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Art. 5 * 2 . 

De ambtenaar van den burgerlijken stand die nalaat eene 
akte in de registers in te sclirijven of eene akte op een los 
blad schrijft, wordt gestraft niet geldboete van ten hoogste 
drie honderd gulden. 

Art. 5 * 3 . 

Met geldboete van ten hoogste honderd gulden wordt 
gestraft: 

1". de ambtenaar van den burgerlijken stand die nalaat 
aan het bevoegd gezag de opgaven te doen die eenig 
wettelijk voorschrift van hein vordert; 

2°. de ambtenaar die nalaat aan den ambtenaar van 
den burgerlijken stand de opgaven te doen die eenig 
wettelijk voorschrift van hem vordert. 

TITEL IX. 

Scheepvaartovertredingen. 

Art. 524. 

De schipper van een nederlandsch schip die vertrekt 
Ivorens de monsterrol is opgemaakt en geteekend, wordt 

gestraft niet geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Art. 525. 

De schipper die niet alle door of krachtens wettelijke 
bepalingen gevorderde scheepspapieren, boeken of beschei-
den aan boord heeft, wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste honderd gulden. 

Art. 520. 

Met geldboete vau ten hoogste drie honderd gulden 
wordt gestraft: 

1°. de schipper van een nederlandsch vaartuig die het 
bij de wet vereischte dagregister of strafregister 
niet houdt , of die het d a g - of strafregister niet 
overeenkomstig de wettelijke voorschriften houdt, 
of niet vertoont wanneer en waar de wet dit 
vordert; 

2°. de schipper van een nederlandsch vaartuig die, 
bij gemis van strafregister, nalaat den regter de 
bij de wet gevorderde mededeelingen te doen. 

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

Art. 5 ï 7 . 

De schipper van een nederlandsch vaartuig die niet 
voldoet aan zijne wettelijke ver] . gting betreffende de in-
schrijving en kennisgeving van ;.;••'. v,rten of sterfgevallen 
die gedurende eene zeereis plaat- hebben, wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Art. 538. 

De schipper of schepeling die niet inachtneemt de wet-
telijke voorschriften vastgesteld tot voorkoming van aan-
varing of aandrijving, wordt gestraft met geldboete vat 
ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 5 2 0 . 
De schipper van een nederlandsch vaartuig die nalaat 

aan vaartuigen of opvarenden in nood zoodanige hulp te 
verleenen als waartoe hij bij magte is zonder zijn vaartuig, 
de opvarenden of zich zelven aan ondergang bloot te stellen, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldlKjete van ten hoogste drie honderd gulden. 

ALGEMEENS SLOTBEPALING. 
Art. 530 . 

Het in werking treden van dit wetboek wordt nader 
bij de wet geregeld. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autori-
teiten, collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat , aan 
de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister vau Justitie, 

[II©. 3.] 

MEMORIE "VAN TOELICHTING. 

Bij Koninklijk besluit van 28 September 1870, n°. 2 1 , 
werd eene Staatscommissie ingesteld » voor de zamenstelling 
van een wetboek van strafregt". Door die Staatscommissie 
werd bij haar rapport aan den Koning, onder dagteekening 
van den I3den Mei 1875, een ontwerp overgelegd, dat aan 
het tegenwoordig ontwerp niet alleen ten grondslag is ge-
legd, maar daarbij zelfs, zooveel mogelijk, woordelijk is 
gevolgd, even als de Memorie van Toelichting. De onder-
geteekende is ten aanzien van de door hem noodig geachte 
veranderingen, hetzij die bestonden in wijziging, bijvoeging 
of weglat ing, bij voortduring in overleg gebleven met de 
leden der bovenvermelde, bij Koninklijk besluit van 18 April 
1876, ii°. 16, ontbonden commissie, die zich daartoe steeds 
bereid verklaarden en betoonden en die, al bleef er natuur -
lijk op enkele punten verschil van gevoelen bestaan, ten 
einde toe hunne krachtige en door de regering hoog ge-
waardeerde medewerking hebben verleend om het ontwerp 
te brengen in den staat , waarin het thans aan de Vertegen-
woordigtng wordt aangeboden. 

De ondergeteekende kan dit niet vermelden zonder de 
ui tdrukking van die]) gevoeld leedwezen, dat de heer mr. 
J. J. L O K E , voormalig medelid der ontbonden Staatscom-
missie, den Uden Mei 1878 door een vroegtijdige:) dood 
ontvallen aan de nederlandsche magistratuur, tot welker 
sieraden hij behoorde, de voltooiing niet heeft mogen be-
leven van dit groote -werk van wetgeving, waarin bijeen 
zoo belangrijk aandeel heeft gehad en waaraan — liet is 
elders (1) naar waarheid gezegd — zijn naam nevens die 
van de andere leden der commissie (2) duurzaam blijft 
verbonden. 

ALGEMEEXE HSCIOIIWIEUR. 
§ 1. INLEIDING. 

Slechts eenmaal en gedurende niet langer dan ongeveer 
twee jaren mogt Nederland zich verheugen in het bezit 
van een algemeen nederlandsch wetboek van strafregt. 

Het Crimineel Wetboek voor het koningrijk Holland 
bekwam kracht van wet den eersten Februarij 1809 om te 
blijven gelden tot de invoering van de fransche wetboeken 
in de eerste maanden van 1811. 

Na het herstel van Nederlands onafhankelijkheid was een 
der eerste maatregelen van den Souvereinen Vorst, bij be-
sluit van 11 December 1813 {Staatsblad n°. 10), met be-
langrijke wijzigingen in het strafstelsel van den Code Pénal, 
dezen overigens > bij provisie en totdat daaromtrent nader 
zal zijn voorzien'' te handhaven. 

Art. 100 der grondwet voor de vereenigde Nederlanden 
van den 29sten Maart 1814 schreef nu voor dat er zou 
worden ingevoerd — onder meer — »een algemeen wet-
boek van lijfstraffelijk reg t" . 

Dit voorschrift g ing in 1815 over in art. 163 van de 
grondwet des koningrijks en bleef onveranderd bij hare 
herziening in 1840 (art. 161), terwijl bij de herziening van 

(1) In een levensberigt, opgenomen in het Weekbl. ran hel llcgl 
n°. 4235. 

(2) De heeren mrs. J. DE WAL, A. A. DK PINTO, M. S. POI.B, 
A. E. J. MODDERMAN en liaar adjunct-secretaris jur. mr. G. J. TH. 
BESLAKRTS van BLOKLAND. 
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IN 18 (art. 146) wel niet meer werd voorgeschreven, dat 
een algemeen wetboek vim lijfstraffelijk regt zou worden 
ingevoerd, maar gebiedend werd bepaaldi »er is een 
algemeen wetboek van strafregt". 

Het is bier de plaats niet om een overzigt te geven van 
al de pogingen, in den loop van meer dan zestig jaren in 
bet werk gesteld , om bet woord der grondwet tot eene 
volkomene waarheid te maken en aun een eifCD van on» 
onafhankelijk volksbestaan te voldoen. 

Genoeg is bet , bet treurige feit te vermelden, dat de 
grondwettige belofte van 1814 nog steeds onvervuld is, 
tot nadeel van bet algemeen volksbelang, tot oneer van 
Nederland. 

De grondwet vordert eene nationale codificatie, ook van 
het strafre t. Wat in Nederland als strafregt geldt , vol-
doet in geen opzigt aan die vordering. 

Het is noch nationaal, noch eene codificatie 
De fransche Code werd eins bij de inlijving in bet fran-

sebe keizerrijk opgedrongen om in de plaats te treden van 
een voor zijnen tijd uitmuntend wetboek. Geschreven in eene 
vreemde taa l , was bij tevens een uitvloeisel van vreemde 
denkbeelden, toestanden en instellingen. 

Intusschen de Code Pénal , met al zijne gebreken, was 
een «wetboek", eene codificatie. Wat wij in den loop 
der jaren daarvan gemaakt hebben heeft er het kenmerk 
van codificatie, de eenheid van gedachte en ui tdrukking, 
geheel aan ontnomen. 

Wij zijn aan den co Ie vu) 1810 sedert lang ontgroeid. 
Ontbrak ons het wetgevend vermogen om het oude en ver-
ouderde wetboek door een nieuw te vervangen , de voort* 
gaande beschaving en ontwikkeling, de krachtige stem der 
volksovertuiging, nieuwe toestanden, nieuwe instellingen , 
nieuwe wetten op elk ander gebied, drongen tot gedeel-
telijke, soms zeer gewigtige en zeer veel omvattende, 
wijzigingen van bet geldende strafregt. 

De Code Pénal is niet afgeschaft, maar zijn strafstelsel, 
eene onmogelijkheid voor onzen tijd , is verbroken door vele 
latere wetten die zeker in menig opzigt verbetering aan-
bragten zond' r echter het oude stelsel door een nieuw te 
vervangen. Hetzelfde kan men zeggen van vele andere be-
palingen, beboorende tot bet algemeene deel van den Code, 
en in het bijzondere deel van ons franscb-nederlandsch straf-
regt is door een schier onafzienbaar aantal van wetten en 
verordeningen, ook waar zij tot noodzakelijke wijziging of 
aanvulling strekten en leidden , eene zoo groote verwarring 
ontstaan dat , al ware het daarom alléén , eene nieuwe codi-
ficatie van het strafregt niet langer mag worden uitgesteld. 
Een breed betoog voor die stelling is ounoodig. Zij wordt 
door niemand betwist. 

De vraag is echter, welken weg men heeft in te slaan 
bij de zamenstelling van een nieuw wetboek. 

Zal dit wetboek zijn eene herziening van den Code Pénal 
van 1810 zooals de belgische Code van 1867? 

Of zal men zich zoo naauw mogelijk hebben aan te sluiten 
bij bet laatste volledige ontwerp van een nederlandsch wet-
boek van strafregt waarvan het eerste boek reeds in 1847 
werd aangenomen? 

Of behoort, nu men den sedert meer dan een vierde eeuer 
eeuw gestaakteu arbeid weder opvat, het nederlandscbe 
wetboek van strafregt ook te zijn een nieuw wetboek waar-
aan noch de gewijzigde ('ode Pénal, noch het ontwerp van 
1847, noch eenig ander wetboek of ontwerp ten grondslag 
ügt» 

Een woord ter beantwoording van deze vraag dat tevens 
strekken moge om den omvang en de meest kenmerkende 
beginselen van het aangeboden wetboek in enkele breede 
trekken te schetsen. 

Eene revisie van den Code Pénal kan niemand wenseben. 
Wij moeten met het fransche strafwetboek, in zoover het 
nog bij ons geldt — en dit is met het algemeene deel voor 
verreweg het grootste gedeelte het geval niet — voor goed 
breken. Daarmede is niet gezegd dat niet enkele goede be 
palingen en juiste omschrijvingen ook nu nog aan dit wet-
boek kunnen worden ontleend, maar wel dat men op de 
grondslagen van dit wetboek nu eu in Nederland niet meer 
kan voortbouwen. 

Het strafwetboek van bet eerste fransche keizerrijk is en 
wordt nog dikwijls ouregtvaardig beoordeeld. Beschouwd j 
in het licht van zijnen tijd, vergeleken met de strafwetten 
die tot in de laatste jaren der achttiende eeuw nog alge- | 

i Strafregt. 

meen in Europa, ook in Nederland, golden, was de cude 
van 1810 in menig opzigt een hoogst verdienstelijk wet-
boek , eene belangrijke schrede op den weg van vooruitgang, 
door BECCAHIA, zijne medestanders en volgelingen, toen 
zij den staf braken over het oude strafregt met zijne on-
mensehelijke en onmenschkundige wreedheid, aangewezen. 
Maar sedert 1810 heeft de strafregtswotenschap zich snel 
en krachtig ontwikkeld, en onder den invloed der nieuwere 
begrippen staat die wetenschap thans zeker niet minder 
hoog boven den Code Pénal dan de Code Pénal staat boven 
de strafwetten van vroegere eeuwen. Al/.oo, welke ver-
dienste de fransche codificatie ook gehad hebbe in eu voor 
haren tijd, zij kan den grondslag niet meer uitmaken van 
een wet beek in en voor onzen tijd. 

Reeds het eerste artikel van den Code spreekt in zijne 
drieledige verdeeling der strafbare feiten een beginsel u i t , 
rijk in gevolgen, waarvoor in een nieuw wetboek, zal het 
voldoen aan de eischen van wetenschap en ervaring, geen 
plaats meer is (1). 

Het fransche strafstelsel, trouwens door de afschaffing 
van den dwangarbeid, de ontzetteing van regten (d(:yrada-
tiou civique), de kaak en laatstelijk de doodstraf reeds sedert 
lang uit zijne voegen gerukt , i s , met zijne kwistig be-
dreigde onteerende straffen en zijne miskenning van elk 
element van zedelijke verbetering in de straf, in beginsel 
verwerpelijk. 

De onregtvaardige gelijkstelling van pogingen volbragte 
daad en van daders en medepligtigen, de sedert lang ver-
oordeelde fransche leer over herhaling van misdrijf, de 
onvoldoende voorschriften over de outoerekenbaarheid en 
bet geheel ontbreken van de uoodige bepalingen over de 
heerschappij van de strafwet, den samenloop en het verval 
van strafvordering en straf, de ongelijke maat waarmede 
de Code meet waar hij schier alle misdrijven tegen het 
staatsorganisme en het staatsgezag niet ongeregtvaarligd 
zware, de misdrijven tegen bijzondere personen niet zelden 
inet betrekkelijk veel te geringe stralFen bedreigt, dit alles 
en veel meer toont aan dat een nieuw nederlandsch wet-
boek meer moet zijn dan ee:,e revisie van den Code Pénal 
op meer of minder ruime schaal. 

Zoo werd bet reeds begrepen in de ontwerpen van een 
nederlandsch strafwetboek die elkander sedert 1814 hebl.en 
opgevolgd en die alle, vooral de twee eerste (1814 en 1827), 
zich veel naamver aansloten aan het Crimineel Wetbcek 
van 1809 dan aan den Code Pénal van 1810. 

Meer dan dertig jaren zijn voorbijgegaan sedert bet laatste 
volledige ontwerp aan de Staten-Generaal werd aangeboden 
en gedeeltelijk door de vaststelling van een — echter niet 
als wet afgekondigd — eerste boek werd aangenomen. 

Dit ontwerp heeft vele onmiskenbare verdiensten. In 
I vorm en inhoud onderscheidt het zich in menig opzigt 
: gunst ig van den Code Pénal. Het algemeene deel, in het 
: aangenomen eerste boek te zamen gevat, is niet alleen 
I veel vollediger dan de inleidende bepalingen en de twee 

eerste boeken van het fransche wetboek, maar kan ook, 
wat innerlijke waarde betreft, veilig den toets doorstaan 
met andere wetboeken en ontwerpen van dien tijd. In het 
bijzondere deel zijn al de scboolsche en in de praktijk 
slechts tot misvatting leidende verdeelingen en onderver* 
deelingen van bet franscue wetboek ter zijde gesteld. In 
eene doorloopende reeks van titels worden alle misdrijven 
en overtredingen niet eene beknoptheid die geene volledig* 
beid uitsluit , behandeld. \ eel meer dan in iiet fransche 
wetboek zijn de Straffen geëvenredigd aan bet door het 
vergrijp tegen de wet gesticht kwaad. Noch in het a'ge-
meen , noch in het bijzonder deel van bet ontwerp vindt 
men de sporen terug van die eenzijdige af*schrikkings-
theorie die den code van 1810 in de pen gaf. 

Toch kon liet ontwerp van 1847 niet zijn de onmiddel ijke 
bron, rle grondslag, het voorbeeld van den wetgevenden 
arbeid die in 187Ö der Vertegenwoordiging wordt aange-
bodeu. 

Het r e g t , het strafregt niet het minst, verkeert voort-
durend in staat van ontwikkeling. De denkbeelden zijn in 
hunne vaart niet te stuiten, de heer.-chen'e begrippen 
maken plaats voor andere, nieuwe instellingen scheppen 
nieuwe behoeften. De wetenschap van bet strafregt beeft 
in de laatste dertig jaren ontzaggelijke vorderingen ge-

(1) Zie hieronder § 3. 
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maakt | do kunst dercodificatie wijst in Duitachland, Italië, 
België BQ anden Staten op geheel nieuwe voortbrengselen. 
W a t in 1847 goed en bruikbaar was kan tbans , zoo wij 
in Nederland gelijken tred willen bonden met andere be-
sehaafde natiën, niet meer dienen als model. 

Het zoude niet zwaar vallen dit in bet, breede aan te 
tonnen, meer enkele opmerkingen zijn voor bet doe) dezer 
inleiding voldoende. 

Vooreerst. Waar mede bet ontwerp van 1847 ook ge-
broken moge ueboen, de aan bet franache regt ontleende 
drieledige verdeeling van de strafbare feiten bleef, niet al 
hare gevolgen, bestaan. 

Ten andere, bet strafstelsel. Wie zoude thans de verde-
diging daarvan nog op zich willen nemen? De naam van 
onteerende straffen komt in het ontwerp niet meer voor, 
inderdaad worden zij door al de incapaciteiten, v o o r t d u -
r e n d en v a n r e g t s w e g e verbonden aan elke veroor-
deeling tot criminele straf (art. 22), gehandhaafd. En die 
criminele straffen zelve. Bovenaan staat de doodstraf die in 
Nederland nu reeds sedert bijna twintig jaren feitelijk en 
sedert weldra tien jaren wettelijk is afgeschaft, onderaan 
de algemeen afgekeurde, hij ons alleen nog op het papier 
beetcande straf van verbanning (1). Voorts tuehthuisstraf, 
levenslange en tijdelijke, de laatste in drie, naar den kort-
steu en langsten duur onderscheiden gradatiën, maar steeds 
voor haar vollen duur en tot een maximum van vijftien 
jaren in de cel te ondergaan, zonder eenig stadium van 
overgang van de langdurige strenge afzondering tot den 
terugkeer in het maatschappelijk leven (2). 

Eindelijk de omvang der codificatie. Het nieuwe wetboek 
zoude op de vereiscbte volledigheid geen aanspraak kunnen 
maken. zoo het zich binnen de grenzen van bet ontwerp 
van 1847 bleef beperken, nu in een tijdperk van om-
streeks twee en dertig jaren het aantal strafregtelijke 
bepalingen, in bijzondere wetten voorkomende, doch onbe-
twistbaar tot l a t gebied van het te codificeren strafregt 
beboorende, zoozeer is toegenomen. 

Om deze redenen moet op dit oogenblik de strafwetgever, 
hoeze r zijne taak daardoor ook worde verzwaard, zelf-
•tandig zijnen weg kiezen, bet goede overnemende waar 
hij dit vindt hetzij in bet geldende strafregt, hetzij inde 
vele ontwerpen die elkander van 1814 tot 1859 hebben op-
gevolgd, zonder een uier volledige of onvolledige ontwerpen 
als model te volgen. 

Evenmin of veel minder nog kan er spraak van zijn 
eenig vreemd wetboek als grondslag van bet nederlandscbe 
aan te nemen. Zoo het eene onbetwistbare waarheid is dat 
de wetenschap aan geene grenzen gebonden is en dat, bij 
het al meer en meer toenemend verkeer tusscben alle be-
•cbaafde volken, ook de strafwetgeving al meer en meer 
streeft naar eene vroeger ongekende overeenstemming, in 
zoover bet groute beginselen geldt , — niet minder waar is 
het dat het verschil in nationaliteit, in maatschappelijke 
neigingen en behoeften, in staatsvorm en instellingen en 
niet het minst in de wetgeving op ander gebied, nog steeds 
een eigenaardigen stempel blijft drukken op de strafwetboe-
ken der verschillende staten, ook op die welke in de laatste 
jaren tot stand kwamen. 

Bij het ontwerpen van een nieuw wetboek van strafregt 
voor Nederland zijn dus wel de voortbrengselen der codi-
ficatie in den vreemde, en meer bijzonder bet belgische 
wetboek van 1N07 en het duitsche van 1809/70, voortdu-
rend geraadpleegd, om van het goede dat zij bevatten 
partij te trekken en het minder goede, zoo veel mogelijk, 
te vermijden; maar. zoude het wetboek voor Nederland ook 
een nederlandsch wetboek zijn, dan inogt geen vreemd 
wetboek of ontwerp Op den voet worden gevolgd. 

Tot dit besluit leidden ook nog overwegingen van eenig-
zins anderen aard. Het belgische wetboek is, in hoe menig 
opzigt het ook uitmunte boven den Code Pénal van 1810, 
in aanleg en uitkomst niets anders dan eene revisie van 
dien code. Veel uaauwer nog dan het belgische wetboek 
bij het fransche, sloot zich het duitsche wetboek van 
1809/70 bij het pruissische van 1851 aan; terwijl het 
laatste, bestemd om titel XX van het tweede deel van 

(1) Zie de algemeene toelichting van titel II ( I , strafstelsel, 
sub 3). 

(2) Zio de algemeene toelichting van titel II ( I I , gevangenis-
straf, sub B). 

het Pruissische I.andregt in sommige en den Code Pénal 
in anden doelen van Pruissen te vervangen, meermalen 
eene transactie aanging tusscben duitsche tin,fransche regts-
begrippen waarvan de sporen in het rijkswetboek — bijv. 
in de in dat wetboek behouden drieledige ver.leeling van 
de strafbare feiten — nog niet geheel zijn verdwenen. 

Ken dergelijk verschijnsel doet zich voor in de laatste 
italiaansche ontwerpen die bestemd zijn. oui de drieërlei 
strafwetgeving, thans nog in het koningrijk Italië van 
kracht , door een algemeen wetboek te vervangen. 

Den en dergelijke overwegingen van staatkundigen aard 
lieletten gelukkig den nederlandschen wetgever niet zich 
op een geheel vrij standpunt te plaatsen. Hij heeft alleen 
te rade te gaan met de lessen van wetenschap en ervaring, 
en is aan geene traditiën gebonden welke met die lessen 
in strijd mogten zijn. 

Het kan zijn dat het innemen , zonder eenig voorbehoud ,. 
van dit geheel vrij1' standpunt aan het tegenwoordig ont--
werp een eigenaardig kenmerk geeft dat bet van vroegere 
nederlandscbe ontwerpen en van de jongste vreemde wet-
boeken onderscheidt. 

Wanneer men voor goed, in naam niet alleen inaar.-
inderdaad, de theorie der onteerende straffen laat varen, , 
dan vervalt ook de grondslag van de drieledige verdeeling 
der strafbare feiten, en met die verdeeling haar correctief,. 
het stelsel van verzachtende omstandigheden gelijk dit thans 
nog bij ons geldt. 

Ook valt het in het oog dat de afschaffing van deont— 
eerende straffen tot groote vereenvoudiging van het straf-
stelsel moet leiden. De tuehthuisstraf mist haar reden vaa 
bestaan waar zij in gevolgen niet verschilt van de gevan-
genisstraf, en naast deze laatste behoeven in het stelsel 
van het ontwerp geene andere hoofdstraffen te worden aan-
genomen dan de hechtenis en de geldboete. 

De afschaffing van de onteerende straffen is alzoo een 
beginsel, rijk in gewigtige gevolgen voor het algemeene 
deel van het wetboek waarop reeds in deze inleiding de 
aandacht gevestigd moest worden (1). 

Van niet minder gewigt voor het bijzondere deel r in 
zoover dit in het tweede boek is vervat, is de oplossing 
van alle bepalingen over eigenlijke m i s d r i j v e n , thans 
voorkomende in andere wetten , behalve de militaire en 
fiscale, in het wetboek. 

Welke feiten, thans in de militaire wetten met straf 
bedreigd, zouden kunnen vallen in de bepalingeu van het 
gemeene regt en inhoever het algemeene deel van de mili-
taire strafwetboeken voor vereenvoudiging vatbaar zoude 
zijn, nu art. 98 van het tegenwoordig ontwerp de subsi -
diaire kracht van het algemeene deel van het gemeene 
strafregt ook voor het militaire strafregt uitdrukkelijk 
erkent , — ziedaar vragen die alléén met de vereischte zorg 
overwogen en beslist kunnen worden bij eene eventuele 
herziening van de militaire strafwetten. Tot zoolang moet 
elke poging om die wetten op te lossen in het gemeene 
strafregt, achterwege blijven. 

De bijzondere aard der tiscale wetten maakt het wensche-
lijk ook in deze geen verandering te brengen bij de invoe-
ring van het nieuwe wetboek. Wel brengt art. 98 mede 
dat het eerste boek van het wetboek ook toepasselijk is 
op feiten in rijksbelastingwetten niet straf bedreigd, tenzij 
die wetten anders bepalen , maar verder moet men niet 
gaan. Belastingen en de maatregelen vereischt tot verzeke-
ring harer invordering zijn uit baar aard afwisselend , en 
de daartoe betrekkelijke strafbepalingen dus minder ge-
schikt om deel uit te maken van eene blijvende algemeene 
codificatie. Dit is op zich zelf reeds voldoende om deze 
strafbepalingen te houden buiten het gemeene strafwetboek, 
afgescheiden van andere overwegingen die zich tegen de> 
inlaaachtng verzetten, zoo als de te groote omvang welken 
het wetboek daardoor zoude verkrijgen en de inoeijelijkheid 
om in deze materie de strafbepalingen van de gebods- 'af 
verbodsbepalingen te scheiden. 

Voor overtredingen (Boek 111) kon in het algemeen en 
behoudens enkele uitzonderingen (2) dezelfde weg wiet 
gevolgd worden als voor misdrijven. Zeer groot is het aan-

(l) Zie meer btj de algemeene toelichting van titel II (l. atraf-
stelsel, sub 1). 

(2) Zie de artt. 492 en 526. 
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tal bijzonder 8 wetten, waarin , zonder dut zij tot bet gebied 
van bet itrufragt behooren , feiten worden strafbaar gesteld , 
die het karakter van o v e r t r e d i n<* draden. Het is niet wel 
mogelijk alle daartoe betrekkelijke bepalingen tfl codilice-
ren en, ui ware volledigheid hij coodanige codificatie be-
reikhaar, liet wetboek «oude toeh unmiddelijk nu zijne 
Invoering door nieuwe straf bepalingen In nieuwe wetten 
onvolledig worden. Daarenboven is cle nbeiding tOMoben 
gebod of verbod en srruf in een zoo groot aantal wetten 
aan veel bezwaar onderhevig, omdat er gevaar bestaat, 
da t daardoor het noodzakelijk VIM!,and tusschen beiden 
zoude worden verbroken. 

§ 2. INDEELING VAN HET WETHOEK. VERDEELING 
DEK STKAEHAKE FEITEN. 

Het wetboek bestaat uit drie boeken. Het eerste omvat. 
onder het opschrift algemeene bepalingen,betalge* 
meene deel van het strafregt. Het bjzondere deel wordt 
behandeld in boek 11 ( M i s d r i j v e n ) en boek III (Over-
tredingen). 

Uit deze indeeling volgt reeds genoegzaam dat eene 
tweeledige, geene drieledige verdeeliug der strafbare feiten 
wordt aangenomen. Dit blijkt evenwel niet uit eene 
u i t d r u k k e l i j k e bepaling in het algemeene deel dat 
evenmin eene omschrijving geeft van het begrip m i s d r i j f 
in tegenstelling van het begrip o v e r t r e d i n g , noch ergens 
met zooveel woorden te kennen geeft dat onder de uit-
drukking strafbaar feit beiden zijn begrepen. 

Een wetboek is geen leerboek. Van verdeelingen en om-
schrijvingen moet het zich dus onthouden overal waar zij 
niet bepaald noodzakelijk zijn om de gedachte des wetge-
vers uit te drukken. Die noodzakelijkheid bestaat hier niet. 

W a t de strafwet onder een s t r a f b a a r f e i t verstaat 
kan voor niemand twijfelachtig zijn. Vroegere wetboeken of 
ontwerpen die het woord m i s d a a d (1) of het woord m i s -
d r ij f (2) in het algemeen bezigden ter aanduiding van de 
onderscheidene soorten van strafbare feiten , zeiden dan ook 
in werkelijkheid niets anders dan dat misdaad of misdrijf 
is elke strafbare handeling of elk strafbaar verzuim. Dat 
beiden in dit ontwerp begrepen zijn onder de uitdrukking \ 
strafbaar feit die a l l e misdrijven en a l l e overtredingen 
omvat, dus ook die welke in een'niet doen bestaan, blijkt 
o. a. uit de artt. 1—3, 47—53 en uit de opschriften en 
den geheelen inhoud van titels V en VI. Deze gelijkstel-
ling van handeling en verzuim nog eens uit te drukken 
in eene afzonderlijke bepaling ware dus even overbodig 
als de beteekenis van het woord s t r a f b a a r in de taal 
der wet nader te omschrijven. 

• 
§ 3. WAAROM GEENE DRIELEDIGE VERDEELING. 

Waarom geene drieledige verdeeling der straf bare feiten ? 
Waarom geene onderverdeeling der eigenlijk gezegde mis-
drijven in twee soorten, misdaden en wanbedrijven (crimes, ' 
delils, Vcrbrcchni,V(rgehen)ï Een beknopt antwoord op deze 
vragen is voor het doel dezer memorie voldoende. 

De grond der drieledige verdeeling is een formele. In 
Frankrijk en in alle landen, waar de fransche jury met 
min of meer belangrijke wijzigingen is ingevoerd , geldt 
de regtspraak door gezworenen alléén voor de z w a a r s t e , 
de regtspraak door den van stuatswege aangestelden regter 
voor de m e e s t e misdrijven. M i s d a d e n zijn de misdrij-
ven waarvan de gezworenen kennis nemen, w a n b e d r i j -
v e n uitsluitend die welke aan het oordeel van den g e -
woneu regter worden onderworpen. Daar voor de reg-
terlijke bevoegdheid een algemeene regel moest worden 
gesteld , en men de vraag of de beklaagde voor een j u r y 
zoude worden teregtgesteld bezwaarlijk kou overlaten aan 
de bijzondere omstandigheden waaronder elk feit zich 
voordoet, moest een algemeen kenmerk worden gezocht 
voor de misdrijven waarvan gezworenen zouden kennis 
nemen. Dit algemeene kenmerk meende men in het zuiver 
fransche stelsel te vinden in d e n a a r d der tegen elk 

(1) Art. 1 ontw. 1804, art. 9 wctb. 1809. 
(2) Art. X ontw 1827, art. 1 ontw. 1840, art. 1 wetb. 1847, 

art. 1 ontw. 1859. 
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misdrijf bedreigde straf. Was deze o n t e e r e n d , het mis-
ilrijf was eene misdaad , was deze n i e t o n t e e r e n d , bat 
misdrijf was een wanbedrijf. 

Men vraagt zich af, hoe dun de drieledige verdeeliug 
overgenomen of gehandhaafd kon worden in nieuwere wet-
boeken die , zoo als liet pruissisclie van 1H.">1, het beijersehe 
van 18(52 , liet belgische van 18(57 en het duitselie rijks-
strafwethoek , de Onderscheiding der onteerende en niet 
onteerende straffen niet kenden, althans niet in de wet uit-
drukten. Het antwoord is dat in al die wetboeken de 
grondalag der verdeeling nu niet meer werd gezocht in 
den — al of niet onteerenden — aard, maar in d e be-
t r e k k e i ijk e z w a a r t e der straf. De stelling waarvan 
men ui tgaat , is dan , de zwaarste straf liet ergste mis« 
drijf, de zwaarst gestrafte de groot*te boosdoener. 

Nogtane is de grens tusschen feiten die den grooten 
boosdoener zouden kenmerken , en andere minder ergerlijke 
misdrijven in het algemeen niet met juistheid te trekken. 
Ook zijn er misdrijven , men denke bijv. aan de politieke 
misdaden , die om het groote gevaar waarmede zij den 
staat bedreigen , veel zwaarder moeten gestraft worden dan 
andere (delfts volgens den C. P.) , die uit een zedelijk oog-
punt veel schandelijker zijn. 

Op deze en veel andere gronden is reeds de twijfel ge-
wett igd, of de onderscheiding tusschen al of niet oiit-
eerende misdrijven of tusschen zware of minder zware 
misdrijven, ontleend aan het al of niet onteerend karakter 
of aan de betrekkelijke zwaarte der daartegen bedreigde 
straffen, wel ooit kan zijn een bruikbare maatstaf voor de 
regeling der regterlijke bevoegdheid. Maar wat daarvan 
zij — want d i e vraag is hier niet te beslissen — voor het 
materieel strafregt is zeker de onderverdeeling der mis-
drijven in misdaden en wanbedrijven geheel verwerpelijk. 

De drieledige verdeeling heeft zich zelve veroordeeld in 
het stelsel der verzachtende omstandigheden. Is het waar 
dat er twee grootecategoriën van misdrijven zijn, die welke 
van groote boosheid getuigen (misdaden) en die welke dat 
ernstig karakter missen (wanbedrijven), en dat de maatstaf 
volgeus welken elk misdrijf onder eene dezer bei ie soorten 
moet worden gerangschikt , is de betrekkelijke zwaarte der 
daartegen bedreigde straf, dan kan het niet tevens waar 
zijn dat bij slot van rekening verreweg het grootste gc-
deelte der misdaden met geene andere straf moet worden 
geboet dan de wanbedrijven. Toch is het met de praktijk 
der verzachtende omstandigheden niet anders. Wil men de 
onderscheiding in misdaden en wanbedrijven, men kan 
» de verzachtende omstandigheden " niet missen , maar dit 
hulpmiddel bewijst op zijne beurt dat die onderscheiding 
in al de gevallen waarin het wordt toegepast — dat is 
bij ongeveer drie vierden van het totaal bedrag der m i s -
d a d e n (1)— opeen onjuisten grondslag blijkt te berusten. 

Zeker kunnen alle misdrijven hetzij men ze uit een 
zedelijk of maatschappelijk oogpunt beschouwt, niet geacht 
worden i'i zwaarte gelijk te staan. Het tegendeel is waar. 
Het is naauwelijks mogelijk twee of drie misdrijven op te 
noemen die, gepleegd onder gewone omstandigheden, 
volkomen gelijke straf verdienen. Maar die oneindige ver-
scheidenheid bewijst dan ook dat de rangschikking van 
alle misdrijven , naar den maatstaf der straf die zij verdie-
nen , onder twee categoriën , niet anders dan bloot wille» 
keurig kan zijn. Neemt men de betrekkelijke zwaarte der 
straf aan als uiterlijk kenmerk van de betrekkelijke zwaarte 
der misdrijven, waar is dan de juiste grens, de dag meer 
gevangenis, de gulden meer boete, waarbij het minder 
zware misdrijf ophoudt en het zwaardere begint ? Maar al 
kon men alle misdrijven alleen door den maatstaf der straf 
onder twee hoofdsoorten brengen , dan nog ware het be-
wijs niet geleverd dat voor de misdrijven der eene soort 
andere algemeene regelen zouden moeten gelden dan voor 
die der andere soort, dat alzoo het algemeene deel van het 
strafregt voor misdaden en wanbedrijven geheel of ten deele 
zoude moeten verschillen. 

Hoe is het met dit verschil gelegen in het thans bij ons 

(1) Gereglelijke Statistiek van 1870 en volgende jaargangen tot 
1877, bl. X. In 1870 werd art. 9 der wet van 29 Jun(j 1854 
(Staatsblad n°. 102) toegepast op ruim 75°/0, in 1871 op ruim 72"/., 
in 1872 op ruim 71"/., in 1873 op ruim 75°/., in 1874 op ruim74/0, 
in 1875 op bijna 77"/., in 1876 op ruim 78"/. en in 1877 op ruim 
77*/. van het tot.ial bedrag der wegens misdaad veroordeelden. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 
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geldende strafregt 'i Het antwoord op die vraag is voldoende 
om aan te toonen , dat er geen enkele grond aanwezig is 
om de drieledige verdeeling die bij ons op dit oogenblik 
Ui liet materieel strafregt veel meer in imam dan in der 
dua i bestaat , in een nieuw strafwetboek over te nemen. 

Waar liet geldt liet stellen der tijdelijke (1) en plaatse-
lijke(2) grenzen van de verbindende kracht der nederlandscbe 
strafwet, het verval van vervolging en straf anders dan 
door verjaring (II), de deelneming aan (4), den zamenloop 
v.m misdrijven (5) en de toereken baarheid (6) heeft nooit 
eenig kenmerkend verschil bestaan tusschen misdaden en 
wanbedrijven. 

Dit versehil bestaat, volgens den (ongewij/.igden) Code 
Pénal en de voorschriften van materieel strafregt vervat 
in ons wetboek van strafvordering , alléén ten aanzien van 
da poging tot misdrijf (7), de herhaling van misdrijf (8), 
iie verzachtende omstandigheden (9) en de verjaring (10). 

Ten opzigte van de herhaling en van de verzachtende 
omstandigheden is intusschen de door de praktijk reeds 
lang te voren veroordeelde, en wat de laatstgemelde be-
treft door ve t ten van veel vroegere dagteekening( l l ) ten 
deele prijs gegeven , onderscheiding tusschen misdaden en 
wanbedrijven geheel vervallen door art. 11 der wet van 
29 Junij 1854 {Staatsblad u°. 102) en door art. 9 derzelfde 
wet in verband met de ar t t . 4 en 5 der wet van 17 Sep-
tauober 1870 (Staatsblad n°. 162). 

W a t de poging tot misdrijf betreft, deze is, bij het aan-
•^ezig zijn der vereischten van art. 2 C. 1'., van misdaad 
altijd , van wanbedrijf slechts bij uitzondering straf uaar. 

Dat intusschen de naam misdaad of wanbedrijf, de rang-
schikking van het misdrijf onder de eene of de andere eate-
gorie, ook hier tot de zaak niets af ioet, werd reeds erkend 
ï i art. 17 der wet van 29 Junij 1854 (Staatsblad n°. 102). 
De poging van alle misdrijven die door deze wet liet kenmerk 
van m i s ü a a d verloren, bleef niettemin strafbaar. 

Inderdaad is er dan ook welligt in den geiieelen Code 
Pénal geen artikel dat de onhoudbaarheid der onderscheiding 
lusscheu misdaden en wanbedrijven duidelijker in het licut 
stelt dan de artt. 2 en 3 . Aangenomen dat be poging, door 
eau begin van uitvoering geopen baar I, niet straffeloos moet 
zijn, welke redelijke grond kan er dan bestaan urn ten 
a inzien van de strafbaarheid te onderscheiden tusschen ue 
misdrijven die inet onteereude en die welke met niet ont-
eirende straffen, tusschen die welke met boete en gevan-
genisstraf en die welke met zwaardere straffen gestraft 
worden? Zeker, uitzonderingen op den regel uer straf.aar-
heid zijn denkbaar, maar zij kunnen alleen berusten op 
den aard van een bijzonder misdrijf of van het ïmudel waar-
<ioor het een of ander misdrijf gepleegd wordt (12). De straf 
op het misdrijf gesteld moet hierbij buiten aanmerking 
blijven. De regel van art. 3 Code Pénal was dan ook niet 
vol te hou :eu zonder belangrijke uitzonderingen (13). Is 
haar aantal in het fransche wetboek ger ing , \eel grooter 
is het in het duitsche rijksstrafwetboek dat van wen aan 
art. 3 Code Pénal ontleenden regel van § 4 3 , i w e e . e l m , 
zooveel afwijkingen toelaat dat deze daardoor bijna geiieel 
wordt omvergeworpen (14). 

(1) Art. 4 C. P . , art. M der wet op den overgang van de vroegere 
tot de nieuwi- wetgeving. 

(2) Art. 8 alg. bep., artt. 8—10 strafv. 
(3) Tit. X X I I I , afd. I strafv. 
(4) Artt. 5 9 - 6 3 C. P. 
(5) Artt. 207, 208 strafv. 
(6) Artt. 04—69 C. P. 
(7) Artt. 2 , 3 C. P . 
(8) Artt. 5 6 - 6 8 , 474, 478, 4M C. P. 
(?) Art. 4 J 3 C. P. 

(10) Tit. X X I I I , afd. I I strafv. 
(11) Art. 12 van het beslnit van den S mvereinen Vorst van 

11 December 1813 (Staatsblad n". 10); betlaiten van d^n Saiivereinen 
Vorst van U September 1814 (Journul Ufftitl ,/<? la l.elgiijuc n". 35) 
<n van 20 Januarjj 1815 (Journal Olfiacl n". 118); a t SM stralv. 

(12) Zie meer b(| de toelichting van Titel IV, Bonk I. 
(13) Artt. 179, 241, 245, 4 0 1 , 405. 
(14) Men vindt al de gevallen van strafbare pogiftf van wanli. drjjf 

(Vcrgehen) opgenoemd by SCHWABZE in zyn omaut-maar n\> het 
r;jksstrafwetboek, bylage I. Ten aanzien van de aan liet Iransche 
i-.-gt ontleende onderscheiding zegt deze schrijver: „ Eu Hrgt /.vn-ahen 
, Verbreehen and Vergehen kein soldier qualitativi r I ntctMfeird, 
, der diese Verschiedenheit rcchtfertigen könnte". (COII.W., bl. 141). 

Genoeg om aan te toonen dat de onderscheiding in mis-
daden en wanbedrijven waarlijk niet behoeft te worden ba-
houden als maatstaf der strafbaarheid van poging tot 
misdrijf. 

Blijft alleen nog over de verjaring. De drieledige ver-
deeling is thans van invloed op den verjaringstermijn 
(artt. 459 vgg. Strafv.), maar de zaak is ook zonder die 
verdeeling volkomen goed te regelen. Zeker moet de aard 
zoowel als de duur der straf in aanmerking komen bij het 
vaststellen van den termijn van verjaring van vervolging 
en van straf, maar niets belet dit te doen ook dan als men 
de drieledige verdeeling verwerpt. 

§ 4. GRONDSLAG DER TWEELEDIGE VERDEELING. — 
OVERTREDINGEN. 

Zoo betwist als de onderverdeeling van de misdrijven 
in misdaden en wanbedrijven , zoo algemeen erkend is de 
deugdelijk beid der onderscheiding tusschen eigenlijk g e -
zegde misdrijven en overtredingen. Intusschen heerscht er 
geene eenstemmigheid over de grenslijn, die de eerste van 
de laatste scheidt. Eene uiteenzetting van de verschillende 
stelsels over het onderscheidend kenmerk van misdrijf en 
overtreding zal men in deze memorie niet zoeken.' Het 
komt er slechts op aan het beginsel, waarvan het ontwerp 
bij de tweeledige verdeeling van alle strafbare feiten is 
uitgegaan , kort te formuleren en met een enkel woord 
nader te verklaren. 

Er zijn feiten die het r eg t , er zijn andere — niet de 
minste in aantal — die de wet eerst als strafbaar stern-
pelt, volgens de juiste ui tdrukking van LUDEN (1). Na-
tuurlijk geldt deze onderscheiding niet voor den regter. 
Voor hem geen strafbaar feit, geene overtreding zoo min 
als een misdrijf zonder verbod of gebod der wet , zonder 
bij de wet of wettelijke verordening bedreigde straf. Anders 
op het standpunt van den wetgever. 

Nu eens wordt straf bedreigd tegen een feit (handeling 
of verzuim) dat , ook al kon het toen nog niet door den 
regter gestraft worden, reeds onregt w a s vóórdat de wet-
gever sprak, en waarvan wij het onregtvaardige zouden 
beseffen ook al had de wetgever niet gesproken. In dit 
geval is er » misdrijf". Dan weder geldt het een feit dat 
o o k in den hoogeren, regtswijsgeerigen zin eerst onregt 
w o r d t DOOR de wet; — waarvan ons het onregtvaardige 
alleen UIT de wet lakend k a n zijn. In dit geval bestaat 
eene » overtreding". 

Eene tegenwerping ligt voor de hand. Zijn — zoo zou 
men kunnen vragen — op het standpunt van den w e t -
g e v e r niet a l l e (strafbare) vergrijpen r e g t s d e l i c t e n ? 
Wordt niet alles wat voor het waarachtig belang der maat-
schappij door hare leden gedaan of gelaten moet worden, 
juist daarom ook reeds door h e t regt geboden of verboden, 
nog vóórdat de wetgever gesproken heeft ? Als de wet niets 
anders behoort te zijn dan een vorm waarin zich bet reeds 
bestaande regt openbaart, hoe kan men dan r e g t s - en 
w e t s d e l i c t tegenover elkander stellen ? Eindelijk, indien 
men het al of niet bestaan van »aangeboren regtsbewust-
ziju " te hulp roept, wordt dan de onderscheiding niet geheel 
van subjectieve inzigien, van meerdere of mindere bescha-
ving der individuen afhankelijkf 

Die bezwaren, hoe gewigt ig in schijn, zijn niet over-
wegend. Hoe ruim »het r e g t " ook opgevat worde, nooit 
zal iiet a l l e s in zich sluiten wat de wetgever te bepa-
len heeft. Altijd zullen er onderwerpen zijn waarbij de 
wetgever niet enkel e r k e n n e n d maar ook s c h e p p e n d 
te werk moet gaan , onderwerpen waarbij het regtsgevoel 
wel eenigzins eene algemeene aanwijzing geven k a n , 
maar die praktisch geene waarde bezit zoolang de wet-
gever haar niet door eene b i j z o n d e r e aanwijzing heeft 
aangevuld. (Jok zonder uitspraak van den wetgever kan , 
bij voorbeeld, het bewustzijn bestaan , dat wij den bur -
gerlijken staat onzer kinderen belmoren te verzekeren; 
maar ten aanzien van de b i j z o n d e r e handeling, die 
wij moeten verrigten , met name, binnen hoe vele dagen 

(1) „ Verbreehen und Vergehen sind /iccA/jdelicte, Uebertretungeo 
, sind GVsf/.delicte " . 
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en op welke wijze wij de geboorte van een kind moeten 
aangeven , k a n alleen de wet ons leeren, en kunnen noch 
regtsbewustzijn , uocb regtsphilosophie ons baten. 

Het onderscheid tussehen «misdrijf" en «overtreding" 
ligt in het wezen van bet vergrij]) zelf en zul altijd en 
overal bestaan. Verandering van den maatschappelijken 
toestand moge de reeks »misdrijven" of »overtredim 
gen " doen aangroeijeu of verminderen , altijd zullen dt 
strafbare feiten in deze twee soorten te onderscheiden 
zijn. 

Het hier ontwikkelde beginsel dat , ofschoon door de 
ontwerpers van den Code Pénal niet geheel uit het oog 
verloren, hun zeker niet helder voor oogen stond, toen zij 
de strafbare feiten vermeld in de artt. 1 9 2 , 2 8 3 , 3 4 6 , 3 4 7 , 
beuevens eenvoudige bedelarij, onder de wanbedrijven en 
daarentegen de beleediging en de opzettelijke beschadiging 
van eens anders roerende goederen onder de overtredingen 
rangschikten, eischt erkenning door den wetgever maar 
geene omschrijving in eene uitdrukkelijke wetsbepaling. 
W a t volgens de wet misdrijf, wat overtreding is , behoeft 
alleen te blijken uit de algemeene rubriek waaronder zij 
bet strafbare feit behandelt. Ook deze stilzwijgende erkon-
niug der tweeledige verdeeling ware onnoodig, zoo het 
stellig regt er geen praktische gevolgen aan verbond. Maar 
dit is het geval wel. Het voorbeeld van den Code Pénal 
om de algemeene voorschriften over de overtredingen af-
zontierlijk, en tevens hoogst onvolledig, te behandelen, 
verdient evenwel geene navolging. Het algemeene deel 
van het wetboek kan zeer goed alle strafbare feiten om-
vatten, maar bij menige daarin voorkomende bepaling 
moet dan onderscheid worden gemaakt tussehen misdrij-
ven eu overtredingen. In bijzonderheden wordt dit uiteen-
gezet bij de algemeene toelichting van het derde boek. 

§ 5. OPZET. 

Het ontwerp bevat, in tegenstelling van vroegere neder* 
landacbe wetboeken en ontwerpen maar in overeenstemming 
niet de meeste thans geldende vreemde wetboeken, geene 
algemeene bepaling van opzet, noch een algemeeneii regel 
over opzet als vernachte TOOT eene bepaalde categorie van 
strafbare feiten. Waarom ? Het is noodig voorgekomen de/.e 
vraag eenigzins in het breede te beantwoorden en daarbij 
tevens duidelijk te doen uitkomen, welke beteekenis de 
uitdrukking o p z e t t e l i j k of m e t o p z e t heeft in de 
artt. 57 en 58 en waar zij verder voorkomt in het tweede 
boek bij de omschrijving van de bijzondere misdrijven. 

De artt. 70—79 hoofdstuk I van het ontwerp van eene 
inleiding van het regt in het algemeen, den 3den October 
1804 aan het staatsbewind der bataafsche republiek aan-
gebodeu, gelijktijdig met het ontwerp van een lijfstralfelijk 
Wetboek, luidden als volgt: 

Art. 7(5. Opzet is het willen van zijn bedrijf en deszelfs 
gevolgen. 

Art. 77. Opzet is, of deugdelijk, of ondeugdelijk. 

Art. 78. Deugdelijk opzet is het willen van zijue daad 
tot een geoorloofd einde. 

Art. 79. Ondeugdelijk opzet is bet willen van zijne daad 
tot een ongeoorloofd einde. 

In verband hiermede bepaalden de artt. 3 en 4 hoofd-
stuk I boek 1 van het ontwerp van een lijfstralfelijk wetboek: 

Art. 3. Misdaad wordt ' begaan door boos opzet, of 
schuldig pligtsverzuim. 

Art. 4. Boos opzet is bier de wil , om te misdoen. 

Merkwaardig is de afwijking van art. 4 van het ontwerp 
van 1804 in art. 11 van het (31 December 1808 gearres-
teerde) Crimineel Wetboek van bet Koningrijk^ Holland, 
merkwaardiger nog de wijze waarop J. M. BjQfMB in 

zijne aanteekening op laatstgenoemd artikel liet onderscheid 
tussehen het ontwerp en het wetboek doet uitkomen. Men 
oordeele. 

Nadat art. 10 had bepaald dat misdaad of overtreding 
kan gepleegd worden met opzet of door merkelijke schuld, 
onvoorzigtigheid of onachtzaamheid . volgt: 

Art. 11 (eerste lid). Opzet is de wil om te doen of te 
laten die daden, welke bij de wet geboden of verboden 
zijn. 

