] geen ander 
dan dit: Aan den Staat is slechts 
dan en slechts zoolang gehoorzaam
heid verschuldigd, als hij, volgens 
het oordeel van degenen, die deze 
gehoorzaamheid hebben te betoonen, 
op goede grondslagen berust. M. 
a. w. de Overheid heeft slechts een 
voo7'waa7'delijk recht op gehoorzaam
heid, niet een volstrekt, en of de 
voorwaarde waaronder zij gehoor
zaamheid kan eischen, is vervuld, 
staat ter beoordeeling van hem, 
die gehoorzaamheid is verschuldigd. 

Tegen deze met het wezen der 
Overheid in strijd verkeerende be
wering moge nogmaals worden over 
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lende tijdstippen te bepalen, het 
te gelijk nederleggen van den ar
beid onmogelijk kunnen maken. 
Bovendien, indien de verplichting 
tot gehoorzaamheid aan den werk
gever in strijd komt met de ver
bintenis aangegaan tegenover eene 
vakorganisatie, dan heeft de werk
man te kiezen en is hij geenszins 
verplicht zich te houden aan het 
contract met zijn werkgever. 

Hiertegen werd door anderen 
opgemerkt, dat de verhouding van 
am btenaren t ot de overheid niet is 
die van twee contractanten, maar 
die van mindere tot meerdere. 
De publieke macht, die aanstelt, 
legt verplichtingen op en kan die 
naar goedvinden wijzigen; de amb
tenaar - public servant, zooals 
het Engelsche recht zoo juist zegt 
- is in dienst van den Staat en 
als zoodanig eene gehoorzaamheid 
verschuldigd, waarbij zijn particu
lier belang steeds achterstaat. Op 
den onafgebroken dienst van de 
ambtenaren moet, zal de Staat zelf 
niet ophouden te bestaan, onvoor
waardelijk kunnen worden gerekend. 
Hiertegenover staat eensdeels, dat 
de Staat levenslang in het onder· 
houd zijner ambtenaren voorziet 
en hun de noodige bescherming 
verleent, anderdeels dat de amb
tenaar steeds zijn ontslag kan 
aanvragen. ~aar aan geen van 
beide zijden lost. zooals bij par
ticuliere overeenkomsten, de ver
bintenis zich op in scbadevergoeding. 
De leer, dat de verplichting tot 
gehoorzaamheid ondergeschikt zou 
zijn aan de inzichten en belangen 
van de ambtenaren is staatsge
vaarlijk in de hoogste mate. Dienst· 
weigering van beambten in massa 
zou voor den publieken dienst on
berekenbare schade kunnen op· 
leveren en vooral nu de verplich
tingen jegens den Staat door 
som m igen achte rgesteld worden 

gesteld, dat den Staat toekomt een 
volstrekt recht op gehoorzaamheid 
van de zijde zijner ambtenaren, 
alleen met deze ééne beperking, 
dat, waar de wil van den Staat 
zou komen in botsing met den wil 
van God, men Gode meer moet 
gehoorzamen dan den menschen. 
Natuurlijk - het behoeft nauwe
lijks te worden herhaald - rust 
op den Staat de plicht te zorgen, 
dat de rechtstoestand zijner ambte
naren behoorlijk zij verzekerd, dat 
gerechtvaardigde bij hen bestaande 
grieven worden weggenomen, dat 
recht en billijkheid tegenover hen 
worden betracht, - maar zijn 
recht op gehoorzaamheid is niet 
of hankelijk van het oordeel dier
zelfde ambtenaren over de vraag 
of hij dien plicht vervult naar be
hooren dan wel daarin te kort. schiet. 

Een eenmaal aangesteld ambte
naar, die op vrijwillig door hem 
aanvaarde, bepaalde voorwaarden 
in den dienst der Overheid is ge
treden, kan, door een beroep op 
de niet·vervulling door den Staat 
van diens algemeene verplichtingen, 
nimmer zijne dienstweigering recht
vaardigen. En evenmin kan een 
werknemer, die zijn eenmaal ge
sloten contract breekt, zich daar
door verontschuldigen. Niet indien 
hij het alleen breekt, en evenmin 
indien hij het breeh.t tegelijk met 
honderd of met duizend anderen. 

Hoe evenwel beweerd kan wor
den, dat er tusschen den ambte
naar en den arbeider geen princi
pieel onderscheid bestaat is der 
Regeering niet duidelijk. Men leidt 
dit af uit. de omstandigheid, dat 
in sommige gevallen het belang 
van den Staat in gelijke mate be
trokken is bij goede dienstverrich
ting door een privaatpersoon als 
door een ambtenaar. Men maakt 
echter zoodoende misbruik van de 
tweeslachtigheid van het woord 
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bij de belangen der ambtenaren 
zeI ven , is eene strafbepaling, die 
den ernst dier verplichtingen onder 
het oog brengt, alleszins gewenscht. 
Dit geldt evenzeer ten opzichte van 
beambten bij bedrijven, die door 
andere publieke lichamfln worden 
uitgeoefend. Er bestaat een prin
cipieel onderscheid tusschen den 
aangestelden beambte en den ge
huurden werkman. 

Erkend werd, dat personen, in 
dienst van geconcessioneerde onder· 
nemingen met ambtenaren niet ge
lijk staan. Maar beambten bij de 
spoorwegen staan toch reeds nu 
tot den Staat in zekere publiek
rechtelijke verhouding. Vooreerst 
zijn reeds nu wettelijke regelen gP
steld ten aanzien van de spoor
wegmaatschappijen met hare be
sturen en haar beambtenpersoneel. 
Eene werkstaking tegenover eene 
directie, die door de wet aan 
handen en voeten gebonden is, kan 
niet dezelfde beteekenis hebben als 
eene werkstaking tegenover pa
troons, die in de inrichting van 
hun bedrijf volkomen vrij en 
slechts aan oeconomische wetten 
gebonden zijn. De Spoorwegwet 
met de daarop berustende Konink
lijke besluiten geeft der Regeering 
zelfs het recht te vorderen, dat 
beambten op grond van ongeschikt
heid door de spoorweg besturen 

. worden onts]agfln , en bedreigt 
in zekere gevallen straf tegen hunne 
handelingen. De beambten bezitten, 
voor een deel, publiekrechtelijke 
bevoegdheid en genieten dan de 
aan beambten toekomende bijzondere 
recbtsbescherming. Ook zijn dienst
reglementen der beambten door de 
Regeering goedgekeurd. Maar al 
beschouwt men deze beambten als 
gewone contractanten, dan kan toch 
aan hen, evenmin als aan andere 
contractanten een recht tot con
tractbreuk worden toegekend. Ten 

:0 Staat." Toegegeven, dat het belang 
van den Staat, als bezitter van 
vermogen, in gelijke mate betrok
ken is bij goede dienstverrichting 
door een werkman van een aan
nemer, die werkt voor den Staat, 
als door een beam bte in dienst 
van den Rijkswaterstaat - het 
belang van den Staat als Overheid 
blijft daarbij buiten rekening. En 
op dit laatste komt het aan voor 
het principieele onderscheid. Tus
schen den Staat als Souvereine 
macht en den ambtenaar bestaat 
eene betrekking van ondergeschikt
heid, tusschen den Staat als werk
gever en den werkman bestaan beo 
trekkingen van gelijkheid. De be
trekkingen der eerste soort zijn 
onderworpen aan voorschriften van 
publiek recht, die van de tweedA aan 
privaatrechtelijke contractregelen. 

Dat strafbepalingen tegen dienst
weigering van beambten of arbei
ders alleen dan zouden mogen worden 
gemaakt, indien hunne rechtspositie 
volkomen verzekerd is, wat -
volgens het Verslag - noch bij 
de ambtenaren noch bij de spoor
wegarbeiders het geval zou zijn, 
kan, wat er ook zij van de feite
lijke bewering, voor wat het uit
gesproken beginsel betreft - gelijk 
reeds in § 3 werd betoogd - niet 
wordAn toegegeven. Wel wordt er
kend, dat zulke strafbepalingen te 
meer billijking in het bewustzijn 
vinden, naar mate die rechtspositie 
beter verzekerd is, maar nimmer 
kan het recht van den Staat om 
dienstweigering te straffen, afhan
kelijk worden gesteld van eene 
,. volkomen verzekering van rechts· 
positie". Zulks te minder, omdat, 
volgens de eigen erkentenis van de 
leden hier aan het woord, zooda
nige dienstweigering kan plaats 
vinden, en door hen gerechtvaar
digd zou worden geacht. op grond 
van motieven liggende geheel buiten 
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opzichte der spoorwegbeam bten \ 
eischt daarenboven het publiek be
lang waarborgen voor naleving van 
het dienstcontract . • omdat niet-na
leving aan het publiek. dat geheel 
buiten het contract staat. belang
rijke scbade kan toebrengen, en, wat 
nog erger is, feitelijk het verkeer 
over den open baren weg kan doen 
ophouden. waardoor de St.aat zelf 
in gevaar gebracbt wordt. Toege
geven werd, dat de spoorweg
beambten. indien contractbreuk 
met straf bedreigd wordt. tegen
over de directiën in eenigszins 
minder gunstige conditie geraken 
en dat zij niet dien steun genieten, 
waarop gewone ambtenaren kunnen 
rekenen. Daarom is het juist ge
zien, dat de Regeering eene enquête 
wil ingesteld zien. welke tot betere 
verzekering bun nel' recbtspositie 
kan leiden. Bovendien kan wellicbt. 
buiten die enquête, reeds nu eenige 
verbetering in die rechtspositie 
worden gebracht. Maar afgescheiden 
daarvan behoort thans wegens het 
groote Staatsbelang, bij de zaak 
betrokken, contractbreuk strafbaar 
gesteld te worden. 

de regeling hunner rechtspositie. 
Dat een beroep op algemeen belang, 
indien men daaronder verstaat, een 
beroep alleen op algemeen belang 
niet voldoende is, wordt gereedelijk 
toegegeven; vandaar dan ook, dat 
het beroep, door de Regeering ge
daan op de eischen van het alge
meen belang, door haar is vastge· 
knoopt aan het beroep op wat recht 
is; met een beroep op algemeen 
belang alleen kan ook niet naar hare 
meening alles worden verdedigd, 
ook niet, gelijk in het Verslag be
weerd wordt, een verbod van sta
king in den kolenhandel. En van· 
daar, dat, terwijl met het oog op 
het Staatsbelang contractbreuk (wat 
onrecht is) terecht strafbaar kan 
worden en in het voorstel straf
baar wordt gesteld, het gezamenlijk 
vragev. om ontslag (wat niet onrecht, 
maar recht is) niet met straf be
dreigd wordt. 

Zeer zeker is het vereenigingsrecht 
voor de arbeiders een recht van 
groote beteekenis, een recht op het 
onverkort behoud waarvan zij be
grijpelijkerwijze en terecht hoogen 
prijs stellen. En het ligt allerminst 
in de hedoeling van de Regeering 

op dat recht ook maar de geringste inbreuk te maken. Mits dat recht 
zich blijve bewegen binnen de grenzen door de Grondwet en de wetten 
des Rijks daaromheen getrokken. Treedt men daar buiten I dan staat 
men gelijk met ieder ander, die de wetten schendt. Want het behoeft 
toch geen betoog, dat het vereenigingswezen niet het eerste, niet het 
hoogste op aarde denkbare is; dat niet al het andere er is om het 
vereenigingswezen; en dat I als het vereenigingswezen in botsing zou 
komen met het recht het laatste niet zou behoeven te wijken voor het 
eerste. En toch, van hetgeen hier beslist ontkend wordt gaan de leden 
hier aan het woord blijkbaar uit. Zij erkennen onomwonden, dat gehoor
zaamheid aan wettige bevelen plicht is van den enkeling. maar decre
teeren daarnaast. dat collectief, beam bten en arbeiders, in het belang 
van allen. het recht hebben gehoorzaamheid te weigeren en den arbeid 
te staken. Eli als motief voeren zij aan: zonder dit recht verliest het 
vereenigingsrecht zijn beteekenis. 

Met andere woorden: de leden van vereenigingen staan als zooda~ig 
boven de wet en boven het recht; wat voor hen onrecht is als ge
woon burger, is recht voor hen als lid der vereeniging. Als gewoon 
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burger ztin zij gehoorzaamheid verschuldigd aan wettige bevelen, indien 
zij ambtenaar, en verplicht hun contract gestand te doen als zij arbeider 
zijn; als lin der vereeniging daarentegen staat het bun vrij die geboor
zaamheid tegenover wettige bevelen te breken en hun contract te ver
scheuren wanneer zij dat goedvinden; als gewoon burger handelen zij 
onzedelijk als zij hun arbeid zonder opzegging nederleggen , als lid 
een el' vereeniging daarentegen mogen zij het Jlederleggen van hun arbeid 
zonder opzegging voor hoog-zedelijk houden; als alleenstaand werk
man zijn zij gebonden aan eed en trouw, als solidair verbonden werk
lieden heeft eed en trouw voor hen geen beteekenis. 

Met een aldus begrepen vereenigingswezen, dat, krachtens een ontaard 
solidariteitsgevoel, zich zelf proclameert als Staat in dbn Staat, dat 
spot met recht en rede, met orde en gezag, dat woordbreuk zedelijk 
noemt en schennis van eed en verheerlijkt, - met een aldus begrepen 
vereenigingswezen is het voorstel, in [dit] artikel belichaamd, in onver
~oenlijken strijd. Maar wel is het in volkomen harmonie met dat andere, 
wettige vereenigingswezen, dat artikel 9 der Grondwet onder zijn hoede 
heeft genomen, en dat de wet van 1855 heeft geregeld in het belang 
der openbare orde. Het be.wijs, dat deze voordracht met dàt vereeni
gingswezen ook slechts in de minste mate strijdig zou zijn, wacht de 
Regeering met volle gerustheid af. 

Uit het tot dusverre gezegde blijkt, dat de Regeering zich geheel 
vereenigt met hetgeen [in] het Voorloopig Verslag , ter verdediging 
en rechtvaardiging van het Regeeringsvoorstel, werd in het midden 
gebracht. 

Voorl. Verslag (vervolg). 

Door vele andere leden werd be
toogd, dat wel is waar geen 
beginsel zich er tegen verzet con
tractbreuk, die uit civielrechtelijk 
oogpunt steeds onrechtmatig is, ook 
strafbaar te stellen, doch dat de be
antwoording der vraag, of het raad
zaam is in een bepaald geval tot 
strafbaarstelling over te gaan, af
hankelijk is van allerlei overwegin
gen van doelmatigheid. Hierbij werd 
opnieuw gewezen op de bf\zwaren 
betreffende de opportuniteit der be
paling, waaromtrent in § 3 [hiervoor 
bl. 530J van dit verslag reeds het 
een en ander is medegedeeld. 

Bij de bespreking van het artikel 
kwamen sommigen nader terug op 
het nauwe verband, dat. ook blij
kens de redactie en de toelichting 
van het artikel, bestaat tusschen 
de strafbepaling en de regeling van 
de rechtspositie der spoorwegarbei-

Het zij vergund het betoog van 
vele andere leden, die in beginsel 
geen bezwaar hadden tegen het 
strafbaar stellen van contractbreuk, 
maal' de oppertuniteit van het 
thans ingediende voorstel bestreden, 
te beantwoorden met te. verwijzen 
naar hetgeen in § 3 van deze 
Memorie daaromtrent werd ()pge
merkt [zie hiervoor bl. 534]. 

Sommige leden kwamen bij de 
bespreking van het artikel - blij
kens het Verslag - nader terug 
op het nauw verband, dat, ook 
blijkens de redactie en de toelich
ting van het artikel, Lestaat tus
schen de strafbepaling en de rege
ling van de rechtspositie der spoor
wegarbeiders. Zij wezen er op, dat 
het artikel dienstweigering alleen 
dan strafbaar stelt, wanneer zij 
plaats heeft gedurende den loop 
del' dienstbetrekking en dat diens
volgens hier dus de regeling van 
den opzeggingstermijn van over-
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ders. Het artikel stelt dienstweige
ring aDeen strafbaar, wanneer zij 
plaats heeft gedurende den loop 
der dienstbetrekking. Van over
wegend belang ~al dus hier ~ijn de 
regeling van den opzeggingstermijn. 
Gaarne vernam men in de Memorie 
van Antwoord, hoe die termijn bij 
de verschillende spoorwegonderne
mingen geregeld is. Bij de Exploi
tatie-maatschappij is, naar men 
meende, voor beambten en werk
lieden de termijn thans op veertien 
dagen gesteld, maar, daar het per
soneel zich verbonden heeft nog 
vast te stellen bepalingen na te 
leven, kan de directie den termijn 
eenzijdig verlengen. Gaat het nu 
aan, in deze omstandigheden werk
staking met contractbreuk strafbaar 
te stellen? In het algemeen zal de 
regeling van den opzeggingstermijn 
af hangen van de oeconomische ver
houding tusschen de directiën en 
arbeiders. Zijn de arbeiders sterk, 
dan zullen zij bepaling van den ter
mijn op een korten tijd, of zelfs 
afschaffing van den termijn kunnen 
verkrijgen. Maar indien dit geschiedt 
en zelfs indien de termijn op veer
tien dagen wordt gesteld, zal dan 
de strafbepaling veel ~aten? Ook 
de een en kelen dag of veertien 
dagen te voren aangekondigde spoor
wegstaking zal ernstige nadeelen 
kunnen toebrelJgen. Bovendien werd 
betoogd, dat de werklieden zich 
onder omstandigheden wellicht niet 
zullen storen aan eene strafbepaling, 
die niet met hunne rechtsovertuiging 
overeenstemt en dat de toepassing 
der bepaling alsdan tot zeer groote 
moeilijkheden aanleiding zou geven. 
Duizenden te straffen is onmogelijk; 
slechts enkelen van de schuldigen 
te straffen ware onbillijk en in ~trijd 
met de waardigheid van het gezag. 

Naar aanleiding van deze opmer
kingen werd van andere zijde aan
gevoerd, dat, indien voor de opzeg-

wegend belang zal zijn. Zij vragen 
mitsdien inlichtingen betreffende 
die regeling bij verschillende spoor
wegondernemingen. In antwoord 
daarop diene het volgende. 

Door de Exploitatiemaatschappij 
is die regeling geschied bij art. 91 
van de :0 Bepalingen betreffeIlde het 
personeel". Ingevolge dat artikel 
moet het personeel, in vasten dienst 
der Maatschappij, schriftelijk ont
slag vragen en wel: 

1. am btenaren minstens één 
maand te voren j 

2. beambten en werklieden 
minstens veertien dagen te voren . 

Hulppersoneel kan worden ont
slagen op den dag, waarop het 
ontslag uit den dienst vraagt. 

Of de verbintenis. door het per
soneel aanvaard om nog vast te 
stellen bepalingen na te leven, ook 
betrekking heeft op de vaststelling 
van den termijn van opzegging, 
komt min of meer twijfelachtig 
voor. Aangenomen dat zulks wel 
het geval is. dan ware op de in 
het Verslag in verband daarmede 
gestelde vraag, of het nu aangaat 
in deze omstandigheden werkstaking 
met contractbreuk strafbaar te 
stellen, te antwoorden als volgt. 
Ja en neen. Neen, wanneer die 
werkstaking niet gericht is op 
stremming in het verkeer, -- ja, 
wanneer zij het oogmerk daartoe 
wel heeft. En alleen in het laatste 
geval stelt het ontwerp ze strafbaar. 

De Hollandsche IJzeren Spoor
wegmaatschappij heeft, blijkens 
haar Dienstreglement B, geen re
geling van opzegging. 

Hetgeen omtrent de factoren, 
waarvan de regeling van den op
zeggingstermijn afhangt, in het 
Verslag wordt gezegd, wordt voor 
een goed deel beaamd. In het aan
gevoerde lag dan ook voor de 
Regeering een illotief om de vraag 
te overwegen, of de Staat de vast-
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ging van de dienstbetrekking der 
spoorwegarbeiders inderdaad een 
buitensporig lange opzeggingster
mijn werd gesteld, het artikel verder 
zou gaan dan, naar men meende, 
door de Regeering bedoeld is, 
aangezien dan de bevoegdheid tot 
werkstaking zoo goed als gehélel 
zou worden ontnomen. Intusschen 
meende men, dat hierin voorzien 
kan en behoort te worden door, 
ingevolge art. 27 der Sp'lorwegwet, 
bij algemeenen maatregel van be
stuur bepalingen omtrent den op
zeggingstermijn vaat te stellen. Dat 
het . artikel kwalijk uitvoerbaar 
zou zijn, werd dezerzijds ontkend. 
In de eerste plaats wees men op 
de preventieve werking, die de 
strafbepaling kan hebben; allicht 
zal menigeen voor contractbreuk 
terugdeinzen I waal' deze bij de 
wet tot een misdrijf gestempeld 
en met straf bedreigd is. Voorts be
toogde men. dat bij eene spoor
wegstaking geenszins duizenden 
beam bten gestraft zullen behoeven 
te worden, aangezien volgens het 
voorgestelde artikel alleen zij straf
baar zullen zijn, die zich daad werke· 
lijk aan dienstweigering schuldig 
maken. Voor het opmaken van pro
ces-verbaal zal dus tegen eIken 
stakend en beambte afzonderlijk 
moeten worden opgetreden. Weigert 
de machinist, die een trein heeft te 
vervoeren, den dienst, dan zal el' 
geene aanleiding zijn om proces
verbaal op te maken tegen conduc
teurs, seinwachters enz., die wegens 
het niet vertrekken van den trein 

stelling der opzeggingstermijnen 
geheel buiten zich om mag laten 
geschieden, en om te komen tot 
eene ontkennende beantwoording 
daarvan, zooals in § 4 [hier voren 
bI. 539J is medegedeeld. Maar 
daarin kon voor het oogenblik geen 
aanleiding gelegen zijn, om stakin· 
gen, die, met contractbreuk ge
paard gaande, stremming in het 
verkeer beoogen , straffeloos te laten. 

De Regeering kan natuurlijk niet 
de verzekering geven, dat de werk
lieden zicb in de toekomst altijd 
en overal aan de strafbepaling zul
len storen. Wel kan zij de hoop 
uitdrukken, dat zulks het geval 
zal zijn, en daarbij als hare stellige 
verwachting te kennen geven, dat 
het bestaau der strafbepaling op 
zich zelve reeds menigeen zal stem
men tot nadenken, en van eene 
ontaarde rechtsovertuiging zal te
rugbrengen tot betere beginselen. 
Veler oogen, zoo vertrou wt zij, 
zullen opengaan, veler geweten zal 
getroffen worden en velen zullen 
er voor terugschrikken om datgene 
te doen I waartoe zij nu, helaas, 
zonder aarzelen overgingen, nu het 
wel evenzeer misdadig was, maar 
zonder dat de Overheid het bij 
wet misdadig had ve1·klaal'd. 

Voor bet overige vereenigt de 
Regeering zich, wat het hier be
sproken punt betreft, geheel met 
betgeen ter verdediging van haar 
standpunt in het Verslag wordt 
aangevoerd. 

geen dienst hebben te vervullen. Het opmaken van proces-verbaal 
tegen eIken beambte, die zich aan dienstweigering schuldig maakt I zal, 
naar men meende, eene afschrikkende werking hebben en al spoedig 
zal men, nieuwe beambten tot den dienst oproepende I er vinden, die 
bereid zDn hun dienst te vervullen. 'rot vervolging van duizenden per
sonen zal het dus niet licht komen. 

Tegen het laatste betoog werd aangevoerd, dat daarbij geene reke
ning gehouden scheen met de overweldigende kracht, waarmede eene 
vooraf zorgvuldig beraamde werkstaking pleegt uit te breken. Men 

- . ---- -
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herinnerde in dit verband aan de bekende staking op de Zwitsersche 
Noordoostbaan in Maart 1897, waar allen op betzelfde oogenblik den 
arbeid nederlegden. Welke werking stelt men zich dan voor van de 
tallooze processen verbaal? 

Eenige leden betoogden, dat, waar bedoeld schijnt te zijn sta
kingen te wereu, die voor het publiek groote schade kunnen teweeg
brengen, het bevreemding mag 
wekken, dat de bepaling niet even
zeer toepasselijk is gemaakt op dienst
weigering van arbeiders in bakke
rijen, in den kolenhandel en in alle 
transportbedrij ven. 

Meerderen meenden, dat de con
sequentie zou vorderen het artikel 
ook toepasselijk te maken op ge
concessioneerde gas- en waterlei
dingen. Of deze bedrijven dool' de 
gemeenten dan wel door particu
lieren getixploiteerd worden, maakt 
ten opzichte van de schade, welke 
plotselinge stakingen kunnen teweeg
brengen, geen verschil, en voor
koming van zulke stakingen is vooral 
met, betrekking tot kleine gemeenten, 
waar weinig politie en geen garni
zoen is, alleszins gewenscht. Men 
herinnerde, dat in de Engelsche wet 
van 1875 juist eene speciale bepaling 
ter zake van staking van arbeiders 
bij gas- en waterleidingen voorkomt. 

Anderen merkten hiertegenover 
op, dat de Regeering waarschijnlijk 
contractbreuk van werklieden .in 
particuliere en geconcessioneerde 
bedrijven niet strafbaar wil stellen, 
omdat de overheid op de regeling 
der dienstbetrekking in zulke be
drijven niet den minsten invloed 
heeft en dus volstrekt geen waar
borg kan geven voor behoorlijke 
regeling van het dienstcontract. Uit 
dit oogpunt was zelfs de strafbaar
stelling van contractbreuk door be
ambten van andere publieke lichamen 
dan den Staat zelven volgens som
mige voorstanders van het wetsont
werp niet boven bedenking. De Staat 
vermag ook op den inhoud van 
arbeidscontracten in gemeentelijke 
bedrijven geen invloed te oefenen 

Vervolg Regeeringsantwoord. 

Dat de bepaling niet toepasselijk 
is gemaakt op dienstweigering van 
arbeidel's in bakkerijen, in den ko
lenhandel en in alle transportbe
drijven, behoeft niet te bevreemden. 

De Regeering immers heeft zich 
bij bet ontwerpen der bepaling ge
steld op dit standpunt, dat de straf 
is een :oultimum remedium". Zij 
heeft in dit ontwerp alleen straf
baar willen stellen, wat de ge
meenschap zelve rechtstreeks aan
rflndt, en wat deze derbalve moet 
keeren, wil zij zelfstandig blijven 
bestaan. 

Dat sommige voorstanders van 
het wetsontwerp zelfs de strafbaar
stelling van contractbreuk (lees: 
dienstweigering) door beambten van 
andere publieke lichamen dan den 
Staat zelven, niet boven bedenking 
verheven achtten, is eene meening, 
waarin niet kan worden gedeeld. 

Immers is een ambtenaar in 
dienst bijv. der gemeente evenzeer 
gehoorzaamheid verschuldigd als 
een Staatsambtenaar. Ook de ge
meente is eene volkomene pubiiek
rechtelijke gemeenschap, grondwet
telijk toegerust met het recht 
van zelfwetgeving en zelfbestuur. 

De gemeenten en zoo ook de 
provinciën zijn organieke leden van 
het Staatsgeheel en hebben grond
wettelijk dezelfde rechten die de 
Staat bezit, zij het ook in onder
worpenheid aan diens hoogheid. 
Haar dienaren zijn haar dezelfde 
gehoorzaamheid verschuldigd. als 
de Staatsdienaren aan den Staat. 

Naar de besliste meening der 
Regeering drukt de redactie van 
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en een onderzoek naar de rechts
positie der arbeiders in die bedrijven 
zal niet plaats hebben. Hierbij komt, 
dat eene staking in een gemeentelijk 
bedrijf - men denke bijvoorbeeld 
aan eene tramonderneming - min
der nadeelig is uit een oogpunt van 
publiek belang dan eene werkstaking 
in het spoorwegbedrijf, aangezien 
de werking van zulk eene staking 
steeds locaal zal zijn. Gevraagd werd, 
of het dus niet beter ware in het 
artikel enkel de ambtenaren in dienst 
van den Staat en de spoorweg
arbeiders te vermelden. 

De bedoeling van het artikel is 
dienstweigering alleen strafbaar 
te stellen, indien die geschiedt 
vóórdat de dienstbetrekking is getiin· 
digd. Eenige leden meenden, dat 
dit in de redactie niet duidelijk 
genoeg is uitgedrukt. Hoe zal het 
artikel werken - zoo werd ge
vraagd - ingeval het contract on 
middellijke opzegging zonder ter
mijn toelaat? Is dan strafbaar de 
niet-uitvoering van eene opdracht 
even vóór de opzegging gegeven? 
Van andere zyde werd opgemerkt, 
dat het niet altijd gemakkelijk is 
uit te maken, wanneer eene dienst
betrekking afloopt. Ten aanzien van 
aangestelde ambtenaren in open
baren dienst kan aangenomen wor
den, dat de dienstbetrekking en
kel afloopt door het verleenen van 
ontslag. Hoogst moeilijk is echter 
de beantwoording der vraag of het 
arbeidscontract ophoudt te bestaan, 
indien een werkman, vóórdat hem 
iets wordt opgedragen wat hij voor
nemens is te weigeren of na te 
laten, den dienst, zij het ook in 
strijd met het dienstcontract, op
zegt of verlaat. Omtrent de quaestie, 

het artikel met genoegzame dui
delijkheid uit, dat dienstweigering 
alleen st.rafbaar is, indien die plaats 
vindt vóórdat de dienstbetrekking 
is getiindigd. Hoe het artikel zal 
werken indien het contract onmid
dellijke opzegging zonder termijn 
toelaat, schijnt niet moeilyk te be
antwoorden. De niet-uitvoering van 
eene opdracht, even voor de op
zegging gegeven, zal dan niet 
strafbaar zijn j zelfs juist die op
dracht zal aanleiding kunnen zijn, 
dat men gebruik maakt van zyn 
opzeggingsrecht en op dat eigen 
oogenblik het dienstverband zich 
doet oplossen. 

Het moge waar zijn, dat het 
niet altijd gemakkelijk is uit te 
maken wanneer een dienstbetrek
king afloopt, men vel'gete niet, 
dat men bij de beoordeeling van 
dit artikel alleen te maken heeft 
met dienstbetrekkingen van ambte
naren en van personen behoorende 
tot het spoorwegpersoneel. 

Ten aanzien nu van eerstge
noemde categorie van personen 
wordt te recht als vaststaande 
aangenomen, dat de dienstbetrek
king enkel afloopt door het ver
leenen van ontslag. 

En ten aanzien van de andere 
categorie is elke moeilykheid weg 
te nemen, door - zooals ook in 
het Verslag wordt opgemerkt, -
regeling op dit punt bij het dienst
contract zelf. 

Intusschen blijkt uit het slot 
van § 4 hierboven [zie bI. 539] 
hoe de Regeering reeds n u haar 
aandacbt aan het geopperde be
zwaar beeft gewijd. 

of door eigenmachtige eenzijdige verbreking de dienstbetrekking eindigt, 
besLaat èn in het buitenland èn hier tfl lande veel verschil van gevoelen. 
Men wees op hetgeen hieromtrent gel!.egd wordt hij de toelichting van 
art. 54 van het ontwerp van wet tot regeling van de arbeidsovereen
komst van mr. H. L. Drucker. In het Burgerlijk Wetboek wordt de 

_.... --- -
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vraag niet opgelost; alleen bevat art. 1639 daaromtrent eene bepaling, 
maar dit artikel geldt enkel voor dienst· en werkboden , die voor een 
bepaalden tijd gehuurd zijn. In het wetsontwerp van den Minister 
Cort v. d. Linden, tot regeling van het arbeidsconract wordt voorge
steld te bepalen, dat het verlaten van den dienst beëinJiging van de 
dienstbetrekking met zich brengt (art. 1639q). De jurisprudentie geeft 
omtrent de quaestie weinig licht. Het is dus zeer onzeker, of de 
strafrechter aannemen zal, dat eigenmachtige verbreking van het con
tract de dienstbetrekking doet ophouden, maar als hij dit aanneemt, 
zal de voorgestelde bepaling toepassing missen in gevallen, waarvoor 
zij juist is geschreven. Hiertegen wexd opgemerkt, dat op dit oogenblik 
deze quaestie bij het dienstcontract zelf kan worden uitgemaakt. 

Met betrekking tot de redactie 
werden nog de volgende vragen 
gedaan. 

Waarom is hier, voor zoover 
betreft ambtenaren en in open
baren dienst werkzame personen, 
afgeweken van de redactie van 
artt. 359 - 3 61 van het Strafwet
boek? 

Welke is de beteekenis der uit
drukking :. open baren dienst"? Zal 
de dienst in eenig gemeentebedrijf 
ook dan als openbare dienst te 
beschouwen zijn, indien de exploi
tatie van den dienst, zooals bij 
gas- en waterleidingen pleegt te 
geschieden, privaatrechtelijk is inge
richt en dientengevolge hetgeen 
daarvoor van de ingezetenen gevor
derd wordt, niet wordt geïnd bij 
wijze van belasting, maar bij qui
tautie ? Of zal de werkman geacht 
worden in openbaren dienst te zijn, 
wanneer een bij raadsbesluit vast
gesteld werkliedenreglement op hem 
is toepasselijk verklaard, en niet 
wanneer hij eenvoudig tegen zeker 
loon gehuurd is? En daarentegen 
weder wel, wanneer hij niet werk
man. maar beambte genoemd wordt? 
Of zal het criterium van openbaren 
dienst gelegen zijn in eene aanstel
ling door den raad of door burge
meester en wethouders in tegen
stelling met eene aanstelling door 
of vanwege den directeur van het 
bedrijf? Is de exploitatie van een 
gemeentelijken schouwburg als een 

, 

Vervolg Regeeringsantwoord. 

De vragen, betreffende de redac
tie van het artikel gedaan, mogen 
worden beantwoord als volgt: . 

De redactie van de artt. 359-
361 van het Strafwetboek voor 
zooverre betreft :. ambtenaren en 
in openbaren dienst werkzame per
sonen" kon niet gevolgd worden, 
omdat de in die artikelen voorko· 
mende uitdrukking eene geheel 
andere beteekenis heeft, dan de in 
artikel 358bis gebezigde. 

Men vergelijke daarvoor SmDT, 
Il, ad art. 359 [lees: III ad. art. 
359, 2e uitg. bI. 62J. 

De uitdrukking »openbaren 
.dienst" heeft hier natuurlijk dezelf
de beteekenis als in het Strafwet
boek, waarin zij herhaaldelijk voor
komt. De Regeering acht zich dus 
gerechtigd de vraag op te nemen in 
dien zin alsof zij luidde: welke betee
kenis heeft de uitdrukking "open
bare dienst" in het Strafwetboek? 

Te dien aanzien op den voor
grond stellende, dat wetsuitlegging 
eigenaardig behoort tot het domein 
van den rechter en derhalve aan 
het antwoord der Regeering op 
dit punt niet meer waarde mag 
worden gehecht dan daaraan toe
komt, zij het haar vergund te 
verwijzen naar de nota van prof. 
de Vries betreffende de beteekenis 
van het woord "openbaar", te vin
den bij SMIDT, lIl, bI. 319-332 
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openbare dienst te beschouwen? 
Is hij die werkzaam is in dienst 
van een aannemer van werken, be
stemd voor den open baren dienst, 
ook aan te merken als iemand werk
zaam in openbaren dienst? 

Is het wel noodig en billijk, hier 
personen die tijdelijk werkzaam 
zijn, te vermelden, waar zij niet 
de voordeelen genieten aan eene vaste 
dienstbetrekking verbonden? 

Wat is te verstaan onder "open
baar spoorwegverkeer"? Heeft dit 
betrekking op alle verkeer langs 
sporen, ook door middel van paar
den? Of zijn alleen de groote spoor
wegen en niet spoorwegen van 
locaal belang en stoomtrammen he
doeld? 

Welke beambten zijn als werk
zaam in het spoorwegverkeer te 
beschou wen? Blijkens hetgeen voor
komt op bladz. 207 van het verslag 
van den Raad van Toezicht op de 
Spoorwegdiensten over f900 schijnt 
deze vraag niet gemakkelijk te beant
woorden. 

Blijkens de Memorie van Toelich
ting wenscht de Regeering de bepa
ling niet toegepast te ?:ien op de 
beambten in spoorwegwerkplaatsen. 
Is het niet veeleer consequent hen 
in het artikel te begrijpen? Men 
achtte zulks raadzaam, omdat bij 
staking van deze beambten de 
geregelde gang van het verkeer 
niet verzekerd is. Met name werd 
de meening geuit, dat hunne mede
werking vereischt wordt voor de 
gasvulling ter verlichting der wagons. 
Wat zal verder gelden ten aan
zien van dienstweigering van per
sonen die zich buiten de werk 
plaatsen bezighouden met reparatie 
van spoorwegmateriaal en van de 
werklieden aan de loskaden der 
spoorwegen? 

De uitdrukking ~ met het oogmerk 
om stremming in dien dienst of in 
dat verkeer te veroorzaken" gaf tot I 

[2e uitg. blo 359 volg.] Op bl. 320 
[360] aldaar staat te lezen, dat door 
openbaren dienst verstaan wordt, 
de dienst ~ uitgaande van of behoo
rende tot het gebied van de Regee
ring van Staat, gewest of gemeente." 

Wanneer deze maatstaf wordt 
aangelegd bij de beantwoording van 
de verschillende vragen schijnen deze 
niet zoo moeilijk op te lossen. 

De vraag of het wel noodig en 
billijk is, personen, die tijdelijk 
werkzaam zijn alhier te vermelden, 
waar zij niet de voordeelen genie
ten aan eene vaste dienstbetrekking 
verbonden, behoort in bevestigen
den ZlD te worden beantwoord. 
Het moet hun evenmin als aan 
anderen, in vasten dienst, zijn 
toegelaten straffeloos de feiten te 
plegen in het artikel omschreven. 

Onder openbaar spoorwegverkeer 
is te verstaan het verkeer op de 
groote spoorwegen en niet op de 
spoorwegen van lokaal belang en 
de stoomtrammen en evenmin op 
paardentrammen. De bedoeling is bij 
het gewijzigd ontwerp verduidelijkt. 

Als werkzaam in het spoorweg
ve"keel', in onderscheiding van spoor· 
wegwezen, zijn te beschouwen alle 
beambten belast met den dienst zelf 
of met werkzaamheden met dien dienst 
rechtstreeks verband houdende. 

De bepaling is te recht niet van 
toepassing op de beambten en 
werklieden in centrale werkplaat
sen. Staking van zoodanigen kan, 
naar de meening der Regeering, 
niet licht stremming in den gere
gelden dienst ten gevolge hebben, 
ook al wordt hunne medewerking 
vereischt voor sommige werkzaam
heden, die in verwijderd verband 
staan met het verkeer. 

In de uitdrukking "met het oog
merk om stremming te veroor
zaken" beteekent "oogmerk" "het 
naaste doel", de finis p"oxilnus, in 
onderscheiding van "het verwijder-
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verscheidene bedenkingen aanleiding. 
Sommigen meenden, dat »oogmerk" 
synoniem is met" doel" en merkten 
op, dat het doel van een staker 
niet zoozeer is het verkeer te strem
men, als wel door middel van 
stremming in het verkeer eenig 
voordeel te verkrijgen. Anderen 
waren van oordeel, dat het woord 
"oogmerk" f:1ynoniem is met» naaste 
doel". Ook werd aangevoerd, dat 
volgens de bestaande wet bekendheid 
van den dader met het noodzakelijk 
gevolg zijner daad voldoende is om 
het bestaan van opzet a!Ln te nemen 
en dat iets anders dan opzet hier 
niet behoort te worden geëischt. 
Daarom werd aanbevolen te lezen: 
"wetende, dat stremming in dien 
dienst of in dat verkeer te duchten 
is". Men wees hierbij op art. 4 der 
Engelsche wet. Anderen waren ge
steld op behoud van het woord 
»oogmerk". 