Volgens bet ontwerp — zegt KKMPEH, na er de aandacht 
op te hebben gevestigd dat hier alleen van o p z e t , niet 
van b o o s o p z e t wordt gesproken, — »kon er geene 
» misdaad bestaan of strafbaar zijn, ten ware bet bleek, 
» dat de daad of van dien aard was, waarin de wet ook 
«verzuim strafbaar verklaarde, of zoodanig dat daarmede 
» de wil of het oogmerk om te misdoen, dat is , volgens 
«art. 1 van dat ontwerp (1) om eene strafwet te overtre-
»den, gepaard g i n g , zoodat in het laatste geval zeker, 
» na het blijkbaar zijn der daad of opzettelijke handeling, 
» nog altijd in de tweede plaats over het misdadige van 
» het oogmerk kon getwist worden, dewijl dit misdadige 
» van het oogmerk een bestanddeel van de misdaad scheen 
» uit te maken. Doch geheel anders is het met de bepaling 
«gelegen, welke thans in het wetboek voorkomt, w a a r 
« h e t o o g m e r k a l l e e n op de d a a d e n n i e t op d e 
« w e t w o r d t t o e p a s s e l i j k g e m a a k t ; zoodat volgens 
«hetzelve de o p z e t t e l i j k e misdaad bestaat, zoodra voor-
» bedachtelijk de daad gepleegd is, welke de wet verbiedt 
» (al ware het dan ook dat de bedoeling om te misdoen, 
» dat is de wil om door het plegen der daad de wet te 
«overtreden, door den beschuldigde ontkend werd, en uit 
«de omstandigheden onbewijsbaar was)". 

Art. 11 van bet wetboek Lodewijk Napoleon., door KEMPER 
zoo uitmuntend toegelicht, g ing onveranderd over in art. 12 
van het ontwerp van 1814 — alleen heeft dit na t e l a t e n 
in plaats van t e l a t e n — en vandaar weder in art. XII 
van het ontwerp van 1827. 

Men vindt dit voorschrift niet terug in het ontwerp van 
1839. Art. 5 titel 1 boek I van dat ontwerp (art. 4 der 
wet van 10 Junij 1840. Staatsblad n°. 20) bepaalt wel dat 
misdaad alleen gepleegd kan worden niet opzet, maar de 
definitie van opzet is vervallen, zonder dat de memorie van 
toelichting eenig licht verspreidt over deze belangrijke af-
wijkin van vroegere ontwerpen. 

Het bij koninklijke boodschap van 15 Januari]" 1846 uan-
geboden ontwerp van een eerste boek bevatte geen enkele 
algemeene bepaling van het opzet, omdat deze » bij eene 
» naauwkeurige omschrijving der misdrijven, dat is eene 
«zoodanige die duidelijk aangeeft, waarin het wezen van 
«het misdrijf bestaat, onnoodig" scheen. Daar hiertegen 
in de afdeelingen der kamer geen bedenking rees, was er 
te meer reden om zich te verwonderen dat in art. 4 titel I 
boek I van het ontwerp van Februari] 1847 de regel » mis-
» daad wordt niet ilan met opzet gepleegd" werd hersteld. 
In de afleelingen der kamer bleef dit niet onopgemerkt, 
bepaaldelijk wenachte men nu ook te weten wat de rege-
ring onder het «opzet" zonder hetwelk, volgens haar, 
geen misdrijf gepleegd werd, verstond. De regering ant-
woordde, onder de bekende reserves aangaande de moeije-
lijkheid om het begrip van o p z e t te omschrijven, dat de 
meest aannemelijke definitie haar voorkwam deze te zijn: 
»de wil om het kwaad te weeg te brengen hetwelk de 
«wetgever door de strafhe lreiging tracht tegen te gaan" . 
Intusschen werd het ontwerp, ook nadat daarop bepaald 
was aangedrongen in het algemeen verslag, niet met deze 
of eene andere definitie aangevuld , terwijl art 4 van het 
ontwerp werd art. 4 van het gearresteerde eerste boek. 

liindelijk het ontwerp van 1859. Dit bevat geene alge-
meene bepaling over bet opzet. De memorie van toelich-
t ing zwijgt mede geheel over dit onderwerp. 

In het voorafgaande overzigt vindt m n drie omsehrij-
vingen van het opzet als normaal subjectief vereischte van 
misdrijf: 

1°. den wil om te misdoen (1804); 

(1) Art. 1 ontwerp 1804 luidt: „Misdaad is overtreding eener 
„wet, welke het doen of laten van eenige daad, onder bedreiging 
„ van straf, gebiedt of verbiedt". 
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2°. den wil 0111 te 'locn of na te laten die daden welke 
bij de wet geboden of verboden zijn (1809, 1814, 1827); 

3*. den wil om het kwaad te weeg te brengen hetwelk 
de wetgever door de strafbedreiging tracht tegen te gaan 
(1847). 

(1) Reeds ingetrokken vóór de invoering van het nieuwe straf-
wetboek van 1862 b(j do wet van 29 Augustus 1848. 

(2) Deze artikelen van geheel gelijken inhoud luiden als volgt: 
„ Hit rechtswidrigem Vorsatze (dolus) wird ein Verbrechen bf gan-

„gen, wenn eine Person die Hervorhringung des aus ihrer Handlung 
„ entstandenen Verbrechens sich als Zweck und Absieht dieser ihrer 
„ Handlung vorgesetzt hat, und sich dabei der Rechtswidrigkeit 
„ und Sjtrafbarkeit dieses Entschlusses bewusst gewesen ist. 

„Dabei schliest weder die Meinung, was unter bürgerliche Strafe 
„verboten ist, sei nach dem Gewissen oder der Religion erlaubt 
„gewesen, noch der Irrtbum oder die Unwissenheit blos iiber Art 
„ und Grösze der Strafe noch die Beschaffenheit des Endzweekes 
„oder Beweggrundes, um dessentwillen der Entschluss zum Ver-
„ brechen gei'asst worden, den rechtswidrigen Vorsatz aus". 

(3) Cr. JOHN , Entwiirf mit Motiven zu eincm Strafgesetzbuche 
für den Norddeutschen Bund (1868), S. 289. 

(4) JOHS (S. 184, 186) zegt dienaangaande met grond: „Das 
„ Geseti kann bei den einzelnen Strafvorschriften es nicht um-
„ gehen, aul' die Willensbestimmung des Handelnden ausdrücklich 
„ Bezug zu nehmen und so tritt denn die Lehre von dolus und culpa 
„ zwar aus dem allgemeinen Theil heraus, dafiir aber, wenn auch 
„ in veriinderter Geatalt, in den speciellen Theil hinein. Denn hier 
„ kornuit es sehr wesentlich daranf an, da, wo die Willensbestim-
„ inung des Handelnden als Moment des Thatbestandes eines Ver-

De weifelende terminologie van den C. P. die de uitdruk-
kingen volontairement, sciemment, d dessein enz. dooreen 
gebruikt (1), worde zorgvuldig vermeden. Om een einde te 
maken aan de verwarring die omtrent dit leerstuk in de regt-
ipmak lieerscht, is voor alles consequentie van begrip en 
vastheid van ui tdrukking bij den wetgever noodig. 

Het is niet mogelijk de vragen of de wet voor een bepaald 
misdrijf opzet als vereischte stelt en of dit vereischte in een 
concreet, aan liet regterlijk oordeel onderworpen, geval aan-
wezig is, op eenig/.ins bevredigende wijze te beslissen , zoo-
lang de een daaronder verstaat den wil om liet feit dat de wet 
straf baar stelt te plegen, de ander de bedoeling om de straf-
wet te overtreden, een derde het bewustzijn dat ineneene, 
zoo niet bepaald straf bare, dan toch zedelijk ongeoorloofde 
handeling verrigt, een vierde het opzet om te benadeelen, 
terwijl een vijfde eindelijk geen onderscheid maakt tusschen 
opzet en toerekenbaarheid. 

De wetgever moet dus eene keuze doen, zal hij de toepas-
sing van een der grondbeginselen van het strafregt niet 
overlaten aan de subjectieve inzigten des regters. 

Maar welke beschouwingen zullen hem bij die keuze 
leiden, welk stelsel zal hij kiezen ? 

Het antwoord op die vragen is dat de opvatting van het 
algemeen begrip van opzet in het wetboek van 1809 en in de 
ontwerpen van 1814 en 1827 de eenig juiste voorkomt. 

De strafwet omschrijft en verbiedt Ie handelingen en ver-
zuimen die niet alleen — zelfs niet altijd — de regten van 
anderen krenken , maar die in het algemeen de maatschap-
pelijke zamenleving aantasten. Um aan dat verbod klem bij 
te zetten , verbindt zij aan de overtreding een gevoelig leed, 
eene straf. Die straf, de krachtigste uiting van het staatsge-
zag, moet echter in den regel alleen hem treffen die de verbo-
den handeling heeft te weeg gebragt willens en wetens. 
Die wil is het normaal subjectief vereischte van alle mis-
drijven. Alleen bij uitzondering — eene uitzondering, binnen 
enge grenzen te beperken — wordt eene daad als misdrijf 
(delictum cuiposum) aangemerkt ook al heeft de dader haar 
niet gewild. Men mag dus aannemen, en het zoude onnoo-
dig zijn daarvoor een breed betoog te leveren, dat in den 
regel geen daad als misdrijf straf baar moet worden gesteld 
dan die welke de uiting is van des daders bewuste en 
vrije wilsbepaling. 

Maar is nu buiten d a t opzet nog iets anders noodig 
voor de strafbaarheid van het (toerekenbare) feit? 

In vele bijzondere gevallen waarin de wet nog een be-
paald oogmerk waarmede men het feit pleegt, eischt, 
zeer zeker j a. 

In het algemeen evenwel n i e t . 
Immers, wat vordert men meer? Het bewustzijn dat 

men s t r a f b a a r , het bewustzijn dat men in meer rui-
men zin o n g e o o r l o o f d handelt , of, gelijk sommigen 
leeren , beiden. 

Het bewustzijn dat men strafbaar handelt , dat men de 
strafwet overtreedt? Maar dan komt men tot de sedert 
lang verworpen leer dat eene dwaling in het regt (ook 
voorzooverre zij niet weder leidt tot eene feitelijke dwaling, 
b. v. als ik eene zaak wegneem die ik ten gevolge van 
eene regtsdwaling voor m i j n e zaak houd , wanneer nie-
mand aan diefstal zal denken) straffeloosheid medebrengt, 
dan geraakt men tevens in strijd met een hoofdbeginsel 
van ons stellig r e g t , ten grondslag liggende afin art. 1 
alg. bep. van wetg. 

Maar zal dan de dader (om met opzet te handelen) niet , 
althans het bewustzijn moeten hebben dat hij eene zede-
lijk ongeoorloofde daad pleegt? 

Is opzet genoeg, moet er geen b o o s opzet zijn ? 
Ook het antwoord op die vragen kan niet anders dan ont-

kennend zijn. Het booze (slechte, zedelijk kwade) van het 
opzet is bij de meeste misdrijven (moord, diefstal, verkrach-
t ing enz.) in het opzet zelf begrepen. Waar dit niet het geval 
is, wordt het onderzoek of het opzet b o o s , zoo als in het alge-
meen het onderzoek of het opzet meer of minder b o o s 
w a s , uitsluitend van belang voor de waardering van de 

„ brechens besonders bezeichnet wird, dieses in der richtigen Weise 
„ zu thun, und Ausdrücke zu vermeiden, welche geeignet sind, 
„ dieser oder jener inkorrekten Theorie einen Einfluss auf die Praxis 
„ zu gewahren". 

(1) ORTOLAN, Eléments de Droit Pénal, n°. 401, b. 160 der 
Parüsche editie van 1855. 

Met 1°. stemmen in beginsel overeen art. 39 van het (oude) 
beijersclic wetboek van 1813 (1) en art. 52 van het daar-
aan grootendeels ontleende (oude) oldenburgsche wetboek 
van 1814, ofschoon beide hetgeen in het ne lerlandsch 
ontwerp van 1804 kort en goed wordt gezegd , met groo-
ten omhaal van woorden minder helder uitdrukken (2). 
Echter staat dit volgens deze artikelen vast, dat de wil niet 
alleen gerigt moet zijn op de handeling die de wet als 
misdrijf qualificeert, maar dat de dader, » sich dabei der 
» R e c h t s w i d r i g k e i t und S t r a f b a r k e i t dieses Ent-
» scblusses bewusst geweten ist". Wel zoo duidelijk is de 
definitie van art. 41 van het liannoversche wetboek van 1840: 
> HeehtswiJriger Vorsatz ist der Entschluss zu einer strafge-
> setzwidrigen Handlung mit dem Bewustsein , dass sie uner-
» laubt sei". Dat hier onder » uner laubt" niets anders wordt 
verstaan dan strafbaar, volgt uit het tweede lid waarin ,even-
als in liet beijersebe en het oldenburgsche wetboek, onder 
anderen te lezen s taa t , dat voor het bestaan van opzet n i e t 
wordt vereischt de bekendheid met den aard en de mate 
der straf, alzoo wel de wetenschap dat tegen de gepleegde 
handeling straf is bedreigd. 

Met 2°. schijnt meer overeen te stemmen § 27 van het 
brunswijksche wetboek van 1840: > Wer sich zu einer 
» Handlung oder Unterlassung durch welche das Strafgesetz 
» übertreten wild mit Absieht bestimmt, ist als vorsiitzlicher 
» Verbrecher zu strafen". 

Het nieuwe oldenburgsche wetboek van 1858 dat zich aan 
het pruissische van 1851 aansloot, had echter in § 44 de vol-
g e n i e , in laatstgemeld wetboek niet voorkomende, alge-
nieene bepaling: »Die Handlung ist straflos, wenn der 
» Thater dieselbe in unüberwindlicher schuldloser Unwissen-
» heit für erlaubt und nicht strafbar gehalten hat". 

Geoorloofd en niet straf baar. Geoorloofd moet dus hier iets 
anders beteekenen dan niet strafbaar. De bedoeling, die 
alles behalve duidelijk is , schijnt, dat de dader niet wordt 
gestraft wanneer hij , volkomen te goeder t rouw, de hande-
ling houdt voor (zedelijk) geoorloofd en (regtens) niet straf-
baar (3). Iets dergelijks schijnt de nederlandsehe regering 
zicli voorgesteld te hebben, toen zij het opzet in 1847 (zie 3°.) 
omschreef als den wil om (in een concreet geval) het zedelijk 
of maatschappelijk kwaad te weeg te brengen hetwelk de 
wetgever door de strafbedreiging (in het algemeen) tracht 
tegen te gaan. 

Op het gebied der codificatie vinden wij alzoo drie stelsels 
omtrent het begrip van het opzet, als normaal subjectief ver-
eischte voor het aanwezig zijn van misdrijf. Tusschen de drie 
stelsels — of, zijn er meer, ook tusschen die meerdere — 
moet de wetgever eene keuze doen bij d e o m s c h r i j v i n g 
d e r b ij z o n d e r e m i s d r ij v e n , en die keuze moet zich 
openbaren in het gebruik van hetzelfde woord om, het 
geheele wetboek door, hetzelfde begrip uit te drukken (4). 
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motieven der daad die echter alleen o]> de mate van straf-
banrheid, niet op de beslissing der vraag of er misdrijf g6-
pleegd is. van invloed mogen zijn. Do strafbaarheid der 
daad afhankelijk te stellen van hare zedelijke waarde of 
onwaarde volgens des daders opvatting, berust— om met 
KKMPKK te spreken — » op eene verwarring van zedekun-
dige en regtsgeleerde begrippen" (1). De strafwet verliest 
op die wijze alle objectiviteit, bare toepassing wordt af-
hankelijk van de min of meer juiste zedelijke en verstan-
delijke inzigten en waarderingen harer overtreders, en de 
regter oefent gratie voor regt. 

De wet stempelo dus alleen als misdrijf opzettelijk ge-
pleegde handelingen , van welke het ieder normaal out-
wikkeld ïnenseh duidelijk moet zijn dat zij in strijd zijn 
met de zedelijke en maatschappelijke orde. Maar waar de 
wetgever, na rijp beraad, een feit onder de misdrijven heeft 
opgenomen, daar vrage men niet naar de subjectieve in-
zigten des daders over het geoorloofde of ongeoorloofde 
dier handeling, ten einde daarvan de straf baarheid te doen 
afhangen. 

Bij d e z e opvatting van » het opzet" is het niet noo-
dig , daarover eene algemeene bepaling in bet algemeene 
deel van het wetboek op te nemen. Men heeft dan alleen 
onder do bewerking van het bijzondere deel zich bij ieder 
misdrijf de vraag te stellen: is opzet daarvoor een bepaald 
vereischte? Zoo j a , men zal, daar waar dit niet reeds van 
zelf uit den aard van het feit en de taalkundige beteekenis 
der tot omschrijving daarvan gebezigde woorden blijkt (2), 
dit vereischte moeten uitdrukken door het woord o p z e t -
t e l i j k . Dit is in het ontwerp dan ook met zorg gedaan, 
terwijl met gelijke zorg de plaats is gekozen, die het 
woord o p z e t t e l i j k in elke zinsnede inneemt, in dier voege 
dat het , waar het gebezigd wordt , steeds d e g e h e e l e 
o m s c h r i j v i n g bebeerscht van het strafbare feit, zooals 
die daarna v o l g t . 

Opzet kan nooit i e t s m i n d e r beteekenen dan het opzet 
om te plegen het feit dat de wet strafbaar stelt. Wordt 
echter iets m e e r bepaalds dan d a t opzet tot de strafbaar-
heid vereischt, bijv. de bedoeling om zich of anderen we-
derregtelijk te bevoordeelen (artt. 354, 356 vgg.) , of om 
hetgeen valsch is voor echt te doen doorgaan (boek II 
titels X—XII), dan is het raadzaam ook dit steeds met 
dezelfde ui tdrukking te kennen te geven. Gelijk de duit-
schers onderscheiden tusschen Vorsatz en Absicht, kunnen 
wij onderscheiden tusschen o p z e t en o o g m e r k of naaste 
doel. Dat het ontwerp trouw is gebleven aan deze termi-
nologie en daardoor alle dubbelzinnigheid vermijdt, moge 
blijken uit de omschrijving der bijzondere misdrijven in 
het tweede boek. 

§ 6. SCHULD. 

In deD regel (§ 5) eischt de wet tot het begrip van mis-
drijf, dat de wil des daders gerigt zij op het feit dat zij 
met straf bedreigt. Het kan echter zijn dat dit feit dealge-
meene veiligheid van personen of goederen zoozeer in ge-
vaar brengt (3) of dat daardoor, zoodra het is voltooid, 
een zoo groot en onherstelbaar nadeel aan bijzondere per-
sonen wordt berokkend (4) dat de wet ook de onvoorzig-
tigheid , de nalatigheid, het gebrek aan voorzorg, in één 
woord de s c h u l d waarin het feit zijnen oorsprongheeft, 
moet te keer gaan. In al die gevallen en ook daar waar 
de schending van een ambtspl igt , al is zij zonder opzet 
gepleegd, de maatschappelijke orde in gevaar brengt, de 
regten van bijzondere personen aantast en door het een of 
ander den eerbied voor de wet en van hen die geroepen 

(1) Aant. op art. 11 C. W. bl. 27. 
(2) B. v. opru i j ing (art. 140), u i t d a g i n g tot een tweege-

vecht (art.167), ve r l e id ing tot onzedelijke handelingen (art. 268). 
Hiertoe behooren ook de vele artikelen in welke bjj de omschrü-

ving van een strafbaar feit de uitdrukkingen waar in hü weet 
(artt. 122, 128, 141, 143 enz.), waarvan k | weet (artt. 236, 
244), w e t e n d e da t (artt. 185, 187 1°. en 3"., 189) en dergelijke 
voorkomen. 

(3) B. I I , tit. VII, artt 172, 178, 180, 182, 184, 188. 
(4) B. I I , tit. XXI. 

zijn om haar uit te voeren verzwakt (1), treft de strafwet 
nevens hem die met opzet handelt, ook hom a a n w i e n s 
s c h u l d h e t f e i t t e w i j t e n is (2). Schuld {culpa, fa ute, 
Fahrlassiijkeit) is in al de artikelen van het tweede boek, 
waarin deze uitdrukking voorkomt, de zuivere tegenstel-
ling van opzet aan de eene, van toeval (casus) aan de 
andere zijde. Het is een positief, geen bloot negatief be-
grip. De afwezigheid van opzet brengt het bestaan van 
schuld niet mede. Geen delktum culposum zonder b e w e -
z e n s c h u l d bij den dader. In de opsomming der ver-
schillende soorten van schuld (verzuim, nalatigheid, on-
voorzigtigheid , gebrek aan voorzorg enz. (3)) moet do wot-
gever niet treden. Veel beter is het hier in alle gevallen 
dezelfde algemeene ui tdrukking te bezigen (4), ten einde 
de regter geheel vrij zij in de waardering van de bewezen 
omstandigheden ter l>eslissing van de bloot feitelijke vraag , 
of, bij gebreke van opzet, het feit aan des beklaagden 
schuld is te wijten. 

EERSTE BOEK. 

A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 

De algemeene inhoud en de indeeling van het eerste boek 
blijken voldoende uit de opschriften der titels (I—IX) 
waaruit het is zamengesteld. 

Hier zij alleen gewezen op de onderwerpen in dit boek 
behandeld die thans, min of meer volledig, geregeld worden 
in het wetboek van strafvordering: 

1. Heerschappij der nederlandsche strafwet over mis-
drijven buiten het rijk in Europa gepleegd (artt. 8—10 
strafv., artt. 3—7 in verband met art. 8 ontw.); 

2. Zamenloop van strafbare feiten (artt. 207, 2de, 3de 
en 4de lid, en 208 strafv., tit. VI ontw.); 

3. Verval van het regt tot strafvordering en van de 
straf (art. 7 en tit. XXIII strafv., tit. VIII ontw.). 

Een breed betoog dat al deze onderwerpen behooren tot 
het materiële, niet tot het formele strafregt schijnt onnoodig. 

Ten aanzien van den zamenloop van strafbare feiten is 
dit, ook hier te lande, sedert jaren algemeen erkend. Reeds 
het ontwerp van 1827 handelde in boek I tit. V I , artt . 35 
en 36, over de «opeenstapeling" van misdrijf, en ook in 
den zesden titel van het eerste boek van 1847 werd nevens 
de herhaling de »zamenloop van misdrijven" behandeld. 
Evenzoo titel II (artt. 36 en 37) ontw. boek I 1859. Nog 
zij hierbij opgemerkt, dat de artt. 207, al. 2—4, en 208 
van het wetboek van strafvordering alleen daarin zijn op-
genomen in afwachting van een nieuw wetboek van straf-
regt , terwijl niemand destijds betwijfelde, dat zij eigenlijk 
in dit laatste te huis behoorden (5). 

De heerschappij der strafwet, voor zooveel betreft den tijd 
waarover zij zich ui ts t rekt , wordt ook thans in het wetboek 

(1) B. I I , tit. XXX, artt. 399, 413, 415, 417, 2de lid, 419, 
laatste lid. Schuld in eene niet ambtelijke betrekking b(j de waar-
neming van eene openbare dienst wordt strafbaar gesteld in de 
artt. 219, laatste lid, 220, laatste lid, en 468, laatste lid. 

(2) Goede opmerkingen over de gevallen waarin culpa strafbaar 
moet worden gesteld, bij ORTOLAN , Ëlémcnts de Droit Pénal, n°. 384. 

(3) Zie ue artt. 239, 250, 319, 320, 458 C. P. 
(4) Alleen in de artt. 219 en 220 wordt de culpa nader omschre-

ven door het woord onach tzaamhe id en in art. 259 vorderde 
het eigenaardig karakter dat de schuld hier draagt ook eene bjj-
zondere omschrijving. Waar by de omschrijving van misdrijven 
alléén wordt gebezigd het woord na laa t (artt. 418, 469) en opzet 
tot het bestaan van het strafbaar feit niet bepaaldelijk wordt ge-
vorderd, zooals in de artt. 144, 145 in verband met 396, 391—393, 
395, is ook de culpa strafbaar, zonder welke die misdrijven, bü 
gebreke van bewezen opzet, niet kunnen worden gepleegd. 

(5) VoonDunr, wetb. van strafv., I , 46 en I I , 217 en 218. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 
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van strafregt (art. 4 C. P.) behandeld. Maar hetzelfde wet-
book moet ilan ook de plaatselijke grenzen van haar gebied 
en de personen aan hare heerschappij onderworpen aan-
wijzen. Ook hier geldt het de vraag , of de publieke actie 
kan worden ingesteld en tegen wie? Het antwoord op die 
vraag geeft het materiele strafregt. Het procesregt leert 
alleen, hoe de publieke actie moet worden ingesteld en 
vervolgd. 

Om gelijke redenen moet ook het verval van strafvor-
dering en straf in het wetboek van strafregt worden be-
handeld. Tot de leer van het bestaan en het voortbestaan 
behoort noodzakelijk ook die van het tenietgaan der publieke 
actie en haar gevolgen, hetzij dan vóór of na de regterlijke 
uitspraak. 

TITEL I. 

Tijd waarover de heerschappij der strafwet zich 
uitstrekt (art. 1). 

Art. 1 , eerste lid , bepaalt dat geen feit straf baar isdan 
uit kracht van eene d a a r a a n v o o r a f g e g a n e \vette- 
lijke strafbepaling. 

Deze bepaling, die in beginsel overeenstemt met art. 4 
C. P. en art. 52 , eerste lid, der wet op den overgang van 
de vroegere tot de nieuwe wetgeving, is niets anders dan 
een gevolg van de niet terugwerkende kracht der wet in 
het algemeen (art. 4 alg. bep.). Maar dit gevolg van den 
regel der niet terugwerkende kracht hier uit Irukkelijk te 
erkennen scheen niet overbodig, omdat het tweede lid van 
art. 1 dien regel ter zijde stelt en , bij verandering van 
wetgeving na het plegen van het aan 'sregters oordeel 
onderworpen feit, het antwoord op de vraag welke wet moet 
worden toegepast, niet afhankelijk stelt van het tijdstip 
waarop dat feit is begaan, maar uitsluitend van het belang 
van d.jn beklaagde. 

Meestal zullen in het bij het tweede lid van art. 1 voorzien 
geval slechts twee wetten in aanmerking komen, die van 
het tijdstip waarop het feit is gepleegd en die geldende op 
het tijdstip van 's regters uitspraak. Art 2 C. P. Beige (1) 
noemt dan ook alleen die twee wetten. Ruimer en daarom 
ook beter is de hier gevolgde redactie van § 2 , tweede lid 
van het duitsche rijkswetboek (2). De mogelijkheid is niet 
uitgesloten, dat tusschen den tijd van het feit en die van 
het v nnifl nog eene of meer andere wetten hebben gegolden. 
In dat geval moet de regter ook die wetten in aanmerking 
nemen, en steeds de »voor den vervolgde gunstigste be-
palingen " toepassen. Ook deze laatste ui tdrukking is zoo 
ruim mogelijk gesteld. Het komt niet alleen aan op de 
.straf — la pein* In moitu fort» waarbij het belgische wet-
boek zich bepaalt —. maar op alle bepalingen der atrafwet 
die op de waardering van bet strafbare feit van invloed 
zijn (.'ij. Bijzondere voorschriften als die van art. 52, tweede 
en derde l id , der wet op den overgang zijn naast deze alge-
meene bepaling onnoodig. 

V e r a n d e r i n g v a n w e t g e v i n g . Daaronder is niet 
te verstaan de intrekking van uit hunnen aard bloot tijde-
lijke voorschriften, uit kracht en tot uitvoering der wet 
gegeven, zoo de strafbepaling tegen overtreding van zoo-
danige voorschriften tijdens de teregtrttelling van den be-
klaagde in eerste of hoog-ero instantie nojr onveranderd geldt. 
Men denke b. v. aan overtreding van de in art. 114 bedoelde 
voorschriften die strafbaar blijft ook nadat deze, met het 
dreigend oorlogsgevaar, zijn vervallen, aan bet jagen in 
gesloten j a g t - of vischtijd dat niet strallcloos wordt na de 

(1) Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle 
qui était portee au temps de 1'int'raction, la peine la moins forte 
sera appliquée. 

(2) Bei Verschiedenheit der Gesetze von der Zeit der belangenen 
Ilandlung bis zu deren Aburtheilung ist das niikleste Gesetz an-
zuwenden. 

(3) S C H W A E Z E , comm. ad §2 van liet duitsche ryksstraf wet boek 
(3de uitgaaf van 1873), bl. 53 vgg. 

heropening der j ag t of visscherij krachtens eene nieuwe 
verordening van gedeputeerde staten, of aan overtreding 
van eenig voorschrift, krachtens de wet op het veeartsenij-
kundig staatstoezigt tijdelijk gegeven, wanneer de regter 
van die overtreding eerst kennis neemt nadat het heeft 
opgehouden van kracht te zijn. In dit laatste geval werd 
dit ook aldus begrepen bij 's hoogen raads arrest van 
23 Mei 1866 (1), gewezen terwijl de wet van 17 Octo-
ber 1865 (Staatsblad n°. 121) nog gold. Art. 40 der wet 
van 20 Julij 1870 (Staatsblad n°. 131) is dus geheel over-
bodig. Reproductie dezer bepaling in het strafwetboek, dan 
natuurlijk in eene algemeene formule. die als uitzonderingen 
zoude doen voorkomen gevallen die niet in den regel be-
grepen zijn, zoude het juiste begrip van dezen laatsten 
slechts kunnen schaden. 

II. 

Strafbare feiten gepleegd binnen het rijk in Europa 
(art. 2). 

Art. 2 bevat de uitdrukking van het zoogenaamde ter-
ritorialiteitsbeginsel. De heerschappij der strafwet over alle 
strafbare feiten, op het gebied van den staat gepleegd, 
en over allen die daaraan deelnemen, zonder onderscheid 
van nationaliteit, i s , behoudens de uitzonderingen bedoeld 
in art. 8, onbetwist en onbetwistbaar (2). Dit beginsel ligt 
ten grondslag aan art. 8 alg. bep. van wetg . , maar het 
is daarin niet volkomen juist ui tgedrukt , omdat het artikel 
alleen spreekt van de plaats waar de deelnemers aan het 
strafbare feit zich bevinden, niet van de plaats waar dit 
feit wordt gepleegd. Art. 8 alg. bep. is dus niet geheel 
voldoende, maar bovendien mag eene stellige uitdrukking 
van het territorialiteitsbeginsel in geen geval ontbreken in 
den titel van het strafwetboek , die de heerschappij der 
strafwet volledig regelt. 

B. 

Strafbare feiten gepleegd buiten het rijk in Europa 
(artt. 3—7). 

Het ware onjuist de artt . 3—7 te beschouwen als u i t -
zonderingen op of wijzigingen in de toepassing van het 
territorialiteitsbeginsel, erkend in art. 2. 

Dit beginsel toch brengt mede dat de nederlandsche 
strafwet onbeperkt heersene op het nederlandsche grond-
gebied, maar het belet niet dat zij hare heerschappij ook 
uitstrekke over feiten buiten Nederland gepleegd. Ook is 
dit , wanneer die feiten zijn voorgevallen op het grondge-
bied van vreemde staten, geen inbreuk op de eerbiediging 
van het territorialiteitsbeginsel in die staten. Het tegendeel 
vloeit voort uit art. 76, tweede lid. De heerschappij der 
vreemde strafwet wordt , zelfs zonder beperking tot het 
grondgebied van den vreemden staat , uitdrukkelijk erkend 
door eerbiediging der vreemde vonnissen als gewijsden in 
geval van vrijspraak of van veroordeeling gevolgd door 
geheele uitvoering, gratie of verjaring der straf. 

Art. 2 en de artt. 3—7 staan dus met elkander niet in 
het verband van regel en uitzondering. Veeleer bevatten 
de laatst gemelde artikelen zooveel zelfstandige regels, gel-
dende naast den regel van het eerstgemelde. Alléén dit is 
het verband of wil men liever de tegenstelling dat , terwijl 
de nederlandsche strafwet, zonder eenige andere uitzonde-
ringen dan die van art. 8 , heerscht over alle feiten door 
wien dan ook in Nederland gepleegd, bare heerschappij 
over feiten buiten Nederland gepleegd alleen kan volgen 
uit eene uitdrukkelijke wetsbepaling. 

(1) v. i). H O N E E T , gemengde zaken, X X I I , bl. 267, RMM, 
van hel Itigl, n". 2861. 

(2) Die Hcrrschaft des Strafgesetzes im Inlande ist selbstver-
standlich, die Anwendung desselben auf die Inlander und die Aus-
lander wegen der im Inlande begangenen strafbaren Handlungen 
unbestritten. SCHWAEZE , in het Handbuch des Deutschen Strafrecht», 
uitgegeven door v. HOLTZENDOBEF, I I , S. 31. 

HEERSCHAPPIJ DER STRAFWET. 

I. 

Plaatselijk gebied-der strafwet. Personen aan hare 
heerschappij onderworpen (artt. 2—8). 

file:///vette-
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Zoodanige bepaling nu geldt voor: 

l ° . ; a l l e s t r a f b a r e f e i t e n , door wien dan ook ge-
pleegd aan boord van een nederlandsch vaartuig (art. 3); 

2°. de in art. 4 genoemde misdrijven en overtredingen, 
gepleegd door wien dan ook; 

3°. de in art. 5 , 1°. genoemde m i s d r i j v e n , gepleegd 
door een Nederlander; 

4°. alle m i s d r i j v e n , door Nederlanders gepleegd tegen 
of ten uadei'le van Nederlanders (art. 5 , 2".); 

5°. de in art. 5 , 3°. genoemde m i s d r i j v e n , gepleegd 
door Nederlanders tegen of ten nadeele van vreemdelingen 
of door vreemdelingen tegen of ten nadeele van Neder-
landers; 

6°. de in art. 5 , 4°. genoemde m i s d r i j v e n , gepleegd 
door vreemdelingen tegen of ten nadeele van Nederlanders; 

7°. ambtsmisdrijven (art. 6 ) ; 

8*. de misdrijven van de artt . 168—170 in de gevallen 
voorzien bij art. 7. 

Bij de indeeling der verschillende hier in aanmerking 
komende gevallen in verschillende artikelen is gelet op den 
bijzonderen grond, waarop de uitbreiding van de heer-
schappij der nederlandsche strafwet buiten het rijk in 
Europa bij elk dezer berust. In art. 3 is die grond de 
plaats — een nederlandsch vaartuig — waar het strafbaar 
feit wordt gepleegd, in art. 4 de bijzondere bescherming, 
verschuldigd aan de regten en instellingen, waartegen de 
in dat artikel genoemde strafbare feiten zijn gerigt , in 
art. 5 de nationaliteit van hem door of tegen wien liet 
misdrijf is gepleegd, in art. 6 de ambtelijke betrekking 
^an den dader, in art. 7 eindelijk het eigenaardig karakter 
,der daar bedoelde misdrijven. 

Ad 1«'». Art . 3 . Strafbare feiten, op nederlandsch 
grondgebied gepleegd aan boord van schepen of andere 
vaartuigen, vallen onder het bereik der Nederlandsche straf-
wet , zonder onderscheid ontleend aan de nationaliteit dier 
vaartuigen. Dit is een gevolg van den in art. 2 uitgedrukten 
regel. Voor eene beperking van de territoriale jurisdictie, 
gelijk die vervat in het bekende advies van den franschen 
staatsraad van 28 Qct. / 20 Nov. 1806 (1), bestaat geen ge-
noegzame grond. Alleen ten aanzien van misdrijven en over-
tredingcn gepleegd op oorlogschepen zullen ook hier gelden 
» de uitzonderingen in het volkenregt erkend" (art. 8). 
Overigens brengt de bevoegdheid nog niet in alle gevallen 
mede de verpligtiug tot vervolging voor den nederlandschen 
regter , ten einde de nederlandsche wet worde toegepast. 
Teregt werd dienaangaande reeds opgemerkt in de memorie 
van toelichting \nn het ontwerp van een wetboek van straf-
vordering van 1803 (;;d art 9 , tit. I , blz. 7): » De vraag 
»of van die bevoegdheid al dan niet zal gebruik worden 
» gemaakt , zal dan in elk voorkomend geval kunnen wor-
» den getoetst aan de belangen van internationalen aard". I 
Ook afwijking van den regel der wet (art. 2) bij verdrag I 
gesloten onder den waarborg van art. 57 , derde lid, der I 
grondwet blijft mogelijk, ofschoon minder raadzaam. 

De heerschappij der nederlandsche strafwet over straf bare 
feiten , gepleegd aan boord van nederlandsche vaartuigen 
in volle zee of in vreemde wateren, werd op allezins juiste 
gronden erkend in art. (J tit. I. ontw. strafv. 1803. Die 
feiten werden echter volgens dat artikel geacht • gepleegd 
» te zijn op nederlandsch grondgebied". Deze iictie is zeker 
niet onbetwistbaar, vooral ten aanzien van feiten gepleegd 
aan boord van vaartuigen in vreemde wateren, dus op 
vreemd grondgebied. In elk geval ia het geheel onnoodig 
daarvan gewag te maken in het stellig voorschrift der wet. 
Evenmin zijn de woorden in v o l l e z e e of i n v r e e m d e 
w a t e r e n in art. 3 van het tegenwoordig ontwerp over-
genomen. De algemeenheid van den regel omvat beide 
gevallen, zonder dat zij uitdrukkelijk worden genoemd. 
Overigens geldt ook voor dit artikel in het bijzonder de 
opmerking reeds voor de artt. 3—7 in het algemeen ge-
maakt , dat de erkenning van de heerschappij der neder-

(1) FORTUYN, verzameling van fransche wetten, I I , 414. 

landsche strafwet over feiten in het buitenland gepleegd 
niet in strijd is met de eerbiediging onzerzijds van liet 
territorialiteitsbeginsel in vreemde staten. Volkomen juist 
is wat hieromtrent voorkwam in de memorie van toelieh-
t ing van het ontw. strafv. 1863: » Wel is waar zal het 
» voorschrift waarbij dit beginsel" — de fictie der exterri-
» tonaliteit van schepen — » wordt u i tgedruk t , niet kunnen 
» verhinderen dat de regter van de plaats waar het neder-
» landsche schip zich bevindt, zich de beregting der straf-
» zaak somwijlen zal aantrekken; het belang echter dat 
» het misdrijf, aan boord van het nederlandsche schip be-
» g a a n , niet ongestraft blijve, vordert de bevoegdheid tot 
» vervolging ook hier te lande". 

Ad 2"»'. Art. 4 , 1°. gaat minder ver dan art. 8 strafv. 
en art. 6, 1°. ontw. 1863. Het laatste spreekt zeer in het 
algemeen van » misdrijf tegen de (uit- en inwendige) vei-
» ligheid van den s t aa t " — dus van al de misdrijven 
voorzien in de artt. 75—108 0. P . , landverraad zoowel als 
hoogverraad. Intusschen schijnt het eerste alleen strafbaar 
te kunnen zijn volgens ons r e g t , wanneer het gepleegd 
wordt hetzij op nederlandsch grondgebied of aan boord van 
een nederlandsch vaartuig, ook door hem die slechts tijde-
lijk de bescherming der nederlandsche wet geniet (artt. 2 , 3 ) , 
hetzij door den Nederlander waar dan ook (art. 5 , 1°). 

Het verwekken van een oorlog tegen Nederland of het 
bevorderen van de vijandelijke belangen in zoodanigen 
oorlog door een vreemdeling in den vreemde kan niet ge-
acht worden eene overtreding van de nederlandsche wet 
te zijn ; en is slechts strafbaar wanneer het in oorlogstijd 
onder bereik van het krijgsregt valt. Anders is het met 
het misdrijf van art. 113. Bedriegelijk opzet . met het oog-
merk om den vijand te begunstigen, maakt daarvan het 
kenmerk uit. Voorkoming van gevaar voor den staat is 
de voorname beweegreden tot het artikel; dit gevaar be-
staat ook bij leveringen buitenslands; het bedrog daarbij 
gepleegd mag dus niet straffeloos zijn volgens de neder-
landsche wet. 

Art. 4 , 2°. en 3°. stemt hoofdzakelijk overeen met art. 6 , 
2°. , 3°. en 4°. ontw. strafv. 1863, behoudens de veranderde 
qualificatiën. Deze bepalingen eischen dus geene bijzondere 
toelichting. 

Art. 4 , 4°. vermeldt in de eerste plaats de regtstreoksche 
deelneming aan slavenhandel en zeeroof op schepen , daartoe 
bestemd of gebruikt (artt. 295, 296, 4 3 5 , 436). De straf-
baarheid van die misdrijven , waar en door wien ook ge-
pleegd , volgens de wet van het land waar de schuldige 
zich bevindt, wordt algemeen aangenomen. Nog worden 
onder dit nomnier aan do heerschappij der nederlandsche 
strafwet onderworpen alle andere seheepvaartmisdrijven 
(boek I I , titel XXXI) , zonder onderscheid of zij al of niet 
aan boord van een nederlandsch vaartuig gepleegd worden 
(art. 3), met uitzondering van de misdrijven omschreven 
in de artt. 442 en 443 , die alleen door een Nederlander 
gepleegd kunnen worden, en van dat van art. 463 dat , 
buiten Nederland gepleegd, alleen dan onder het bereik 
der nederlandsche strafwet moet vallen, als er reden bestaat 
tot toepassing van art. 5 , 2°. 

Eindelijk vermeldt art. 4 , 5°. nog eenige scheepvaart-
overtredingen , uit welker aard volgt dat zij onderworpen 
zijn aan de heerschappij der nederlandsche strafwet, ook 
dan wanneer zij buiten bet rijk in Europa gepleegd worden. 

Ad 3«B». Ar t . Ö vermeldt sub 1°. alleen misdrijven welke 
niet of niet altijd tegen of ten nadeele van bepaalde per-
sonen gepleegd worden : die tegen de veiligheid van den 
staat en de koninklijke waardigheid, meineed, muntmis-
drijven en valschheid in zegels of stempels (boek 11, titels I , 
I I , I X , X en XI) , bevordering van slavenhandel en zeeroof; 
voorts nog een aantal in bijzondere artikelen omschreven 
misdrijven , waaronder de voornaamste tegen de algemeene 
veiligheid van personen en goederen (boek I I , titelVII). 
Van titel I en I I , boek I I , hier geheel vermeld, zijn reeds 
enkele artikelen genoemd in art. 4 , 1°. , dat een ieder en 
dus ook den Nederlander betreft. Het is echter wen-
schelijk en in overeenstemming met de reeds opgegeven 
wijze van indeeling der onderscheiden gevallen, onder de 
artt. 3—7 al die gevallen , waarin de nederlandsche na-
tionaliteit van den dader reeds voldoenden grond oplevert 
om de heerschappij der nederlandsche strafwet buiten het 
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ui art. 2 aangewezen gebied uit te strekken, hier bijeen 
ie brengen, ook al waren zij ten deelo reeds genoemd in 
art. 4 , dat op een anderen grond rust. 

Ad 4""'. Art. 5, 2°. stemt grootendeels overeen met 
art. 9 , 1° strufv. en met art. 7 , 1°. ontw. strafv. 1863, 
en eiscbt dus geene breede toelichting. Alléén zij opge-
merkt dat aan de Nederlanders buitenslands geeno mindere 
bescherming toekomt dan aan den nederlandschen staat, 
volgens n°. 1 van het artikel, wordt toegekend; en dat 
dus geen Nederlander die in den vreemde eenig misdrijf 
beging tegen een landgenoot, na zijne terugkomst in 
Nederland veilig moet zijn tegen vervolging hier te lande, 
terwijl art. 3 grondw. zich tegen zijne uitlevering aan 
den vreemden staat verzet. 

Ad 5"'". Art. 5, 3°. stemt in zoover overeen met art. 9, 
2°. strafv. dat het de misdrijven waarover de heerschappij 
der nederlandsche strafwet zich in de hierbedoelde gevallen 
uitstrekt, bij name aanwijst. De kritiek van dit artikel in 
de mem. van toel. op art. 7 cntw. strafv. 18G3 treft niet 
het beginsel, maar de toepassing daarvan in het geldende 
regt. Met dit ontwerp de toepasselijkheid der nederland-
sche strafwet alleen afhankelijk te stellen van het mini-
nium der bedreigde straf scheen onaannemelijk. Evenmin 
moet men zich met art. 9 , 2°. strafv. bepalen tot de op-
noeming van eenige zeer zware misdrijven. Het leidend 
denkbeeld moet veeleer zijn , dat de toepasselijkheid der 
nederlandsche strafwet hier worde aangenomen voor alle 
misdrijven die van dat gewigt zijn. dat het wenschelijk 
is, dat daarvoor ook uitlevering zal kunnen worden ge-
vraagd of toegestaan (1). Dan toch kan de Nederlander 
zich niet onttrekken aan de vervolging wegens een mis-
drijf. door hem in den vreemde gepleegd tegen of ten na-
deele van een vreemdeling, door de wijk te nemen naar 
Nederland; terwijl omgekeerd bij misdrijven buitenslands 
door vreemdelingen tegen of ten nadeele van Nederlanders 
gepleegd óf vervolging kan plaats hebben in den vreem-
den staat waar het misdrijf is begaan , óf, zoo de schul-
dige is gevlugt naar een anderen vreemden staat, zijne 
uitlevering van dezen kan worden gevraagd om hem hier 
te lande te doen teregtstaan. 

Ad 6«;". Art. 5 , 4°. Al de hier genoemde misdrijven 
zijn reeds vermeld sub 1°. van het artikel, maar daardoor 
wordt wel voorzien in het geval, dat de Nederlander ze 
buiten 'slands pleegt tegen of ten nadeele van eenvreem-
deling, niet in het omgekeerde geval. Toch zijn die mis-
drijven van zoodanigen aard , dat de vreemdeling, die ze 
elders heeft gepleegd, hier te lande, behoudens het be-
paalde bij art. 76, niet buiten het bereik der strafwet 
moet zijn. 

Ad ~">'K Art. 6. In den regel wordt het ambt alleen 
uitgeoefend en ia dus ambtsmisdrijf alleen mogelijk op het 
gebied van den staat in wiens dienst de ambtenaar is. 
Uitzonderingen op dezen regel kunnen zich echter zeer 
goed voordoen , b. v. bij postbeambten , hun dienst ver-
rigtende op spoorwegen ook waar deze de nederlandsche 
grenzen overschrijden , of bij ambtenaren der politie die 
een ter zake van misdrijf verdachte of veroordeelde over 
vreemd grondgebied leiden , krachtens bepalingen deruit-
leveringsverdragen en met toestemming van het bevoegde 
vreemde gezag. Met het oog op deze en dergelijke ge-
vallen is dit artikel onmisbaar. 

Ad 8'"". Art. 7. Wil men het tweegevecht door de 
nieuwe strafbepalingen (boek II, titel VI) ernstig te keer 
gaan, dan moet niet alleen elk tweegevecht waarin een 
Nederlander partij is, onder het bereik der nederlandsche 
wet vallen, ook dan wanneer het buitenslands plaats heeft, 
maar dan moet het tevens aan niemand , wien dan ook, 
vrijstaan zich aan het gevolg der nederlandsche strafwet 
te onttrekken, door zich opzettelijk tot het houden van 
een hier beraamd tweegevecht over de grenzen te begeven. 

(1) Gel(jk beginsel werd reeds aangenomen ia art. 2 der belgische 
wet van 30 Dec. 1836. 

C. 

Exterritorialiteit (art. 8). 

In eene volledige regeling van de heerschappij der neder-
landsche strafwet mag eene wettelijke erkenning van het vol-
kenregtelijk beginsel van exterritorialiteit niet ontbreken. 
Gewoonte geeft geen regt dan alleen wanneer de wet daarop 
verwijst. Deze regel geldt ook voor volkenregtelijke gewoon-
ten, hoe oud en algemeen erkend dan ook. Beperking van 
de a'gemeene voorschriften over het plaatselijk gebied der 
nederlandsche strafwet en de personen aan hare heerschappij 
onderworpen door de u i t z o n d e r i n g e n in h e t vol-
ken r e g t e r k e n d , kan den regter alléén vrijstaan uit 
kracht van eene uitdrukkelijke wetsbepaling. Bij het ont-
werpen van zoodanige bepaling kan tweeërlei weg worden 
ingeslagen. Men kan óf, gelijk art. 4 van het Saksische 
strafwetboek van 1855, de bepaalde uitzonderingen min of 
meer volledig opsommen, óf met art. 12 van het beijersche 
strafwetboek van 1862 in het algemeen naar die uitzonde-
ringen verwijzen. Dit laatste schijnt verreweg verkieslijk. 
Een beginsel van volkenregt is niet wel vatbaar voor een-
zijdige regeling. Codificatie kan hier alleen het gevolg zijn 
van internationale regeling. Zoolang deze ontbreekt, moet 
men den regter niet binden door beperkende voorschriften, 
maar hem geheel vrijlaten in het onderzoek wat het on-
gecodificeerde volkenregt al of niet medebrengt. 

Ten slotte zij nog opgemerkt dat de bepaling, in het 
algemeen terugwijzende naar de artt. 2—7, niet alleen van 
toepassing is op feiten gepleegd op nederlandsch grond-
gebied, maar ook op buitenslands gepleegde misdrijven en 
overtredingen die onder het bereik der nederlandsche strafwet 
vallen, wanneer en voorzooverre daaraan wordt deelgenomen 
door personen die aanspraak kunnen maken op het regt van 
exterritorialiteit. 

TITEL II. 

STHAFFEN. 

I. 

Strafstelsel (art. 9). 

Er zijn tweeërlei straffen, hoofdstraffen die afzonderlijk 
of vereenigd met eene bijkomende straf, en bijkomende 
straffen die alleen vereenigd met eene hoofdstraf kunnen 
worden opgelegd. 

Twee hoofdstraffen (gevangenisstraf en geldboete, hech-
tenis en geldboete) worden in vele gevallen alternatief ter 
keuze van den regter bedreigd. 

Gezamenlijke oplegging van twee hoofdstraffen (vrijheid-
en vermogenstraf) ter zake van hetzelfde strafbare feit 
wordt in geen enkel geval voorgesteld. 

Vrijheidsberooving en geldboete zijn straffen van zoozeer 
verschillenden aard en strekking, dat gelijktijdige oplegging 
van beide aan denzelfden persoon voor hetzelfde feit zich 
niet laat verdedigen, hoe dikwijls zoodanige cumulatie in 
het geldende regt ook voorkome. 

De hoofdstraffen zijn geene andere dan tweeërlei vrijheids-
straf, gevangenisstraf en hechtenis en ééne vermogensstraf, 
geldboete. 

Dit stelsel kenmerkt zich door groote eenvoudigheid, 
zeker op zich zelve een groot voordeel. Hoe minder straffen 
toch, hoe gemakkelijker hare onderlinge vergelijking; en 
zonder zoodanige vergelijking is geene toebedeeling van de 
straf in juiste verhouding tot de betrekkelijke zwaarte der 
misdrijven mogelijk. 

De algemeene beginselen waarvan men bij die toebedeeling 
is uitgegaan, de maatstaf daarbij gebezigd, blijken uit de 
bijlage dezer memorie. Omtrent den aard en de kenmerken 
van elke hoofd- of bijkomende straf in het bijzonder zal 
hieronder gelegenheid bestaan om in enkele beschouwingen 
te treden. Hier zijn nog drie vragen te beantwoorden die 
in naauw verband staan met het gekozen strafstelsel: 
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1'. waarom geene verdeeling in onteerendc en niet ont-
eerende straffen ? 

2°. waarom geene deportatie? 

3°. waarom geene verbanning? 

A.d 1«"». G e e n on t o e r e n d e s t r a f f e n . Het misdrijf, 
niet de straf onteert. Aclit men het pligt van den staat de 
straf, zonder haar eigenlijk doel te miskennen en haar in 
gestrengheid te doen verliezen, zooveel mogelijk dienstbaar 
te maken aan de zedelijke en maatschappelijke verbetering 
van den misdadiger, dan moet het begrip van onteerende 
straf noodzakelijk vervallen. De maatregel die strekt om het 
zedelijk bewustzijn van hem die daaraan wordt onderwor-
pen, te verlevendigen en te versterken, kan , hoe zwaar hij 
ook treft, nimmer onteerend zijn. Door er dien naam aan 
te geven of er van regtswege en voortdurend onteerende 
gevolgen aan te verbinden , geeft de staat het voorbeeld van 
wantrouwen in zijn strafstelsel, en voedt hij het vooroordeel 
dat den terugkeer van den gestrafte in het maatschappelijk 
leven belemmert en daardoor herhaling van misdrijf be-
vordert. 

De waarheid dezer stellingen wordt thans zoo algemeen 
erkend, dat men in geen der nieuwere wetboeken de oude 
onderscheiding tusschen onteerende en niet onteerende struf-
fen terugvindt. Maar met den naam is de zaak niet alge-
meen vervallen. Zoo bepaalt art. 31 van het belgische 
strafwetboek dat elke veroordeeling tot de doodstraf of 
tot dwangarbeid gepaard gaat met voortdurende ontzeg-
g ing van al de in dat artikel opgenoemde regten en 
bevoegdheden, terwijl, volgens art. 32 , gelijke ontzegging, 
ten aanzien van alle of sommige dier regten voor een 
tijd van tien tot twintig jaren door den regter kan 
worden uitgesproken bij e l k e veroordeeling tot tucht-
huisstraf (réclusiou) of opsluiting (deteuliou) (1). Zoo heeft 
volgens § 31 van het duitsche strafwetboek de veroordeeling 
tot tuchthuisstraf v a n r e g t s w e g e ten gevolge de voor t -
d u r e n d e onbekwaamheid om in het leger of bij de vloot 
te dienen of eeuig openbaar ambt , daaronder begrepen den 
bijstand in regten, het notariaat en het zijn van gezworene 
of schepen, te bekleeden (2). 

Het ontwerp heeft een anderen weg ingeslagen. Wil men 
geen onteerende straffen, het is dan niet genoeg alleen den 
n a a m af te schaffen. De straf i s onteerend, wanneer 
d a a r a a n van regtswege en voortdurend eene zekere 
capitis diminutio, de ontzegging van de uitoefening van 
hoogst belangrijke regten en bevoegdheden, wordt ver-
bonden. Niet van de straf, maar van het misdrijf moet 
die ontzegging afhankelijk zijn, voortdurend kan zij slechts 
zijn waar ook de hoofdstraf voor het leven wordt opgelegd; 
en de bevoegdheid van den regter om in de bij de wet 
bepaalde gevallen deze bijkomende straf uit te spreken 
is n i m m e r eene verpligting (artt. 36—39). Zoo alleen 
wordt voor goed gebroken met de reeds sedert lang in 
beginsel veroordeelde (3) onderscheiding tusschen onteerende 
en niet onteerende straffen. 

Met die onderscheiding moet ook de tuchthuisstraf in 
tegenstelling van de gevangenisstraf vervallen. Immers in 
den Code Pénal bestaat tusschen deze twee straffen geen 
ander kenmerkend verschil dan dat de eene van regts-
wege en voortdurend onteerende gevolgen heeft, die de 
andere mist. Wel blijkt nog uit de vergelijking van art. 40 
met art. 21 C. P. dat de correctioneel veroordeelde de keuze 
heeft tusschen de verschillende soorten van arbeid die in 
de gevangenis plaats hebben , terwijl aan den crimineel 
veroordeelde die keuze niet toekomt; maar het schijnt 
onraadzaam eene dergelijke onderscheiding in een nieuw 
wetboek te bestendigen. Gevangenisstraf moet steeds ge-
paardgaan met verpligting tot bepaalden arbeid (art. 15). 

(1) Daarentegen kan, volgens art. 33, gelüke ontzegging voor 
den t(jd van vjjf tot tien jaren by correctioneel veroordeelden slechts 
plaats hebben dans les cas prévus par la loi. 

(2) Zie ook § 6 in verband niet § 20 van het strafwetboek voor 
het kanton Zuricli van 1871. 

(3) Vgl. het rapport van den heer THONISSEN in Eapports sur 
les qaestions a discuter au congres penitentiaire international a 
Stockholm Ie 20 Aoüt 1878, bl. 8—10. 

Welke verschillende soorten van arbeid er zullen zijn, 
hoe en naar welken maatstaf deze zullen worden verdeeld 
onder de gevangenen , is een onderwerp dat niet in het 
wetboek maar bij reglementen moet worden geregeld 
(art. 29). Zeker echter is het , dat die verdeeling niet moet 
worden overgelaten aan de keuze der gevangenen , maar 
dat daarbij veeleer hun aanleg, hunne geschiktheid tot 
het een of ander werk , hun leeftijd en hunne krachten 
in aanmerking moeten komen. 

Ken ander veel belangrijker verschil d a t , volgens de 
geldende nederlandsche wetgeving, tusschen tuchthuis-en 
ges'angenisstraf bestaat, is dat gene alleen in geineen-
schap , deze ook in afzondering wordt ondergaan. Dit ver-
scliil intiisschen is in beginsel niet langer te. verdedigen. 
Is het cellulair stelsel goed, dan moet he t , met zekere 
beperkingen ten aanzien van den duur der afzondering, 
ook zoo algemeen mogelijk worden toegepast. De intensief 
zwaarste vrijheidstraf moet niet zijn uitgesloten voor hen 
die zicli hét zwaarst tegen de maatschappelijke orde ver-
grepen hebben. 

Wordt alzoo aangenomen dat a l l e gevangenisstraf, zoo 
zij al niet geheel in de cel wordt ondergaan, dan toch met 
eenige jaren cel moet beginnen (art. 11) en dat dus de 
uitvoering van die straf in beginsel voor allen dezelfde is , 
dan vervalt ook elke grond voor eene wettelijke onder-
scheiding tusschen zware en ligte gevangenisstraf, en een 
anderen zin kan de onderscheiding tusschen tuchthuis en 
gevangenis niet hebben in een strafstelsel dat de onteerende 
straffen verwerpt (1). 

Ad 2'"». G e e n d e p o r t a t i e . Bij de schriftelijke en 
mondelinge gedachtenwisseling, voorafgegaan aan de vast-
stelling van het eerste boek van een wetboek van strafregt 
in 1840 en 1847, verklaarden vele leden der vertegenwoor-
diging zich herhaaldelijk en met nadruk voorde opneming 
van de deportatie in ons strafstelsel, zonder dat het hen 
gelukte de regering daartoe te bewegen. (2). W a t men 
toen verlangde was echter niet deportatie verbonden aan 
kolonisatie , op bet voorbeeld door Engeland gegeven. Men 
wilde »geen straf koloniën zooals de Engelschen bezitten'' (3). 
Men wenschte de deportatie ook niet als > gewone straf", 
maar alleen als eeu » complement van de straf naast den 
dood" (4). De deportatie zoude in dat stelsel niet zijn eene 
zelfstandige straf, maar een aanvulsel der langdurige tucht-
huisstraf om, met deze vereenigd, in de plaats te komen 
van de levenslange tuchthuisstraf. Van het tuchthuis in 
Nederland zouden de zwaarste misdadigers worden vervoerd 
naar eene strafinrigting in eene der koloniön om daar hun 
verderen straftijd door te brengen. Of nu de deportatie in 
dien beperkten zin , alleen als zelfstandige of supplemen-
taire straf voor de zwaarste misdadigers, eene deportatie 
d ie , welken naam men er ook aan geve, dan niets anders 
kan zijn dan eene transatlantische gevangenis, eene plaats 
in ons strafstelsel moet innemen , is eene vraag die ander-
maal aan de orde was bij de afschaffing der doodstraf in 
Nederland. 

De gronden toen voor hare ontkennende beantwoording 
aangevoerd (5) schijnen overwegend, en vonden dan ook 

(1) Merkwaardig is het dat men er b(j het ontwerpen van een 
eerste boek van een wetboek van strafregt in 1859 reeds ernstig 
op bedacht was, de in het C. W. van 1809 en in het ontwerpvan 
1827 onbekende onderscheiding tusschen tuchthuis- en gevangenis-
straf te laten varen. Blijkens de memorie van toelichting (bl. 6) 
deed men dit echter niet omdat men acht meende te moeten slaan 
„ op de openbare volksschatting die nu eenmaal gewoon is geraakt 
„om aan tuchthuisstraf het denkbeeld van grooter schande dan aan 
„ gevangenisstraf te hechten". Zeker geen krachtig argument. Teregt 
ziet BEBNEE (Lehrb. des Deutschen Strafrechtes, 7deAufl., S. 236) 
juist in die „openbare volksschatting" een grond tegen het behoud 
van den naam tuchthuisstraf, als men de theorie der onteerende 
straffen verwerpt. 

(2) VAN DEN HONEBT, het wetboek van strafregt toegelicht uit 
de beraadslagingen (Amsterdam 1848), bl. 190, 198, 199, 218, 
222, 225, 226, 227, 228, 234, 235—238. 

(3) Redevoering van den heer DE KEMPENAEB by VAN DEN 
HONEBT, bl. 234. 

(4) Voorloopig verslag over het ontwerp van 29 Jan. 1847, 
bl. 226. 

(5) Mem. van toel. vau het ontwerp van wet tot afschaffing der 
doodstraf (gedruktestukken, tweede kamer, 1869/70) 80, n' ,3), §12. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 
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bij de meerderheid der vertegenwoordiging geen ernstige 
tegenspraak (1). 

Nu echter, bij de invoering van een nieuw wetboek van 
strafregt, reikt de beslissing verder. Het is niet meer de 
vraag of de deportatie zal worden ingevoerd — ingevoerd, 
want thans bestaat zij bij ons slechts in naam — alleen 
als vervangende de doodstraf, en dus voor een zeer beperkt 
aantal misdadigers , zoodat daarbij het denkbeeld van eigen-
lijke kolonisatie noodwendig moet worden opgegeven ; maar 
of zij in de rij onzer straffen zal worden opgenomen op 
ruimen' schaal, ook als straf voor minder zware misdrijven , 
zoodat zij verbonden kan worden aan kolonisatie in de eene 
of andere onzer overzeesche bezittingen. 

Die vraag werd gesteld in de memorie van toelichting 
van het in 1859 ingediend ontwerp van het eerste boek 
van een wetboek van strafregt, en in die memorie zoowel 
als iu een niet lang daarna verscheriengeschrift (2) waarin 
dit onderwerp opzettelijk werd behandeld, ontkennend be-
antwoord. l e reg t . 

Zeker is de deportatie geene absoluut verwerpelijke straf. 
In uitgebreide staten waar het zeer groote aantal misda-
digers, ook nadat zij hunne straf hebben ondergaan, eene 
voortdurende bedreiging is voor de openbare orde en veilig-
heid en waar het daarenboven zeer groot bezwaar oplevert 
de noodige gevangenissen te bouwen en naar de strenge 
eischen van het penitentiaire stelsel in te rigten, valt veel 
te zeggen voor de deportatie op ruime schaal, zooveel 
mogelijk verbonden aan kolonisatie. 

Maar heeft Nederland behoefte aan die straf? Is h e t , 
wanneer onze gevangenissen naar een vast en goed stelsel 
worden ingerigt en wanneer, bij toepassing der afzonderlijke 
opsluiting op grootere schaal dan thans geschiedt, de duur 
der straffen zeer zal verminderen, onmogelijk in de eischen 
eener s trenge, maar tevens regtvaardige beteugeling der 
misdrijven, in het rijk in Europa te voorzien? Ér is, ook 
in verband met de soort en het aantal misdrijven in de 
laatste jaren, geen enkele grond om dit te beweren. 

Deportatie is dus bij ons niet noodzakelijk. Maar dan is 
zij ook niet wenschelijk. Het is onnoodig hier de bekende 
bezwaren tegen deze straf op te sommen (3). Misschien 
heerscht daarin eenige overdrijving; maar er zijn toch 
onder die bezwaren enkele, zooals de ongelijke werking der 
deportatie, die niemand ligt zal tellen. Wat hiervan zi j , 
drie zaken staan vast , en daarop moet hier nog met een 
enkel woord worden gewezen. 

V o o r e e r s t . Het is reeds gezegd, hoe eenvoudigerstraf-
stelsel hoe beter; hoe minder soorten van straffen, hoe 
gelijkmatiger verhouding tusscheu misdrijf en straf. Nu 
zoude door het aannemen van de deportatie niet alleen 
eene straf meer worden ingevoerd, maar wel bepaaldelijk 
eene zoodanige die zoozeer verschilt van de gevangenisstraf 
dat zij daarmede bezwaarlijk kan worden vergeleken, zoo-
dat het dan ook uiterst moeijelijk zoude zijn de grenslijn 
tusschen de misdrijven, met de eene en met de andere 
straf te bedreigen, zuiver te trekken. 

T e n a n d e r e . De deportatie schijnt geen plaats te 
kunnen vinden in een stelsel dat , zonder het doel der straf 
te zoeken in zedelijke verbetering van den misdadiger, haar 
daaraan toch zooveel mogelijk tracht dienstbaar te maken. 
Het uitoefenen van individuëlen invloed op den misdadiger 
in de afzondering der cel, ten einde hem te behouden voor 
en , zoo mogelijk verbeterd, terug te geven aan de maat-
schappij, is eene der grondgedachten van zoodanig stelsel. 
Nu kan men zich de deportatie voorstellen óf als zelfstan-
dige straf, óf, zooals hare voorstanders in dr; tweede kamer 
in 1840 en 1847 eenparig wenschten, als aanvulling van 
tuchthuis- of gevangenisstraf. In het eerste geval gaat het 

(1) Voorloopig verslag, tweede kamer, bl. 6, 7; voorloopig 
verslag, eerste kamer, bl. 4. 

(2) Deportatie in verband met strafregt en koloniaal belang door 
jhr. mr. P. A. VAN DEN VELDEN, 's Gravenhage, 1861. Zie ook de 
bedenkingen t egen de d e p o r t a t i e van mr. M. M. VON 
BAOIHAUEB. 

(3) Men vergeiyke dienaangaande het geschrift van den hoofd-
inspecteur der gevangenissen in Italië, BELTBAM SCALIA (la 
Deportazionc, Roma 1874), de Handelingen van het londensche 
congres van 1872, bl. 401—406, waar in het algemeen de stemming 
niet gunstig was voor de deportatie, en het rapport van v. ÜOLT-
ZENDOBFF voor het congres te Stockholm van 1878 in de reeds 
aangehaalde Rapports, bl. 16. 

denkbeeld van afzondering geheel verloren, in het tweede 
loopt men gevaar dat de gunstige uitkomsten der afzon-
dering reeds dadelijk niet bestand zullen zijn tegen de ge-
meenschap der scheepstransporten naar de kolonie waarbij 
eene juiste classificatie zich niet laat denken, en het toe-
zigt nimmer zoo goed kan zijn als in eene gevangenis. 

E i n d e l i j k . Den aard der straf vermag de wet slechts 
in breede trekken te schetsen. Oneindig veel moet hier 
worden overgelaten aan do administratieve rnagt. Maar 
opdat zij die omvangrijke taak waarvoor de volle verant-
woordelijkheid op haar rust , naar eisen vervulle, is het 
dan ook noodig dat de uitvoering der straf geschiede onder 
haar oog, dat de behoeften die de praktijk aanwijst onmid-
delijk tot haar kennis komen, opdat daarin zoo spoedig 
mogelijk worde voorzien, en dat de misbruiken die zich 
op dit gebied der administratie voordoen, niet lang ver-
borgen blijven voor het centraal gezag in die gevallen 
waarin dat gezag ze alleen kan opheffen. Dat nu dit een 
en ander niet mogelijk is en dat dus, met het gezag, ook 
de verantwoordelijkheid van den betrokken minister hier 
te lande wordt verzwakt in geval de straf wordt ondergaan 
in eene der overzeesche bezittingen, behoeft geen betoog. 

Dit weinige over de meerdere of mindere wenschelijkbeid 
der straf van deportatie naar eene onzer koloniën of bezit-
tingen in andere werelddeelen. Maar de wenschelijkbeid 
is in elk geval ondergeschikt aan de mogelijkheid van 
zoodanige straf, m. a. w. aan de praktische uitvoerbaarheid 
van het denkbeeld van overbrenging van veroordeelde mis-
dadigers naar eene onzer overzeesche bezittingen , om' hen 
daar met gedwongen bosch- en veldarbeid bezig te houden. 
Die mogelijkheid n u , het is bekend en in de memorie van 
toelichting van het ontwerp van 1859 reeds herinnerd, 
werd zeer stellig ontkend in het verslag der bij Kon. besluit 
van 16 Junij 1857, n°. 90 , ingestelde staatscommissie (1). 
Naar haar oordeel maakt het volstrekt gemis aan gelegen-
heid tot deportatie naar een gewest in de gematigde lucht-
streek de toepassing dier straf onuitvoerbaar, daar in de 
tropische gewesten waartoe alle onze overzeesche bezittingen 
behooren, op den duur geen veldarbeid kan worden verrigt 
door Europeanen dan ten koste van hunne gezondheid en 
hun leven. Eene waarheid is het , dat om die reden de proef 
van deportatie uit Engeland naar Ceylon en Mauritius 
spoedig moest worden opgegeven. Wel is waar wordt ook 
door de staatscommissie aangenomen, dat in de tropische 
gewesten kolonisatie voor Europeanen mogelijk zoude wezen 
op uitgestrekte bergvlakten, zoogenaamde tafellanden, maar 
van het bestaan van zoodanige streken in onze overzeesche 
bezittingen blijkt, naar haar oordeel, niet. Nu is de juistheid 
dezer laatste stelling niet onbetwist, en zoude het welligt 
niet onmogelijk zijn in den indischen archipel een of ander 
aan het nederlandsch gezag onderworpen thans nogonbe-
woond eiland aan te wijzen, waarheen deportatie uit een 
hygiënisch oogpunt niet te ontraden ware (2). Maar zal 
datzelfde eiland dan ook voldoen aan al de andere eischen 
die men in 't belang van kolonie en moederland moet stellen 
voor een deportatie-oord ? Is het op voldoenden afstand van 
bevolkte streken om geen gevaar op te leveren voor de 
rust en veiligheid en de handhaving van ons zedelijk prestige 
bij de inlandsche bevolking? Is het tevens niet te ver ge-
legen uit den gewonen koers van onze koopvaarders? Levert 
het voldoende levensbehoeften, althans een goed deel van 
al wat noodig is tot voeding, dekking, kleeding en huis-
vesting zoowel voor de gedeporteerden als voor de militaire 
bezetting en , zoo neen, is vervoer van dit alles naar het 
deportatie-oord niet aan te groote financiële en andere be-
zwaren onderhevig? Ziedaar een aantal nog open vragen, 

(1) Verslag aan den Koning, uitgebragt door de staatscommissie, 
ingesteld bjj Koninklijk besluit van 16 Junjj 1857, n°. 90, op het 
adres van F. H. VAN VLISSINGEN en negen anderen, betreffende 
europesche kolonisatie in Nederlandsch Indie. 

(2) Europesche volkplantingen in tropische gewesten door jhr. 
mr. \V. E. VAN PANHÜIJS (Gids, 1870, bl. 401—444). Men zie 
verder de nota van dr. Tn. C. L. WIJNMALEN, waarin wordt mede-
gedeeld het belangrijk resultaat van het door hem in de archieven 
van de departementen van justitie en koloniën ingesteld onderzoek, 
en het debat naar aanleiding dezer nota gevoerd in de vergadering 
van liet indisch genootschap van 10 Maart 1875, een en ander in 
de handelingen van het genootschap over 1875, bl. 32 vgg., en in 
verband hiermede TUEMIS, 1876, bl. 96 vgg. 
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l igt met andere te vermeerderen, welker beslissing in elk 
geval nog een uitgebreid en langdurig onderzoek zoude 
vorderen; zoodat niemand wien het ernst is met den wensch 
dat Nederland eindelijk in het bezit worde gesteld van een 
nederlandscb strafwetboek, de vaststelling van dit wetboek 
van den uitslag van zoodanig onderzoek afhankelijk kan 
willen maken. 

Gesteld dus zelfs de wenscbelijkheid der deportatie stond 
vast, zoolang hare mogelijkheid niet is bewezen zal men 
in een strafstelsel waarin zij niet is opgenomen, moeten 
berusten; onder voorbehoud om, zoo dit bewijs later mogt 
worden geleverd, bij eene nadere wijzigingswet, de levens-
lange en langdurige gevangenisstraf waar zij in het wet-
boek wordt bedreigd, geheel of ten deele te vervangen door 
wegvoering naar een oord van ballingschap. 

Ad 3*»». G e e n v e r b a n n i n g . Zoo de deportatie nog 
vele voorstanders tel t , de verbanning, in ouden tijd eene 
zeer gebruikelijke straf, wordt thans vrij algemeen afge-
keurd (1). Intus^chen is zij nog in een der nieuwste wet-
boeken (2) opgenomen en bij ons niet alleen nooit van de 
lijst der straffen geschrapt, maar zelfs in eene wet van 
D g niet zeer oude dagteekening op nieuw bedreigd. Met 
een enkel woord dient dus rekenschap te worden gegeven, 
waarom zij in dit ontwerp niet meer voorkomt. 

De Code Pénal bedreigt de verbanning in den regel alléén 
tegen staatkundige misdrijven (3), en de wet op de minis-
teriële verantwoordelijkheid van 22 April 1855 (Staatsblad 
n e . 33) bleef aan dien regel getrouw. Echter kan eene straf 
die alleen bestaat in een gedwongen verblijf buitenslands 
gedurende een bepaald aantal j a ren , zelfs met deze beper-
k ing , niet worden geregtvaardigd. Ook de straf tegen 
staatkundige misdrijven moet eene straf blijven, en de ver-
banning voldoet aan geen der wezenlijke vereischten eener 
straf. Zij is in de hoogste mate ongelijk werkend, voorden 
een schier geen, voor den ander een onherstelbaar leed, 
zij is in geen enkel opzigt afschrikkend, zij is eindelijk in 
openbaren strijd met de eischen van liet internationaal ver-
keer , die er zich krachtig tegen verzetten hetzij dan eigen-
lijke misdadigers, hetzij politieke woelgeesten zonder we-
derzijdsche toestemmiug aan elkander over te leveren. Danr-
enboven is het zeer de vraag of in onzen tijd, nu do middelen 
van verkeer en gemeenschap tusschen de landen onderling 
al meer en meer toenemen, het gevaar dat den staat be-
dreigt door het op zijn grondgebied gepleegd staatkundig 
misdrijf, wel genoegzaam wordt afgewend door den schul-
dige eenvoudig over de grenzen te zetten. 

Dit alles werd niet uit het oog verloren bij de behande-
ling der wet op de ministeriële verantwoordelijkheid. Men 
leest dienaangaande in het door de commissie van rappor-
teurs uitgebragt verslag over het ontwerp dier wet (4): 

» In vele gevallen , vooral wanneer het vermogen van 
» den veroordeelden staatsdienaar genoegzaam is om in zijn 
» onderhoud te voorzien, zou het verblijf buitenslands voor 
» hem geene wezenlijke straf, j a zelfs boven het leven in 
» zijn vaderland, waar toch eene smet op zijnen naam 
» kleeft, te verkiezen zijn. Hij zou zieli daarenboven op de 
» grenzen kunnen blijven ophouden, vandaar onrust kun-
» nen aanstoken, of ook door het openbaar maken van 
» staatsgeheimen in den vreemde voor de veiligheid van 
» den staat gevaarlijk kunnen worden ". 

Deze bedenkingen werden niet ontzenuwd, maarniette-
min werd de verbanning in art. 29 der wet ter keuze met 
gevangenisstraf bedreigd. In art. 389 van het ontwerp is 
deze, noch eenige andere alternatieve straf bedreiging op-
genomen. Bij schuldigverklaring aan de in dat artikel 
omschreven, hoogst ernstige misdrijven behoort alléén ge-
vangenisstraf te worden opgelegd. 

(1) B E B N E R , Lehrbuch, § 120, CII.VUVEAU et H E L I E , Theorie 
du C. P . , I , n". 171 vgg. 

(2) Znrich, § 4, n°. 4 en §§ 18, 19. 

(3) Artt. 78 , 81 , 82, 84, 85, 102, 110, 116, 124, 202, 204 en 
208. Tegen niet-staatkundige misdrijven wordt de verbanning alléén 
by uitzondering bedreigd in de artt. 156 en 158. 

(4) Gedrukte stukken van de Tweede Kamer, 1854-55 I V , 
n". 4 , bl. 9. 

II. 

Uevaiijjeiiisstraf (artt. 10—23). 

A. 

Duur (art. ÏO) . 

Bij de wet van 17 September 1870 (Staatsblad n°. 162) 
is in de plaats van de doodstraf tegen enkele zeer zware 
misdaden de levenslange tuehthuisstraf bedreigd die echter , 
weg"iis verzuchtende omstandigheden, door tijdelijke tUObt* 
huisstruf kan worden vervangen. 

Het is niet eene der minst gewigtige vragen bij de in voe-
ring van een nieuw wetboek van strafregt, of de levenslange 
vrijheidsberooving als straf tegen de zwaarste misdrijven 
moet worden behouden. 

Het valt niet te ontkennen dat gewigtige bezwaren 
kunnen worden aangevoer I tegen de levenslange gevnn-
genisstraf, vooral in het stelsel van dit ontwerp dat in 
beginsel aanneemt de wenselielijkheid om bij langdurige 
straffen de gevangenen trapsgewijze weder aan het verkeer 
met anderen te gewennen (art. 13) en in de maatschappij 
terug te brengen (art. 21). 

Als hoofdbedenking doet men gelden dat bet einddoel 
dat de gevangene zich bij zulk een stelsel, zal liet goed 
werken, moet kunnen voerstellen is, na korter of langer 
tijd, zedelijk gerehabiliteerd in het vrije leven terug te 
keeren , niet als gunst maar als regt. Daarheen toch moet 
al zijn streven gerigt zijn. Dit alleen kan hem voor ver-
twijfeling behoeden , dit alleen de geestkracht in hem op-
wekken en levendig houden, noodig tot onderdrukking 
zijner slechte neigingen en tot meer dan schijnbare ver-
betering. 

Deze voorstelling is niet onjuist, maar eenzijdig. 
V o o r e e r s t , de straf moet, zooveel mogelijk, dienstbaar 

gemaakt worden aan de zedelijke verbetering van den ge-
vangene , maar daarin ligt niet haar doel. De straf wordt 
niet opgelegd in liet belang van den veroordeelde, maar 
in het belang der maatschappij. Heeft een misdadiger zich 
in die mate tegen wet en orde vergrepen dat niet alléén 
de algemeene rust en veiligheid zijne voortdurende af/.on-
dering uit de vrije za men leving eischen , maar dat die straf, 
hoe hard ook, naar de eischen eener gestrenge regtvaar-
digheid niet ongeëvenredigd is aan het door hem bedreven 
kwaad , geene te eenzijdige opvatting van het belang des 
veroordeelden mag den staat het wapen ontnemen dat hij 
vooralsnog niet kan missen (1). Dat nu werkelijk van dit 
wapen geen gebruik zal worden gemaakt dan in gevallen 
waarin liet openbaar geweten dit vordert, daarvoor geeft 
de wet een dubbelen waarborg door de levenslange vrij— 
heidsberooving alléén als straf te stellen op aanslagen tegen 
het organisme van den staat of tegen 's menschen leven 
en door haar in alle gevallen zuiver alternatief te bedreigen 
met gevangenisstraf van ten hoogste twintig jaren (2). Aan 
den regter blijft het dus steeds overgelaten, zelfs bij de 
zwaarste misdrijven, met het oog op de omstandigheden 
waaronder zij zich voordoen , te beslissen of de zwaarste 
straf is verdiend. 

T e n a n d e r e , na de uitspraak des regters blijft de moge-
lijkheid van het uitzigt op gratie bestaan, en het is eene 
betwistbare en onbewezen stelling dat dit uitzigt omdat het 
geene zekerheid, de hoop, de billijke verwachting omdat zij 
geen regt is, zoude Ophouden een prikkel te zijn voor goed 
gedrag in de gevangenis, voor zedelijke rehabilitatie van 
den misdadiger. 

E i n d e l i j k , zij die de levenslange vrijheidstraf geheel 
verwerpen, zijn genoodzaakt eene tijdelijke vrijheidstraf 
aan te nemen van zeer langen duur , met een maximum 
van 30 a 40 jaren (3). Tegen zoodanige straf geldt het be-

(1) In dien geest sprak ook VON HOLTZEXDOBFF op hot londensch 
penitentiair congres van 1872 (Handelingen, 1)1. 414, 415). „ A t 
„present" — zoo luidde het advies van dezen grooten bestrijder 
der doodstraf — „whoever objeeted to capital 9entences was bound 
„ to maintain lit'e sentences". 

(2) Zie de artt. 99, 100, 312 en 313, in verband met art. 10 , 
derde lid. 

(3) De „langdurige zware tuehthuisstraf" werd, volgens art. 19 
van het eerste bock van het wetboek van strafregt van 1840 dat 
de levenslange tuehthuisstraf niet kende, opgelegd voor eenon be-
paalden tjjd van ten minste v i j f t i e n en ten langste v e e r t i g jaren. 
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zwaar der ongelijke werking naarmate van den leeftijd van 
den veroordeelde, dat trouwens bij geene eenigzins lang-
durige straf geheel is op te hellen, schier in gelijke mate 
als tegen de levenslange vrijheidsberooving. Daarenboven 
wordt thans vrij algemeen erkend, dat tijdelijke vrijheid-
straffen , zal de veroordeelde met goed gevolg in de maat-
schappij kunnen terugkeeren, niet van te langen duur 
mogen zijn. 

Deze beschouwing leidt van zelf tot de bespreking van 
den langsten duur der tijdelijke gevangenisstraf. 

Als maximum stelt het ontwerp (art. 10 tweede lid) vijftien 
achtereenvolgende jaren, in overeenstemming met art. 15 
boek 1 strafr. 1847, § 14 van het duitsche rijksstrafwetboek 
en § 5 van het zurichsche strafwetboek, terwijl bet zweed-
sche strafwetboek van 1864 (hoof Istuk II, § 4) den duur van 
den tijdelijken dwangarbeid — tuchthuisstraf kent dit wet-
boek niet — op niet langer dan tien jaren bepaalt. 

Van groot belang is hier het ook door Zurich gevolgde 
voorbeeld van het duitsche strafwetboek. Immers het pruis-
sische wetboek van 1851, dat den grondslag uitmaakte van 
het eerste ontwerp van het tegenwoordige rijkswetboek, had, 
in overeenstemming met de wetboeken van vele kleinere 
duitsche staten (1), als maximum der tuchthuisstraf aange-
nomen den tijd van twintig jaren. Dit maximum nu was 
in Pruissen zelf reeis sedert lang als te hoog bestreden (2). 
Die bestrijding leidde er toe, alvorens den langsten duur 
in het ontwerp van het strafwetboek voor den toenma-
ligen noordduitsehen bond te bepalen, dienaangaande 
de adviezen in te winnen van de besturen der voornaamste 
gevangenissen in Duitschland en van de daaraan verbon-
den geneeskundigen. Deze hoogst belangrijke adviezen zijn 
verzameld in eenen bundel, als bijlage overgelegd bij de 
memorie van toelichting van het ontwerp. Uit die verza-
meling blijkt dat, terwijl sommigen der gehoorde deskun-
digen geen hooger maximum wenschten dan tien jaren en 
anderen zich met een maximum van vijftien jaren konden 
vereenigen, geen enkele hooger wenschte te gaan. De 
langste duur der tijdelijke tuchthuisstraf is, na aandach-
tige overweging dezer adviezen , bepaald op vijftien jaren 
op gronden die ook bij ons den doorslag moeten geven. 

Cbk bij de beslissing van deze hoogst gewigtige vraag 
moet men zich hoeden voor eenzijdige theorien. Zoekt men 
in de straf alleen verbetering van den misdadiger, dan 
zeker is een maximum van tien jaren hoog genoeg, ja 
reeds te hoog. Wanneer tien jare.i niet voldoende zijn ge-
weest om die verbetering te weeg te brengen , dan zal een 
langer straftijd in dit opzigt niet baten; en is zij binnen 
tien jaren werkelijk teweeggebragt, dan kan eene langere 
afzondering uit de maatschappij veeleer strekken om dat 
doel voorbij te streven dan om het verder te bereiken. 
Maar ziet men in de straf in de eerste plaats eene ge-
strenge doch regtvaardige vergelding van het misdrijf, die 
ook anderen van het kwaad terughoudt, dan rijst de vraag 
of bij eene zoo wenschelijke beperking van de levenslange 
gevangenisstraf tot de zwaarste misdrijven , de tijdelijke 
niet hooger moet kunnen worden opgevoerd dan tieu jaren , 
om menig misdrijf naar verdienste te kunnen straffen en 
eene billijke gradatie te kunnen in acht nemen zoowel met 
die zwaardere misdrijven waartegen levenslange, als met 
die ligtere waartegen eene tijdelijke gevangenisstraf van 
korteren duur behoort te worden bedreigd. Deze laatste 
vraag nu kan niet wel anders dan bevestigend beantwoord 
worden. Beperking van het maximum der tijdelijke vrij-
heidstraf tot tien jaren zoude er noodwendig toe moeten 
leiden , om de levenslange straf in veel meer gevallen te 
bedreigen dan wenschehjk is te achten. 

Het maximum van vijftien jaren is dus niet te hoog, 
vooral wanneer men het in verband beschouwt niet de 
bevoegdheid tot voorwaardelijke vrijlating in art. 21 van 
het ontwerp. 

Maar is dit maximum niet te laag? Ontstaat er geen 
gevaar voor de maatschappelijke orde als de langste duur 
der tijdelijke vrijheidstraf, volgeus art. 2 der wet van 29 
Juuij 1854 (Staatsblad n°. 102) twintig jaren, thans in 
sommige gevallen waarin vroeger de doodstraf bedreigd 

(1) Zie het vergelijkend overzigt van strafregteiykc bepalingen 
al» bijlage gevoegd bij de mem. van toel. van het duitsche wet-
boek, aid. IV, bl. 30—33. 

(2) Mem. van toel. van het duitsche wetboek, bl. 31, 32. 

was, krachtens de wet van 17 September 1870 (Staatsblad 
n°. 162), vijfentwintig jaren, met vijf a tien jaren wordt 
verminderd? Ook dit kan niet worden toegegeven. 

Niet de mogelijkheid dat de straf voor eenige jaren lan-
ger kan worden opgelegd, maar de zekerheid of hooge 
waarschijnlijkheid dat eene ernstige straf het misdrijf zal 
volgen, beveiligt de maatschappelijke orde tegen stoornis. 
En naarmate de straf die bij langeren duur toch steeds 
met drie jaren cel zal beginnen, om verder te worden 
ondergaan iu eene geclassificeerde gemeenschap (artt. 
11 — 13), ernstiger is, kan haar langste duur veiliger met 
eenige jaren worden verkort. 

Het maximum der gevangenisstraf is dus bepaald op 
vijftien jaren. Echter is rlit maximum in de vier in art. 10, 
derde lid, vermelde gevallen hetzij ze afzonderlijk of gelij-
kelijk zich mogten voordoen, voor verhooging met een 
derde vatbaar. De strafverhoogingen wegens zamenloop, 
herhaling en het ambtelijk karakter van den schuldige 
kunnen , waar men" ze in het algemeen aanneemt, natuur-
lijk niet buiten aanmerking blijven bij de zeer ernstige 
misdrijven, waartegen het maximum der tijdelijke gevan-
genisstraf is bedreigd. De duur van twintig jaren mag 
echter in g e e n g e v a l worden overschreden, ook dan 
niet wanneer de tijdelijke gevangenisstraf alternatief met 
de levenslange is bedreigd en zelfs niet indien hiermede 
nog een of meer der gevallen , iu art. 10, derde lid, of 
deze gevallen zelve zamengaan mogten. Men mag aan-
nemen dat personen, van welken leeftijd ook, die meer 
dan twintig achtereenvolgende jaren in eene gevangenis 
hebben doorgebragt, geheel onbekwaam en ongeschikt zijn 
om in het vrije leven terug te keeren, en dat dus in geen 
geval eene tijdelijke straf behoort te worden opgelegd van 
langeren duur dan de slotbepaling van art. 10 toelaat. 

De kortste duur der gevangenisstraf blijft in overeen-
stemming met art. 40 C. P. bepaald op zes dagen, behoudens 
de verlaging met een derde ingevolge artt. 49, 3de lid, 
55, 2de lid , en 59 , 1ste lid , van het ontwerp. Nu nevens 
de gevangenisstraf eene andere ligtere vrijheidstraf wordt 
aangenomen , scheen het noch noodig noch weuscbelijk in 
het thans geldende minimum wijziging te brengen. 

B. 

Aard (artt. 11—15). 

De vraag, welke de aard moet zijn van de gevangenisstraf, 
vindt het ontwerp minder dan eenige andere onvoorbereid; 
de toelichting van het daarop in de artt. 11—15 gegeven 
antwoord kan dus beknopt zijn. 

Reeds voor bijna acht en twintig jaren, bij de wet van 
28 Junij 1851 (Staatsblad n°. 68), werd eene uiterst be-
scheiden proef genomen met de invoering van het stelsel 
van afzonderlijke opsluiting , in die wet ter keuze van den 
regter en tot het maximum van slechts een half jaar be-
dreigd. Nadat die proef aanvankelijk goed was geslaagd, 
werd drie jaren later , bij art. 7 der wet van 29 Junij 1854 
(Staatsblad n". 102), het maximum van een half op een jaar 
gebragt. Daarna liet men de vraag der meerdere of mindere 
deugdelijkheid van het stelsel van afzondering gedurende 
zeventien jaren over aan de openbare meening en het vrije 
oordeel des regters, zonder dat de wetgever tusschenbeiden 
kwam. De uitkomst was merkwaardig. Terwijl in het jaar 
1854 de verhouding der cellulaire tot het totaal der cor-
rectionele straffen nog slechts was 8,57, was die verhouding 
in 1870 gestegen tot 41,43 ten honderd (1), in 1877 tot 
72 pet. bij de hoven en tot ruim 66 pet. bij de regtban-
ken (2). Veilig mag men daarbij stellen, dat deze verhouding 
reeds in 1870 en vroeger —de ondervinding van later jaren 
trouwens bewijst dit — nog gunstiger zoude zijn geweest 
voor de cel, wanneer de regter niet dikwijls weerhouden 
ware van het bevel dat de straf in afzondering zoude worden 
ondergaan, eensdeels vooral bij straffen van korten duur, 

(1) Zie den staat, opgenomen in het bjj de staatsbegrooting 
voor 1874 (hoofdstuk IV) overgelegde verslag van het stelsel van 
afzonderlijke opsluiting der gevangenen. 

(2) Jaarlijks neemt deze verhouding in het voordeel der cel 
aanmerkelijk toe. Zie het vergelijkend overzigt in de Ceregteliike 
Statistiek van 1877, bl. X en XIX. 
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door gebrek aan beschikbare cellen iu zijne nabijheid, 
anderdeels bij veroordeelingen van ern.stiger aard door de 
onmogelijkheid, om eene straf van langer dan een jaar in 
de cel te doen ondergaan. Met deze gegevens bestaat er 
geen reden om er zich over te verwonderen d a t , toen de 
ingebruikstelling van eene nieuwe groote cellulaire gevan-
genis (te Rotterdam) in het vooruitzigt was, de wet van 
24 Julij 1871 (Staatsblad a". 84) waarbij liet maximum der 
afzonderlijke opsluiting werd verdubbeld en dus op twee 
jaren werd gebragt , zonder noemenswaardigen tegenstand 
werd aangenomen. Ruim twee en een hall jaar later werd 
eene wetsvoordragt gedaan , strekkende niet alleen om het 
maximum Jer celstraf weder meteen jaar te verhoogen, maar 
om tevens eenigermate in beginsel uit te maken dat de uf-
zonderlijke opsluiting in het vervolg zoude zijn de gewone 
wijze van uitvoering der correctionele gevangenisstraf (1). 
Deze voordragt vond, althans wat hare hoofdstrekking betrof, 
in de afdeelingen der tweede kamer in het algemeen geen 
ongunstig onthaal; maar de iu liet Verslag der Commissie 
van Rapporteurs geuite meening dat liet ontwerp op de 
beslissing aangaande het nieuwe strafstelsel zoude vooruit-
loopen (2), vond ingang bij de regering, die het voorstel, 
hoofdzakelijk om die reden, introk ten einde de eindbeslissing 
aangaande den aard der gevangenisstraf geheel over te laten 
aan het nieuwe wetboek van strafregt. 

Bij de voordragt van dat wetboek kan het nu niet twij-
felachtig zijn , welke plaats aan de afzonderlijke opsluiting 
in het nieuwe strafstelsel toekomt. Die plaats is aangewezen 
door de reeds in herinnering gebragte wetten van 1851, 
1854 en 1871 en den steun dien hare voorschriften — 
eerst eene zeer bescheiden proeve met, flaarna eene lang-
zame en voorzigtige uitbreiding van het cellulaire régime — 
in de openbare meeniug en het vrije regterlijke oordeel 
vonden. 

Men behoeft slechts een betrekkelijk geringen stap ver.'er 
te gaan dan de wet van 1871 om een zeer g e w r o c h t doel 
te bereiken, namelijk de straf wegens alle misdrijven — 
misdaden (3) of wanbedrijven — ter zake waarvan thans 
correctionele gevangenisstraf wordt opgelegd, voor haar 
geheelen duur te doen ondergaan in de cel , behoudens 
de gevallen waarin het nieuwe wetboek tegen die misdrij-
ven alleen hechtenis of boete of beide ter keuze van den 
regter bedreigt. 

De correctionele gevangenissen waar de straf in gemeen-
schap wordt ondergaan, zullen daardoor, met uitzondering 
van de gevangenissen voor jeugdige veroordeelden, voor 
goed worden opgeruimd; en wie zal dat betreuren? 

Immers, het is reeds meermalen teregt opgemerkt, de 
strijd die thans nog gevoerd wordt op het gebied van het 
gevangeniswezen, is niet meer een kamp tusschen de oude 
gemeenschap, door niemand die haar kent meer verdedigd , 
en de cel; maar hij geldt alleen de vraag wat de voorkeur 
verdient, de afzonderlijke opsluiting of het zoogenaamde 
progressieve stelsel. Bedenkt men nu daarbij dat , na de 
voorlichting van de bekwaamste voorstanders van het laatst-
gemelde stelsel, op liet londenscbe penitentiair congres van 
1872 overtuigend is gebleken dat dit stelsel, met zijne vier 
stadia, voor geen toepassing vatbaar is op veroordeelden 
tot eene vrijheidstraf van minder dan vijf jaren, en wordt 
tevens niet uit het oog verloren dat de zeer strenge een-
zame opsluiting van acht a negen maanden die het eerste 
stadium uitmaken, volgens de bij ons aangenomen begin-
séleu , dubbel zoude beliooren te tellen , dan ligt de gevolg; 
trekking voor de hand dat het progressieve stelsel voor 
schier allen die thans tot correctionele gevangenisstraf of 
tot het minimum der tuchthuisstraf veroordeeld worden 
en wien , volgens bet nieuwe wetboek, in den regel geene 
langere (cellulaire) gevangenisstraf dan van drie jaren 
zal worden opgelegd, onbruikbaar is (4). Voor hen, dat is 
voor verreweg liet grootste deel der bevolking van onze 

(1) Ontwerp van wet betreffende de afzonderlijke opsluiting der 
gevangenen, aan de Tweede Kamer aangeboden b(i Koninklijke bood-
schap "van 27 1'cbruarjj 1874. (Zitting 1873—1874. — 105). 

(2) Verslag, § 3 , bl. 3. 
(3) Art. 9 der wet van 29 Junij 1854 (Staatsblad n*. 102), art. 4 

der wet van 15 Sept. 1870 (Staatsblad n". 162). 
(4) Zie het rapport van de vertegenwoordigers der ncderlandsche 

Tegering bij het in Juljj 1872 te Londen gehouden penitentiair 
congres in de Staatscourant van 3 Dee. 1872. 

gevangenissen, blijft d u s , tenzij men terug wil keeren 
tot de oude gemeenschap. niets anders over dan de cel. 

Plaatst men zich bij de beschouwing der zaak op dit 
eenvoudige en praktische standpunt, dan schijnt liet geheel 
overbodig op nieuw te treden hetzij in eene breede uiteen-
zetting van de redenen die pleiten voor het stelsel van 
afzonderlijke opsluiting, dat bij ons sedert het vierde eener 
eeuw burgerregt heeft verkregen, hetzij in eene opzette-
lijke bestrijding van de gronden, die daartegen ook thans 
nog worden aangevoerd , bepaaldelijk van de bewering dat 
de ce l , al beperkt men het gedwongen verblijf daarin tot 
ten hoogste drie jaren, zoude leiden tot stompzinnigheid en 
krankzinnigheid , en herhaling van misdrijf eerder zoude 
bevorderen dan voorkomen. Al hetgeen dienaangaande 
gezegd kan worden is gezegd en met bewijzen gestaafd, 
beter en uitvoeriger dan hier uit den aard der zaak zoude 
kunnen geschieden. Ten overvloede wordt alleen nog meer 
bepaaldelijk verwezen naar de handelingen van het lon-
densch congres van 1872 en van de derde vergadering 
<:er nederlandsche juristenvereeniging in hetzelfde jaar te 
Arnhem gehouden , naar het reeds vermelde, bij de staats-
begrooting voor 1874 overgelegde verslag, de memorie van 
toelichting van het ontwerp van 27 Februarij 1874, het 
over dit ontwerp uitgebragte verslag en de aan de docu-
meuts parlemeutairrs de Belqique ontleende bijlage van 
dat verslag. 

Eene tweede hoogst gewigtige vraag die hier niet met 
stilzwijgen mag worden voorbijgegaan is, wat te doen met 
hen die schuldig worden bevonden aan een van die ernstige 
misdrijven welke eene veroordeeling tot levenslange gevan-
genisstraf of tot tijdelijke gevangenisstraf van meer dan 
drie jaren ten gevolge hebben ? 

Het strafstelsel van het crimineel wetboek van 1809 dat , 
schier ongewijzigd, overging iu de ontwerpen van 1814 
en 1827, kende de cellulaire straf, zooals die thans bij ons 
wordt uitgevoerd, n ie t , maar evenmin de thans nog bij 
ons geldende onderscheiding tusschen het tuchthuis en de 
gevangenis. De straf van gevangenis werd opgelegd tot 
een maximum van twintig (1 jen , wanneer zij gepaard g ing 
met schavotstraf, voor een minimum van drie jaren (2). 
W a t de uitvoering betreft, plaatsing » in een afzonderlijk 
vertrek" met of buiten toegang, kon als «wijziging der 
straf van gevangenis " door den regter worden bevolen (3). 

Geheel andere beginselen lag.Mi ten grondslag aan de 
regeling der vrijheidstraffen volgens het eerste boek van 
een wetboek van strafregt van 1840. Aan den Code Pénal 
werd de onderscheiding tusschen correctionele gevangenis-
straf en tuchthuisstraf ontleend. De eerste, op te leggen 
voor een tijd van acht dagen tot vijftien jaren . zoude 
worden ondergaan in gemeenschap (art. 31); hetzelfde was 
het geval met de enkele tuchthuisstraf van drie tot vijftien 
jaren (art. 23); terwijl bij de langdurige zware (15—40 j . ) 
en bij de zware tuchthuisstraf ( 7 - 2 8 j.) gedurende het 
eerste tijdperk van niet langer dan de helft het thans alge-
meen verworpen Auburnsche stelsel, afzondering, gelijk 
het heette, in eene cel maar tevens gemeenschappelijke 
arbeid en beweging in de vrije lucht onder verpligting 
tot stilzwijgen (artt. 10 — 22), in toepassing zoude komen. 

Het nieuwere stelsel van afzonderlijke Opsluiting werd 
het eerst zuiver en zonder eenige onderscheiding gehul-
digd in het ontwerp van 1847 , maar met eene overdrijving 
die alleen verklaard en geregtvaardigd wordt door da 
reactie tegen de oude gemeenschap waarbij men, door te 
groote ingenomenheid met de nieuwe theorie, nietgenoeg-
zaam in het oog hield, dat bij zeer langdurige straffen ook 
nog een derde mogelijk is tusschen hetgeen onze groote 
gemeenschap pel ij ke gevangenissen toen waren en thans 
nog zijn en eene volstrekte .afzondering gedurende den 
ganachen straftijd. 