V oorts werd gevraagd of de woor
den "dien dienst" hier wel duidelijk 
genoeg zijn? Bedoeld is de dienst 
waarin de dader werkzaam is, 
maar dit is niet uitgedrukt. 

In het artikel wordt enkel van 
het ,. veroorzaken" van strem ming 
gesproken. Dient ook niet van het 
doen voortduren een er reeds be
staande stremming gewag gemaakt 
te worden? 

Waarom wordt gesproken van 
stremming in het verkeer? Art. 57 
van het Reglement op het vervoer 
der spoorwegen spreekt van strem
ming van het verkeer. 

Is de uitdrukking ;0 wettig daartoe 
gelast" wel juist en duidelijk? 

de doel", den finis l'emotus, waar, 
mede de strafwet zich niet inlaat. 
Oogmerk heeft hier derhalve de· 
zelfde beteekenis, die het in het 
Strafwetboek, waar de uitdrukking 
herhaaldelijk voorkomt, steeds heeft. 

Zoo is het strafbaar oogmerk, 
de finis pl'oximus, bij diefstal "de 
wederrechtelijke toeëigening", ter· 
wijl de finis l'emotus bij v. kan zijn: 
het bekomen van een toevlucbt 
in de gevangenis, of het stillen 
van den honger. 

Zoo kan bij het misdrijf van art. 
358bis de finis remotus zijn het ver
krijgen van hooger loon of het 
afdwingen van algemeen kiesrecht. 

De aan bevolen lezing: "wetende, 
dat stremmming in dien dienst of 
in dat verkeer te duchten is" zou, 
naar het oordeel der Regeering, 
geene verbetering zijn. 

De woorden ;0 dien dienst" schij
nen niet onduidelijk. Ten gevolge 
evenwel van de herziening, welke 
het artikel bij bet hierbij gevoegde 
gewijzigd ontwerp heeft ondergaan, 
is de onduidelijkbeid , zoo die er 
was, weggenomen. 

Te recht wordt er op gewezen, 
dat ook van het doen voortduren 
een er reeds bestaande stremming 
behoort te worden gewag gemaakt. 
Het artikel is in dien zin aangevuld. 

Opzettelijk is de uitdrukkillg 
,. stremming in het verkeer" ge
bezigd, om aan te geven, dat ook 
eene gedeeltelijke stremming door 
het artikel wordt getroffen. 

De uitdrukking "wettig daartoe 
gelast" is, naar het oordeel der 
Regeering, niet onjuist. 

G. O. Art. 358bis = het nieuwe art. 358bis, behalve dat, in plaats 
van de woorden: l> of, op wettig gegeven last, weigert", gelezen werd: 
,. of, wettig daartoe gelast, weigert". 

v 42 
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Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
[Zie ook de Algemeene Beraadslagingen, hiervoor hl. 573 , 574, 575, 

577, 586, 587, 603-606]. 

(3 April 1903). 

De heer RINK: Twee opmerkingen ten aanzien van den inhoud van al't, 3:J8bis. 
Uit het artikel zijn verdwenen de woorden "in eenigen openbaren dienst werk· 

zaam gesteld pel'soon". Is dit geschied omdat de Regeel'ing de strafbepaling op 
deze categOl'ie niet langel' wil doen toepassen of is het omdat zij meent dat zij 
l'eeds onder het begrip "ambtenaal,H is begl'epen 7 

In de tweede plaats wensch ik de aandacht dm' Regeering te vestigen op deze 
woorden in art, 358óis: "werkzaamheden waartoe hij zich uitdrukkelijk of uit 
kracht van zijn dienstbetl'ekking heeft verbonden." 

Komt het del' Regeel'ing ook niet voor, dat de woorden nuit kt-acht van zijn 
dienstbetrekking" buitengewoon elastisch zijn 7 Zou het op haal' eigen standpunt 
niet gewenscht zijn, aan die woorden iets toe te voegen, waaruit zou volgen, 
dat dool' een bindend element of een bindende vel'Ol'dening vooraf moet vaststaan 
wat uit kracht van zijn dienstbetrekking van clen arbeidel' kan worden gevOJ'del'd? 
Zou een aanvulling van het al·tikel in dien zin niet als een vel'btltel'mg moeten 
worden beschouwd 7 

(7 April 1903), 

De heer LOEFF, Jlinister va" Justitie: Ik wil allereel'st beantwool'den een paal' 
vragen, die mij gesteld zijn dOOI' den geachten afgevaardigde uit Arnhem, den heel' 
Rink, in de eerste plaats deze vraag, waarom zijn geschl'apt de woorden: 'pel" 
sonen in openbaren dienst werkzaam gesteld", 

De bedoeling van die schrapping is een zeer em1\'oudige: zij beoogt alleen een 
vet'duidelijking, Reeds van den aanvang af heeft het niet in de bedoeling van de 
Regeering gelegen in dit artikel te begrijpen arbeidel'5 in gemeentebedl'ij\'en bijv., 
die geen ambtenaren zijn, 

De woorden, die aanvankelijk in dit al·tikel vool'kwamen, waren met eenige 
wijziging overgenomen uit de al'1t. 359 en volgende van het Wetboek van Stl·af· 
I'echt. Hij nadel' inzien - en daarop doelt ook de verwijzing in de Memol'ie van 
Antwoord [hiervool' bI. 651] naai' hetgeen ten opzichte van art. 359 in de geschie· 
denis van het Stl"llfwetboek is te vinden - bleek het de Regeering dat die uitdl'uk
king in die Iwtikelen een engere beteekenis had dan haal' hier konde worden 
toegekend. Vandaal' zijn die woorden uitgenomen, en is, naar ik meen, daardoor 
tcn allm'duidelijkste geconstateerd dat art. Il, woals het daal' ligt enkel betl'ekking 
heeft op ambtenaren en spoonvegmannen, 

De tweede vraag van den geachten afgevaardigde zou ik licver willen verschui ven 
tot de behandeling van de al'tikelen. Waar de geachte afgC\'aardigde heeft gevmagd 
of het niet gewenscht zou zijn dat de dienstbetrekking wel'd gestempeld tot een 
reglementait'e dienstbetrekking, wil ik hem dit antwoorden dat, wanneel' hij el' 
in zou slagen dit idee in behoorlijken vorm in het artikel neder te leggen, ik voor 
mij geen bezwaar zou hebben om dat denkbeeld ovel' te nemen, ..... 

(8 April 1903.) 

De heel' DRUOKER: De quaestie, waaromtrent ik gaarne inlichting van den 
Ministel' van Justitie zou ontvangen, betreft het begrip van: de ambtmaar, het 
eel'ste woord van art, 358bis, 

Dit al'tikel heeft in dit opzicht epn geschiedenis, 
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In het oorspl'onkelijk ontwerp stond: "De ambtenaar of eenig andel' in eenigen 
openbaren dienst of eenig in het openbaal' spool'lvegvel'keer voortdurend of tijde
lijk werkzaam gesteld pel'soon", enz, 

Dat waren dus drie categorieën van pel'sorten. 
In het artikel, zooals het nu luidt, vinden wij geen drie, maal' slechts twee 

categorieën terug. liet spreekt alleen van ambtenaren en, om het kort uit te 
dmkken, van spool'\vegmannen, 

De andel'en, die in "openbaren dienst" zijn, zijn er uitgevallen, Dit heeft aan
leiding gegeven tot de vraag, hoe het nu staat met de personen, die wel'kzaam 
zijn in bedrijven van de gemeente. IIet is inderdaad van practisch belang dat el' klaar
heid bestaat omtrent de vraag, of die pel'sonen zullen vallen in het artikel of er 
buiten . Wanneer men bedenkt. dat een del'gelijk artikel in de Engelsche wet 
bepaaldelijk is geschreven \ '001' de personen, wel'kzaam bij gas- en watel'leiding, 
dan springt het in het oog dat bij een strafbepaling als dele de behandeling van die 
personen de aandacht trekt. Nu is tot op het huidige oogenblik) naar het mij 
voorkomt, twijfelachtig) hoe het met die pel'Sonen is gesteld. 

In zijn algerneene toelichting gistel'en hiel' gegeven, heeft de Ministel' van 
Justitie getracht, de beteekenis van die vemndering in het wetsontwerp duide
lijk te maken, Nu geloof ik niet, dat hetgeen de Ministel' gezegd heeft de zaak 
tot klaal'heid heeft gebracht. De verklaring des Ministel's komt eenvoudig hierop 
nedel': er staat nu "ambtenaren" en dat zijn ambtenaren; dat wisten wij ook 
wel; maal' de vraag is: hoe staat het met de personen, wer!<zaam in gemeen te
bedrijven, en nu bedoel ik niet den directeuI' of den hoofdingenieur, maar de 
personen die feitelijk dool' handeniu'beid de machinel'Ïe drijven. De Minister kan 
natuurlijk hiel' geen bindende verklaring geven, hoe de rechter zal moeten 0 01'

deelen, maal' hij kan misschien wel iets mededeelen omtl'ent de vl'aag. op welke 
wijze, uit welke elementen de rechter later zich een oordeel zal moeten vormen, 
of de werklieden bij gas- en waterleiding of bij de gemeentetmm als ambtenaren 
zijn te beschouwen of niet. 

De heel' HEEMSKERK: Nu de vraag is ter spl'ake gebracht wie ambtenaren 
zijn en of personen, die bij gemeentebedrijven wel'kzaam zijn ondel' het begl'ip 
van ambtenaren zijn te brengen, zou ik ook mijnel'zijds daarover een opmerking 
willen maken en' in de eel'Ste plaats zeggen, dat die quaestie niet kan worden 
beslist langs den weg dien de geachte afgevaal'digde uit Groningen wenschte) nl. 
dool' te dlel' zake een vel'klal'ing van den Ministel' te ontvangen, 

De uitdrukking "ambtenaar" komt in het Strafwetboek herhaaldelijk VOOI' en 
waal' die in dit al'tikel ook vool'komt hebben wij dus slechts te verwijzen naar 
andel'e artikelen van het Strafwetboek; daal' kan men op het oogenblik niets toe 
of afdoen. 

Nu schijnt bij sommigen zich de indruk gevestigd te hebben. alsof de Ministel' 
bedoeld heeft met zijn vel'klal'ing van gistel'en te willen zeggen, dat gemeente
wel'klieden lliet ondel' de uitdrukking van ambtenaren vallen. Ik geloof dat die 
opvatting el'l'oneus is, want de Ministel' heeft gezegd dat onder ambtenal'en niet 
begt'epen zijn die gemeentewel'klieden die geen ambtenaren zijn. 

En dit is zeel' zeker onbetwistbaar juist. 
Het is el' mij niet juist om te dop.n om de gemeentewerklieden onder dit arti

kel te doen vallen , maal' ik zou niet wenscIJen. dat de indruk gevestigd werd, 
dat gemeentewerklieden per se lIiet als ambtenal'en kunnen beschouwd worden) 
omdat ik werkelijk geloof, dat de verhouding van de gemeente tot de vast aan
gestelde werklieden en met name degenen, die onder een werkliedenreglement 
leven, wel degelijk te bes.chouwen is al5 een ambtelijke vet'houding en dat die 
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werklieden een ambtelijke verplichting hebben tot het vel'l'ichten van hun werk
zaamheden, 

Ik geloof ook dat men de quaestie vel'keel'd stelt als men vraagt, of onder 
ambtenaren ook de personen te beschouwen zijn, die in de gemeentebedl'ijven 
werkzaam zijn, en zulks te meel', gelijk de geachte afgevaardigde uit Groningen 
bij het stellen van die vl'aag el' onmiddellijk bijvoegt, dat men daarbij niet doelt 
op den directem' of den hoofdingenieur, maal' op degenen die daarbij handen
arbeid verrichten, 

Die toevoeging reeds bewijst, dat de vraag vel'keel'd gesteld is 
De omstandigheid, dat om economische en financieele redenen aan de gemeente

bedrijven een commel'cieele leiding moet worden gegeven, leidt niet tot de conse
quentie, dat degenen die daarin werkzaam zijn niet als ambtenaren zijn te 
beschouwen, Dit zou dan in ieder geval evenzeer moeten gelden voor den dil'ecteur, 
den hoofdingenieur, den administrateul' en alle mogelijke hoogere ambtenaren als 
VaJl de lagere geëmployeerden, 

De gevolgtl'ekking zou intusschen volkomen onjuist zijn, omdat de vraag in 
hoever om l'edenen van financieelen 0n economischen aal'd het beheel' van een 
gemeentebedrijf in commet'cieelen zin gevoerd moet worden, volstrekt niets beslist 
aangaande het karakter van de personen, die de gemeente bti zoodanig bedl'ijf in 
dienst heeft gesteld, WOI'dt het bedl'ijf eenmaal dOOl' de gemeente gevoet'd , dan 
moeten de daal'bij aangestelde personen de gemeente ambtelijk even tt'ouw dienen 
als de ambtenaren bij andere takken van dienst. Maar daarenboven zijn el' wel'k
lieden del' gemeente niet alleen in de gemeentebedrijven, maal' ook bij andere 
takken van dienst of beheel' , die in commercieelen zin geen gemeentebedl'ijven zijn, 

Men moet dus de waag niet stellen: hoe staat het met de toepasselijkheid van 
dit artikel op de werklieden in de gemeente-bedrijven, maal' op de gemeente-werkl.edl!1' 1 
En dan geloof ik, dat in de Memol'ie van Antwoord te recht gewezen wordt op de 
betrekking van ondergeschiktheid, waarin ambtenal'en tot de o~erheid, die hen 
heeft aangesteld, verkeeren, 

Nu is het volkomen duidelijk, dat die betrekking tot de gemeente niet bestaat 
bij werklieden, die wel'ken bij aannemers van gemeentewel'ken, Wanneer Y001'ts 
de gemeente losse wel'klieden aanneemt, heeft men, duukt mij, te doen met huul' 
van diensten, Zoo kan de gemeente ook tijdelijke teekenaars aanstellen en ook dun 
heeft, naai' het mij voorkomt , men weel' te doen met hUU1' van diensten , dus 
met [niet 1] een ambtelijke betrekking, maal' iets andel's wOl'd t het. wanneer die personen 
vast worden aangesteld onder viguenr van het wel'kliedelll'egiement, als gemeente
verordening bij raadsbesluit vastgesteld, waardooI' hun rechten en vel'plichtingen 
geregeld zijn, 

En nu wensch ik twee zaken even in herinnel'ing te brengen. 
De eerste is een Koninklijk besluit van 16 Juni 1902 , nO, lIj, waarin met 

zoovele woorden is uitgemaakt, dat ondel' ambtenaren tiel' gemeente moeten wor
den verstaan, werklieden in vasten dienst del' gemeente, hoedanige ondel' de 
algemeene uitdrukking: arbeiders del' gemeente Legrepen zijn, zoodat zij inge
volge art, 179 del' Gemeentewet niet andel's kunnen geschorst worden dan bij 
besluit van burgemeester en wethoudel's, tenzij de schorsing bij de wet aan anderen 
is opgedragen, 

Dit is dus een beslissing volgens welke werklieden in vasten dienst del' gemeente 
ambtenaren zijn, 

En mag ik nu in de tweede plaats herinnel'en aan het stl'even van de Vel'eeni
ging van ambtenaren, die een regeling van den rechtstoestand van de ambtenal'en 
tracht te verkrijgen 7 

Ieder gevoelt, dat wanneel' dit artikel wordt aangenomen, dit een prikkel te 
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meer zal zijn om het streven der Vereeniging te vel·wezenlijken. De Minister 
heeft dit zelf in de Memorie van Antwooru erkend. Waar de regeling van de 
l'echtspositie van de ambtenaren tot hiertoe geacht kon wOI'den bij andere meer 
urgente zaken achter te staan, komt die l'egeling dOOl' aanneming van dit al·tikel 
meer op uen vool'gl'ond, De Rijksambtenaren en de gemeente·ambtenal'en zijn niet 
in staking geweest. De gebeut'tenissen van de laatste dagen hp.bben op hen geen 
betrekking. Het gevolg is evenwel toch, dat op indel'daad afdoende juridische 
gronden dienstweigering van ambtenal'cn straf baal' zal worden. Terwijl men nu 
allenvege roept - en te recht - om een regeling van den rechtstoestand der 
werklieden, om vaststelling van een wel'kliedel1l'eglement, een regeling van het 
arbeidel'scontl'act, nu spreekt het, dunkt mij, vanzelf, dat na aanneming van dit 
artikel met te meer aandrang zal gE'vl'aagd wOI'den een regeling van den rechts
toestand der ambtenaren, Dat is de onvermijdelijke consequentie, waaraan men 
niet meer zal kunnen ontkomen, En waar van de regeling der rechtspositie van 
ambtenaren spl'ake was, daal' is van de zijde del' ambtenaren zelf gezegd - en 
daaruit kan men zien, rlat mijn betoog niet is pOUl' Ie besoin de la cause, maal' 
verband houdt met de historische ontwikkeling van dit vraagstuk -, dat ambte
naren en wel'klieden gelijk moeten ziju, In de pl'oeve van een wetsontwerp tot 
regeling van den l'echtstoestand der bUl'gerlijke ambtenal'en , dOOl' den Bond van 
ambtenal'en opgemaakt, wOl'dt in al't. 1 een definitie gegeven van ambtenaar, 
waarbinnen ook de werklieden in vasten dienst vallen, Et' wordt namelijk gezegd: 
"Ondet' burgerlijke ambtenal'en in den zin dezer wet wOl·den verstaan alle personen 
dOOl' de bevoegde macht aangesteld in vasten dienst van het Rijk, de provincie of 
gemeente of eenig ander publiekrechtelijk lichaam, tet' vervulling eenel' bezoldigde 
betrekking". Het is duidelijk, zood ra een dergelijke definitie wet zou wOI'den, zou 
het vaststaan, dat in vasten dienst zijnde wel'klieden ook zijn te beschouwen als 
ambtellat'en, Ik vind vel'der in het maandblad riOOl' den Bond uitgegeven: De 
reclttsloe.rtand, van Decembel' 1902 nO, 9, het vel' lag van een rede, door mr. 
Raymakers gehouden, waarin hij het streven dezer vereeniging heeft uiteengezet. 
Door dien spreker is toen een uitvoel'ig betoog geleverd, dat ambtenaren en vast 
aangestelde wel'klieden gehjke rechten en plichten hebben, Er wordt mij hiel' de 
opmerking gemaakt dat mi'. Levy het met die stelling niet eens is; ik heb ook 
niet betoogd dat iedel'flen het met de stelling eens moest zijn. 

Daarop is toen gevolgd een rede van den heel' p, L. Tak, die begon met de 
vel'klal'Ïng, dat hij zich met genoegen aansloot "bij den eel'sten spreker, die zoo 
duidelijk heeft aangetoond dat de Bond te recht geen onderscheid maakt tus
schen ambtenaren en werklieden". 

Nu beweer ik niet, dat op gl'ond van dit alles vaststaat, dat vaste gemeente
wel'klieden, of zelfs dat gemeentewerklieden , die leven onder vigueur van een 
wel'kliedenreglement moeten beschouwd worden als ambtenaren. Ik wensch alleen 
een bijdl'age te level'en , om eenige klaal'heid in deze zaak te brengen en om 
staande te houden, dat het onmogelijk is dOOI" een ministel'ieele verklaring de 
kracht van de door mij aangevoel'de feiten en beschouwingen, die natuurlijk 
geenszins volledig zijn, weg te nemen, en dat het woord "ambtenaar", efJmals 
elders ook hier door de" recltter zal moeten worden geïnterpreteerd. 

De heer Van Rt\ALTE: Ik ben het met den vorigen geachten spreke I' geheel 
eens, dat het wenschelijk is, dat wij zooveel mogelijk tot klaarheid komen over 
de draagwijdte van het woord "ambtenaal'" in het artikel zooals het nu luidt, 

Dit is inderdaad van gl'oot belang, De heer Heemskel'k was van meening, dat 
de heel' Drucker wat al te zeer den nadruk legde op de werklieden in gemeente
lijke bedrijven, en met den geachten afgevaal'digde uit Amstel'dam ben ook ik 
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van oordeel) dat voor een splitsing van de gemeentelijke werklieden bij de toe
passing van dit artikel geen afdoende gl'ond bestaat, Wanneer werklieden werk
zaam in gemeentebcdl'ijven niet behoOl'en tot de ambtenal'en - en dit is mijn 
meening - dan vallen daaronder ook niet de wel'klieden die in dienst der ge
meente zijn) al is het niet in dienst van een gemeentelijk bedrijf, 

EI' is geen I'eden onderscheid te maken tusschen wel'kl ieden, werkzaam bij de 
gemeentelijke gasfabriek en die werkzaam bij openbare werken of eenige andere 
afdeeling del' gemeente-anministratie, niet behool'ende tot een gemeentelijk bedrijf, 

Nam men dit niet aan, dan zou men ook nog verdel' moeten onderscheiden, 
Wanneer buiten het begrip ambtenal'en alleen zouden vallen werklieden in dienst 
van een gemeentebedrijf, dan zou men nog verder moeten gaan in het onder
scheiden naar gelang van het systeem, volgen~ hetwelk het gemeentelijk bedrijf 
wordt uitgeoefend, Het behoeft wel nauwelijks te wOl'den hel'innerd) dat de illl'ich
ting van het gemeentelijk bedl'ijf kan geschieden op pl'ivaatrechtelijken of op 
publiekrechtelijken grondslag, Alleen wanneel' bij de exploitatie eenel' gasfabriek 
of dergelijke de eel'ste weg gevolgd wordt treedt het kal'Rkter van nijverheids
onderneming het duidelijkst aan het licht, maar de zaak kan ook anders geregeld 
worden, zood at men bijv, den gasprijs betaalt niet op een quitantie van den 
directeur, doch in den VOl'm van belasting. 

En met het oog op dit laatste geval blijkt nog duidelijkel' dat tnsschen wel'k
lieden in di~nst van gemeentelijke bedl'ijven en andel'e wel'klicden in dienst van 
publiekrechtelijke lichamen geen vel'schil te maken is, 

Maar nu blijft de vraag wie wel en wie niet tot de ambtenaren behooren te 
worden gel'ekend in den zin van dit artikel, Voor de uitlegging van elke wet kan 
hetgeen voorafgegaan is, de schrittelijke voorbereiding, van beteekenis zijn, Maal' 
in het geval, waarmede wij ons thans bezighouden levert de geschiedenis van 
het artikel een zeel' spl'ekende bijdl'age tot de kennis van hetgeen hiel' moet wor
den vel'staan onder "ambtenaar", En daaruit blijkt, dat daal'aan stellig niet een 
zoo algemeene zin moet wOI'den gehecht als de vorige sprekel' daal'Ran toekende, 
Wij vonden in het oOl'sprollkelijk ontwel'p, in al't, 358bis dl'ie catagorieën: 1°, 
ambtenal'en , 2°, pet'sonen wet'kzaam in het openbaal' spoorweg~erkeel', en 3°, daar 
tusschen in: hen die werkzaam zijn in eenigen openbal'en dienst, Nu is in het 
gewijzigd ontwerp die middelste categol'ie vervallen en daal'lIit concludeel' ik, dat 
waar juist die categorie de werklieden omvatte, deze laatsten geheel buiten het 
ontwerp vallen, Het wool'd "ambtenaal'" sloot hen niet in volgens het eerste ont
werp) en doet het thans evenmin, 

Vraagt men mij nu een afdoende definitie te geven van ambtenaren, waardoor 
dit begrip absoluut omlijnd wordt, dan acht ook ik mij tot een stellige begren
zing van het begl'ip niet in staat. Maal' wanneel' wij het woord opvatten in zijn 
natuurlijke beteekenis, volgens het dagelijksch spl'aakgebruik, dan denken wij aan 
degenen die uitoefenen een ambt. En nu kan men zich allerlei persoonlijkheden 
vOOI'stellen, die aan het ahlus opgevat begrip van ambtenaar voldoen, maar nie
mand zal een wel'kman die in dienst is van den Staat of de gemeente of andel' 
publiehechtelijk lichaam noemen een "ambtenaal''', Mijn conclusie is dus, dat 
deze categorie van pel'sonen niet begrepen is ondel' de "ambtenal'en" die in het 
al'tikel voorkomen, en dit is volkomen in harmonie, met wat ik zooeven uit een 
vergelijking van het oorspronkelijk ontwel'p met het tegenwool'dige aneidde, 

Door den vorigen geachten spreker is herhaaldelijk gewezen op uitingen van den 
Bond tot vel'betering van den rechtstoestand van bUI'gelijke ambtenal'en , die ook 
de werklieden in de dOOl' hem vool'gestane regeling wil omvatten, 

Daal' hebben wij te doen met een beneficie en het laat zich verklaren, dat zoo
lang een goede regeling van het burgerrechtelijk arbeidscontl'l1ct ontbreekt, men 



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

WETBOEK VAN STRAFRECHT, Art. 358bis, 659 

meent, dat, hoe meel' er van regeling van dien rechtstoestand genieten hoe beter, 
Maal' hiel' hebbeu wij te doen met een stl'afwet en hiel' geldt dus juist het tegen
overgestelde, De wetgever is vl'ij om dit al,tikel zoo vel' uit te breiden als hij noo 
dig acht, maal' dan moet het ook uitdl'ukkelijk dOOI' hem wOl'den gezegd . Zooals 
de zaak hier ligt, met het oog op de bewoordingen van dit al'tikel, behooren 
onder de ambtenal'en in geen geval werklieden begrepen te wOI'den, al zijn el' 
ar.del'e omstandigheden waal'ondel' het bE'grip buiten zijn natuurlijke gl'enzen blijkt 
te worllen uitgebl'eid te hunnen faveul'e, 

De heel' LOEFF, illi"islcl' van Justitie: Gaal'l1e voldoe ik aan den wensch dool' 
den eel'sten geachten spl'ekel' en ook dool' degenen, die hem zijn gevolgd te 
I,ennen gegel'en, dat aan de Vergadering zoo duidelijk mogelijk worde medegedeeld, 
wat naai' het oOl'deel del' Regeel'ing behoort te wOl'den vel'staan onder de uit
dl'llkking nambtenal'en", lk stel op den vool'gl'ond dat dool' het uitvallen van de 
tweede categorie tiPI' aanvankelijk genoemde pel'sonen indel'daad in art, Il niet 
andel's zijn ovel'gebleven dan ambtenal'eu en pel'sonen werkzaam iu het spoorweg
vel'keel', Niet langel' zal de bepaling toepasselijk zijn op arbeiders en werklieden, 
die rlict zijn ambtenaren, aangenomen altijd dat zij, toen de omschrijving del' 
tweede categol'Îe nog in het al'tikel voorkwam, ondel' die omschrijving waren 
begl'epen. 

Bij nadel' inzien was het voor de Regeel'ing niet te ontkennen, dat aan de 
omschrijving del' tweede categol'iE' hiel' een ruimer beteekenis zou kunnen worden 
toegekend dan in de andel'c al'tikelen van het Stl'afwetb~ek, waaraan zij was 
ontleend, 

EI' bestond dus gevaal' voor misvel'stand, Vandaar dat de omschrijving del' 
twcede categol'ie van pCl'sonen waarop het vool'gesteld artikel in zijn aanvankelijke 
redactie toepasselijk was, uit die bepaling is gesclll'apt. zoot.lat zij nu nog alleen 
toepassing zal vinden op ambtenal'en en op pel'sonen , wel'kzaam in het openbaal' 
spoorwegverkeer. 

Wat bedoelt nu de Regcel'ing met »ambtenal'en"? De oplossing van de vl'aag, 
of iemand is ambtenaar, hangt , meen ik, niet af van den naam, noch ook van den duur 
del' betl'ekking die hij venuIt. Ik zeg het onmiddellijk in antwoOl'd op hetgeen 
een del' geachte spl'ekel's opmel'kte, volgens wien vast aangestelde wel'klieden. bij v, 
eenel' gemeente, altijd ambtenal'en zouden zijn, Mijns inziens moet de vraag, of 
e"n persoon is ambtenaal' ja dan neen, haal' oplossing vinden in den aard van de 
bet l'ekking, waarin hij staat tcgeno\"er hen, aan wie hij zijn diensten pl'estefll't. Is 
die betl'ekking een publieki'echtelijke, dan is hij ambtenaar; is het een civiel
rechtelijke, dan is hij het niet, 

Nu kan iemand zeel' goed ambtenaal' gnloemd wOI'den. terwijl hij het inderdaad 
niet iSj en - zooals ik el' vOOl'beelden genoeg van gezien heb - kan hij zeel' 
go cd werkman heeten, te I'\V ij I hij indel'daad ambtenaal' is. Tusschen de Ovel'heid en 
den persoon die zijn dienstcn aan die Overheid presteel't. moet bestaan een be
trekking van ondel'geschiktheid, zal deze persoon wel'kelijk ambtenaar zijn, Bestaat 
el' daal'entegen tusschen de ovel'heid en de personen, die aan haar hun diensten 
presteeren , een betl'ekking van gelijkheid, dan zijn zij geen ambtenaar, 

[Jet zal dus in den regel wel zóó zijn, t.Iat waal' de diensten, die gepresteerd 
wO l'den ten dienste bijv . van een gemeente, zijn gereglementeerd; waal' dus bij 
I'eglement zijn gel'egeld ontslag. indiensttl'eding, dienstplichten en discipline, en 
waal' zoodanig I'eglement publiekrechtelijk is tot stand gekomen dool' de medewel'
king van den gemeenteraad of - voor zoovel'l'e zij bevoegd zijn - van blll'ge
meester en wethoudel's, dat wij daal' staan voO!' een verhouding van meerdel'en 
tot minderen. 
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Waal' een zoodanig reglement niet bestaat, waal' de Overheid eenvoudig iemand 
in dienst neemt en niet in een publiekrechtelijk reglement de voorwaarden van 
de dienstbetrekking vaststelt, zal men daal'entegen hebben een civielrechtelijke 
betrekking, In hllt eene geval zal men dan te doen hebben met ambtenaren, in 
het andere met eenvoudige huur van diensten, 

De heel' SCHAPER: Nu schijnt het in de eerste plaats, dat de rechterzijde en 
nog wel die zijde, die iets meel' democratisch heet, thans meel' reactiollnair dan 
de Ministel' , deze stelling verkondigt, dat een werkman ook ambtenaar is, De 
heer Heemskerk heeft hierover ten minste een zeel' geleel'd pleidooi gehouden, 

Aan den anderen kant hebben wij e.:htel' opgemerkt, dat de Minister aan het 
wankelen is geraakt en doet aan uitleggingen, die moeilijk te volgen zijn en die 
men eigenlijk op schrift voor zich moet hebben om te zien wat daal'mede bedoeld 
wOI'dt, De Ministel' maakt allerlei onderscheidingen, of men onder het publiek 
recht valt of meel' in pI'ivaat beheer werkt, Is men in de positie van .ondel'· 
geschiktheid," dan is men ambtenaar, en staat men op voet van "gelijkheid," dan 
is men werkman, 

Het kan aan mij liggen maal' ik snap el' niets van " " 
Laten wij nu eens een vel'schil nemen, waaraan eenig houvast is, namelijk de 

quaestie dOOl' den heel' van Raalte zeel' geleerd uitgezocht, dat, als iemand is in 
pubJiekrechtelijken dienst, hij ambtenaar is, maal' wanneel' hij is in een 500l't 
privaatrechtelijken dienst, bij v, bij een gasfabriek, dOOl' particulieren gedreven, 
dan is hij werkman, El' is van mij bekend een woord, dat ik "maling" heb aan 
"juristel'ij", Daarmede heb ik niet willen zeggen, dat ik afkeer heb van of min
achting koestel' voor een goed juridisch pleidooi. Ik stel el' pI'ijs op, dat el' naast 
leeken in deze Kamer zitten rechtsgeleerden, gevormd aan onze beroemde Univer' 
siteiten, maal' het kan, als met het pleidooi van den heer van Raalte, wel wat 
al te geleerd worden I 

Men komt tot deze meer of min zonderlinge stelling, dat een arme straatl'eini
gel', als staande ondel' het dil'ect beheel' van burgemeester en wethoudel's, zou 
zijn een ambtenaar, terwijl bijv, een wel'kman in dienst van een gasfabriek, een 
machinist, die in vakkennis toch veel hooger staat dan een stl'aatl'eilliger I niet 
ambtenaar .zou zijn, 

Deze 'conclusie moet ik uit het pleidooi van den heel' van Raalte trekken en ik 
acht haal' zeel' zonderling, 

Ik meen dat dit onderscheid niet opgaat, maal' evenmin gaat mijns inziens op 
het betoog van den Minister, dat, wanneel' de gemeenteraden de positie del' beo 
trokken personen hebben geregeld, dezen ambtenaren zouden zijn, 

Zoodoende zouden daarondel' vallen de gemeentewerklieden te GI'oningen, Amstel" 
dam, ik meen ook te Rotterdam, want meel' en meel' pa~sen de gemeenteraden 
het goede beginsel toe, geen losse werklieden aan te nemen, en maal' eenvoudig 
dien man aan den dijk te zetten, wanneet' het den ambtenaar goeddunkt, Ook de 
gemeentebesturen gaan meel' en meel' zeggen: wij willen de positie ook van deze werk
lieden regelen, al zijn zij geen ambtenaren, Ik zie niet in wat het verschil is, 
want met deze qualificatie wordt elke werkman een ambtenaar en zijn wij dus even vel', 

Nu meen ik, dat el' wel degelijk is een vel'schil tusschen een wel'kman en een 
ambtenaar, Een ambtenaar heeft een vaste positie, hij heeft in den regel een 
jaarlijksch salaris, maal' met den werkman is dat niet het geval, die heeft een 
weekloon, In de practijk duidt dit reeds op genoeg onderscheid" , 

De positie van een ambtenaar is een gansch andere en in dit verband kan ik 
niet nalaten terug te komen op hetgeen dezel' dagen dOOL' den heel' Lohman is 
gezegd ten opzichte van de ambtenal'en, De heel' Lohmall redeneerde aldus: 
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een ambtenaar, een man uit de bezittende klasse, die in dienst komt en een 
betrekking krijgt, moet ook dikwijls tevreden zijn met een lage bezoldiging, heeft 
ook grieven, en daal"in kan die man ook geen I"eden vinden om den dienst maal" 
te weigeren" En zoo iets moet volgens den heer Lohman ook bij ue spool"\vegen 
toegepast worden" De heer Lohman, ja, de geheele Kamel" zal het vel"schil begrijpen" 

Wanneer men spreekt over het recht van klagen, over de grieven die de ver
schillende categoriën, beambten, ambtenaren en wel"klieden hebben, zal men 
moeten toestemmen, dat een gl"ief van een jong ambtenaar" die pas in dienst is, 
over zijn lage bezoldiging iets geheel andel"s is dan een grief van een werkman" 
Een ambtenaar die zijn loopbaan begint met een lage bezoldiging, heeft de hooge 
waarschijnlijkheid, dat wanneel" hij in leven blijft, wanneer hij aan zijn plicht 
denkt en ijverig en nauwgezet zijn werk velTicht, hij zijn eindstation niet heeft 
bereikt, maar kan opklimmen tot de hoogste betl"ekking" Voor dien man is die 
lage bezoldiging een bf[/in; hij zal daarop rekeneu door nog niet te trouwen, door 
zich op een voet in te richten, die VOOI" uitbl"eidin/l; vatbaar is, maal" die jonge 
ambtenaal" heeft, om het op bekende wijze uit te drukken, den maal"schalksstaf 
in zijn ransel" " " " 

Men ziet hierin het gl"oote verschil. Met den wel"kman is dat Hiet het geval. 
Een wel"kman die tien gulden per week verdient, heeft het uitzicht tot elf, ja 
misschien tot twaalf gulden op te klimmen , maar dan is het ook uit" Dat is 
zooals men zegt, zijn hebben en houden" Al de kinderen die hij krijgt, moeten op 
datzelfue loon tel"en en als hij iets meer wil hebben dan moet hij dat krijgen door 
vereeniging en door collectieve machtsuitoefening - en dàt juist wil men hem bij 
deze ontwerpen ontnemen" 

EI" is in dat opzicht een principieel vel"schil tusschen de p"ositie van den ambo 
tenaa!" en die van den werkman" 

Om al deze redenen kom ik er tegen op, dat de hem" Heemskerk weder t1"acht 
binnen te smokkelen de stelling , dat de werkman is ambtenaal" en geef ik al de 
juristen in ovel"weging met al hun schel"pzinnigheid deze quaes~ie niet verder uit 
te pluizen, maar zich te houden aan de uitspraak van den Ministel' van Justitie in 
zijn eerste l"ede bij het algemeen debat, waar deze duidelijk zeide, dat de werk
lieden niet zijn te beschouwen als ambtenal"en" Ook betreur ik het zeer, dat de 
Minister van Justitie straks de gelegenheid heeft gegeven om dit "tel"l"ein uit te 
breiden, waardoor het dOOl" mij gevreesde gevaat" grooter wordt" Ik ben "het geheel 
met den heer van Raalte eens, dat men hiet" niet heeft bij te bl"engen zekere 
uitspl"aken op pensioe11l"aden of iets del"gelijks" Het is zeet" wel mogelijk, dat men 
bij de quaestie van de I"echtspositie zegt, dat de werkman met hetzelrde I"echt 
moet behandeld worden als de ambtenaal" ; mij dunkt, deze speciale zaak is iets 
anders en hierbij moeten wij ons houden aan het gewone spraakgebl"uik" Ik hoop 
dat de Minister van Justitie zich zal houden aan het gezonde begl"ip door hem bij 
het algemeen debat op den voorgrond gesteld en niet zal dool"gaan op het mis
Vel"stanu, dat blijk baal" stl"aks in het spel was" 

N u een andere zaak" lk lees in den aanhef van het vool"gestelde a .. t. 3 58bis het volgende: 
"De ambtenaar of eenig in het openhaal" spoorwe~verkeel" voortdul"end 0/ tiidetijk 

werkzaam gesteld persoon" , enz" Dus ook tijdelijk wel"kzame personen" Ik moet et" 

met kmcht tegen opkomen dat in deze quaestie ook gehaald wOI"den tijtlelijk wel"k " 
zaam zijnde personen , niet slechts ambtenaren of menschen in dienst bij publiek
rechtelijke lichamen, maar ook tijdelijk in dienst gestelde personen zelfs bij een 
spoorwegmaatschappij" 

De heel" DE !{LERK: Een enkel woord OVel" de ambtenaren en werklieden" 
Na de tamelijk lange redevoel"Ïng van mijn geachten collega, den heel" Schaper, 
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is het mij aangaande die ondel'scheiding niet heldeJ'der geworden, Dit constateel' 
ik, dat, na hetgeen wij van den Ministel' hoorden, de gemeentewel'klieden van 
Hottel'dam niet vallen ondel' de stl'afbepalingen, omdat el' VOOI' hen geen I'eglement 
bestaat, Alleen staat in de pensioenvel'ol'dening het volgende: 

»Als ambtenal'en in den zin dezer verordening worden beschouwd allen, die ge
d UI'ende ten minste drie jal'en aan den dienst van de gemeente of van een ge
meentelijke instelling zijn vel'bonden en wiel' bezoldiging rechtstreeks uit de in
komsten van de gf:meente of van een gemeentelijke instelling wordt gekweten," 

Volgens deze verOl'dening zouden dus de wel'klieden wel degelijk als ambtenal'en 
worden beschouwd, maar volgens de uitlating ~an den Ministel' niet, 

De heel' RINK: Uit al't, 358bis waren vel'dwenen de wool'den: "in eenigen 
openbal'en dienst """ wel'kzaam gesteld persoon", 