Wat daarvan zij , nu wij gedurende een tijdperk van 
ongeveer ach t en twin t ig jaren liet stelsel van afzondering 
hebben leeren kennen niet meer alleen uit de boeken maar 
langs den zekeren weg der ervaring, zal het wel het vei-
ligst zijn op dien weg te blijven voortgaan. Kene nieuwe 

(1) C.W. 1809, art. 39, ontw.1814, art. 86, ontw.1827, art. 81. 

(2) C.W. 1809, art. 47, ontw.1814, art. 85, ontw.1827, art. 79. 

(3) C.W. 1809, art. 42, ontw.1814, art. 89, ontw.1827, art. 84. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 
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verhouding van het langste verblijf (1) in de cel met slechts 
één jaar kan dan tonder Benig gevaar plaste hebben , maar 
de p r o e f om ook /.eer langdurige vrijheidstraffen g e h e e l 
in afzondering te doen ondergaan moet ernstig worden 
ontraden. 

Met de invoering van het nieuw»! wetboek van strafregt 
moet het tijdperk der proefnemingen, althans voorloopig, 
worden gesloten, en de ei \ ai ing heeft tot nu toe niet vol-
dingend aangetoond dat ook eene zeer langdurige gevan-
genisstraf geheel in de i el kan worden ondergaan , zonder 
gevaar vuur geest en ligehaam van den gevang, ne en 
zonder hem onbruikbaar te maken voor den terugkeer in 
het vrije leven. 

Voor die liet rekkelijk zeer weinige gevallen (2) waarin, 
volgens het nieuwe wetboek , eene meer dan driejarige 
gevangenisstraf zal worden (ingelegd, moet dus een ge-
mengd stelsel worden aangenomen. 

K e n g e m e n g d s t e l s e l , niet HUT p r o g r e s s i e v e 
s t e l s e l , al ware het alleen omdat de afzondering, niet 
gedurende enkele maanden maar gedurende drie volle jaren, 
de afzondering om haar eigen verdiensten , en niet (Mi pnml 
slaije met hare kunstmatige verzwaring en nutteloozen 
arbeid [penal labour), in het eerste tijdperk der meer dan 
driejarige straffen doel blijft en nie t , zoo als in Engeland 
en Ierland, bloot een middel om de sucht tot minder 
zwart' straf' en minder slaafschon en nuttiger arbeid bij 
den gevangene op te wekken. 

Beeda door de gunstige gevolgen die het eerste driejarige 
tijdperk van afzondering op den veroordeelde tot meer dan 
driejarige straf moet uitoefenen . is de gemeenschap voor 
hem minder gevaarlijk dan thans. Heeft men eenig ver-
trOUWen in den goeden invloed der afzondering, dan zal 
het wel moeten vaststaan dat eene gemeenschap alleen 
bestaande tusselien hen , die allen reeds drie jaren in de 
eenzaamheid der cel hebben doorgebragt, geheel in aard 
verschilt van die onzer tegenwoordige gevangenissen waar 
de veroordeelden , nog bezield met al de kwade neigingen 
of boo/.e hartstogten die ben tot liet misdrijf hebben ge-
dreven , in voortdurend verkeer worden gebragt met lot-
genuoten die , even als zi j , uit het vrije leven zijn ver-
plaatst in die wereld van misdadigers, zonder eenigen 
overgang en zonder dat eenige poging is aangewend om 
hen individueel tot beter gedachten te brengen , buiten 
den noodlottigen invloed van slecht gezelschap en valscbe 
schaamte. 

Daarenboven , als het eerste driejarig tijdperk van alle 
langdurige vrijheidstraffen in volstrekte afzondering van 
medegevangenen wordt doorgebragt, za l , al naarmate 
de bevolking onzer gemeenschappelijke gevangenissen aan-
zienlijk afneemt, ook eene betere classificatie mogelijk 
worden. Niet de duur der straf, gelijk thans , maar de 
leeftijd der gevangenen, de mate hunner ontwikkeling 
en hun gedrag moeten de grondslagen uitmaken van de 
verdeeling in klassen. Door deze grondslagen der classifi-
catie in de wet uit te drukken wordt, in verband met de 
bepalingen over de voorwaardelijke invrijheidstelling, het 
juiste denkbeeld van den stichter van het progressieve 
stelsel d a t , terwijl bij langdurige vrijheidstraffen deover-
g a n g van de vrijheid tot de straf zoo scherp mogelijk 
behoort te wezen, de overgang van de straf tot de vrijheid 
zoo zacht mogelijk moet zijn , in toepassing gebrag t , al 
kan overigens van gelijkstelling van bet gemengde stelsel 
van dit ontwerp met het iersche of het engelsche stelsel 
geen spraak zijn. 

(1) In Zwitserland SB Frankrijk 12 maanden, Zweden 2 jaar, 
Duitschland en Oostenrijk 3 jaar, Denemarken 8'/i laar, Noorwegen 
4 jaar, België 10 jaar. Rapporti pour lc congres de Stockholm, 
1878, bl. 96. 

(2) Het aantal veroordeelden tot tinditliuisstnif bedroeg in 1870, 
76, in 1871, 87, in 1872, 104, in 1873, M, in 1874, 82, in 1875, 
77, in 1876,81, en in 1877,82. Het gezamenlijk aantal veroordeelden 
tot tuehthuisstraf en correctionele gevangenisstraf (Slmtitliek bl. X en 
XIX) was in 1877, 7'J26, liet aantal tot tuelithiiisstral veroordeelden 
(82) bedroeg dns ruim 1,03 ten honderd van dit gezamenlijk aantal. 
Trekt men hiervan nu nog af hen, die thans tot het minimum der 
tuchtliuisstraf veroordeeld worden en wien onder het nieuwe stelsel 
in den regel wel geen zwaarder straf zal worden opgelegd dan 
drie jaren gevangenis, dan zullen er voor de gcclassilkt cnlc ge-
meenschap, na driejarige afzondering, zeker niet meer overbleven 
dan ongeveer ééa ten honderd van al de tot gevangenisstraf ver-
oordceldcn. 

Na deze algemeene beschouwing nog enkele npmerkin-
gen ter nadere toelichting van de artt. 11 15. 

Art. 1 1 . Ueeds zijn de gronden aangegeven waarom de 
langste duur der afzonderlijke opsluiting is gesteld op drie 
jaren. Hetzelfde maximum is aangenomen in § 22 van het 
duitsehe wetboek en lag ook oorspronkelijk in de bedoeling 
van het nederlandsch ontwerp van 1859. In de memorie 
van toelichting van dat ontwerp (ad art. N —10, 12—16) 
werd gewezen op de » aannemelijke verhouding" van drie 
jaren cellulaire tot vijf jaren gezamenlijke opsluiting. 
De redenen waarom niettemin in het ontwerp zelf liet 
maximum der celstraf op vijf jaren is geb rag t , schijnen 
dat besluit niet genoegzaam te regtvaardigen. 

Het tweede lid kent aan den gevangene bet regt toe 
om, ook na het eerste driejarig tijdperk, zijn verderen 
straftijd in de cel te blijven doorbrengen. Het gaat dus 
verder dan het duitsehe wetboek , dat eene afzondering van 
langer dan driejaren buiten toestemming van den gevangene 
verbiedt, maar hem "niet het regt toekent de voortzetting 
der afzondering tot aan het einde van zijne straf te vorderen. 
De aan eene zeer langdurige afzonderlijke opsluiting ver-
bonden bezwaren zijn alleen dan overwegend, wanneer de 
gevangene daartoe wordt gedwongen. liet ware eene on-
noodige hardheid en niet overeenkomstig bet belang der 
maatschappij hein , in strijd met zijnen wil , te noodzaken 
de cel te verwisselen met de genieenschap. Intusschen blijft 
het regt der gevangenen ondergeschikt aan het sanitaire 
voorschrift van art. 12, n°. 3. 

A r t 1 3 . Dit artikel bevat de uitzonderingen op den 
regel van art. 11. De regter bepaalt dienaangaande niets 
in zijn vonnis. De uitzonderingen zoowel als de regel zijn een 
regtstreeksch gevolg van wettelijke voorschriften, welker 
rigtige naleving is opgedragen aan en ter verantwoording 
komt van de uitvoerende magt. 

1°. Op kinderen kan voortdurende afzonderlijke opsluiting 
geen lieilzamen invloed uitoefenen. Angst en vrees 
voor de eenzaamheid der cel verijdelen bij hen de 
gunstige indrukken , die de afzondering in het gemoed 
van volwassenen achterlaat. Die waarheid werd dan 
ook reeds algemeen erkend in de afdeelingen der 
tweede kamer hij het onderzoek van het ontwerp 
van 1874 en geformuleerd in liet voorstel der com-
missie van rapporteurs om aan art. 4 van dat ont-
werp toe te voegen een nieuw lid. luidende: » Op 
> schuldig verklaarden , die den ouderdom van zestien 
» jaren nog niet hebben bereikt, wordt die straf' niet 
» toegepast". De thans voorgedragen bepaling stemt 
hiermede in beginsel overeen. In de redactie komt 
duidelijk u i t , dat het antwoord oji de vraag of de 
veroordeelde zijne straf al of niet in afzondering zal 
ondergaan , alleen afhangt van zijnen leeftijd op het 
tijdstip zijner veroordeeling. Bereikt hij gedurende 
zijnen straftijd den leeftijd van zestien jaren , dan 
mag dit geen reden zijn om hem, in strijd met het 
beginsel van art. 11 , van de gemeenschap naar de 
cel over te brengen. Het behoeft overigens naauwelijks 
herinnering dat eene goede uitvoering van art. 12 
n°. 1 bijzondere gevangenissen voor kinderen en 
wel afzonderlijk voor jongens en meisjes eischt. 

2°. Ook voor mensehen van gevorderden leeftijd is de 
cel in den regel eene ongeschikte straf. Voor hare 
gunstige indrukken zijn zij doorgaans niet meer 
vatbaar, en niet zelden verkeeren zij in denzelfden 
hulpbehoevenden toestand als kinderen, zoodat de 
eenzaamheid hen veel zwaarder drukt dan anderen. 
Blijkt dit laatste echter het geval niet te zijn, zoodat 
zij zelve de afzondering boven de gemeenschap ver-
kiezen , dan mogen zij afstand doen van een regt dat 
alleen in hun belang wordt erkend. Voorts blijkt uit 
de redactie van dit nummer, in tegenstelling van n°. 1, 
dat het van toepassing is op alle gevangenen van 
boven de zestig jaren , onverschillig of zij dien leef-
tijd reeds voor den aanvang van hun straftijd of 
eers<- gedurende dien tijd hebben bereikt. 

'A°. na geneeskund ig onderzoek. Deze woorden 
duiden genoegzaam aan . dat men liier alleen te den-
ken heeft aan ongeschiktheid wegens redenen van 
gezondheid, die een voortdurend of tijdelijk beletsel 
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opleveren om den veroordeelde op de gewone wijze 
de straf in de cel te doen ondergaan. 

Art. 1 4 . Vgl. artt. 10 en 13 ontw. 1859. Nachtelijke 
afzondering is de algemeene regel, waarvan alleen in de 
gevallen van art. 12 kan worden afgeweken. Menigmaal 
zal voor bejaarden , gebrekkigen of zieken ook de nachtelijke 
afzondering onmogelijk voor toepassing vatbaar zijn ; terwijl 
de angst van vele kinderen juist voor de nachtelijke een-
znainbeid het noodzakelijk of' wenschelijk kan maken die 
eenzaamheid te matigen of op te heffen. In enkele gevan-
geuissen voor jeugdige gedetineerden buitenslands beeft 
deze o\ci\veging er toe geleid , dat men de wanden der 
slaapcellen ten deele van traliewerk heeft gemaakt, bijeene 
gestrenge opvatting der afzondering zou dit niet geoorloofd 
/.ïjn, maar, werd het wenschelijk bevonden dit voorbeeld 
na te volgen, dan zou ook daartoe art. 14 de bevoegdheid 
geven. 

Art. 1 5 . Verpligte arbeid is een wezenlijk bestanddeel 
der gevangenisstraf. De wet moet dit uitdrukken, maar 
de verdere regeling der zaak overlaten aan reglementaire 
voorschriften (art. 29). 

C. 

Opbrengst van den arbeid (artt.. lO—18) . 
» De opbrengst van onverpligten arbeid des gevangenen 

» is zijn eigendom " (art. 18 , eerste lid). Dit ligt zoozeer in 
den aard der zaak , dat de wet het niet zoude behoeven uit 
te drukken, wanneer nevens de erkenning van dien eigen-
dom niet tevens eene beperking ware gevoegd (art. 18 , 
tweede lid), wanruit volgt dat de gevangene ook over de 
opbrengst van den bier bedoelden arbeid gedurende zijn 
verblijf in liet gesticht het beheer en de vrije beschikking 
mist, daar zij eerst » bij zijne invrijheidstelling geheel ter 
«zijner bescbikking (wordt) gesteld, voorzoover zij niet 
» reeds gedurende den straftijd ten zijnen behoeve is aan-
»gewend, aan hem afgestaan of' niet zijne toestemming 
»aan zijne betrekkingen is uitgekeerd". Welke regelen 
bet bestuur der gevangenis hierbij te volgen beeft, zal 
nader moeten blijken uit den algemeenen maatregel van 
inwendig bestuur bedoeld in art. 29. 

» De opbrengst van den verpligten arbeid (des gevangenen) 
» is eigendom van den s taat" (art. 16, eerste lid). De juist-
heid van dit beginsel schijnt onbetwistbaar. Tegenover het 
eigendomsregt van den staat wordt echtereen z u i v e r 
p e r s o n e e l regt van den gevangene erkend op een even-
redig deel van de opbrengst, waarvan hel bedrag zal moeten 
worden bepaald bij den in art. 29 bedoelden algemeenen 
maatregel van inwendig bestuur. De toekenning van zoo-
danig regt is een voortdurende prikkel tot arbeidzaamheid 
en tevens vordert het algemeen maatschappelijk belang, 
vooral bij langdurige straffen, dat de gevangene de gevan* 
genis niet verlate zonder eene uitgaanskas waardoor hij, 
in afwachting van werk, in de eerste lévensbehoeften kan 
voorzien of die hem in staat stelt de noodige gereedschap-
pen of materialen tot het verrigten van eenigen arbeid aan 
te koopeu. Intusschen behoeft het geheele aandeel vanden j 
gevangene in de opbrengst van zijnen arbeid niet tot uit-
gaanskaS te strekken. Men gedeelte kan gedurende den 
straftijd hem worden afgestaan, ten zijnen behoeve aan 
gewend of met zijne toestemming aan zijne betrekkingen 
worden uitgekeerd (art. 16, derde lid). Met opzet is de ruime 
uitdrukking »ten behoeve van den gevangene" gekozen. 
Zij omvat alles wat ten zijnen nutte of gerieve kan strekken, 
b. v. ook den aankoop van boeken of gereedschappen voor 
onverpligten arbeid. Deze gebeide bepaling is overigens 
facultatief en hare toepassing dus afhankelijk van het ge-
drag des gevangenen. 

Het zuiver personeel karakter van het hier erkende regt 
des gevangenen komt uit in het vierde lid van art. 1(>: 
» De uitgaanskas is onvervreemdbaar". De gevangene kan 
er dus niet over beschikken ten behoeve van anderen hetzij 
viiór zijn ontslag, hetzij daarna, wanneer zij hem bij zijn 
ontslag nog niet of nog'niet geheel is uitbetaald. Uit hare 
onvervreemdbaarheid volgt overigens van zelf, dat zijniet 
voor inbeslagneming vatbaar is. Ook kunnen, volgens de 
uitdrukkelijke bepaling der wet. de erfgenamen van den ge-
vangene geen regt doen gelden op datgene wat hem bij zijnen 
dood nog als uitgaanskas mogt zijn verschuldigd. De uit-

gaanskas toch heeft geen ander doel dan eene persoonlijke 
tegemoetkoming aan den gevangene bij of op bepaalde tijd-
stippen na zijn ontslag. Dat doel vervalt door zijn overlijden 
hetzij voor, hetzij na het verlaten van het gesticht, en het 
eigendomsregt van den staat treedt dan weder op den 
voorgrond. 

Van het inhouden van een deel der opbrengst van den 
arbeid gedurende den geheelen straftijd , niet bet doe] om 
dit den gevangene bij zijn ontslag ter hand te stellen , dus 
van eene eigenlijke uitgaanskas, kan de rede niet zijn bij 
levenslange straf. Intusseheii brengt de billijkheid mede te 
bepalen, dat zoo de veroordeelde tot levenslange gevan-
genisstraf, na verleende gratie, de gevangenis verlaat, hem 
een gedeelte der opbrengst van zijnen arbeid kan worden 
toegekend (art. 17, tweede lid). Overigens geldt ook ten 
zijnen aanzien art. ]('», alin. 1 en :i (art. 17, eerste lid). 

D. 

Onderwijs, godsdienstoefeningen (artt. 19, 20). 

Art. 1W. » In de gevangenissen wordt voldoend onderwijs 
gegeven". Tegenover <ie verpligting van den gevangene 
tot arbeid staat de verpligting van den staat om door 
» voldoend onderwijs", zooveel mogelijk , een besehavendeii 
invloed op hem uitteoefenen, zijne kwade neigingen te 
onderdrukken en hem op den terugkeer in bet vrije leven 
voor te bereiden. De wet kan en moet ach 1 opalen tot 
het uitspreken van dit algemeene beginsel. Alle bijzonder-
heden der uitvoering, inzoover zij in het geheel voor rege-
ling door wettelijke voorschriften vatbaar zijn, 'worden 
overgelaten aan den algemeenen maatregel van inwendig 
bestuur en ten deele zelfs aan de huishoudelijke regleniun* 
ten, bedoeld in art. 29. ' 

Art. a o . \ olgens dit voorschrift worden in de gevange-
nissen godsdienstoefeningen gehouden, liet is natuurlijk 
wenschelijk, dat dit geschiede afzonderlek voor de ouder-
Bcheidenë godsdienstige gezindten. Dit intusschen kan 
alleen voor »zooveel mogelijk" werden voorgeschreven. 
Voor gemeenschappelijke godsdienstoefeningen vorderen 
sommige gezindten een minimum van belijders der h e r 
harer kerk, dat niet altijd in elke gevangenis tegenwoordig 
is. Het spreekt echter van zelf dat, ook waar geineen-
schappelijke godsdienstoefeningen .onmogelijk zijn. voor 
individuele godsdienstige toespraak en leiding zorg kan en 
behoort te worden gedragen. 

Ieder, ook de gevangene, belijdt zijne godsdienstige 
meeningen met volkomen vrijheid (art. 164 gw.). Dwang 
tot uitoefening of bijwoning van godsdienstige plegtighe-
den is met die volkomen vrijheid van godsdienstige helij-
denis onvereenigbaar. Daartegen door eene wetsbepaling 
(art. 20, tweede lid) te waken scheen niet overbodig. 

Voorwaardelijke invrijheidstelling l a r t l a i — 2 3 ; . 

De voorschriften over de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling hebben ten doel hun , die eene eenigzins Langdurige 
gevangenisstraf' ondergaan , den steeds zoo moeijelijken 
overgang tot de volle vrijheid ligter te maken. De VOOIV 
waardelijke vrijlating kan er veel toe bijdragen , om liet 
wantrouwen en de vooroordeelen te nverw innen , welke thans 
nog algemeen tegen ontslagen gevangenen bestaan en 
velen onder hen, ook die met de beste voornemens zijn 
bezield, beletten duor de uitoefening van een eerlijk bedrijf 
genoegzaam in hunne behoeften te voorzien. Hij die met 
een verlofpas (ticket of ItdVe) ontslagen is. zal minder 
moeijelijkheden op zijnen weg ontmoeten, minder \veige- 
ringen op zijne vraag om arbeid te vreezen hebben, omdat 
de meester die hem in dienst neemt, eene zeer groote 
magt over hem uitoefent, daar bij slecht gedrag eene 
behoorlijk gestaafde kennisgeving aan de politie voldoende 
is om hem weder in de gevangenis tedoen opnemen. Ook 
is het een algemeen maatschappelijk belang, dat langdurige 
vrijheidstraffen feitelijk kunnen worden ingekort zonder 
gevaar voor de openbare orde en veiligheid. 

Niettemin werd liet stelsel van voorwaardelijke vrijlating, 
nadat het in Ierland en Engeland reeds vele jaren had 
gegolden , op het vasteland van Europa nog fel bestreden 
op theoretische en praktische gronden. 

file:///veige-
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Men meende, dat door dit stelsel inbreuk werd gemaakt 
eensdeels op de uitsluitend aan den regter toekomende be-
voegdheid om de mate , den duur der straf vooraf te be-
palen , anderdeels op liet souvereine regt van gratie van 
een deel der bij regterlijk vonnis opgelegde straf. 

De ongegrondheid dezer beweringen is elders reeds vol-
dingend aangetoond (1). Daarover dus slechts een enkel 
woord. 

Art. 21 van bet ontwerp doet niets te kort aan 's regters 
uitsluitende bevoegdheid, om binnen de grenzen der wet 
den duur der tijdelijke gevangenisstraf te bepalen. Ook kan 
niet worden toegegeven , dat dit artikel eenige inbreuk 
maakt op 's Konings grondwettig regt van gratie. Bij gratie 
wordt de nog niet ondergane straf, ook van den voorwaar-
delijk ontslagene, kwijtgescholden. Het uitreiken van den 
verlofpas beeft geen ander gevolg dan de voorwaardelijke 
en steeds herroepelijke vrijlating van den gevangene. l)aar-
enboven stelt de wet vereUchten voor die vrijlating, zooals 
toestemming van den veroordeelde, goed gedrag , bet 
ondergaan hebben van een evenredig deel van zijnen straf-
tijd , waarvan de uitoefening van bet grondwettig regt van 
gratie niet afhankelijk mag worden gesteld. 

Ook de praktische bezwaren, tegen de voorwaardelijke 
vrijlating aangevoerd, zijn met aandacht overwogen, maar 
niet afdoende bevonden. 

Dit stelsel kan geene goede vruchten opleveren zonder 
een voort turend en naauwlettend toezigt der politie (art. 29 , 
tweede lid), maar juist in dit toezigt zien velen een be-
zwaar , omdat zij het niet genoegzaam onderscheiden van 
de eerste der in art. 11 C. P. vermelde accessoire straffen, 
die in Nederland . als weinig overeenkomstig met den neder-
landscben volksaard , reeds bij art. 3 van het souverein 
besluit van 11 December 1813 {Staatsblad n°. 10) werd 
afgeschaft. Beide zaken intusschen verschillen gebeel in 
aard en strekking. Het stellen onder het toezigt van de 
hooge politie werpt een ouuitwiscbbaren blaam op iemand , 
die zijne eigenlijke straf reeds heeft ondergaan en belet 
hem aanhoudend zich vrij in de maatschappij te bewegen 
(arlt. 44—46 C. P.); het hier bedoelde toezigt daarentegen 
betreft personen , die hunne eigenlijke straf nog niet geheel 
hebbeu on tergaan , het treedt als bet ware in de plaats 
van het veel gestrengere, door muren en grendels verze-
kerde toezigt van den gevangenbewaarder. En dit toezigt 
strekt niet alleen tot beveiliging van de maatschappij, 
maar evenzeer in het belang van den veroordeelde, die om 
zijn goed gedrag voorwaardelijk ia ontslagen. Immers, 
met het oog op de voortdurende waakzaamheid der politie 
ten zijnen opzigte, zal men hem met te meer gerustheid 
het vertrouwen schenken, zoo noodig om hem in den eersten 
tijd na zijn ontslag en voordat zijn straftijd is verstreken , 
in zijne goede voornemens te sterken en aan werk te belpen. 
Eindelijk zij nog opgemerkt, dat bet politie-toezigt over 
de voorwaardelijk ontslagenen in het land der individuele 
vrijheid bij uitnemendheid, Engeland, niet alleen sedert 
jaren bestaat, maar aldaar nimmer tot ernstige bezwaren 
aanleiding heeft gegeven. 

Ook op een anderen grond is het stelsel van voorwaar-
delijke invrijheidstelling bestreden. Zelfs bij het meest 
waakzame toezigt der politie, maakte men zich beducht 
voor ernstige aanrandingen van de openbare orde door de 
voorwaardelijk vrijgelatenen, aanrandingen zoo als die 
werkelijk van de zijde der ticket of Irate mm, in Engeland 
hebben plaats gehad. Ten onregte echter beroept men zich 
op dit voorlteeld. De a a n v a n k e l i j k ongunstige ervaring 
in Engeland moet niet geweten worden aan het stelsel , 
maar aan hetgeen men op het londcnsche congres van 
1872(2) heeft genoemd de e l l e n d i g e toepassing van bet 
stelsel door de voorwaardelijke vrijlating van een groot 
aantal veroor leelden niet om hun goed gedrag , maar een-
voudig wegens plaatsgebrek in de gevangenissen, ont-
staan teil gevolge van de vervanging der deportatie, als 
deel uitmakende van de straf, door vrijwillige deportatie 
na het einde der straf. 

Daarenboven staan tegenover de aanvankelijk ongunstige 
ervaring van Engeland, die daar echter niet heeft geleid 
tot verwerping maar tot betere toepassing van het stelsel, 
de zeer gunstige uitkomsten in Ierland (1) niet alleen , 
maar vooral ook in Saksen. Omtrent deze laatste vindt 
men hoogst belangrijke opgaven in de memorie van toe-
lichting van het duitsche strafwetboek (2). Daaruit blijkt, 
onder meer, dat in Saksen gedurende zeven jaren (1862-
18(i8) 988 gevangenen met verlofpas werden ontslagen , 
en dat van slechts zes die verlofpas liehoefde te worden 
ingetrokken. Het was voornamelijk deze gunstige er-
varing, die er toe leidde de voorwaardelijke vrijlating 
ook in het duitsche rijkswetboek te doen opnemen. Zuricb 
volgde dit voorbeeld in zijn wetboek van 1871 (§§ 14 — 16), 
Oostenrijk en Italië in hunne jongste ontwerpen (3). 

Ook de ondervinding in Pruissen is gunstig voor het 
stelsel. Dit blijkt ouder anderen uit de volgende , aan offi-
cieTe bronnen ontleende, cijfers aangaande de werking in 
de eerste twee jaren na de invoering van het nieuwe straf-
wetboek. 

1871. 1872. 

voorwaardelijk ontslagenen 1579 953 

in den loop des jaars overleden . . . . 4 4 
het gedrag gaf geene aanleiding tot kla-

gen bij 1485 880 

het gedrag was niet geheel onberispelijk, 
maar gaf geen grond tot intrekking 
van het ontslag bij 11 5 

wegens nieuwe misdrijven kwamen in ge-
regtelijk onderzoek 3:'» 28 

wegens slecht gedrag en ongeoorloofde 
verwijdering van de hun aangewezen 
woonplaats werd bet ontslag ingetrok-
keu bij 50 40 

Wat bij deze opgaven in het oog valt is het afnemend 
aantal der voorwaardelijk ontslagenen in de twee eerste 
jaren na de invoering van het wetboek, in 1871, 1579, 
in 1872 slechts 953. De verklaring van dit verschijnsel 
is , volgens de verstrekte inlichtingen der pruissische rege-
r i n g , deze. § 3 der ministeriële instructie van 21 Januarij 
1871 betreffende de uitvoering der §§23—26 van het duit-
se be rij ksstrafwetboek (toen nog strafwetboek voor den 
noordduitschen bond) stelt als vereischte voor het voor-
waar lelijk ontslag, dat de gevangene zich gedurende 
zijn verblijf in de gevangenis heeft gedragen overeenkom-
stig de reglementaire voorschriften (Anstalts-Ordnung) » en 
»tegelijkertijd in zijn geheel gedrag dien ernst aan den 
» dag heeft gelegd, die als een waarborg mag worden 
» aangemerkt , dat hij de bij zijn ontslag gekoesterde ver-
» wachtingen niet te leur zal stellen". Er werd nog bijge-
voegd , dat de voordragt tot ontslag nimmer gegrond mag 
zijn op de omstandigheid alléén, tlat de gevangene niet 
disciplinair was gestraft; en dat daarentegen een enkel 
disciplinair vergrijp, bij overigens bevredigend gedrag, die 
voordragt niet onvoorwaardelijk behoeft uit te sluiten. Hoe 

(1) Die rechtliche Zuliissigkeit der „ bedingten Entlassung" von 
dr. SI 'RANOER (Strafrechtszeitung, 18138, Augustus — Heft), en: la 
question de la libcration conditionnelle des condainnés, abstraction 
faite du systéme irlandnis, van mr. M. .S. P O L S , in Rapport» voor 
het congres van Stockholm, 1878, bl. 60 en volg. 

(2) Redevoering van mr. F . H I L L . (Handelingen, bl. 420). 

(1) Redevoering van sir W. CROFTOX, in de handelingen van 
het lontlensche congres, bl. 417, 418. 

(2) Motive zu dem Entwurfe eines Strafgesetzbuchs filrden Nord-
deutschen Uund, bl. 37—47. Vgl. SCHWARZE, Comraentar zum 
Strafgesetzlmch liir das Deutsche Reich (84e uitgaaf van 1873), 
bl. 109—111. 

(3) De beroemde criminalist dr. G L A S E R , oostenrjjksch minister 
van justitie tijdens de aanbieding van het ontwerp van 7 Nov. 1874 
aan het huis van afgevaardigden, zeide ter inleiding der toelichting 
van de §§ 18—23 (Entlassung auf Widerruf): „Die Entlassung 
„ auf Widerruf (sogenannte Heurlaubung der Stradinge) ist bereits 
„von langerer Zeit in England, Irland, Oldenburg (in derAnstalt 
„ Vechta) und in Sachsen, in neuerer Zeit aucli in den Schweizer 
„ Cantonen Aargau und Zürich eingefiihrt und bekanntlich auch in 
„ das Deutsche Strafgesetz aufgenommen werden. Sie hat sich in 
„ doppelter Riehtung als eine treftliche Institution bewahrt; einmal 
„ durch die gunstige Einwirkung auf das Verhalten der .Straflinge 
„ in der Haft, dann aber auch dadurch, dass sie den Strafling fiir 
„die volle Freiheit vorbereitet, indem sie ihm bei seinem Austritte 
„ aus dem Straforte in dem Widerstande gegen die ersten und ge-
„ fahrlichsteu Vcrsuehungen zuiu Rückfalle kraftigf. 
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goed en duidelijk die voorschriften ook zijn, de praktijk 
was daarmede in het eerste jaar na de invoering van liet 
wetboek niet in overeenstemming. Veeleer werd de voor-
dragt tot voorwaardelijk ontslag regel ten aanzien van 
alle gevangenen, die drie vierden van hun straftijd in de 
gevangenis hadden doorgebragt, en wier gedrag geen aan-
leiding had gegeven tot klagten. De regering wees er 
toen in nadere voorschriften bij herhaling op, dat meer 
dan deze negatieve bewijzen van uiterlijk goed gedrag, 
alzoo positieve bewijzen van werkelijke; en ernstige verbe-
tering, gepaard aan gegronde vooruitzigten , dat de veroor-
deelde zich de gunst van het voorwaardelijk ontslag waar-
dig zoude willen en kunnen maken , werden gevorderd 
om dit te verleenen. Het natuurlijk gevolg was , dat de 
voordragten tot ontslag aanmerkelijk afnamen en dat daar-
enboven in een aanzienlijk aantal gevallen het voorgedra-
gen ontslag niet werd verleend. De vrijlating met verlofpas 
werd aldus wat zij behoort te zijn , eene uitzondering ter 
belooning van ongewoon goed gedrag , als gevolg van 
ernstige verbetering. De verhouding tusschen het ontslag 
en de intrekking van het ontslag , en daarop komt het 
bij de beoor leeling der werking van het stelsel hoofdzake 
lijk a an , werd nu in 1873 en volgende jaren, bij toene-
mende vermindering van het aantal ontslagenen, ook steeds 
gunstiger (1). 

Dit blijkt uit de onderstaande cijfers: 
1873. 1874. 1875. 1876.1877.1878. 

Aantal voordragten tot 
ontslag 516 439 419 439 444 402 

Hiervan werden: 

a. afgewezen 274 294 305 334 289 248 

b. ingewilligd zonder her-
roeping 237 141 110 103 150 152 

e. ingewilligd met her-
roeping 5 4 4 2 5 2 

516 439 419 439 444 402 

Met deze ondervinding, die in overeenstemming is met 
de gunstige resultaten vroeger in Ierland en in Saksen 
verworven, voor oogen, kan men gerust het voorbeeld 
van den duitschen wetgever volgen. 5laar men drukke het 
voetspoor van dien wetgever dan ook hierin, dat men de 
regeling dezer nieuwe instelling, zooveel mogelijk, over-
late aan praktijk en ervaring en dus zoo min mogelijk 
belemmere door voorschriften der wet. Deze regele alleen 
de vereischten der voorwaardelijke invrijheidstellingen van 
hare herroeping, benevens de toerekening van den in 

(1) In Duitschland, by name in Pruissen, bljjft de zaak op den 
duur de openbare aandacht trekken. In het pruissischc huis van 
afgevaardigden maakte zy by de behandeling der staatsbegrooting 
voor 1877 het onderwerp uit eener belangrijke interpellatie. Uit 
het in de laatste jaren steeds toegenomen aantal afwyzingen van 
door de besturen der gevangenissen gedane voordragten tot voor-
waardelijke invryheidstelling werd door sommigen afgeleid, dat de 
regering deze niet zeer gunstig gezind was. Die gevolgtrekking 
echter werd door de regering krachtig bestreden. Volgens haar oordeel 
was het verkeerd uit de medegedeelde cyfers af te leiden, dat men 
in 1871 zeer ruim was geweest in het toestaan van de aanvragen 
en eerst in 1872 m 1873 eene geheel tegenovergestelde rigtingwas 
gaan volgen. Daarbij toch werd al dadeiyk uit het oog verloren , 
dat in het eerste jaar na de invoering van het rykswetboek al le 
gevangenen, op wie de nieuwe instelling kon worden toegepast, 
voor die toepassing geiyktydig in aanmerking kwamen. Verder werd 
door de pruissische regering opgemerkt, dat zy, vasthoudende aan 
de beginselen der instructie van 21 Jan. 1871, elke aanvraag zeer 
naauwkciirig deed onderzoeken, met het oog op de individualiteit 
van den gevangene, z(jn karakter en gedrag benevens zijne uitzigten 
om, in vryheid gesteld, eene kostwinning te vinden. Was van dit 
onderzoek het gevolg, dat vele aanvragen werden afgewezen, die 
goed gemotiveerde afwüzineen waren niet in stryd, maar veeleer 
in overeenstemming met de juiste opvatting van § 23 van het ryks-
wetboek. Na deze inlichtingen gehoord en overwogen te hebben, 
sprak de commissie van onderzoek uit het huis van afgevaardigden 
als haar meening uit, dat de zorgvuldige beoordeeling vandevoor-
dragten tot invryheidstelling, die in een groot aantal gevallen tot 
afwyzing leidde, geenzins voortsproot uit afkeer van de nieuwe 
instelling, terwyi veeleer was gebleken van het voornemen der 
regering om die instelling zooveel mogeiyk te ontwikkelen en uit-
gebreider te doen werken. 

vrijheid doorgebragten tijd op den straftijd (art. 21) (1); 
zij wijze rentier aan de magt bevoegd tot het verleenen 
en intrekken der verlofpassen en tot aanhouding der voor-
wiiardelijk vrijgelatenen (art. 22). Al wat verder noodig is 
om het stelsel in werking te brengen, blijve overgelaten 
aan algeineene maatregelen van inwendig bestuur (art. 23). 

Hechtenis (artt. 24-27). 

(1) s t raf t i jd in dit artikel ig de tijd. die in de gevangenis 
moet worden doorgebragt hetzy ingevolge een vonnis van veroor-
deeling, hetzy krachtens een koninklijk besluit van gratie. Van de 
gunst der voorwaardelyke invryheidstelling kan dus ook de tot 
levenslange straf veroordeelde genot hebben, wanneer die straf 
hetzy vórtr hare uitvoering geheel, hetzy na hare uitvoering voor 
het nog te ondergaan gedeelte, in tydeiyke gevangenisstraf is ver-
anderd. 

(2) Vgl. JOHN, Entwurf mit Motiven zu einem Strafgesetzbuche 
für den Norddeutschen Bund, S. 78—81; handelingen van het lon-
densche congres, bl. 408—410. 

(3) NTPBLS, C. P. B. interprété, ad art. 17. 
(4) § 13. Die Strafe der Einschliessung beateht in Freiheitsent-

ziehung mit Beaufsichtigung der Beschiittigung und Lebensweise 
der Gefangenen; sie wird in Festungen oder in anderen besonders 
dazu bcstimmten Kiiumen volstreckt. 

Die Einschliessung kann nicht iiber zwanzig Jahre erkannt werden. 

Algemeen kennen de nieuwere strafwetgevingen naast 
den dwangarbeid, waar die nog gevonden wordt, de 
tuchthuis- en gevangenisstraf, eene bijzondere soort van 
vrijheidstraf, welke alleen bestaat in de opsluiting van den 
veroordeelde zonder verdere beperking van persoonlijke 
vrijheid dan die, welke de orde en de tucht in het gesticht, 
waar hij zich bevindt, noodzakelijk eischen. 

Onder de mannen der wetenschap heersclit over de nood-
zakelijkheid van deze eenvoudige vrijheidsberooviug weinig 
verschil van gevoelen (2); in de wetboeken is zij onder ver-
schillende benamingen bekend. Zoo werd in Frankrijk reeds 
bij de wet van 28 April 1832, onder den naam van detention, 
eene bijzondere straf ingevoerd voor politieke misdaden 
die, ofschoon door art. 7 van den gewijzigden C. P. ge-
rangscliikt onder de lijf- en onteerende straffen, uit haren 
aard , als wordende ondergaan in een fort op het conti-
nentaal gebied van den staat zonder dwang tot arbeid , 
niet onteerend kan worden geacht. Dezelfde straf is met 
dezelfde benaming en ongeveer gelijke strekking overge-
gaan in de artt. 7 , 3°. , 16 en 17 van het belgisch straf-
wetboek (3) da t , gelijk reeds vroeger werd opgemerkt, 
de qualificatie van onteerende straffen niet meer kent. In 
aard en strekking geheel overeenstemmende met de detentie 
van den gewijzigden C. P. was dj opsluiting (liinschlies-
sung) van het pruissische strafwetboek van 18ïl (4). Uit 
dit wetboek ging zij over in het duitsche rijkswetboek , 
met verandering der benaming in die van » Festungshaft", 
met bepaling, dat zij ook voor het leven kan worden opge-
legd en met inkorting van het maximum van haar tijde-
lijken duur tot vijftien jaren. Het duitsche wetboek bedreigt 
de vestingstraf alternatief met tuclithuisstraf tegen poli-
tieke mis drijven en als eenige slraf tegen duel. Naast de 
» Festungshaft" (§ 17) kent dit wetboek ook nog eene 
eenvoudige » Haft" (§ 18) van een dag tot zes weken als 
regelmatige vrijheidstraf tegen overtredingen , tevens alter-
natief niet gevangenisstraf en geldboete bedreigd tegen 
beleediging (§ 185). 

Is het wenschelijk bij ons het voorbeeld der fran.-che , 
belgische en duitsche wetgevingen in hoofdzaak te volgen 
en dus nog eene andere vrijheidstraf aan te nemen nevens 
de gevangenisstraf? 

Het antwoord op die vraag kan niet anders dan beves-
tigend zijn, maar het is noodig daarbij reeds dadelijk te 
doen uitkomen wat in een strafstelsel, dat het tuchthuis 
niet ken t , de eigenlijke strekking moet zijn der eenvoudige 
vrijheidsberooving (hechtenis). 

Gevangenisstraf is in het ontworpen strafstelsel, het werd 
bij de algemeene beschouwingen daarover reeds aangetoond , 
noch in naam noch inderdaad eene onteerende straf. Niet-
temin zal in het volksbewustzijn altijd, en niet geheel ten 
onregte , eenige schande verbonden blijven aan het verblijf 
in de gevangenis, en eene veroordeeling tot gevangenisstraf 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 
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iemand steeds min of meer in de algemeene schatting doen 
dalen. Dit gevolg moet men trachten te vermijden voor hem 
wiens vergrijp wel in bet belang der openbare orde beteuge-
ling eischt, maar wiens met de wet strijdige handeling uit 
haren aard noch het kenteeken is van zedelijke verdorven-
heid , noch eenige booze hartstogt aan het licht brengt. 
Daarenboven , gevangenisstraf gaat in het stelsel van dit ont-
werp gepaard met strenge methodische t u c h t , met dwang 
tot bepaalden en zooveel mogelijk aanhoudenden arbeid. Het 
denkbeeld van beteugeling van de kwade neigingen of booze 
hartstogten , waaruit het misdrijf ontsproot, van zedelijke 
verbetering en maatschappelijke rehabilitatie gaat hierge-
paard met dat van straf. Dat denkbeeld staat niet op den 
voorgrond bij de straf, kan daaraan geene leiding of r igt ing 
geven , waar alleen tegen de maatschappelijke , niet tegen 
de hoogere zedelijke orde la misdreven (1). Gaat men uit van 
dete beginselen, dan inagde eenvoudige vrijheidsberooving 
(hechtenie) «teen middel zijn in de hand desregters , om naar 
willekeur de strenge tucht der gevangenis voor den man 
van opvoeding en beschaving op wien zij in den regel het 
zwaarst d r u k t , ligter te maken (2), maar d e w e t moet 
haa r , behoudens het bepaalde bij de artt. 31 en 4 4 , be-
dreigen a l s e e n i g e v r i j h e i d s t r a f en alléén te rzake 
van die feiten, voor welker strafbaarheid opzet geen ver-
eischte i s , alzoo alleen tegen overtredingen en tegen mis-
drijven zonder opzet gepleegd (delicta culposa) (3). 

Na deze algemeene beschouwingen kan de toelichting der 
bijzondere bepalingen aangaande de hechtenis (artt. 24—27) 
beknopt zijn. 

Art. 2 4 . Het maximum moet, behoudens de bepalingen 
van het tweede l id , niet hooger worden gesteld dan een 
jaar. Moet het misdrijf door eene straf van langeren duur 
worden getroffen, dan is het ook van zooveel gewig t , 
dat het belang der openbare orde eischt daartegen gevan-
genisstraf te bedreigen. Het tweede lid s temt , wat de 
strafverhooging wegens verzwarende omstandigheden be-
treft, overeen met art. 10, derde lid. 

Art. 2 5 . Zal eene hechtenis van een , twee of drie dagen 
eene eenigzins gevoelige straf zijn en dus krachtig mede-
werken tot handhaving ook van plaatselijke politie-veror-
deningen, dan moet de bevoegdheid niet bestaan om haar 
in gezelschap van anderen te ondergaan. Bij straffen van 
langeren duur daarentegen is de opsluiting op zich zelve 
reeds eene gestrenge straf. Zij zoude clan aanmerkelijk 
worden verzwaard en dus het karakter van enkele vrijheids-
berooving verliezen zoowel door eene gedwongen afzondering 
voor hen, die de gemeenschap, als door een gedwongen ver-
keer met anderen voor hen, die de eenzaamheid verkiezen. 
Daarom bepaalt het tweede lid van art. 25, dat de hechtenis 
voor langer dan drie dagen ter keuze van den veroordeelde 
wordt ondergaan in afzondering of in gemeenschap, het laat-
ste echter alleen voorzoover de omstandigheden het toelaten. 
Dit voorbehoud is noodig, omdat men hem, die de afzon-
dering verkiest, nimmer in gezelschap van anderen behoeft 
te brengen , maar daarentegen niet altijd gezelschap, althans 
passend gezelschap verschaffen kan aan hem, die de voorkeur 
geeft aan de gemeenschap. 

A r t . 2 7 . Dwang tot bepaalden arbeid bestaat voor den 
in hechtenis gestelde niet. Hij is , behoudens de voorschriften 
van orde en tucht in het gesticht, vrij in de keuze van 
zijnen arbeid en geniet daarvan de voile opbrengst. Het 

(1) L'amélioration morale a beaucoup moins a faire; Ie temps 
et la réclusion suflisent; Ie but que lc législateur se propose, c'cst 
la séeurité de la société, et la détenrion 1'assure. Il est donc inutile 
de 1'aggraver soit par Ie régime humiliant, soit par les travaux 
pénibles des prisons. CBAUVEAU et HH.IK. theorie du C. P., I , 
n*. 166. 

(2) Zoo intusschen begreep het art. 19 van het be(jersche wet-
boek van 1862, luidende: „Die Zuchthaus-oder Gefangnisstrufe ist 
„ in einer Festung zu vollziehen, wenn es das Gericht der Bil-
„ dungstufe oder den biirgerlichen Verhiiltnissen des Verurtheilten, 
„ sowie den besonderen Umstiinden der That oder der ihr zu Grunde 
„ gelegenen Gesinnung angewesen tindet und in dem Strafurtheile 
„ verordnet." 

(3) Artt. 172, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 219, 3de lid 
220, 3de lid, 259, 306, 333—335, 399, 413, 415, 417, 2de lid, 
419, laatste lid en 468, 2de lid. 

moet eohtef hem die deze straf ondergaat, niet vrijstaan, 
zoo hij tot werken in staat i s , zijnen tijd werkeloos door 
te brengen. Het tweede lid geeft dus de bevoegdheid hem 
in dat geval te onderwerpen aan de voorschriften over den 
arbeid der gevangenen (artt. 15 en 16). 

IV. 

Bepalingen aan gevangenisstraf en hechtenis gemeen 
(artt. 2 8 - 3 0 ) . 

A. 

Aanwijzing van den duur der tijdelijke gevangenis-
straf en der hechtenis in de regterlijke 

uitspraak (Art. 28) . 

De duur der gevangenisstraf wordt, volgens art. 40 C. P. 
en art, 1 der wet van 22 April 1864 (Staatsblad n°. 29), 
in de regterlijke uitspraak aangewezen in jaren, maanden 
en dagen. 

Het is wenschelijk ook eene veroordeeliug bij weken 
toe te laten. In de praktijk kan die tijdsbepaling goede 
diensten bewijzen, en er is te minder grond om haar uit 
te sluiten, daar alle weken gelijk van duur zijn en niet 
zooals de naanden door wetsduiding (art. 95) gelijk be-
hoeven te worden gemaakt. 

Het artikel verbiedt aanwijzing van den duur der straf 
door gedeelten van dagen , weken en maanden. Daaruit 
volgt , onder meer, dat de bevoegdheid vervalt om gevan-
genisstraf op te leggen van een half j a a r , eene bevoegd-
heid die thans bestaat uit kracht van art. 2 der wet van 
28 Junij 1851 (Staatsblad n°. 68) in verband met het tweede 
lid van art, 9 der wet van 29 Junij 1854 (Staatsblad n". 102), 
doch in de praktijk aanleiding geeft tot bazwaar, daar het 
aantal dagen van het gewone kalenderjaar niet door twee 
deelbaar is (1). 

B. 

Wettelijke bepalingen omtrent gevangenisstraf en 
hechtenis buiten het wetboek. 

Algemeene maatregel van inwendig bestuur , huis-
houdelijke reglementen (art. 29 ) . 

Wat de wet omtrent den aard, den duur en de onder-
scheidene kenmerken der vrijheidstraffen moet bevatten, 
is opgenomen in 'het ontwerp. Dit alles behoort tot het 
strafstelsel en is dus te beschouwen als een onmisbaar be-
standdeel van het wetboek van strafregt (2). 

De algemeene voorschriften daarentegen ter uitvoering 
van het bij het wetboek in hoofdtrekken geregelde straf-
stelsel moeten worden overgelaten aan een algemeenen 
maatregel van inwendig bestuur. Daartoe behooren in de 
eerste plaats de bepalingen betreffende de inrigting en het 
oeheer der strafgestichten. Alles, wat de inwendige rege-
ling betreft, is van zoo afwisselenden aard, dat het niet 
vatbaar is voor eene wettelijke voorziening: al het eigenlijk 
huishoudelijke van het gest icht , regeling van de verple-
g ing zoowel gewone als buitengewone, wijze van kleeding, 
l igging , voeding, kant ine, pistole, toezigt enz. is daar-
onder begrepen. Het bestuur eener gevangenis is voorts 
geene zelfstandige magt , maar een tak der administratie, 
ressorterende onder een departement van algemeen bestuur. 
Regeling van dit beheer bij de wet zoude'nadeelig werken, 
als belemmerende de administratieve magt in hare vrijheid 
van handelen, eene onmisbare voorwaarde van hare volle 
verantwoordelijkheid voor alles wat het bestuur der ge-
vangenissen betreft. 

Voorts worden bij maatregel van inwendig bestuur in 
het algemeen geregeld de arbeid, het onderwijs, degods-
dienstoefening en de tucht in de gevangenissen. De artt. 3 1 , 
32 en 33 van het eerste boek van 1847, overgegaan in de 
artt . 5 , 6 en 7 der wet van 28 Junij 1851 (Staatsblad 
n*. 68), zijn van geheel reglementairen aard en behooren 
dus geene plaats te vinden in het wetboek. 

(1) Zie an-est van den hoogen raad, van 20 Januarij 1873, 
Weekblad tan hel liegt, n°. 3560. 

(2) Men vergeljjke de beraadslagingen in het londensche congres 
gehouden over de vraag: „ Should the prisonsystem be regulated 
„ by legislative act?" (Handelingen, bl. 381—384). 
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Het verband tusschen het eerste en het tweede lid van 
art. 29 schijnt duidelijk. De algemeene maatregel van in-
wendig bestuur bevat de algemeene voorschriften over de 
in het eerste lid van het artikel genoemde onderwerpen, 
het huishoudelijk reglement alles wat tot toepassing en 
aanvulling van die voorschriften noodig is voor bet bij-
zonder gesticht. Ontworpen door de besturen der gestich-
ten , worden deze reglementen door den Koning vastgesteld 
ook om eiken strijd tus.schen de algemeene en de bijzondere 
regeling te voorkomen. Openbaarmaking van de huishou-
delijke reglementen heeft een dubbel voordeel. Vooreerst 
wordt daardoor de kennis van de inrigting van bet gevan-
geniswezen meer algemeen verspreid, en ten andere be-
vordert zij eene wenschelijke kritiek van der zake kundigcn. 

C. 

Tuchtstraffen in de strnfgestichten (art. 3 0 ) . 

Art. 16 tit. I van het ontwerp van 1850 bepaalde: 
» Als straffen ter handhaving van tucht , kunnen enkel 

» worden opgelegd onthouding van de gewone voeding of 
» vermindering van het loon." 

Deze opsomming schijnt te beperkend. Als doelmatige 
disciplinaire straffen kunnen verder nog worden genoemd 
vermindering van het aantal werkuren, tijdelijke ontzeg-
g ing van bet verblijf in de vrije lucht , van bezoeken door 
of briefwisseling met anderen, terugbrenging in de cel of 
in eenige lagere klasse van hen, die hunne straf in g e -
meenschap ondergaan. Maar het geheele stelsel van opsom-
ming der alleen geoorloofde tuchtstraffen in bet wetboek 
verdient geene goedkeuring. Men kan daaraan de vastheid 
niet geven die de wet behoort te bezitten. De zaak is veeleer 
vatbaar om te worden geregeld bij algemeenen maatregel 
van inwendig bestuur, waarin zonder bezwaar de verbete-
ringen kunnen worden gebragt , welker wenschelijkheid de 
ondervinding mogt aanwijzen. 

Noodig is het echter dat de wet enkele waarborgen bevat, 
dat de beginselen waarop haar strafstelsel berust, geen 
schade lijden door de toepassing van met dit stelsel niet 
overeenkomstige tuchtstraffen. 

Geen ander is het doel van art. 30 dat, na het vooraf-
gaande, g:ene breede toelichting eischt. 

De wet die aan de lijfstraffen geen plaats toekent in 
het strafstelsel, kan ook geene lijfstraf toelaten als maat-
regel van tucht in de strafgestichten. Al de gronden die 
zich Verzetten tegen ligchamelijke pijnigingen, als straffen 
op misdrijven gesteld, gelden in gelijke, zoo niet in grooter 
mate tegen bet gebruik van roede en zweep ter handha-
ving van orde en tucht in de strafgestichten. Men kan 
van den gevangene geen eerbied vergen voor het gezag 
dat zich van zulke middelen bedient, en niets strekt zoozeer 
om de werking van het penitentiaire stelsel te verlammen 
dan de wrok en de bitterheid, die zij in het gemoed van 
den veroordeelde opwekken of voeden (1). Te vergeefs 
zoude men zich hiertegen beroepen op de noodzakelijkheid 
der lijfstraffen ter beteugeling van verregaand verzet of 
oproer in de gevangenissen. De ondervinding toch heeft 
ook bij ons aangetoond dat die noodzakelijkheid niet bestaat. 
Het koninklijk besluit van 26 October 1821 omtrent de 
algemeene organisatie der gevangenissen in het rijk laat 
in art. 49 de bepaling der disciplinaire straffen over aan 
» nadere reglementen". De reglementen der strafgevange-
nissen bedreigen echter geene * ligchamelijke straffen", 
zelfs niet meer voor het tuchthuis te Leeuwarden. En 
aldaar werd, toen het reglement het nog veroorloofde, 
reeds sedert vele jaren geen lijfstraf meer toegepast, zonder 
dat de goede orde daaronder eenigzins heeft geleden. 

Plaatsing in eene donkere cel zal in zeer ernstige ge-
vallen kunnen worden bedreigd. Üe wet moet echter waken, 
dat die opsluiting niet door te langen duur in eene wreede 
straf ontaarde (art. 30, al. 2). 

In het algemeen is afzonderlijke opsluiting voor hen die 
hunne straf in gemeenschap ondergaan, eene doelmatige 
disciplinaire straf. Ook te dien aanzien echter moet de wet de 
noodige waarborgen stellen (art. 30 , al. 3), dat door dis-

(1) Zie de beraadslagingen over de vraag: „ OUJ/I/ alt penitentiary 
„ tyslem la exclude all kinds of corporal punishment"; handelingen van 
het londenache congres, bl. 384—390, 464—468. 

ciplinaire maatregelen geen inbreuk gemaakt worde op haar 
stelsel, bij name op de in art. 11 voorgeschreven regeling. 

V. 

Geldboete, vervangende hechtenis (artt. 3 1 , in verband 
met 45 , 32 , 33). 

Bedrag, bestemming der boete (art*. 3 1 , eerste lid, en 4 5 ) . 

Het minimum der geldboete, volgens art. 466 C. P. een 
frank en volgens § 27 van bet duitsche rij ksstrafwet boek 
bij misdrijven drie marken en bij overtredingen een mark , 
is in overeenstemming met art. 161 der gemeentewet be-
paald op een gulden. 

Het maximum der geldboete blijkt uit geene algemeene 
bepaling; er is geen reden om in dit opzigt den lateren 
wetgever bij strafbepalingen in bijzondere wetten te binden. 
De hoogste geldboete in het wetboek bedreigd is drie 
duizend gulden (artt. 375, 512). 

Omtrent de bestemming der geldboeten gelden thans 
verschillende voorschriften. De regel is wel dat zij komen 
ten bate van 's Rijks schatkist, maar die regel lijdt belang-
rijke uitzonderingen ingevolge art. 466 C. P . , artt. 164 en 
282 gemeentewet en art. 4 der wet van 12 Julij 1855 
(Staatsblad a*. 102). Het is wenscbelijk deze uitzonderingen 
te doen vervallen behalve art. 282 der geme:ntewet, da t , 
als passende in het gemeentelijk belastingstelsel, naast het 
nieuwe wetboek van kracht zal moeten blijven. In alle 
andere gevallen gelde de regel van art. 45. Immers alle 
kosten van vervolgingen (1) en alle kosten der uitvoering 
van vrijheidstraffen komen ten laste Van den staat, de 
laatste zonder eenig regt van verhaal, daar, ook bij over-
treding van provinciale, gemeente- en waterschapsveror-
deningen , de toepassing der straf een algemeen staatsbe-
lang is; maar in dit stelsel moet dan ook de opbrengst 
der geldboete altijd aan den staat worden verantwoord. 
Dat verder bij de intrekking van de genoemde wetsbepa-
lingen ook die moeten vervallen uit kracht waarvan hetzij 
aan de aanbrengers of aan de ambtenaren, met de opspo-
ring van misdrijven of overtredingen belast, hetzij aan de 
armen, hetzij aan eenig fonds een deel in de opbrengst 
der geldboete wordt toegekend , zal wel geen betoog be-
hoeven. 

B. 

Vervangende hechtenis (art. 3 1 , tweede en derde lid, 32, 33). 

Het stelsel van vervanging van de boete, bij wanbetaling, 
door gevangenisstraf, vroeger reeds gehuldigd in een groot 
aantal bijzondere wetsbepalingen, werd bij ons algemeen 
aangenomen in de wet van 22 April 1864 (Stuatsblad 
n°. 29). Ook in de meeste nieuwere wetgevingen geldt dit 
stelsel; men zie o. a. de artt 40 en 41 Code Pénal Beige, 
§ 28 van het strafwetboek van bet duitsche rijk en § 27 
van het oostenrijksche ontwerp. Het op nieuw te verdedi-
gen tegen de bedenkingen , die daartegen vóór het tot stand 
komen der wet van 1864 zijn aangevoerd , schijnt onnoodig. 
De artt. 31—33 geven echter nog aanleiding tot de volgende 
opmerkingen : 

Art. 3 1 , 2de lid. 

1°. Volgens het duitsche wetboek komt in de plaats 
van de niet betaalde geldboete, bij overtreding »Haft", 
bij misdaad of wanbedrijf in den regel gevange-
nisstraf. Deze onderscheiding die in beginsel overeen-
stemt met art. 2 , al. 2 der wet van 1864, kan niet 
worden goedgekeurd. Vervanging van de geldboete, 
ingeval van wanbetaling, door vrijheidstraf is nood-
zakelijk, opdat het strafbare feit niet ongestraft blijve. 
Maar de regtvaardigheid vordert dan ook dat de 
vermogenstraf s t e e d s door de ligtste vrijheidstraf 
worde vervangen. 

(1) Art 281 der gemeentewet dat eene uitzondering op den regel 
bevat, zal, als verband houdende met art. 282, even als dat ar-
tikel, bjj de invoering van het nieuwe wetboek moeten worden 
gehandhaafd. 
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2°. De uitzondering, in nrt. 8 der wet vim 1864 gemaakt 
voor zaken MUI rijksbelasting en voor die waarover 
een andere dan de gewone regter in strafzaken oor-
deelt, wordt in het wetboek niet overgenomen. De 
afwijkingen van den regel in fiscale zaken kunnen, 
voor zooveel noodig, worden gehandhaafd door de 
invoeringswet. Wat aangaat de zaken waarover een 
andere dan de gewone regter in strafzaken oordeelt, 
bieronder zijn wel de meest belangrijke de militaire 
strafzaken. Blijft de regel van art. 24 C. W. voor 
het krijgsvolk te lande en art. 20 C. W. voor het 
krijgsvolk te water , dat de militaire regter geene 
geldboete op leg t , van kracht , dan vervalt de toe-
passelijkheid der suhsidinire hechtenis in zaken waar-
van die regter kennis neemt, vanzelf. Komt in dien 
regel verandering, dan zal men tevens hebben te 
overwegen of de voorschriften van het gemeene 
regt over de vervangende vrijheidstraf ongewijzigd 
op den militair kunnen worden toegepast. Wat ein-
lijk betreft de overtredingen van notarissen, grif-
fiers, ambtenaren van den burgerlijken s tand, en 
andere waarvan, volgens het geldende r e g t , de 
burgerlijke regter kennis neemt, enkele daarvan 
worden thans in het bijzondere deel van het wetboek 
(artt. 520 , 521) vermeld; en er bestaat geen reden, 
waarom voor allen de algemeene bepalingen van het 
eerst" boek niet zouden gelden. 

3°. Volgens het belgische stelsel wordt eene aanmaning 
tot betaling alleen vereischt in geval het vonnis bij 
verstek is uitgesproken ; bij ons is meermalen bet 
gevoelen verdedigd dat zij geheel kan vervallen. 
Ten onregte. Ook als de zaak contradictoir is be-
handeld , wordt het vonnis zeer dikwijls buiten tegen-
woonligheid van den beklaagde uitgesproken. Maar 
dan zelfs als hij bij de uitspraak tegenwoordig is 
geweest , vordert de eerbied voor de persoonlijke 
vrijheid «lat hij daarvan niet worde beroofd, voordat 
hij uitdrukkelijk in gebreke is gesteld om de boete 
te betalen en bekend is gemaakt met den tijd, die 
hem daartoe wordt gegeven. De aanmaning is dus 
voor alle gevallen behouden , maar de bepalingen 
omtrent haren vorm (artt. 5—7 der wet van 1864) 
behooren tot de strafvordering en zijn dus niet 
overgenomen in het ontwerp. 

Ook de reproductie van art. 2 , alin. 1 , der wet van 
1864 in het wetboek scheen ounoodig, daar desub-
sidiaire hechtenis in het bijzondere deel nergens als 
straf wordt bedreigd, terwijl de vervanging van de 
niet betaalde geldboete door hechtenis volgt uit eene 
algemeene bepaling van het eerste boek. Dat de 
vrijheidstiaf hier niets anders is dan een zuiver aequi-
valent der vermogenstraf, blijkt overigens, duidelij-
ker nog dan thans het geval is, uit art. 3 1 , alin. 3 , 
in verband met art. 32 , alin. 2. 

4°. 

Art. 3 1 , 3de lid, eerste zinsnede. Het duitscbe wetboek 
(§ 29) bepaalt eene vaste verhouding tusschen de boete 
en de vervangende vrijheidstraf; bij misdrijven komt voor 
3—15 marken , bij overtredingen voor 1 — 15 marken een 
dag hechtenis in de plaats. Geheel anders het belgische 
wetboek , dat alleen een algemeen maximum van subsi-
diaire gevangenisstraf aanneemt, bij misdaden van 6 maan-
den , bij wanbedrijven van 3 maanden en bij overtredingen 
van 3 dagen , maar overigens den regter geheel vrijlaat 
om den duur der vervangende straf in elke zaak te bepa-
len. Geen der beide stelsels schijnt juist. Het belgische 
laat te veel, het duitscbe te weinig aan den regter over. 
Het ontwerp kiest een middenweg door het maximum der 
hechtenis, waarvan bet minimum altijd slechts een dag 
i s , te stellen op zooveel dagen als d e o p g e l e g d e b o e t e 
vijftallen guldens bedraagt. Men verlieze daarbij niet uit bet 
oog , dat de regter bij veroordeeling tot geldboete in den 
regel let op het vermogen van den veroordeelde en daarom 
b . v. bij dezelfde mate van strafbaarheid aan den een eene 
boete van f 5 , aan den ander eene van f 25 oplegt. De 
subsidiaire hechtenis moet dan echter naar billijkheid in 
beide gevallen gelijk zijn. Daartoe geeft de voorgestelde 
bepaling de noodige ruimte. Tevens verdient zij de voor-
keur boven de schaal van art. 1 der wet van 22 April 1864 
{Staatsblad n°. 20), waarbij vrij willekeurig negen verschib 

lende minima en maxima van subsidiaire gevangenisstraf 
worden aangenomen, al naar mate de opgelegde boete 
eene zekere som te boven gaat. 

Art. 3 1 , 3de l id , tweede zinsnede. Wil men eenige 
evenredigheid tusschen de vermogenstraf en de vrijheid-
straf, dan moet de laatste steeds zijn van betrekkelijk korten 
duur , ook dan als zij strekt ter vervanging van de hoogste 
geldboete. Daarom is het wensclielijk het maximum der 
subsidiaire straf tot zes maanden te verlagen. Dit maximum 
geldt , in overeenstemming met art. 3 , al. 1 der wet 
van 1864, ook bij zamenloop van strafbare feiten (artt. 66 
en 67), daar hier het voorbehoud van de artt . 10 , al. 3 
en 24, al. 2 niet wordt herhaald. 

Art. 3 2 , 1ste lid. Aanmaning en termijn van betaling 
zijn in het belang van den veroordeelde voorgeschreven. 
Wil h i j , ten einde de straf spoediger te ondergaan, daarvan 
afstand doen, dan moet hem dit vrijstaan. Bij het stilzwijgen 
der wet wordt dit thans echter anders begrepen. 

Art. 32 , 2de en 3de lid. Ofschoon de slotbepaling van 
art. 5 der wet van 1864, bij amendement aan bet ontwerp 
dier wet toegevoegd , door de billijkheid wordt aanbevolen, 
bestaan daartegen uit een regtskundig oogpunt bezwaren, 
omdat niet eene gedeeltelijke betaling der boete in ver-
houding tot de doorgestane gevangenisstraf van de verdere 
gevangenisstraf bevrijdt, en dus de principale en de sub-
sidiaire straf beiden worden ondergaan , niet beiden voor 

| een deel , maar de eerste geheel. Die bezwaren worden 
I geheel opgeheven door de voorgestelde bepaling. 

Art . 3 3 . De bepaling is alleen voorgeschreven in het 
I belang van den veroordeelde, hij kan er dus naar verkiezing 
I al of niet gebruik van maken. De hechtenis blijft hechtenis, 
i in welk gesticht zij ook wordt ondergaan. Het geval is 

dus zeer denkbaar dat de veroordeelde, ten einde een voor 
hem pijnlijk transport te vermijden , verkiest de subsidiaire 
hechtenis te ondergaan in het gesticht waar hij zich bij 
het uiteinde eener gevangenisstraf bevindt, al is dit geen 
huis van hechtenis. 

VI. 

Ingang van gevangenisstraf en hechtenis (artt. 34 , 35). 

Art. 3 4 . Volgens het tweede lid van art. 21 der wet 
van 29 Junij 1854 {Staatsblad n°. 102) vangen de tuchthuis-
en gevangenisstraffen aan » met den dag der tenuitvoer-
legg ing" . Wat is hier bedoeld , tenuitvoerlegging — juh te r 
ware dan u i t v o e r i n g — van de straf of tenuitvoerlegging 
van het vonnis, m. a. w. gaat de straf in op den dag dat 
de veroordeelde wordt opgenomen in het gesticht, waar hij 
zijne straf moet ondergaan, of op den dag zijner aan-
houding uit kracht van het veroordeelend vonnis ? De 
vraag is betwist, maar wordt thans uitdrukkelijk beslist 
in laatstgemelden zin voor gevangenisstraf en hechtenis 
beiden en , zijn zij bij hetzelfle vonnis opgelegd , »voor 
zooveel elk dezer straffen betreft". Het is billijk dat de 
tijd dien de veroordeelde op transport doorbrengt, in min-
dering wordt gebragt op den duur zijner straf. 

Art . 3 5 . Het stelsel van art. 2 1 , al. 3 —5 der wet van 
29 Junij 1854 (Staatsblad n°. 102) is dat den veroordeelde 
als straf wordt toegerekend de tijd door hem in preventieve 
detentie ondergaan tusschen het tijdstip van het veroor-
deelend vonnis en dat waarop die uitspraak kracht van 
gewijs Ie verkrijgt. Gelijk beginsel was na verschillende 
redactiën , waarin het min of meer volledig was uitgedrukt, 
zuiver gehuldigd in het ontwerp van het belgische straf-
wetboek, zooals dit in 1866 door den senaat was aange-
nomen. Toen dit ontwerp daarna weder in behandeling 
kwam bij de kamer van afgevaardigden , werd voor het 
eerst het denkbeeld geopperd om wat tot nu toe slechts 
was voorgesteld ten aanzien van de preventieve detentie 
na de eerste veroordeeling, ook van toepassing te maken 
op die welke daaraan voorafgaat. Dit denkbeeld werd nu 
zonder veel tegenstand goedgekeurd, en alzoo uitgedrukt 
in art . 30 C. P. B. (1). NYPEI.S noemt het een principe 
radical. Teregt. Men heeft de keuze tusschen twee stelsels, 

(1) Zie NYPBLS, C. P. B. interprété en GÉBARD, C. P. B. ex-
pliqaé, ad art. 30. 
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toerekening der preventieve detentie op den duur der straf 
of niet. Noemt men hot eerste aan op gronden van billijk-
lieid ter bestrijding', zooveel mogelijk, van het noodzakelijk 
kwaad der voorloopige hechtenis, niettegenstaande de ba-
zwaren dia daartegen uit een streng regtekundig oogpunt 
kunnen worden aangevoerd, dan is er geen voldoende reden 
om, met het belgisch ontwerp en de wet van 1854, ten 
halven wege te blijven staan , waar men de preventieve 
detentie na liet vonnis, niet die vóór het, vonnis, toerekent 
aan den veroordeelde. Die onderscheiding kent ook liet 
duitsche rijksstrafwetboek niet, waar het , op het voorbeeld 
van de wetboeken vroeger in onderscheidene duitsche staten 
van kracht (1), bepaalt dat de voorloo ige hechtenis bij het 
vonnis geheel of ten deele kan worden toegerekend op de 
toegepaste straf. Intusschen verdient het geene goedkeuring 
met dat wetboek de toerekening en de mate der toerekening 
geheel over te laten aan den regter. Ia het beginsel goed , 
dan moeten alle veroordeelden daarvan gelijk genot hebben 
en moet de vermindering dus van regtswege werken 
krachtens een gebiedend voorschrift der wet, zonder dat de 
regter daarop eeuigen invloed uitoefent. 

Het duitsche wetboek spreekt van elke opgelegde straf 
waaronder de commentaren dan ook geldboeten begrijpen, 
het belgische alleen van vrijheidstraffen (peitie e.mportaut 
privation d>. la lïbcrté). Hierin ia het duitsche stelsel boven 
het belgische te verkiezen. Er is geen reden denkbaar, 
waarom bij eene mindere straf niet zoude gelden wat wel 
wordt aangenomen bij eene zwaardere straf. Praktische 
bedenkingen komen hier ook niet in aanmerking, daar op 
de boeten, volgens den maatstaf van art. 32 herleid tot 
hechtenis, de preventieve detentie zeer goed in mindering 
kan worden gebragt. 

Het laatste lid van het artikel beslist eene vraag , die 
door den belgische» wetgever onbeslist werd gelaten, maar 
waarop door NYPELS (ad art. , n°. 2) reeds de aandacht 
werd gevestigd. Bij gelijktijdige vervolging van een voor-
loopig aangehoudene wegens meerdere feiten , is er in het 
stelsel van het artikel geen reden om te onderscheiden, 
of de veroordeeling juist wordt uitgesproken wegens het 
feit ter zake waarvan de voorloopige aanhouding is bevolen. 

VII. 

Ontzet tin// van bepaalde regten en bevoegdheden. 
(artt. 36—39). 

Over den aard dezer straf is het onnoodig in verdere 
uitweidingen te treden na hetgeen dienaangaande reeds is 
opgemerkt onder I , ad 1'"». Intusschen eischen de artikelen 
nog eenige toelichting. 

Art. 3G. De strafwet heeft zich alleen bezig te houden 
met de vraag, welke misdrijven van dien aard zijn, dat 
daaraan als straf behoort te kunnen worden verbonden de 
ontzetting van bepaalde regten of bevoegdheden. Dit belet 
niet dat de wetten die de uitoefening van die regten of 
bevoegdheden regelen, de bekwaamheid om ze uit te oefenen, 
ook io andere dan dein het strafwetboek voorziene gevallen, 
ontzeggen aan hen die wegens misdrijf of overtreding zijn 
veroordeeld. Die onbekwaamheid is dan in regtskundi^en 
zin geen straf, maar de wet spreekt haar in die gevallen 
alleen uit op grond , dat het algemeen belang tle uitoefening 
van een zeker regt of van eene zekere bevoegdheid door 
hem die reeds door den strafregter veroordeeld i s , niet 
toelaat. Beschouwt men de zaak uit dit oogpunt , dan be-
hoeft het geene breede verklaring, waarom het artikel 
geene melding maakt van het afleggen van getuigenis en 
het optraden als deskundige in regten (2). Men heeft hier 
veeleer te doen met pligten dan met regten. Onbekwaam-
beid om getuigenis af te leggen of een advies als des-
kundige uit te brengen is geen nadeel voor hem die daar-
toe onbekwaam wordt verklaard, maar kan dikwijls de 
belangen van derden gevoelig treilen. Meent men echter 
zoodanige verbodsbepaling al of niet in verband met liet 
regt van wraking te moeten handhaven, dan geschiede 
dit in de wetboeken die de bewijsleer in burgerlijke en 
strafzaken regelen, niet in het wetboek van strafregt. 

(1) SCHWAUZE, EtrroBFP, ad § 60. 
(2) Art. 28 C. P., art. 8c der wet van 29 Jiinü 1854 (Slaats-

blad ir. 10B), 

Ongeveer gelijke redenen pleiten er voor, om hier geen 
gewag te maken van de bevoegdheid om » als getuige te, 
» staan over akten " (1). 

Het regt om schietgeweer of wapenen te dragen (2) kon 
ook met stilzwijgen worden voorbijgegaan. Ontzegging 
van dit regt in bet algemeen, afgescheiden van de bevoegd» 
beid om bij de gewapende magt te dienen, kan praktisch 
geen ander gevolg hebben dan de onbevoegdheid om eene 
Jagtakte te verkrijgen. De vraag nu aan wien zoodanige 
akte liehoort te WO? len geweigerd , moet ter beantwoor-
ding worden overgelaten aan de bijzondere wet. 

1°. Dit Dommer moet in verband worden beschouwd 
met de slotbepaling van het artikel. De bijkomende 
straf van ontzetting uit het ambt geldt niet voor 
regter] ijk e ambtenaren, die voor bet leven of vooreen 
bepaalden tijd zijn aangesteld , en evenmin voor 
andere voor het leven benoemde ambtenaren (3). 
Anders waren onoverkomelijke conflicten te vreezen 
tosacben de vonnissen van den strafregter en de uit-
spraken , tegen die ambtenaren gewezen krachtens 
disciplinaire bepalingen in bijzoudere wetten voor-
komende. 

2°. g e w a p e n d e m a g t . De uitdrukking is zoo ruim 
mogelijk gekozen. Zij omvat de zee- en landmagt , 
militie en schutterij (Gw. artt. 178, 180, 188). Vgl. 
art. 9! , derde lid. 

3°. k r a c h t e n s w e t t e l i j k v o o r s c h r i f t . Gelijke 
uitdrukking komt voor in de artt. 134—138. Men 
heeft daarbij op het oog alle publiekregtelijke ver-
kiezingen , alle verkiezingen in » openbare aange-
» legen heden " (ÏjfFentlichen Angelegenheiten) zoo als 
het duitsche wetboek het uitdrukt in § 3 4 , 4°. 
Zie voorts over de kracht der uitdrukking w e t t e -
l i jk v o o r s c h r i f t de toelichting van art. 52. 

4°. r a a d s m a n . Zie art. 401 B. W. 
g e r e g t e l i j k e b e w i n d v o e r d e r . Zie de artt. 495, 
519 en andere van het B. \V. , art. 28 der wet van 
29 Mei 1841 (Staatsblad n ' . 20). 

5°. v a d e r l i j k e m a g t . De ontzetting van de vader-
lijko magt is thans beperkt tot het geval van art. 
335 C. r . Ten onregte, gelijk reeds werd opgemerkt 
in de memorie van toelichting van het ontwerp van 
1859 ad art. 21. 

6°. Schorsing in de uitoefening van bepaalde beroepen 
kan in veel gevallen eene zeer doelmatige straf zijn. 
Thans kan zij door den strafregter alléén worden 
toegepast uit kracht van eene bijzondere wetshepa-
ling. Zie art. 2 der wet van 28 September 181G 
(Staatsblad n°. 51) en art. 1 der wet van 19 Mei 
1829 (Staatsblad n°. 35). Het strafwetboek brengt 
overigens geene verandering in de disciplinaire straf 
van ontzetting uit of schorsing in de uitoefening 
van het beroep, b. v. ten aanzien van advokaten en 
scheepsgezagvoerders. 

Artt . 3 7 , 3 8 . In bet algemeen blijkt ten aanzien van 
deze straf, gelijk van alle andere, alleen uit het bijzonder 
deel in welke gevallen zij kan worden toegepast. Men 
heeft echter gemeend bier in het algemeene deel ook eenige 
algemeene voorschriften te kunnen stellen. waaraan de 
regter , ook buiten de in het tweede boek omschreven ge-
vallen de bevoegdheid ontleent om de bijkomende straf 
uit te spreken. Wanneer ambtenaren als zoodanig een 
misdrijf plegen, zich schuldig maken aan een misdrijf 
waartegen zij in hunne betrekking verpligt zijn te waken 
of wel hun ambt misbruiken bij de overtreding van de 
strafwet, moet s t e e d s de bevoegdheid bestaan om tegen 
hen bij veroordeeling tot andere straffen de ontzetting van 
hun ambt uit te spreken. Hetzelfde geldt van ouders of 

(1) Art. 21 , 1 \ ontw. 1859. Zie ook art. 28 C. P . 
(2) Art. 42, 4*. C. P. , art. 8 / der wet van 29 Junij 1854 (Slaals-

blaJ n°. 102). 
(3) Zie art. 176 G. W. in verband niet art. 3 der wet houdende 

instructie voor de Algemeene Rekenkamer van 5 October 1841 
(Staatsblad n'. 40). 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 
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voogden, die met een aan bon gezag onderworpen minder 
jar ige medewerken tot het opzettelijk plegen ven misdrijf 
of die hetzij hem in hulpbehoevenden staat brongen of 
la ten, hetzij een misdrijf plegen tegen zijnen burgerlijken 
s taa t , zijne eerbaarheid, zijn leven of zijne gezondheid. 

Art . 3 9 . Deze bijkomende straf is eene aanvulling der 
hoofdstraf. Zij gaat dus niet in , voordat het vonnis voor-
zooveel betreft de hoofdstraf kan worden ten uitvoer g e -
legd. Om dezelfde reden eindigt zij in geen geval vroeger 
dan de hoofdstraf en duurt zij dus bij levenslange straffen 
ook levensliing, bij tijdelijke straffen voor zoo langen tijd 
als deze warden opgelegd met een minimum van tweeen 
een maximum van vijf jaren daarboven. 

VIII. 

Pluatsiug in eene riikswerkinrijtini) (artt. 40—42). 

De overbrenging naar een bedelaarsgesticht (depot de 
meudieUe) waarvan de Code 1'énal (art. 274) alleen melding 
maakt bij bedelarij, art. 19 der wet van 2'J Junij 1854 
ook bij landlooperij, is thans , ofschoon door den reg-
ter bij het veroordeelend vonnis gelast , een politiemaat-
regel , geene straf. De artt. 6—11 C. l \ noemen die over-
brenging niet op onder de straffen, art. 274 bepaalt dat 
zij zal plaats hebben n a h e t u i t e i n d e d e r s t r a f . 
Aard en duur van dezen maatregel worden dan ook ad-
minisiratief geregeld (1). 

liet ontwerp, ofschoon de plaatsing in eene werkinng-
t ing ook alleen bedreigende ter zake van landlooperij en 
(gequaliiiceerde) bedelarij , beschouwt haar uit een ander 
oogpunt. Art. 9b noemt haar op onder de bijkomende 
straffen. Als zoodanig wordt zij hier nader geregeld, ook 
door de verwijzing (art. 41) naar een i.antal bepalingen 
over de gevangenisstraf en hechtenis. 

Het gedwongen verblijf in de werkinrigting wordt on-
dergaan als een wettig gevolg van het plegen van een 
misdrijf krachtens eene regterlijke uitspraak. Dit verblijf 
valt dus ouder het regtskundig begrip van straf, en sedert 
art. 7 der \ v t van 1 Junij 1870 (Staatsblad n°. 85), met 
wijziging van art. 66 der armenwet van 1854, de kosten 
voortvloeiende uit de plaatsing en verzorging in bedelaars-
gestichten van veroordeelde bedelaars en landloopers, be-
nevens de verdere daarmede in verband staande kosten, 
ten L.ste van het rijk heeft geb rag t , en daarmede tevens 
is vervallen het regt der gemeentebesturen om het ontslag 
der veroordeelden uit die gestichten te vorderen (2), bestaat 
er ook administratief geen bezwaar om wat werkelijk straf 
i s , in de wet straf te noemen en als zoodanig te regelen. 

Eindelijk behoeft het geen breed betoog , dat bedelarij en 
landlooperij krachtiger zullen kunnen worden beteugeld , 
wanneer de wet de plaatsing in de werkinrigting als straf, 
die inrigting zelve als een strafgesticht beschouwt. 

Tot nu toe hebi.en de bedelaarsgestichten steeds eene 
tweeledige bestemming. Zij strekken tot verblijf voor ver-
oordeelde bedelaars en tevens tot verplegingsoord van be -
hoeftigen die derwaarts worden opgezonden , ten einde te 
voorkomen dat zij tot bedelarij vervallen. 

Deze tweeledige inrigting neeft ten gevolge in de eerste 
plaats dat de gestichten , uithoofde van de aanwezigheid 
van hen , die daarin zonder vonnis worden opgenomen, niet 
tot eigenlijke straf koloniën kunnen worden gemaak t , en 
in de tweede plaats dat men bij de wet ook toelaat de 
opzending van zoodanige veroordeelde bedelaars voor wie, 
omdat zij tot werken niet in staat zijn , het verblijf in de 
strafkoloiiiën geen doel kan treilen (3). 

In de tegenwoordige wetgeving vermengt men straf met 
arm verzorging. 

Daaraan behoort een einde te komen. 
De werkinrigtingen die voor rekening van den staat 

worden onderhouden , moeten zuivere strafkoloniën zijn. 
Aan de gemeenten behoort de armverzorging te worden 
overgelaten, vcorzooverre de kerkelijke of bijzondere lief-
dadigheid daarin niet voorziet. Met armenzorg laat de staat 
zich , behoudens de bepalingen van art. 26 der gewijzigde 

(1) Zie laatstelijk K. IJ. van 22 September 1870 (Staatsblad n°. 164). 
(2) Art. 68 der wet van 1854, ingetrokken bj art. 0 der wet 

van 1870. 
(3) Zie de toelichting vanart. 150. 

armenwet, niet in. De gemeenten kunnen ieder voor zich 
of in onderlinge vereeniging werkhuizen oprigten ter voor-
koming van bedelarij, of zij kunnen hetzelfde doel trach-
ten te bereiken hetzij door bedeeling, hetzij door aan be-
hoeftigen ook buiten werkhuizen arbeid te verschaffen. 

Is armverzorging alzoo vreemd aan de plaatsing in de 
rijkswerkinrigtingen , worden deze alleen strafkoloniën, 
dan behooren zij zód te zijn ingerigt dat de daarin opge-
nouienen gevoelen straf te ondergaan en tevens tot arbeid 
bekwaam gemaakt en tot werkzaamheid opgeleid worden. 

Ten aanzien der bijzondere artikelen wordt nog het vol-
gende opgemerkt. 

Arl . l O Gelijk van elke andere, zoo moet ook van 
deze vrijheidstraf de langste en kortste duur in de wet 
worden geregeld. Het minimum moet daarbij niet te laag 
worden gesteld. Zal de plaatsing in de werkinrigting 
eenigzins aan haar doel kunnen beantwoorden , dan is het 
ooodlg, dat het verblijf in die inrigting ten minste zes 
maanden dure. Met opzet is hier niet uitdrukkelijk gewag 
gemaakt van het vereischte van continuïteit der straf zoo 
als bij gevangenisstraf en hechtenis (artt. 10 al. 2 , 24 al. 1 — 
a c h t e r e e n v o l g e n d e d a g e n , j a r e n ) . Zeker zal de 
continuïteit ook hier als regel gelden, maar men meende 
zich daaraan niet onvoorwaardelijk te moeten binden voor 
het geval , dat hij die in de werkinrigting verblijft, aldaar 
een misdrijf pleegt , dewijl het dan raadzaam kan zijn, 
dat hij de te dier zake uitgesproken straf ondergaat voor-
dat zijne straf in de werkinrigting is geëindigd. 

Art. 4 1 . Onder de toepasselijk verklaarde artikelen 
behoort ook art. 30 betreffende de handhaving der tucht 
in de gevangenissen. Er is geen reden om hier een ander 
stelsel aan te nemen voor de werkinrigtingen , en de op-
•omming der disciplinaire straffen in art. 63 der armenwet 
moet dus , evenals de artt. 64—67, bij de invoering van 
het wetboek vervallen. 

Art . 413. Feitelijk moet de uitvoering der bijkomende 
straf die der hoofdstraf zoo spoedig mogelijk volgen, maar 
wanneer tusschen beide wegens het transport een of meer 
dagen mogten verstrijken , brengt de billijkheid mede, dat 
deze den veroordeelde op den duur van zijn verblijf in de 
werkinrigting in rekening worden gebragt. 

IX. 
Verbeurdverklaring tan bepaalde voorwerpen 

i a r i ( . 4 3 , I I 

Verbeurdverklaring kan volgens de algemeene bepaling 
van art. 43 , eerste lid worden uitgesproken ten aanzien 
van alle voorwerpen door middel van misdrijf verkregen 
of waarmede misdrijf opzettelijk gepleegd is, voorzoover 
zij den veroordeelde toebehooren. In het tweede boek be-
hoeft dus deze bijkomende straf alleen te worden vermeld, 
waar zij bij culpose misdrijven noodig wordt geacht (art.188). 
Een ander stelsel geldt ten aanzien van overtredingen. 
Een , zij het dan ook facultatief, voorschrift van verbeurd-
verklaring voor alle gevallen zoude voor deze tot te groote 
hardheid kunnen leiden. Verbeurdverklaring wegens over-
treding kan dus alleen worden uitgesproken in de bij de 
wet bepaalde gevallen (art. 43 tweede lid) (1). 

Verbeurdverklaard wordt alleen wat door een strafbaar 
feit is verkregen of tot het plegen van een strafbaar feit 
heeft gediend. Alzoo niet het voorwerp van het misdrijf of 
de overtreding gelijk art. 42 C. 1'. B. bepaalt in navolging 
van art. 10 van den code van 1810, dat onder de uitdruk-
king corps de de'lit niets anders schijnt te verstaan dau 
wat in art. 423 wordt genoemd objet du delit (2). Het voor-
werp van het strafbare feit waar dit eene zaak, geen per-
soon is , is in den regel niet het eigendom van den dader, 
en waar dit wel het geval i s , kan men toch bezwaarlijk 
de verbeurdverklaring als regel aannemen. Zoo zou men 
er toe komen dat bij brandstichting in eigen woning, die 
woning verbeurd werd verklaard. 

Zijn de verbeurd verklaarde voorwerpen reeds vroeger 

(1) ZieB. I I I , art. 494 en een aantal strafbepalingen in bijzondere 
wetten, die nevens liet nieawe wetboek van kracht zullen bljjven. 

(2) Zie N Y P E I S , en GÉBABD, ad art. 42 C. P. B. 
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in beslag genomen , dan eischt de uitvoering1 dezer bijko-
mende Straf geen verdere voorziening. Heeft nog geene in-
lii-slagiieining plaats gehad , dan is het DOOdig het gelde-
lijk bedrag waarop die voorwerpen geschat worden, bij 
het vonnis te bepalen De veroordeelde heeft dan de keuze 
tusschen de uitlevering en de betaling van degeldsommen. 
Voldoet hij niet aan deze alternatieve verpligting binnen 
twee maanden na daartoe te zijn aangemaand, dan treedt 
hechtenis tot den bij het vonnis bepaalden duur in de 
plaat! der verbeurdverklaring. Voor deze hechtenis gelden 
dezelfde regelen als voor die welke de geldboete bij wan-
betaling vervangt (art. 44). 

De accessoire straf der verbeurdverklaring moet wèl wor-
den onderscheiden van liet bevel tot vernietiging of on-
bruikbaarverklaring van werktuigen of andere voorwer-
pen , vervaardigd, geschikt gemaakt of gediend hebbende 
tot het plegen van eenig strafbaar feit (1). Dit bevel 
da t , ingeval van veroordeeling, noch door den dood van 
den veroordeelde noch door verjaring vervalt, en waarbij 
de vraag wie eigenaar is der voorwerpen, niet in aan-
merking komt , kan zelfs bij vrijspraak of ontslag van 
regtsvervolging worden uitgesproken. Het is geene straf 
maar een politiemaatregel, strekkende om zaken die uit 
haren aard gevaarlijk zijn , aan den handel te onttrekken (2). 
Bepalingen dienaangaande behooren dan ook niet te huis 
in het wetboek van strafregt, maar kunnen in het wetboek 
van strafvordering worden opgenomen als uitzondering op 
den regel van art. '216. dat de voorwerpen die in een straf-
ge l ing als stukken van overtuiging gediend hebben, aan 
tien eigens.ar of andere regthebbenden worden te rug-

Kosten der rrijheids/raffen, opbrengst der vermogeu-
straffen (art. 4 5 ) . 

Ter toelichting van dit artikel wordt verwezen naar 
hetgeen boven is opgemerkt in rubriek V onder A. Diens-
volgeus is de bedoeling van de bepaling deze, dat de 
hierbedoelde kosten n i e t zullen gebragt worden ten laste 
van provincie , gemeente of waterschap , maar dat de staat 
die zal dragen. Dit neemt evenwel niet w e g , dat indien 
in bijzondere gevallen eenige betere verpleging of voeding, 
dan de van rijkswege bepaalde, ten koste van den van 
zijne vrijheid beroofde mag worden toegestaan (b v. de 
pistole, uit de kantine of bij straf van hechtenis), de 
m e e r d e r e kosten daarvan blijven kunnen ten laste van 
hem , ten wiens bate ze worden aangewend. 

XI. 

Openbaarmaking van de reglerlijke uitspraak (art. 4 6 ) . 

De behandeling van strafgedingen geschiedt in den regel 
ter openbare teregtzitting en de uitspraak der vonnissen moet 
zonder eenige uitzondering in het openbaar plaats hebben 
(artt. 156 gw. , 20 regt. org.). Intusschen is het meermalen 
ïwoJig of wenschelijk , dat aan het veroordeelend vonnis eene 
grootere openbaarheid worde gegeven dan het door de uit-
spraak » met open deuren " erlangt. Of dit het geval i s , 
moet alleen de aard van het misdrijf (',i), niet de aard der 
door den regter opgelegde straf (4) beslissen. De openbaar-
making zelve heeft dus in het strafstelsel van het ontwerp 
het karakter eener bijkomende straf, door den regter uit 
te •preken in de door de wet (5) aangewezen gevallen met 
bepaling der wijze waarop zij plaats heeft. De kosten der 
publicatie komen ten laste van den veroordeelde. 

Ï I Ï K L III. 

(1) Art. 22 dor wet van 2'.l Jiinü 1854 (Staatsblad n°. 102) en 
art. 22 van lift ontwerp van 1859. VgL art. 11, eerste lid, van 
boek 1 1847. 

(2) Vgl. NYPKLS, ad art. 42 C. P. B., S#. 3. 

(3> Vgl. art. 6 der wet van 19 Mei 1829 (Staatsblad n'. 35) en 
art. 7 der wet van 10 Mei 1837 (Staatsblad n°. 21). 

(4) Art. 36 C. P. 
(5) Deze straf wordt bedreigd in de artt. 190, 335, 360, 364, 

3G5 en 378. 

UlTHMJITINH, VKUMINDEK1NO M \'BRHOOQIMQ DU 
STKAI'HAAHHEID. 

I. 

Uitsluitini) der strafbaarheid 
(artt. 47 , 4 8 , 49', 1ste en 2de lid, 50-5:1). 

Geene strafregtelijke verantwoordelijkheid zonder toere-
kenbaarheid van het feit aan den dader, en geene zooda-
nige toerekenbaarheid waar hetzij de vrijheid van handelen , 
de keus tusschen het doen of laten van hetgeen de wet 
verbiedt of gebiedt is uitgesloten , hetzij de dader in zoo-
danigen toestand verkeert, dat hij het ongeoorloofde! zijner 
handeling niet kan besefFen en bare gevolgen niet kan 
berekenen. 

De toerekenbaarheid kan ontbreken: 
a. wegens oorzaken, die in den deelnemer aan het straf-

bare feit zelven aanwezig zijn ; 
b. wegens vau buiten aangebragte oorzaken. 

A. 

Inwendige oorzaken van outoerekenbaarheid. 

Deze zijn: 

1°. abnormale toestand der geestvermogens (art. 47); 

2°. jeugdige leeftijd (artt, 48 , 4 9 , al. 1, 2). 

Ad \"«'. (Art. 47 ) . De strafwet, spreekt tot den normaal 
ontwikkelden mensch, tot hein die met bewustheid handelt , 
die vrij is om anders te handelen, die in staat is ten aanzien 
van het strafbaar gestelde feit zijnen wil te bepalen. Ter-
wijl in de wetenschap thans over deze stellingen weinig 
of geen verschil meer bestaat, stuit men in de wetgeving 
nog steeds op de moeijelijkheid om ze scherp en duidelijk 
uit te drukken. Zeker is art. 64 C. P . , ofschoon dan ook 
bijna onveranderd overgenomen in art. 71 van het belgische 
wetboek , evenals in de vroegere nederlandsche ontwerpen , 
hier geheel onvoldoende. Deze bepaling heeft twee hoofd-
gebreken : 

V o o r e e r s t is de uitdrukking krankzinnigheid (dvmencé) 
als algemeene aanwijzing der oorzaken die bij volwassenen 
de toerekeningsvatbaarheid uitsluiten , te beperkend. Welk 
verschil in de wetenschap der psychiatrie nog heersche 
over den zin dezer ui tdrukking, een verschil reeds op zich 
zelf voldoende om het woord bij dit leerstuk te vermijden, 
zeker is liet dat daardoor wordt aangeduid noch de toestand 
van bewusteloosheid uit welke oorzaak ook ontstaan , noch 
elke gebrekkige ontwikkeling der geestvermogens, bijv. 
die welke het gevolg kan zijn van aangeboren doofstom-
heid of blindheid, noch elke, zelfs voorbijgaande, storing 
dier vermogens. 

T e n a n d e r e verliest de C. P. geheel uit het oog het 
verband tusschen den abnorinalen toestand der geestver-
mogens en het concrete feit. Al naarmate men uu de iu-
wen lige oorzaken van outoerekenbaarheid ruimer opvat , 
is het ook te meer noodzakelijk rekening te houden met 
dat verband. 

De toerekeningsvatbaarheid wordt , volgens art. 47 van 
het ontwerp , in de eerste plaats uitgesloten in geval vau 
bewusteloosheid. Hij die volkomen onbewust is van wat 

l hij doet, kan voor g e e n e door hem in dien toestand 
materieel verrigte handeling verantwoordelijk zijn. De wet 
vraagt daarbij niet naar de oorzaken van den » toestand 
van bewusteloosheid". Waar het bewustzijn van de bloot 
werktuigelijk gepleegde daad geheel ontbrak . is het regts-
kundig onverschillig waarom dit bewustzijn ontbrak. Zelfs 
voor tle gevallen waarin de dader zich vrijwillig, door 
gebruik van geestrijke dranken of andere middelen , in 
den toestand van bewusteloosheid heeft gebragt , mag bier 
geene uitzondering worden gemaakt. Eene bepaling als 
die van art. 30 van het ontwerp van 1859 (1) verdient 

(1) „Misdrijf in dronkenschap gepleegd is alleen dan niet toe-
„ reken baar, wanneer de dader, tijdens liet plegen der daad van 
„het gebruik zijner verstandelijke vermogens geheel beroofd, in 
„dien toestand was gebragt door dwang ol misleiding van anderen, 
„ en niet met het oog op het te plegen misdryf drank had gebruikt 
„ of reeds voor dien tud het voornemen tot het misdrijf h:ttl opgevat'' 
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dus geen navolging. Zelden gaat de dronkenschap zoo-
ver, dat zij liet bewustzijn geheel uitsluit. Of dit het 
preval is , is echter eene feitelijke vraag. Beantwoordt 
de regter die vraag toestemmend( dan is het In strijd 
met alle beginselen van strafregt den beschonkene voor 
zijne vrijwillige dronkenschap te straffen met de straf, 
door de wet gesteld op een feit, dat bij niet gewild en dus , 
waar opzet tot de strafbaarheid vereiselit wordt, ook niet 
gepleegd beeft. Qeldt liet daarentegen een delictum culpo-
sum, dan is de schuld, vereiselit tot straf baarheid van het 
feit, reeds aanwezig in de vrijwillige dronkenschap. Dit 
intusschen behoeft evenmin in de wet te worden uitgedrukt 
als dat hij die, nurhteren zijnde, reeds het opzet had om 
het feit te plegen dat hij , dronken zijnde, heeft volvoerd, 
en die dus wel degelijk heeft gehandeld met een aan de 
daad voorafgegaan opzet, niet kan beweren dat hij het 
misdrijf waarvan dit op/.et een bestanddeel uitmaakt, ge-
heel in bewusteloozen toestand beeft gepleegd. 

Naast den staat van bewusteloosheid noemt het ontwerp 
de gebrekkige ontwikkeling der geestvermogens en de 
ziekelijke storing dier vermogens. Ook door deze wordt de 
toerekeningsvatbaarheid niet absoluut uitgesloten; maar 
alleen relatief, dat Is alleen inzooverre de dader t e n g e -
v o l g e d a a r v a n b u i t e n s t a a t w a s t e n a a n z i e n 
v a n b e t g e p l e e g d e f e i t z i j n e n w i l t e b e p a l e n . 

Na deze korte opmerkingen schijnt de tekst van art. 47 
geene verdere toelichting te behoeven. Alleen zij nog ge-
zegd, dat deze, zich in hoofdzaak aansluitende bij dien 
van § 51 van het duitsche wetboek (1), daarvan echter 
in tweeërlei opzigt afwijkt. Ten eerste wordt naast zieke-
lijke st iring genoemd gebrekkige ontwikkeling der geest-
vermogens. De eerste uitdrukking toch schijnt niet ruim 
genoeg om den abnonnalen gemoedstoestand, die het gevolg 
is van aangeboren gebreken, te omvatten. Ten tweede 
wordt het verband tusschen den toestand van bewuste-
loosheid en de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke sto-
r ing der geestvermogens des daders en de wilsbepalingtot 
het feit. alzoo het relatief karakter dezer beide oorzaken 
van ontoerekeningsvatbaarheid, ondubbelzinnig uitgedrukt. 

Ad 2«-". (Art. 4 8 , 4 » , 1ste en 2de lid). Art. 45 
hoofdst. II van het ontwerp van eene inleiding van het 
regt in het algemeen (1804) bepaalde: 

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

Art. 21 van het crim. wetb. van 1809 schreef in zijnen 
aanhef voor: 

» Kinderen beneden den ouderdom van twaalf jaren, mis-
> doen'Ie, mogen deswegens door de regters niet gestraft 
» worden ". 

Dit voorschrift vindt men, met verandering van t w a a l f 
in t i e n . terug in art. 32 van het ontwerp van 1814, in 
art. XNXl van het ontwerp van 1827 en in art. 5 T. V 
van het eerste boek van een wetboek van strafregt zooals 
dit in 1840 werd afgekondigd. Het in 1847 vastgestelde 
eerste boek daarentegen en het ontwerp van 1859 bepalen 
geen leeftijd beneden welken de toereken baarheid algemeen 
is uitgesloten. 

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

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

» Wer bei Begehung einer Handlang das zwolfte Le-
> bensjahr nicht vollendet bat , kann wegen derselben nicht 
» strafreebtlich verfolgt werden". 

De bepaling is geheel in overeenstemming met het 
merkwaardige psychologisch advies, door de pruissische 

(1) . Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden wenn der 
„ Thiitcr zur Zeit der Uegehung der Ilr.ndlung sich in einem Zustande 
„ von Hewiistlosigkeit oder krankhafter .Störungder Geistesthiitigkeit 
„beland, dnrch welenen seine freie Willensbestimmung ausgeschlos-
„ sen war." 

Dit artikel werd voorbereid door een hoogst belangrijk advies 
van bevoegde deskundigen. Men zie de „ Erörterung stratrechtlieher 
„Kragen aus dera Gebiete der gerichtlichen Medizin", bijlagen der 
memorie van toelichting van het wetboek; I Zurechnungsfahigkeit, 
S. 1—3 en 11—15. 

regering ingewonnen over de » Alterstufe fürdie kriminelle 
» Straf barkeit" (1), in welk advies op heldere en overtuU 
gende wijze wordt aangetoond, dat bij kinderen onder de 
tien of twaalf jaren normaal van geene eigenlijk vrije wils-
bepaling , van geen juist inzigt in hetgeen goed of kwaad, 
geoorloofd of ongeoorloofd, regt of oiiregt is, alzoo van 
geene strafregtelijke toerekeningsvatbaarheid, van geen 
oordeel des onderscheids, naar den bij ons geijkton te rm, 
de rede kan zijn. 