Deze wOOl'den, in het oorspl'Onkelijk al'tikel vool'komende, maakten het naai' 
mijn bescheiden meening niet twijfelachtig of ondel' al't, 358bi" vielen ondel' andere 
ook de gemeentelijke wel'klieden, die niet ondel' het beg,'ip van "ambtenaar" te 
bl'engen zijn, Ik vroeg aall den Ministel' , welke beteekenis gehecht moest worden 
aan het weglaten diel' wOOl'den, Nu constatee" ik, dat uit het antwool'd van den 
Minister is gebleken, en dus vaststaat: 1°, tlat de Ministel' el'kent, dat die l'uime 
uitlegging aan het al'tikel, in zijn oOl'spl'onkelijke gedaante, zou kunnen gege\en 
zijn, maal' dat dan de bedoeling van de Regeel'ing niet tot haar I'echt zou zijn 
gekomen, en 2°, dat de wOOl'deu weggelaten zijn ten einde die l'uime toepassing 
van het artikel uit te sluiten, 

Dool' dit antwoord ben ik volkomen bevredigd, omdat nu vaststaat, dat aan 
het artikel slechts deze beperkte beteekenis en toepassing kan wOl'den gegeven, 
dat daaronder uitsluitend vallen 1°, dat gedeelte van het spconvcgpersoneel dat 
genoemd wordt in het artikel, en 2°, ambtenal'en, Geen andel'cn, 

Nu staat in dit artikel niet wie ambtenaal' is en ook de Ministel' heeft llit, 
dunkt mij, niet uitgemaakt, en uit het debat, dat heden tusschen deskundige 
pel'sonen over deze quaestie is gevoerd zal al cvenmin een positieve en onomstoote
lijke definitie van bet begl'ip ambtenaal' te t,'ekken zijn, Evenals tot op den hui
digen dag, als het Stl'afwetboek toegepast moest wOI'den, zal ook bij de toepassing 
van deze wet aan den rechtel' te beool'deelen blijven of men in een speciaal geval 
te doen heeft met een ambtenaal' , ja dan neen, 

De quaestie is lang niet uitgeput , Zekel', eJ' zijn pel'sonen, omtrent wie niemand 
twijfelen zal of zij ambtenaren zijn, e~enzeel' als el' omgekeel'd pel'sonen zijn, 
omtl'ent wie niemand twijfelt of zij zijn wel'klieden, maal' tusschen deze twee 
categol'iën bevindt zich een gl'oote gl'oep van pel'sonen, die sommige kenmerken 
van beide categoriën vel'toonen: en van wie het in sommige gevallen zeet' moeilijk 
wordt uit te maken, of zij aan den eenen kant staan van de lijn tlie de beirIe 
categoriën scheidt, oan wel aan tlen andel'en, 

Een schel'pe scheidslijn te trekken, geloof ik niet, dat heden aan iemand gelukt 
is, en ik voor mij zal mij thans evenmin wagen aan deze moeilijke definitie, Ik geloof, 
dat dit wel'k misschien aan de practijk, maal' zeker aan de rechtspl'aak moet 
vel'blijven, 

Ik verheug er mij in, dat althans dit vaststaat, oat het artikel de dOOI' den 
Minister geschetste bepel'kte beteekenis heeft, en omdat dit vaststaat kan ik te 
eet'del' berusten in het mindel' bevl'edigend ant\\1oOl'd, dat de Minister mij heeft 
gegeven op de tweede vl'aag, die ik mij ten aanzien van dit artikel vel'Oorloofde, 

Vool'zekel', aan den vorm van het antwoord van den Ministel' ontbrak niets, 
Het was zoo hoffelijk mogelijk, De Ministel' vel'klaal'de zelfs dat hij sympathie ge
voelde voor mijn denkbeeld, maal' toch, indien ik zijn verklaring in haal' geheel 
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neem en ook als bet ware tusscben de regels mag doorlezen, dan komt zij toch 
hierop nedel', dat el' volgens den Ministel' niet te vinden is een VOOI' hem aan· 
nemelijke redactie, waarin mijn denkbeeld zou kUllnen wOl'den gekleed, Hoe hoflijk 
uitgespl'oken, daal'mede is reeds bij voorbaat aangekondigd het antwool'd, dat clke 
poging dezerzijds van de Ministel'stafel zou ontmoetcn, 

Onder die omstandigheden komt het mij niet l'aadzil.am 'lOOI' mij aan det'gelijke 
poging te wagen, Ik herhaal, ik kan te eel'del' tlaal'in bel'usten, IIU de beperkte 
beteekenis van het artikel vaststaat, 

Slechts vel'ool'loo( ik mij de vrijheid het vertrouwen uit te spl'eken - en hl't 
zou mij aangenaam zijn indien dit van de Regeel'ingstafel kon wOI'den beaamd -
dat, VOOI' zoovel' el' nu ambtenaren ovel'blijven, ell die zijn el' velen, omtrent wIe 
niet dOOI' een bindende verordening of een bindend reglement vaststaat wat geacht 
kan wOI'den datgene te zijn, waal'toe zij zich uit kracht van hun dienstbetl'ekking 
bebben verbonden, de Regecl'ing, VOOI' zoovel' haal' macht I'eikt, al het hal'e zal 
doen om die leemte zoo spocdig en zoo volledig mogelijk te doen vel'dwijnen, 

Die leemte zal in het vervolg niet bcstaan ten aanzien van het spoonvegpel'soneel. 
Ten aanzien van dit pel'soneel is gistel'enavond een algemeene maatl'egel van be
stuur' verschenen, waarvan ik, zooals niemand zal verwondel'en, met de g,'ootste 
belangstelling heb kennis genomen, Ik twijfel el' geen oogenblik aan, of ten aall· 
zien van de détails van dien maatl'egel zal nog heel wat critiek uitgeoefeno en 
menige vl'aag gesteld kunnen worden""" 

Maal' aangenaam is het mij te kunnen verklaren, dat de maatl'egel, in zijn 
geheel genomen, mij heeft bevl'edigd, 

Bij dezen maatl'egel toch wordt, voor zoove,' ondel' de tegenwool'tlige omstandig
heden mogelijk is - want, ik hel'haal, wat ik vroeger opmel'kte, wettelijke I'ege
ling vel'tlient in deze de vOOl'kem', maal' is op dit oogenblik niet te vel'kl'ijgen -
voldaan aan de wenschen, dezel'zijds geuit, 

Daal'bij toch wordt voorgeschl'even dat een reglement in het leven moet tl'eden, 
waal'in de voorwaarden, volgens welke de beambten en bedienden del' spool'\veg
diensten in den dienst worden genomen en in (Ien dienst werkzaam zijn, de loon
regeling VOOI' de ondel'scheidene categol'iën van personcel inbegrepen, zullen zijn 
nedel'gelegd, 

Verdel' wordt, zooals wij vel'langden, de weg geopend om wenschen en bezwal'en 
ter kennis te bl'engen van de bestuUl'del's, 

Voorts wOl'(lt arbitrage ingesteld, opdat bij geschillen tel' zake van disciplinaire 
sta'alTen een onpartijdige en billijke oplossing kan worrletl verkl'egen, Vel'del' wOl'den 
de opzeggingstel'mijnen gel'egeld op een wijze, welke, naaI' mijn bescheiden rnee
ning, alleszins goedkeul'ing verdient, Eindelijk wordt bij dien maatregel bepaald 
- ell daal'mee zal het bezwaal' vel'vallen zijn, dat doOI' den geachten afgevaal'digde 
uit Groningen VÓÓI' eenige dagen is geoppel'd - dat, wanneel' onvel'hoopt ovel'een
stemming tllsschen Regeel'Îng en maatschappijen niet mocht wOl'den vel'kregen, 
het aan de Regeel'ing zal staan zelfstanrlig de regeling vast te stellen, 

Deze maatl'cgel van bestllul' is, naar het mij vool'komt, inderdaad alles1.ins 
bevredigend, en het is mij aangellaam te kunnen vel'klal'en, dat die bevredigende 
indl'uk gedeeld wOl'dt doOI' mijn politieke vrienden, Dezel'zijds zal er ous geen be
lwaar bestaan onze stem aan ,Iit wetsontwerp te geven, 

De heer TROELSTRA : Wij hebben thans gekregen dien algemeenen maatregel 
van bestuur L die nu in de plaats zal tl'eden van de actie van het spoonvegpel'soneel 

L [Riel' wordt bedoelU heL I\on , bes!. 'an 7 April 1903 (Stb, nO, 96) tot nadere aan
vulling ,'an hel Algemeen ReglemenL voor den diensL op de Spoorwegen,] 
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.elf, Ik heb nog vóór die maatregel verschenen was dien reeds gequalificeerd als 
een lijmstok voor de lib~ralen, Nu ik dien malttregel in mijn handen heb, aarzel 
ik geen oogenblik om die qualificatie te hel'halen en de meening uit te spl'eken, 
dat dool' dezen maatregel van bestuul' niet de minste waarborg en zekerheid is 
verkl'egen dat zelfs maal' iets in den toestand van het spoorwegpersoneel zal WOI'
den vel'llnderd wat de al'beidsvoorwaarden en den diensttijd betreft" . , , 

Neen, wij weten allen dat het een bepaling wordt op het papiel', A Is de Regee
ring tegen een door een particuliere ondel'lleming vastgesteld loon in vel'zet zou 
komen, zal die heele bepaling een wassen neus blijken te zijn, 

Waal' ik als sociaal-democraat ronduit el'ken dat de Staat in het pal'ticulier 
bedl'ijf niet bindend kan ingl'ijpen, zu lt gij, mijn heeren , die aan den kant van het 
kapitaal staat, nog veel meel' voor dat argument van rechtvaal'digheid gevoelen 
dan ik , 

Men zal genoodzaakt zijn het loon aan te nemen dat de dil'ectie bel'ekend heeft, 
Men kan niet ingl'ijpen in de oecollomische verhouding tusschen wel'kgever en 
wel'kman, De loon-quaestie kan niet bij maatl'egel van bestuur geregeld wOI'den . , , 

Ik twijfel geen oogenblik of wanneer de organisatie van het spoOl'wegpC!'Soneel 
kennis zal hebben genomen van dezen algemeenen maatregel van bestuur, de 
tegenstand daal'tegen op zich zelf minstens zoo sterk zal zijn als tegen de straf
bepalingen, welke pil juist dOOI' dezen algemeenell maatl'egel zou moeten worden 
verguld, 

Daal'om protesteer ik namens mijn vrienden - en ik durf ook zeggen , namens 
het spoorwegpersoneel - el' tegen, dat niet alleen deze wetten hier worden voor
gesteld, maal' tevens dat een zoo treUl'ig spel met het pel'Soneel wOI'dt gespeeld, 
en zeg ik tot de liberale heeren: Bet ware VOOI' u, Mijn heeren, maal' betel' ge
weest dat gij onmidd ellijk met dl', Kuypel' waart medegegaan, dan thans zoo 
treurig om te vallen en u met del'gelijken valschen en bedriegelijken maab'egel 
van bestuur te laten overhalen om aan den kant van de Regeering plaats te 
nemen; gij, Mijn Heeren, libel'lllen, speelt bij deze gelegenheid een allel'tl'eUl'igste, 
beklagenswaardige rol , , , , , 

(9 April 1903,) 

De heel' TROELSTRA : Ik kom thans tot de bepaling van al't, 358bis, Die be
paling raakt ten eerste de ambtenal'en en ten tweede het spoorwegpel'Soneel. 

Eerst ovel' die ambtenaren" " " Mij is geen feit bekend van dienstweigering 
van ambtenaren, nu of vl'oegel', in ons land; en daarom meen ik, dat de Regeering 
niet de minste aanleiding heeft om dienstweigering van ambtenal'en strafbaar te 
stellen, De noodzakelijkheid van del'gelijke abnol'male bepaling is dool' de feiten 
volstrekt niet gebleken, En waarom is die bepaling abnol'lltaal7 lIet ontnemen aan 
hepaalrle pel'sonen van het recht om niet te werken, is een beschikking over hun 
al'beidskracht, die tegen ons rechtsbegl'ip il1l1ruischt, Degene die geen geld of goed 
bezit, maal' van zijn arbeid met hoofd of handen leven moet, heeft slechts één 
pl'ivaat bezit, dat is zijn arbeidskt-acht 

Nu wordt dOOI' de meerderheid del' Kamel' het pl'ivaat bezit zeer hoog gehouden ; 
maar hier ontneemt men voor enkele gevallen aan burgers van den Staat de be
schikking over dat natuurlijk pl'ivaat bezit , , , , , 

Gisteren is hiel' discussie gevoerd ovc!' deze zeer belangrijke \Taag: zijn nu vol
gens art, 2 gemeente,werklieden ambtenaren en dus stl'llfbaar als zij het wel'k 
staken 7 De meeste sprekers hebben erkend, dat de vraag niet opgelost is, doch 
een enkele spreke I' heeft den Minister dank betuigd voor diens mededeeling, dat 
de stl'afbepaling wel'klieden beb'of, en zeide, dat hem de zaak nu duidelijk was, 
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Maal' als deze quaestie niet totaal helde)' gemaakt wordt, wat eigenlijk amb
tenaren en wat werklieden zijn , dan zal de rechter die de wet eventueel heeft toe 
te passen in volkomen duisternis vel'keel'en, 

Gisteren zeide de Minister van Justitie: Gij vl-aagt licht omtrent de beteekenis 
dezer st)'afbepaling, ik geef u dat niet, want de l'echtel' zal eventueel de be
teekenis diel' woorden hebben vast te stellen, Maal' de rechter zal toch, om dat 
te kunnen doen in den geest van den wetgever licht moeten hebben, en al wat 
gij Minister over de vraag: "ambtenaar of werkman" hebt gezegd, heeft geen licht 
ontstoken, maal' laat ons zitten in Egyptische duisternis, 

De Minister heeft betoogd , dat ambtenaren zijn zij die leven ondel' een vigueur 
van een reglement, die dool' de publieke autoriteiten van gemeente of Staat zelf 
aangesteld worden of ontslagen, 

De Minister schudt ontkennend; dat kan dus wOl'den een nieuwe bl'on van ver
wan'ing, De zaak dient echter te wOl'den opgehelderd, Maal' wat de Ministel' heeft 
gezegd, komt ongeveel' hiel'op neder, dat een ambtenauI' is iemand die aangesteld 
is dOOl' den gemeenteraad zelf of ten gevolge van een algemeen reglement , en dat 
iemand die aangesteld wordt dOOl' het hoofd van een of andere gemeentebetrekking 
niet volgens een bepaald vastgesteld l'eglement, werkman zal heeten, 

Vel'schillende heeren, die goed met gemeente-administratie vcrb'ou wd zijn, heb
ben el' al op gewezen, dat die indeeling zee)' ongelijk zal wel'ken, want in het 
eene gemeente- of Staatsbedl'ijf zal dezelfde categorie dan kunnen zijn wel'krnan, 
in het andere ambtenaal', Met zulk een uitlegging zal men komen tot ecn zeel' 
ongelijke toeyassing van de strafbepaling, En cen waarschijnlijk gevolg van deze 
opvatting zal zijn, dat publieke lichamen el' op uit zullen zijn om de wel'klieden, 
zooveel doenlijk , aan te stellen als ambtenaren, 

Maal' als die uitlcgging van den Minister geldt en op den duur werklieden als 
ambtenaren beschouwd zullen wOl'den, dan zal de bepaling van art. 11 waal' de 
weJ'kliec.len uitgelicht zijn, precies neerkomen op de oude redactie, en dan begl'ijp 
ik niet welke waarde en beteekenis gehecht moeten worden aan de wOOl'den van 
den Minister van Justitie bij de algemeene beschouwingen: dat de werklieden el' 
uitgelicht zijn en dat het artikel nu alleen slaat op de ambtenal'en, 

Hij heeft daardoor althans den indrUK gemaakt, dat nu in het vervolg wat wij 
verstaan onucl' gemeente-werklieden, niet onder vigueul' van deze bepalingen zullen 
vallen, en de heel' lleemskeJ'k, die \'ooral in den laatsten tijd, een klein beetje 
met gemcente-wel'klieden te doen heeft gehad, heeft getracht den Minister op het 
volgens hem goede pad te bl'engen, door V001' te stellen om die gemeente-werklieden 
wel onder de bepalingen van het al,tikel te bl'engen, Welnu, c.laal'tegen meen ik 
te moeten opkomen, omdat de toestand van de gemecnte-werklieden allerminst zoo 
is, dat men hun het beetje kracht dat zij zouden kunnen uitoefenen tegen hun 
werkgevel's , zou behool'en te ontneltlen , , ' , , 

Dan wensch ik Cl' verder nog op te wijzen, dat VOOI' dienstweigering en over
tredingen van plichten, zoo wel bij ambtenal'en als gemeentewerklieden , de autori
teiten altijd nog de disciplinaire strafIen hebben, Men kan den mensch immers 
niet el'ger straffen dan in zijn brood, Het is niet pl'ettig een maand of wat in de 
gevangenis te zitten, maal' het is nog veel minder prettig, wanneel' men zich zijn 
brood ziet ontnemen, Welnu, dat middel hebben de autoriteiten altijd; doen 
ambtenaren hun plicht niet, dan kunnen zij worden ontslagen, En bij die discipli
naÏl'e macht behoeft dus nog ook niet de macht van het strafl'echt, zelfs niet op 
het standpunt van de Regeering, te worden gevoegd, 

Wat nu betreft het strafbaarstellen van spoorwegarbeiders, wanneel' zij zich 
niet houden aan den bepaalden termijn van opzegging, stel ik op den voorgrond, 
dat, als het spool'wegpersoneel besluit tot een algemeene staking met inacht-



666 WIJZIGINGEN VAN BET 

neming van den opzeggingstel'mijn, de Regeel'ing met dit artikel haal' doel toch 
niet zal bel'eiken, De Regeering zou dus op haal' standpunt veel stl'engere bepa
lingen moeten maken. Het is duidelijk, dat men de arbeiders niet verhinderen 
kan hun ontslag te nemen op een bepaalden dag, en daaruit volgt dus, dat el' 
geen waarborg bestaat, dat de Regeering haal· doel zal bereiken. Met welk begin
sel motiveert de Regeel'ing nu haal' optreden tegen het spoorwegpersoneel? 

Het spoorwegpersoneel behoort niet tot de ambtenaren, maar is in particuliel'en 
dienst, Mag nu de Hegeering personen in particuliel'en dienst verhindet'en tot sta
king ovel' te gaan? De Regeering zegt: ik mag dit doen op groml van het alge
meen belang. Als een dergelijke belangl'ijke tak van dienst stilstaat, is daardoor 
het belang del' gemeenschap aangel'and en ik, als Overheid) heb V001' dat belang 
te waken. 

Daal'in zit een beginsel, maal' is dit beginsel eenmaal aangenomen) dan zal 
men het weldl'a ook zien toepassen op wel·klieden van geheel anderen aard. Naar
mate zich de vel·schillende bedl'ijven meel' ontwikkelen in de richting van het 
groot bedl'ijf, zal werkstaking steeds meel' invloed op het belang del' gemeenschap 
gaan uitoefenen. 

Welnu, de ontwikkeling del' industl·ie in de l·ichting van het groot bedl'ijf gaat 
steeds voort. WOI·dt b.v. het bakkel'Sbedl'Îjf in de meeste steden van ons land niet 
bijna geheel gevoerd dool' gl'oote bl'Oodfabrieken, Staken dus de bakkel'sgezellen, 
dan wordt het belang del' gemeenschap ernstig benadeeld. Dit gevoelt ieder en 
dus zal de Regeering op gl·ond van haal' beginsel el' ook toe moeten komen aan 
de bakkersgezellen het recht van werkstaken te ontnemen. Zoo zou ik nog andere 
categol'Îeën van wel'klieden kunnen noemen, aan wie op den duur volgens het 
systeem del' Regeel'ing het stakingsl'echt zal wOl'den ontnomen. 

El' is nog iets andcl·s, Meel' en meel' wOl'den de groote bedrijven dOOl' de ge
meente aan zich getl'okken, en ook aan de wel·klieden in die bedrijven zal het 
stakingsrecht wOl'den ontnomen. 

Dit is het gevaal'lijke voor de toekomst in het standpunt del' Regeel'ing, Dit 
leidt op den duur tot kneveling van een steeds gl'Ooter deel del' vakbeweging. 

Wat het spool'\vegpel'soneel betreft, moet de vraag gesteld worden, waal'om in 
ons land een maatregel in het leven moet wOl'den gel·oepen die in ge~n enkel 
ander land van EUl·opa bestaat,. .. 

Nu zegt men van den kant del' Regeering: wij moeten in ons land bijzondel'e 
maatregelen tegen het spool'\vegpel·soneel hebben, omdat ons land is een transito 
lant!, Dit is zoo) maal' hiel' vindt veel vel'Voer te water plaats, waardoor wij min
der dan andel'e landen afhankelijk zijn van het spool'\vegvel·keer. Andel'e landen 
van Europa hebben evenveel belang bij een geregeld spool'\vegverkeel' a.ls ons land. 

Wanneer wij nu nagaan, dat ovel' de lijnen van den Staat New-YOl'k in Amel·ika 
een groot gedeelte van het koren en andere wal·en , die in Amerika wOl·den vel·· 
bouwd of vervaardigd, juist naar de haven va.n New-York worden vervoel'd, dan 
kunnen wij gel'ust zeggen, dat New·York voor Amerika is, wat Nedel'land is VOOI· 
Europa.. En nu komt juist de Staat New-York niet voor onder de Staten, waal' 
bijzondere stmfbepalingen voor het spoorwegpersoneel zijn gemaakt, 

Waal' dit alles het geval is, komt het mij VOO", dat deze bepalingen niet te 
recht dool' de Regeel·ing zijn voorgesteld en da.t alle gl'onden, dool' ons tegen deze 
bepalingen aangevoerd, zijn bevestigd in het feit, dat Nederland in EUl'opa een 
unicum is eR zelfs in Amerika sler.hts in enkele Staten del'gelijke bepalingen 
vool'komp.n. 

De heel' DRUClmR: In de eerste plaats wensch ik de stelling vol te houden, 
dat in dit artikel is gelegen nieuw recht. , .. liet is volkomen juist, dat oIienst-



WETBOEK VAN STRAFRECHT, Art. 358bis, 667 

weigering en contractbreuk, bij ambtenal'en en spool'wegpel'Soneel, ook thans reeds 
is onrecht, in strijd met gedane beloften, met aangegaan akkool'd, Iemand, die 
zich als ambtenaar of als spoorweg man aan del'gelijk feit schuldig maakt, kan thans 
disciplinait' worden gestraft: hem kan tl'effen iedel'e disciplinaire maatregel , die op 
zulke gevallen is gesteld: berisping, boete, schorsing, ja zelfs ontslag, Wat den 
spool'wegman aangaat , wanneel' hij zijn overeenkomst niet naleeft, stelt hij zich 
bovendien bloot aan een bUl'gel'rechtelijke vOI'del'ing, die wel is waal' bij ons 
niet ,likwel'f tegen een wCI'kman wOl'dt ingesteld. maal' die. wanneer de wet
geving en de l'echtspl'aak doeltl'effend zijn ingel'icht - het blijkt uit de el'va
ring in andel'e landen - wel degelijk ook tegenovel' den werkmalI eITect kan 
hebben, Dat alles is oud, die repressie van het om'echt hebben wij, Maal' wat 
nieu w zou wezen in onze wetgeving, dat zou zijn de strafbepaling tegen dat 
onrecht, en behoudens het geval van de zeevisschel'ij, zouden wij hiel' wel'kelijk 
scheppen nieuw recht. 

In beginsel heeft de Staat daal'toe zeel' zeker de bevoegdheid ook gebl'uik te 
maken, om nog eens uitdrukkelijk dool' een wettelijke bepaling aan den ambtenaal' 
en den spool'wegman in te scherpen, dat hij zijn plicht heeft na te leven, Toch 
blijft het onze taak deze stt'afbepaling te toetsen en haal' innel'lijke waarde na te gaan, 

De gebeul'tenissen van tie laatste dagen mogen ernstig zijn, zij ontheffen ons 
niet van den plicht, de gedane vooI'stellen naai' hun innerlijke waal'de te beool'deelen, 

Daal'om zij het mij vergund na te gaan , of het vool'gestelde stl'afwetartikel is 
nood ig en doeltl'effend , of het is billijk tegenover degenen tegen wie het is gericht, 

Is het artikel noodig en doeltl'eJTend 7 
Een staking bij do spool'wegen. is, afgezien van een abnol'llale anal'chistische 

staking als wij dezel' dagen beleven , een oeconomisch vel'schijnsel. Of nu een 
staking als oeconomisch vel'schijnsel gelukt of niet, hangt af aan den eenen kant 
van de betrekkelijke economische kmcht van de pal,tijen die tegenovel' elkaal' staan, 
maal' aan den andel'en kant ook niet minder van de macht van de publieke opinie 
en van de vmag aan welke van de stl'ijdende partijen die openbare meening haal' 
machtigen zedelijken steil n vel'leent ... . . 

]s ondC!' die omstandigheden een strafwet noodig 7 Ik zou geneigd zijn, die 
vmag ontkennend te beantwool·den. Wanneel' men art, 358bi" voor wover het op 
den enkelen stakel' ~Jaat, in het oog vat, moet men toch wel tot de conclusie 
komen , dat die enkele stakel' voldoende beteugeld wOI'dt dOOI' de kl'achtige disci
plinaire maatregelen, olie men tegen hem kan nemen, en wanneel' het een staking 
in het gl'oot geldt, dan zal het zeel' de vraag zijn, of deze dool' een strafwet 
wOI'dt tegengehouden, 

De verleiding is gl'OOt, VOOI' te lezen wat in de vergadering van 4 Febl'uari 
18lJ6 in den F,'anschen Senaat werd gezegd door den toenmaligen voorzitte,' van 
den Ministen·aad. Het is niet alleen uit een litel'air oogpunt, maal' ook wegens 
den zakelijken inhoud een genot te lezen wat daal' te vinden is op bladz, 77 van 
de Anna/es du Sé1lOt 45ste deel. Tot besparing van tijd zal ik het niet voo,'lezen, 
maal' ik zou aan degenen, die nu meen en , dat ,nen slechts een al'tikel in het 
Stl'afwetboek heeft te schrijven om geen staking meel' te beleven , in ovel'weging 
willen geven , in een I'ustigel' uur eens te lezen wat door dien bewindsman toen 
is gezegd, Ik voeg e,' bij , dat een Fransch geleerde, die het vOl'ig jaal' een boek 
heeft geschl'cven speciaal ovel' de toepassing van de al'beidswetten op bed ienden en 
wCI'klieden van den Staat, prof. Maul'ice Bourguin te Parijs, na een zee" uit
voerige bespreking en met aanhaling van feiten, die zich in Frankrijk hebben 
voorgedaan, tot de slotsom komt, dat een strafwetartikel hiel' niet is het aange
wezen repressie-middel. Ook hier dus een getuige, die een argument verschaft, 
dat men niet kan noemen een gelegenheidsal'gument. 
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Tegen de toepassing van dit artikel zullen bovendien tweeërlei bezwal'en rijzen. 
Het is vooreerst het practische bezwaar van de toepassing, algemeen bekend sedel't 

men over deze zaak heeft gespl'oken, uitvoerig behandeld in de debatten van de 
Juristen-vereeniging, o. a, dool' pl'of. Goudsmit, onlangs nog herhaald dooI' een 
man van ervaring in de I'echtspraak, den raadsheer Wttewaal te Arnhem in de 
Al'Ilflemschp. Courant van 12 Maart van dit jaar, 

Natuurlijk dat bij een staking door enkelen , bij een zeer partieele staking dus, 
de toepassing van dit artikel niet stuit op bezwaren . En wanneel' de Regeering 
in haal' Memorie van Antwoord zegt: indien gij u de staking maal' goed voorstelt, 
zult gij geen bezwal'en bij de toepassing van dit artikel zien, dan is het maar de 
vraag wat men een goede vooI'stelling noemt. Denkt men zich een staking als die 
te ZUI'ich, waaT het geheele personeel op een gegeven oogenblik als één man het 
wel'k nederlegde , dan moet men indel'daad vragen, hoe men zich in del'gelijke ge
vallen de toepassing van een stl'afwetartikel vOOl'stelt. 

Voorbeelden, in dit opzicht gegeven om ons te tl'oosten, zijn niet andel's dan 
voorbeelden op het papiel', Allen te strafIeu zal zeel' moeilijk zijn; enkelen el' uit 
te nemen, zal de paedagogische wel'king van een dergelijke strafwet niet vel'stel'ken, 

Evenmin zal ik uitvoerig spl'eken over een juridisch bezwaar, dat gerezen is 
naar aanleiding van de wijze waarop de Regeel'ing de strafbepaling heeft gecon
strueerd. De straf mI alleen toepasselijk zijn, als ten tijde van de dienstweigering 
de dienstbetrekking nog bestaat, en de heel' Heemskel'k heeft in zijn rede, in de 
vOl'ige week hiel' gehouden, uitdl'ukkelijk het al'tikel zóó uitgelegrl, dat het alleen 
toepasselijk is zoolang niet de dienstbetrekking is verbroken, Of de dienstbetrekking 
nog bestaat dan wel of zij vel'broken is, is een vraag van burgerlijk I'echt, een 
vl'aag waarop de algemeene maatl'egel van bestuur geen invloed kan hebben, 
wanneer zij niet in overeenstemming is met de regels van ons bUl'gerlijk recht, 
Nu is het bestaande bUl'gerlijk recht volgens art . 1639 BUl'gerlijk Wetboek aldus, 
dat degenen die vallen onder de daal' genoemde dienst- en werk boden , met ver
beUl'te van zekere schadevergoeding te allen tijde hun dienstbetl'ekking kunnen 
verbl·eken. Wanneer men nu, met vel'schillende schrijveJ's, moet aannemen, dat 
dit is een bepaling van dwingend recht, dan kan noch de oVeJ'eenkomst, noch de 
algemeene maatl'egel van bestuur daaraan iets vel'andel'en, Dan zal dus, VOOI' 
zoovel' het spoorwegpersoneel behoort tot de "dienst- en werkboden", en dat is 
ten aanzien van een groot gedeelte het geval, die te allen tijde de dienstbetl'ek
king kunnen verbreken, en daaraan ontkomt men niet doOI' de bepaling van dit 
artikel. 

Die vraag is bespl'oken in de schriftelijke stukken en de Regeel'ing heeft niet 
anders geantwoord dan dat dit kan worden geregeld bij de overeenkomst. Wanneer 
juist is wat ik daal'omtrent heb gezegd, is dit argument niet afdoende. Ik wil el' 
nog bij voegen, dat de meest geraadpleegde schrijver over ons bUl'gerlijk recht, 
Diephuis , deze bepaling van art. 1639 zóó gelukkig vindt, dat hij daarin ziet een 
I'eden van aanbeveling VOOI' zijn meening om al·t, 1639 toe te passen in ruimeren 
zin dan de meesten doen, zood at bijv. ook el' ondel' wuden vallen gouvel'l1eurs, 
tooneelspelel's, secretal'issen, enz, 

Wat het recht van de toekomst betreft , in het ontwerp door den vOl,jgen Minister 
van Justitie aanhangig gemaakt en in het ontwerp, uat ik de eer heb gehad te 
mogen bewerken) was dezelfde regeling getl'offen, Uit geschiedt evenzoo in de 
meeste buitenlandsche wetten. Het zal mij ver wond eJ'en , of de Minister van Justitie 
in het ontwerp op de arbeidsovereenkomst, dat wij van hem te wachten hebben , 
zal kunnen gedaan krijgen) die zaak in een anderen geest te regelen, Men zal 
toch niet de geheele burgerrechtelijke regeling omvel' kunnen werpen) ten einde 
dit strafwetartikel in orde te brengen I 
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Dit alles is echtm' niet het belangrijkste. Dool' wijziging zou daal'aan voo I' een 
deel zijn te gemoet te komen. 

liet el'nstige , principieele bezwaar tegen dit artikel, was de eenzijdige oplegging 
van een bijzondere verplichting, het scheppen van een exceptioneel I'echt, zonder 
,lat daal' exceptioneele beschel'ming tegenover stond. 

Dat dit is exceptioneel recht kan illllet'daad, naar het mij voorkomt, moeilijk 
wOl'den ontkend, Elke amlel'e staking dan die in het spool'\vegbedrijf en de ambte
naarswereld blijft strafl'echtelijk geoOl'loofd, Zelfs wOI'dt niet stmfl'echtelijk getl'o{fen 
een gelijktijdige staking in tal van vakken, wanneer maal' het spoorwegbedl'ijf 
daarbuiten gelaten wOI,dt"",' 

Waal' wij maken zullen een exceptioneele strafrechtbepaling , dient daartegenovm' 
te staan een bijzondel'e bescherming, aan de pel'Sonen, die getrofl'en worden, te 
vel'leenen, 

Nu is daartoe dezer dagen vel'sehenen het Koninklijk besluit van 7 April [S/h. 
nO, !l6] en ik wensch thans ten slotte, zoo onpartijdig als het mij mogelijk is , 
van mijn standpunt de Iicht- en schaduwzijden dezer regeling te bezien. 

In één opzicht ben ik dankbaal' , namelijk voor een bijvoeging, die in dien al
gemeenen maatl'egel is opgenomen, vet'geleken met de korte schets, die ons in de 
Memorie van Antwoord is vool'gelegd. Wij lezen nu aan het slot van het eel'ste 
lid van al't. I, dat, wanneer geen overeenstemming wOl'dt bereikt tusschell den 
Minister en de bestuurdel's del' spool'\vegdiensten, de Minister bevoegd is zelfstallllig 
rle regeling vast te stellen, .. , , . 

Een lichtzijde van den algemeenen maatregel is voor mij verder, dat ik daal'in 
zie een gewichtigen stap in de richting van exploitatie van onze spool'\vegen dool' 
de Overheid zelf, een stap, dien ik met vl'eugde begl'oet. 

Daal'tegenover staan evenwel nadeelen, 
De oeconomische toestand van het spoorwegpersoneel wordt dOOI' dezen aIgemee

nen maatregel in meel' dan één opzicht niet beter, maal' slechter, Laat ik, om 
een vOOl'beeltl te noemen, een oogenblik stilstaan bij den opzeggingstermijn, Het 
is voldoende gebleken, dat thans bij de IJollandsche IJzel'en Spoorwegmaatschappij 
niet gel.]t een tm'mijn van opzegging, zood at op het personeel van die maatschappij 
het art. 358bis niet zou kunnen worden toegepast. De heel' de Savol'nin Lohman 
zegt daal', dat dit iedel' oogenblik kan veranderen, Het zij zoo. Maal' dOOI' den 
algemeen en maatl'egel is het nu reeds veranderd, en die verandering wOl'dt eerder 
van kl'acht dan andere deelen van den algemeenen maatregel, want in de vCI'dere 
bepalingen ziet men, dat de regeling van den opzeggingsteJ'mijn behoort tot die 
deelen van de regeling, welke al zem' spoedig in wel'king tl'eden, . , , . , , 

De hoofdvl'aag is evenwel of voldaan is aan de voorwaal'de, die door velen in 
deze Kamel' werd gesteld, de vool'waarde n1. dat een strafwetal'tikel niet zou be
hool'en in werking te treden vóór dat de rechtspositie verzekel'd was. Bij de be
antwool'ding van ,!ie vraag wijk ik af van den geachten afgevaal'digde uit AI'nhem, 
rlen heer Rink, die gisteren vel'klaal'de daal'omtrent VOOI' zich zelf en zijn vrienden 
tot een bevestigend antwoOl'd te zijn gekomen, Ik laat daal', dat, volgens de op
mel'king van den heel' Lohman, degenen die in dit opzicht een voorwaarde wen
schen te stellen, zouden moeten vel'langen een wettelijke )'egeling. Ik verdiep mij 
niL,t in de vl'aag of het mogelijk zal zijn, aan te tasten de rechtsgeldigheid van 
den algemeenen maatl'egel. Ik wil niet tl'achten op te sporen vel'schillende ge
breken van hetgeen in dien algemeenen maatregel is neel'gelegd, want aan ieder 
menschelijk weJ'k kleven gebreken en allerminst zou men het bestaan va~ eenig 
gebrek mogen verwijten aan een maatregel als deze, wa:l1'voor de bouwstoJTen in 
zoo kOI'ten tijd moesten wonlen verzameld. 

Wat de hoofdzaak is, is hetgeen ik j\. VI'ijrlag opmerkte en wat niet vel'i\nderd 
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is nu wij den tekst van den maatregel kennen, n1. dat wij niet wetcn wat el' in 
de regeling zal komen te staan, Wij weten, behoudens enkele punten, niet andel's 
dan dat el' een regeling zal komen, En wanneel' zal die I'egeling el' zijn 7 .. , , , .. 

Het blijft dus, zooals velen in den lande v I'eestl en , en zooals ik de vorige week 
ook heb uiteengezet, het blijft el' bij, dat wij beginnen met een strafwet, \'ÓÓI' 
dat de rechtspositie is geregeld. En dàt is het groote, het pl'incipieele bezwaar, 
dat tegen de strafwet van den beginne is gemaakt .. , ... 

Mijn staatkundige vl'ienden en ik hebben gistet'en bij art, I van dit wetsontwel'p 
getoond, dat, waal' het ons eelligszins mogelijk is, wij met de Regeel'ing willen 
meegaan, 'regen dit artikel evenwel zijn bij ons, hoewel wij et'kennen dat de be
zwaren niet zóó el'nstig meel' zijn als in den aanvang, toch nog zoo o\'el'\vegende 
bedenkingen ovet'gebleven, dat wij aan dit artikel tot ons leedwezen niet onze 
stem zullen kunnen geven, 

De heel' STAALMAN: Met het betoog del' Regeel'ing, waal' het belt'eft ambte
nal'en van den Staat) in dienst dus ter uitoefening van de functiën del' Overheid, 
ga ik volkomen meê, 

Ik geef óók toe, dat het recht de" Overheid op geltoOl'zaamheid mn haal' ambte
naren is een volstrekt recht) maal' op een voorwaardelijke gehool'zaamheid" .... 

Dit hoog beginsel mag in al den diepen ernst van zijn beteekenis dOOI' niemand 
die op Christelijk en gl'ondslag staat ooit wOI'den pl'ijsgegeven. 

Maar, en hierop leg ik den nadruk) de Ovel'heid zelf houde het hoog en wake 
met alle vool'zichtigheid tegen een willekeUl'ige uitbreitling van haar gezag, opdat 
haal' hooge positie niet wOl'de een fictie 

En daaraan maakte de Regeering zich naaI' mijn meening schulJig bij het neel'
schrijven en de vel'dediging \'an dit artikel in de Memorie van lleantwool'ding, 

Na de uiteenzetting van (Ie verhouding van den ambtenauI' tot de Ovel'heid zegt 
zij met een onverklaarbul'e gemakkelijkheid, die ik ook roekeloosheid zou kunnen 
noemen, in de Memol'Îe van Antwool'd [hiel'vool' bI. 536]: 

"Hetgeen hierboven omtl'ent dienstweigel'Îng van ambtenaren werd gezegd, geldt 
- mntatis mutandis - ook VOOI' spoorwegbeambten, die wel in particulieren dienst 
zijn, maal' toch dienstvel'l'ichtingen verl'ullen, die I'echtstl'eeks met tien publieken 
dienst in verband staan," 

Met deze gevaarlijke stelling, met deze toepassing 1Ilutatis mutandis, kan en mag 
ik mij niet vereenigen, 

Dit is een uitbreiding van het overheidsgezag , die in haal' conseqnentiën ons 
moet voel'en tot staatssocialisme, 

De verhouJing dezel' spoorwegbeambten is absoluut op geenel'lei wijze aan te 
,luiden als van publiekl'echtelijken aal'd, 

Zij zijn in pal,ticuliel'en dienst hunner maatschappijen en de Ol'erheiJ kan, ook 
niet aan de omstandigheid, dat zij dienstvel'l'ichtingen vervullen die I'echtstl'eeks 
met den pIl blieken dienst in verband staan, ne bevoegdheid, het recht ontleenen 
van hen te eischen de absolute gehoorzaamheid, tlie zij van haar eigen ambtenaren 
heert te vordel'en, 

Hoogstens zou dit ten deele kunnen gelden voor tie ,lil'ecteuren det' spool'\veg
maat~chappijen, doch nooit voor de beambten bij de maatschappijen in zuivel' 
particulieren dienst, 

De Overheid betreedt hiel' een tel'l'ein waal' zij niet bevoegrl is op te tl'eden, 
En de Regeel'ing voelt dit ook zelf wel. ftnmers wal'e haar verhouding tot de 

beambten der spoorwegmaatschappijen van den aard, als zij hier betoogt, de in
stelling van een spool'\vegbl'ig<\(\e zou overborlig zijn. 
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Dat lichaam zal staan in de geschetste verhouding van llen ambtenaar tegeno\'el' 
de Ovel"11eid , 

Dit artikel rust op de basis van een m, i, v"lsb'ekt valsche stelling, Hier wOl'dt 
gequalificeerd als insubOl'dinatie, als opstand tegen de Ovel"lleid, wat niet amlm's 
is dan een .Iienstw igm'ing die civielt'echtelijk vt!l'volgbaal' is, omdat wel de be
ü'okken maatschappijen, maal' nooit de beambten in publiekt-echtelijke vel'houding 
staan tegenovel' de Overheid, , , , , , 

De heel' MARCIIANT: EI' komt in art. 358bis een tel'm V001' die niet zuivel' 
Nedet'landsch is, namelijk: "wettig daal'toe gelast", Ik geef den Minister in ol'er
weging dit te wijzigen in: op wettig bevel, of iets del'gelijks, 

De heet' LOEFF, Minister va" .Justitip: Vooraf ga de verklaring> dat ik de door 
,Ien heer Mal'chant in overweging gegeven wijziging gaarne ovel'neem."", 

lIet heeft mij genoegen gedaan, dat tie heel' Rink zich voldaan heeft vel'klaal',l 
riOOl' clen algemeenen maatl'egel ,'an bestuur pn wat daal'mede in verband staat, 
Ik zal zijn wensch tot reglementeel'ing zoo veel doenlijk van de dienstbetrekking 
van ambtenaren zeel' gaal'l1e ovel'bl'engen aan mijn ambtgenoot van Binnenlamlsche 
Zaken, en ik twijfel niet, of deze zal aan dien wensch de noodige nal1flacht schenken, 

Ten aal11.ien van de explicatie van het begrip "ambtenaal'" , zooals dat VOOI'
komt in al't. 358bis, moet ik blijven staan op het standpunt, dat ik te dien aan
zien heb ingenomen, Ik zal nu daal'omtl'ent niet in nadere details treden, Slechts 
wil ik even aanstippen, dat naat' mijn overtuiging de schuld niet enkel bij mij 
ligt, als de hem' Schapel' mij gistel'en niet vel'mocht te begrijpen, 

Uit het standpunt gisteren dOOI' mij ingenomen mlgt, dat de gemeenten het in 
haal' macht hebben, zooals zij dat ook tot dusvet' mel het oog op de artt. 358 vgl. 
\Vetboek van Strafl'echt hadden, te bepalen, of pel'sonen, werkzaam in haar dienst 
of haar bedrijf, zullen zijn ambtenal'en dan wel bloot wel'klieden, tot haal' staande 
in zuivel' privaatrechtelijke dien. tbett'ekking, Zijn pel'Ronen in dienst eener gemeente 
tot ambtenal'en gemaakt, dan vallen ze ondel' het vOOl'gestelde artikel. Dat is V001' 
hen de onvoordeclige zijde, Daal'tegenover staat, dat alsdan - en dat is de VOOI'
lleelige zijde - hun rechten en vel'plichtingen bij l'eglement worden geregeld en 
onder de beschel'ming van het publieke recht komen te staan, 

In verband hiermede wil ik ook nog aanstippen, dat ten gevolge van de wijzi
ging, in de oOl'spronkelijke redactie van art, 358bis gebl'acht, dienstweigel'ing van 
al'beitlel's, bij gemeenten en andel'e openbare lichamen in dienst, voor zoo vel' die 
al'beiders niet zijn ambtenal'en , stl'affeloos kan worden gepleegd, En op deze wijzi
ging van het artikel is ondel' meel' de ovenveging van invloed geweest, dat te 
hu nnen aanzien niet is geschied of geschieden zal. wat ten aanzien van het spoor
wegpel'soneel heeft plaats gegrepen of zal plaats gl'ijpen, namelijk dat tel' vel7.eke
dng van een betere regeling hunner dienstbetl'ekking een algemeene Inaatl'egel 
van best u UI' is uitgevaardigd, en dat dool' een enquête een onderzoek zal wOl'den 
ingesteld naai' hetgeen aan hun rechtspositie ontbreekt, 

Dat IIU, zooals betoogd is, de bepaling zeel' ongelijk zal werken, omdat de eene 
gemeente pel'sonen tot ambtenaar zal maken, die de andere gemeente eenvoudig 
in privaten dienst houdt, is een gl'ief, die, ten minste op dit oogenblik, redelijkel'
wijs niet kan worden aangevoel'd, Hetzelfde bezwaal' kan men toch doen gelden 
tegen iedere bepaling van het Stl'afwetboek, waarin de uitdrukking "ambtenaar" 
vOOl'komt, Wenscht men een voorbeeld 7 IJet is niet moeilijk aan dat verlangen 
te voldoen. Een pel'Soon in dienst eonel' gemeente vel'duistel't gelden, rlie hij in 
zijn bediening ondel' zich heeft. Stellle de gemeente hem als ambtenaar aan> zoo 
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zal hij als zoodanig krachtens al·t. 359 wegens ambtsmisdl'ijf worden gestl·art. Maal' 
indien zijn dienstbetrekking een bloot pl'ivaatrechtelijke is, maakt hij zich enkel 
schuldig aan het gemeene misdl'ijf van vel'duistering, in art. 321 Wetboek van 
Strafl'echt omschreven. 

De geachte afgevaal'digde, de heer Troelstra , heert gezegil, dat hij, ofschoon 
het niet aanvaardende , zich kon indenken in het algemeene beginsel, dat tcn 
grondslag ligt aan dit artikel. Hij heeft el'kend, dat, in vC1'banrl met het Staats· 
belang, inderdaad de betrekking van ondel'geschiktheid waal'in een ambtenaar tot 
de ûvel'heid staat, en het algemeen belang bij de t1'ouwe dienstvervulling van hct 
spoorwegpersoneel betrokken, al'gumenten aan de hand doen om een ingl'ijpen van 
den strafwetgevel' bij dienstweigel"ing te I·echtvaal·digen. 

Maar, heeft hij daarbij gevoegll, op welken weg begeeft gij ti, wanneer gij zoo 
handelt ten opzichte van het spoorwegpel'soneel? Moet gij cr dan ook niet toe 
komen, datzelfde beginsel ,Ioor te voeren ten opzichte van tal van andel'e belh'ijven, 
tlie evenzeer dat algemeen belang l"aken? Moet gij el' dan ook niet toe komen 
dienstweigering in al die bedl'ijven stJ-afbaar te stellen, waal'bij zij ingaat tegen 
het algemeen belang? 

Tk wensch hiel"Op dit te antwool'den: Wat bij dit voorstel geschied is ten opzichte 
van het spoorwegpel'soneel, hopen en vertl'ouwen wij, dat nimmer noodig zal 
worden ten opzichte van hen, die in andel'e soortgelijke bedl'ijven van algemeen 
belang werk7.aam zijn. Wij gaan uit van de overweging, dat ook or dit telTein 
de stmf niet anders behoort te zijn dan een ultimum remedium. Wij meenen, dat 
dit ultimum remedium bij het spool"\vegpel"Soneel toepassing vinden moet ter wille 
van het betrokken algemeen belang, zonder dat wij op dit oogenblik overtnigll 
zijn, dat het verder dan ten opzichte van deze ééne categorie van in privaten 
llienst wel'kzame contl"actbreukige personen aangewend behool·t te worden. 

Waarom hier te lande, vl'aagt de geachte afgevaal'digde verder, een dergelijke 
bepaling. terwijl zij nergens anders bestaat 7 In antwool'd op die vraag wijs ik den 
geachten afgevaardigde op zijn eigen vel'klal'ing, dat vel'schillende Staten van Noord· 
Amel'ika sool·tgelijke stl"afbepalingen hebben uitgevaardigd. Maar al wal'c indm'daad 
dienstweigering van spoorwegpersoneel nel'gens strafbaar, zoo zou die omstal1l1ighcid 
den Nederlandschen wetgever toch niet ontheffen van den plicht, het cel'st van 
allen den weg del' strafbaarstelling te betreden, nu hier te lande het dwingend 
gezag del' stmfwet met te ontberen blijkt. 

Buitendien, ook in EUI'opa is dienstweigering in pl'ivaten dienst hiel' en daar 
met stmf bedreigd. lIet is waar, deze strafbedl'eigingen zijn doorgaans niet gericht 
tegen dienstweigel'ing van in het spoorwegverkeel' wel'kzame pel'sonen, Zij keeren 
zich tegen hen, die aan een telegraallnrichting of aan een sOOl·tgelijke ten alge· 
meenen nutte geëxploiteerde ~erkeel'sinrichting zijn verbonden. Maar de verwant
schap tusschen SpOOl'· en telegraaf· of telephoonwezen is toch wel zoo groot, dat 
hetgeen in die Europeesche landen bestaat, analoog mag heeten aan hetgeen thans 
hiel' wOI'dt voorgesteld. 

De geachte afgevaardigde verliest ten slotte nog een belangl'ijk punt uit het oog. 
T n vel'schillende Europeesche landen heeft de Staat de spool"\vegen genaast. In die 
landen - ik meen bijv. Pruissen , Ilelgië en Zwitserland te mogen noemen - is 
dus wat hier Etrafbaal' wOI'dt gesteld ten aanzien van het spoorwegpersoneel, 
dienstweigel'ing van openbare ambtenaren. En tel' juiste waal'deering van dit \'el"Schil· 
punt bedenke men, dat dienstweigel"ing van ambtenaren op zich zelf reeds stl·af· 
baal' is, althans stl'afbaal' behoort te zijn. Daarentegen zal tlienstweigCl'i ng van 
spoorwegpersoneel volgens de vOOl'gestelde bepaling alleen gestraft kunnen wOl'den, 
als zij wOl'dt gepleegd met liet oogmerk van verkeersstremming. 
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De heel' Schaper verklaartIe zich bezwaard, omdat ondel' al't. 358bis ook vallen 
diegenen, die tijdelijk in het spoorwegverkeer werkzaam zijn gesteld, 

lIeb ik den geachten afgevaardigde goerl begl'epen, dan meende lIij tevens, dat 
die uiteh'ukking "tijdelijk" ook sloeg op ambtenaren, Dit is allerminst het geval. 
De uittll"ukking i~ alleen met het oog op het spoorwegpm'soneel gebezigd, En haal' 
opneming in art, 358bis is ten volle gemotiveel'd, 

Waal' het in ons systeem verboden moet zijn door contl'actbl'euk een crimineel 
oogmel'k te bereiken, behoort dit VOOI' het pel'soneel in zijn geheel te gelden, EI' 
is mijns inziens gepn afdoende reden voor verschillende behandeling van tijllelijk en 
voor goed aangestelden , , , , , , 

De heel' Ol'uckel', die zijn oppositie tegen art, 358bis breed IIceft opgezet, is 
begonncn met de bewel'ing, dat wij bij deze stl'afbepaling zouden te doen hebben 
met ,tieulO recht, Ik ben niet de eerste, die dit ontkent, Reeds voor mij deden het 
anclel'en; hun betoog schijnt mij afdoende"" , , , 

De gebeurtenissen del' laatste weken, en wat ook thans nog om ons heen ge
schiedt, illustreeren zeker betel' dan eenig betoog, de ju istheid del' gl'ondcn, .Ioor 
tie Regcel'ing tel' verdediging hal'el' wetsvoordl'acllt bijgebl'acht, Evenwel, volgens 
dcn geacllten afgevaardigde uit Groningen zijn de vool'gestelde bepalingen noch 
noodig, noch doeltrcffend, noch zijn zij billijk tegenover degenen tegen wie zij zich 
richten, , , , , , 

De geachte afgevaardigde had twee bezwaren van ernstigen aard tegen be bepa
ling, Vooreerst zou zij geen toepassing kunnen vinden, Het is mogelijk, dat in het 
een of andcr bijzondere geval - de geachte afgevaardigde heeft zelf zich op een 
zeel' bijzontler geval beroepen - de bepaling inderdaad ongebruikt zou moeten 
blijven, Maar ik lIerhaaI , dat voor ons de kracht van de bepaling vool-al gelegcn 
i~ in haal' preventieve wel'king, 

\'001' iederen strafwetgever is deze prcventieve werking zijner bepalingen ecn 
momcnt van het hoogste gewicht, Ons bestaand Wctboek van Strafl'echt level-t 
dam'van weel' het sprekend bewijs, Ik heb mij de moeite gegeven aan de hanel van 
de vel'zamelingen van jUI'isprudentie, eens na te gaan hoeveel bepalingen vau ons 
Slmfwetbock, sedCl,t zijn invoering in 1886, vel'moedelijk nimmer zijn toegepast 
gcworden, Wanneer ik nu niet al tc vcel heb ovel' het hoofd gezien - hetgeen 
ik niet geloof, want ik heb getmcht de beschikbal'e gegevens el'l1stig na te gaan -
dan mag ik de vel'klal'Ïng afleggen, dat meer dan 50 pct, van de artikelen van 
llit wetboek sedert 1886 nimmei' in toepassing zijn gebracht, Wat blijkt daal'uit 7 
Dat tc recht de ontwel'pel' van dit wetboek vel'trouwd heeft op den mOl'eelen dwang 
tot onthouding van misdaad, dien ne enkele bedl'eiging van stt-af zou opleggcn 
ovcml, waf U' iemand in de verzoeking zou komen kwaad te doen, 

liet andcre, juridieke bezwaal' van den geachten afgevaal'digde is vervat in de 
vmag: wat komt el' van de toepassing van uw bepaling te recht, als, bij een 
cvcntueelc ~taking, onzekei' is or het dienstconb'act niet reeds met de dienstwcige
ring vcrbl'oken is, en vooral, als die verbl'eking uit het dwingend voorschl'ift van 
,u't, 1639 Burgerlijk Wetboek volgt 7 Ik blijf op dit punt bij de meening, in de 
~tukkcn verkondigd, 

liet bezwaal' toch, dat dc geachte afgevaardigde a:1nvoerde, is volkomen te onder
vn.ngen dool' j'egeling van dit punt bij het Jienstreglement van het spoorwegpersoneel. 
En ik gecf ook volstrekt niet toc, dat daartegen in alt, 1639 B. W, een bcletsel 
zou gelcgen zijn, Opdat dc dwingcnde kracht van dat al,tikel voor mij vaststa, is 
\'001' mij nog iets meel' noodig dan de bloote verzekering van den, ik el'kcn het 
gaal'l1e, zecr kundigcn afgevaal'digdc uit GI'oningen, dat j\I't, 1639 n, W, inderdaad 
dwingend recht is, 
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Ik zal mij ten slotte bepalen tot het 1I0gmaals kOl'lclijk besprckcn van het 011-
gemcen bezwaar, zoowel dool' den geachtcn afgevaal'lligdc uit Amstel'dam lil als 
dool' dicn uit Groningen ontwikkeld, liet komt hiel'op nCCl', dat de stl'ufbepalillg 
van art, 358bis zou zijn cxceptioneel en eenzijdig l'echt, omdat Cl' stmf wOl'dt bc
dreigd tegen dienstweigcring, zondel' dat te gelijker tijrl de dienstbetl'ekkillg bc
hoOt'lijk gel'egeld wordt, 

Op dit cal'dinale punt gaan de gevoelens het verst uiteen, het beheerscht het 
geheele debat, Ik stel er daarom prijs op zoo uitdrukkelijk mogelijk te vel'1dal'en, 
dat de Regeering van het standpunt, dienaangaande dOOl' haal' ingenomen in lle 
Memorie van Antwoord, geen stap terugwijkt, Wij houden vol, dat de Staat niet 
alleen bevoegd, maal' ook vel'plicht is wanneer hij het noodig ooràeelt, strafbepa
lingen te maken, die steunen op de basis van het bestaande recht, Wij erkennen 
aan den andel'en kant volmondig - cn het is niet in ons opgekomen dit ook maar 
VOOI' het geringste deel te betwisten - den even durcn plicht van den Staat om 
de rechtsbetl'ekkingen waal'in zijn burgel's tegcnovel' elkander kunncn komen te 
staan, behoOt'lijk bij wettig voorschrift te regelen, \-Vat wij echter van den beginne 
af ontkend hebben en blijven ontkennen is, dat als conditio sine qua ?Zon dezc laatste 
plicht dool' den Staat moet zijn vervuld , alvorens hij stl'afbepalingen tot betel'll 
vel'zekering dier betrekkingen mag opstellen, In elk concreet geval behool,t te 
worden nagegaan, of de Staat, zonder tot vollediger l'egeling van de verhoudingcn 
tusschen zijn burgel's onderling over te gaan, stmfbepalingen zal vaststclleu, Eu 
hoezcer wij nu ook ovet'tuigd zijn, dat ten opzichtc van het arbeidscontl'act uict 
tllles is gclijk het behoort, zoo vinden wij toch, moesten wij toch vinden in dc 
omstandigheden del' laatste tijden. een meel' dan voldoende motiveering van de 
vool'gestelde strafbepalingen omtl'ent dienstweigering, De verplichting om de dienst
betl'ekking van het spoorwcgpel'soneel te I'egelen, vormt dan ook niet de keel'zUlIe 
\'an het recht de in al't. 85Sbi, bedrcigde straf op te leggen; zij ligt daal'llaast, 

.Een woord een wool'd, een man een man" , zoo zegt de Memol'ie van Antwool'd , 
dat bcduidt, dat men moet vervullen waal'toe men zich met Hijen wil heeft verbonllen, 

Nu gecf ik toe, dat het in het dagelijksch le\'en VOOI' iedereen, niet allecn VOOI' 
arbcidcl's, barll kan zijn en nadeelig in de uiterste mate, zijn gcgeven woord ge
~tand te moetcn doen, Toch i~ dit op dit oogenblik nog cen l'cchtsplicht, eu be
hoort dit, mijns inziens, ook eru I'echtsplicht te blijven, liet begrip I'echtsvel'
plichting wOl'dt ondermijnd, als niet langer de bij contl'l\ct bcdongen vCl'plichtingcn 
de maatstaf zouden zijn van de te verl'ichtcll pl'cstatic, als llaal'cntcgen die maat
staf zou liggen buiten hctgeen afge prollen is, in hetgeen naaI' het oOl'tleel van 
dcn schuldenaar vel'schuldigd zou moeten zijn , . , , , , . 

REGEERINGSWIJZIGING IN art. 358bi8, 

De woorden: "wettig daal'toe gelast" worden vel'vangen door: "op wettig 
gegeven last," 

De heel' SClJAPER: Ik kom tot de quacstic der vCl'houding tussche!l ambtc
naren en wel'klieden gistel'en dOOl' mij bchandeld, waal'op de Ministel' van Justitie 
kOl'telijk heeft geantwoonl, tlat de ambtel1lu'en ondel' dezc wet vaIJcn, omdat cn 
in zoover hun l'echtspositie is gegeven, Maal' hiermedc wordt tcvens toegegcven, 
dat gemeentebesturen het eigenlijk in dc macht zullen hcbben om alle al'beidcrs 
te bl'engen onder deze wet, Nu brengt men in hct midden, cllllc Minister voegt zich 
daal'bij: ja, maal' als mCD de spool'\vegmenschen, gelijk ambtenal'en , dit vel'band 
oplegt, dan staat daar tegenover llat hun ook een cllqllête is toegezegd geworden, 

Nu laat ik in het midden dc' vmag of die enquête wel vcel ~al llitwel'ken, maal' 



- - - - - - ----

WETBOEK VAN STRAFRECHT, Art. 358bi3, 675 

dan wil ik cr wel op wijzen, dat zulk een enquête ten opzichte van werklieuen 
uie wel'kzuam zijn in gemeentedienst niet is toegezegd geworden en uat ten opzichte 
van heil hetzelfde geldt als waarom men den maatregel van bestulIl' heeft gewild 
voor het spoorwegpersoneel, terwijl VOOI' hut! rechtspositie niets wOl'd t gedaan, Van 
de billijllheid, die men tegenovel' het spoonvegpel'soneel zegt te willen betl"l\chten, 
door het houden van ('en enqupte, vindt men geen SpOOl' terug tegenover pel'soneel, 
uat in gemeentedienst werkzaam is ... ", 

De Minister van Justitie heeft ook volgehouden dat het personeel in tijdelijken 
dienst bij de spool'wegen bij staking zal l;unnen worden gestl'aft, Ik begrijp dit 
allerminst, want wat de Ministel' daarvan ook moge zeggen, dat zijn geen per
sonen, die ook maal' eenigermate kunnen wOl'den aangemerkt als ambtenaren, om 
de eenvoudige reden, dat zij WaIIl' te hooi en te gras bij Ile maatschappijen in 
uienst zijn en, wat stel'ker is, niet eens een opzegging,termijn kennen, Men zou 
dus zoo oppervlakkig zeggen, dat dit slechts een slag in het water is en wanneer 
tlel'gelijke zaken VOOI' den rechter komen, deze misschien zal zeggen, dat hiel' geen 
nwe,len'echtelijke" daau is, wanneer zij onmiddellijk het werk neel'leggen, Maal' dc 
tlirectiën hebben aan dm'gelijke personen maal' een papier te laten teekenen , 
wa:lI'bij zij vel'klaren geregeld uienst te znllen doen, zoolang de maatsch:\ppij het 
vel'!angt en de wederrechtelijkheid is el', zoodat men ue lnenschen in de gevange
nis kan zetten als zij staken, liet is dus niet te ontkennen, dat het eenvouuig 
tegen alle redelijkheid is om deze los-vaste werklieden, die steeds maal' uu en dau 
iu dienst worden genomen, te straffen wallneel' zij het werk staken, en het komt 
mij VOOI' dat de Minister van Justitie el' nog wat meel' over zou moeten zeggeIl 
om dit goed te pl-aten, . . .. 

De Minister van Justitie neemt ten opzichte van deze zaak tweeërlei standpunt 
in, 111 de eerste plaats zegt hij dat contractbreuk stl'afbaal' moet zijn in zekere 
gevallell en ten amlere dat dit het geval moet zijn als het algemeen be/a,,!! wordt 
geschaad, Men kan ook in den ged~lchtengal1g van de Regeel'ing Hiet zeggen, dat 
el' contl-adbreuk bestaat bij de staking van die tijdelijke werklieden, omdat ill 
den algemeenen maatregel \'an bestuur van die pel'sonen geen spl'llke is, uit den 
llal'd ,lel' zaak bij hen van een opzeggingstermijn geen spmke kan zijn, . , , , , 

De heel' TROELSTRA : Op mijn opmerking, dat Nederland het eenige land iu 
Europa zal zijn, waal' ~taking van spoorwegpersoneel vel'boden is, heeft de 
Minister geantwoOl'd, dat hij dit el'kende; maal', heeft hij gezegd, gij vergeet 
daarbij, dat in Zwitserland ) België en Duitschland het spool'\vegpersonecl in dienst 
is van den Staat, omdat daar Staatsexploitatie is en dat het daal' bij staking dan 
valt onder de stmfbepaling tegen dienstwcigel'ing \'an ambtenaren, De Millister 
beging daal'lnede in alle opzichtelI een feitelijke onjuistheid. In België ell Duitsch
land is slechts een gedeelte van het personeel in taatsdienst en een gl'oot ge
deelte van het spool'wegbedrijf is uaal' lIog in handen van particulim'e maatschap
pijelI, zoodat , zoo het noodig is staking van spoorwegpersoneel strafbaar te stellen, 
in België en Duitschland daartoe alle reden bestaat, 

Ook omtrent Zwitserland vergist de Ministel' zich, Daal' behoort de Staats
exploitatie nog tot de wenschen van een gedeelte van het volk en is nog niet 
ingevoerd. , . , , , . 

[Bet al'tikel wOl'dt aangellomen met 78 tegen 15 stemmen,] 

Eindverslag van de Eerste Kamer. 

Art, 358bis, Dit a.rtikel vond bij de groote meerderheid goedkeuring, 
Dat men de geümployeerden bij de spoorwegen stra.frechtelijk met amb· 
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ten aren gelijkstelt, achtte men alleszins gerechtvaardigd, omdat door 
spoorwegstaki.ng aan het I\lgemeen belang en de bevolking zeel' ernstig 
nadeel wordt toegebracht, 

Enkele leden maakten de opmerking, dat bij staking in verschillende 
andere bedrijven geen minder gewichtige gronden voor strafbaarstelling 
zouden bestaan dan bij het spoorwegverkeer, 

De opmerking werd gemaakt, dat de Regeering de strafbaarstelling 
heeft doen afhangen van de vraag wie ambtenaar is en niet van de 
beteekenis van het openbaar belang d!1t bij de staking betrokken is, -
hetgeen door de leden I die de opmerking maakten, betreurd werd, 
Het werd van belang geacht om dit puni niet uit het oog te ver
liezen, bij het ontwerpen van wettelijke bepalingen omtrent het arbeids
contract, 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 
(11 April 1903), 

Dc heel' VLlELANDER IIEIN: EI' staat in ons Eindvel'slag geschl'c\'en: "Dit ,u'li
liel vond bij de groote meerderheid goedkeul'ing, Dat men de geëmployeenlcn bij 
de spool'\vegen stl'afrechtelijk met ambtenal'en gelijkstelt , achtte men alle zins ge
rechtvaardigd, omdat doOI' spoorwegstaking aan het algemeen belang en de bevol
king zeel' el'llstig nadeel wOl'dt gebl'acht" , 

Daal' wonlt een Regeeringsmaatregel goedgekeurd in een vorm, in een gedachten
gang die niet heelemaal de mijne is, 

Ik hegin met te zeggen, dat ook ik den Regeeringsmaata'egel goedkeuI', maar 
niet op grond dat de geëmployeerden bij de spool'\vegen stl'afl'echtelijk met ambte
nat'en moeten gelijk gesteld worden , omdat dOOI' spoorwegstaking aan het algemeen 
belang en de bevolking zeel' ernstig nadeel wordt toegebl'acht, Dit klopt, geloof 
ik , ook niet, Wanneer iemand aan een algemeen belang t!en el'llstig nadeel toe
brengt , dan kan men op tlien gl'ond hem nog niet met een ambtenaar gelijkstellen, 

Ik begrijp dat de spoorwegdienst) zooals die bij ons is geOl'ganiseerd) feitelijk 
IS gewOI'den een tak van publieken tlienst, uitgevoerd dool' concessionarissen, Ik 
begrijp dat dit als het ware valllelf meebl'engt) dat de ambtenaren die bij de 
spool'\vegmaatschappijen werkzaam zijn gesteld, ook moeten kunnen wOl'den be
schouwd, wat men met een Engelsche lIitdl'Ukking noemt: Semi' public sel'vants, 
half publieke werklieuen, Maal' ik heb van den aanvang af ook begl'epen dat , wil 
men dat doen en op dien grond die spool'\vegwerklieden strafrechtelijk assimilecrcll 
aUII ambtenaren, dat men, wil men aan die stmfwet den zedelijken grondslag 
geven die elke strafwet noodig heeft, om niet in plaats van schuldigen slachtoUea's 
te maken , dan ook aan den anoel'en kant tien spool'wegarbeiders moest verschaU'en 
analoge voordeelen als ambtenal'en hebben, 

Men begrijpe mij wel; ik zal de laatste zijn om te ontkennen, dat het hoog
heidsrecht van den Staat medebl'engt , om - ook zondel' tlat - dergelijke wet ill 
het leven te roepen, maal' ik beweer eenvoudig , dat wanneer van dat hoogheids
recht gebruik zou gemaakt wOI'den, zonde!' dat andel'e tevens te doen) de wet 
zou missen haal' zedelijke kl'acht, hetgeen een groot eu vel zou zijn, 

De Regeel'ing heeft dat gevoeld en ik verheug mij daal'in gl'Ootelijks, De Regl'e
ring heeft namelijk het noodzakelijke complement aangebracht , dool' het in het 
leven roepen van den algemeenen maatl'egel van bestuul' op grollli van art, 27 dcr 
Spoo!'wegwet, I Ik weet wel, althans ik hcb het dezer dagen gehoord en gelezen ) 

I [ Ric\' wordt bedocld het Kon, bes), van 7 AI'Yil 1903 (Stb, nO, 96),] 
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dat betwijfelt.! is of die algemecne maatrcgel in al zijn onderdeden den sb'cngcr. 
toets det' wettelijkheid zou kunnen dool'staan, maal' ik laat dit thans iu het 
mi,ldcn, want ik heb de vaste overtuiging, dat, mocht zulke twijfel gcgrond 
blijkcn, gezol'gd zal wOl'dcn dat het gegeven complcment stevigcn gl'olldslag hijgt 
iu ecn wet. 

EI' is in dcn laatsten tijd veel gespl'oken over de vraag of tegen contractbrcuk 
dc wetgcver stl'afrechtelij k kan optl'eden, 

Dat het kan, geeft natuul'lijk iedel'een toe, maal' aan den andcl'en kant is het 
evencens ecn erkende waal'heid, waaromtl'ent een communis opinio bestaat, dat men 
zich in den I'egel daal'van moet onthouden, Ik ben het daal'medc eens, maar ik 
olltveins mij niet, dat wanneel' het willckeurig vCl'breken op ecn gegcven moment 
van contractueèl aangegane verplichtingen, teil einde daal'Joor en Jus op onrecht
vlllu'dige wijze zijn wil dOOI' te drijven, zoodanig doordrong, dat de meelling bij 
ccn gl'oot deel del' natie post vatte, dat dit geool'loofd was, en wel'kelijk niet was 
een wederrechtelijke handeling en die meening zich uitte in herhaaldc stakingcn 
op velerlei gebied, dat dan inderdaad het oogenblik gebOt'en werd om die contmct
breuk wel met stl'llf te bedreigen en dit dan veel algemeencr te doen dan het bij 
dit wetsontwerp gebeurt, want ik zou meenen dat wanneer dergelijke mecniug 
post vatte bij een groot deel Jel' natie, daardooI' voor de oeconomisclte kmcht van 
ons volk gevaar zou ontstaan, dOOl'dat zoo doendc zoo gl'oote moeilijkheden zouden 
wOl'den in het levcn gcroepen voo I' de natie in haal' geheel om den oeconomischell 
strijd om het bestaan met het buitenland vol te houdcn, dat wij wel gedwongcn 
zouden wOl'den no/cru volells om door stl'llfbepalingen in te gl'ijpen en iedercen aan 
bet vCl'stand te brengen, dat Lelofte schuit.! maakt, 

Ik hoop intusschen en vel'\vacht zelfs als effect van deze wet, dat het stellig 
zoovel' niet komen zal, want het zou een bewijs zijn, dat wCl'kclijk eene degcnc
ratie in ons volk had plaats gegrepen indien het anders ware, 

Ik zeidc, het zou een bewijs zijn Jat men zich nict meel' hield aan de oude 
spreuk: belofte maakt schuld, liet zij mij vel'gund daarover nog eell enkel woord 
tc ze"gen, 

Op den bodem van de geheele beweging die wij dezer dagcn zien, ligt de zoo
genaamdc twee·beloftenleel', de lecl' dic zoo verleidelijk klinkt, dat namelijk de 
belofte die men aan zijn vakvcl'eertiging heeft afgelegd om gctl'ouw te zijn a:lIl 
hetgeen daal' zal worden gedecl'eteet't.!, pl'imeert de belofte aan den wel'i.ge\'cr 
gedaan, mct wien men overeengekomen is. 

Die twee beloften-Icer zal dOOI' niemant.! die even nadcnkt andcl's dan als grond
valsch wOI'den betiteld, 

Er is maal' één belofte die moet worden gehouden, Wanneel' men een belofte 
heeft gcdaan, is men niet meel' vl'Îj om een overecllkomst aan te gaan, die daal'
mede in stl'ijd kan komen en on~ in het geliJ'ang zou bl'engcn om de eel'st afge
legde belofte Hiet na te komen, 

Eell cerlijk man heeft maal' ecn wool'd en behool,t dit Im te komen, En ik vocg 
el' dit aan toe, 

Ik kan mij niet voorstellcn: dat dc vakvcreenigingen, aan wic ik indet'daad ecn 
gl'Oote s'ympathic toedmag, cen dCl'gelijkc leel' noodig zouden hebbcn om te tieren, 
of tlat zij indel'daad zouden kunn')n gl'oeien op den bodem van onrecht""" 

De hecr LOEFF, Alinisler t'aJt .JI/Stitie: Er is rin het Vel'slag] opgemerkt, dat 
staking in vcrschillcndc andere beflt'ijven geen mindel' gewichtige belangen zou deren 
dan staking in het spool'\vegverkeCl', Daal'uit valt dan natuul'lijk de conclusie te 
trekken, dat o.Ie Begeel'ing, om consequent te zijn, dc stmfbedl'eiging tegen con
tmctbreuk had moeten uitstl'ekken tot buiten het gebied van openbal'en dienst en 
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spoorwegvel'keer, ]k geef toe, dat ook ten aanzien van andel'C bedrijven zeel' el'llstige 
gl'onden voo I' titl'afbaal'stelling van dienstweigel'ing kunnen wOl'llen llllllgevocl'd, 
Maal' dat die gronden danl' zoo dl'ingend zijn, als hiel' bij het SpOol'\vcgvel'keel' , 
zij het mij toch vCl'gund te ontkennen, Geen bedl'ljfsstl'emming snijdt to\:h zoo diep 
in oe welv[\lL,'t des volks, mndt zóó rechtslt'eeks den Staat zei ven aan als ecn 
stremming van het spoOl'wegvel'keel'. En de straf, op dienstweigel'ing van het SpOOI'
wegpersoneel gesteld, keel't zich dan - veel meel' dan tegen de contractbreuk -
vooml tegen den in een spool'\vegstaking gelegen aanslag op de welvaart en de 
veiligheid van het gemeenebest, De Regeering WCl'c\ derhalve haal' uitgangspunt 
uiet ontrouw, toen zij het "Uimum rcmcdium del' stmfbaal'stelling van dienstweige
ring binnen de enge grenzen van art, 358bi. beperkte, , , , , _ 

Nog één wool'd ten slotte om mijn instemming te betuigen met vCl'reweg het 
gl'ootste deel van hetgeen de laatste geachte spl'ekel' in het midden heeft gebracht, 
Ik zeg met verreweg het grootste deel, want ik ben genoopt een resel've te makeu, 
Voor zoove,' die spl'ekel' vel'klaa,'de de aan a,'t, 3ij8bis ten gl'ondslag liggeIlde gelijk
stelling van spoorwegpersoneel met ambtenaren alleen te kunnen billijken, omda t 
aan dat personeel dool' den algemeenen malllt'egel van bestuul' van 7 April jl. 
ceu betere, tot op zekel'e hoogte met die van ambtenaren gelijkwaal'dige I'echts
positie was gegeven, voor zoo vel' ga ik met hem niet akkoord, 

Als hij betoogt, oat de in al't, 35gbi. tegen spoorwegpel'Soneel bedreigde titraf 
uoodzakelijk vooraf of gelijktijdig een zedelijken gl'ondslag behocfue en dat deze 
gl'ondslag gevonden is cn ook alleen gevonden kon wOl'den in de vool'afgaande of 
daal'mede gepaard gaande )'egeling hunner I'echtspositie, in de vool'afgaande ot dllar
mede gepaal'd gaande toekenning van een vool'deel dus tegenover het in al't. 
35Sbi. in uitzicht gestelde nadeel, vel'kondigt hij een opvatting, die VOOI' mij on
aannemelijk is, Ik zou mij daal'entcgen wel met zijn beschouwingen hebben kunncn 
vel'eenigel1, indien de geachte sprekel' de afkondiging van den bewusten algemeencn 
maatl'egel van bestuur ecn gelukkige daa.1 had genoemd, omdat zij aan de nieuwc 
stmfbepaling iJl bl'eedel' hingcn in des te hoogel'e mate den zedelijken steun del' 
bevolking waal'bol'gde, ell de abnol'male tijdsomstantligheden het winncn van zoo 
groot mogelijken zedelijken steun bij uitstek wenschelijk deden schijnen, Aldus 
redeneel'cllde zou de geal!hte spl'ekel' zich op het standpunt hebben geplaatst, dat 
de Rcgeel'Ïng van den aan valig af heeft ingenomen, En dam'van wijkt zij geen 
duimbl'ced af. Zij ucht zich bevoegd te allen tijrIe stl'af tE: bedl'eigen tegen inbl'euken 
op de I'echtsol'de, zooals die op een gegcven oogenblik gel'cgeld is, 

Of zij dat zal doen, of zij Biet, alvorens stl'af te bedl'eigen, de bestaande I'echts
orde nader zal bepalen en omsdll'ijvell is een andel'e vl'aag, een vmag van OppOI'
tuniteit, In beginsel is het voO!" de oplossing tIezeI' vl'aag onvel'Schillig, of de 
Regeel'ing de I'echtsol'de, die dOOI' stl'afbedl'eiging gehandhaafd wOl'llen moet, op 
het bedl'eigde punt bereids lIauwkeul'ig heeft bepaald, Ik zal hiel'ovel' nu niet 
vel'der meel' spl'eken, Ik lVii alleen nog eens hel'Ïmlen wat ik deze week reeds in 
de andel'e Kamel' ,Ie gelegenheid had te zeggeIl , dat de plicht om de rechtsol'de 
te handhaven ell die om bchool'lijk de I'echtspositie te I'egelell van degenen tegen
ovel' wie de orde wOl'llt gelmndlmafU, twee zelfstalIllige vCI'plichtillgell van het 
Staatsgezag zijn, Die beide ve)'plichtingen VOl'men lIiet .Ic twee \'all elkalldel' af
hankelijke keel'zijden van ééne medaille, maal' zij liggen alti twee zelftitandige ver
plichtingen naast ellmndcl', onafhallkelijk van elkandel', 
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Art. 358ter. 

(nieuw m·ti!cp{.) 

Indien twee of meer personen ten gevolge van samenspanning 
heL misdrijf plegen in het vorig artikel omschreven, worden 
de schuldigen, zoomecle de leiders of aanleggers del' samen
SpaU\lillg, gestraft ll1et gevangenis traf van teIl hoogste twee jaren. 

O. Artikel 358ter. Indien twee of meel' personen ten gevolge van 
samenspanning het misdrijf plegen in het vorig artikel omschreven, 
worden de schuldigen wOlllede de leiders of aanleggers der samenspan
ning gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. 

Memorie van Toelichting. 

Het wu, met bet oog op het bovenstaande [zie slot van het alge
meen gedeelte der Mem. van Toel. bij art. 358bis, hiervoor bI. 640J, 
eelle leemt.e zijn in dit ontwerp, wanneer de leiders en aanleggers van 
vooraf beraamde straf baar gestelde werkstakingen, die zcl ven niet zijn 
ambtenaren of met dezen gelijkgeötelden of die zeI ven den diens! niet 
nalat.en of weigeren, straffeloos zouden kunnen uitgaan. 

Vandaar de bepaling te hunnen aanzien voorkomende in artikel 358lcr. 

Voorloopig Verslag der Tweede Kamer. 