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

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

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

Gevaar dat de grenzen der toerekeningsvatbaarheid, met 
het oog op 'smenschen leeftijd en normale ontwikkeling, 
te ruim worden gesteld , bestaat te minder, omdat hij die 
den leeftijd van zestien jareu nog niet heeft bereikt, niet 
ter zake van eenig strafbaar feit kan worden veroordeeld 
zoolang niet is onderzocht en overtuigend gebleken , dat 
hij dit feit m e t o o r d e e l d e s o n d e r s c h e i d s heeft ge-
pleegd, dat hij er de gevolgen van heeft kunnen bereke-
nen en genoegzaam ontwikkeld was om er het strafbaar 
karakter van te "kunnen beseffen. 

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

» Wenn demgemiisz bei den Individuen dieser Alterstufe (2) 
»das Vermogen, die Gesetzwidrigkeit einer Handlungein-
> zusehen und die Freiheit des Willens zur Ausübung oder 
» Dnterlassung derselben , d. h. die Z u r e c h n u n g s f ü h i g -
» k e i t i m A l l g e m e i n e n vorausgesetzt werden musz, so 
»darf doch nicht übersehen werden, dasz die Individualitiit 
»der Jugend eine grosze Vorsicht für die gesetzliche An-
«wenduug dieser Voraussetzung erforderlich macht. Denn 
>wo es dein jugendlichen Alter wegen Mangels an Krfahrung 
»unniöglich wird , zur vollen Klarheit und zur richtigen 
«Erwiigung seiner Vorstellungen zu gelangen , ist dasselbe 
»nur gar zu geneigt, diese Lücke durch die E i n b i l -
» d u n g s k r a f t zu ersetzen. Auszerdem aber bedingen auch 
»die bedeuteuden körperliehen Entwickelungsvorgünge, in 
»welchen dasselbe sich noch belindet, eine so grosze Keizem-
»pfiiuglichkeit für auszere Eindrüeke und eine so haltlose 
»Kegsamkeit gegenüber unerwarteten Einflüssen auszerer 
►Momente, dasz sel^st in den Fa l len , wo die Zurech-

(1) Men zie de in de vorige noot aangehaalde bjjlage der memorie 
van toelichting van het duitsche wetboek, I I I , S. 3, 4, 17—20. 

(2) Volgens het advies en §55 van het duitsche wetboek twaalf > 
volgens art. 48 van het ontwerp tien jaren. 
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»nungsfiihigkcit jugendlicher Individuen nicht IUH6-
»sehlossen werden kunn , doch dus Vorhandensein des 
» T J n t e r s c h e i d u n g s - V e r m f i g e n s in J'Yage kommen 
»musz. Vom forensischen Btandpunkt würde dalier in derar-
»tigen Fiilleii immer noch festzustellen sein , 

» n i c h t , ol) der eines Vertellens oder Verbrechens An-
»geschuldigte iin A l l g e m e i n e n Recht vom Unrecht, 
»Gutes vom Baton , Erlaubtes vom Unerlaubten IU unter-
»teheiden vermag, 

« s o n d e r n , ob derselbe den Grad der Verstandes-
«entwickelurg besitzt, welcher erforderlich ist , urn jene 
>Unterscheidung in Bezug auf die konkret begangene 
•Handlang and auf die, sie als eine strafbare charakte~ 
»risirendnn Merkmale vorzunehmen; 

> u n d ob er im Stande war , m erkennen, dasz seine 
»Pflicht die Unterlassung jener speziellen Handlung er-
»fordere ", 

Heeft een kind van beneden de tien jaren een feit g e -
pleegd , vallende in de bepaling' van eemg m i s d r i j f 
waartegen gevangenisstraf is bedreigd , of blijkt voor den 
strafregter , dat zoodanig feit zonder oordeel des onderscheids 
is gepleegd door een kind tusschen de tien en zestien jaren 
oud , dan kan plaatsing in een opvoedingsgesticht worden 
gelast voor den tijd van ten hoogste zes jaren en (in het 
tweede geval) niet langer dan tot achttienjarigen leeftijd. 
Deze opsluiting, dikwijls ook in het belang van het kind 
zelf bevolen , als het geene naaste betrekkingen heeft of 
het verblijf bij deze voor hem nadeelig zoude zijn, is 
geene s t r a f , terwijl de o p v o e d i n g geacht kan worden 
op achttienjarigen leeftijd voltooid te zijn. 

Overtredingen of misdrijven waartegen alleen hechtenis 
of geldboete is bedreigd, moeten echter geene aanleiding 
geven tot dezen maatregel. Uit deze beperking blijkt 
ook de bedoeling om de opsluiting niet te gelasten dan in 
gevallen van ernstigen aard. Nog blijft zij uitgesloten ten 
aanzien van feiten, vallende in de bepaling van eenig mis-
drijf alleen op klagte vervolgbaar, üf de hier bedoelde 
maatregel zal worden toegepast, moet in geen geval af-
hankelijk zijn van den wil van bijzondere personen. Daar-
enboven , de klagtdelicten zijn in den regel van dien aard, 
dat zij niet kunnen worden gepleegd door zeer jeugdige 
kinderen , met uitzondering alleen van den familiediefstal 
(art. 343 al. 2) en verwante misdrijven. Maar in die geval-
len voorzien de artt . 357 en 442 B. \V. genoegzaam. 

Wordt het kind om zijnen zeer jeugdigen leeftijd in geen 
geval voor den strafregter geroepen (art. 48), dan brengt 
zijn belang ook mede , dat de last tot plaatsing in een op-
voed ingsgestieht, zoo daartoe termen zijn , uitga van den 
burgerlijken regter. Is daarentegen die last het gevolg van 
een strafregtelijk onderzoek dat tot een ontslag van regts-
vervolging heeft geleid (art. 4 9 , al. 2), dan is niet alleen 
de regter voor wien dat onderzoek is gehouden, het best 
in staat om te beoordeelen of plaatsing in een opvoedings-
gesticht wordt vereischt, maar clan brengt het belang 
van den jeugdigen beklaagde tevens mede dat hij niet, 
met noorlelooze vermeerdering van kosten en omslag en 
minder waarborgen voor eene goede beslisseling, naarden 
burgerlijken regter worde verwezen opdat door dezen om-
trent die plaatsing uitspraak worde gedaan. 

Dezelfde regter die de plaatsing beveelt, kan ook het 
ontslag gelasten (art. 4 8 , al. 3 , art. 49 , al. 2 , laatste 
zinsnede). Door deze bepaling wordt eene leemte van het 
geldende regt aangevuld. Eigenlijk is er thans geene magt 
bevoegd om het ontslag uit het gest icht , bedoeld bij 
art. 66 C. P . , hoe wensehelijk en noodig dit ook moge 
zijn , te gelasten. 

B. 

Uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid. 

Deze zijn: 

1°. overmagt (art. 50); 

2°. noodweer (art. 51) ; 

3°. wettelijk voorschrift (art. 52); 

4°. ambtelijk bevel (art. 53). 

Buiten deze algemeene, voor alle strafbare feiten geldende 
gevallen van ontoerekenbaarheid kent het ontwerp nog 

bijzondere redenen waardoor ten aanzien van bijzondere 
misdrijven alle strafbaarheid wordt uitgesloten, die echter 
niet in het algemeene deel maar in boek II bij de mis-
drijven waartoe zij betrekking hebben, worden vernield. 
Zie de iirtt. 146, 160, tweede l id , 170, eerste lid, 210* 
229, 320, 3 2 1 , 343, eerste l id . 346, 352 , 366, 377, 
tweede lid , 386 , derde lid , 387 , tweede lid. 

Ad l«»i. (Art. ÖO.) O v e r m a g t is elke k rach t , elke 
drang, elke dwang, waaraan men geen weerstand kan bieden. 
Is het echter DOOÓJgdeie waarheid , met art. 64 van den fran-
selien en art. 71 van den belgischen C. P . , in de wet uit te 
drukken , het op zich zelf duidelijk begrip aldus wettelijk 
te omschrijven ? Deze vraag moet ontkennend worden l,e-
antwoord , en d u s , op het voorbeeld van art, 67 boek I 
1847, elke nadere omschrijving van het begrip overmagt 
worden vermeden. 

Overmagt is elke ligchamelijke (physieke) of zedelijke 
(psychische) dwang. Was de dwang van dien aard , dat de 
dader daaraan geen weerstand kon bieden, zoodat hij 
a l l e e n t e n g e v o l g e d a a r v a n deed wat hij anders had 
nagelaten of naliet wat hij anders had gedaan, er is mis-
drijf noch overtreding gepleegd. Wanneer nu zoo algemeen 
mogelijk, zonder eenige nadere omschrijving, van over-
magt wordt gesproken , dan is het ook duidelijk dat waar 
zij , niet de vrije wilsbepaling van den dader de drijfveer 
was van het feit, straffeloosheid evenzeer volgt in geval de 
dwang werd uitgeoefend door derden met geweld, bedrei-
ging of andere middelen , als in geval hij gelegen was in 
de natuur der dingen. Het is dan ook geheel onnoodig, 
met art. 29 ontw. 1859, uit te drukken dat geen misdrijf 
bestaat, indien hetgeen moest gedaan worden volstrekt 
onmogelijk was , want hij die laat wat hij onmogelijk kon 
doen, werd door wien of wat dan ook gedwongen om 
niet te doen wat de wet gebiedt. Het begrip van over-
mag t , door geene wettelijke definitiën begrensd, geldt 
evenzeer bij delicta onüssiouis als bij (Mirta commissiouis. 

Van » Notbstand" (1) kan in 'talgemeen gezwegen worden 
waar men de overmagt niet beperkt tot dwang, op den dader 
door derden uitgeoefend, zooals in § 22 van het duitsche 
wetboek. Hij d ie , door eene onweerstaanbare zucht tot 
zelfbehoud of tot behoud van naaste betrekkingen gedre-
ven , ook buiten het geval van noodweer een feit pleegt 
alleen ter afwering van dreigend oogenblikkelijk levens-
gevaar , kan zedelijk tot dit feit zoodanig gedwongen zijn, 
dat hij het werkelijk pleegt ten gevolge van overmagt. 
Hier echter zijn de grenzen tusschen het geoorloofde en 
ongeoorloofde geheel afhankelijk van de omstandigheden 
waaronder het feit zich voordoet, en is het dus even ge-
vaarlijk als onnoodig het vrije oordeel des regters door 
wettelijke omschrijvingen te binden (2). 

Ad 2"">. (Art. 51.) N o o d w e e r . Geen noodweer zonder 
1°. wederregtelijke aanranding, 2°. oogenblikkelijk gevanr 
voor eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed; 3°. nood-
zakelijkheid van het gepleegde feit ter wering van het 
door de aanranding ontstaan actueel en anders niet te 
keeren gevaar. 

Door in bet artikel ook melding te maken van » goed", 
vervallen bepalingen als die van de artt. 322 en 329 C. P. 
(412 en 417 0. P. Beige). De vraag of en in hoever de 
verdediging n o o d z a k e l i j k was, blijft dus in elk geval 
ter beslissing overgelaten aan den regter. Dienaangaande, 
met het fransche strafwetboek, voor bijzondere gevallen 
regelen te stellen in de wet is niet wensehelijk. 

Eigenlijke noodweer kan nooit verder reiken dan de 
grenzen der noodzakelijke verdediging. Maar wanneer do 
hevige gemoedsbeweging (angst , vrees of radeloosheid), 
door de wederregtelijke aanranding opgewekt, nog voort -
duurt nadat het onmiddelijk gevaar is geweken of terwijl 
andere middelen te baat hadden kunnen worden genomen 
om dit af te wenden, sluit die gemoedsbeweging de straf-
baarheid u i t , al zijn door het gepleegde feit de grenzen 
der noodzakelijke verdediging overschreden. De wet kan 
ook hier niet anders doen dan het beginsel u i td rukken , 
eene juiste toepassing overlatende aan 's regters inzigt. 
Gelijksoortige bepaling werd reeds opgenomen in art. 65 

(1) § 64 van het duitsche wetboek. Vgl. art. 29, tweede lid, 
ontwerp 1859. 

(2) Vgl. IIACS, principes de droit pénal beige, I , 647. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 
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bode 1 1847 en art. 28 ontw. 1859. Zie ook § 54 vau 
het duitsche wetboek. 

Ad 3"'". (Art. M.) W e t t e l i j k v o o r s c h r i f t . Art. 327 
C. P. bepaalt, (later noch misdaad noch wanbedrijf bestaat 
wanneer de doodslag, kwetsuren of slagen bevolen waren 
door de wet. 

Wat daar is voorgeschreven voor bijzondere misdrijven , 
is eene algemeene waarheid die hare uitdrukking moet 
vinden in het algemeene deel van het wetboek (1). Voorts 
moet niet alleen elke bepaling der wet in be[ierkten zin 
(rijkswet), maar elk voorschrift ter uitvoering daarvan bij 
wettelijke verordening gegeven, alzoo in het algemeen elk 
wettelijk voorschrift (2), de straf baarhei 1 van liet feit, dat 
anders misdrijf of overtreding zoude zijn geweest, opbellen. 

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

Door de uitdrukking van deze algemeene waarheid in 
het algemeene deel van het wetboek wordt de gedurige 
herhaling der woorden w e d e r r e g t e l ij k , o n b e v o e g d 
en dergelijke in het bijzondere deel vermeden. Dit 
gelat meer bijzonder voor ambtsmisdrijven (zie b. v. de 
art t . 409 . 424, 425), maar ook voor andere misdrijven 
(zie o. a. de artt. 2 9 1 , 292 , 299). Alleen dan is de ui t -
drukking w e d e r r e g t e l i j k (zie b. v. de artt. 147, 148, 
181 , 379) bij de omschrijving van bepaalde misdrijven 
gebezigd wanneer er gevaar kon zijn , dat anders ook hij 
die van zijn regt gebruik maakte , zonder daarom juist 
uitvoering te geven aan een wettelijk voorschrift, in de 
bepaling der strafwet zoude vallen. Immers in het alge* 
luee e deel eene uitdrukking te geven aan de zoo vaak 
VD.-keerd begrepen stelling dat niemand misdrijf pleegt die 
van een he;n toekomend regt gebruik maakt {injtirmm 
non J'acil (jid jure sim ulitur), scheen geen aanbeveling 
te verdienen. 

AI 4 « ' . (Art. S:*.) A m b t e l i j k b e v e l . Ook over amb-
teïijii bevel, gegeven door het bevoeg! gezag, handelt de 
L'. r . (ar:t. 114, 190, 327; alleen bij bijzondere misdrijven. 
Hi ?r gel len dezelfde redenen voor de opneming der bepaling 
:t-. het algemeene deel als ad 3""' werden vermei;. 

Zoo werd het begrepen door den belgischen wetgever. 
Ten onregte echter vordert art. 70 C. P. B voor de oplrdfing 
vau de strafbaarheid in deu rej^el en behoudens de bepa-
lingen van de artt. 182 en 260 , èn wettelijk voorschrift 
én bevel van net bevoegl gezag (-'<i. 

Hij die handelt uit kracht der wet zelve behoeft, waar 
dit niet uitdrukkelijk wordt voorgeschreven of volgt uit 
den aar 1 der ambtelijke hiërarchie, geen bevel van eene 
boven hem gestelde magt ter regtvaardiging zijner h a n -
deling. 

Omgekeerd behoeft hij die het bevel eens ambtenaars, 
gegeven binnen den algemeeuen kring van diens bevoe^-d-
iiei • , Opvolgt , nie! steeds te onderzoeken of dit bevel be-
rus; op een uitdrukkelijk voorschrift der we t , eu is 
bij tot zoo .anig ou erzuek ook niet altijd in staat. Is 
ec.iter het bevei onbevoegd gegeven hetzij omdat het in 
bepaalden strijd was met de wet , hetzij omdat het den 
algemeen o kring der bevoegdheid van den bevelenden 
a t u u t e n u a r te bui ten g i n g , dan heft liet de s t rafbaarheid 
nie o p , «tenzij he t door den ondergesch ik te te goeder 
• t r o u w a ls hevoegd g e g e v e n werd bescaouwd en de n a k o -

( l i Zoo ook art. 70 C. IJ. Beige: „ I I n'y a pas d'infraction, 
„ btMOJM Ie lait était ordonné par la loi et coiiiniandé par 1'autoriié 
, léj.tüae*. 

(2l !)<• uitdrukking wordt liiereu overal waar /.ij elders in het wet-
OI-I, voorkomt (aie de artt.M, 3"., 134—las, lM, tM,8S8. eaa.), 
gul* ..igd ter annilBialag va» elke bepaling die omniddelQk ot' middelu'k 
uit da wet voort vloeit, elk algemeen voorschrift door ol' krachtens 
de wet SBgCrea. Waar de w e t in b e p e r k t e n s l a wordt be-
docl l , wordt alleen het woord w e t gebezigd (.zie bijv. de artt. 149, 
200, s l v , t M , -lT.i). W e t t e l i j k is in het algemeen wat uit 
d e w e t in r u i m e n z i n volgt, bijv. ook in w e t t c l y k e v e r -
p i i g t i n g (artt. a l t , 213, 49'J); w e t t i g hetgeen in overeenstein-
uiin,- is niet dn rijkswet ot' een ander wettelijk voorschrift, I>uv. in 
w e t t i g e v o r d e r i n g , w e t t i g b e v e l (artt. 214, S'J3, 304), 

(3 ; ET cnmmamlc, etc. Daarentegen bepaalde art. u(>, boek I 
1847, ook reeds: „üeene daad wordt als mis irjji beschouwd, wan-
„ acer die is bevolen door de wet OP plaats heelt ter voldoening 
„ aan ecu wettig bevel". 

♦ iniiig daarvan binnen den kring zijner ondergeschiktheid 
»was gelegen". 

In beginsel stemt dit laatste overeen met art. 31 ontw. 
1859 (1), maar de bewijslast is verplaatst. Hij die zicli 
beroept op een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel, dat 
hij ter goeder trouw verbindend acht te , moet, volgens 
het thans voorgestelde art ikel , van die goede trouw op 
voor deu regter overtuigende wijze doen blijken. 

II. 

Vermindering der strafbaarheid (art. 4 » , 3de—5de lid). 

Het ontwerp ken t , nevens eenige bijzondere redenen 
van vermindering van strafbaarheid voor bepaalde mis-
drijven in het tweede boek bij die misdrijven vermeld (2), 
slechts één algemeenèn grond van vermindering van straf-
baarheid, den leeftijd van tien tot zestien jaren bij hen 
die geacht worden een strafbaar feit met oordeel des on-
derscheids te hebben gepleegd. Want al is het feit hier 
toerekenbaar omdat zij met vrije wilsbepaling gehandeld 
hebben, het gebrek aan kennis eu ervaring, de nog on vol-
komen rijpheid des oordeels, aan hun zeer jeugdigen leeftijd 
eigen, belet om de strafwet in hare volle gestrengheid op hen 
toe te passen. De hoofdstratfen worden ten hunnen aanzien , 
voor het maximum , met een derde verminderd. Levens-
lange gevangenisstraf wordt aan hen in geen geval op-
gelegd , en het maximum der alternatieve tijdelijke straf 
(20 jaren) tot het gewone maximum (15 jaren) terug-
gebragt. Ook de bijkomende straffen van art. 9b 1 . en 4°. 
worden niet opgelegd, die vermeld sub 2°. en 3°. daaren-
tegen wel en zon Ier vermindering. De verbeurdverklaring 
is voor geene vermindering vatbaar, en de plaatsing in 
eene rijkswerkinngting moet, zal zij, door den regter be-
volen, haar doel bereiken , ook ten aanzien van jeugdige 
veroordeelden niet van te beperkten duur zijn. Voorts zal 
bij de wettelijke regeling der werkinrigtingen (art. 29 in 
verband met art. 41) op de belangen en behoeften der 
jeugdige veroordeelden meer in het bijzonder zijn te letten. 

Verminderde toe re kenbaarheid -
dyheden. 

verzachtende omstah-

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

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

b. eene algemeene bepaling over de van 'sregters oordeel 
afhankelijke vermindering van straf bij het aanwezig 
zijn van »verzachtende omstandigheden". 

Ad a. Vele duitsche wetboeken, o. a. het Saksische van 
1855 (herzien in 18(10), art. 88 , bevatten een voorschrift 
krachtens hetwelk de straf moet worden verminderd , wan-
neer het feit den dader uithoofde van zijn geestes- of ge-
moedstoestand niet ten volle toerekenbaar is. Zoodanig 
voorschrift kwam echter niet voor in het pruissische wet-
boek van 1851, eu werd, ofschoon opgenomen in het eerste 
ontwerp van het strafwetboek voor den noor lduitsclien 
bond en in een nader ontwerp, inet gewijzigde redactie, 
behouden overeenkomstig het ingewonnen psychologisch 
advies (3), door de bondscomuiissie verworpen en later ook 
niet in liet wetboek opgenomen (4). Teregt. Eene hande-
ling is in strafregtelijken zin toerekenbaar of niet. Zeker 

(1) Tit. I I , art. 4 (31): „Voldoening door eenen ondergeschikte 
„ aan een hevel, waartoe hu', die het gaf, onbevoegd was, is alleen 
„strafbaar, indien het bevolene buiten den kring der ondergeschikt-
„ beid gelegen of de ondergeschikte met de onbevoegdheid van den 
„ bevelgever bekend was" . 

(2) Zie de artt. 277 311,330. 

(3) Zie de reeds aangehaalde bijlage der memorie van toelichting 
van hel duitsche wetboek, bl. 3 en 15—17. 

(4) S C U W A B Z E , Commcntar (3de uitgaaf van 1873), S. 21G, 217 
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bestaan er verschillende graden van schuld al naarmate 
de verstandelijke vermogens meer of minder ontwikkeld 
zijn (1); maar het begrip van toerekenbaarheid is niet 
deelbaar (2). Als vast staat dat de beklaagde heeft gedaan 
wat hij niet kon laten of gelaten wat hij niet kon doen, 
dan ia het feit on toereken baar; als daarentegen zijn ge-
moedstoestand de vrije wilsbepaling niet uitsloot, dan is 
het feit, hoe verschoonlijk ook,toerekenbaar. Tertiumnon 
dalur. Het is dan ook merkwaardig, dat de door de pruis-
siscbe regering geraadpleegde deskundigen, onder erken-
ning dat de (door hen aanbevolen) » verminderde toereke-
»ningsvatbaarheid aan vele misbruiken de deur opende", 
tevens toegaven, dat van het standpunt der medische we-
tenschap, noch in het algemeen noch in een concreet geval 
met juistheid de grenzen zijn aan te wijzen waar dan die 
halve toerekenbaarheid begint en waar zij eindigt. 

Ad b. Het stelsel van > verzachtende omstandigheden", 
gelijk dat thans bij ons geldt ingevolge art. 9 en art. 20 
der wet van 1854, het laatste in ver! and met art. 463 C. P., 
is in den tegenwoordigen toestand onzer strafwetgeving 
onmisbaar. Het is het noodzakelijk correctief van een straf-
wetboek, dat in zijne bijzondere strafbepalingen geen reke-
ning houdt met de oneindig verschillende omstandigheden 
waaronder het misdrijf gepleegd kan worden, en dat dus 
in den regel veel te harde straffen bedreigt, althans het 
minimum der straf veel te hoog stelt. Dit is niet alléén 
het geval bij de zoogenaamde misdaden (crimes) waarvan 
ongeveer drie vierden bij de beregting blijken geen crimb 
nele straf te verdienen (3), maar ook bij de wanbedrijven 
(dclits). De geregtelijke statistiek van 1870 -1877 (4j toont 
aan , dat art. 463 C. P. en art. 20 der wet van 29 Junij 
1854 (Staatsblad n°. 102; in 1870 op ruim 54°/0- '» 1871 
op ruim 56° / 0 . in 1872 op ruim 54 "/„, in 1873 op ruim 
54° / 0 , in 1874 op ruim 55°/ 0 , in 1875 op ruim 56° / c , in 
1876 op ruim 55°/0 , in 1877 op ruim o4° / 0 , en alzoo ge-
regeld op veel meer dan de helft der gezamenlijke correc-
tioneel veroordeelden werden toegepast. 

Waar zoo de uitzondering regel en de regel uitzonde-
r ing wordt, is de straf tegen bet misdrijf in de wet be-
dreigd geene waarheid ir eer en wordt met den eerbied 
voor de wet hare preventieve kracht verzwakt. 

Zulk een stelsel moge zijn een noodzakelijk expediënt 
eener verouderde en slechte wetgeving, eene nieuwe wet-
geviug die in overeenstemming is met de vorderingen der 
wetenschap en beantwoordt aan de eisehen der praktijk, 
heeft daaraan geen behoefte. 

Absolute straf bepalingen, een vooraf bepaald fixum van 
straf, worden door bet ontwerp onvoorwaardelijk en zonder 
eeuige uitzondering verworpen. Ook in die zeer enkele 
gevallen waarin levenslange gevangenistraf wordt bedieigd, 
geschiedt dit steeds ter keuze met tijdelijke gevangenisstraf 
van ten hoogste twintig jaren. Andere bloot alternatieve 
strafbepalingen van gevangenisstraf en gel Iboete, van 
hechtenis en geldboete konten meermalen voor. Overigens 
wordt in alle gevallen 'sregters vrijheid in de bepaling 
van den duur der vrijheidstraf en bet bedrag der vermogen* 
straf alléén beperkt door bet algemeeneof bijzonderemaxi* 
mum en door de algeincene minima van de art t . 10, tweede 
l id , 24 , eerste lid en 3 1 , eerste lid. 

In zoodanig stelsel is geene plaats voor wettelijke voor-
schriften over «verzachtende omstandigheden" hetzij in het 
al-emeene deel voor alle (5), betzij in het bijzondere deel voor 

CD In het stelsel van imiaiwiila eawtsadlalwdea, «''lijk het 
thans nog M ons (Bidt. wordt dan ook te rt gt . de bekrompenheid 
van oordcel" onder die omstandigheden opgenoemd. Zie art. 9 
der wet van 29 Jiinü 1854 (SteabWad n°. 102) en voorts art. 22, 
tweede lid, van het C. W. van 180J, met geringe v, ijzé/mg over-
genomen in art. 3 ! ontw. 1814 en art. XXXII ontw. 1827, art. M 
boek I 1840, art. 74 hoek I 1847 en art. 35 ontw. 1859. 

(2) BEIINEU, Lelirhueli, § 77, bl. 125 (7de druk). 

(3) Zie boven, alg. Itesch., § 3. 
(4) 1870, hl. XX, 1871-1875, bl. X X I , 1876, bl. X X I I , 

1877, bl. XX. 

(5) Fransen stelsel, thans bij ons nog geldende, overgenomen 
in de artt. 79—85 C. P . B. 

sommige strafbare feiten (1), ten einde rleil regter te mug-
tigen om te gaan beneden het z o o g e n a a m d e minimum 
dat dan toch in werkelijkheid n i e t is het minimum der 
straf. 

De regter behoeft overigens geen bijzonder mandaat van 
den wetgever om op verzachtende omstan ligheden te letten. 
Hij is steels verpligt, bij de bepaling der straf binnen de 
door de wet zoo ruim mogelijk te stellen grenzen, op a l l e 
omstandigheden , aan den dader en aan de daad eigen , 
verzachtende zoowel als verzwarende , acht te slaan. De 
wettelijke onderscheiding, in art 9 der wet van 1854 
uitgedrukt door het woord a a n m e r k e l i j k e , moet dan 
ook vervallen om plaats te maken voor eene oordeelkun-
dige waardering der feitelijke gegevens van elk bijzonder 
geval. 

III. 

Verhoojiitij der strafbaarheid (art. A<t). 

In het tweede en derde boek worden vele objectieve en 
subjectieve verzwarende omstandigheden vermeld , die bij 
een of meer ïnislrijven en overtredingen of bij geheele 
categortën van misdrijven en overtredingen in aanmerking 
komen. Het algemeene deel kent slechts één algemeenen 
grond van verhooging der strafbaarheid (hoven het 
maximum), aan alle m i s d r i j v e n gemeen. 

Deze grond van strafverhooging is ontleend aan de 
ambtelijke hoedanigheid van den dader of medepligtige. 
Ambtsmisdrijf (boek I I , titel XXX) worlt alleen nange-
nomen wanneer óf het misdrijf alleen door den ambtenaar 
gepleegd kan worden, óf het misdrijf, door den ambtenaar 
gepleegd, een eigenaardig karakter aanneemt. 

Wanneer echter de ambtenaar , zich schuldig makende 
aan een g e w o o n misdrijf, ook zijnen ambtspligt heeft 
geschonden hetzij omdat hij door zijne betrekking ge-
roepen was om tegen dat misdrijf te waken (2), hetzij 
omdat hij bij de deelneming daaraan misbruik heeft ge-
niaakt van zijn ambt . dan moet die schending van den 
ambtspligt als verzwarende omstandigheid in rekening 
k u n n e n worden gebragt boven het gewone maximum 
der straf. 

Art. 54 is beperkt tot misdrijven (3). Bij overtredingen 
i s , om het minder gevaar waarmede zij de openbare 
orde bedreigen , eene algemeene strafverhooging niet ge-
regtvaardigd. 

Herhaling WH misdrijf en overtreding (recidive). 

Volgens den C. P. bestaat er strafbare recidive bij ver-
oordeeling wegens misdaad na voorafgaande veroordeeling 
wegens mis laad (,:rt. 5(>), bij veroordeeling wegens wan-
bedrijf na voorafgaande veroordeeling wegens misdaad 
(art. 57) , en bq veroordeeling wegens wanbedrijf na vooraf-
gaande veroordeeling wegens wanbedrijf tot correctionele 
gevangenisstraf van meer dan één jaar (art. 58). Het 
Belgische wetboek (artt. 54—56) neemt dezelfde gevallen 
van strafbare recidive aan (4), maar, terwijl het fransche 
wetboek in al die gevallen eene strafverhooging of althans 
de toepassing van bet maximum der straf gebiedend voor-
schreef — eer. gebod waarvan bij ons vóór de wet van 
1854 de hardheid alléén tot zekere hoogte werd getemperd 
door bet stelsel van verzachtende omstandigheden — . is 
de verzwaring der straf, volgens het belgische wetboek, 
steeds afhankelijk van 'sregters oordeel. Dit laatste geldt 

(1) Stelsel van lut pniissische strafwetboek van 18r>l, overgc-
nomen in Int dilitsehe njksstrnf'vethoek, op de gronden uiteengezet 
in de memorie van toelichting bl. 111—114. Kcne uitvoerige en 
hoogst helangrnke bestrijding van de Iranscli-pniissisi lic leer der 
ii'iMWinMui tffliMMUlii i'r niildern ;en Uuistande") vindt men hu Jo i ix , 
Entwurt' mit Motiven zu einem Strafgesetzbuche l'ür den Xord-
deutsehen Bund, S. 1G7—184. 

(2) In dit geval alleen voorzien de artt. 19* en 402 C. P . De be-
palingen van deze artikelen, welke aanleiding hebbes gegeven tot 
vele en gegronde bedenkingen, zijn door den bclgisclien wetgever 
vereenigd in één artikel (SM C. P. B.), dat alléén het minimum, 
niet het maximum der vrijheidstraffen verhoogt en, even als de 
code van 1810, het geval dat de ambtenaar misbruik maakt van 
zijn ambt om liet misdrijf te plegen, met stilzwijgen voorbijgaat. 

(3) Zoo ook de artt. 198 en 4C2 C. P . t n art. 26G C. P. B. 
(4) C F . N V P E I . S , C. P. B. interprété, I , ch. V, n°. 2 , cbl. 95). 
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ook thans bij ons volgens art. 11 der wet van 1854, dat 
het bestaan van strafbare recidive aanneemt bij elke mis-
daad of elk wanbedrijf, gepleegd na voorafgaande veroor-
deeling tot criminele straf of tot gevangenisstraf van meer 
dan een jaar (zes maanden eenzame opsluiting). 

Het frauscbe stelsel, insoover het ook nog bij ons en 
in België geldt , stelt het bestaan der verzwarende om-
standigheid van recidive alléén afhankelijk van de vroeger 
opgelegde criminele of correctionele straf, niet van den 
aard van liet misdrijf. 

Geheel anders het duitsche stelsel. Uit het overzigt der 
tot dit onderwerp betrekkelijke voorschriften van de in 
18(>9 in Duitanhland geldende wetboeken , te vinden in een 
der bijlagen der memorie van toelichting van het thans 
geldende rijkswetboek (1), blijkt, dat in al de staten die 
thans deel uitmaken van het duitsche rijk , en in Oosten-
rijk , volgens het wetboek van 1802, strafbare recidive 
alleen werd aangenomen bij veroordeeling wegens hetzelfde 
of een gelijksoortig misdrijf (Verbreshen oder Vergehen) 
als waarvoor de schuldige vroeger was veroordeeld. 

Verschil tusschen de duitsche wetboeken bestond slechts 
intoover, dat sommige (Pruimen, Saksen, Oldenlmrg, 
Bruuswijk, Wurteuiberg) de recidive beschouwden als een 
voor alle misdrijven geldenden grond van strafverhooging 
(» allgemeineu Strafscluirfungsgrund"), terwijl andere (Oos-
tenrijk . Baden, Beijeren,.Hamburg) haar alleen in rekening 
bragten als verzwarende omstandigheid van bijzondere in 
de wet genoemde misdrijven. 

Het wetboek voor den noordduitschen bond , thans rijks-
wetboek , hier afwijkende van het pruissische model dat 
in den regel werd gevolgd , heeft zich aangesloten bij het 
laatstge melde stelsel dat in de memorie van toelichting 
(bl. 110, 111) kort en goed werd verdedigd. 

Hetzelfde stelsel is aangenomen in het ontwerp. Daar-
voor pleiten overwegende gronden. 

Hij het bepalen van de hoegrootheid der straf, heeft de 
regter in elk bijzonder geval te letten op de objectieveen 
subjectieve omstandigheden, waaronder het strafbare feit is 
gepleegd , op de daad en op den dader. Welke regten zijn 
door üe overtreding van de strafwei. geschonden? Welk 
na leel is daardoor toegebragt ? Welke waren de redenen, 
de motieven waarom het feit is gepleegd? Hoe was des 
daders vroeger levensgedrag? Was Uet misdrijf waaraan 
hij zich heeft schuldig gemaakt , een eerste stap op den 
weg des kwaads of eene min of meer ernstige volharding 
bij eene reeds vroeger gebleken misdadige gezindheid ? De 
grenzen tusschen minimum en maximum moeten zoo ruim 
zijn gesteld da t , "o-k biij eene beantwoording van al deze 
vragen in het nadeel vau den beklaagde, het gewone 
maximum der straf in den regel voldoende is. Slechts hij 
enkele vergrijpen en categoriën van vergrijpen tegen de 
strafwet kau de recidive eene zoo misdadige gezindheid bij 
den dader of een zoo groot gevaar voor de openbare 
orde aan het licht brengen , dat het noodig is haar te doen 
gelden als een grond van verzwaring der straf zelfs boven 
het gewoce maximum. Volgens het ontwerp is dit het 
geval bij eenige misdrijven tegen de openbare orde (2), 
tegen bet openbaar gezag (3) of tegen cle zeden (4); bij 
eenvoudige strooperij (5) en bij inbreuken op het regt van 
toeëigening (6); voorts bij al de misdrijven opgesomd in 
den laatsten titel van boek II en bij een aantal overtre-
dingen (7). 

Over de keus van de misdrijven en overtredingen, waarbij 
recidive als eene verzwarende omstandigheid moet gelden, 
kan zeker verschil van gevoelen hestaan , maar dit verschil 
geldt alleen de toepassing van het beginsel, da t i nhe ton t -
werp is gehuldigd. Daareutegen gaat art. 11 der wet van 
1854 uit, van een verkeerd beginsel, waar dit het bestaan 
van strafbare recidive uitsluitend afhankelijk stelt van den 
aard of de mate der vroeger opgelegde straf. Dit stelsel 

(1) Vcrgleichende Zusammenstellung stralrechtlichcr Bestimmnn-
gen von dentst-hen und ausserdeatschen Gesetzgebungen, XII , 
S. 103 vgg. 

(2) Art. 141. 
(3) Art. 199. 
(4) Artt. 261, 272. 
(5) Art. 341. 
(6) Art. 38G. 
(7) Artt. 480, 491, 492, 504, 509, 511, 520. 

is eensdeels onregtvaardig omdat het iagegrond op het 
onjuiste vermoeden dat iemand, na eene veroordeeüng tot 
eene eenigzins ernstige straf op nieuw eenig ander mis-
drijf, hoe verschillend dan ook van het vorige, plegende, 
door die herhaling zelve blijk geeft van grootere verdort 
venheid dan in het algemeen uit het tweede misdrijf op 
zich zelf blijkt; en anderdeels onvoldoende omdat he t , 
door de verzwarende omstandigheid afhankelijk to stellen 
van zeker minimum van straf, geen rekening houdt met 
die misdrijven die , al worden zij dan ook minde*, zwaar 
gestraft, ingeval van herhaling doorgaans het bewijs leveren 
van moedwillige volharding bij het kwaad. Men danke hier 
b. v. aan laster , waartegen art. 371 C. P. in de meeste 
gevallen eene gevangenisstraf van niet meer dan zes maan-
den bedreigt. 

Ten slotte nog een woord over de zoogenaamde verjaring 
van de recidive. De C. P. erkent haar alleen bij overtre-
dingen (art. 483),- het belgische wetboek (art. 56, tweede 
lid) ook bij wanbedrijven , terwijl zij in de vroegere duit-
sche wetboeken (1) en in het thans geldende rijkswetboek 
algemeen wordt aangenomen in allo gevallen van strafbare-
herhaling van misdrijf (2). 

Ook hierin verdient het duitsche stelsel de voorkeur boven 
het fransche da t , in dit opzigt nog onveranderd, bij ons-
geldt. Het gaat niet aan , terwijl het regt tot uitvoering 
der straf door tijdsverloop vervalt, het gev,olg dat eene 
vroegere veroordeeling uitoefent bij eene latere teregtstsl-
l ing , onbeperkt te doen voortduren. Ook in die gevallen 
waarin herhaling van gelijke of gelijksoortige misdrijven 
moedwillige volharding bij het kwaad of grooter gevaar 
voor de maatschappelijke ordo doet vermoeden, mag dit 
vermoeden alleen gelden binnen een zekeren tijd gedurende 
welken de indruk der vroegere veroordeeling of i a n de 
uitvoering der strat geacht kan worden nog levendig te 
zijn. Die termijn is bij overtredingen een of twee jaren , bij 
misdrijven van minder gewigt twee jaren (3), bij zwaar-
dere misdrijven vijf jaren (4). Bij dezo laatste gaat h i j , 
waar eene langdurige gevangenisstraf tegen het misdrijf 
is bedreigd en dikwijls wordt toegepast, eerst in na het 
geheel of gedeeltelijk ondergaan dier straf of na hare ge-
heele kwijtschelding; terwijl, ingeval de straf noch geheel 
of ten deele is uitgevoerd noch geheel is kwijtgescholden, 
de verzwarende omstandigheid niet meer in aanmerking 
komt wanneer het regt tot uitvoering der vroegere straf 
is verjaard (5). In alle andere gevallen gaat de termijn van 
verjaring der recidive in den dag waarop de schuldige 
wegens het vroeger gepleegde strafbare feit on h e r roe -
p e l ij k , dat is bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis, 
is veroordeeld. 

TITEL IV. 

POGING TOT MISDRIJF. 

I. 

Vereischtcn der strafbare poging (art. 5 5 , eerste lid). 

Poging kan men in bet algemeen noemen eene bande* 
ling waardoor de uitvoering van een bepaald voornemen 
begonnen, maar niet voltooid i s ; korter, het begin van 
uitvoering eener voorgenomene handeling. Poging tot mis-
drijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering 
vau een misdrijf (6), of wel de door een begin van uitvoe» 
ring geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen. 
Het ontwerp onthoudt zich echter bij dit leerstuk, zoo rijk 
aan moeijelijkheden , van eene eigenlijke definitie en ver-
genoegt zich, met op het voorbeeld van den Code Pénal 
(art. 2) en het belgische wet boek (art. 51), de voorwaarden 

(1) Zie het aangehaalde vergelijkende overzigt. 
(2) §§244, 245, 250, n°. 5, 261, 264 van het rijkswetboek. 
(3) Artt. 199, 461, 272, 341, 386. 
(4) Artt. 141, 475—477. 
(5) Artt. 475—477. 
(6) BEBNER, Lehrbnch, §101, Sakseu, art. 39, Hessen, art. 04, 

Baden, § 106, Hamburg, art. 12. 
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of vereischten der strafbare poging tot misdrijf in de wet 
uit te drukken. 

Die voorwaarden of vereischten zijn : 

1°. het voornemen om een bepaald feit dat bij de wet 
als misdrijf is strafbaar gesteld, te plegen] 

2°. een begin van uitvoering van dat misdrijf; 

3°. niet-voltooijing van het misdrijf door van des daders 
wil onafhankelijke omstandigheden. 

1. V o o r n e m e n . 

Dit vereisehte is in art. 2 C. P. niet met zooveel woor-
den uitgedrukt (1). Het werd niettemin ook door den fran-
schen wetgever ondersteld. Geen poging is denkbaar zon-
der het voornemen om eene bepaalde handeling te verrigtcn. 
Alzoo geen poging tot misdrijf zonder den geopenbaarden 
wil om een bepaald feit, dat bij de wet als misdrijf is straf-
baar gesteld, te plegen (2). Hieruit volgt dat geene po-
ging bestaanbaar is van delicta culposa, en dat zij niet 
strafbaar is van overtredingen waarbij het feit wordt ge-
straft alléén om het feit, onverschillig of de wil al of niet 
daarop was gerigt. 

2. B e g i n v a n u i t v o e r i n g . 

Het voornemen oin een m i s d r i j f te plegen kan zich 
openbaren door w o o r d e n of door d a d e n . Eene openba-
ring door w o o r d e n , soms als eigen delict (bedreiging, 
opruijing) strafbaar, kan nooit zijn eene poging om het 
voorgenomen misdrijf te plegen. Bedreiging met, opruijing 
tot moord of braudstichting is geen begin van uitvoering 
van moord of brandstichting. 

Bij d a d e n waardoor de misdadige wil zich openbaart, 
heeft men te onderscheiden. Zij strekken óf alleen tot 
voorbereiding van het voorgenomen misdrijf, óf zij staan 
daarmede in zoodanig regtstreeksch verband, dat de uit-
voering door haar reeds wordt aangevangen. 

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

Men vindt bij de schrijvers een aantal voorbeelden van 
voorbereidende handelingen , die gemakkelijk te onderschei-
den zijn van poging tot misdrijf. In de praktijk doen zich 
echter meermalen gevallen voor waarin de v raag , of er 
reeds een begin van uitvoering van een bepaald misdrijf 
i s , minder ligt te beantwoorden valt. De wet moet echter 
de oplossing van die moeijelijkheden overlaten aan het in-
zigt des regters en de juiste toepassing van het door haar 
gestelde beginsel. Eene scherpe grenslijn tusschen voor-
bsreidende handelingen en begin van uitvoering is in het 
algemeen niet te trekken , en kan dus ook in de wet niet 
worden uitgedrukt. Wettelijke voorschriften dienaangaande 
zouden alleen leiden tot eene casuistiek die in de wet niet 
tehuis behoort, en de vrije ontwikkeling van het regts-
begrip in het leven meer zouden schaden dan baten. 

Geen poging zonder b e g i n v a n u i t v o e r i n g . Geen 
voltooid misdrijf zonder g e h e e l e u i t v o e r i n g , dat is : 
zonder dat al les, van des daders .wil afhankelijk of niet , 
heeft plaats gehad wat de wet tot het bestaan van een 
bepaald misdrijf vordert. Wat geen voltooid misdrijf ia, 
kan dus alléén als poging worden gestraft. 

Moet de wet nu nog eene onderscheiding maken tusschen 
min of meer verwijderde poging,, tusschen tentalixe en dé/i/ 
manqué, naar de fransche terminologie, tustchen iefaétyft 
en nick beéndigte Versuch (3), volgens de leer van vele 

(1) Anders art. 51 C. P. Beige: „ résolution de commettre un 
„crime ou un délit"; Duitschland, § 43: , Entschluss ein Ver-
„brechen oder Vergehen zu vcrübcn". 

(2) Vgl. IIAUS, principes, I, n°. 399—403, NYFELS, ad art. 51 
C. P. B., n". 2 (I, 86); Arr. H. K. 11 Sept. 1850, v. D. HOSERT, 
1850, I I , bl. 96. 

(3) Bjj de nieuwe fransche schrijvers vindt men ook wel ge-
sproken van Icnlalire acliercc en inarlieva: Zie ORTOI.AN, Klements 
de Droit Pénal, n°. 990 en ook NYPELS, ad art. M C. V. li. 

wetboeken , die in Duitschland vóór de invoering van het 
rijkswetboek gegolden hebben? 

Zoodanige onderscheiding heeft alleen praktische waarde 
en moet daarom alleen dan haar plaats in de wet vinden, 
wanneer zij daaraan een verschil in regtsgevolgen vnst-
Icnoopt Dit was dan ook vóór 1870 bet stelsel van vele 
duitsche wetboeken. De zoogenaamde v o l e i n d i g d e 
p o g i n g was strafbaarder dan de n i e t v o l e i n d i g d e , 
en de vrijwillige terugtreding gold alleen bij de laatste 
als reden van uitsluiting van straf. 

Het duitsche rijkswetboek beeft deze onderscheiding \a ten  
varen. Het huldigt de fransche leer van gelijkstelling van 
tcntalite en délit manqué, al heeft het dan ook in de be-
paling over de vrijwillige terugtreding, evenals art. 2 C. P. 
en duidelijker nog dan dat artikel , doen uitkomen dat 
deze voor beiden gelijke gevolgen heeft. 

Werkelijk verdient de fransche leer hier de voorkeur 
hoven het stelsel , dat vóór de invoering van het rijkswet-
boek in de meeste duitsche staten gold. 

In het algemeen bestaat tusschen de meest verwijderde 
poging en die welke het misdrijf het meest nabij k o m t , 
alleen een quantitatief, geen qualitatief onderscheid. Een 
verschil in aard wordt echter bij die misdrijven , die niet 
voltooid zijn voordat de misdadige handeling het onmid-
delijke gevolg heeft gehad, dat de dader zich daarvan voor-
stelde, aanwezig geacht tusschen het geval waarin alleen 
dat gevolg heeft ontbroken , en het geval waarin de daad 
zelve waardoor het misdadig doel moest bereikt worden , 
niet is ten einde gebragt. In het eerste geval spreekt men 
dan van délit manqué (bri'ndii/te JWsucA), in het tweede 
alleen van tentatite (nicht Icëudigte Vc/'such). Maar moet 
n u , om het eerste aan te nemen, de dader alles hebben 
gedaan wat van zijne zijde n o o d i g w a s (1) of alleen 
alles wat hij van zijne zijde v o o r n o o d i g h i e l d om het 
misdrijf te voltooijen V Over deze vraag heerscht nog steeds 
groote verdeeldheid tusschen de strafregtsleeraars (2) , en 
zoolang die twijfel niet op bevredigende wijze is opgelost, 
schijnt de geheele leer van het délit manqué op geene 
genoegzaam zekere grondslagen te rusten om daaraan een 
verschil in regtsgevolgen te verbinden. Daarenboven, hoe 
men het délit manqué ook opvatte, steeds blijft het eene 
pog ing , die dit met alle andere pogingen gemeen heeft, 
dat daardoor het kwaad niet is gesticht, het gevolg niet 
is bereikt dat tot voltooiing van het misdrijf noodig is. 
Er is zoomin een moord gepleegd als het geweerschot 
hem op wien het gemunt was, niet heeft getroffen als er 
een moord is gepleegd, indien de dader op liet oogenblik 
dat bij het geweer wilde afschieten . door van zijnen wil 
onafhankelijke omstandigheden verhinderd werd om aan 
dit voornemen gevolg te geven. Nu moge in bet eerste 
geval de omstandigheid dat de poging zoover mogelijk 
was gevorderd , aanleiding geven om eene zwaardere straf 
op te leggen dan anders zoude zijn geschied, naar den 
regel van art. 33 van het hamburgsche wetboek (3), die 
geldt ook waar de wet haar niet u i tdrukt ; voor deze 
zwaarste gevallen der poging is het zoomin noodig e e n e 
a f z o n d e r l i j k e s t r a f b e p a l i n g aan te nemen als voor 
de zwaarste gevallen van bet voltooide misdrijf. Evenmin 
bestaat er grond om als men in het algemeen aan de 
vrijwillige terugtreding, voordat het misdrijf is voltooid, 
straffeloosheid verbindt, baar niet aan te nemen waar de 
dader, wat zeker, zoo al ooit, uiterst zeldzaam zal voor-
komen , door zijne vrijwillige tusscbenkomst het gevolg 
afwendt wa t , na zi jne volbragte handel ing, nog noodig 
was om het misdrijf te voltooijen. 

Zoo de wet zwijgt over de verschillende graden der 
pog ing , dan menge zij zich evenmin in den ouden strijd 
over de poging met ondeugdelijk object of ondeugdelijke 
middelen. Ook bier verdient de onthouding van den Code 
Pénal en van het duitsche rijkswetboek de voorkeur boven 
de leerstellige bepalingeu van vele vroeger in Duitschland 
geldende wetboeken (4). 

(1) Zie art. 25 van het ontwerp 1827. 
(2) Zie BERSER, Lehrbuch, § 104, SCHWARZE in het handboek 

van vox HOLTZENDORFF, I I , S. 279—283. 
(3) „ Die Strafbarkeit des Versuehs steigt wit dcm Grade, in 

„ Wekken der Tliiitcr sieh der Yollenduiig des Ycibiechcns geniihert 
„hat". In geleken zin art. 26 ontw. 1827 en l? 47 oo3tenr(jkseh 
ontwerp. 