Art. 358ter. Opgemerkt werd, dat 
het nau welijks denkbaar is, dat een 
enkele ambtenaar of spoonvegarbei
der zich aan dienstweigering zal 
schuldig maken met het oogmerk 
om stremming in den dienst of in 
het verkeer te veroorzaken. Art. 
358bis is gericht tegen stakingen 

. en stakingen plegen bet gevolg te 
zijn van »samenspanning", dat is, 
blijkens art.. 80 van het Strafwetboek, 
van overeenkomsL tussehen verschil
lende personen. Bij strafvervolging 
wegens ongeoorloofde dienstweige
ring zal dus in deH regel wel toepasse
selijk zijn de straf, genoemd in art. 
358ter, en als, gelijk in de meeste 
gevallen wel zal geschieden, de sta
king doorgaat, zal de strafverzwa
ring , bij art. 358qualel' bedoeld, 
toegepast kunnen worden. Misschien 
is de Regeering hierop niet 'bedacht 
geweest, omdat de artikolen 391-
394 van het Wetboek hier eenigs
zins tot model gediend hebben, 

Antwoord van de Regeering. 

Art. 358ter. Dat een enkel amb
tenaar of spoorwegbeambte zich 
aan dienstweigering zal schuldig 
maken, met het oogmerk om 
stremming in den dienst of in 
het verkeer te veroorzaken of die 
stremming te doen voortduren, 
is 7.eer wel mogelijk. Men denke 
aan ambtenaren, die aan het hoofd 
zijn geplaatst van afdeelingen van den 
openbaren dienst of wel - wat het 
spoorwegverkeer betreft - aan 
machinisten. 

Artikel 358bis is wel gericht 
tegen stakingen, maar niet alleen 
daartegen. Bij strafvervolging wegens 
ongeoorloofde dienstweigering be
hoeft dus volstrekt niet altijd van 
toepassing te zijn de straf, gesteld 
in art. 358ter en diensvolgens even · 
min de strafverzwaring op het mis· 
drijf, in dat artikel omschreven, 
gesteld bij art. 3 ti 8quatel·. 

Intusschen komt het bij nader 
inzien voor, dat de straf in art. 
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maar dan is uit het oog verloren, 
dat desertie zeer goed door één 
schepeling gepleegd kan worden, 
maal' dat stakingen het gevolg plegen 
te zijn van overleg. De bedreigde 
sh~lf van ten hoogste vier jaren 
werd door velen veel te zwaar ge-
acht. Men wees el' op, dat de in 

358ter gesteld en diensvolgens ook 
die van art. 358quater tot een lager 
maximum kon worden terugge
bracht. Het ontwerp is dienover
eenkomstig gewijzigd. 

de artt. 391 en 394 op desertie van schepelingen en in art. 165 op 
het doen ontstaan van gevaar voor spoorwegverkeer gestelde straffen 
veel lager zijn en dat in art. 310 de straf tegen diefstal ook op een 
maximum van 4 jaren is gesteld; intusschen kan bij diefstal de ge
vangenisstraf door oplegging van geldboete vervangen worden, maar 
dat zal naar art. 358t<l1' niet kunnen geschieden. In de artt. 4 en 5 
van de Enge)sche wet is de maximum straf op 3 maanden gesteld, 
met of zonder "hard labour". Nog werd opgemerkt, dat, terwijl vol
gens art. 394 de straii'en slechts kunnen worden verdubbeld, indien 
er samenspanning is, de gevangenisstraf bij art. 358ter bedreigd, 
achtmaal zoo groot is als die vermeld in art. 358biS. 

Anderen zagen in de voorgestelde regeling geen bezwaat, omdat het 
hiel' slechts een maximum geldt. 

Bij verscheidene leden bestond 
verder ernstig bezwaar tegen het 
opnemen van de woorden "zoomede 
de leiders of aanleggers der samen
spanning" in dit artikel. Sommigen 
meenden, dat het eigenlijke doel 
vlln het geheele art. II is, de lei
ders van werkstakingen te kunnen 
treffen. De hooge straf, in art. 
358te1' vermeld, scheen, in verband 
met art. 86 van het Wetboek van 
Strafvordering, te moeten dienen 
om die leiders voorloopig te kun
nen aanhouden. Zulk eene wijze van 
wetgeven kwam hun intusschen niet 
oprecht voor. Voorts werd opge
merkt, dat de uitdrukking "leiders 
of aanleggers der samenspanning" 
tot dusverre niet in het Strafwet
boek voorkomt en dat integendeel 
in de artikelen 47 en 48 uitvoerig 
en volledig geregeld is, wie als 
daders of medeplichtigen zijn te 
beschouwen. Dool' opneming van 
de voormelde uitdrukking in art. 
358te1' zou een nieuw soort van 
mededaders of medeplichtigen ont· 
staan, maar daarmede komt men 
noodzakelijk in strijd met het stel-

Vervolg Regeeringsantwoord. 

Strafbaarstelling van de leiders 
of aanleggers der samenspanning 
tot dienstweigering, kan in het ar
tikel niet worden gemifit, al is het 
eigenlijke doel van het geheele art. 
II volstrekt niet de leiders van 
werkstakingen te kunnen treffen. 
De grief in dit v<lrband tegen art. 
358te1' aangevoerd is bereids weg
genomen door de hierboven ver
melde aangebrachte wijziging in de 
strafpositie van het artikel. Het 
moge waar zijn, dat de uitdruk
king »leiders of aan leggers der sa
menspanning" tot dusverre niet in 
het Strafwetboek voorkomt, zulks 
is eenvoudig een gevolg daarvan, 
dat, » leiders" en »aanleggers" der 
hier bedoelde » samenspanning" tot 
dusverre ook niet in werkelijkheid 
voorkwamen. In de artt. 47 en 48 
van het Strafwetboek wordt wel is 
waar geregeld wie als daders of 
medeplichtigen zijn te beschouwen, 
maar dat die regeling volledig zou 
zijn, wordt heden ten dage van 
verschillende zijden betwijfeld. Be· 
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sel van de arlikelm 47 en 48, 
die bestemd zijn tot aanwijzing van 
allen, die voor het begaan van 
een strafbaar feit aansprakelijk kun
nen worden gesteld. Anderen be
toogden, dat het straffen van de 
leiders uit een practisch oogpunt 
niet is aan te bevelen. Gewoonlijk 
zullen spoorwegstakingen geleid wor· 
den dool' leiders van vakorganisa
tiün, en deze leiders beho01'en dik
wijls tot de besten, zoodat zij, 
gelijk ook bij de staking in Januari 
gebleken is, dikwijls veel kwaads 
voorkomen. Gaat men in de eerste 
plaats zulke leiders straffen, dan 
kan allicht het gevolg zijn, dat de 
besten zich niet meel' bescbikbaarstel
len om als zoodanig op te treden. 
Bovendien is bet gevaar ook niet uit
gesloten, dat in tijden van spanning 
van de bevoegdheid dool' leden van 
het open baal' ministerie of politie
autoriteiten een minder juist ge
bruik gemaakt wordt. Hierbij komt 
nog, dat van die bevoegdheid eerst 
gebruik zal gemaakt worden, als 
de staking tocb al is uitgebroken. 
Wat verstaan moet worden onder 
"leiders of aanleggers del' samenspan
ning" werd voorts bijzonder ondui
delijk geacht. Indien de leiding is 
toevertrouwd aan het bestuur eener 
vakvereeniging en dit bestuur be
sluit tot werkstaking, moeten de 
leden van dat bestuur dan beschou wd 
worden als leiders een er samenspan
ning? Neen, want volgens art. 80 
bestaat er samenspanning, wanueer 
personen overeenkomen om een mis
drijf, dat is hier het misdrijf van 
ongeoorloofde dienstweigering, te 
plegen. Bij eene staking onder lei
ding van zoodanig bestuur wordt 
overeengekomen tusschen personen 
die bet misdrijf niet plegen, ter
wijl het misdrijf wordt gepleegd 
dool' personen, die met elkander 
niet overeenkomen. 

Vele leden wenscbten het straf-

l,end is, dat bet Duitsche Straf
wetboek in dit opzicht zeer veel 
verder gaat dan bet onze. 

Dat door opneming van de ge
wraakte uitdrukking in art. 358tel' 
een nieuw soort van mededaders of 
medeplichtigen zou ontstaan en dat 
men daardoor noodzakelijk komt in 
strijd met het stelsel van de artt. 
47 en 48, die bestemd zijn tot 
aanwijzing van allen, die voor 
bet begaan van een strafbaar feit 
aansprakelijk kunnen wordell ge
steld, is eene stellillg, waarvoor 
het bewijs moeilijk te leveren 
zal zijn. 

De gewraakte uitdrukking staat 
gebeel buiten het kader van de 
al' tt. 47 en 48 en raakt het daarin 
nedergelegd systeem niet; het Zijll 
van leider of aanlegger eeuer samen
spanning als art. 358te(' op het 
oog heeft, is gemaakt tot een delictmn 
sui generis evenals zulks het geval 
is met het delict van opruiing tot 
een strafbaar feit (art. 131) en 
met het delict van teweeg brengen 
of bevorderen van desertie naar 
den viiand (art. 102, 3°.). 

Nog wordt herinnerd, dat het 
begrip ') aanlegger eener samen
spanning" niet meel' geheel nieuw 
is, daar het voorkomt in art. 67 
van bet dool' de Tweede Kamer 
reeds aangenomen ontwerp van een 
Wetboek van Militair Strafrecht. 

Dat het straffen van de leiders 
uit een practisch oogpunt in som
mige bijzondere gevallen niet zou 
zijn aan te bevelen, kan worden 
toegegeven. Doen zulke bijzondere 
gevallen zicb voor, dan kan diens
volgens worden gehandeld. Maar 
dat het altijd en overal verkeerd 
zou zijn de leiders en aanleggers 
eener samenspanning tot dienst
weigering d. w. z. degenen, die de 
staking uitlokken dool' haar voor 
te bereiden en te organiseeren en 
zonder wier toedoen ze w~l1icht niet 
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maximum in art, 358bis vermeld 
zóó te verhoogen, dat het ook voor 
de ergste gevallen voldoende kan 
worden geacht en dan art. 358 ter 
to doen vervallen, Het recht van 
voorloopige aanhouding zou dan 
wegvallen, maal' hierin zag men 
geen bezwaar, omdat tel' zake van 
stakingen in den regel toch wel 
geen voorloopige aanhoudingen zul
len plaats hebben. Hoofdzaak was, 
naar men meende, dat el' eene 
matige strafbepallng besta, omdat 
over de toepassing van zoodanige 
bepaling niet kan getransigeerd 
worden bij het einde del' werkstaking. 
Deze omstandigheid zal eene meer 
afschrikken de werking hebben, dan 
het stellen van een hoog strafmaxi
mum , dat toch niet wordt toegepast, 

El' waren ook leden, die het 
billijk aC,hten in de eerste plaats 
do leiders van stakingen te straffen, 
omdat deze huns inziens in den regel 
meor schuld zullen hebben dan 
onder hnnne leiding tot staking 
opgehitste werklieden. 

Eenige leden vroegen, of hier 
niet eene bepaling moet worden 
opgenomen, gelijk in art. 135 voor
komt, Andoren zagen de wenschelijk
heid van zoodanige bepaling niet in, 

zou zijn uitgebroken, straffeloos te 
laten, kan de Regoering allerminst 
tGegeven, 

De uitdrukking »Ieiders of aan
leggers del' samenspanning" schijnt 
voldoende duidelijk, 

Wanneer eone werkstaking onder 
leiding van een comité wordt voor
bereid en georganiseerd en de leden 
eener vakvereeniging verklaren op 
den eersten wenk van het comité 
het werk te zullen staken, dan 
komen die leden niet alleen tegen· 
over dat comité, maal' ook onderling 
overeen, en spannen zij dus onder
ling samen tot dienstweigering, Het 
comité echter heeft die samen
spanning aangelegd en geleid en 
de individueele leden van dat 
comité zijn derhal ve aanleggers en 
leiden; der samenspanning, 

Aan den wensch tot verlaging 
van het shafmaximllm en tot het 
stellen van een matige strafbepa. 
ling is, zij het ook op eene andere 
wijze, dan door vele leden werd 
aangeprezen, bij de gewijzigde redac
tie van bet Ontwerp te gemoet go
komen, 

De wenscheliikheid van inlas
sehing eener bepaling als in art, 
135 voorkomt, wordt. niet beaamd, 

G, O. Art. 358ter = hot nieuw art. 3581el'. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(9 April 1903), 

De heel' MARCIIANT: Wat <loet nu de Regeel'ing, wanneer 7.1.1 111 ha:\1' wets
ontweI'p schl'ijft "zoomede I'le leidCl's of aanleggCl's dm' samenspanning" 7 

lIim' wijkt zij af van een algemeen beginsel van het Stmfwetboek, 
Iliel' stelt zij aansprakelijk voor het gepleegde strafbare feit niet alleen hen dip 

omschreven zijn in het algemeen deel van het Eel'ste Boek, maal' ook degenen die 
het feit hebben uitgelokt, met welke middelen ook, ze:fs die welke vallen buiten de 
mirldelen welke in art, 47, sub 2°" limitatief in het Stmfwotboek zijn omschreven, 

Die bepaling is dus een afwijking van een del' hoofdbeginselen van ons Stmf
wetboek, 

Deze opmel'king is ook gemaakt in het Voorloopig VCl'Slag en in antwoord 
daarop schreef de Regeel'ing: gij vel'gist u; ik kom hiel' niet in strijd met een 
hoofdbeginsel van ons Stt'afwetboek, want ik maak van het misfll'ijf - men zegt 
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dergelijke dingen altijd in het Latijn - een de/ictulII .ui (Jet/eris, en wanneel' ik 
zoo iets uoe, dan mag ik met het Stl'afwetboek doen wat ik wil, lIan kan ik de 
hooftJbeginselen, die in het Eel'ste Boek zijn nedel'gelegd, gel'Ustelijk ovel' het hoofd zien, 

T n de cel'ste plaats komt het mij voor, dat het toch geen elegante manier van 
wetgeven is om een "de1iclum Slt; generis", op een wijze zooals dat hiel' geschiedt, 
te lll'engen, met een zevental wool'dcn tusschen een paal' komma's, in een bepaling 
flie ook een andel' misdrijf omsclll'ijft. Wanneer men een "de/iC/Wil su; get/nis" in rle 
wet gaat sclll'ijven, geve men het toch ten minste de eel' eenel' afzondet'lijke vel'
mel.ling in een afzondel'iijk al'tikel. Maal' dit daal'gelaten, Aangenomen tlat het een 
"r/dic/unI sui gmeris" is, dan blijft bij mij het bezwaal' bestaan, ,jat de Regeering, 
zooal niet ingaat tegen een hoofdbeginsel van het Stt'afwetboek, dan toch bezig 
is, cen van die hoofdbeginselen van ons Stt'afwetboek op die wijze af te bl'okkelen, 
Want wanneel' men, telkens als men een zekel' feit wil stt'affen, in strijd met die 
hoofdbegi nselen, daal'Van maakt een "de/ictum .ui ge1leri.", gaat telkens een brokje 
van het hoofdbeginsel van ons Strafwetboek af, Dan doet men betel' die wijzigin
gen (laai' aan te brengen waal' zij behool'en, 

Was het noodig op die wijze tegen een hoofdbeginsel van ons Stl'afwetboek te 
reageel'en 7 Ik antwoord ontkennend, Wanneer men aanneemt, dat hiel' stl'Ufbarc 
feiten plaats hebben en men wil stl'affen ook hen die dergelijke feiten hebben 
uitgelokt, dan kan mcn volstaan met de toepassing van al't, 47, 2°" al is rle 
opsomming van de midrlelen, waardoOI' wordt uitgelokt, limitatief, Dit al'tikel wordt 
aangevuld dool' het misdl'ijf van opruiing, wanneel' het feit plaats heeft in het 
openbaal'. En te meel' kon de Regeering daarmede volstaan, omdat, wanneer men 
het vool'llamelijk toelegt op de praeventieve kt-acht van een dergelijke strafbepaling, 
(lie pl'aeventie van de strafbepaling moet gm'icht zijn tcgen de stakel'Sj tegen hen 
wiel' misdl'ijf is omSChl'e\'en in al't, 358 bis en niet tegen hen die dat misdrijf uit
lokken, Wanlleel' de praeventie wCl'kt, wanneer daarvan te venvachten is het heil, 
dat de Regeel'ing hoopt, dan is vanzelf het veld van werkzaamheid van leiders en 
aanleggel's verdwenen, 

El' is nog meel', Wannem' men deze bepaling in de wet doet opnemen, zal natuuI'
lijk bij haal' toepassing het openbaar ministerie hebben te bewijzen datgene wat 
aan die leidel's en aanleggel's wOl'dt te laste gelegd , Nu zal ik niet in den breede 
uitweiden over de moeilijkheden, waal'voor het open baat' ministerie bij die ge
legenheid zal komen te staan, maal' de RegeerÎng heeft te bedenken, dat hun die 
in de toekomst met deze Stt'afwet in aanraking zullen komen, die moeilijkheden 
niet zullen ontgaan, Ik hel'inner slechts een uiting in de pel's, dat het tegenwoor
dig aan de rechterlijke macht zoo moeilijk werd gemaakt dOOl' de zoogenaamde 
chicanes van socialistische en mdicale advocaten, Wanneel' men tot de toepassing 
zal komen van deze bepaling, zal een zoogenaamd Comité van Vel'\veel' natulll'lijk 
niet meel' bestaan, Die menschen zijn wel zoo slim om dan niet in het openbaar 
op te tl'eden als thans, Men zal dus met een veel gl'ootel' geheimzinnigheid heb
ben te wOl'stelen dan thans, Maar dit alles daal'gelaten: wil meu del'gelijk be(lt'ijf 
als van het zoogenaamde Comité van Vel'lveer treffen, dan mel'k ik op, dat dat 
beflt'ijf op dezelfde afkeul'cnswaal'dige en stt'afwaardige wijze in de toekomst zal 
kunnen plaats hebben ook zondel' dat men een strafbepaling heeft op het staken 
~an het Spool'wegpel'soneel, Pl'ecies hetzelfde, wat in deze dagen doOI' het Comité 
van Venveel' wordt gedaan, het uitlokken van een politieke algemeene werkstaking
datzelfde l'evolutionnail'e bedl'ijf staat hun in de toekomst VI'ij langs de Stmfwet 
heen, wanneer zij het Spool'wegpel'soneel en de ambtenaren maal' el' buitenlaten, , , 

De hem' LOEFF, Jlinister va'l Justitie: De heel' Mal'chant heeft tegen de voor
gestelde bepaling een j111'idiek bezwaal' te herde gebmcht. Het is inderdaad niet 
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geheel in ovel'eenstemming met de algemeene beginsp.len van ons Wetboek van 
Strafrecht, (lat hiC!' aanleggers en lL!idel'~ van een samenspanning tot misdrijf 
stmfbaar wOl'den gesteld. De theorie moet echtCl' soms wijkcn VOOI' de practijk, 
en "m zuivel' practischc redenen zijn hiel' dan ook theoretische consequentics 
dOOl'bl'Oken, 

Te eel'dm' kan de Regcering hiel' de eischen dm' practijk bevrcdigen, omdat .Ic 
samensteller van ons tegCll\vool'dig 'Wetboek var. Stmr.'ccht reelIs was voorgegaan 
en, om pl'actische redenen, hiel' en daal' de theorctische algemeene bcginselen van 
aanspmkelijkheid voo I' en deelneming aan vergl'ijpell tegen de stmfwet had tel' 
zijde geschoven, Waal' hij dit deed, stempelde hij de volvoel'ing van een stl-afb:l:ll' 
opzet of de deelneming aan een stmfbaar feit in een vOI'm, die andel's niet stl-af
buar zou zijn, tot een zelfstullIlig misdl'ijf, tot een delict sui gmeris, 

Ik wijs op de al'tt, 131 en 132. waal' sprake is van opruiing, op al't, 102, nO, 3, 
waal' sprake is van aanzetting tot rebellie, Maal' het mee<;t sprekende voorbeel.l 
van del'gelijke verbuiging del' algemeene theoretische beginselen is wel de strafbarll'
stelling van samenspanning tot bepaalde misdl'ijven, Die stmfbaarstelling is wel de 
gl'Ootste inbreuk, die men zich kan denken op het theol'etisch stelsel van ons wet
boek; zij is een inbreuk op de leel' van de poging, "olgens de leel' van ons StI'af
wetboek is straf baal' zoowel het voltooid misdrijf als de poging, Poging tot mis(h'ijf 
is aanwezig, wanneer het voornemen des !laders zich dool' een begin van uitvoel'Îng 
heeft geopenbaal'd . En wat doet men nu bij de samcnspanning tot bepaalde mis
dl'ijven 7 Daal' maakt mcn tot een delict su; generÎ3 iets dat geheel valt buiten het 
begrip voltooid misdrijf ZIlowel als buiten het begl'ip poging, Waal'om 7 Uit zuivcl' 
practische overwegingen! 

Als de geachte afgevaardigde de hetl'ekkelijke bepalingen, die in den eCI'Sten 
Titel van Boek 1I voorkomen, nagaat, zal hem dit duidelijk blijken, Tel' beveiliging 
van den Staat en de maatschappij wOl'den daal' handelingen stmfbaal' gesteld, die 
noch een voltooid misdl'ijf noch een poging zijn, maal' enkel een overeenkomst om 
een bepaald misdl'ijf te plegen, En wat doen wij hiel' anders 7 In het belang van 
'g lands veiligheid stellen wij ook hiel', waal' het boos opzet is gel'lcht - ik hel" 
haal het nogmaals - niet tegen den spool'lvegondel'l1emel', maal' tegen den Staat 
en de Ovel'heid, stmfbaal' de leiders en aanleggel's van de samenspanning tot het 
mis(h'ijf, in al't. 3586i3 omschreven, Wij volgen dalll'bij het vOOl'beeld van wetgevel's 
die ons vool'llfgingen, Evenwel met een zem' belangl'ijke afwijking, Niet de samen
spanning zelf is met stl-af bedl'eigd. Slechts het leiden en aalltpggell van de samen
spanning stelt aan vel'ool'deeling kl-Ilchtens al't, 35Ster bloot. 

lIet komt mij op dezen grond voor, dat het theol'etisr.h bezwaar van den ge
achten spreker niet van zoo gl'oot gewicht is, En ik zou hem willen vl'agen of hij 
soms lievel' het vool'beeld van de Duitsche wet zou wenschen te volgen, Zou hij 
aan rle zes middelen van uitlokking, die hij opsomde, en welker aanwending naai' 
ons I'ccht den uitlokkei' stl'afbaar maakt , nog de slotbepaling willen toevoegen , 
zooals die in Dllitschland bestaat: "oder dm'ch andere Mittel" 7 Dan hadden wij 
het hiel' besproken "delictum slli generis" niet noonig, net Icerstuk llel' uitlokking 
waarborgde de veiligheid van tien Staat dan I'eeds mecl' dan voldoendc. Maal' wij 
zo lillen dan tevens van de goede beginselen van ons stl'afl'echt veel vel'del' afwijken 
dan doOI' de Rcgeel'ing iu al't. 358tel' wOl'dt vool'gesteld te doen, 

[Het artikel \\'ol'ul anngcnomcn met 77 tegen 16 stemmen.] 
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Art. 358qzwtel". 

(nieuw al·tikel.) 

I ndien het oogmerk, bij artikel 358ói.Y ol11schre\'cn, wordt 
bereikt, word t gcvangenisstraf opgelegd, 

in het geval van artikel 35 ' bis van ten hoogste een jaar; 
in het geval van artikel 358Ü'r van ten hoogste viel' jaren. 

O. Al·tikel 358quater. Indien het oogmerk bij artikel 358bzs omscbrevDn 
wordt bereikt, wordt gevangenisstraf opgelegd, 

in het geval van artikel 358bis van ten hoogste een jaal' en zes maanden j 

in het geval van artikel 358tel' van ten hoogste zes jaren. 

Voorloopig Verslag der Tweede Kamer. 

A,·t. 358quatel'" Eenige leden 
acbtten verzwaring van straf op 
grond van bet bereiken van het 
bier bedoelde oogmerk niet billijk; 
of het gewilde gevolg al dan niet 
bereikt wordt, maakt immers geen 
verschil met betrekking tot de 
zwaarte van het misdrijf. 

Anderen merkten op, dat ook 
bij andere strafbepalingen rekening 
gehouden wordt met bet nadeel, 
dat blijkt door bet gepleegde mis
drijf veroorzaakt te zijn. 

Antwoord van de Regeering. 

A"t. 358quatel". De meening, dat 
het geen verschil maakt met be
trekking tot de zwaarte van liet 
misdrijf en diensvolgens tot de te 
stellen straf, of het gewilde ge
volg al dan niet bereikt wordt, is 
in lijnrechten strijd met het sys
teem van het Strafwetboek. Men 
denke slechts aan het algemeen 
verschil in strafpositie tusschen de 
poging en het voltooide misdrijf. 

Buitendien werd in het Verslag 
terecht opgemerkt, dat ook bij 
andere strafbepalingen rekening ge
houden wordt met het nadeel, dat 
blijkt door het gepleegde misdrij f 
veroorzaakt te zijn" 

G. O. Art. 358quatel' = het Dleuwe art. 358quater. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
(9 April 1903.) 

De heel' TER LAAN: Wanneer de spool'wegmannen te zamen optreden, dan 
wordt de straf van zes maanden gebracht op twee jaar en wanneel' de poging 
gelukt, dan wordt deze stl'af van twee gebl"acht op vier jaren: de stl-af wordt 
dus vel'{lubbeld" 

Daarover een enkel woord. 
De Minister heeft ons gezegd: het is geen wondel" , dat hiel" de stl-af wordt 

verdubbeld, want zoo is het systeem van het Strafwetboek. lIet spreekt vanzelf 
dat ik in dit opzicht geen WOQl"d tegen den Ministel' van Justitie wil inbrengen; 
bij het naslaan van dit wetboek, blijkt voldoende dat dit het geval is, 

Maat" dit is hiel' de hoofdzaak niet. Laat mij het duidelijk zeggen: el' is hiel' 
wat anders, wat meel', wat hoogCI'S , wat voornamel'S aan de ordo dan de vmag, 
of deze bepaling past in het kader van het Wetboek van Stt-afrecht. Ik zou mij 
kunnen beroepen op do zienswijze van drie zeer bekwame rechtsgeleerden in deze 
Kamel', die zich beslist niet kunnen vel"cenigen met de opvatting van den Minis(PI' 

v 44 
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van Justitie, dat deze nieuwe maatregelen passen in het kadel' van het 'Vetbock 
van Strafl'echt, , , , , , 

Maal' ik laat gaarne het stelsel van dat boek I'usten, Hiel' wordt een maatregel 
genomen van vel'dubbeling van sb-af bij het gelukken van een wel'kstaking, AI 
paste nu die verdubbeling volkomen in het systeem van het Strafwetboek) dan 
nog zouden wij met kt-acht hiel,tegen opkomen, want wat men hiel' als een mis
drijf, als een handeling tegen de wet, als een wanbech'ijf aan het Nedel"landsche 
volk wil voorstellen, is het inderdaad niet en zal het nooit worden, 

Deze gedachte beheerscht het gansche geval. 
Waar gaat het om bij een werkstaking van spool"\vegmannen of van ambtenal'en ? 
Om meel' loon, betel'e I'egeling van den diensttijd, instelling van een scheids-

gel'echt, betet'e regeling van allel'lei verhoudingen, maar het gaat niet om hetgeen 
hiel' voortaan als misdl'ijf wordt gestempeld, Het uoel dezel' mensehen is geenszins 
om den dienst te stremmen of de uitoefening van den openbal'en dienst onmogelijk 
te maken, Men kan dat wel zoo vooI'stellen ) maal' het is geen waal'heid, Wij weten 
allen) dat het daarom niet te doen is , dat dit slechts het midrlel is) om een andel' 
goed doel te bereiken, 

En zoo diep is dit besef doorgedl'ongen, althans bij het arbeidende volk, dat ik 
gerust durf verzekel'en, dat al staat deze bepaling ook hondel'd jaar in het Stl'af
wetboek) het daarin omschreven feit nimmer dool' het volk als misdl'ijf zal worden 
beschouwd, Precies hetzelfde toch zien wij omtrent andel'e strafbepalingen, 

Laat ik maar een voorbeeld aanhalen, 
De Jachtwet bestaat in den tegenwoordigen vorm al haast een hal\'e eeuwen 

rle hoofdbepalingen zijn ouder dan 100 jaar, maar al bestaat zij nog 100 jal'en Cl' 
bij) met of zondel' de verscherping, die de Ministet' cl' nog in wil aanbrengen, 
nooit zal het volk het stelsel van die wet erkennen als ontsproten aan het recht. 
Zoo gaat het met alle bepalingen die de heerschell!le klasse maakt uitsluitend in 
haal' eigen belang, 

Zoo zal het ook gaan als deze dwangwet in onze wetgeving wordt opgenomen. 
,t Ts geen nieuw recht) doch Hieuw onrecht. En als zoodanig wOl'dt het algemeen 
gevoeld, Jk zou dit kunnen bewijzen door tal van aanhalingen uit de officieele 
organen van verschillende vakvel'eenigingen, die in de laatste 8 of !) weken zijn 
vel'schenen, Daal' heel'seht algemeen een krachtige toon van VCl'wt tegen deze 
bepalingen, waaruit blijkt dat deze arbeiders zich diep voelen gekrenkt in hun 
I'eehtsgevoel, doordien zij wOl'den aangeduid als misdadigers, als menschen die niet 
meel' staan op den bodem tIes I'echts! Misdadigel's wOl'den ze genoemd) op een 
tijd, dat zij zich verdel' dan ooit van elk misdl'ijf verwijderu gevoelen) in den 
stl'ijd om hun goed recht!."", 

Dat men dit>nstweigel'ing straft) desnoods met ontslag, dat strijdt niet met hun 
rechtsgevoel; de sb'af kan te zwaar zijn, maal' Ilwetst geen rechtsbeginsel; maal' 
als ze daal'bij nog als misdadigers de gevangenis ingaan kunnen, dan moet men 
dat geen ,'eekt noemen, Werkstaking) boycot en dergelijke middelen, waard OOI' 
mcnige vakbeweging den strijd moet voel'en , wortlt tlus niet als misdl'ijf beschollwd, 

Als men den strijd verliest , als de tegenpartij stel'kel' blijkt, dan zegt men : 
het is jammer, we hadden betel' moeten aam'ukken) een volgende maal zullcn 
we stel'ker zijn, Aan een misdrijf denkt men niet, En wint men den strijd, dan 
is men nog veel vel'der van het denkbeeld van misdl'ijf af, 

lIet is een oude l'echtsregel, dat wetten moeten leven in den boezem van het 
volk; de wetten moeten gedl-agen worden doOI' de denkbeelden van de natie, ze 
moeten in ovel'eenstemming zijn met tie gedachten , die de oVCl'gl'oote meerdCl'heül 
del' burgers koestel't, En dan) wannem' dit een goede rechtsregel is en het komt 
mij VOOI' een verstandige rechtsregel te zijn) dan is er ook geen enkele reden om 
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de 2 jaren van art. !358ter, bij het gelukken van een staking te bl-engen op 4 
jal'en, Het kan toch niet de bedoeling zijn van de Regeering die hoogere straf op 
te leggen VilOI' de meerdel'e slechtheid, want staking van het spoul'lvcgbedrijf was 
immet's middel en geens7.ins doel. En rlit middel blijft hetzelfue bij welslagen of 
mislukken. Die 2 jaren meer wOI-dt dus gegeven VOOI- melll'del' beleid, meel' inzicht, 
meel' menschenkennis , meel' bekwaamheid om met vakgenooten om te gaan, mC'el' 
veldheel'stalent dus. En het zou toch iets nieuws zijn in ons Stl'afwetboek, wanneel' 
men voor deze deugden 2 jal'en gevang<lnisstraf kan oploopen, 

Thans nog een enkel wool'd over ue stmfmaat van 4 jaren. In elk geval IS (Ieze 
stt'af oneindig veel te zwaar, Ik heb tal van :lI'tikelen in ons Strafwetboek vel'ge
leken met het nu voorgestelde al-tikel wat de straf betreft, die op wel'kelijke 
misdl'Îjven wOl'dt gesteld, en ik heb misdl'ijven gevonden die veel, veel onteerender 
zijn dan waarmede men hiel' te doen heeft, en die toch veellichtel' wOl'den gestl-aft. 
Zoo is bij het doen ontstaan van gevaar bij het spool'wegvet'keer de stl'afmaut 
geringer, 

Diefstal een misdrijf, dat in de huidige maatschappij als een zeel' zwaar vergl'ijp 
wordt uangel'ekend, zelfs wanneel' zij vool'komt uit nood, honger of ellende, Maal' 
uiefstal, ook om al1llet'e I'edenen, wOl'dt hoogstens gestraft met 4 jaal' gevangenis, 
tet'wijl men zelfs met een boete kan vl'ijkomen, Wannee!' men nu de hiel' voor
gestelde stl'uJIeu ziet, dan passen zulke cijfers niet bij elkandel'; wat hiel' WOI'U t 
voorgesteld gaat alle pet'ken te buiten .... , . 

Ik heb nog een bijzondel'e reden om te wijzen op die stJ'afmaat van 4 jaar, een 
reden die in het Voorloopig Vet'slag ook met voldoende duidelijkheid is opgenomen, 

De I'echtsgeleel'den in onze afdeeling hebben el' op gewezen, dat volgens art, 86 
van het Wetboek van Stmfvol'!lcl'ing vool'loopige hechtcnis kan wOl'den aangeVl'aagd 
wegcns misdl'ijven, waarop een strafmaximum staat van viel' jaren of meel', Tegen 
die vool'loopige hechtenis moet ik ten el'nstigste opkomen, Ik 7.al nu laten I'usten 
het feit, dat iemand die in vool'loopige hechtenis gehouden wOl'dl en die lateI' 
blijkt onschuldig te zijn, naaI' huis wOI'dt gezonden zondel' eenige schadeloosstelling. 
Ook wil ik el' nn niet ovel' spl'eken, hoe dikwijls het vooL'komt , dat iemand in 
vool'loopige hechtenis wOl'dt gehouden, tel'lvijl hij lateI' onschuldig blijkt. Deze 
feiten maken ons huiverig aan een nieuwe strafbepaling mede te wCl'ken, waal'in 
cen maximum VRn stmf van viel' jaJ'en wOl'dt vastgesteld. 

lIet is el' zoo mee gllsteld. dat de Ministel' van Justitie, die el' aan denkt op 
eenig nieuw ontdekt misdl'ijf 4 jaar te stellen, zedelijk vel'plicht is, eel'st betel' 
deze vOOl'loopige hechtenis te regelen. Dat is een algemeene waarheirl, die in dit 
bIjzondel' geval in meel' dan gewone mate in het oog dient gehouden te wOl'(len, 

Wat is namelijk het geval? 
Men kan van al't. 358'l71ater gcbl'lJik maken om bij een Ih'eigende werkstaking 

van spoorwegmannen of gemeentewel'klieden of ambtenal'en , de leidm's der beweging 
tijdelijk op te bel'gen. Maal' dan is wel lJit de eel'Ste spoorwegstaking gebleken, (lat 
dit niet zeel' vCl'standig ZOIl zijn, Oe leidel's van die staking hebben een zeet' nuttig 
wel'k vel'richt. Die staking is bijv. in den Haag aan ,Ic 1I01landsche lJzCI'en 
Spool'wegmaatschappij uitgebl'oken zonllel' machtiging van het hoofdbestuur, en zoo 
was het op meel' plaatsen. Doch bijna oogenblikkelijk tmrlen rle bestuul'sleden op 
en bl'achten ol'de en I'egel. Dat is een moeilijk wel'k, uat niet aan iedel' is 
toevcl'tJ'ouwd. , .... 

Niet alleen bij het uitbl'eken van een staking ,loet een vCl'standige veel nut , 
nog mep!" als de vl'cdc wecl' is geteeekend, .. , ... 

Dij de uitbl'eilling en bij het ophoudcn (Iel' staking [isJ vohlillgellfl bewezen, dat 
de leideJ's in zulk geval niet achtel' rle tmlies behool'cn, maal' bij hun volk moeten 
blijven, Als el' een vel'standig man aan het boofrl de)' gemeente staat) zal uiet 
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gemakkelijk de voorloopige hechtenis worden toegepast, Maar wij moeten er zeker 
van zijn dat dit nooit kan gebeuren, Wanneer vool'loopige inhechtenisneming plaats 
heeft, ontstaat zulk een vel'bittering onder de toch ,al mindcl' kalmc arbcülel's, 
dat, wat men niet bedoelt, juist zal gebeuren: de staking zal dan onmiddellijk 
en onvel'mijdelijk uitbl'eken, 

'Wanneel' men in dagen van voorbereiding de leiders wegneemt, zal de staking 
zonder ol'de en regelmaat komen, veel schadelijker voor het bedl'ijf cn den arbeid, 
een staking die niet zoo spoedig zal eindigen als onder dc krachtige lciding van 
een goede ol'ganisatie, De staking die thans plaats heeft, levert VOOI' deze gevolg
t1'ekking stof. Of zij gewonnen, dan wel verlol'en wOI'dt, het is beter dat zij staat 
onder de krachtige leiding van het hoofdbestnUl' , dan wanneer deze leden daarvan 
achtel' slot en gl'endel zitten, 

De heer LOEFF, ]Jfilzisler van Juslitie: DOOI' den heer tel' Laan is een bezwaar 
te berde gebl'3cht betl'ell'ende de stt'afbaarstelling van de leidet's en aanlcggel's 
ecnel' samenspanning tot dienstweigering, Van deze bepalin~, zoo bctoogde de 
gcachte spreker, zou wel eens groot misbruik gemaak t kunncn wOl'den, Die leiders 
en aanleggel's zouden wel eens, bij het dl'eigen eener staking, geal'l'esteel'r! kunnen 
worden, voordat de spoorwegstaking indel'daad was uitgebroken, Uit de wool'uen 
van het artikel echtCl' blijkt, dat die vrees van den gcachten spl'ekcl' gCllCCI 
onll:egl'ond is. Niet recds wanneer een staking dreigt, maal' eerst wanneel' zij ('en 
feit is geworden, wanncel' het oogmel'k del' verkeersstl'cmming is bel'eikt, kunnen 
de leiders en aanleggcrs del' samenspanning wOl'den in hechtcnis genomen, 

[Hel nrtikel wOl'dt aangenomen met 77 tegen 17 stemmen.] 

Art. 380. 

Bij veroordceling wegens een 
der in de artikelen 359, 363, 
3M, 3M, 373, laatste lid, 
en 379, eerste lid, omschreven 
l1Iisdrijven, kan ontzetting van 
de in artikel 28 noS, 3 en 4 
ven1Jelde rechten worden uit
gesproken. 

Volgens tie wet van 11 April 1903 (Slb, 
nO, 101) wOl'dt dit artikel, met wijziging 
van het c"rsief gedrukte, gelezen nls \'olgt: 

B~i veroordeeling wegens een 
der in de artikelen 359, 363, 
364, 366, 373 laatste lid, 
en 379 eerste lid, omschreven 
misdrijven, kan ontzetting van 
de in artikel 28 11'10 3 en 4, 
bij vr>roordpelitlfj wegeN8 een der 
iJl de a?·tilcf'len 358bi8, 3581er 
en 358qaater olll,qc!wevnl mi8d1'ij
ven, ontzetting Va/I de 1'n artilcel 
2 , ?tOS. 1-3 vermelde rechten 
worden uitge proken. 

(Vgl. aeel III bI. 98.) 

O . . tll'Weel 380 wordt gelezen als volgt: 

Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 359, 363, 364, 
366, 377 laatste lid, en 379 eerste lid, omschreven misdrijven, kan 
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ontzetting van de in artikel 28 nOS. 3 en 4, bij veroordeeling wegens 
een der in de artikelen 358b18, 358te1' en 3581]1Ic,ter omschreven mis
drijven, ontzetLing van de in artikel 28, noS, 1- 3 vermelde rechten 
worden uitgesproken, 

Memorie van Toelichting. 

Ilet komt wenschelijk voor den strafrechter de bevoegdheid te geven, 
bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 358bis, 358tel' 
en 358quatel' omschreven misdrijven, den schuldige te ontzetten van 
de rechten vermeld in art, 28, nO, 1-3, 

Voorloopig Verslag der Tweede Kamer, 

Art, 380, Op de gronden, ver·· 
meld bij de bespreking der voor
gestelde Wl)ZlglOg van art. 286 
lzie hiervoor bl. 627-629] hadden 
vele leden eveneens bezwaar tegen 
toekenning van bevoegdheid aan 
den rechter tot ontzetting van de 
in art. 28 nO. 3 genoemde fechten 
bij veroordeeling krachtens de artt, 
358bis, :l58tCl' en 358l]uatel'. 

In plaats van heL cijfer ,,377" 
zal gelezen moeten worden »373". 

Antwoord der Regeering. 

In het door vele leden ook hier 
tegen de voorgestelde wijziging 
aangevoerde bezwaar wordt niet 
gedeeld, Hij, wiens strafbare met 
boos opzet gepleegde handeling 
rechtstreeks gericht is tegen de 
Ol'erheid, moet ontzet kunnen 
worden van het recht, om tot de 
samenstelling van colleges, die 
overheidsrecht uitoefenen, mede te 
werken of in die colleges zelf zit· 
ting te nemen , Dit is volkomen 
rationeel en strookt geheel met 
het systeem van het Strafwetboek, 
zooals dat duidelijk spreekt uit den 
inhoud van Titel IV van Boek 1I. 

Het cijfp.r »377" is veranderd 
in: »373" , 

G, O. Art. 380 = bet gewijzigd art. 380. 

Beraads lagingen in de Tweede Kamer. 
(8 A pril J 903), 

De hcCI' SCHAPER: EI' staat [in het Yoorloopig VCI'Slag, zie hierboven] bij de 
vermeldilIg van at't. 380 eenvoudig: "Op de gronden, vermeld bij de bespreking 
dCl' voot'gestelde wijziging van art, 286, hadden vele leden eveneens bezwaar 
tcgclI toekenning van bevoegdheid aan den rechter tot ontzetting van de in art. 
~S nO, 3 genoemde rechten bij vel'oordeeling kt-achtens de at'tt. 35Sbis, 35Stpr 

en 358quater," 
N u staat in het Voorloopig Verslag nopens het eel'Ste [L1,tikel [hiervoor blz. 627] : 

"zeel' vele leden" en "el'l1stig bezwaal''', dus de Minister heeft zeker gedacht: onder 
die vele leden zullen et' ook moeten - wel een wonder! - zijn van de I'echtet'
zijde, en daarom zal ik op dat eene punt maar toegeven, dan kan ik het den 
tweeden keel', waat' slechts van "rele" leden gespt'oken wordt, misschiet) wel 
leveren, dat het daur ten minste blijft, 

Maar gaat dat nu op 7 
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Gelden dezclftle bezwaren, die bij het eel'Ste al,tikel werden geopperd, ook 
uiet hiel' 1 

Nu zijn el' tegen deze opmerkingen van zeel' vele leden natmll'lijk bezwal'en van 
andel'e zijde ingebl'acht; maal' zou men hiCl' wel een enkele opmel'king in de 
richting van billijkheid en vooruitgang kunnen maken, waal'tegen niet althans 
cenige leilen zich verzetten? Wij hebben hiel' vogels van diverse pluimage en Cl' 
is geen stelling te bedenken, waal' niet iemand iets tegen in kan brengen; het 
\' oOl'loopig Vel'slag zegt dan ook: 

"Eenige andel'en wal'en daal'entegen van meening, dat misdl'ijven, als waal'van 
bepaaldelijk in art, 284 bis sprake is, niet zelden wOl'den begaan doOI' pel'sonen die 
daarbij politieke bedoelingen hebben en dat het uitzicht op ontzetting van ver
kiesba:ll'heid voor zulke pet'Sonen een goede afschrikking kan zijn," 

In de eel'ste plaats: hiel' komt de aap uit den mouwen ik mag et' bij voegen, 
dat in de afdeeling waarin ik zitting had, dat id ée nog dnidelijker is uitgewerkt , 
maal' blijkba:u' hebben de I'Ilpporteurs gedacht, dat men met deze uiteenzetting 
wel kon volstaan, Maal' gaat zoo'n bewering als van het Voorloopig \1el'Slag nu 
op, dat een dergelijke ontzetting afschl'ikkend kan werken en dus in het al'tikel 
moet wOl'den opgenomen? 

Dan zijn el' nog wel andere middelen, b,v, dat van ds, Rudolph uit Leiden, die 
de doodstraf heeft aanbevolen, ' . , , , 

liet Vool'loopig Verslag gaat echter voort: "Ook vestigde men el' de aandacht 
op, dat de vraag of ontzetting van de in art, 28, nO, 3, vermelde rechten zal 
plaats hebben, blijft overgelaten aan het oordeel des rechters." 

Ja, dat is waal', maal' wij hebben te doen met l'echters, die het wel heel goed 
kunnen meenen, die heele goede bedoelingen kunnen hebben, maal' die, als Cl' 
naaI' aanleiding van een delict bij een werkstaking iemand voor hen komt, heel 
dikwijls zeggen: jongens, dien moeten wij eens evell pakken , die moet el' eens 
goed \'an lusten; dat kan naaI' buiten afschl'ikkend werken, In hct algemeen zou 
ik daal'om zoo weinig mogelijk willen ovel'laten aan het oordeel des rechters"." 

Wat zegt nu de Minister van Justitie? lIij zcgt: "Tn het dOOl' vele leden ook 
hiel' tegen de vool'gestelde wijziging aangevoerde bezwaal' wOl'dt niet gedeeld, Hij 
wiens strafbare met boos opzet gepleegde handeling I'echtstl'eeks gericht is tegen 
de OVCl'heid, moet ontzet worden uit het recht, om tot de samenstelling van 
collcges, die overheitlsrecht uitoefenen, mede te werken of in die colleges zelfzittillg 
te nemen, Dit is volkomen rationeel en stl'ookt geheel lllet het systeem VlUl het 
Stl'afwetboek , zooals duidelijk spreekt uit d&n inhoud vall Titel IV van Boek ]1." 

Deze l'ecleneCl'ing is niet juist. Men kan hiel'op twcetlel'lei antwool'den, ]n de 
eerste plaats, dat wanneel' men spl'eekt van overheidsgezag , men bedoelt hand
having van de wet in het algemeen, Maal' dan geldt het ook van alle andere stl'af
bepalingen en zegt het niets, want ovel'tl'edlllg van de wet is in zekeren zin altijt.! 
opstand tegen de Ovel'lleid, Maal' wanneer men Ovel'lleid zou gelijkstellen met de, 
regeel'macht van de Ol'el'ileid, de taak van de Ovel'heid , ook dan gaat de stelling 
nict op, Waal'om niet? Dan zou het hoogstens kunnen geItIen ~OOI' ambtenaren 
dan zou dc redeneel'Îng van den Minister nog eenigel'mate opgaan, Maal' 1'001' hct 
spool'\vegpel'soneel gaat het niet op, Wannecl' dit staakt , tl'eedt het niet op tegell 
de OVCl'heid, maal' tegen de kapitalistische dil'ecties van de spool'\vcgmaatschap
pijen. Men heeft gezegd: wij moeten de stakillg mn het spoOl'wegpel'soneel beletten 
uit het oogpunt van algemeen belang, Dali ontken ik toch nog dat men daaruit 
zou kunnen puttCIl het recht van een verbod, \Vanneel' lllen nu zegt, dat het 
staken van spoorwegpel'soneel de beteek~nis heeft van een optreden tegen de 
Overheitl, dan kan men ook wel bewcl'en, dat de man optl'Cedt tt'gen de Overheid , 
die in dienst van tIc restauratie vun de Grafelijke Zalen het werk staakt , waal'-

I 
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door hij zich indit'ect veI'zet tegen maatregelen van Rijkswege genomen, Het is 
een volkomen olljuiste bewering, dat iemand zich zou vel'zetten tegen de Ovm'heid 
wanneel' hij in llienst der spoOl'wegen staakt, 

Aan welke artikelen is de st l'af , bedoeld in de alinea's 1-3 van al't, 28 Wet
boek van Strafl'echt meer verbonden in zake de ambtsmisdrijven, hiel' bedoeld?, , , 

[Dc spreker wijst uan op de art!. 355, 359. 363, 364, 366, 373 en 379 vnn hel 
Wetboek vnn Strafrecht, en vervolgt daarna:J 

Maal' al deze zaken, behalve die genoemd in art, 355, zijn van Wel' verachte, 
lijken aal'tl en ik protesteer el' tegen, dat de spoonvegmannen gelijk wonlen gesteld 
lOet de berll"Îjvel's van del'gelijke daden, Dit is op zich zelf I'eeds een beleediging. 
maal' daarbij komt nu nog de politieke wl'aak, wat\!" hiel' spreekt de bedoeling om 
niet alleen de tegenstamIers in den klassestl'ijd in de gevangenis te bl'engen, maal' 
hen ook te houuen uit Pa dement of gemeenteraad, 

lk geloof dus dat de MÎllÎster van Justitie bij eenig nadenken zal moeten toe
geven dat het veel beter ZOII zijn dit hatelijk kamlder aan het wetsontwerp te 
ontnemen, 

(9 April Hl03,) 

De heel' DRUCKER: lIet exceptioneele recht [van de vOOl'gestelde strafbepaling] 
worut nog verschm'pt, doordien""" bij de straf op dit misdrijf nog wOl'dt ge, 
voegd de ontneming van staatkundige rechten, 

De hem' LOEFF, :Afinister van Justitie: Er is dOOl' den heel' Schapel' en ook door 
den heer Drut:ker afkeuring uitgespl'ol,cn ovel' de wijziging op al't, 380 vOOl'gesteld, 
Zij opent de gelegenheid van het actief en passief kiesl'echt hen te ontzetten, die 
zich schuldig maken aan de stl'afbal'e feiten, omschl'even in de artt, 358bis, ter 
en quater. fk kan mij dit bezwaar, mij daarbij wederom stelleRd op den bodem 
van ons bestaand Wetboek van Stl'afl'echt, allerminst vel'klal'en, 

Men erkent, dat el' VOOI' tie wijziging ten opzichte del' ambtenal'en veel te zeggen 
is, maal' ontkent haal' wenschelijkheid ten aanzien van spoorwegpersoneel. Maal' 
tegenovel' die ontkentenis veroorloof ik mij te verwijzen naai' Titel I vau Boek 11 
van het "Wetboek van Stl'afl'echt, waarin de misdrijven tegen de veiligheid van 
tien Staat zijn opgegeven, en naar Titel IV, waarin de misdrijven vel'meld staan, 
die betl'ekking hebben op de 11 itoefening van Staatsl'echten en Staatsplichten. En 
dali vraag ik. of de sll'afbepalingen dier titels niet uitgaan van dezelfde beginsp.len, 
die aan de op art, 380 vool'gestelde wijziging ten grondslag liggen, In die titels is, 
gelijk men zal zien, aan den rechtel' telkens, in elk geval, de bevoegdheid vel'· 
leellli de ontzetting uit het actief en passief kiesl'echt uit te spI'eken. 

Waal'om? Omuat de daders die het daal' betl'eft, Staat en Ovel'heid aanranden, 
het gezag ondel'mijnen, cn aan de leven~factol'en van de gemeenschap de wortels 
af:mijden. llier nu geldt hetzelfde beginsel, Ik geloof daarom ook niet, dat, terwijl 
behalve de bepalingen van 'fitels [ en IV, nog tal van andel'e artikelen dezelfde 
bevocgdhei.1 aan den I'echter geven, iemand zal willen bepl'oeven het bewijs te 
level'en , dat ontzetting uit dat actieve en passieve kiesrecht bij één van die laatst
bedoelde artikelen meel' g~motiveel'd zou zijn dan hiel' in art. 3S0nieltw, 

De heel' SCHAPER: Behalve het recht om te staken, wil men aan de arbeiders 
in sommige gevallen ook het I'echt ontnemen om te kiezen of gekozen te worden, 
De Minister heeft tel' vel'!lediging hiel'van gewezen op de bepalingen in de Titels 
1 en IV, in vel'band met sub 1-3 van art, 28 van het StrafwetQoek. Ik wijs el' 
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op, dat men daal', op een enkele uitzondel'ing na, te doen heeft met daden van 
geweld en van bedl'iegelijke handelingen teil oplÎchte van de Staten·Genemal, of 
van een lid van de Kamet' of van de Staten del' Provinciën, 

Dat die maatregel nu ook zal toeg~past wOl'den in geval van een handeling die 
zoo weinig misdadig is als een staking, begrijp ik niet, lIet bezwaar is dool' de 
Regeering niet weerlegd, dat de spool'wegmannen absoluut niets hebben te maken 
met den Staat als zoodanig , maal' alleen met de kapitalistische dit'ectiën, zoodat 
zij zich niet verzetten tegen de Ovel'heid wanneer zij het werk staken, 

De heel' TROELSTRA : Wat heeft de Ministel' aangevoerd tegen hetgeen uoor 
den heel' Schaper is ge7egd. Hij heeft gewezen op den lsten eu 4den Titel van het 
Ude Boek van het Wetboek van Stmft'echt. In Titel 1 staan misdrijven tegen de 
veiligheid van den Staat, misdl'ijven waardoor de nationale onafhankelijkheid van 
den Staat bedreigd wordt. Met de feiten [hier] bedoeld zijn zij niet te vel'gelijken, 

De viet'de Titel bevat misdrijven bet,'e!l'ende de uitoefening van Staatsplichten , 
misdrijven tegen de Kamer, Staten of andel'e J'egeeringslichamen, el' op gericht 
om een ande!' de uitoefening van politieke rechten onmogelijk te maken, 

[ht men dengene die zich el' op toelegt aan een amler zijn politieke rechten te 
ontnemen, zijn eigen politieke rechten ontneemt, laat zich vel'klal'en, Dit kamktel' 
tlmagt het delict van [het voorgestelde] artikel niet, Nu zou ik den Ministel' wel 
willen venvijzen naar een anderen Titel van het Wetboek van Stmfl'echt, den 
vijfden, Misdrijven tegen de openbal'e orde, 

Nu de Regeel'Îng eenmaal staking van spoorwegbeambten wil stempelen tot mis· 
dl'ijf, komt dit het meest overeen met de delicten van den Vijftien Titel, waal' 
lIiet bedreigd is ontneming van actieve en passieve kiesbevoegdheid, Daarom is de 
Minister el' niet ill geslaagd om \'Ol te kunllen houden zijn ontneming van het 
J'echt om te kiezen ell gekozen te worden. 

[Het al'tikel wordt aangenomen met 60 legen 34 stemmen,] 

Eindverslag van de Eerste Kamer, 

Art, 380, Onderscheidene leden betreurden het, dat als bijkomende 
straf was aangenomen de ontzetting van het kiesrecht, Zij achtten heL 
onjuist, dat eene politieke straf werd opgelegd Waal' de staking geen 
politieke strekking bad, Hiertegen werd aangevoerd, dat de staking 
van den huidigen oogenblik, eene politieke was, en dergelijke politieke 
stakingen, blijkens de verklaringen in en buiten de Tweede Kamer 
afgelegd, als wapen voortaan zullen worden gebruikt, Dikwijls was bet 
moeilijk te onderscheiden, of eene staking eene oeconomische of eene 
politieke was, terwijl te recht die ontzetting als straf was opgenomen 
voor hen die dool' staking bun gemis van gevoel voor het algemeen 
belang getoond hadden. 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer, 
(11 April 1903,) 

De heel' LOEFF, .~Jillistfr vall Jilstitie: Ten slotte is [in het Vet'slag] dool' onder
scheidene leden betreurd, dat als bijkomende straf ontzetting van het actieve en 
passieve kiesl'echt kan wOl'den uitgesproken. Zij achtten het onjuist, dat dienst
weigering met een politieke stl'llf werd bedreigd, waal' staking geen politieke 
strekking heeft. 
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liet zij mij vergund met alle bescheidenheid in die betichting van onjuistheid 
zelf twee onjuistheden te l'eleveel'en, In de eel'ste plaats deze, dat de leden, hiel' 
aan het woord, de ontzetting van het kiesrecht een politieke straf noemen, Wall
neer die geachte leden zich de moeite wilden getl'oosten, het Wetboell van Stl'afl'echt 
nauwkeuI'ig na te gaan, zouden zij bevinden dat - ik zeg niet op één, maal' op 
tientallen van misdrijven - die met de politiek niets uitstaande hebben, die 
ontzetting als bijkomende straf is gesteld. In de eerste Titels van het IIde Boek 
van het Wetboek van Strafl'echt komen - ik geef het toe - politieke misdl'ijven 
voo I', In de 'lndel'e Titels zoekt men naai' zulke misdl'ijven echtel' tevergeefs. en 
toch zijn er in die Titels tal van artikelen te vinden - ik wil ze nu niet op· 
noemen - die den rechtel' de bevoegdheid toekennen, tel' zake van misdrijf iemand 
het actief en passief kiesrecht te ontnemen. 

Daal' schuilt intusschen nog een tweede onjuistheid iu de opmerking dieJ' geachte 
leden, namelijk deze, dat staking geen politiek karaktel' heeft, Indien eJ' was 
beweerd, dat een staking van alle vreemde bijmengselen behool,t VI'ij te blijven, 
dat een staking gf'en politiek kal'aktel' behoort te dragen, ZOII die stelling volko
men correct zijn geweest. De gedl'agsregel, in die stelling vervat, wordt evenwel 
dooI' hen die stakingen organiseeren , ovel'tl'eden . De gebeurtenissen del' laatste 
dagen leveren immers het onwedel'legbaal' bewijs, dat aan stakingen soms wel 
degelijk een politiek karaktel' kan gegeven wOI'den, En waal' dit indel'daad geschied 
is, moet ook de ontzetting van het kiesrecht en de verkiesbaarheid kunnen worden 
uitgesproken, Men versta mij echtel' wel. Zelfs waal' een staking met politieke 
oogmerken of bijoogmel'ken op het getouw is gezet, zal de ontzetting niet altijd 
volgen, De ontzetting uit het actieve en passieve kiesrecht is een bijkomende, dus 
facultatieve stl'af, Aan den rechter komt steeds het V1'ije oordeel, of de bijzondere 
omstandigheden van eenig geval de toepassing van die stJ-af rechtva:ll'digen, 

Ik laat die onjuistheden nu verder daal', en vel'oorloof mij te wijzen op het 
cardinale punt in deze niet van belang ontbloote quaestie, 

lIet actieve en passieve kiesrecht is, naar mijn ovel'tuiging, niet iemands aan
geboren noch subjectief recht; het is een bevoegdheid, welke door den Staat aan 
zijn burgers wordt gegeven in zijn eigen welbegl'epen belang, Welnu, in de al-tt, 
358 bis en volgg, - en daarovel' loopt het debat - is ontzetting van kiesbevoegd
heitl en verkiesbaal'!leid bedreigd tegen dienstweigering van ambtenaren en spoor
wegpel'soneel, dienstweigering die gericht is in het eene geval op stl'emming van 
deu openbal'en Staatsdienst, in het andel'e geval op stl'emming van het openbaal' 
spool'\vegverkeel', een diellstweigel'Îng dus, die de behoorlijke vel'~ulling del' Staats
taak bemoeilijkt of belet en zich zoodoende aan het leven van den Staat zelven 
vel'gl'ijpt, En tenzij ik den wezeulijken aard van het kiesl'echt en de verkiesbaal'llcid 
onjuist heb geteekend, of de in al't, 358 bis bedoelde dicnstweigcI'ing onjuist heb 
gekal'Ukteriseel'd, is het del'lml ve rationeel en zelfs noodzakelijk, dat de Staat, ter 
wille van zijn verzekerd vool,tbcstaan, dienstweigel'elllie ambtenal'eu of spoorweg
mauuen met ontzetting van het actieve of passieve kiesrecht bedreigt, 

Art. 426Ms. 

(nieuw artikel, ) 

ll~ c1i.e weclencchtelijk Op c1cn opcnbaren weg ecn ander 
in zIJne vrijheid van bcweging belemmcrt of met ecn of mecr 
andercn ûch aan cen andcl' tegen diens uitdrukkelijk vcrklaarden 
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wil blijft opdringen of hem . op hinderlijke wijze blij ft volgen, 
wordt gestraft met hechtems van ten hoogste eene maar.cl of 
geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

In O. kwam dit artikel niet voor. 

Zie het Verslag van de Tweede Kamer en het Regeeringsantwoord, 
opgenomen bij art. 284, beide aan het slot, hiervoor hl. 626 en 629. 

G, 0, Art, 426bis = het nieuwe artikel. 

Beraadslagingen in de Tweede Kamer. 
[Zie ouk de Algemeene Bel"3ntlslagiugcn, hiervoor bI. 573, 578, 57D , 581.] 

(8 A pril 1903.) 

De heel' MARCIlAN'f: Nu een wool'd over het vool'gcstcltle art, ,1,26 bis, Ook 
daartegen beslaat bij mij bezwaal', Art, 426 bij zal stalm in het Stl'afwetboek als 
eeu overtreding betreJIellde de algemeene veiligheid van pet'sonen en goedet'en, Nu 
staf\l1 el' in den lsten Titel van het lIJde Boek Wetboek van Stmfrecht vel'schil
lende andere overtredingen en het treft mij, dat het voorgestelde al'likel ten aan
zien van de opgelegde strafTen zich zoo scherp ondel'scheidt van dol artikelen die 
dienaangaande in denzelfden titel staan, 

lk zou de Hegeering willen vl'agen of zij bereid is dit artikel meel' in overeen
stemming te bl'engen wat de strafmaat betreft met de artikelen van gelijken aard 
in denzelfden titel van het Strafwetboek omschreven, bij voorbeeld de straf te 
stellen op ten hoogste 6 dagen hechtenis en een geldboete van f 25, 

In de tweede plaats bestaat bij mij de vrees, dat ondel' dit al'tikel, zooals het 
thans luidt, zal vallen het geoorloofde posten, Ik zoek dit met name in den eer
sten term: "Bij die wedel'l'echtelijk op den openbal'en weg een ander in zijn 
vrijheid van beweging belemmert." lIet komt mij VOOI' dat met die belemmet'ing 
van de vl'ijheid van beweging de stmfbaal'heid in dit al'tikel te ruim wordt ge
steld, Waal' ook bij de Regeering , als ik mij wel hCl'innel' , dl' overtuiging bestaat 
dat posten, waal' het niet te vel' gaat, niet onder het bereik van de Stmfwet 
bchool'l te vallen, hoop ik dat el' bij de Regeering geen bezwaal' zal bestaan dit begl'ip 
wat in te krimpen, zood at het ongeoorloofde [7 geoorloofde] posten daarbuiten zal vallen, 

Ik heb te dien aanzien een formuleel'ing voo I' mij die naaI' mij vOOl'komt vrij 
is van de fouten die kleven aan de hiel' voorgestelde uitdrukking, namelijk: "hij 
tlie wederrechtelijk op den openbaren weg een andel' belet zich aldaar Vl'ij te 
bewegen," Met dergelijke omsclll'ijving worden ongeoOl'loofde handelingen stl'Ufbaal' , 
tCl'\vjjl het geool'ioofde posten buiten bereik van de Strafwet zou vallen, 

De heel' LOEFF, lJ1illister va?t Justitie: De op te leggen straf, heeft de eerste 
spreker, ten opzichte van al't, 426bis gezegd, zou te hoog zijn, Ik geef toe , dat el' 
in den titel waarin het voorgestelde al,tikel een plaats zal vinden, zoo hooge 
stl'aITen lIiet vool'komen, maal' toch valt el' ook in dien titel nog al ee n aanmm'ke
lijke variatie van stmfTen op te merken, Deze variatie gaat van een boete van f 15 
tot een hechtenis van veertien dagen, Maal' , het dm'de Boek van het Wetboek van 
Stmfl'eeht bevat buitendien in andel'e titels nog tal van strafbal'e feiten , tal van 
overtredingen, waal'Op een nog veel hoogere stmf staat dan in al't. 426bis is vool'gesteld, 

Zoo zijn el' artikelen - ik zal ze niet opnoemen .- waal'in een hechtenis van 
2 maanden. zelfs van 3 maanden, een boete van f 200 of [300, ja zelfs eenmaal 
een boete van f 3000 bedl'eigd word t, 
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Men moet dan ook niet vragen welke straf op andere overtredingen is gesteld, 
maal' welke straf de thans strafbaar te stellen overtl'eding verdient, 

lu de redeneering, die de geachte spI'eker heeft gebezigd, is derhalve uiet zoo 
heel veel kracht gelegen, 

lIet komt, dunkt mij, VOOI' alles op de beteekenis van de OVet'tl'eding aan, en 
W(\[ll' de beteekenis tiel' overtreding "an art, 426bis ontegenzcggelijk kan zijn van 
el'llstigen aard, daal' moet ook de rechter de bevoegdheid hebben om tot een hoo
gere stl'[\ftoemeting ovel' te gaan dan hem in het algemeen in den Titel, waal' 
deze overtreding wOl'dt ondel'gebl'acht, is vergund, 

Dat het posten dOOI' al't, 426bis zooals het nu luidt, zou worden belet of bemoei
lijkt, wOl'dt dezcrzijds beslist ontkend, 

Ik kan niet inzien, dat in het posten zondel' meel', iets wedel'l'echtelijks zou 
kunnen zijn gelegen, en evenmin dat daarin gelegen zon kunnen zijn het belmn
mcren van iemand in zijn vrijheid van beweging, En wanneel' het posten bestaat 
dalu'in, dat men iemand volgt of naast iemand blijft voortloopen, Ilan valt het 
evenmin onder al't, 426bis, tenzij het ontaarde in een van tic fciten, die in het 
al,tikel worden genoemd, Op zich zelf is het posten, naai' al't, 426bis, niet straf baal', 

EI' moet meet' bijkomen alVOl'ens het onder de bepalingen van het {1I'tikel valt, 

De heel' TROELS'fRA.: Art, 426bis lijdt evenzeel' aan een groote vaagheid, 
Wij hebben daal'in het: iemand op den openbal'en weg wederl'echtelijk in ziju 

vrijheid van beweging belemmeren, 
Nu wij nader in dat al,tikel komen wil ik tI'achten uiteen ti) zetten wat alzoo 

bij het optreden tegen onderkruipers kan voorkomen, Wij onderscheiden het begrip 
van overtuiging, d, i. wanneer ik iemand dOOI' wisseling van al'gumenten I:\~\t 

gevoelen dat mijn opinie de juiste is, Een ander begrip dat vel'del' gaat, is 
ovel'l'ed ing, 

Bij het begl'ip ovel'l'eding is men nog zoo zekel' niet, of, wanneer men iemand 
o\'cITeedt, mell ook zijn ovel'lu iging aan het wankelen heeft gebl'acht, want cr 
kunnen redenen zijn, buiten zijn ovel'tuiging gelegen, Wal\i'Om hij het wenschelijk 
gevonden heeft althans tot mijn conclusie te komen, 

EI' is een andel' begrip, dat nog iets verder gaat en dat is pl'essie, Dit kali 
geschieden op een wijze die niemand kan afkeul'en, Men kan iemalld bewerken met 
VooI'stellingen , men kan wel'ken op zijn fantasie, op zijn liefde VOOI' zijn hui:;
gezin, op de vl'ees, dat hij zijn brood zal vel'liezen, 

Jn één wool'd bij pl'essie behoeft volstl'ekt geen handtastelijkheid of feitelijkheitl 
plaats te vinden; het kan geschieden met uitsluitend moreele en intellectuecle 
midtlelen, Pl'essie \mil ook wOl'den uitgeoefend dool' een eenigszins bl'usque optl'e
den, Wltt daal'om nog volsll'ekt niet misdadig behoeft te worden genoemd, 

Een vierde begl'ip, dat bij deze zaak te pas komt, is intimitlatie. llltimitlatie 
kan lich bewegen buiten de uitoefening van wat men zou kunnen noemen morcelen 
dwang, Dit begl'ip is moeilijk te fOl'muleeren en blijKbaar iets, wat de heCl'en 
willen straffen, 

Ten slotte kom ik, lIa intimidatie, tot het begl'ip dwang. 
Nu is ons gl'oote bezwaal' tegen wetsbepalingen als deze, ook tegclI het VOUI'

gestelde al't, ,J,:!6 bis , dat de I'echtel', wa:l1' hij keuze heeft tusschen deze 5 begl'ippen , 
lIiet voldoende oll!lerscheid zal weten te maken, vool'llamelijk walIneer in het 
artikel zelf de feiten die men op het oog heeft, en die men straffen w\l, niet 
duidelijk zijn gerormuleenJ. 

W:\Ill1CCI' men al'l, 426 bi" leest, is dit zoo vaag mogelijk, 
Wedel'l'echtelijk op den openbal'en weg een atHlel' in zijn vl'ijheid van bewegiug 

belemmel'en, 
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De beteekenis van het wOOl'd wederrechtelijk staat, naai' het mij voorkomt, 
allel'minst vast, Wannem' ik naga, wat daal'over gesclll'even is in de stukken, 
kom ik tot deze conclusie: Men heeft dit gezegd: Wanneer ik zonder een speciaal 
recht op een bepaalden persoon te hebben, zondel' tot een bepaalden pel'soon in 
zekere rechtsmacht te staan, dingen doe, d ie in dit artikel wOl'llen genoemd, 
wordt dat wederrechtelijk genoemd, 

Maal' dan vind ik dat woord verkeerd gekozen, Het wal'e dan betel' te lezen: 
zonder dat men daartoe krachtens zijn ambt of een bepaalde betrekking het 
recht heeft, 

De wedel'rechtelijkheid heeft dus geen betrekking op de feiten die men pleegt, 
maal' ligt daarbuiten, 

Nu is er een wel'kstaking en er komen eenige menschen den onderkruiper 
toespreken; tl'ekt de werkstaking de aandacht, dan komt el' allicht een volks
oploop, waal'(\ool' de onderkruipCl' in zijn vl'ijheid van beweging belemmerd wordt, 

Zelfs velen in deze Kamer zullen moeten CI'kennen dat dit niet strafbaar moet 
gesteld wOI'den, maal' de woorden van het artikel geven den I'echtel' gelegenheid 
VOOI' die belemmering de stakende arbeiders strafrechtelijk verantwoordelijk te stellen, 

De woorden "of met een of meel' andel'en zich aan een andel' tegen diens uit
drukkelijk verklaarden wil blijft opdringen", gelden d us nog voo I' het geval dat 
één of meel' stakel's zich in vel'binding stellen met een of meel' onderkruipel's en 
dien trachten te overtuigen of te overreden, of pressie op hem uitoefenen, kOI'lom 
op welke maniel' ook trachten hem er toe te bl'engen met de stakenden mede 
te doen, 

Wat beteekent nu dit opdringen? rIet is geen lichamelijk opdringen, want dit 
valt reeds onder art. 284, bij de uitgebreide uitlegging, welke wij daal'Van I'eeds 
van den Minister hoorden, 

Dit opdringen moet dus beteekenen , dat men aanhoudend zijn vel'toogen richt 
tot de onderkl'uipers, Zeggen dezen: och ga weg, dan zal daarna de stl'afba:u'heid 
volgen wanneel' men toch aanhoudt, 

Nu hoor ik dit hier goedvinden, ja, mijn hem'en, gij zijt vel'lekkerd op het 
geweld, op de Stl'afwet, Daal'van weten wij alles, Gij moest zelf maar eens in tic 
gevangenis gezeten hebben; dan zoudt ge niet zoo licht oordeelen! 

Zoodanig opdringen mag niet strafbaal' gesteld wOl'den, 
Nu wijs ik el' op dat dit artikel voor het algemeene recht geldt en niet alleen 

ten voordeele van de onderkruipers, die zulke goede diensten voor de heeren 
vel'l'ichten en dus beschel'md moeten worden, Het moet in den uitgebreidsten zin 
genomen worden en nu vraag ik den heeren zelf: kunnen zij het voor hun rekening 
nemen dat stl'afbaal' wordt gesteld reeds het geval dat men op den openbal'cn 
weg met een of meel'del'en zich blijft opdringen aan een ander? Opent men 
zoodoende niet de deul' voor allerlei stl'afrechtelijke vervolgingen 7 Gij zijt zelf ook 
wel eens geagiteel'd en doet dan wel eens wat, wat maakt dat men de pik op u 
krijgt, en dan zal men een strafactie tegen u kunnen instellen, 

De deul' wordt hiel' geopend VOOI' een reeks van oyertredingen, waarvan het 
einde eenvoudig niet is te VOOI"LÎen, Eén van beiden: bf men wil dit artikel alleen 
toepassen op arbeidel's bij werkstakingen, en dan is het een uitzondel'ingsal,tikel, 
dan handelt men tegen zijn eigen vel'klaal'den wil dat men dit niet wil j dan maakt 
men, in den vorm eenel' bepaling van het gemeene recht, een uitzondel'ings
bepaling tpgen stakende arbeiders, Of, wanneer dl\t niet het geval is, dan heeft 
men hiel' een stmfbepaling ontwol'pen waal'door een duldelooze dwang en inmen
ging van den strafl'echtel' bij allerlei onschuldige gevallen wOl'dt ingevoel'd, Daal'om 
meen ik, dat ook dit onmogelijk den toets van een onpal'tijdige en redelijke 
critiek kan doorstaan, 
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Dan hebben wij ten slotte: "of hem op hinderlijke wijze blijft volgen," Daal' 
hebben wij dus het wool'd "hillder" weel' tel'ng, uit :lI't, 28 ~ bis verhuisd naar 
al't, 42G. "Op hindel'lijke wijze blijft volgen" - wat is dat 7 Ik loop achter iemand 
aan, roep hem iets toe; hij vindt dat vervelend, el' zijn meel' menschen bij hem, 
hij wil gaarne alleen loopen, het is hem niet rustig genoeg enz. Tn een tIergelijl, 
geval kan een straf wegens art, 426, zooals het daal' staat, worden uitgesproken. 

De heel' LOEFF, Jlfi"ister van Justitie: Art, 426 bis zou verbazend vaag zijn, Laat 
de geachte spl'eker eens nagaan de vel'schillemle al'tikelen uit de vl'eemde wet
gevingen, die als bijlage bij de stukken gevoegd zijn, en laat hij die eens verge
lijken met dit artikel. Dan zal hij niet langer tot de Regeering het verwijt richten, 
dat dit al'tikel in vaagheid boven del'gelijke bepalingen van andere wetgevingen 
staat; en dan zal hij bemerken, dat die gewraakte vaagheid zelfs niet grootel' is 
dan die del' overige al,tikelen van het IIIde Boek van ons eigen Wetboek van Stl'afl'echt, 

De geachte afgevaardigde heeft ook bezwaren ingebl'acht - oogenschijnlijk tegen 
tlit artikel - maal' indel'daad tegen de methode van wetgeving I in 1881 gevolgd 
bij de behandeling van het Strafwetboek, De geachte sprekel' vl'aagt mij toch : wat 
beteekent "wederrechtelijk"? Ik zeide reeds schriftelijk, dat die uitdl'llkking meel' 
dan 40 malen vOOl'komt in het Strafwetboek, het lIlde Boek inbegrepen, 

Ik weet niet of de geachte spreker dit heeft nagegaan; maal' laat hij aan mij 
die vmag in geen geval doen, en laat hij die lievel' zelf beantwoOl'den uit de 
stukken I gewisseld bij de totstandbrenging van het Strafwetboek, 

Behalve tegen olat woord "wedel'l'echtelijk", keert de geachte spl'eker zich ook 
tegen de woorden: "zich aan een andet' .... blijft opdt'ingen", De geachte afgevaar
digde heeft over het hoofd gezien, althans niet vermeld, dat el' aaR toegevoegd 
zijn de woorden: "tegen diens uitdrukkelijk verklaarden wil", wOOl'den die toch 
ook eenige beteekenis bezitten. Daardoot' erlangt het feit van zich aan iemand op 
te dringen zulk een bepaald strafwaardig kal'akter, dat het wijns inziens gestl'aft 
mag worden als een overü'eding, onafhankelijk van de vraag, dOOL' wie de ovel'

treding wordt gepleegd, 
Ten slotte wil ik in dit verband tien geachten spreker antwoorden, dat hiel' 

inderdaad bedoeld is niet het al sprekend eenige pas~en naloopen van een andm', 
maal' een lichamelijk tegen iemand zich opdt'ingen, I 

De geachte spt'eker had ook bezwaar tegen het: "op hindel'1ijke wijze blijven 
volgen", Uit de MemOl'ie van Antwoord kan hij zien, dat de uitdl'ukking "hinder
lijk" aan onze wetgeving allel'minst onbekend is, Analoge uitdrukkingen komen 
oveml voor, 

In Boek JIl) waarin de overtreding van dierenmishandeling wordt st1'afbaal' 
gesteld, wordt o. a, gesproken van mishandeling op "kwellende wijze". Dat is een 
dergelijk ruim begrip. Wie niet vat, wat de beteekenis is van iets te doen op 
"hinderlijke wijze") zal ook niet voelen wat op "kwellende wijze" beteekent, 

Al zulke begl'ippen kunnen nu eenmaal niet zoo gedefinieerd worden, dat twijfel 
over hun grenzen niet langer mogelijk zij, Bovendien zij men indachtig dat het 
hiel' niet gaat om de vI'aag. wat iemand subjectief omtrent een behandeling 
gevoelt, Zal el' straf moeten worden opgelegd, dan moet er geconstateerd worden: 
een objectief hinderlijke wijze van doen) gelijk ook een feitelijk opdl'ingen van den 
eenen persoon op den andel'en. lIet komt ten deze niet aan op de subjectieve 
meening van hem, tegen wien het beweerde strafbare feit is gepleegd, 

De heel' MARCHANT: Het blijkt dat de Regeering niet van zins is om de redactie 

I rVgl. het verhandelde in de Eerste Kamer, hierachter bi, 700,] 
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van de bepaling zelf te vel-andel'en en el' blijft dus niets andel's uvel' dan aan te 
nemen wat dOOI' den Minister is gezegd ten aanzien van art, 426b;', 

'ren aanzien van dat artikel had ik een opmel'king gemaakt over de stl'llfmaat, 
t\ie doOi' tlen Ministel' met de tegenopmel'king is beantwoOl'd ) dat el' wel andel'e 
ovel'tred ingen zijn, waal'op nog hoogere straf is gesteld, Ja, dat was ook VOOI' mij 
geen geheim, maal' dat was niet de vl'aag, De vl'aag was: of deze oVCl't!'ed ing zelf 
naar haal' beteekenis en :lard de stl'af verdient, die in het wetsontwel'p wonlt 
vool'gesteld, Wil men analogie zoeken ten aanzien van de strafmaat, dan heeft 
men die niet te zoeken in gehAel andel'e artikelen, die in andere titels van het 
wetboek staan, bij overtretlingen die een geheel anderen aal'd en beteekenis heb
ben dan deze, maal' bij ovel't!'edingen die hetzelfde karakter dl'agen als deze, en 
dan zoeke men in het bijzonder in denzelfden titel, waal' strafbepalingen zijn op
genomen, die geheel OVel'eenstemmen met de hiel' vool'gestelde, 

En de beteekenis van de stl'afmaat voor deze ovel'treding is des te zwakkei' , 
omdat de strafbaarstelling niet afzonderlijk wordt vool'gesteld op zich zelf en alleen, 
maal' naast een andere sü'a! bepaling op een misdl'ijfj als aanvu Hing voor feiten, 
(\ic hiet vallen ontler de stl'llfbepaling van het misdrijf, lIet zal mij dus aangenaam 
zijn, alsnog van de Regeel'ing te mogen vernemen of zij niet tot eenige concessie 
bel'eid zal worden bevonden ten aanzien van de straf op deze ovel'treding gesteld, 
alvol'ens daaromtrent een amendement in te dienen , 

Dat zou dan kunnen, in dien zin, dat op dit feit dezelfde stl'af zou worden 
gesteld als van al't, 426, welke stt-af dan in geval \'an l'ecidive kan worden vel'
hoogd, desnoods tot een malimum , gelijkstaande aan de straf welke nu in het 
ontweJ'p wordt gesteld, 

Met genoegen heb ik ten aanzien van d'o!n inhoud van art, 426 bis van den 
Ministel' gehoord, dat daal'aan een beperkte uitlegging moet wOl'den gegeven j met 
name dat de uitdrukking nzich aan een andel' tegen diens uitdrukkelijk vel'klaal'
den wil blijft opdringen" in uien zin moet wOl'uen opgevat , dat men hiel' te doen 
moet hebben met lichamelijk opdl'ingen, Men heE'ft ten slotte niet te vel'geten, 
dat, gelijk te recht dOOI' tie Regeering is opgemet'kt, dit artikel evenals het andere 
niet alleen toepasselijk is op het "posten" bij werkstakingen, maal' dat het ook 
f'en I'uimere beteekenis heeft; dat met name ook de Mitldel'nachtszendelingen de 
gevolgen van dit artikel zullen hebben te dmgen, De vraag vet'dient dus wel over
weging, of alsnog niet dOOI' een eenigszins andere l'edactie, de beteekenis die de 
Regeel'ing el' aan geeft zuivel'der en beperkter in het artikel is neel' te leggen, 

De heel' LOEFF , "~li"ister va" Justitie: De geachte afgevaardigde heeft gevraagd, 
of de Regeering el' niet toe zou willen overgaan, de stl'af, bedreigd in art, 42Gbis, 
te vel'lagen, 

Tot mijn leedwezen moet ik daal'op ontkennend antwoOl'den, Het komt mij voor, 
,lat de wensch, zooals de geachte afgevaul'digde dien heeft geformuleerd, dat op 
(Ic eOl'sle overtt'eding zou wOl'den gesteld de straf van 125 boete of 6 dagen hech
tenis, welke stl'af bij recidive zou wOl'den vel'hoogd tot de stmf in het voorgE'llra
gen artikel aangegeven, eigenlijk is een wensch zon,ler eenigen I'eeëlen inhoud, 
Wat de geachte afgevaardigde beoogt. zal in de daarvoor ~atbal'e gevallen toch 
reeds vel'kregen worden dool' de redelijke toepassing , die de rechtel' aan het VOOI'
gestelde artikel zal geven, 

Maar bovendien bestaat el' een ovel'wegend bezwaar tegen de vCl'vulling van 
dien wensell, n1. llat Iie feiten, die stmfbaar Zllllen zijn en uie met ernst moeten 
wOl'd"n gekeerd, ook betl'ekkelijk zwaar moeten gestl'aft wOI'flen, Eindelijk vel'gete 
men de preventieve kt-acht niet , welke van de strafbepaling, zoonis zij thans luidt, 
kan uitgaan, 

--- - - -
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Ten slotte acht ik het niet noodig de een of andel'e bijvoeging in het artikel 
aan te bl'engen om nog duidelijke,' .lan thans te doen uitkomen, dat het posten 
zon.ler meer niet stl'afbaar is. 