(4) Mem. van toelichting van het duitsche wetboek, bl. 87. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 

file:///aten


70 [ t io. :$.] 
Wetboek van Btrafréfft 

De algemeene vereischten van poging blijken uit art. 5 5 , 
eerste lid, do bijzondere roreieonten van poging tot een 
bepaald misdrijf "uit de omschrijving van dat misdrijf in 
het tweede hoek. Biecht nu bet misdrijf voor zijn bestaan 
een bepaald object, dit zal ook bij de poging niet kunnen 
ontbreken. Kan zonder loodanig object het misdrijf niet tot 
uitvoering komen, de uitvoering kan dan ook bij gebreke 
daarvan geen begin hebben. Zoo is gaan misdrijf tegen 
het leven of tegen de persoonlijke vrijheid, geen misban-
deling noch verkrachting of feitelijke aanranding der eer-
baarheid dankbaar zonder een lovend menaoh als object. 
Er kan dan ook geen spraak zijn van eene poging van een 
dier misdrijven op een lijk geplaagd , al hield de dader 
dit voor een levend wezen. Aldus lost de vraag van » het 
ondeugdelijk object" zich gemakkelijk op hij eene juiste 
beschouwing van de algemeene en bijzondere vereischten 
van poging tot een bepaald misdrijf. 

Meer twijfel kan er bestaan bij de poging metondeug-
delijke middelen. Intusschen wijst ook ten haren aanzien 
het vasthouden aan het begrip van b e g i n v a n u i t v o e -
r i n g den weg tot eene juiste beslissing aan. Is het aan-
gewende middel van dien aard dat daardoor in geen geval 
het misdrijf tot uitvoering kan komen, de uitvoering kan 
daardoor ook niet worden aangevangen. Is daarentegen 
de ondeugdelijkheid alleen relatief uithoofde van de ornstan-
digheden waaronder, of den persoon door of tegen wien een 
bepaald misdrijf wordt gepleegd, dan is een begin van 
uitvoering denkbaar, en de geheele uitvoering kan geacht 
worden alleen verijdeld te zijn door van des daders wil 
onafhankelijke omstandigheden , die de bereiking van het 
beoogde doel door de aangewende middelen in het concreet 
geval belet hebben. Dit is de leer van vele gezaghebbende 
schrijvers (1). In die rigting beweegt zich ook in Frank* 
rijk en bij ons de regtspraak. Het is dus weuschelijk bij 
voortduring aan de juiste opvatting der algemeene ken-
merken van strafbare poging bij de toepassing der wet 
over te laten, wat de wet zelve niet door bijzondere voor-
schriften kan regelen, omdat de onderscheiding tusscheu 
de absoluut en relatief ondeugdelijke middelen te zeer af-
hankelijk is van de feitelijke waardering van elke zaak in 
het bijzonder, om haar in eene stellige wetsbepaling op 
voor alle gevallen voldoende wijze uit te drukken. 

3. N i e t - v o l t o o i j i n g van h e t misdr i j f d o o r van des 
d a d e r s wi l o n a f h a n k e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n . 

Is een misdrijf eens voltooid, dan kan geen berouw, boe 
groot ook, de strafbaarheid uitsluiten , al uit het zich in 
daden, die onmiddelijk alle nadeelige gevolgen van het 
volbragte feit opheffen of zelfs voorkomen (th.ali;je lleue). 
Anders bij poging. Al is zij ook nog zoover gevorderd , 
zij blijft als zoodanig straffeloos, wanneer de dader zelf 
uit eigen beweging zijn misdadig voornemen heeft opge-
geven en dus óf zijne handeling heeft ges taakt , óf het 
gevolg dier handeling waar dit tot voltooijing van het 
misdrijf werd vereiseht, vrijwillig heeft afgewend. Is dit 
onderscheid tusschen poging en voltooid misdrijf niets 
anders dan eene inconsequentie of berust het werkelijk op 
goede gronden V Voor dit laatste bestaat reeds dadelijk een 
vermoeden in de algemeenheid waarmede de straffeloosheid 
der poging bij vrijwillige terugtreding in de geldende 
strafwetboeken is aangenomen (2). Inderdaad pleiten dan 
ook voor die leer het regt en het maatschappelijk belang. 

H e t r e g t . Poging wordt gestraft om den nüsdadigen 
wi l , het opzet des daden te treilen, zoodra deze eene zoo 

f evaarlijke r igt ing heeft aangenomen , dat daarvan objectief 
lijkt door het begin van uitvoering van een bepaald 

misdrijf. Maar wanneer nu de dader vrijwillig terugkomt 
op de reeds aangevangen handeling, dan wijkt het in de 
aangevangen uitvoering sprekende vermoeden, dat hij niet 
opzag tegen het plegen van bat misdrijf, voor de bewezen 
waarheid dat hij daarvan nog tijdig afgezien heeft, en dat 
dus zijn voornemen om liet kwade te doen niet zoo vast 
en onherroepelijk gevestigd was, dat het regt zoude eischen 

(1) Zie onder velen BERXEK, § 103; ORTOLAN, n°. 1003, 1004; 
N T P E L S , ad art. 51 C. P. B. , n°. 5; H A U S , principes, n°. 424, 
4-25, Scherer in Gcrichtssaal, 1878, S. 481 vgg. 
1 (2) C. P . art. 2 , C. P . B. art. 51 , duitsch wetboek, § 46, 

Zurich, § 36, oostenrükach ontwerp, § 49. 

hem reedt voor dat voornemen alleen , waarvan hij zidf de 
uitvoering heeft gestaakt of de uitwerking heeft belet, te 
strallen (1). 

l i e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g . Aangenomen al 
mot II u s (2), dat het strenge regt (lajusliecabiolw) be-
st.rnlling ook van de vrijwillig gestaakte poging zoude 
eischen, zeker zal men hem dan ook moeten toegeven , dat 
de regelen der voorzigtigheid den wetgever bevelen hier 
niet op het standpunt van het strenge regt te blijven staan ; 
daar het zekerste middel om het misdrijf in zijn loop te 
stuiten, is straffeloosheid te verzekeren aan den dader , die 
uit eigen beweging beeft afgezien van de voortzetting van 
zijn misdadig plan. 

II. 

6'tra/' (art. 5 5 , tweede tot vierde lid). 

Voor alle hoofdstraffen is hier de vermindering aange-
nomen die art. 17 , tweede lid, der wet van 29 Junij 1834 
(üluatsblad n°. 102) alléén voor gevangenisstraf aanwijst. 
Uitdrukkelijk wordt voorts bepaald, dat de vermindering 
zoowel gebit het minimum als het maximum der straf. 
Eene bijzondere bepaling was noodig voor het geval, dat 
tegen het voltooide misdrijf levenslange gevangenisstraf is 
bedreigd. Die bepaling (art. 55 , al. 3) stemt geheel overeen 
met het voorlaatste lid van art. 49 en het tweede lid van 
art. 59. 

111. 

Uitzoiideriiujcit op den regel der strafbaarheid (art 56) . 

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

Eene algemeene uitzondering wordt uitgedrukt in art. 56. 
Zij is ontleend niet aan den aard van een of meer bepaalde 
misdrijven , maar aan een bepaald middel waardoor mis-
drijven kunnen worden gepleegd. Poging tot misdrijven, 
die door middel van de drukpers gepleegd worden, is niet 
strafbaar. Deze regel is een noodzakelijk gevolg van het 
beginsel, ten grondslag liggende aan art. 8 G. W. Alle 
preventieve maatregelen , waardoor de vrijheid om door de 
drukpers gedachten of gevoelens te openbaren aan banden 
zoude worden gelegd , zijn verboden. De strafbaarheid van 
een persdelict kan dus eerst beginnen met de openbaring 
van het voortbrengsel der pers. Maar dan is het misdrijf 
voltooid, en strafbaarheid der poging moet dus zijn uit-
gesloteu (i). Deze grond van stratfeloosheid ontbreekt bij 
en de uitzondering is dus ook niet van toepassing op 
misdrijven , gepleegd door middel van verspreiding , opeii-
lijke tentoonstelling of aanslag van gedrukte of ongedrukte 
geschriften (artt. 122, 128, 141, 1*3, 201 , 290, 388). 

Dijzondere uitzonderingen, ontleend aan den aard vau 
het misdrijf, vindt men in de artt. 154, 197, 272, 324, 
325 en 381, alzoo bij openlijk geweld, wederspannigheid, 
wreede behandeling van dieren, eenvoudige mishandeling 
en de minder zware gevallen van vernieling of beschadi-
g ing van goederen. 

Wanneer bij mishandeling het opzet niet gerigt is op 
het toebrengen vau zwaar ligchamelijk letsel (artt. 32G, 
327) of op het benadeelen van eens anders gezoudheid door 
het toedienen van de in art. 328 bedoelde gevaarlijke stoffen, 
gaat het te ver , met afwijking van het geldende reg t , 
poging tot dit misdrijf strafbaar te stellen en dus reeds 

(1) D E X Z , aanteekening op § 36 van het Znrichsche strafwet-
boek; ScnwAitzE in liet handboek van vos HOLTZENDORFF, I I , 
S. 305: „ Das Motiv dieser Bcgünstigung des Kücktritts ist keincs-
„ vetJS nur ein criiniiialpolitisehcs; — in dem Abstehen wird sich 
„ vielini'hr, in der Begel wenigstens, die Thatsache kimd geben, 
„das/, der büse Wille nicht cin selir bcharrlichcr gewesen". Zie 
ook Bxavra, § 105. 

(2) Principes, I , n". 430. 
(3) Zie boven onder I , 1°. 
(4) Vgl. mem. van tocl. ontw. 185'J, bl. 14, onderaan. 
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hem to straffen, die do hnnd beeft opgeheven om een a n d » 
te treden, indien dit opzet geenerlel gevolg heeft gehad. 
is nu poging tot eenvoudige mishandelingstraffeloos, dan 
moet men hetzelfde aannemen voor poging tot weder.span-
nigbeid (1), omdat hier liet voltooide misdrijf, waar het 
niet met mishandeling gepaard gaa t , toch dikwijls niet 
veel anders is dan eene poging daartoe (2). Verder mag 
men zeker aannemen , da t , wanneer poging tot mishan-
deling van menschen in den regel straffeloos is , poging 
tot wreede behandeling van dieren niet strafbaar kan zijn. 
Wat voorts betreft de misdrijven van de artt. 379 en 380, 
nu ten deele wanbedrijven, ten deele slechts overtreding 
(art. 479, 1°. C. 1'.), is in dit opzigt afwijking van het 
bestaande regt mede niet wensehelijk, omdat de openbare 
orde, rust en veiligheid door poging tot die misdrijven niet 
of althans niet noemenswaard worden aangetast. Eindelijk 
het openlijk geweld (art. 154); ook van d i t misdr i j f a l s 
z o o d a n i g behoort de poging straffeloos te zijn, als in 
het algemeen poging tot geweld tegen personen of tegen 
goederen niet strafbaar is. Dit 'belet natuurlijk niet , dat 
eene bij gelegenheid van den oploop door een of meerder 
deelnemers daaraan gepleegde poging tot eenig misdrijf, 
waarvan de poging onder den regel der strafbaarheid valt , 
b. v. tot zware mishandeling of tot vernieling of onbruik-
baarmaking van een gebouw (art. 383), door den samen* 
loop met de straffelooze poging tot openlijk geweld niet 
evenzeer straffeloos wordt. 

De wet noemt overigens alléén die uitzonderingen, die 
niet in den aard der zaak zijn gelegen. Het is onnoodig 
de poging straffeloos te verklaren bij die vele misdrijven, 
waarvan in regtskundigen zin geen poging denkbaar is, 
waartoe alle delicta cutyosa , voorts alle delicta omissiunis 
maar ook vele delicta commissiuuis behooren (3). 

TITEL V. 

DEELNEMING AAN STHAEBARE FEITEN. 

De vorige titel heeft, blijkens zijn opschrift en inhoud, 
alléén betrekking tot m i s d r i j v e n , deze gelijk zijn op-
schrift reeds aanduidt , tot alle strafbare feiten. Dit is in-
tusschen niet zoo te verstaan , dat al de artikelen van dezen 
titel van toepassing zouden zijn op alle strafbare feiten , 
maar in dien zin, dat sommige (artt. 57 , 60) zoowel voor 
misdrijven als overtredingen, andere (artt. 5 8 , 5 9 , 62, 63) 
alléén voor misdrijven en één (art. 61) alléén voor overtre* 
dingen gelden. 

Men kan aan een strafbaar feit alléén deelnemen door 
vóór of bij het plegeu daarvan verrigte handelingen. 
Wat na de voltooijing geschiedt ten einde den schuldige 
aan zijne straf te onttrekken (4), de vervolging te beletten 
of te bemoeijelijken (5), de verspreiding van het door het 
misdrijf gepleegde kwaad te bevorderen (0) of bepaalde 
misdrijven , met of zonder winstbejag, op eenige wijze te 
b e g u n s t i g e n (7), blijve dus , volgeus de thans algemeen 
aangenomen leer (8), buiten het eerste boek van het straf* 
wetboek en vinde , voorzoover het strafbaar behoort te zijn , 
zijne plaats onder de bijzondere misdrijven. 

1. 

Daders (art. 57) . 

Daders zijn al len, die uitsluitend of met anderen liet 
strafbare feit begaan (a) of door eenig in de wet aange-
wezen middel opzettelijk teweegbrengen (b). 

(1) Ook nu is van het délit de R M S M poging niet strafbaar. 
Zie art. 209 in verband niet de artt. 211 en 212 C. P. 

(2) Zie nog do toelichting van art. 197. 
(3) HAUS, de la tentative légalcment inipossible; Principes, I , 

n \ 426—428. 
(4) Art. 208, 1°. 
(5) Art. 208, 2°. 
(6) Artt. 122, 128, 141, 143, 261, 290 en 388. 
(7) B. I I , T. XXXII. 
(8) Anders nog, op het voorbeeld van de artt. 61—63 (J. P. , 

T. IV, B. I. 1847, en I . IV ontw. 1859. 

3.J 
Btrafregi 

Ad a. Art.57, 1°. spreekt Tan plegen, doen plegen 
en o p z e t t e l i j k m e d e w e r k e n t o t h e t p l e g e n . 

Dader la dus in de eerste plaats bij die het feit, \ a l -
lende in eene strafbepaling van liet tweede of derde boek , 
materieel en persoonlijk, met of zonder regtstreeksebe 
medewerking van anderen, pleegt. 

Dader is evenieer bij die het feit pleegt, niet persoon-
lijk maar door tiissehenkomst van een ander, als werktuig 
in zijne hand , wanneer die andere wegens de onwetend-
beid waarin hij verkeert, de dwaling waarin h i j i sgebrag t 
of het geweld waarvoor hij zwicht, handelt zonder op/.et, 
schuld of toerekenbaarheid. Deze beteekenis heeft de uit-
drukking d o e n p l e g e n in art. 271 der gemeentewet (1). 
In geen anderen zin moet zij worden opgevat in art. 5 7 , 
1°. ter onderscheiding van a r t . 5 7 , 2° van dit ontwerp. 

Daders ( m e d e d a d e r s ) zijn eindelijk zij, die met ande-
ren datgene verrigten wat het strafbare feit ui tmaakt , en 
alzoo o p z e t t e l i j k t o t h e t p l e g e n d a a r v a n 
m e d e w e r k e n . 

Ad b. Met hen die het straf bare feit materieel p l e g e n 
of door een ander als werktuig in I umie hand d o e n 
p l e g e n , stelt de wet gelijk allen, die het misdrijf of 
de overtreding uitlokken door een der middelen van ge-
weld of overreding, in art. 57 , 2°. vermeld. Zij zijn de 
auctores iutellecttutjes, de » Anstifter" van het duitsche 
reg t , door den C. P. ten onregte medepligtigen genoemd. 

: In hen is de oorzaak van het strafbare feit gelegen , zij 
' brengen het regtstreeks teweeg, zonder hen zoude het 

veelal niet gepleegd zijn. Zij zijn dus daders en moeten 
even zwaar als de UUC'.oret phi/sici gestraft worden. 

Hij g e w e l d valt te onderscheiden tnsschen den d w a n g , 
| die allen wederstand onmogelijk maakt, wanneer a r t . 5 7 , 

1°. en den dwang , die niet alle vrijheid van handelen uit-
sluit , wanneer art. 57, 2°. geldt. In het eerste geval wordt 
bij ilengene door wiens hand het misdrijf wordt begaan , 

• de toerekenbaarheid door overmagt uitgesloten; in het 
! tweede geval is ten zijnen aanzien de op hem uitgeoefende 
I dwang alleen eene verzachtende omstandigheid. Gelijke 
I onderscheiding geldt bij misleiding. Hij die een feit pleegt, 

kan in dwaling worden gebragt of gelaten ten aanzien 
van de omstandigheden waardoor dit feit strafbaar wordt , 
b. v. bij diefstal als de dader het doet voorkomen , dat het 
goed dat hij door een ander d o e t wegnemen, ZIJN eigen-
dinii is (art. 57, 1°.). Maar door misleiding kan ook een 
ïiiisiiiijf worden uitgelokt (art. 57, 2°.) zonder de straf* 

; baarheid van den niateriëlen dader u i t te sluiten, b. v. als 
de schuldige aan doodslag of mishandeling daartoe opzet-
ti'lijk is overgehaald door onware voorgevens, die zijnen 
baat tegen het slagtoffer van zijn misdrijf hebben opgewekt. 

Onder de middelen van provocatie wordt in art. 57, 2°. 
de opruijing niet genoemd , omdat, voorzoover de daar wel 
genoemde middelen niet zijn aangewend, opruijing tot 

\ misdrijf alleen strafbaar kan zijn als itUctwm sui t/cucris. 
• Zie art. 140 en de toelichting van dat artikel. 

De verantwoordelijkheid van den intellectuelen dader 
| kan niet verder gaan dan de handelingen, die hij opzette-

lijk heeft teweeggebragt, waarop bij de aanzetting zijn 
wil bepaaldelijk was ger ig t , en de gevolgen van die han-
delingen. Heeft A door een der in art. 57, 2' . opgenoemde 
middelen B bewogen om C te mishandelen , hij zal als 
dader aansprakelijk zijn voor die mishandeling of de poging 
daartoe en zelfs voor den dood van C, als deze het niet 
bedoelde gevolg der mishandeling was (art. 324 vlgg.) ; 
maar hij is niet verantwoordelijk voor den doodslag door 
B op (J gepleegd (art. 310) met overschrijding van den 

j ontvangen last. Dit volgt uit de slotbepaling van art. 57 
' die beperkt is tot de auctores iateUectuales. Ken andere 

regel geldt voor de auctores phi/sici; voor de daders van 
! art. 57 , 2°. in hunne onderlinge verhouding. Zoo A en 
1 H gezamenlijk een diefstal plegen , zal A aansprakelijk 

zijn voor alle objectieve verzwarende omstandigheden van 
! het misdrijf (braak, inklimniing, geweld enz) , al heeft hij 

daarin geen aandeel gehad en al was zijn wil daarop juis t 
niet bepaald gerigt. Dit wordt thans teregt algemeen aan-
genomen en zal te minder aan twijfel onderhevig zijn, n u 
de slotbepaling van art. 57 uitdrukkelijk beperkt wordt 
tot de onder n°. 2 van dat artikel genoemde daden. 

(1) Kegtsgeleerde adviezen, V, 253. 
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II. 

Medeplü/tiaen (artt. 58, 59). 

Art. &H. Medepligtigheid bestaat in hulp, die niet 
het misdrijf gepaard (art. 58, 1°.) of aan het misdrijf 
vooraf gaat (art. 58 , 2°.). 

De ee r s t e soort van medepligtigheid wordt in de wet 
niet nader omschreven, leder die opzettelijk behulpzaam is 
bij het plegen van een misdrijf, is medepligtig daaraan. 
Wat den mededader van dezen medeplijrtigo onderscheidt 
is, dat eerstgemelde regtstreeks deelneemt aan de uit-
voering van liet feit, door de wet met straf bedreigd, aan 
de handeling of eene der handelingen, die het misdrijf uit-
maken , terwijl de laatstgemelde bij het verrigten van die 
handeling of die handelingen slechts eene meer of min 
afdoende hulp verleent (1). Daaronder zijn ook zij begre-
peu, die tijdens het plegen van het feit werkzaam zijn om 
de ontdekking daarvan te voorkomen, en daardoor opzet-
telijk helpen teweeg brengen, dat het misdrijf ongestoord 
plaats heeft. 

De t w e e d e soort van medepligtigheid is alleen dan 
aanwezig wanneer de hulp wordt verleend op eene der 
in de wet bij name aangeduide wijzen, door het verschaffen 
van g e l e g e n h e i d , m i d d e l e n of I n l i c h t i n g e n tot 
het plegen van het misdrijf. Hier geldt hetzelfde als bij 
de provocatie (art. 57, 2°.). Niet de bevordering van het 
misdrijf in het algemeen, maar de bevordering binnen be-
paalde door de wet getrokken grenzen is strafbaar. Wat 
daarentegen den auctor intellectualis van dezen mede-
pligtige onderscheidt, is dat bij genen het denkbeeld van 
net misdrijf rijst, terwijl deze alleen de uitvoering van 
eens anders misdadig opzet bevordert. 

Geene medepligtigheid zonder opzet om hulp te verschaf-
fen bij of tot het plegen van een bepaald feit, door de wet 
als misdrijf gekenmerkt. De verantwoordelijkheid van den 
medepligtige reikt ook nimmer verder dan de handelingen, 
waarop zijn opzet gerigt was en hare gevolgen (art. 59, 
al. 4). Voor hem geldt dus in het algemeen de regel aan 
het slot van art. 57 slechts voor eene b e p a a l d e soor t 
van d a d e r s gegeven. Zie boven ad art. 57. 

Art. 59 . Voor de straf der medepligtigheid gelden 
dezelfde bepalingen als voor de straf der poging, met dit 
voorbehoud, dat den medepligtige aan de in de artt. 150 — 152 
omschreven misdrijven de in art. 153 bedreigde bijkomende 
straf niet wordt opgelegd. 

Bij overtredingen bestaat geen strafbare medepligtigheid. 
Dit geldt ook thans. Het tweede boek van den C. P. be-
treft alleen misdaden en wanbedrijven. Art. 479, 8°. is, 
inzoover het straf bedreigt tegen de medepligtigen aan 
eene overtreding, eene uitzondering. Er is geene reden , 
in dit opzigt verder te gaan dan het geldende regt. Voor 
straffeloosheid van medepligtigheid aan overtreding, geldt 
gelijke grond als voor de straffeloosheid van poging tot 
overtreding. 

III. 

Persoonlijke omstandigheden (art. 60). 

Voor alle objectieve verzwarende omstandigheden van 
het strafbare feit zijn allen, die het plegen , doen plegen 
of opzettelijk tot het plegen daarvan medewerken, verant-
woordelijk. Die verantwoordelijkheid rust op de intellee-
tuöle daders en de medepligtigen alleen voorzoover hun 
opzet op de bedoelde omstandigheden gerigt was of zij 
daarvan kennis droegen (zie boven I en 11). 

Een geheel andere regel geldt voor persoonlijke (sub- '• 
jectieve) verzwarende omstandigheden. Haar invloed geldt ] 

alleen voor den dader of medepligtige , wien zij i>ersoonlijk 
betreffen, onverschillig of de andere deelnemers aan het ( 
strafbare feit daarvan al dan niet kennis dragen. 

De ambtelijke hoedanigheid (art. 54), de recidive en alle 
Uden geheel subjectieve verzwarende omstandigheden , in j 

(1) „ Der Oehlllfe kann die umfassendste Thatigkeit Uben, sobald 
„er das Verbrechen nar nicht mit begeht, d. h den Thatbestand 
„ desselben mit hervorbringt, sonder nar dem Thater die Hervor-
„ bringung erleichtert" (BSBNEB, § 108). 

I 

liet tweede boek bij bijzondere misdrijven (1) vermeld, 
motfeu alleen leiden tot verzwaring der straf van den per-
soon wien zij uitsluitend gelden, en wiens meerdere straf-
baarheid daaruit dan ook alleen kan volgen. 

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

Wat geldt van persoonlijke omstandigheden, waardoor 
de strafbaarheid wordt v e r h o o g d , geldt evenzeer van 
persoonlijke omstandigheden, waardoor de strafbaarheid 
lietzij krachtens de algemeene bepalingen van titel III , 
hetzij ingevolge bijzondere voorschriften van bet tweede 
boek , wordt u i tges lo ten of verminderd. Wanneer bijv. 
een volwassen persoon met een kind deelneemt aan eenig 
strafbaar feit, kan hij zich niet beroepen op straffeloosheid 
of verminderde straf baarheid ingevolge de artt. 48 en 49. 
Art. 210 geidt altijd en uitsluitend voor de daar bedoelde 
echtgenooten, bloed- en aanverwanten, zonder eenigen 
invloed uit te oefenen op andere personen die als daders, 
mededaders of medepligtigen deel nemen aan de misdrijven 
voorzien in de artt. 208 en 209. De medepligtige aaneen 
diefstal tusschen echtgenooten gepleegd kan zich niet,de 
ee:ie echtgenoot, die zich medepligtig maakt aan een diefstal 
ten nadeele van den anderen gepleegd, kan zich daaren-
tegen wel beroepen op de gunstige bepaling van art. 343, 
eerste lid. Persoonlijke omstandigheden als die vermeld in 
de artt. 27(3, 311 en 330 kunnen ook alleen worden in-
geroepen door dien dader of medepligtige, wien zij per-
soonlijk betrelfeir. 

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

Een ander beginsel geldt waar de persoonlijke omstan-
digheid een bestanddeel, een constitutief vereischte is van 
het strafbare feit, waar zonder deze g e e n s t r a f b a a r 
fe i t of n i e t d i t s t r a f b a a r feit aanwezig is, waar 
zij dus de strafbaarheid niet wijzigt of uitsluit, maar 
b e p a a l t . Zoodanige persoonlijke omstandigheid, betrek-
king of hoedanigheid staat gelijk met de andere (objectieve) 
vereischten of kenmerken van het strafbare feit. Daarvoor 
gelden dus de gewone regelen van strafregtelijke verant-
woordelijkheid. Ieder mededader van of medepligtige aan 
het misdrijf, die bekend was met en wiens opzet ook gerigt 
was op deze omstandigheid, moet in hare strafregtelijke 
gevolgen deelen, al betreft zij hem niet persoonlijk. 

Dat de wet in het algemeen dit beginsel huldigt, volgt 
uit de beperking van art. 60 tot de persoonlijke omstan-
digheden, waardoor de strafbaarheid wordt u i t g e s l o t e n , 
v e r m i n d e r d of v e r h o o g d , niet bepaa ld . Het volgt 
ook uit de uitzondering van art. 316 die den regel bevestigt 
in de niet uitgezonderde gevallen. 

Eene verder strekkende uitzondering volgt niet uit eene 
bepaling van het gemeeue strafregt, maar uit art. 9 C. W. 
voor het krijgsvolk te lande en art. 8 C. W. voor het 
krijgsvolk te water; krachtens welke, buiten de gevallen 

(1) Zie de artt. 149, 3de lid, 177 en 178, 3de lid, 219 en 220, 
2de lid, 27G, 310, 2de lid, 322, 329, 336, 2do lid, 348, 2de lid 
456. 
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in de wet voorzien , de militaire strafwetten niet van toe-
passing zijn op «bijzondere personen" en deze dus ook 
nimmer strafbaar zijn wegens deelneming aan misdrijven 
in die wetten omschreven , wanneer die deelneming niet 
valt onder bet bereik eener strafbepaling van bet gemeeiie 
regt. 

Bij eene eventuele herziening der militaire wetboeken, 
die zeker ten gevolge zal hebben, dat veel van hetgeen 
thans als militair delict wordt gestraft, aan bet gemeene 
regt zal worden overgelaten , zal de vraag te overwegen 
zijn of de aangehaalde artt. 8 en 9, al of niet gewijzigd, 
zullen worden behouden. In afwachting daarvan, nu (leze 
artikelen nog onveranderd gelden, is het noodig de 
provocatie tot of de bevordering van sommige zuiver 
militaire misdrijven onder de misdrijven tegen bet openbaar 
gezag (artt. 224, 225) als delicta sui generis strafbaar 
te stellen. 

De regel, dat de deelneming aan misdrijven tot welker 
wezen behoort eene persoonlijke omstandigheid (hoedai)ig-
heid of betrekking) bij den dader, ook en als zoodanig 
strafbaar is ten aan/.ien van hen bij wie die omstandigheid 
niet aanwezig i s , komt hoofdzakelijk in toepassing bij: 

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

b. beroepsmisdrijven; 

c. ambtsmisdrijven. 

Ad a. Hiertoe behooren de misdrijven van de artt. 267 
en 268, 1°. Ontuchtige handelingen , zonder geweld ge-
pleegd, met andere dan de in art. 265 genoemde personen 
zijn in het algemeen niet strafbaar. De strafbaarheid ont-
staat eerst door de in art. 267 vermelde persoonlijke be-
trekkingen , die aan bet feit een bijzonder ergerlijk en voor 
de openbare zedelijkheid gevaarlijk karakter geven. Maar 
dan moet ook ieder, die tot dat bedrijf willens en wetens 
de hand leent, onder het bereik der strafwet vallen , al 
staat hij zelf tot den persoon tegen wien het misdrijf ge-
pleegd wordt , in geene der in het artikel opgenoemde 
betrekkingen. Hetzelfde geldt van medepligtigheid aan 
koppelarij die, ook zonder bewezen winstbejag of gewoonte, 
strafbaar is om de betrekking van bloedverwantschap of 
voogdij tusschen den koppelaar en den minderjarige (art. 
268 , 1°.). 

Ad b. Onder deze categorie zijn te brengen de verduis-
tering gepleegd in de uitoefening van eenig beroep of 
niet-ambtelijke betrekking (artt. 349, 350, 2°.), bankbreuk 
en andere misdrijven van kooplieden of bestuurders van 
naamlooze vennootschappen of coöperatieve vereenigingen, 
voorzien in T. XXVI B. I l , en meest alle sclieepvaarttnisdrij-
ven (B. I I , T. XXXI). Het gaat niet aan als vereisehte van 
medepligtigheid aan bankbreuk te stellen dat men koopman 
zij (1), of als vereisehte van medepligtigheid aan een schee p-
vaartmisdrijf, dat men hebbe de hoedanigheid van schipper of 
schepeling, tot het materieel plegen van dit misdrijf vereischt. 

Ad c. Ambtsmisdrijven, B. I I , T. XXX Bij amhts-
overtredingen (B. I I I , T. VIII) is de hier behandelde vraag 
van geen praktisch gewigt. Strafbare medepligtigheid is 
daarbij , gelijk bij alle overtredingen , uitgesloten , deel-
neming daaraan als dader door een nietTambtenaar zal 
zich inet dan uiterst zeldzaam, zoo al ooit, voordoen. Van 
zeer groot gewigt daarentegen is de vraag of .bijzondere 
personen als daders in den zin van art. 5 7 , 2°. of als 
medepligtigen kunnen deelnemen aan ainbtsmislrijven. 
Zeer uiteenloopend zijn dienaangaande de meeningen der 
schrijvers en de beslissingen der regtspraak. Een vast be-
ginsel moet in bet nieuwe wetboek dien strijd beslissen; 
en dat dit beginsel geen ander m-ig zijn , dan het in de 
voorafgaande beschouwingen verdedigde zij hier, bepaab 
delijk met het oog op deze bijzondere soort van misdrijven, 
nog met weinige woorden in het licht gesteld. 

Men onderscheidt bij de ambtsmisdrijven even als bij de 

(1) Vgl. art. 9 der wet van 10 Mei 1837 (Staatsblad ir. 21). 

militaire misdrijven twee soorten , zuivere en gemengde. 
Zuivere, die materieel alleen door 66n Ambtenaar gepleegd 
kunnen worden. Gemengde, die gepleegd door een umbte-
naar, met misbruik van het gezag of de m a g t , hem als 
zoodanig ten dienste staande, een geheel eigenaardig 
karakter aannemen en dan ook met eene bijzondere quali-
ficatie onder eene afzonderlijke rubriek (B. I I , T. XXX) 
worden vermeld. 

De leer , dat bijzondere personen geen deel kunnen nemen 
aan een ambtsmisdrijf als zoodanig, leidt ten aanzien van 
zuivere ambtsmisdrijven , althans voorzoover de deelneming 
daaraan geen eigen delict oplevert, tot straffeloosheid der 
meest ergerlijke handelingen, in strijd met de eischen van 
het regt en de belangen der openbare orde. Of zal hij die 
den ambtenaar opzettelijk behulpzaam is tot het aanvangen 
of voortzetten eener strafvervolging tegen eenen onschul-
dige, of die dit ambtsmisdrijf door strafbare middelen uit-
lokt, vrij van straf moeten zijn? En zal de ontvangers-
klerk niet gestraft mogen worden als medepligtige aan 
de knevelarij des ontvangers, omdat hij geen ambte-
naar is? 

Ten aanzien van gemengde ambtsmisdrijven kan men de 
geheele straffeloosheid der bijzondere personen , die daaraan 
deelnemen, alleen voorkomen door een expediënt da t , 
theoretisch en praktisch , aan veel bedenking onderhevig 
is , nl. door den niet-ainbtenaar schuldig als dader in den 
zin van art. 57 , 2° . , of medepligtig te verklaren aan een 
misdrijf, dat door den hoofddader niet is gepleegd. Een 
voorbeeld maakt dit duidelijk. Opzettelijk wederregtelijke 
gevangenneming (art. 412) zoude onder de gewone straf-
bepaling van opzettelijk wederregtelijke vrijlieidsberooving 
(art. 304) vallen, als niet dit feit, door het misbruik van 
het ambtelijk gezag en de diffamatie waaraan het den 
onschuldig gevangene blootstelt, een geheel eigenaardig 
karakter verkreeg, waarom bet, met eene bijzon lere om-
schrijving , onder de ambtsmisdrijven is opgenomen. Ware 
het nu niet in strijd met regt en billijkheid, den intellec-
tuëlen dader van dezen tegen de eer en de vrijheid van 
bet slagtoffer gerigten aanslag alleen schuldig te verklaren 
aan eenvoudige vrijheidsberooving of, als hij zich van 
giften of beloften heeft bediend om het misdrijf uit te 
lokken, aan omkooping? En dit, terwijl de materiële dader 
wordt veroordeeld ter zake van het veel zwaardere misdrijf 
van wederregtelijke gevangenneming, waarop beider wil 
alléén was ge r ig t , en die zich bij dengene van wien de 
geheele toeleg is ui tgegaan, wel het sterkst zal hebben 
geopenbaard. 

Alzoo gelde ook bij ambtsmisdrijven bet beginsel , dat de 
persoonlijke hoedanigheid, vereischt om bet misdrijf ma-
teriëel te plegen , geen vereisehte is van elke daad van 
strafbare deelneming daaraan. 

IV. 

Straf bedrei /ing wegen* overtreding tegen bestuurders of 
ledeii tan eenig bestuur (art. 61 ) . 

Een strafbaar feit kan alléén worden gepleegd door den 
natuurlijken persoon. De fictie der regtspersounlijklieid 
geldt niet op het gebied van bet strafregt. Alzoo, waar 
de strafwet wordt overtreden door het besluit eener ver-
eeniging, hetzij dan regtspersoon of niet volgens de be-
grippen van het privaat r e g t , treft de strafbepaling slechts 
hen wier persoonlijke medewerking tot het besluit of 
de daaraan gegeven uitvoering bewijsbaar is. Bij misdrij-
ven geldt deze regel algemeen , omdat geen misdrijf bestaat 
zonder bewezen opzet of schuld ; bij overtredingen lijdt hij 
uitzondering in die gevallen, waarin de wet straf bedreigt 
tegen b e s t u u r d e r s of l e d e n van e e n i g b e s t u u r 
als zoodanig (1). In die gevallen ware de krachtige hand-
baving van het verbod of gebod der wet niet mogelijk , 
zoo ieder lid van het bestuur zich kon verdedigen met de 
bloote bewering, dat hij in de minderheid was geweest of 

(1) Anders waar de hoedanigheid van bestuurder geen vereisehte 
is van de overtreding en deze dus evenzeer door andere personen 
kan worden gepleegd. Dan gelden de gewone regelen van straf-
regtelyke verantwoordelijkheid, behoudens bijzondere bepalingen 
gelijk die der twee laatste zinsneden van art. 57 der wet van 
21 Dcc. 1853 (Staatsblad n°. 128). 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 
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tot do uitvoering van liet besluit niet had medegewerkt. 
Om zich te vrijwaren tegen straf wordt dus van hem h e t 
b e w i j s gevorderd dat d e O T e r t r e d I n g b u i t e n z i jn 
t o e d o e n is g e p l e e g d . Bepalingen Tan gelijke strekking 
vindt men thans in enkele bijzondere wetten (1). Hier zijn 
zij teruggegeven in één algemeen voorschrift, dat geldt bij 
elke strafbedreiging wegens overtreding tegen bestuurders 
of leden van eenig bestuur, waar die in bijzondere wetten 
voorkomen. 

l'erttatie> voor misdrijven door middel van de 
l tptrt gtjiUtgi (artt. 62, (53). 

Twee ••)_• jn hier te beantwoorden: 

1J. mntEt g misdrijven door middel van de drukpers 
• _• . afwijking gevorderd van de gewone rege-

strafregtelijke verantwoordelijkheid? 

? BK ja . in welken zin? 

> . ' " De grondwet wil geen censuur van het staats-
S"'M~' W/Utl er bestaat gevaar voor eene andere censuur, 
n.ii "-r. zoo belemmerend als die door of van wege den 

i ...:geoefend. wauneer uitgevers en drukkers in het 
i . g van hunne eigene veiligheid gedwongen zijn, een 

rtmng toezigt te houden over alle werken tot welker open-
rmaJdng zij hunne tusschenkomst of hunne pers leeuen. 
.auige dwang is te vreezen, als de gewone regelen 

: uitrent deelneming aan misdrijf ook voor drukpersdelicten 
gelden en alzoo uitgever en d rukke r , telkens als een werk 
tot welks openbaarmaking zij gelegenheid en middelen 
verschaffen, aanleiding geeft tot een strafgeding, zich 
blootstellen aan eene vervolging wegens medepligtigheid. 

Afwijking van de gewone regelen van strafregtelijke 
verantwoordelijkheid is dus noodi.r. 

Ad 2«»'. De grond voor de afwijking duidt tevens aan , 
in welke rigting zij zich moet bewegen. 

Geene successieve verantwoordelijkheid (2), geene fictien 
in het strafregt, met het eenig doel om, als een pers-
delict gepleegd is , steeds een offer te treffen door iemand, 
wien dan oo^ , daarvoor als dader verantwoordelijk te 
stellen , al heeft hij zonder opzet gehandeld. Alzoo wegens 
laster te veroordeelen een uitgever of drukker , die het 
geïncrimineerde geschrift zelfs niet heeft gelezen en bij wien 
dus geene bedoeling om te beleedigeu, veelmin om te 
lasteren, denkbaar is, is geheel onaannemelijk en zou 
bovendien het doel verijdelen, dat men zich hier heeft 
voor te stellen, uitsluiting van de censuur van drukkers 
en uitgevers. 

Het is daarom noodig, om, terwijl de deelneming aan 
een drukpersdelict als dader door de gewone regelen 
'art. 57) blijft beheerscht, uitgever en urukker te vrijwaren 
tegen eene vervolging als medepligtige; mits de uitgave 
of druk niet anoniem geschiede , de uitgever den au teur , 
de drukker zijnen lastgever op de eerste aanmaning aan-
wijze , en de aangewezen persoon strafregtelijk vervolgbaar 
en binnen het rijk in Europa gevestigd zij. 

De art t . 62 en 63 gaan dus in de uitsluiting der straf 
zoover niet als art. ö'i van het ontwerp van 1659 (3). De 
zaak is voorts, wat betreft de voorwaarden van straffeloos-
heid van drukker en uitgever, met eenige meerdere uit-
voerigheid geregeld. Over verspreiders zwijgt het algemeene 
deel van dit ontwerp evenals het eerste boek van 1859. 
Verspreiders zijn noch mededaders van , noch medepligti-
gen aan het door de openbaarmaking van het geschrift 
voltooide misdrijf. Hunne daad is veeleer eene daad van 
begunstiging van het persdelict, maar begunstiging is 

(1) Artt. 11, 12 en 14 der armenwet, art. 64, eerste lid der 
wet tot regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen van 
I April 1875 (Staatsblad n°. 67). 

(2) Art. 4 van het souverein besluit van 24 Januarjj 1814 (Staatt-
blad n'. 17). 

(3) „ By misdrijf door openbaarmaking van gedrukte geschriften 
„ gepleegd, is de uitgever ot drukker dan alleen vervolgbaar wanneer 
„ de schrijver onbekend of on vervolgbaar is." 

ook hier alleen strafbaar als zelfstandig misdrijf, krachtens 
eene bijzondere bepaling van het tweede boek (1), onver-
scliillig of het geschrift van welks strafbaren inhoud blijkt, 
al of niet den naam van schrijver, drukker of uitgever 
draagt. Verspreiding van een anoniem geschrift van welks 
strafbaren en den dader bekenden (2) inhoud niet bli jkt , 
is niet langer misdrijf of overtreding. Hierin wijkt het 
ontwerp af van art. 283 C. P . , art . 299 C. P. B. en § 6 
in verband met § 19, n°. 1 der duitsche drukperswet van 
7 Mei 1874 (3). Kr moet een zeer overwegende grond van 
staatsbelang bestaan om de op zich zelve volkomen ge-
oorloof.le handeling der verspreiding van een geschrift, dat 
niet onder het bereik der strafwet va l t , strafbaar te ver-
klaren , alleen omdat het den naam van drukker , uitgever 
of schrijver niet draagt. Zoodanige grond nu bestaat niet 
wanneer de wet de verspreiding van straf bare geschriften 
genoegzaam beteugelt , en daarenboven bewijzen de vele 
en veelomvattende uitzonderingen, door den duitschen wet-
gever aangenomen op den regel der strafbaarheid (4), dat 
die regel zelf onpraktisch en onhoudbaar is. 

Art . 0 8 . A l s m e d e p l i g t i g e . Deze bepaling geldt 
dus alleen als de uitgever zich houdt bij de uitoefening 
van I ij n beroep. Is hij daarentegen de man , die gehuurde 
schrijvers in zijne dienst heeft (art. 5 7 , 2°.) of schrijft hij 
zelf, alléén of met anderen, wat hij uitgeeft (art. 57 ,1°.), 
dan moet zijn patent als uitgever geen schild zijn, waarop 

I de strafvervolging afstuit. 
N a a m e n w o o n p l a a t s . Deze voorzorg kan men van 

I den uitgever vorderen. Hij die een anoniem geschrift uit-
geeft, kan geene aanspraak maken op de gunstige bepa-
lingen van dit artikel. Hij valt , inzooverre hij met opzet 
gehandeld heeft, onder het bereik van art. 58. 

D a d e r . Met opzet is deze ruime uitdrukking gebezigd 
en niet het woord s c h r i j v e r . Dit toch ware feitelijk 
en regtskundig van te enge beteekenis. Feitelijk, omdat 
het minder omvat dan het fransche a u t e u r , waaronder 
in ruimen zin ook de teekenaar, de photograaph,decom-
ponist begrepen is. Regiskundig, omdat niet de schrijver 
als zoodanig, niet de schrijver altijd, maar hij die open-
baar t , doet openbaren of tot de openbaring regtstreeks 
medewerkt — daarom is het onnoodig den redacteur af-
zouderlijk te noemen — dader is van het persdelict. 

Art . 6 3 . P e r s o o n op w i e n s l a s t h e t s t u k g e -
d r u k t is. Van den drukker (niet den drukker-uitgever, 
want dan valt hij in de laatste hoedanigheid onder art. 62) 
kan niets anders gevergd worden dan dat hij zijn voor-
man , z ij n lastgever, dat is doorgaans den uitgever, 
noeme; terwijl het op de vraag of hij als medepligtige in 
regten kan worden geroepen van geen invloed behoort te 
zijn of de dader van het persdelict, als hij met dezen niet 
gehandeld heeft, op het tijdstip van het drukken regtens 
vervolgbaar was en feitelijk onder het bereik der neder-
landsche justitie viel. 

TITEL VI. 

ZAMKNLOOP VAN STRAFBARE FEITBN. 

L 

Eén feit, meer dan ééne strafbepaling (art. 6*) . 

Zamenloop (concursus) bestaat, wanneer dezelfde persoon 
schuldig is aan meer dan een vergrijp tegen de strafwet, 

(1) Zie de toelichting van T. IV, sub III en de toelichting van 
dezen titel in den aanvang. 

(2) Die bekendheid wordt uitdrukkelijk als vereischte gesteld 
bü de misdrijven, omschreven in de artt. 122, 128, 141, 143, 261, 
290 en 388. 

(3) Reichs-Gcsetzblatt n*. 16. 
(4) „ Ausgcnommen von dieser Vorschrift sind die nur zu den 

B Zwecken des Gewerbcs und Verkehrs, des haüslichen und geselligen 
„ Lebens dienenden Driickschriften, als Formulare, Preiszettel, 
, Visitenkaiien und dergleichen, sowie Stimmzettel für öffentliche 
„Wahlen, sofern sie niehts weiter als Zweck, Zeit und Ort der 
„ Wahl, und die Bezeichnung der zu wahlenden Personen enthalten 'V 
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terwijl nog geen dezer het ouderwerp eeuer regterlijke 
beslissing heeft uitgemaakt (1). 

Men onderscheidt daarbij het geva l , dat hetzelfde feit 
meer dan een vergrijp oplevert, onder meer dan eene 
strafhepaling valt (concursus idealis), en het geval , dat 
meerdere feiten onder meer dan eene strafbepaling vallen 
of wel meer dan een vergrijp van gelijken aard opleveren 
(concursus realis). 

In het eerste geval voorziet art. 64. Niemand kan voor 
hetzelfde feit meer dan eens gestraft worden. Alzoo, valt 
een feit in meer dan eene strafbepaling, dan wordt slechts 
eene dier bepalingen , bij verschil de zwaarste toegepast. 

Dezen regel stelt het eerste lid van art. 64 zoo alge-
meen mogelijk. Hij moet ook onhepaald gelden, waar 
een eigenlijke concursus idealis aanwezig is. Maar deze 
bestaat alléén, wanneer hetzelfde feit meer dan één zelf-
standig vergrijp oplevert, wanneer een strafbaar feit door 
de omstandigheden, waaronder het gepleegd wordt of waar-
van het vergezeld gaa t , in een bepaald geval tevens een 
ander strafbaar feit oplevert. Zoo is verkrachting, in het 
openbaar gepleegd, altijd tevens eene openbare schennis 
der eerbaarheid; zoo moge het eerstgemeld misdrijf zeer 
goed denkbaar zijn zonder mishandeling, dit belet niet 
dat in concreto het feit der verkrachting tevens zal k u n -
n e n vallen in de strafbepaling der mishandeling. Zoo kan 
men eenen gevangene bevrijden zonder verzet tegen een 
ambtenaar, maar dikwijls zal het misdrijf van art. 211 
in hetzelfde feit te zamen loopen met dat van art. 193 of 194. 

Geheel hiervan onderscheiden is het geval , dat het eene 
strafbare feit slechts is eene bijzonder genoemde soort van 
het andere, en dus uit zijnen aard daaronder reeds is be-
grepen. Dan geldt de regel lex specialis derogat geuerali, 
onverschillig of de species zwaarder of ligter wurdt gestraft 
dan het genus, en onverschillig of zij al dan niet een 
eigen naam heeft (2). 

Ten einde uu buiten twijfel te stellen , dat de regel van 
art. 64 , eerste lid , hoe algemeen ook luidende, alleen 
betreft den eigenlijken concursus idealis, d. i. den zamen-
loop van meer dan een zelfstandig vergrijp in één en het-
zelfde feit, is het niet overbodig geacht den regel , dat 
eene bijzondere strafbepaling de toepasselijkheid der alge-
meene strafbepaling steeds ui ts lui t , in een tweeae lid van 
het artikel ondubbelzinnig uit te drukken. Door hetgeneri 
per speciem dcrogatur te formuleren in eene algemeene be-
paling van het eerste boek, wordt het ook geheel on-
noodig in het tweede en derde boek, telkens waar eene 
bijzondere strafbepaling voorkomt, uit te drukken dat bij 
het feit dat daaronder val t , de algemeene (zwaardere of 
ligtere) strafbepaling niet in aanmerking komt. 

II. 

Meerdere feiten, ééne voortgezette handeling (art. 66) . 

Gelijk art. 64, eerste lid (concursus idealis) alleen geldt 
bij zamenloop van meerdere z e l f s t a n d i g e vergrijpen 
tegen de strafwet, zoo gelden de artt. 65 en 66 (concursus 
realis) alleen bij zamenloop van meerdere z e l f s t a n d i g e 
feiten. Bestaat tusschen meerlere feiten zoodanig verband , 
dat zij moeten worden beschouwd als ééne voortgezette 
handel ing, dan bestaat er ook slechts één (voortgezet) 
misdrijf, en wordt slechts ééne strafbepaling toegepast, 
bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is bedreigd. 
De wet stelt alleen het beginsel binnen zoo ruim mogelijke 
grenzen , de toepassing verblijft aan den regter. üf eene 
reeks van elkander snel opvolgende handelingen meer 
dan één zelfstandig misdrijf of slechts één (voortgezet) 
misdrijf oplevert, m. a. w. of zij met elkander in zoodanig 
verband staan als art. 65 bedoelt, is eei.e bloot feitelijke 
vraag, die de wet niet kan uitmaken. Waar het voor de toe-
passelijkheid van art. 65 op aankomt is, dat de verschillende 
strafbare feiten de uiting zijn van één ongeoorloofd besluit. 

(1) BKEKIE, § 140, S. 290. NTPBLS, C. P. B. interpété L. I., 
Ch. VI, n°. 2, p. 106: ,11 y a concours d'infractions quand un 
I individuacommis plusieurs infractions qui tou tes aont encore 
, i pan ir". 

(2) Zie bijv. art 307 in verband met de strafbepalingen over 
afpersing en afzetter!) (B. I I , T. XXIII). 