De heer MA RCIIANT: Ten aanzien van de strafbepaling op dit artikel moet ik 
mijn meenine. handhaven, dat die stmf niet evenredig is aan het feit, dat [hell onder 
de politie-ovet'tretlingen is opgenom~n. Ik heb tlaarom de cel' voor te stellen het 
navolgende amendement: 

Amendement van den heer MAltCUANT. 

Het slot van het bij art. I vool'gestelde al·t. 426 bis te lezen: 
" .... wordt gcstt'Uft met hechtenis van ten hoogste les dagen of geldboete 

van ten hoogste vijf en twintig gulden." 
En aan dit al,tikel als tweede lid toe te voegen: 
"Indien tijdens het plegen van de overt,'eding nog geen jaar is vel"loopen, 

sedert eene vroegCl'e ve"oo,'deeling van den schulrlige wegens gelijke ove,·tt·eding 
onhel'l'oepelijk is gewo"den, wOl'd t hij gestt'aft met hechten is van ten hoogste 
eene maand of geldboete van ten hoogste honde,'rl gulden." 

De heel' NOLENS, Voorzitter der Commissie valt Rapporteu/"J: Op g"ond van rle 
motieven door den Ministe.' van Justitie ontwikkeld meent de g"ootst mogelijke 
mee"derheid der Commissie, dus 4 van de 5 leden, dat het amendement geen 
a:lnbeveling verdient. 

Ik vestig er ten ovel"Vloede nog eens de aandacht op, rl;1t de straf, die daa,' 
gesteld wordt, is een maximum, en dat ue kl-acht uie van rlit artillel moet uitgaan 
moet zijn voo mi p,'eventief. Hoe gCl'inger de st"afmaat wordt die als maximum dOOI' 
de wet gesteld is, des te minde,· zou de preventieve kl-acht zijn die van het :lrtikel 
zou uitgaan. 

De heel' MELC/IERS: Nu een amendement is ingediend, dat de bedoeling heeft 
rle sil'afmaat te vel'lagen, wil ik toch art. 426 vergelijken met het voo"afgaamle 
art. 425, waa"in onde,· andere wO"dt gestt'aft "hij rlie een die,· op een mensch 
aanhitst of een onder zijn hoede staand dier, wanneer het een mensch aanvalt, 
niet terughoudt." 

Wanneer ik wat hiel' bedoeld wordt met wedel"l'echtelijk belemme,'en of op hin
de.'lijke wijze volgen ve"gelljk met hetgeen in het ~oOl'afgaande a,·tikel voorkomt, 
dat aanhitsen van een dim', of het laten gaan van een dim', dat aanvalt, dan 
komt mij het laatste VOOI' de veiligheid heel wat gevaarlijke.' voor. 

En toch wordt tegen dit laatste gedreigd met een hechtenis van hoogstens 6 
dagen of een geldboete van hoogstens f 25. Hoe is het nu mogelijk, tlat men him' 
voor vl"Îjheidsbelemmm'ing een zooveel hooge"e mate van stmf een maand hechtenis 
of hondm'd gulden boete stelt. Ik kan dit niet ande,'s uitleggen dan door tlat hier 
het bijkomend element van staking rle omstanrligheid dat rleze bepaling zal wo",len 
toegepast in gevallen bij staking vOOl'komende, invloed heeft gehad op deze straf
maat. Dan wOI'dt dlls hij die zich schuldig maakt aan v"ijheitlsbelemmering of 
iemand hindel'1ijk volgt zwaarder gestt'aft omdat hij staakt. 

Ik kan mij niet voorstellen, rlat het grootste gedeelte van de Kamer zon kunnen 
stemmen voo,' een rlm'gelijk a,·tikel, waarin zooveel zwaardm' gestraft worden feiten, 
rlie heel wat minder gevaal'lijk en belemme,'el1(l zijn, dan anrle"e feilen, waan'oor 
in een vOl"Îg artikel veel lichtm'e st."lIffen worden bedreigd. 

[Ret amendement vnu den heer Mnrchnut wordt met 67 tegen 19 stemmen verworpen 
en het artikel met 80 tegen 6 stemmen aangenomen.] 
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Eindverslag van de Eerste Kamer, 

De meening dool' den Minister van Justitie geuit in de vergadering 
del' Tweede Kamer van 8 April j,l. [zie hiervoor bl. 697] omtrent 
de beteekenis van »opdringen", had de aandacht getrokken, Men kon 
daaraan niet den beplll'kten zin toekennen daaraan door den Minister 
gegeven als bestaande in een »lichamelijk" tegen iemand zich opdringfln, 
Dit laatste toch is reeds eene »feitelijkheid", 

Vele leden hoopten, dat de Regeering nu ook spoedig zoude over
gaan tot verbetering der preventieve politie en versterking van het 
personeel, die nevens de strafvervolging niet kunnen worden gemist, 

Beraadslagingen in de Eerste Kamer. 
(11 April 1903,) 

De hecr LOEFF, lffinisler va" Justitie: EI' is ten opzichte van de heteekenis van 
het woord "opdringen" in het VCI'slag een volkomen juiste opmm'king gemaakt. 
Ik heb naai' aanleiding daarvan nog eens nagelezen, wat door mij aan de over
zijde van het Binnenhof ten opzichte van de beteekenis van dat woord is vCl'klaarr]. 
Het bleek mij, dat ik daal' sprak als volgt: 

"Ten slotte wil ik in dit verband den geachten spreker antwoorden, dat hiel' 
inderdaad bedoeld is niet het al sprekend eenige passen naloopen van een ander, 
maal' een lichamelijk tpgen iemand zich opdringen." Tot heden vond ik nog geene 
gelC'genheid, al wat ik in de Tweede Kamer gezegd heh, in bijzondeJ'heden na te 
gaan, Daarom is mij de in het Vel'slag omtrent "opdringen tegen" gemaakt!' 
opmerking wel' welkom, Zij verschaft mij de ongezochte gelegenheid mijn in de 
Tweede KameJ' afgelegde verklal'ing te verbeteren, als ten minste dit woord biet' 
op zijn plaats is. Want het spreekt vanzelf, dat ik niet van "zich opdl'ingen tegen", 
maar van "zich opdringen aan" had moeten gewagen, De letter zelf van art, 426bi3 
stelt dit huiten twijfel. Het woordje "tegen" moet mij dus onbewust zijn ontsnapt. 
De paraphrase van al't. 426biJ, dool' mij in de Tweede Kamel' gegeven, had in 
ieder geval geen ander doel dan om te doen uitkomen dat hiel' straf gesteld wOI'dt 
op een lichamelijk zich opdl'ingen en niet op een bloot uiten van woorden of 
afgeven van bde(jes of sOOl'tgelijke handelingen, waarondel' el' zijn, waardooI' 
iemand zich aan een andel' zelfs buiten diens tegenwoordigheid kan opdl'ingen. , , , 



ALGEMEEN E MAA'l'REGEL VAN BEs'ru R, 1 

BE'l'REFFENDE IIErI' REGIS'I'ER DOOR DE T KOOPThlAN 
VAN MILlrl'AIRE KLEEDINGSTUKKEN ENZ, TE IIOUDE T 

KONINKLIJK BESLUIT van 6 Juni 1888 (Staatsblad no. 87), tot vast
stelling van den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld bij 
artikel 439, nO. 2, van het Wetboek van Strafrecht. 

WIJ WILLEM IU, bid cZe gmtie Gods, Koning de,' Neder/einden, Prins 
van Oranje-Nassau, G,'oot-1Jertog van Luxemburg, enz., enz., enz. 

Gezien artikel 439, nO, 2, van bet Wetboek van Strafrecbt; 

Op de voordracbt van Om~en Minister van Justitie, Onzen Minister 
van Oorlog en Onzen Minister va;:, Marine, van den 28sten Februari 
1888, afdeeling 2a, nO, 114, van den 8sten Maart 1888, lste af
deeling, nO. 21, van den 12den Maart 1888, lett. B, n°, 2; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 1sten Mei 1888, nO. 10); 

Gezien bet nader rapport van Onze genoemde Ministers, van den 
17den Mei 1888, afdeeling 2a, nO. 94, van den 29sten Mei 1888, 
Iste afdeeling, nO. 59, van den lstcn Juni 1888, lett. B, nO. 2; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

ARTIKEL 1. 

De koopman, bedoeld in artikel 439, nO, 2, van bet Wetboek van 
Strafrecbt, is verplicht eeu register te bouden, waarvan de bladen 
vall een doorjoopend numlller zijn voorzien en dool' den burgemeester 
of den commissaris van politie zijner woonplaats worden gewaarmerkt. 

In dit register zal dool' bem, onmiddellijk nadat de goederen dool' 
belU in ontvang zijn genomen, aanteekening worden gedaan van iederen 
koop, iedere inruiling, aanneming als geschenk, in pand, gebruik of 
bewaring van goederen, beboorende tot de kleeding, uitrusting of 

I [De Algemeene maatrcgelen vau bestuur, bedoehl in nrtt. 22 en 32 van het Wetbock 
vnn Slrnf,'rcht, zijn opgenomen in deel lV bI. 632 en volg.] 

V 45 
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wapening van een krygsman beneden den rang van officier, alsmede 
van zoodanige goederen, welke hij voor een krijgsman beneden den 
rang van officier verkoopt, ruilt, ten geschenke, in pand, gebruik of 
bewaring geeft. 

De inschrijving geschiedt zonder witte vakken, gapingen of tusschcn
ruimten, met aanduiding van den dag waarop, van den persoon van 
wien, of van den verkoop op openbaar gezag, waarbij de goederen 
verkregen zijn. 

De schrifti'lijke toestemming, door of van wege den bevel voerenden 
officier, waar zij vereischte is, verleend, wordt aan het register gehecht. 

De bedoelde koopman zal tllvens in het regisier aanteekenen , op 
dezelfde wijze als in het derde lid van dit artikel is voorgeschreven, 
aan wien en op welken dag goederen, als in het tweede lid zijn ver
meld, voor zich zeI ven of namens zijnen lastgever door hem zijn ver
kocht, verruild, in pand gegeven of op eenige andere wijze met zijn 
medeweten of door zijn toedoen uit zijn bezit zijn geraakt. 

Álti'IKEL 2. 

De koopman, bedoeld in artikel 439, nO. 2, van het Wetboek van 
Sirafrecht, is verplicht het door hem als zoodanig gehouden register 
op aan vrage te vertoonen aan den burgemeester of aan den door dezen 
aangewezen ambtenaar, alsook aan den bevelvoerenden officier of aan 
den door dezen aangewezen officier of onderofficier. 

Onze Ministers voornoemd zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van Staie. 

Het Loo, den Gden Juni 1888. 

De Minister van Justitie, 

(get.) Ruys VAN BEERENBllOEK. 

De JlJinistel' van Oorlog, 

(get.) J. W. nERGANSIUS. 

De Minisim' van Mw'ine, 

(geL.) DYSEIUNCK , 

(gei.) WILLEM. 



N A B E R I C JI T. 

Gelijk o. a. ook in het voorbericht (zie bI. 6) werd medegedeeld, 
was de tweede druk van dit de!::l, behalve voor de invoel'ingswet, ook 
aangewezen voor de wetten, die eene wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht bevatten. 

Het is tot heden toe geheel bijgewerkt. Het denkbeeld bestond, daarin 
mede op te nemen de Novelle, waarvan een ontwerp, tijdens de heer 
Oort van del' Linden Minister van Justitie was, werd ingediend, dat 
later wel is ingetrokken maal' van hetwelk een gewijzigd ontwerp dool' 
den Minister Loef! was toegezegd. 

Jntusschen is dool' dezen Minister, in de Memorie van Antwoord 
op het Verslag van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over Hoofd
stuk IV (Justitie) der Staatsbegl'ooting voor 1903, verklaard: 

»Tot het neerleggen in den vorm van een wetsontwerp van de 
verschillende herzieningen, die den ondergeteekende in het Straf
wetboek wenschelijk voorkomen, heeft hem tot dusver tot zijn 
leedwezen voldoende gelegenheid ontbroken. Hij hoopt echter, dat 
de aankondiging van de indiening van zoodanig ontwerp in de 
Troonrede van het eerstvolgende jaar zal kunnen worden opgenomen". 

Nu el' alzoo geen vooruitzi!!ht meel' bestaat op het weldra tot stand 
komen del' Novelle, mag de afwerking van dit Deel, hetwelk trouwens 
dool' de wet van 11 April 1903 Stb. nO. 101 (houdende strafbepalingen 
tegen ongeoorloofden dwang en tegen dienstweigering van ambtenaren 
en spoorwegbeambten), reeds een uitgebl'eiden omvang kreeg, niet wor
den uitgesteld. Ten einde de bruikbaarheid daarvan te bevorderen, 
worden, gelijk aan deel IV, eene lijst van verbeteringen, een alphabe
tisch register en eene inhoudsopgave ook aan dit deel toegevoegd. 

Zoodra nieuwe wijzigingen in het Wetboek van St.rufrecht worden 
gebracht, zal de Geschiedenis del' daartoe betrekkelijke weLLen in een 
nieuw deel moeten worden opgenomen. 

's GrCtvenl/a{je , 1) September 1903. 
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BI. 12, regel 2 v. o. Met een nooUeeken 1 acbter ." (Staatsblad no. 
178)", aan den voet del' bladzijde, als noot bij te vo<'gen: 

1 Deze wet is gewijzigd hU al't. 13 del' wet v~n 15 Apl'il 1800 (Sfb. no. 70) en 

bij de wet van 28 Mei 1901 (Sfb. no. 131). In haal' geheel is de wet opgenomen 

in Sfb. 1901 no. 235. 

Bl. 19. Onderaan bij noot 2 bij te voegen: 

Volgens art. 40 del' ~Landweerwet" van 2-1, Juni 1901 (Stb. no. 1(0), zal de 

wet op de Schutterijen van 1827, met de daarin gehl'llchte wijzigingen, vervallen 

»vijf jaren na den dag, waarop voo I' de eel'ste maal ingelijfden hij de militie te 

land ingevolge wettelijk voorschrift zijn aangewezen tot het bij de land weel' vol

bl'engen van een verlengden militiediensttijd". 

Voorts, met een nootteeken 8 onder 50 achter "wet" op regel 15 
v. b. aan den voet der bladzijde als derde noot bij te voegen: 

3 De wet van 9 Octobel' 18.J,l (Sfb. no. 42) is vel'va lIen en vel'vangpn dool' de 

wet van 9 Mei 1902 (Stb. no . 54). 

BI. 20, regel 15 v.o. Met een nootteeken 2 achter :0 kerkgenoot
schappen" aan den voet del' bladzijde als noot bij te voegen: 

2 Art, 9 vool'meld is gewijzigd bij art. 1G del' wet van 15 April 1896 (Stb. no. 70). 

Bl. 22. In noot 1 achter »gewijzigd" te laten volgen: 

tel'\vijl alle sub 170 aangehaalde al'tikelen tiel' wet op de Nationale Militie ge

wijzigd zijn bij de wet van 2.J, Juni 1901 (Stb. no. 150). Zie de "Militiewet 1901" 

in haal' geheel opgenomen in Stb. 1901 no. 212; zij tl'ad, krachtens Kon . Besl. 

van 16 Novemhel' 1901 (S/b. no. 222), in werking op I Janual'i 1902. 

In noot 2 achter "Gezondheidswet" te laten volgen: 
van 21 Juni 1001 (Sfb. no. 157). 

Bl. 26. In de noot 2 achter :t de wet van" m te vullen: 

2·~ Juni 1901 (Stb, no. 101). 



VERBETEB,INGEN EN DlJVOEGINGEN. 705 

Bi. 27, regel 7 v. o. Met een nootteeken 2 achter ~ pasmunt", aan 
den voet der blad:lijde als noot bij te voegen: 

~ Deze wet is aCgeschaft bij <Ic wet van 28 Mei 1901 (Slb. no. 131). 

Bl. 109, regel 7 en regel 2 v. o. Op de eerste plaats is het vette 
cijfer 138, op de laatste 109 onduidelijk afgedrukt. 

Bl. 156. Achter regel 13 v. b. te laten volgen: De wet van 9 Oc
tober 1841 (Stb. 110. 42) is vervallen en vervangen door de wet van 
9 Mei 1902 (Stb. no. 54) tot toekenning van eenige bevoegdheden aan 
de besturen van waterschappen, veenschappen en veenpolders. 

Bl. 177. In het opschrift, in plaats van Art. 9 te lezen: Art. 10. 

Bl. 279. In het opschrift moet het cijfer 28 vervallen. 

BI. 281. In het opschrift te lezen: Artt. 28, 29. 

Bl. 334, regel 14 v. b. In plaats van »artikelen 414-426" te lezen: 
artikelen 424-426. 

Bl. 442, regel 5 v. o. Met een nootteekfln 1 achter "wet", a.an den 
voet der bladzijde als noot te plaatsen: 

1 Van deze wet was het ontwerp op 5 September 1903 nog niet bij de Staten
Genm'aa1 ingediend. 

BI. 44ö, regel 14 v. o. In plaats van »Dl. VI" moet gelezen wor
den: Deel IV. 

Bl. 523. Onder regel 14 v. b. dient, tot afscheiding, een streep (-) 
te staan, terwijl onder regel 19 v. b. de streep dient te vervallen, 
dllar de toelichting op bI. [,24 ook betrekking heeft tot de artt. 106, 
237, 251 en 299. 

Bl. 614-637. Het opschrift boven aan de bladzijde moet luiden: 
Wijzigingen van het Strafwetboek. Art. 284. 

BI. 623. In kolom 2, regel 14 v. o. in plaats van "welk" te lezen: 
welke. 

Bl. 630, regel Iv. b. Achter »geachte sprekers" in te voegen: L:lie 
hiervoor bl. 573]. En regel 7 v. b., achter »IIeemskerk" in te voe
gen: [hiervoor bI. 578]. 
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Tijdelijke (tot 1 Sept. 18ó8) H . van art. 1 del' wet van 6 .blaart 1818 

(Stbl. 12), houdende <Ie stra.ffen tegen overtreding van -, verlengd tot 

1 SeptembeT 1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 264 

H . van w·tt. 1 en 3 del' wet van 25 lJfei 1880 (Stbl. 86) tot herziening 

van de wet van 1818. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ 264, 271 

Ambtenaren . Wat onde)' - te verslaan is .. .. . ... 640, 644, 651, 654 vlg., 671 
Over dienstweigelillg van -. Zie Dienstweigering. 

Arbeid van kinderen. H . del' wet van 19 Sept. 1874 (Stbl. 130) tegen over-
7naligen - .. . ................................... . 195 

Armbestuur. H . dm' wet van 28 J'nni 1854 (SIbi. 100) en 1 J1mi 1870 

(Stb. 85) op het - , doch wat w·tl. 63-67 betreft, slechts tijdelijk 162, 203 

Artsenijbereidkunst. Zie Geneeskunst. 

Auteursreoht. Afscha.ffing van het Souverein Besluit van 24 Ja,nuari 
I S14 (Stbl. 17) op den boekhandel en letterkundigen eigendom.... 00 

Bakenwezen. Zie Loodsdienst. 
Bankbreuk. Wet van 10 Mei 1S37 (Stbl. 21) tegen enkele en uec\riege-

lij ke - , afgeschaft .... ... . ... . ............ . ..... .. .......... . . 92 

Bedelarij . De bepalingen op het uitlei<len van vreemdelingen, w('gens -

veroo~'deeld, blijven van kracht . . " ........ . .......... . ...... . ... . 07 
Opzending naw' eene rijkswerkinrichting treedt in plaalN van die naar 

een bedelaal·sgesticht. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ...... . ....... ......... 201 

Begraven. H . del' wet v(tn 10 April 1869 (Stbl. 65) op -, begractfplLwt-

sen p-nz ........................ . ................. . .............. . 182 

Belastingwetten. Sl?'afbepalillgen enz. in - van het Rijk blijven 11an 

kracht behlJudens emLige wijzigingen. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. ........ . OS 
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Bladz. 

Be leediging . Wet van 28 Sept. 1816 (Stbl. 51) tegen - van vreemde 
mogendheden, afrJe8chaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lJl 

Zie ook Hoon. 

Berechting en bestraffing van stmfbaj'e feiten v661' 1 Sept. 1886 gepleegd. 

Bepalingen omtrent de - ..... . ........... . . . ... . 282 

Berisping als sb·af. Zie Jeugdige personen. 

Beroep. Uitoefenen van een - (art. 436 Strafwetb.). Over de beleekenis 

daa'l"van. . . . . . . . . .. ....... . . .. . .... .. .. ... . ...... ....... ........ 246 

Bescherming van dieren . H. de?' wet van 25 Mei 1880 (Slbi. 89) op de -
nultig VOOj' landbouw enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 211 

Besmette lijke ziekten. H. der wetten van 4 Dec. 1872 (Slbl. 134), 3 Dec. 1874 

(Slbl. 188), 28 lJlaaj·t 1877 (Slbl. 86) en 26 April 1884 (Stbl. 80) legen - 103 

Besmetting door uit zee komende schepen. H. der wet vmt2'311fam·t 1877 

(Slbi. 35) tegen - ......... . . . .. .. ...... . ..... .. . ............... 207 

Boekhandel. Zie Auteursrecht. 

Boeten. Zie Wanbetaling. 

Bouwen enz. bij vestingwerken. Zie Vestingwerken. 

Briefport en brievenposterij . H. der wetten van 12 April 1850 (Stbl. 15) 

en 5 J~tli 1855 (Stbl. 61) op - .. "........................ 161 

Burgerlijke rechtsvordering . Zie Rechtsvordering. 

Buskruit. Wijziging der wet van 26 April 1884 (Stbl. 81) op hel l'C1'voej' 

van - enz ........ . .......... . ....... . ..... . . . . ..... . ... " .. 258, 259 

Cellen e?1 celluillij'e gevangenis. Zie Eenzame opsluiting. 

Code Pénal van Februari 1810. Afgeschaft. . . . . . . . . . . .. . ...... . ...... 00 
Zie ook Wetboek VAoll Strafrecht. 

Code Rural van 6 October 1791. Afgeschaft.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

Colorado-kever. H . der wet van 5 Juni 1875 (Slbi. 113)................ 203 

Coöperat ieve vereenigingen. H. dm' wet van 17 Nov. 1876 (Slb. 227) op de - 206 

Desertie van krijgsvolk. Wet van 12 Dec. 1817 (Stbl. 3~) tegen de be-
gunstiging del' -, afgeschllfl .. ... . .................... . .. , . . . . . . . . 01 

Dienstweigering. Wet van 11 A pril 1903 (Stb. 101): houdel1lle straf
bepalingen tegen dwang door geweld, feitelijkheid of bedreiging, 
tegen overlast van personen op den openbaren weg en tegen 
dienstweigering van ambtenaren en spoorwegmannen. 

Overzicht van de geschiedenis del' wet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 525 
Telcst van de wet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 526 
Aanleiding, gJ'onti en doel van cle wet .. ,· .. ,..... ....... . . . .. 529, 566 
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Bladz. 

Dienstweigering. (vcrvolg). Buitenlandsche stm/wetten en 1·echI8.~praak legen 
ongeo01'loofden dwang en dienstweigering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. MD 

Gewijzigde al,tikelen (284, 358bis, ter en q unter, 380 en 426bis) van 

het W etboek vcm Stmfl·echl. Zie Wijzigingswetten. 

Dijkbesturen. Zie Heemraadschappen cn Waterschappen. 

Disciplinaire voorschriften blijven bestaan, . ... , , , ':. " ... ", ... " .... 94 

Doodstraf. Wet van 17 Septembel' 1870 (Stbl. 162) afgeschaft, behalve 
al'tt, 2 en 7. , .. , , , ' , , , . , . . , , . , .... , , , , , , , , , , , , , . . . . . . . . . . . 93 

Drankwet. Zie Dronkenschap. 

Drinkwaren. Zie Eetwaren. 

Dronkenschap. H. del' wet van 28 Jtmi 1881 (Stbl. 97), gewijzigd bij die 
van 23 April 1884 (Stbl. 54) en 16 Aplil 1885 (Stbl. 78), op sterken 
dmnk en openbal'(l - ...... .. ............................. .... ... 213 

Dwang. Over ongeoorloofden -. Zie Dienstweigering. 

Eenzame opsluiting. Wetten VUil 28 Juni. 1851 (Stbl. 68) cnz. op de - , 
afgeschaft. . . . . . . . . . . . . . . .. ..... .... ..... .. ..... . ................ !J2 

Eet- en drinkwaren. Wet van 19 Mei 1829 (Stbl. 35) tegen vergiftige 
en schadelij ke -, afgeschaft . . . . .. ............................... !J2 

Fabriekswet. Zie Inrichtingen. 

Faillissement. Invoe?'ing81vet van de 'Wet op het - en de Sttrséanee van 
betaling, voor zoovcel zij het Strafr'echt betfeft. 

Overzicht van hare geschiedenis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 299 
T ekst de?' wet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

Waarom in het Wetboek van Strafl'echt niet meel' is gewijzigd. . . . .. 304 

Gewijzigde aJ·tikelen (194, 344, 345, 346, 441 en 442) vctn het Wetboek 

van Strafl·echt. Zie Wijzigingswetten. 

Waal'om VOOI' het Stmfl'echt in zake van - het verschil ttt88chen 

koopman en niet-lcoopman is gehandhaafd .. ..... ................. , 306 

Zie ook Bankbreuk. 

Feitelijkheid. Ovel' de beteekenis daarvan.. . . ...... ..... ..... . ..... 630 volg. 

Fiscaal recht. Zie Belastingwetten. 

Geldboete. VerrnindeJ'ing van het minimum del' - in bestaande wetten 

tot 50 cents... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 222 
Zie Wanbetaling. 

Gemeenteverordeningen en belastingen. Nieuwe l'egcling del' stra/baal'stel-

Zing van - ............... . ......................... ...... .... ... 267 
Wijziging der straffen in - .. ... ...................... .. ....... 270 

Gemeentewet. Al·tt. 47, 271, 272 en 274- 282 der - van 29 Jtmi 1851 
(Stbl. 85), blijven van lcracht en Ctrlt. 161-165, 272-275 en ,'277 enz. 

worden gewijzigd . ... . , , . . . . .. • ..•.. , ...•.••.... ,........ ... 267, 26!J 
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Bladz. 

Geneeskunst , artsen ijbereidkunst en tand heelkunst. H . d~r wellen van 
Z Jtm'i 1865 (Stbl. 60 en 61), 24 Jnl1i 1876 (Stbl. 117) en 23 AprU 1880 

(Stbl. 65) op de - . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ............. . ... 178, 205 

Gerechtskosten. Wet VfiU 31 Dcc. 1875 (SLiJJ. 255) omtrent solidlüre 
aansprakelijkheid voor -, ajrJf'schajt.. . .. .. ...... . ....... .. .... 03 

Niewue wet omtrent de - in strajzaken voor zooveel zij het strctjrecht 

betreft. 
Overzicht 'van hare geschiedenis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 325 
1'ekst del' wet.. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ......... . ... ... .. . .... 326 
Doel dd1' wet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 327 
Gewijzigd artikel (74) van het Wetboek van St1·afrecht. Zie Wijzigings

wetten . 

Gunstigste bepalingen V001' den verdachte. H oever de toepnssin[J daw'van 
(art. 1 , 2de lid Stmfwetboek) zich 1Gits/l'elct . . . . . .. ........ . .. . .... 289 

Heemraadschappen, dijk- en polderbesturen. H. der wet van 9 Oc/obe)' 1841 

(Stbl. 42) op de rl!chtslnacht van - .. ... . . .... . . ............. 156 
Velwnging dier wet door cZie van 9 ll1.ei 1902 (Stbl. 54) . . . . . . 705 
Zie ook W aterschappen, 

Herhaling van ovm'treding. . ....... . ..... , ....... .......... . ........ . 222 
Wet van 3t lVIaart 1852 (Stbl. 20) omtrent de gevolgen van militaire 

veroonleelingell, bij latere misda'lcl enz. ajgesclwft ....... . 92, 03 
Voor sl1'ajvm'zwal'ing wegens - gelden oole vel'ooJ'(Z,Jc lingl'n enz. onder 

de oude we/geving. . . . ................ . ...... . ............. 281 

Hondsdolheid H . del' wet van ó Juni 1875 (Stbl 110) tegen - . ... .. .. 202 
Hoon en laster enz. Wet van 1 Juni 1830 (Stbl. 18) op , - legen het 

openbaar geZ!1g enz., afgeschaft .. .. , ...... . 02 

Zie ook Beleediging. 

Inkwartieringen en transporten H. cler U'ellm~ van 14 Sept. 1866 (Stbl. 138) 

en 29 ll1.am·t 1877 (Stbl. 53) op de - . ... ........................ 170 

Inrichtingen die gevam', schade of hinder veroorzakmt. H. cler wet t'CLn 

2 J'tmi 1875 (Stbl. 95) op - . . . . . . .. .... .............. ......... 201 

Invoering van het lVetboek 'I.·an Straf1'Ccht en vcm de Invoeringswet op 
1 Septembel' 1886. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. ......... .. ...... 88, 206 

Invoeringswet van 15 Apl'il 1886 (Stbl. 64) gewijzigd bij wet van 19 Apl'il 
1886 (Stbl. 92) en vcm 12 Feb1'Ua1'i 1901 (Stbl. 63). 

Overzicht van hare geschiedenis. . . . . . . . . . . . . . . ...... .. ..... . .... 7 

'Tekst der 1uet . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........... . .. 9 

Strekking, in houd m~ omvang . . . . . . . . . . . . . . . .. ., . . . . . ...... . .... 43 

Slel~el omtrent dc handhaving of afscha.tfing vrm !cctlen. . . . . . . . . . . . 50 
Lijst van niet speciaal genoemde weltm!, d'ie afgeschaft worden . .. . , 71 

aVe)' den considerans en het opschrift del' - ..................... 86 
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Bladz. 

Invoeringswet. (vervolg). Getchiede'l1is der a?·tilcelen en wijzigingen l!an de - 87 
'l'?'eedt in we?'king op 1 September 1886. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . 296 

---- Intrekking van a?·/. 7, voorlacttste lid, del' - .... . .......... 501 

Ove?' de wellen, die bij het inwerking/?'eelen del' - stilzwijgend 
werden afgeschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

TVetten enz. (cMonologisch) , die ?net name doO?" de - zijn afge

schaft, gehanclhaalcl of gewijzigd: 

Dagteekening rlel' wct PIlZ. 

1669 A tLgttStuS . ............... " 
1791 6 Oetobe?·... . ." ........ . 
18U6 24 Febrtta?·i . . .. . . ....... . 

28 Oct./20 Nov .. ......... . 

1810 ... . ... . ... . .. . . . ....... . 
1814 24 J anM?"Ï . ... . ....... . 

22 Jtûi ....... ..... . .. . 
1815 1 Mam·t..... . . . . . . . .. .. 

1816 28 September . .... . ...... . 

1817 12 December . ............ . 
1818 (J Mom·t .. . ........... .. . 

StIJL. 
No . Onderwcl"Jl. 

ordonnonce eaux et fm·Cls. . . .. 14.8 

Code 1"ttral. . . .. .. ......... 90 

publicatie l"Ïv'ie'r- ol wale1'1'egl .. lt17 
avis 8. l. compélence en dUils 

sW'vaisseaux neulres. ..... 96 

Code Pénal .. .......... , .. ,. 90 

17 autew·srecht .. ........ , . . . . . .. 90 

86 loterijen . .................... 150 
21 Zondagswet. . . . . . .. , ..... ,.. 154 
51 beleediging van t'reemdernogend-

heden.............. . ...... 9l 

33 begunstiging van desertie., . 91 

12 straf op alg. maal1'egelen .... 264 

20 November. . . . . . . . . . . . . 39 slavenhandel . .... , .. . .. , . . . .. 92 

1824 23 December . . , .. , ....... . 
1827 11 Ap?·il ..... ....... . .. . 
.1829 16 Mei . ................. . 

19 Mei . . ..... , .......... . 
1830 1 Juni .................. . 

1836 24 April. , ....... , ...... . 

1837 10 Mei. . ......... , . ... . . . 
1838 

1840 10 Juni . ........ , . . .. . .. 
1841 9 October .... .......... . 
1842 D hli . .. . .............. . 
184.:3 28 Augustus.. . ..... . 
1846 9 Mei . ...... . .......... . 
1850 12 Ap?·il . ............... . 

(j Jttli .. .. . ...... . ...... . 
1851 3 lYlei . . ............ . .. , . 

28 Jtmi ..... .......... , .. 
29 Jtmi ....... . ....... , .. 

75 .slavenhandel . .. , . . . . . . . . . . . .. 92 

17 sclmtle?'ijen ........... , . . . . .. 154 
34 aanvulling van strafwetboek. .. 92 

35 vervalsehing van waren, , , . . .. 92 

I!) hoon en lastel'. , , . . . . . . .. ,... 92 

13 valsehe mltnt .. ... . .... , . . . . .. 92 

21 bankbreuk . ..... , . , , . , . , . , , .. 92 

Wetboek Burg. Rechtsvordm'ing lOS 

TVetboek van Strafvordering .. 109 

TVet op de Recht. ol·ganisatie .. 109 

20-26 boek I Strafwetboek. . . . . . . . . 87 

42 heemmadschappen, polders enz. 156 
2U notm·isambt. .... . ........ , ... 159 

37 en38 justitiekosten. , ..... , ..... , . " 160 

24 btt/'gerlijke pensioenen. . . . . . .. 243 

15 brievenpost . .......... , . . . . . .. 161 

09 p?"ovinciale wet . ...... , .. , . , .. 264 

4! veljaring van stm.flen., . . ... . 92 

6S eenzCt1ne opslwiti?/g , . . . . . . 92 

85 gememltewet . ..... , . " .. 267, 269 
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Dagtcckcnil1g <101' /Vet enz. Stbl. 
No. Onc/CI'WCI')}, Bladz, 

1851 28 AugustttS. . . . . . . . .. 127 en 129 militail'e pensioenen . .. , . , , ' " 243 
1852 3 JJlam't., , , '. .., .. ,.'" 20 recidive na militail' rnisdl'Ïjj ,. 92 

18 September, , , , ' . , . , , , , , 178 waal'borg van goud enz, , , , . 98 
1853 10 Stplember. ' , , ' . , .. , , , . 102 kerlcgenootschappen, .. , .. , , ' .. 161 

21 December. ' , , , , , , . , , , , , 128 b01L1uen bij vestingen., , , , . . , '. 162 

1854 24 Jwti, , , , , ' , . , ... , . , . , , 92 pensioenen aan geëmploieerden. 243 

28 Juni, , , , . , . ' , , , , , , , . , , 100 al"mbestuu?·,." . ' , . , , . ' " 162, 293 

20 Juni. , , " """,,'.', 102 vel'andering in straffen. , '. 93, 290 
29 Juni. , . , ' . , , " ",,'.. 103 ?'echtsmacht de?' kantonrechtcrs. 96 

1855 22 April, , , .. , . , .. , ,,',' 32 verel'niging en vergadel'Ïng, , ,. 164 
13 Juni, , , , , , , , . , , , , , , , . . 87 jacht en l lisscherij, , , ... , , , , " 165 

12 Jtûi .. , , . , , , . , , . , . , , , . , 102 watel'staatsbelangen,.",.",.. 270 

IBM 7 JJIei , , , , , , , , ' , , , " ,,', 32 tltcht op koopvaardijschepell.,. 243 

1859 3 Jttni. , , . , . , , , , . , . , . , , . 44 mil. leleedingstuleken.,., ." ", 93 

20 Augustus, , .. , . , .. , , , . , 93 loodsdienst, .... , , , .. ' , , , , . , " 172 
20 Augustus, .. , , ' , , , , , , , , 

1860 25 December, . , , .' , , .. , , , . 

1861 1 Juni",."" . " "",., 

19 A ltgusl us" " " ".. '" 
1863 2 Mei. , , , . , , ... , , . , , .... 

1864 22 Ap'ril , , , . , .. , . , .. , . , , , 

1&65 1 Jttni,., , . , , , .. , , , , . , , ' 

30 December, , , , . , , , , , , , , , 

18ü6 14 Septembel" , , , , , . . , . , .. 

1867 22 December., , , ' , , , , , , , , , 

1869 6 April" , , , . , , . , . , , , , , , 

7 April., .. , "" .'. " 

10 A pril" , , .. , , , ....... , 

28 Mei . . , , .. , , , , , , , , .. , , . 

28 Mei. , , , , , , . , , , . , . , , , . , 

1870 20 hli" .... "", . . ",." 
17 September, , .... , . , . . , . 

1871 24 Jtûi .. . ' " .,.""."" 
1872 12 Apl'il, , , , , , , , , , , , , , , , , 

12 April, "" .. ,'.,.",., 

4 Decembel', .".'.",.,. 

1874 8 Jtdi.",." '." .. ', ." 
19 September,. ."", ... , 

1875 Ö AP1'il ,'.".".".' . ', 
9 April, , . , , , , , , , . , , . , , . 

2 Juni., ... ,. , .", . ' .. 
5 Jwl'Î, , , , , , , .. , , , , , , . , . 

5 Jw~i,., .".""." , .. , 

31 December, ,.,.".'" , , 

94 pensiomen aan schippers" , , ,. 243 

102 straJbal'e poging,. , . , . , , . , . , ., 93 

53 ven'oer van landt'erhttizers. ' " 173 
72 nationale militie. , , , . , .. . , , " 174 

50 middelbaar onderwijs, '. "." 244 
29 wanbetaling van boeten, , , ' . ,. 93 
61 a?·tsenijbereidlcunst, , . ' . . .. .., 178 

173 loods- en bakenwezen , , , , . , ' ,. 172 

138 inkwa1'lieringen,., .. ,."."., 179 

158 loods- en ba/cenwilzen, , . , . . . " 172 

39 vel'voer op landwegen"" .. ', 180 
57 maten en gewigtell" , , , , , , , , '. 180 

65 beg-rat'en en begmalplaallJe1l. " 182 
96 zeebl'iel'en .. . , .. , , , . , , , ... , ... 18-1 

97 stoomtoestellen , . , .. , , , , . , , .. ' 185 
131 reeartsenijkundig toezicht. , .. " 186 
162 doodslmi .. ... , , . , , , , .... , 93, 116 

84 t'e1'andering in straffen. , , , , , '. 93 
28 l'emieUng van schepen, , .... " 93 
24 coalities en werkstaleingen, , , " !l3 
134 besmetlelijke zieleten , , , , , , . , " 193 

98 veeal'tsenijklt?lst, , ... , , , . , . , " 105 
180 arbeid van lcindcren, , , , , , .. '. 195 
66 1titlevel'Ï?/g., , , , , , , , , , . , , . , , " 255 

67 spoorwegen . . , . , . , , ,. .,,' .. ' , .195 

9b im'igtillgen mn geuaa1' enz , '. 201 
110 hondsdolheid, , .... , , , .. , , . , " 202 

118 colomdo-lccvel', , , , . , , , , ' .. '" 203 

255 gerechtskosten"".", .. """ 93 
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Dao teekeni IlO <le/' wct Cri Z. SI 111. 
No. Onclcnucl'p. Bladz. 

1876 28 A pril . ............ .. 102 

.117 

150 

227 
35 
43 

hoog er onrlerw~j.~. , .. , . .. ,. 20! 

24 Jt~ni .. ... . ........ . 
28 Jttni . .... .. , 

17 Novembcr ............. . 

1877 28 Maart. . . . . . . . . . . . .. .. 

28 Maa?·t ..... . .. ...... . 

28 Juli .. ......... , , ..... . 
1878 17.A l(gusttls . .... , , .. ",. 

1879 14 November . ... , .. , . . 19Z 

1880 23 Ap?'il, , . . , .... . .... . . , 
25 Mei. , ..... , .. , ..... ,., 

25 Mei . . ..•. . , , ... , ... . 

1881 21 Jnni . . . . . 

28 Juni." . . " , .... , ..... 

1883 7 Decernber. . .. , , , . , ,., 

1884 26 .Ap?'il, ... , , . .. , . , .. . 

26 .Ap?'il , .. , ..... , . .. , . , . 
27 April .. ............ , , , 

1885 23 Juli.. " ........ . ... . 

1886 15 Janua?i .. ... "'''' .. 

tandheellcLt?lst ........ , .. , .. . 205 

vel'vom' vanvergijtigestotfen 206, 258 
coöper. I'ereenigingen . .... , . . . 206 

besmetting door schepmt ttit zee 207 
bronzen pasJntt?lt . ....... . , ... 207 

155 steenkolenmijnen..".,., .... . 263 

127 lager onderwijs "". . ., ... . 208 
en 193 militair straj1'ccht te lande en wa-

ter 114, 116, 123, 127,131,136,140,144 

67 middelen van vel'voer .. . .. ... 210 

86 stn.tl'en op alg. maatregelml 264, 271 

89 be,~clumning van dieren. , , , , .. 211 

76 zeevissche?'ijen, , ....... , ... , , . 212 

97 ste?'ke d?'ank en d?'onkenschap., 213 

202 visschiJ1'ij in de Noordzee, .. , . 216 
8f) besmettelijkr' ziekten .. , ... , 258 

81 vervol??' van buskruit . . , ... .' , 258 

96 lcra?l kzinnigen ... , . , , ..... 217 

142 stantslotelij, .. , .. , ., . 2Hl 

5 wijziging strajvordeling . . , . , , . 10\1 

Jacht en vis8cherij . H, de?' wet van 18 Jlmi 1857 (iStbl. 87) op de - Hi5 

Jeugdige personen, Wet met gewijzigde bepalingen omtrent de sl1'(I.tten en 

slmjrechtspleging 'van -, voor zooveel zij het strafrecht heb'ejt. 

OVe?'zicht van hare geschiedenis, . , , .. , . , .... , . . ...... , ." .. ,... 331 
Tekst der wet.,.,., ... .. , , , , . , , . .... , . . .. ".,. "" . , " 332 

Toelichting van het stelsel del' wet . , . . . . . . .... ., . .. ',.,. 343 
.Aanspl'alcelijk,'ilJid, leejtijdsg?'e?lS, ... . . , .. , . , . , ...... , .. , " , .... " 370 
Straffe?l e1l. dwangopl'oeding . .. .. . . , , .... , . , . , .. , . . ... , .. , . ..... . ' 388 

Over den vorm del' wet.. ... , . , ..... , , .... , , . , . . . . ... ""........ 40!l 

Gewijzigde artikelen (9, 12, 23, 24, 27bis, tel' en quatel', 33, 83bis, 34, 

38, 39, 39bis tol no vies, 45, 49, 70, 74, 76, 77 en 77bis) 1'1tn het 

Wetboelc van Stmfrecht , Zie Wijzigillgs\\'ettcn, 
Hoofdstuk IV de?' wet., . , . . , .... , , .. , . , , ... , , ... , , . , .. , , , , , ... , . 500 

n 

n 

v " 
VI " 

" . . . . .............. ' .... ............... . . . 
" Ovcrgangs- en Slotbepalingen, ... , , , , , , " . . , 

St/'afsoorte?t voO?' -: 

501 
501 

T'uchtschool, boete, belisping" . . , . " .. ". , .. . .. ",. 333, 388, 415, 426 

Zie over T~lChtsc7tolen voorts Dl. IV, 

---- Plaatsing van - in een opvoedingsgesticht, . ... '" 335, 389, 442 

Zie over Rijksopvoedingsgestichten voorts Dl. IV. 

Over voorwaardelijke i~!'IJl'ijhe'idslelliJlg of opschorting del' ten· 

ttitvoer leggillg van geva?1genissl1'aj ten aanzien van - .. .. . ".,. 337, 4-17 
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Bladz. 

Jeugdige personen. (vervolg). Wannel'?' eene vOQ1'waal'delijke vel'ool'deeli?lg 

van - kan geschieden . .... . . . , . . .. ' . ' . . . .. " .. ' . ' "' . ,,, 339, 395, 483 

Velja?'Ïng van sl-roJvol'dm'ing m1 straf ten aanZiel1 van - . 340, 490 

Justitiekosten en salarissen , Zie Tarief. 

Kerkgenootschappen, H, der wet van 10 Sept. 1853 (SIbi. 102) omtfellt hel 

toezicht op de - , , , . ' , , , , , , " .'""" " "' . . " ... ,. ,,,'., ... ,.,. 161 

Kinderen . Wet wn 15 Janua?'i 1886 (Stbl, 7) tot uilvoering van m'tt, 38 
en 39 van het St?'afwetboek, bet?'ekkelijk de placttsi?lg van - in een 

?'ijksopvoedingsge8licht, Ingetrokken,. ., .... ,.,'. . .. " . ' ... "" 341, 500 
Overmatige m'beid en vel'waa?'loozing mn - , Zie Arbeid, 

Zie voorts Jeugdige personen, 

Kleinhandel ïn ste rken drank, Zie Dronkenschap, 

Koopman . Zie Faillissement , Militaire kleedillg en Militaire stukken . 

Koopvaardijschepen. Wijziging in de wel op de huishouding en hwht op 

- l'an 7 Mei 1856 (Slbl. 32) en 13 Nov. 1879 (Stbl. 190), ..... ",... 243 

Krankzinnigen. H . der wet van 27 Ap1-i1 1884 (Stbl. 96) betrekkelijk het 

iopzicht op - "" . . " , . , .. , , , . , , . . , ' ... ' . ........ '.' ... , . 217 

Landlooperij , Bepalingen op hel uitleiden 1'an vl'eemclelin,lJl'll, wegens -

l'pl'oQ1'deeltl, blijven 1;an Icracht. , , , , ' , ' , , , , , , , , , , , , ' , , ' , ' , , , , , ' , , ' , . 97 

Opzending nam' eent' ?'ijkswerkinl'iehting tt'eedt in pl<talS van die nam' 

1'('1' bedelaarsgesticht . .. , "" "".... , . ' , .... , . , ... ' . , ' .. ' '. .,.. 291 

Landverhuizers. H , de1' wei/en ran 1 JtLni 1861 (Slb i. (j3) en 15 .rttli 1869 

(SIb I. 124) betl'l'lckplijk - .. " "" ........ , .. ".' .. ,' .. ,' . ,.", .. , 173 

Laster, Zie Beleediging en Hoon. 

Letterkundige eigendo m, Zie Auleursrecht. 

Lijfsdwang blijft in zakm van 1'ijk.~belastiJl.IJen, behoudens ppnige wijzigingen 106 

Loodsdienst en bakenwezen. H . dl'1' wetten van 20 Aug, 185,9 (Stbi, 93), 
30 Dec. 1865 (Stbl. 173) en 22 Dec. 1867 (Stbl. 158) op - ., .. ".,. . 172 

Loterij , H . de)' Wl't van 22 J1d-i 1814 (SILt. 86) op tle 'V1'1'1'111(le of parli-

('nUM'" 10tM'ijen, , ' , , . , ., " ... , , , . , , , . , ... , , . . . ,.". " . '. . 150 

H . cll'1' 10et t'an 23 Jttli 1885 (Stbl. 142) 0]1 de Slaats - ...... 2 19, 237 

Maatregelen van bestu ur , Zie Algeruecnc mUlüregelcll . 

Maten, gewichten enz H. de1' u'ellen van 7 Ap1-il 18G9 (Stbl. 57) en 

8 Juli 1874 (Stbl. 96) op de - . .. ...... .. ..... .. ............ 180 

Middelen van vervoer, H . dl)' lcd t'an 23 Ap)'il 1880 (Stbl. (7) op dl' 

o)Jmba)'e - behalve SpOQ1'Wt'gMI, , , , , . 210 

Mijnen . Zie Steenkolenmijnen. 
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Bln<lz. 

Militaire Icleeding enz. 'Vet vun 3 Juni 1859 (Stbl. 44) omtrent het 
koopen van - , afgeschaft.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

---- slmfwellp?l en stmJbelJalingen blijven met ('enige wijzigingf'1! 

I'an lemellt, gelijlc mede aTII. 2 I'n 7 del' wet ~'an 17 Sept. 1870 (St/11.162) 114 
Wam'om nipt meel' wijzigingen wl'1'(len aangebmcht 110, 118, 124, 133 

134, 140, 142, 144 

---- stukken van kleeding, uitj'ust'Ïng of wapening van een krijgsman 

bP?teden den j'ang van o.tficie/'. Algemeene maatrl'gel van bl'stlt1t1' aan· 

.lJaa1ll1e hrt j'egistm' van den koopman van - .......... . .. . ........ 701 

---- 1:m·oonleeUngen. Wet van 3 Muart 1852 (Stbl. 20) op de ge-
volgen van - bij latere misdaad of wanbeclrijf, afge.~clwjt... .... 9:l 

Willem.sonle. lI'ijzÏ,ljing in dij Wl't van 30 April 1815 (S/1Jl. 3'1) 
0]1 de - ................ . .. ... ............... . ................ . 240 

Militie. Zie Nationnle militie. 

Misdrijven aan bool'cl van onzijdige schl'pen. Het avis van 28 Oct (20 No\'.) 
1800 over de Competentie b~ -, afgeschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

Munt. Wet van 24 April 1836. (St bI. 13) tegen v"lsche - en munt-
schennis, afgeschaft . ............ .. ..... . .. . ..... . ... .. .......... . 92 

---- H . dm' wet wn 28 Maaj'l 1877 (SIbi. 43) op de b1'OnZP?1 pas- 207 

Nabericht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ......... 703 

Nationale militie. H . de?' wetten van 19 Aug. 1861 (S/bl. 72) 1'11 24 April 

1884 (Stbl. 70) op de - ....................... .. .. ... ........ 174 

Nederlandsche leeuw. Wijziging in de 10('/ van 29 Sept. 1815 (Stbl. 47) 

op de orde van den - ............... , .... . 240 

Nederlandsche Vlag . Zie Zeebrieven. 

Notarisambt. H . ([('j' 10ft/en van 9 Juli 1842 (Stbl. 20), 26 Apj'il 1876 

(Stbl. 8.5) en 6 Mei 1878 (Stbl. 29) op het - ......... . ............. 159 

Onderwijs. H . der wetten van 28 April 1876 (Stbl. 102). 7 ~Iei 1878 

(Stbl. 33), 28 .Juni 1881 (Stbl. 107), 15 Jtmi 1883 (Stbl. 75) en 23 Juli 
1885 (Stbl, 141) 0]1 het Hooger - ......... . ......... ..... . ... 204 

---- H . dm' wetten van 17 At!g. 1878 (Stbl. 127), 27 J 'uli 1882 (StlJ/. 
1.17), 3 Jan. 1884 (Stbl. 2) en 11 Juli 1884 (Stbl. 123) op het Lnger - 208 

TVijzigin.q in de wetten van 2 brei 1863 (Stbl. 50),28 Juni 1876 

(S/bl. 143) en 25 Apl'ill879 (Stbl. 87) op hrt Middelbaar - .. . . . . . . . 244 

Ongeoorloofde dwang. Zie Dienstweigering. 

Ontzetting 1'an ele vadrTlijlce machl. Zie Ouderlijke mncht. 

Opsporen van strafbaj'e feitejl. De bestaande beroegdheid tot het - blijft. 239 
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Bladz. 

Ouderlijke macht. Wel tot wijziging van hel Welb. 1'an Strofrecht, ?Vl'gells 

vl'l'andf'1'de bepalil1gpn om/l'ent d" - en ·voogdij. 
Overzicht von hw'" ge.~('hil'dpniB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ .. 504 

T('lc.~l Upl' wet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 505 

A 1gemeenp tOl'lichtil1g, wa(lrom de onlzetting ontll'olcken wOl'dt a(ln dl'n 

strafrechter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............... .... 508 

Gewijzigde w·tikelen (28, 36, 106, 114, 120, 237, 2151 en 299) 1'an het 

Wetboele 1:an Slmfrccht . Zie Wijzigingswetten . 

Overlast aan pel'80nen op den openbw'en weg. Zie Dienst.weigering. 

Over tredingen. A Is - worden bl'schouwd de strafbal'P fl'ilpn: 
in verd1'agen, tenzij het tegendeel is bepaalcl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 97 
in sommige biJzondel'e wetten. . . . . .. ..... . ............... . ... .. .. 22~ 

in alg . maatl'egelen van inwendig bes/uw', J)1'ovinC'iall' rl'gll'nu'?lten, 
lJl'mem/evel'ol'deningen enz ........ . .. . ... . .......... ......... " .. . 28 1 

Pasmunt. Zie M unt. 

Pensioenen. Wijziging in de wetten op de - als: 

de burgerlijke -, van 9 Mei 1846 (Stbl. 24), laals/elijk gewijzigd 
21 !tIpi 1873 (Stbl. 64), 

dl' militail'e - bij de zeemagt, van 28 Aug. 1851 (S'/bl. 127), 
de mili/ai1'e - bij dl' lanclmagt, VCIn 28 Aitg. 18:31 (Stbl. 129), 
voor mindel'e geemployeel'den enz., van 24 J tmi 1854 (Slbl. 92), en 
1,'001' schippers, loodsen enz., 1:an 20 Aitg1t.~t1LS 1859 (SIbi. 94) , laalsldijk 

gl'wijzigcl 27 Apl'il 1876 (Stbl. 92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 

Poging, als zplfstancUge ovel·trecling . ..... . .. .... .... . .... . ........... . 222 

Polderbesturen. Zie Heemraadschappen en Wnterschappen. 

Provinciale verordeningen, reglementen enz. H. t'an al·lI. 1 en 3 ri!'l' wet 

!'CLn 25 1J[ei 1880 (Stbl. 86) Ollûl'enl de .~Irafl·e[jeling dp}' - . . ........ 264 

Wijziging van de sll'a.fren in - ............... . .... . ........... . 270 

Provinciale wet. .111'1. 74 del' - ?;an 6 Juli 1850 (Stbl. 39) blijfl 1'an 

k1'acht, gelijk mede, behoudens wijziging, m'I. 1 der Wl't wn 2!3 M,>i 
1880 (Stbl. 86). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 264 

Quarantaine. Zie Besmetting. 

Rechterlijke organisatie. Wijziging van art. 13 de?' wet op de - ... .. .. 109 

Rechtsmacht. Het avis van 1806 eu de wet van 29 J u ni 1854 (Stbl. 103) 

over de - van Imntonrechters in strafzaken , afgeschalt......... . . 96 
Bevoegdheid en l'echtspleging wD?'den bepaald dOD?' de wetgeving op 

het tijdstip van l'echtsingang of dagvaarding.. . . . .. ................. 282 

Rechtsvordering. Wijziging van m'l. 26 van het Wetboek !Ian Burgel" 

lijke - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 

Recidive. Zie Herhaling. 
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Register van den koopman van militail'e kleeding, ~Lit7'usti71g en wapenen. 

Zie Mili to.ire kleeding en Militaire stukken. 

Ridderorde. Zie Militaire Willemsorde en Nederlo.ndsche Lee uw. 

Rijksbelastingen. Zie Belastingwetten. 

Rijksopvoedingsgestichten. Zie Jeugdige personen. 

Rijkswerkinrichting. Zie Bedelarij en Lalldlooperij . 

Bladz. 

Rivier- of waterrecht. H . van de pttblicatie van 24 Feb)'. 1806 I'n van em 

gedeelte del' OJ'donnance des eattx et fon11s van Auguslus 1669.. . . . .. . 147 

Schutterijen. H. dm' wet van 11 Ap7'il 1827 (Stbl. 17) op de - ........ 154 

Slavenhandel. Wettell van 20 Nov. 1818 (Stbl. 31J) eu 23 Dcc. 1824 

(Stb1. 75) tegen den -, afgeschaft ...... . .. · . . , . . . . .. ... . . . . . . . . 92 

Spoorwegen, H . de7' wet ran 9 Aln'il 1875 (Stbl. G7), belrelclcelijlc dl' - , 195 

Ol'er dimlstwei!Jering te7' s17'cmnû71g van het -Vel'lcpI'1', 

Zie Dienstweigering. 

Staatsloterij. Zie Loterij . 

Steenkolenmijnen. Nie.uwe st7'af7'pgeling 'fom' het Reg leme71 I op de 011t-
gin11ing ran - j;an 28 Jttni 1877 (SIbi, 155). . .. , . , ...... , . , . . " 263 

Sterke drank. Zie Dronkenschnp. 

Stoomtoestellen. H . de7' 10et van 28 Mei 1869 (Stbl. 97) op de - ..... , ]85 

Strafbepalingen en bepo.1ingen van de 8 eerBte titels vo.n het Stl'l1.fwetboek 
worden, voor zoo veel ze in 0. n d er e wetten voorkomen, afge.schafl, 

tenzij uitdrukkelijk geho.ndho.,tfd .. , , , ..... , , .. , .. ,... .,...... .' fl4 

Zie ook Disciplinaire voorschriften . 
Wel/ce _ geldig zijn op feiten, 1;ÓÓ1' 1 Sept, 1886 gl'plepgd doch na 

dien da.q te berechten ... " . .. , . .... , . .. , . . . . . . . . . .... ,.".. ., ., .. 282 

Straffen VÓÓI' 1 Sept. 1886 opgelegd. Bepaz.in{Je71 om/l'ent de - .... ,.' 294 

en strafrechtspleging ten aanzien van jl'tt{Jclige pIWS011e71. 

Zie Jeugdige personen. 

Strafrecht. Ove7' de tVette71 tot aanvulling of wijzigin{J van het - . 

Zie Wetboek van Strafrecht en Wijzigingswetten. 

Strafvordering. Wijzi{Jing in de wet van 15 JamLa1'i 1886 (,c,'tbl. 5), holt , 

dende wijziging vcm het Wetboek van - Al'Lt. S8, 123d, 105, 22Il', 

320 en 325. , .. , , ...... . ...... . , , .. ... , . . . ' . . . . . . . . . . .. . , , .. , 109 

Strafzaken. Gel'echtsko~tl"n in - . Zie Gerechtskosten. 

Surséance van betaling. Zie Faillissement . 

Tandheelkunst. Zie Geneeskunst. 

Tarief van jt~stitil'kosten enz. in btt7'g. zaken, ir. t:an het - l'olge7tS dl' 
wellen 1:an 28 Attg. 1843 (Stbl. 37 e7t 38) ............... , ... . , . . , , ., 160 
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Tractaten . Zie Verdntgen . 

Tucht e n tuchtmiddelen. Zie Di sIJ iplinai re voorschriften en Koopvaardij-

schepen. 

Tuchtscholen . Zie Jeugdige personen. 

Uitleiding. Zie Bedelarij en Vreemdelingen. 

Uitlevering van vreemdelin gen. H . cle/' 101'1 van 6 April 1,'>'7f) (SIbl. 6ü) 

717 

BlAdz. 

bpll'ekkl'lijk de algemel'ne 1'00l'waarden voo/' traclall'n lof - .. .... 255 

Vaderlijke macht. Zie Ouderlijke mp.cbt. 

Valsche munt en 'lntmtschennis. Zie Munt. 

Veeartsenijkunst. H . del' wtt/en ran 20 JuU 1870 (Stbl. 131), 8 .Tt(li 1874 

(Stbl. 98), 4 Ap1'il 187f) (Stbl. 87) , 2 Jttni 1875 (Stbl. 94), 8 Aug. 

1878 (S/bl . 115) en 1 Aug. 1880 (Stbl. 123). . .. ... . . . . . . . . .. 186, 195, 237 

Verbeteringen en bij1'01'gingen in deel TT . . ••.• . • . .. . •...• . • .. ..•••• 85, 704 

Verdragen. Stmfbepalingl"/t enz. in - blijven van kracht I'n dl' fl'ilen zijn 

ovm·i1·edingen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... 97 

Vereeniging en vergadering. H . dm' wel van 22 Apl'il 1855 (.'I/bi. 32) op 

hrl l'echt van - ........... . ........... . . . . ... ... ................ 164 

Vergiftige stoffen . H. del' wet ran 28 Juni 1876 (S/bl. 1iiO) op in-, dOO1'-

en ve1'1!Oe1' j'an - . . ... . ....... , ... .. . 206 

Zie ook Eet- en drinkwaren. 

Verjaring. Wet van 3 Mei 1851 (Stbl. 44) op de - der straffen wegens 
de misdrijven van de wette n van 1829 en 1830, afgl'schafl.... . 92 

---- van stl'ajt'onle1·in.IJ Pit .~/?'aJ. Zie Jeugdige personen. 

Vernietiging of onb1'Uikbaa1'malcillg van in beslag g l'l101111"/1 1'001'weI'ppn is 
gl'l'n .~tl·aj, maal' een politiemaatre,gel . . . .. . .. . , ................. , . '. 227 

Vervoer. Zie Buskruit, Middelen van vervoer en Vergiftige stofl'en . 

Vervoer op landwegen. H . dm' wet van 6 AP1'ill869 (Stbl. 89) bl'tl'ekkelijk 

hpt - ......... . ......... , ..................... . ....... . ... , . .. 180 

Vestingwerken, H . dm' wel van 21 Dl'c. 1858 (Stbl. 128) 0)) hl'/ bouwmt 

e11Z. bU - ....... .. ... . ... .. , .. . .. . . . .. . ....... . ... . . , .... . . " '. 162 

Visscherij in de Noordzee. H. del' 101'/ t'an 7 Dec. 1883 (Stbl. 202) omtl'ent 

de poli/ie op de - . . .... . . . . . . . "................ . .. . .. ... . . ..... 216 

Zie ook Jucht. 

Vlag (Nederlandsehe). Zip. Zeebrieven, 

Voogdij . Zie Ouderlijke ma0ht. 

Voorbericht bij rif pe1'MI' 1'11 bU rif /1lIpp(le ui/gaaf.. .. . .. ..... . .... . , 5 

Zie ook Nabericht. 

V 46 
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Blndz, 

Voorwaardelijke ilH'1'ijheidstelling of OPSch01'ting van tl'1I 1Lilrol'rll'gging, 

Zie Jeugdige personen, 

veroordeeling, Zie Jeugdige personen, 
Vreemdelingen, De bepalingen Orel' de uitleiding van - wegens bedela?'i) or 

landlooperij vero01'deeld, blijvPn van kracht" , ..... , , ... , ... , . , , .. , , , 97 

Zie ook Uitlevering, 

Waarborg van goud e?l zilvel" Strafbepaliugen in de wet vn.n 18 Sept, 
1852 (StbJ. 178) op den -, blijvel~ van k:racht, behall'f' m'lt, 9, U<l2, 
13, lid 4, en Z7" ... , .. , ....... : .. , . , . , .. , , , , , .... , , . , . , .. . ... , . , 98 

Wanbetaling van boeten, Wet van 22 April 1864 (Stbl. 29) otr.trent de -, 
afgeschaft. , ........ , , , , ..... , , .... , , , . . .. .,..................... 9R 

Waterschappen en waterstaat. WUziging '/:an aTtt. 1-5 dm' 11'et '/:an 12 
Juli 1855 (Stbl, 102) tel' vOO1'loopige vooTziening in sommige watl'l'staats-
belangen, , , . , . , .... , . , .. , .. , .... ",., ..... " ... ,., .. . , .... ,."" 270 

Wijziging de?' stmffm in watel'schapst'e?'01'del~ingen, kcu?'en enz .. ..... , 270 

Zie ook Heemraadschappen en Rivier- of waterrecht. 

Wederrechtelijk, Ore?' den zin mn - ., ... ,... .., 621 volg" 675, 677, G9G 

Werkstaking mn arnbtenaTen 0/ spo01'wegbeambtm. Zie Dienstweigering. 

Wetboek van Burg, Rechtsvordering. Zie Rechtsvordering, 

Wetboek van Strafrecht. De bij de wetten van 10 Juni 1840 (Stbl. 20-2G) 
vastgestelde 7 titels van een - ingetj'okken, . .. , .... , , ...... , , , . , , , 87 

Het nieuwe -, rastgesteld bij de wet van 3 Jl,faaTt 1881 (Stbl, 35), 
treedt op 1 Septembel' 1886 in wm·king., , .......... , . , , .. , . , ... ,,88, 296 

Wetten van 16 Mei 1829 (Stbl. 34), 24 April 1836 (Stbl. 13), 10 

Mei 1837 (StbJ. 23), 3 Mei 1851 (Stbl. 44), 29 Juni 1854 (Stbl, 102), 

25 Dec. 1860 (Stbl. 102), 22 April 1864 (Stbl. 29), 17 Sept. 1870 

(St!>l. 162) L behal ve artt. 2 en 7 J, 24. Juli 1871 (Stbl. 84), 12 Apri1 
1872 (StbJ. 23 en 24) en 31 Dec: 1875 (Stbl. 255), houdende aanvul-
ling of wijziging van het - (Code pénal), afgeschaft . . ,." .. ". 92, 9:l 

De bepalingen omtrent onderwerpen, in titels 1 tot 8 van Boek 
I van het nieuwe - en de strafbepalingen voorkomende in verdragen 
blijven van kracht, . , . . , .. , , , , , . , . , .. , , ... _ , , . , ............. , . . . . 97 

A Zs VO?'ml in zaken van rijksbelastingen .............. , ...... .. , . 98 

.A!.3 tQ1'en in onderscheidene wetten, behoudens wijzigingen...... 146 

Zie ook Code Pénal, Code Rural, Eet- en drinkwaren , Munt, 

Verjaring en Wijzigingswet.ten. 

Wetboek van Strafvordering. Zie Strafvordering. 

Wijzigingswetten van het Strafwetboek, nl. die van 20 J anooTi 1896, stbl. 9 

(zie Falllissement), 15 April 189(] , 8lbl, 70 (zie Gerecbt.skosten), 
12 Februari 1901, Stbl. 63 (zie Jeugdige persouen) , 12 Ml'i 1902, 
Stbl. 61 (zie Ouderlijko macht) Iln van 11 Apl'il 1903, stbl. 101 (zie 
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9.................................. 414 
12 ................. " . . . . . . . . . . . .. .. 420 
23. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 421 

24.................................. 424 
27 bis en te?'........ . . . . . . . . . . . . . . . .. 426 
27 q1/ater . . . . . . . . . . . . . . .. ........... 428 
28. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. 521 
30.................................. 522 
33.................................. 429 
33 bis. . . ... . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 430 
34. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. 430 
38 en 39................... ......... 432 
39 bis. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 442 

39 tel' en q'ualcr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 447 
39 quinq/tie8 en sexics . . . . . . . . . . . . . . .. 459 
39 septics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 462 
39 acties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 483 
39 novies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 
45 en 49............................ 489 
70. .. .. . . . .. ....................... 490 
74 ......... " ... , ............... 328, 493 
76.................................. 494 
77. . . . . . . . . . . .. .. .. ........ ........ 498 
77 bi8. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 499 

106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 523 

114 .............. " ............ " . .. 523 
120. " .. .... " . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 524 

194.................................. 314 
237. . .. . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 523 
251.. . . ... . . . . . . . . .. ...... ...... ... 523 
284. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 613 
299.. .... ............ ................ 523 
344. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 318 
345. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 321 
346. . . ... . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. 322 
358bi~ ............................... 638 
358Ier................................ 670 

358quater.. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 685 
380 . .. ... ..... ... ......... .......... 688 

426bis . ............... " . . . . .. . . . . .... 693 
441. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. 323 
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Zeebrieven . H . del' wet van 28 Mei 1869 (Stbl . 96) op de - en betrek
leelijle de Nedel'landsche vla.lJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lS<1 

Zeevisscherijën. H . der wetten van 21 Jtmi 1881 (Stbl. 76) en 7 Oet. 1884 
(Stb l. 211) omtl'ent de - ., .................... ................. 212 

Ziekten. Zie Besmettelijke ziekten. 

Zondagswet. H . der wet van 1 Ma:!rt 1815 (Stbl . 21) omtrent de viering 

del' dagen acm den openbal'e1t aMistelijleen goclsclienlSt gewijd. . . . .. . . 154 
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VOORBEIUGIJT VAN DE EERSTE EN TWEEDE UJTGA,u'....... . .. . . 5 

I N V 0 E RIN G S WET. 

Wet van 15 April 1886 (Stb. nO. 64), houdende bepalingen, 

regelende het in werking treden van het Wetboek van 

Strafrecht , den overgang van de oude tot de nieuwe straf

wetgeving, alsmede om overeenstemming te brengen tusschen 

de bestaande wetten en het nieuwe wetboek. (Gewijzigd bij de 

wetten van 19 April 1886, Stb. nO. 92 en 12 Februari 

1901, Stb. nO. 63). 

OVEL~ZICIlT V ÀN DE GESCJlIRDENIS DER WET....... . . . . . . . . . . . 7 

'1'EKST DEI~ INVOERINOSWET MT~T DE WIJZIGINGEN. . • . . • • • . . • . . • !) 

ALGEMEENE OPMERKINGEN. 

Strekking, inhoud en omvang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

Stelsel omtrent de wijze, waarop de bestaande wetten zijn 

gehandhaafd of afgeschaft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 

Lijst, met toelichting, der in art. 12 O.R.O. niet genoemde wcttcn. 71 

TiLel en considerans der wet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

§ I. Algemeene bepalingen. Artt. I en 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 87 

§ I I. Bepalingen, houdende afschaffing, handhaving of wij:á-

ging van wetten, die in werking zijn. Artt. 3-18. . . . . 90 

§ 111. Bepalingen omtrent overtredingen van algemeene maat-

regelen van in wendig bestuur, van provinciale verorde-

ningen enz. enz. Artt. 19-28.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 

§ IV. Algemeene bepaling omtrent herhaling van strafbal'efeiten. 

Art. 29.......... . ...................... . ..... 281 
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§ V. Bepalingen betreffende straf bare feiten vóór 1 September 

1886 gepleegd en op of na dien dag te berechten. 

Bladz. 

Artt. 30-48..... . .. ...... .... ....... ....... ... 282 

§ V I. Bepaling omtrent straffen vóór 1 September 1886 op-

gelegd. Art. 49.............. . ................. 294 

Slotbepaling. Inwerkingtreding der wet op 1 September 1886. 

Gewijzigd Art. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 

WETTEN, BEVATTENDE WIJZIGINGEN IN HET 

WETBOEK VAN STRAFRECHT: 

A. van 20 Januari 1896 (Stb. no. 9), houdende bepalingen 

omtrent het in werking treden van de wet op het faillis

sement en de surséance van betaling, de wijziging van be

staande wetten in verband daarmede en den overgang van 

de oude wetgeving tot de nieuwe. 

OVEUZJCll'l' VAN DE GESCIlIEDENIS DER WET... . .............. 299 

TEKS'l' llElt WET, VOOlt ZOOVElt ZE rn;'l' S'l'RAI'ltECllT llE'I'lm~"I' . • . . 300 

'l'OELICIlTING, WAAROM NIET MEElt WERD GEWIJZIGD. . . • . . • • • • • . 304 

Wijziging in de volgende !n'tikelen van het Wetboek van Strafrecht: 

Art. 194 ... , ..... ,.......................... . . 314 

Art. 344.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 

Art. 345 ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 

Art. 346. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 

Art. 441.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 

Art. 442.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 

B. van 15 April 1896 (Stb. no' 70), houdende regeling be

trekkelijk de gerechtskosten in strafzaken. 

OVERZICHT VAN DE GESCllIEDE!<IS Dim WET ..... , .. . ... ... ..• 325 

TEKST DElt WE'I" VOOlt ZOOVElt ZE IlE'l' STRH'RECUT BETREFT..... 326 

AANWIJZING VAN IJE'!' DOEL llElt WET.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 

Wijziging van art. 74 van het Wetboek van Strafrecht...... 328 

-
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malh. 

C. van 12 Februari 1901 (Stb. nO. 63) , houdende wijziging 
in de bepalingen betreffende het straffen en de strafrechts
pieging ten aanzien van jeugdige personen. 

OVlmZlcn'r VAN DE GESCllIEDENJS DElt WET. . • • . • . . . . • . . • . . . • 331 

n:KST DElt WET, VOOlt ZOOVElt ZE UET STltAFltECIIT BE'rltE}',!,. • . . . 332 

AI.nF.MEEI'\F. BESCHOUWINGEN OVER: 

het voo"ged!'agen stelsel. . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 3~3 

de aanspl"akelijkheid en leeftijdsgl·ens .... . ................. 370 

de st.·allen en de dwangopvoeding ........ .. ... . .... ,. . 388 

tien vorm van het wetsontwerp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 409 

Gewijzigdo of bijgevoegde artikelen in het Wetboek van Strafrecht: 

Art. 9 ................................... ··· 414 

Art. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 

Art. 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... 421 

Art. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 

Artt. 27bis en lel'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 

Art. 27quater.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 

Art. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 

Artt. 33bis en 34.... .......................... 430 

Artt. 38 en 39 ................... . ........... '. . 432 

Art. 39bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 

Artt. 39ter en quatel' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 

Artt. 39quinquies en sf.'l.'ies.. . .. .................. 459 

Art. 39septies.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 

Artt . 390cties en novies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 

Artt. 45 en 49 . . . .. ................... .... '. . . . 489 

Art. 70 . 
Art. 74. 

490 

493 

Art. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 

Art. 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 

Art. 77bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 

J n t.rokking van: 

de wet van 15 .Tanual·i 1886 (Stb. no. 7) ter uitvoering van 

tIe al·tt. 38 en 39 van het Wetboek van Strafrecht .... . .. 500 

en van art. 7, voorlaatste Ii.J) det· invoel'ingswet.. . . . . . . . .. 50 I 

Overgangs- en slotbepalingen.... . ....................... 501 
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D. van 12 Mei 1902 (Stb. nO, 61) , tot wijziging van enkele 
artikelen in het Wetboek van Strafrecht benevens verdere 

voorzieningen , in verband met de ""." " wijziging en 
aanvulling van de bepalingen in het Burg. Wetb, omtrent de 

ouderlijke macht en de voogdij enz . 

Bladz, 

OVERZI CHT VAN DE GESCHIEDENIS DElt WET, , " " , ," , " , , , " 504 

TEKST DElt WET, VOOR ZOOVEEL ZB UE'!' STltAl'RECfl'f BETltEFT . . . . 505 

AWEMEENE TOELICHTING VAN DE VOOltGEDltAGEN WIJZIG INGEN, . . • 508 

Gf'wijzigde artikelen van het Wetboek van Strafrecht : 
Art. 28 . , , . , . , , , . , , .. , , ... . . . , . , , . , .... . , . , . . 521 

Art. 30 ' . , .. . . , . , , .... . , . , , . , . , , . , . . . . . . . . . . . 522 

Artt. 106 , 237 , 25 I en 299. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52~ 

Art. 114. ... . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 

Art. 120 ..... , ... . . . . ............... · · · ·,····· 524 

E. van 11 April 1903 (Stb. nO. 101) , tot aanvulling en wijziging 

van het Wetboek van Strafrecht. 
OVEIlZI ClI T VAN DE GESCIIlEDENIS DER WET. . . • . • . • . . . . . • • . • • 52r. 
TE I(S1' DER WE'!'. . . . . • . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 526 

AUlEMBENE TOELICIITI NG: 

aan l ei~ing, grond en doel ....... ... , .... ... , . ...... ' 529, 506 

overzicht van builenlandsche strafwetten cn van de rcchlsspmak 

omtrent ongeoOl'loofuen dwang en dienstweigcring ... .. ... . 

Gf'wijzigde of bijgevoegde artikelen van het Wetboek van Strafrecht. : 
Art. 284 . ... .. .......... . ................ , . . . , 

Art. 358Ms . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 

Art. 358tel' . . .. ............... . ............. .. . 

Art. 358quCttel' . . . . . . .... . ..................... , . 
Art. 380 . .... . . ... ................... . . , ..... . 
Art. 426bis . ... . . . ......... . .................. . 

Algemeene maatregel van bestuur omtrent het. l'f'gister, dool' 
den koopman van militaire kleedingstukken enz. te houden. 

NABERICHT .. .. ...... ,., . ...................... , .... . 

VERBETERINGEN EN m.1VOEGTNGEN .................. , ... . 

ALPII ABETUJ~u.J~~WUIll-~I..IóIloliWiWilil...Mfn deel V ..... . . . 
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