Ban voortgezet misdrijf kan dus nok alleen o n U r u n ui t da 
vereeniging van meerdere gelijksoortige feiten, liet plegen 
van in aard geheel verschillende misdrijven , hoe spoedig 
die ook op elkander zijn gevolgd , kan nooit worden be-
schouwd als de uitvoering van een en hetzelfde ongeoor-
loofd opzet. Zoo kunnen diefstal en doodslag of mishande-
ling nooit worden aangemerkt als ééne voortgezette han-
deling , al wordt dan ook de laatste gepleegd om de hin-
derpalen die zich bij den eersten voordoen, uit den weg 
te ruimen (vgl. art. 312). Zoo zullen beleodigiug en 
mishandeling altijd afzonderlijk strafbaar zijn, al dient de 
laatste om danselfden wrok te koelen , waarin de eerste 
haar oorsprong heeft. 

Valschheid en gebruik van het valsche s1uk, mun t -
schennis en gebruik van de geschonden munt worden 
thans bij ons beschouwd , volgens de geldende wet teregt, 
als twee zelfstandige misdrijven waarop de gewone bepa-
lingen over den zamenloop van toepassing zijn. Anders en 
beter het duitsche wetboek. Uit de redactie der strafbe-
palingen tegen valsche munt en valschheid in geschrifte (1) 
blijkt duidelijk, dat geen concursus realis bestaanbaar is 
van de valschheid met het gebruik van het voortbrengsel 
der valschheid. Dat is de juiste leer. Theoretisch moge het 
betwistbaar zijn of men bier te doen heeft met een eigenlijk 
voortgezet misdrijf, praktisch valt het niet te ontkennen, 
dat hij die een valscb stuk gebruikt , na het eerst met dat 
doel te hebben vervaardigd, door dat gebruik de uitvoe-
ring voltooit van hetzelfde misdadig besluit welks uitvoe-
ring werd aangevangen door het feit der valschheid. Bij 
deze beschouwing der zaak behoort het tweede lid van 
art. 65 dan ook te huis in het algemeene deel. Het bevat 
eene wettelijke uitbreiding van het begrip van voortgezet 
misdrijf in het algemeen voor het misdrijf van valschheid, 
met inbegrip van valsche munt en muntschennis, in het 
bijzonder. Door het opnemen dezer bepaling voor alle 
soorten van valschheid in het eerste boek, worden ook de 
eenvoudigheid en de duidelijkheid der bijzondere strafbe-
mlingen , voorkomende in de titels X—-X11 van het tweede 
ioek, zeer bevorderd. 

111. 

E 

Meerdere feiten, meerdere misdrijven (artt. 6C—69). 

De zoogenaamde concursus realis is aanwezig bij zamen-
loop van meerdere zelfstandige feiten, die gelijksoortige 
of ongelijksoortige misdrijven opleveren , waartegen gelijk-
soortige of ongelijksoortige straffen zijn bedreigd. 

Naar het al of niet gelijksoortige der misdrijven (con~ 
cursus homogeneus, het rogoneus) vraagt de wet hier niet , 
wel onderscheidt zij (artt. 66 , 67 , 6 9 , a , b) voor de toe-
passing van het door haar gekozen stelsel of tegen de 
verschillende misdrijven gelijksoortige of ongelijksoortige 
straffen zijn bedreigd. 

Dat stelsel is het stelsel van gematigde cumulatie. 
De zuivere cumulatie, bij ons thans alléén geldende 

voor geldboete en verbeurdverklaring (2), is onaannemelijk. 
Zij leidt tot te groote hardheid. Het strafbare opzet of de 
strafbare schuld wordt, in geval van zamenloop, bij het 
later gepleegde misdrijf wel voortgezet, niet verdubbeld. 
Daarenboven de zwaarte der straf wordt in den regel in-
tensief vergroot al naarmate zij langer duurt of hooger 
klimt. Twee jaren is zwaarder straf dan tweemaal een jaar 
gevangenis of hechtenis. Eene boete van f 1000 is moeije-
lijker te voldoen dan tien boeten van f 100 op verschillende 
tijdstippen te betalen; en waar de vrijheidstraf, gelijk in 
meest alle nieuwe wetgevingen , het alternatief is van de 
vermogenstraf, bestaat er nog minder reden om , met § 78 
van het duitsche rijkswetboek , het zuiver cumul dat men 
bij gene verwerpt, hij deze zonder voorbehoud aan te nemen. 

Even onaannemelijk als het zuivere cumul is het zuivere 
absorptie-stelsel, dat thans nog bij ons voor vrijheidstraffen 
als regel ge ld t , maar door de nieuwere wetboeken alge-
meen wordt verworpen. Er bestaat geen redelijke grond 
om bij zamenloop van twee of meer misdrijven alleen dat 

(1) §§ 146, 147, 267, 270. 
(2) Zoo ook § 78 van het duitsche wetboek. 
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waarop de zwaarste straf gesteld i s , te straffen; eu zoo 
men de bezwaren, aan dit stelsel verbonden, bij ons in 
de praktijk minder beeft gevoeld, dan is dit alleen te 
verklaren uit de dikwerf bovenmatig strenge straffen van 
den Coile Pénal die liet mogelijk maken, ook bet ligtere 
misdrijf voldoende te beteugelen door toepassing van liet 
maximum der straf, tegen liet /.waardere misdrijf bedreigd. 
In een strafstelsel, dat eene juiste evenredigheid tusschen 
inisinjf eu straf zooveel mogelijk bevordert, is de regel 
puena major absorbel mi/io/rm onhoudbaar. 

Bij verwerping der twee uiterste stelsels (zuivere cumu-
latie en zuivere absorptie), moet een middenstelsel worden 
gekozen. Maar welk 'i Ook daarover beerscbt versehil. 

fegeuover bet middenstelsel van het ontwerp (gema-
tigue cumulatie) staat dat der strafverscberping (8traf-
sc.iarl'ungi. genuldigd in § 74 van het duitsche en § 04 
van het zurichsche wetboek. In dat stelsel wordt evenals 
in het aosorptie-stelsel de ligtere straf in de zwaardere 
opgelost, maar het is daarin van dit laatste onderscheiden 
dat die zwaardere straf, als eene collectieve straf (Ge-
samintjtral'e) ter zake van al de gepleegde misdrijven uit-
gespruken, boven bet maximum kan worden verhoogd 
uinuen zekere door de wet gestelde grenzen. 

Theoretisch is dit stelsel niet te verdedigen. Het laat 
de ligtere mis drijven als zoodanig ongestraft en behandelt 
ze als verzwarende omstandigheden van liet zwaardere inis-
dnjf. Verzwarende oinstandigneid nu van een misdrijf kan 
een ander misdrijf alleen dan zijn, wanneer het daarmede 
in een regtstreeksen verband staat (1), niet wanneer het 
een op zic.i zelf staand feit is , waarbij het zelfs onver-
schillig i s , of het is gepleegd vóór of na het andere feit 
waarmede bet zamenloopt. 

Geeu strafverscberping d u s , maar gematigde cumulatie. 
Art. UO. Bij zamenloop van misdrijven, met gel ij k-

sooitige hoofdstraffen bedreigd , is het verschil tussenen de 
beide laatstbedoelde stelsels zuiver theoretisch. Het ware 
een noodelooze omslag twee straffen, beide of eene van 
beide met eene zekere evenredige matiying of vermindering, 
uit te spreken. \ cel eenvoudiger is liet dus bier door eene 
optelling van gelijksoortige grootheden de twee straffen 
tot ééne te maken , met eene zekere matiging wat het 
maximum betreft, terwijl het minimum, vermits de wet 
daarvan hier zwijgt, onderworpen blijft aan de voorschriften 
van Titel 11. 

Art . 6 7 . Veel duidelijker treedt het verschil tusschen 
de beide middenstelsels in het licht bij zamenloop van mis-
drijveu met ongelijksoortige hoofdstraffen bedreigd. Wil 
men bij ueze de strufvurscherping , alzoo eene gezamenlijke 
straf (Gesainmtstrafe}, waarin al de andere zich oplossen, 
zoo moet eene keus gedaan worden tusschen de verschü-
lende straffen , eu uien is dan wel genoodzaakt de zwaarste 
te kiezen. Weet men welke de zwaarste straf is , dan moet 
men deze verscherpen, opdat de zameiiloopende misdrijven 
waartegen ligtere straffen bedreigd zijn , niet ongestraft 
blijveii. Maar in welke verhouding? Men heeft hier te doen 
met eene vergelijking van ongelijksoortige grootheden, 
en kan dus eigenlijk nooit tot een yoed resultaat komen. 
\ oor boete eu iwcbtauil kan de subsidiaire hechtenis als 
maatstaf' van vergelijking dienen, doch niemand kan uit-
inaken door welke gevangenisstraf van korteren duur de 
bectlteubj TOOT zekeren bepaalden tijd wordt opgewogen. 
Maar Uit is nog niet bet grootste bezwaar. Na de wdle-
keurige berekening die noodig is om de » Gesainmtstrafe' 
te vinaen , U (Ie uit.-Jag dat de ligtere misdrijven nu met 
een deel van de Straf, op bet zwaarste misdrijf gesteld , ' 
worden gestraft, d u s m e t e e n e a n d e r e s t r a f d a n [ 
d e w e t d a a r t e g e n b e d r e i g t . Men moge dit verbloe-
men met de lictie van verzwarende omstandigheid, eene 
fictie reeds op zich zelve onhoudbaar, in werkelijkheid 
zoude men er m het strafstelsel van dit ontwerp toe inoe-
teu komen , waar tegen zameiiloopende misdrijven gevau-
geuisstraf en hechtenis zijn bedreigd, de eerstgemelde zwaar-
dere straf uit te spreken , ook Ier zake van een misurijf 
of overtreding waarop bet bijzondere deel van het wetboek 
alleen de laatstgemelde ligtere straf stelt. 

In het geval voorzien bij dit artikel kan dus , zoo men een 
middenstelsel wil, geen ander worden aangenomen dan dat 

(.1) Zie «Ie artt. 154, 195, 196, 450, 461 enz. 

I van gematigde cumulatie. Kik misdrijf wordt dan met zijne 
[ eigen straf geboet, maar de gezamenlijk op te leggen straffen 
| worden, met behoud van baar gewoon minimum, aan zeker 
i gemeenschappelijk maximum van duur gebonden. Geen 
, der zameiiloopende misdrijven blijft straffeloos, maar de 
' bepaling der mate van straf in verhouding tot het maximum 
j van duur moet natuurlijk aan den regter worden overge-

laten. Daarvoor algeinoene regels te stellen is niet doenlijk, 
en behoort ook niet tot de taak des wetgevers. Deze heeft 
alleen de grenzen te bepalen , waarbinnen hij den regter 
ruimte en vrijheid van oordeel geeft. Bij gelijksoortige 
straffen (art. 66) de uiterste grens te stellen bij een derde 
boven het hoogste maximum ontmoet geene bedenking, 
maar evenmin bestaat er bezwaar dezelfde grens bij onge-
lijksoortige straffen (art. 67) aan te nemen. Immers, in het 
stelsel van het ontwerp hebbeu alle hoofdstraffen één ge-
meen kenmerk: d u u r . Dit geldt ook voor de geldboete 
met liet oog op de vervangende hechtenis (art. 67, tweede 
lid). De wet bepale dus eenvoudig (art. 67), dat de onge-
lijksoortige straffen te zamen in d u u r de langstduronde 
met niet meer dan een derde mogen overtreffen; en late aan 
den regter de repartitie over. Zijn bijv. tegen drie zamen-
loopende misdrijven als maxima bedreigd respectievelijk 
een jaar gevangenisstraf, negen maanden hechtenis en 
f 300 boete , dan is de gezamenlijke d uur een jaar en elf 
maanden , maar mag de regter slechts gaan tot een jaar 
plus een derde daarvan , dus tot zestien maanden. Hij kan nu 
opleggen een jaar gevangenis, drie maanden hechtenis en 
f 150 boete of acht maanden gevangenis, zes maanden hech-
tenis en f 300 boete of op elke andere wijze de straffen 
combineren, met inachtneming eensdeels van hare gewone 
minima en maxima en anderdeels van het gemeenschap-
pelijk maximum van duur , welk laatste natuurlijk wel 
kan , maar, evenals elk ander max imum, niet behoeft te 
worden bereikt. 

Art. 6 8 . De voorschriften van de artt. 66 en 67 gelden 
alleen voor tijdelijke vrijheidstraffen en voor geldboete. De 
levenslange gevangenisstraf is voor geene wrhoogiog vatbaar 
en daarnevens kan geene andere vrijheidstraf worden uitge-
voerd, dus ook niet worden uitgesproken. Daar nu geldboete 
zoowel als verbeurdverklaring van bepaalde niet in beslag 
genomen voorwerpen, bij Wanbetaling der geldboete, niet-
uitlevering der voorwerpen of niet-voldoening van het 
geldelijk bedrag waarop deze geschat zijn, door hechtenis 
wordt vervangen, kunnen ook geene vermogenstraffen 
nevens de levenslange gevangenisstraf worden uitgesproken, 
met uitzondering der verbeurdverklaring van reeds in be-
slag genomen voorwerpen. 

Art . 6 9 houdt de noodige algemeene voorschriften in 
ten aanzien van de bijkomende straffen bij coucursus realis. 
Zij eischen geen breede toelichting. De straffen van ont-
zetting van verschillende regten en bevoegdbeden voor 
welker toepassing bij verschillende misdrijven ook ver-
schillende gronden bestaan, worden zuiver gecumuleerd (b)\ 
de straffen van ontzetting van dezelfde regten en bevoegd-
heden daarentegen zuiver geabsorbeerd in ééne straf van 
den gewonen duur (d), omdat eene genoegzame verscherping 
gelegen is in de verhooging der vrijheidstraf van welker 
duu r , volgens art. 3 9 , derde l id, de duur der bijkomende 
straf afhankelijk i s , terwijl bij enkele veroordeeling tot 
geldboete eene verhooging der accessoire straf boven het 
gewone maximum tot te groote hardheid zoude leiden. 
Cumul is ook uitgesloten ten aanzien der plaatsing in eene 
rijks werk ii r ig t ing (e), daar de aard dier straf geene ver-
hooging buiten de grenzen van art. 40 toelaat. Zuivere 
cumulatie wordt daarentegen voorgeschreven ten aanzien 
der ondeelbare verbeurdverklaring (d), waarbij van geen 
maximum en dus ook van geene verhooging boven het 
maximum spraak kan zijn; en wat geldt van de verbeurd-
verklaring moet natuurlijk ook gel !en van de vervangende 
hechtenis (art. 44 in verband met 31). Ygl. art. 64 C. P. B. 

IV. 

Betrekkelijke zwaarte en duur der hoofdstra f en. 
(art. 76). 

Daar' in de art t . 64—67 herhaaldelijk wordt gesproken 
van de betrekkelijke zwaarte en duur zoowel van gelijk-
soortige als van ongelijksoortige hoofdstraffen, dient eene 
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algemeene bepaling der wet den maatstaf, die bare onder* 
linge verhouding in beide opzitten bepaalt, aan te geven (1). 
Ten aanzien der betrekkelijke zwaarte van o n g e l i jk -
s o o r t i g e hoofdstraffen kan geen twijfel bestaan. Zij wordt 
geregeld iloor de volgorde van art. 9 , terwijl bij eene 
alternatieve strafbedreiging alléén de zwaarsteder bedreigde 
straffen ter vergelijking in aanmerking komt. Geldt het 
g e l i j k s o o r t i g e straffen, dan is die straf bet zwaarst 
die het hoogste maximum heeft, hetgeen, in het stelsel 
van het ontwerp, wel het eenig mogelijke is, maar toch 
dient te worden uitgedrukt voor de volledigheid der rege* 
l i ng , 611 in verband met de noodzakelijke bepaling , dat 
dezelfde maatstaf ook wordt aangenomen voor de bepaling 
van den betrekkelijken duur zoowel van ongelijksoortige 
als van gelijksoortige hoofdstraffen. 

V. 

Zamenloop van overtredingen of van misdrijven met 
overtredingen (art. 71). 

Art. 04 spreekt zeer algemeen van » een feit". Dat 
artikel geldt dus ook voor overtredingen die hetzij onder-
l i ng , hetzij met misdrijven zamenloopen. Evenzooart.fi"), 
dat van » misdrijf of overtreding" gewag maakt. Immers 
er bestaat geen grond om met § 74 van het duitsche 
wetboek de leer der voortgezette strafbare handelingen 
tot eigenlijke misdrijven te beperken. Want al is opzet 
geen algemeen vereischte van overtredingen en al behoeft 
daarom het nl of niet bestaan daarvan geen onderwerp 
van onderzoek voor den regter uit te maken , toch zijn 
er zeer veel overtredingen , waarbij het strafbare feit niet 
denkbaar is zonder den wil om bet te plegen. Men denke 
b. v. aan eenvoudige bedelarij en aan baldadigheid. Bij 
deze en dergelijke vergrijpen kunnen dikwijls, even als 
bij misdrijven , meerdere feiten als ééne voortgezette han-
deling worden beschouwd , en er is dus geen reden om 
art. 65 tot misdrijf te beperken. 

Daarentegen geldt bij concursus realis van misdrijven 
en overtredingen en van overtredingen onderling voor deze 
laatste , als regel zuivere cumulatie. Eene der bedenkingen 
daartegen bij misdrijven, dat de zwaarte der straf inten-
sief wordt vergroot naar mate zij langer duur t , verliest 
bij overtredingen, met het oog op de geringe strafmaxima 
in het derde boek en vooral ook in plaatselijke politie-
verordeningen doorgaans bedreigd, veel van haargewig t ; 
terwijl daarentegen door die geringe strafmaxima de open-
bare orde niet voldoende zoude worden beveiligd, zoo in 
geval van zamenloop vnn overtredingen en van misdrijven 
met overtredingen de regels van de artt. 6(5 en 67 moesten 
gelden. Intusschen wordt , op het voorbeeld van § 77 van 
het duitsche wetboek en ter voorkoming van te groote 
hardheid , de regel van het eerste lid van art. 71 door 
het tweede lid beperkt in dier voege, dat de concurre-
rende straffen van hechtenis, vervangende hechtenis daar-
onder begrepen , een zeker maximum van duur niet mogen t 
overschrijden. Dat maximum is bepaald op een jaar , om- j 
dat hier niet alleen gelet moet worden op de zwaarste I 
vrijheidstraffen , in het derde boek bedreigd (3 maanden, | 
artt. 495 , 507 , 512, 529), maar evenzeer op de hooge | 
geldboeten, die in sommige gevallen (zie o. a. art. 512) ter 
zake van overtreding kunnen worden uitgesproken, voor 
welke boeten, bij wanbetaling, hechtenis in de plaats 
treedt (art. 31). 

VI. 

Zamenloop bij ongelijktijdige beregting (art. 79). 

Art. 72 verklaart de gewone regelen over den zamenloop 
ook van toepassing bij ongelijktijdige beregting van zamen-
loopende strafbare feiten. Vgl. art 208 strafv., art. 78 T. VII 
ontw. strafv. van 1863 en § 79 van het duitsche wetboek, 
welke laatste echter geen zamenloop aanneemt, althans 
de daarvoor geldende bepalingen buiten toepassing laat , 
wanneer de vroegere straf geheel ondergaan , verjaard of 
kwijtgescholden is. Voor deze beperking bestaat, met het 
oog op de beginselen die de zuivere cumulatie, welke dan 

(1) Vgl. art. 63 C. P. B. 

toch in die gevallen zoude gelden, onvoorwaardelijk uit-
sluiteu, geen aannemelijke! regtsgrond. 

TITEL VII. 

INDIENING IM INTREKKING DEK KLAOTR HIJ MISDRIJVEN 
ALLEEN OP KLAGTE VKHVOLOHAAR. 

De publieke actie is doorgaans onafhankelijk van den 
privaten wil. Vervolging ambtshalve is dus regel, afhan-
kelijkheid der vervolging van den wil van hem tegen wien 
het misdrijf is gepleegd, eene zeldzame uitzondering, 
omdat het ontwerp daarvoor als eenigen grond erkent de 
moge'ijkheid , dat het bijzonder belang grooter nadeel lijdt 
door het instellen dan bet openbaar belang door het niet-
instellen der strafactie. Misdrijven alleen op klagte ver-
volgbaar zijn alzoo , volgens het ontwerp, geene andere 
dan schending van bet regt van domicilie (art. 147), be-
leedigüig strafbaar krachtens B. II T. XVI (art. 288), 
smaad of smaadschrift ten aanzien van overledenen (art. 289), 
openbaring van geheimen, indien het misdrijf tegen een 
bepaald persoon gepleegd is (art. 293), schaking (art. 300), 
diefstal en andere misdrijven tegen den eigendom, gepleegd 
ten nadeele van naaste bloedverwanten (art. 343, 2de lid, 
in verband met de artt. 346, 352, 366, 38't, 386 en 387). 

De aanwijzing van de misdrijven tot welker vervolging 
eene klagt wordt vereischt, behoort tot het bijzondere deel 
van het wetboek van strafregt, de vorm der k lagt blijft 
ter regeling overgelaten aan liet wetboek van strafvorde-
r ing ; hier, in het algemeene deel van het strafwetboek, 
moeten de algemeene voorschriften over de bevoegdheid 
tot indiening en intrekking der klagte eene plaats vinden. 

Art . Ï 3 . Een zelfstandig regt van klagen komt , be-
houdens het bepaalde bij de artt. 289 en 300, uitsluitend 
toe aan hem tegen wien het misdrijf gepleegd is. 

Wat echter indien deze wegens zeer jeugdigen leeftijd 
of wel omdat hij , anders dan wegens verkwisting, onder 
curatele is gesteld, geacht moet worden buiten staat te 
zijn om te beoordeelen of zijn belang eene klagte mede-
brengt? Tot uitoefening var. het regt van klagen is dan 
zijn wettige vertegenwoordiger in burgerlijke zaken be-
voegd (art. 7 3 , eerste lid). Maar het geval kan zich voor-
doen, b. v. bij familie-diefstal en daarmede verwante mis-
drijven, dat juist die vertegenwoordiger de persoon is tegen 
wien de klagte moet geschieden. De uitoefening van het 
regt van klagen moet dan toekomen aan hen die, buiten 
den beklaagde, geacht moeten worden het familiebelang 
het best te kunnen beoordeelen. in den rang aangewezen 
bij art. 73, tweede lid. 

Art. 74 . In art. 78 wordt een termijn bepaald voor de 
indiening der klagte. Overlijdt hij tegen wien het mis Irijf 
gepleegd is binnen dien termijn , de vervolging kan , zonder 
verlenging van dien termijn , nog geschieden op klagte van 
de ouders, de kinderen of den overlevenden echtgenoot, tenzij 
bli jkedatde overledene eene vervolging niet gewild heeft. 

Art . «5 . Een laatste punt dat voorziening eischt in dezen 
titel, is de bevoegdheid tot intrekking der klagt. Bestaat zoo-
danige bevoegdheid thans V Daarover wordt zeer verscuillend 
gedacht (1). Het ontwerp van een nieuw wetboek van 
strafvordering van 1863 (T. I I , art. 24) nam aan, dat de 
intrekking der klagt verdere opsporing en vervolging stuit , 
mits zij geschiede vóór de openbare teregtstelling van den 
beklaagde. Deze bepaling schijnt onaannemelijk. Is de klagft 
eenmaal ingediend, dan is «ie voorwaarde tier vervolging 
vervuld en de klager moet het dan niet in zijne hand hebben , 
door op zijn in wettigen vorm geopenbaarden wil terug 
te komen, het werk der justitie ongedaan te maken, be 
politie en justitie mogen niet worden verlaagd tot werk-
tuigen van den klager om geheel nuttelooze nasponngen 
en vervolgingen te doen, en het belang vanden ver lachte 
of beklaagde, dat de eenmaal aangevangen vervolging haren 
regelmatigen loop hebbe en tot eene regterlijke beslissing 
leide, weegt op zijn minst even zwaar als dat van den 
klager om de gevolgen zijner eigen vrijwillige handeling 
te voorkomen. Alleen is het wenschelijk om gedurende 
een zeer korten termijn vóór welks afloop, waar geen 
periculum in mora is, de zaak geheel kan blijven rus ten, 

(1) LEOK, 2de druk, ad art. 22 strafv., n \ 6. 
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de gelegenheid te openen om klakten , die in eene oogenblik-
kelijke opwelling van drift zonder kalm beraad mogten zijn 
ingediend , weder in te trekken. Daarom bepaalt art. 75 
dat de klager gedurende drie dagen na den dag der in-
diening van de klagte bevoegd is tot hare intrekking. 

TITEL VIII. 

VERVAL VAN HET HEGT TOT STRAFVORDERING 
EN VAN DE STRAF. 

I. 

Vertal van het retjt tot strafvordering. 

Gewijsde (ar*. 76). 

Non bis in idem. Deze regel die thans slechts ten deele 
zijne uitdrukking vindt in de artt. 10 en 218 van het 
wetboek van strafvordering, eischt eene algemeene erken-
ning in het wetboek van strafregt. 

Ten aanzien van gewijsden van den nederlandschen regter 
waarbij onherroepelijk, dat is zonder mogelijkheid van nadere 
voorziening, ter zake van het feit is beslist, geldt de regel, 
behoudens de gevsdlen van revisie (T. XIX strafv), onbe-
paald. Met gewijsden van den nederlandschen regter stelt 
de wet uitdrukkelijk gelijk die van den regter in de ko-
Inuien of bezittingen van het rijk in andere werelddeelen. 
Dit is een regtstreeksch gevolg van de executoire kracht 
dier gewijsden in Nederland (1). 

Is het gewijsde afkomstig van een vreemden regter, dan 
sluit het vervolging hier te lande uit in geval van vrij-
s p r a a k onbepaald, in geval van v e r o o r d e e l i n g alléén 
zoo deze gevolgd is door geheele uitvoering, gratie of 
verjaring der straf. 

Vrijspraak is hier op te vatten in den zin door het 
nederlandsche regt aan dit woord gehecht. Een ontslag 
van regtsvervolging , zij het dan ook onder den naam of 
in den vorm van vrijspraak. door een vreemden regter uitge-
sproken , mag hier te lande de vervolging niet beletten. Er 
is geen reden om in Nederland den schuldige aan een feit, 
dat onder het bereik der nederlandsche strafwet valt, vrij 
van straf te laten omdat dit feit door den vreemden reg-
ter , volgens de vreemde wet, niet strafbaar is geoordeeld. 

Het enkele feit eener in Nederland niet uitvoerbare ver-
oordeeling kin natuurlijk de strafvervolging hier te lande 
niet uitsluiten. Anders als de in den vreemde opgelegde 
straf ook geheel is ondergaan. Eene tweede veroordeeling 
ware dan in strijd niet de billijkheid en een niet geregt-
vaardigd blijk van wantrouwen in de strafregtsplegin» 
van andere staten. In gelijken zin is de zaak begrepen in 
§ 5, n°. 1 van bet duitsche strafwetboek. Art. 19 T. I , 
ontw. strafv. 1863 ging verder waar het de strafvervolging 
hier te lande uitsloot in alle gevallen , waarin de beklaagde 
krachtens het vreemde vonnis s t r a f o n d e r g a a t of 
heeft o n d e r g a a n . De vervolging hier te lande uit te 
sluiten wanneer de beklaagde ter zake van hetzelfde feit 
in liet buitenland eene vrijheidstraf o n d e r g a a t , schijnt 
onnoodig, daar zij in dat geval niet zal worden inge-
steld. Voorts omvatten de woorden s t r a f (niet de straf) 
heef t o n d e r g a a n het geval, dat liet vonnis slechts 
door gedeeltelijke executie is gevolgd, als de veroordeelde 
zich aan de verdere uitvoering door de vlugt heeft ont-
trokken. Ook in dat geval alle strafvervolging hier te 
lande onvoorwaardelijk uit te sluiten is niet wenschelijk. 

Eene andere afwijking van art. 19 T. I , ontw. strafv. 
is deze , dat, in overeenstemming met § 5 , n°. 2 van het 
duitsche wetboek, vervolging hier te lande ook wordt 
uitgesloten door gratie of verjaring van de door den vreem-
den regter opgelegde straf. Waar gratie door den vreemden 
souverein is verleend, ware eene nieuwe vervolging hier 

(1) Art. 104 der wet van 2 Sept. 1854 (Staatsblad n°. 129), art. 140 
der wet van 31 Mei 1865 (Staatsblad n°. 55) ca art. 161 der wet 
vnn 31 Mei 1865 (Staatsblad n". 56). Vgl. de mem. van toel. aü 
art. 19 T. I , ontw. strafv. van 1863. 

te lande stuitend voor liet regtsgevoel en zal zij ook wel 
nimmer door het belang der openbare orde dringend wor-
den geöischt. Wat de verjaring van de straf betreft, de 
termijnen daarvoor door de vreemde wetgevingen gesteld 
zijn zoo lang, dat na afloop daarvan de vervolging hier 
te lande wel altijd zal zijn verjaard. 

B. 

Dood van den verdachte (art. 97). 

Dat de strafactie vervalt door den dood van den ver-
daclite, spreekt van zelf. De uitdrukking van dien regel 
in de wet is echter niet overbodig, niet bet oog op de 
niet langer te erkennen uitzonderingen, die het geldende 
regt (artt. 447—451 strafv.) daarop aanneemt voor de ver-
mogenstraffen in belastingzaken. Zie voorts art. 13, Titel I 
ontw. strafv. 1863 en de toelichting. 

C. 

Verstrijken van den termijn der klagte bij misdrijven 
alleen op klagte vervolgbaar (art. J8). 

De klagte moet bij misdrijven alleen op klagte vervolg-
baar aan een in de wet bepaalden termijn gebonden zijn. 
Zoo ook § 62 van het duitsche en § 53 van het zurichsche 
wetboek. Men moet niet aan een persoon tegen eenander 
een wettelijk zwaard in handen geven, waarvan hij jaren 
lang, gedurende den geheelen verjaringstermijn, ge-
bruik zoude kunnen maken. Daarenboven eischt het maat-
schappelijk belang eene spoedige vervolging der misdrij-
ven , en het mag dus niet aan de willekeur van den tot 
klagte geregtigde worden overgelaten , het instellen der 
publieke actie tot de uiterste grens van den verjarings-
termijn op te houden. 

De duur van den termijn verschilt al naarmate de, in-
gevolge de bijzondere bepalingen van het tweede boek of 
de algemeene bepaling van art. 73, tot klagte geregtigde 
in of buiten Europa verbli jf h o u d t (het komt hier dus 
alleen aan op het feitelijk , niet op het wettelijk domicilie), 
maar in alle gevallen begint hij eerst met deii dag, dat 
deze kennis heeft bekomen van het gepleegde feit. 

D. 

Verjaring (artt. 79—82). 

T e r m i j n e n , art. 7J». Hier wordt in de eerste plaats 
onderscheiden tusschen overtredingen en misdrijven. De 
vervolging van alle overtredingen verjaart in zes maanden. 
Gelijke korte verjaring geldt voor de misdrijven door mid-
del der drukpers gepleegd. Ten aanzien van alle andere 
misdrijven wordt onderscheiden, naarmate van den aard of 
den duur der daartegen bedreigde straffen. Eene zekere 
evenredigheid tusschen den duur der straf en den termijn 
der verjaring is wenschelijk , opdat hij die zich door de 
vlugt aan de hand der justitie onttrekt, langer uit de 
nederlandsche maatschappij verwijderd blijve dan de ge-
strafte. Zijne vrijwillige ballingschap moet in den regel 
langduriger zijn dan het maximum der tegen het hem 
ten laste gelegde misdrijf bedreigde straf. Die regel 
mist natuurlijk alle toepasselijkheid bij levensla' ge straf 
en kan ook niet gelden bij tijdelijke gevangenisstraf van 
twaalf jaren en meer, daar anders bij de misdrijven waar-
tegen zoodanige langdurige straf is bedreigd, de verjarings-
termijn langer zoude worden dan wenschelijk en in liet 
belang der openbare orde noodig is. 

A a n v a n g van den t e rmi jn , art. 80 . De termijn 
van verjaring vangt in den regel aan DEN DAG na ai en 
w a a r o p de üaad g e p l e e g d is (computalio citilis). 
Dien aanvang met art. 458 strafv. en art. 15, Titel I, van 
het, volgeus de opmerkingen van den raad van state, ge-
wijzigde ontw. strafv. 1863, te bepalen op he t o o g e n -
lj 1 i k, waarop het misdrijf is gepleegd {comnutatio naturalis), 
leiut tot eene berekening van den termijn bij uren wat zeker 
minder wenschelijk is te achten. 
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| )o d a a d . Met opzet is hier niet gezegd l i e t s t rnf -
b a r e i''Kiï. Uit de gekozen uitdrukking blijkt, dat zoowel 
hij 'voortgezette misdrijven waarbij elk feit op zich zelf 
straf haar i s , als hij gewoonte-misdrijven waarbij tot de 
«tra! Uiarheid eene reeks van feiten wordt vereiseht, geene 
daad of handeling, op zich zelve of alleen in verband niet 
andere straf baar, grond tot vervolging kan opleveren, als 
sedert zij gepleegd is de termijn van verjaring is verstre-
ken. Ook bij delicta repend/ia komt het alleen aan op het 
tijdstip der gepleegde daad, niet op het tijdstip waarop 
het gevolg is ingetreden waardoor het misdrijf werd vol-
toóid. In gelijken zin de slotbepaling van § 67 van liet 
duitsche wetboek. 

\Voor de drie uitzonderingen op den vooropgesteldeu regel 
bestiian verschillende gronden. 

I t e i e e r s t e sluit zich aan bij art. 15, derde l id, Tite 1 
van het ontw. strafv. 18(53. Wanneer de een de valsch-
lieid pleegt en de ander van het voorwerp gebruik 
maakte moet de verjaring voor lieiden gelijktijdig loopen. 
Daarenboven zoude, als deze uitzondering niet werd aan-
genomen, ten aanzien van stukken die eerst na verloop 
van korteren of langeren tijd gevolg kunnen hebben , 
soosfla testamenten, de vervolging van het misdrijf in 
zeer veel gevallen verjaard zijn, voordat dit kon worden 
ontdekt. 

Deze laatste grond geldt ook voor de t w e e d e uitzon-
deriug. lüe wederregtelijke vrijlieidsberooving wordt in 
den regel niet ontdekt , althans de schuldige daaraan 
zelden hekend voor de bevrijding. Daarenboven duren tot 
zoolang, zoo al niet het misdrijf zelf (art. 304, v a n d e 
v r i j h e i d b e r o o f d h o u d t ) , dan toch zijne onmiddelijke 
gevolgen voort. 

Een geheel andere reden geldt voor de d e r d e uitzon-
dering. Bij persdelicten is de verjaringstermijn zóó ko r t , 
da t , zoo de "verjaring reeds inging vóór het indienen der 
klagte , de strafactie veeltijds reeds zoude vervallen binnen 
weinige dagen nadat zij kon worden ingesteld. 

S t u i t i n g , ar t . 8 1 . Evenals de verjaring zelve, zoo 
berust ook hare stuiting in strafzaken op geheel andere 
gronden dan in burgerlijke zaken. Bij de eerstgemelde is 
geen spraak van «en onderstelden afstand van regten , en 
wordt de stuitende kracht der daad van vervolging dan ook 
niet aangenomen., omdat zij de onjuistheid dier onderstelling 
in een bepaald geval aantoont. Stuiting moet in strafzaken 
alleen gelden opdat de verjaringstermijn niet verstrijke ge-
duiende de vervolgi'ig, terwijl het onpraktisch zoude zijn 
nevens den tijd der verjaring nog een anderen in de wet 
te bepalen, binnen welken alle daden van vervolging moeten 
afloopen om als ééne doorloopende handeling te worden be-
schouwd. Moet uit dien hoefde de stuitende kracht van 
elke daad van vervolging ook in strafgedingen gelden, de 
gronden waarop in strafzaken de verjaring zelve rust , dat 
namelijk na een lang tijdsverloop met de herinnering aan 
het gebeurde de noodzakelijkheid der bestraffing en tevens 
de mogelijkheid van het bewijs vervalt, beletten aan de 
stuiting eene te groote uitbreiding te geven. In afwijking 
van art. 1 5 , Titel I ontw. strafv. 1863, maar in overeeu-
stemming met § 68 van het, duitsche wetboek is dus aan-
genomen de bloot subjectieve werking der stuiting. Met 
andere woorden, de daad van vervolging brengt alleen 
stuiting mede ten aanzien van den vervolgde en voorzoover 
zij hem bekend is of althans formeel ter zijner kennis il 
gebragt. Men mng daarbij niet vergeten, dat wat geldt 
voor het bewijs van misdrijf en schuld . althans evenzeer 
geldt voor het tegenbewijs, en dat het dus h e m , die 
binnen den verjaringstermijn geen kennis heeft bekomen 
van eenige tegen hein gerigte daad van vervolging, niet 
ten nadeele mng komen, zoo hij na dien tijd niet meer 
paralus ad /item , niet meer in staat is de tegen hem in-
gebragte bewijzen te ontzenuwen. 

De bijzondere bepaling over stuiting van verjaring, voor-
komende in art. 33 der wet op de ministeriele verantwoor-
delijkheid, over te nemen is niet wenschelijk. In het alge-
meen stuit de klagte de verjaring niet, en er is t e minder 
reden om voor de besluiten bedoeld in de artt. 4 , 5 , 9 en 
18 der voormelde wet, al m o e t ingevolge art. 20 aan 
den ontvangen last tot vervolging gevolg worden gegeven, 
een ander beginsel aan te nemen nu de termijn der ver-
jaring van vijf op zes jaren is gebragt. 

S c h o r s i n g , art. 8 2 . Het artikel gaat zoover niet als 
art. 16, Titel I ontw. strafv. 1863: «verjaring loopt niet 
gedurende »de bij de wet bevolen schorsing der strafver-
volging' . Deze algeuieene regel toch schijnt niet te regt-
vaardigen in zijne toepassing op het in art. 11 en 12 van 
dat ontwerp voorzien geval. De gronden voor de verjaring 
blijven in volle mate gelden ook bij krankzinnigheid van 
den beklaagde.. Hetzelfde is het geval bij een praejudicieel 
geschil (Vorjraye) waarvan de aanvang der strafvordering 
afhankelijk is {question préjudicielle u Tactiou) (1). Rijst daar* 
entegen in een a a n h a n g i g strafgeding een geschil , dat 
door eene andere magt moet worden uitgemaakt, voordat 
de strafregter kan beslissen (question p/r/iidicie/le au jui/e-
ment) (2), dan alleen moet de schorsing der strafvervolging 
te dier zake ook de verjaring schorsen. Art. 82 gaat niet 
verder. Anders § 69 van het duitsche wetboek. 

E. 

Betaling van het maximum der boete (art. 8») . 

De hepalin en van het eerste en tweede lid, ontleend 
aan art. 254 strafv. in verband met art. 52 der jagt- en 
visscherijwet, eischen geen toelichting. Alleen het derde 
lid is nieuw. Bij het stilzwijgen der wet zou vrijwillige 
betaling van het maximum der bedreigde geldboete niet 
met veroordeeling op ééne lijn gesteld kunnen worden, 
lntusschen eischt de regtsgrond, waarop recidive als ver-
zwarende omstandigheid s teunt , gelijkstelling. De tweede 
overtreding draagt een ernstiger karakter, omdat zij ge-
pleegd is na de vroeger ontvangen waarschuwing. Deze 
laatste nu blijkt te hebben plaats gehad niet enkel door 
een vonnis van veroordeeling, maar evenseer door de op 
de bekeuring of op de dagvaarding gevolgde vrijwillige 
betaling der boete. 

11. 

Verval van de straf. 

Over gratie (art. 6 i G. W.) heeft het strafwetboek niets 
naders te bepalen; zij wordt dus hier met stilzwijgen 
voorbijgegaan. De nadere wettelijke regeling dezer grond-
wettige instelling behoort tot het formele regt (artt. 366-371 
strafv.). 

A. 

Dood van den veroordeelde (art. 8 4 ) . 
Zie boven ad I B (art. 77). Zelfs voor verbeurdverklaring 

moet geene uitzondering worden aangenomen op den regel 
van dit artikel , gelijk nog werd voorgesteld bij art. 50 , 
T. XIII ontw. strafv. 1863. Men lette er o p , dat art. 84 
alleen spreekt van verval van het regt tot uitvoering der 
straf. Is nu de straf van verbeurdverklaring reeds uitge-
voerd vóór den dood van den veroordeelde of zelfs op liet 
OOgenblik van het wijzen van het vonnis door voorafgaande 
inbeslagneming, er valt niets meer te executeren en het 
Brtikel blijft d a a r o m buiten toepassing. Moet daarentegen 
bij het overlijden van den veroordeelde het verbeurd ver-
klaarde voorwerp nog worden uitgeleverd of de geschatte 
waaide nog worden voldaan, voor deze vermogenstraf 
treedt, bij gebreke van het een of ander, evenals voor 
de geldboete eene vrijheidstraf in de plaats (art. 44). Reeds 
daarom alleen kan aan eene executie tegen de erfgenamen 
niet worden gedacht. 

B. 

Verjaring (artt. 85 , 86). 

T e r m i j n e n , ar». 8 » . De verjaring der strafvordering 

(1) Art. 3-23 B. W., artt. 372, 373 C. P. Ook komt hier in 
aanmerking het geval dat eene strafvervolging wegens bankbreuk 
afhankelijk is van de faillietverklaring door den burgerlijken regter. 

(2) Zie art. 6 strafv. 
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berust, liet werd «eeus herinnerd (boven nd art. 81) , op 
twee gronden , eensdeels de verllaauwing der herinnering 
aan bet gebeurde , bet allengs insluimeren van bet publiek 
geweten dat eindelijk geen straf meer vordert, anderdeels 
bet allengs moeijelijker ja onmogelijk worden van bet be-
wijs. Hij de verjaring der straf verdwijnt de tweede grond, 
maar biijft de eerste in volle kracht gelden. De termijn 
moet dus langer worden wegens het wegvallen van een der 
twee gronden i maar dezelfde maatstaf van berekening, bij 
name de duur der bedreigde niet die der opgelegde straf (1), 
blijft gelden als regel. Niettemin ondergaat die regel eene 
belangrijke wijziging in het derde lid van het ar t ikel , 
volgens hetwelk ook rekening moet worden gehouden met 
de opgelegde straf (vgl. de aanteekening op art. 79). Deze 
wijziging, dat in geen geval het regt tot uitvoering der 
straf mag vervallen voordat de tijd van haren duur is ver-
streken , is tevens de grond der slotbepaling van het artikel, 
die de (loerden regter uitgesproken levenslange gevangenis-
straf aan alle verjaring onttrekt. 

Wat betreft de verlenging der termijnen van art. 80 , 
bevat bet artikel eene belangrijke afwijking van art. 462 
strafv. en art. 51 Tit. XIII ontw. strafv. 1863. Alleen bij 
de korte verjaring van overtredingen wordt verdubbeling 
aangenomen, bij misdrijven zou clan echter de lange termijn 
het doel doen voorbijstreven en is eene verbooging met een 
derde, zoodat de termijnen van art. 80 b—d worden acht , 
zestien en vier en twintig jaren , behoudens de bepaling 
van het derde lid , voldoende. Voor persdelicten is de ter-
mijn gesteld op vijf jaren. Het behoeft geen betoog dat de 
soms aanmerkelijk zware straii'en , ter zake van deze mis-
drijveii opgelegd, niet in negen maanden tijds zullen 
mogen verjaren (2). 

A a n v a n g v a n d e n t e r m ij n , s t u i t i n g , s c h o r-
s i n g (art. 8 6 ) . Voor den aanvang van den termijn is 
gevolgd het voorschrift van art. 51 , derde lid , Tit. XIII 
ontw. strafv. 1863 , vooral met bet oog op de bij verstek 
gewezen vonnissen, die niet in kracht van gewijsde gaan 
vóór hunne tenuitvoerlegging, zoodat voor deze de regel 
van art. 4(32 strafv. onbruikbaar is. Alleen is inzoover af-
geweken van voormeld ontwerp, dat niet de dag waarop 
het vonnis kan worden ten uitvoer ge legd , maar de daar-
opvolgende dag de eerste is van den termijn. Zie boven 
ad art. 80. 

G e s t u i t wordt de verjaring door de uitvoering van de 
straf, en de termijn begint op nieuw te loopeii bij ont-
•vlugting van den veroordeelde uit de plaats waar hij zijne 
straf ondergaat. 

Wat het derde lid bepaalt over s c h o r s i n g van deze 
verjaring, is ontleend aan art. 5 1 , vierde lid, Tit. XIII 
ontw7. strafv. Waar de wet schorsing der tenuitvoerlegging 
van het vonnis mogt bevelen , moet de termijn der verja-
ring niet doorloopen , en hetzelfde moet geldeu waar de 
executie der straf plaats vindt of feitelijk onmogelijk is , 
omdat de veroordeelde eene andere straf ondergaat. 

TITEL IX. 

BETEEKENIS VAN' SOMMIGE IX HET WETBOEK VOOR-
KOMENDE UITDRUKKINGEN. 

De ui t legging der wet is de taak des regters, niet die 
des wetgevers. Het is dan ook de bedoeling van dezen 
titel n ie t , in het algemeen de in het wetboek gebezigde 
uitdrukkingen te definiëren. Niets anders wordt hier beoogd 
dan , ter vermijding van gedurige en storende herhaling, 
de beteekenis of meer uitgebreide beteekenis van enkele 
uitdrukkingen die in meer dan één titel van het wetboek 
voorkomen, aan te wijzen, waar: 

a. die beteekenis eene technisch-juridische is, min of 
meer afwijkende van de gewone taalkundige (artt. 
87-89 , 9 1 , 9 2 , 94-97). 

b. tusschen tweeërlei regtskundige beteekenis in het 
wetboek eene keus is gedaan (artt. 90 , 93). 

Misdrijf, art . 8 7 . Met het oog op dit artikel behoefden 

(1) Anders § 70 van het duitsche wetboek. 
(2) Vgl. de wet van 3 Mei 1851 (Staatsblad n \ 44). 

om slechts een paar voorbeelden te noemen, in den eersten 
titel van bet eerste en in den laatsten titel van het tweede 
boek de poging van en de medepligtigheid aan do daarin 
genoemde misdrijven niet uitdrukkelijk te worden vermeld. 

B e p a l i n g w a a r u i t h e t t e g e n d e e l v o l g t , b. v. 
die over de ligtere bestraffing van poging en medeplig-
tigheid (artt. 55 en 59), die steeds in verband moet worden 
gebragt niet do bijzondere strafbepaling tegen den d a d e r 
van h e t v o l t o o i d e m i s d r i j f in het tweede hoek. 

A a n s l a g , art . 8 8 . De uitdrukking komt voor inde 
drie eerste titels van het tweede boek. Zij omvat de (vol-
gens art. 55) strafbare poging tot bet voorgenomen feit 
in overeenstemming met art. 105 ü . P. B. en § 82 van 
het duitsche wetboek, geen bloot voorbereidende bande-
linken , gelijk nu nog bij ons regtens is krachtens art. 88 
C. P. , in Frankrijk reeds bij de wet van 1832 vervangen 
door deze bepaling: » L'exécution et la tentative consti-
»tueront seules l'«ttentat." 

Z w a a r l i g c h a m e l i j k l e t s e l , art. 8 9 . Deze om-
schrijving is vooral van gewigt voor den titel van misban-
deling bij welken zij nader zal worden toegelicht. De 
ui tdrukking komt echter ook op vele andere plaatsen in 
het wetboek voor. Zie de artt. 154, 195, 196, 266, 270, 
275 , 304 , 332 , 334, 339, 344 , 412 , 4 1 3 , 450, 451. 

N e d e r l a n d e r , art. OO. Zie de artt. 5 , 7 , 109, 442 
en 443. Het woord Nederlander moet in het strafregt, als 
deel van het staatsregt, verklaard worden uit de politieke 
wet , in art. 7 der grondwet bedoeld, die welke thans 
bestaat, met baar enge opvatting van het nederlander-
scbap in staatsregtelijken zin waar zij dit bepaalt tot het 
genot der burgerscbapsregten , of die welke haar later mogt 
vervangen. Het tweede lid van het artikel strekt om te 
verhoeder,, dat niet iemand straffeloos zoude zijn volgens 
de nederlandsche wet en evenmin zoude kunnen worden 
uitgeleverd. Bepaaldelijk is dit van gewigt voor de uitleg-
ging en toepassing van art. 5 , niet het minst niet het 
oog op de ingezetenen der nederlandsche koloniën en be-
ziti ingen van het rijk in andere werelddeelen , die, voor 
zoover ze Nederlanders zijn volgens het burgerlijk wet-
boek , al missen zij dezen staat volgens de wet van 22 J ulij 
1850 {Staatsblad n°. 44), niet mogen worden uitgeleverd 
uithoofde van het bepaalde bij art. 22 in verband met art. 
2 , aanhef, der geldende uitleveringswet van 6 April 1875 
(Staatsblad n°. 66). 

A m b t e n a r e n , r e g t e r s , art. 0 1 . Het artikel geeft 
geene definitie van het begrip van ambtenaren maar breidt, 
in zijn eerste lid , dit begrip uit tot alle krachtens de wet 
of wettelijke verordening v e r k o z e n personen. Dat ook 
de op openbaar gezag aangestelde personen ambtenaren 
zijn, spreekt van zelf. Het is dus onnoodig dit in eene 
bepaling , die anderen dan de daarin genoemde niet uitsluit, 
te zeggen. Anders art. 4 1 , eerste l id, 'f. I Boek 11 ontw. 
1847. Het tweede lid van het artikel is nieuw. De acheids> 
regter, die een munus publicum waarneemt, zij het krachtens 
een privaatregteiijk mandaat , moet tegenover de strafwet 
gelijk staan met den regter. Het derde lid van het artikel 
stemt overeen met de slotbepaling van art. 41 ontw. 1847. 
Alleen zijn de woorden »zonder onderscheid van r a n g " 
niet overgenomen , als overbodig. De bepaling is overigens 
alleen noodig voor minderen in r a n g , daar de officieren 
reeds krachtens hunne benoeming ambtenaren zijn. 

S c h i p p e r , art . 0 2 . Schipper is volgens het wetboek 
van koophandel en de wet van 7 Mei 1856 (Staatsblad 
n°. 32) de n a a m , waarmede de gezagvoerder van een 
koopvaardijschip wordt aangeduid. Hij die het bevel voert 
op een visschersvaartuig, wordt in den regel stuurman 
genoemd. Nog andere benamingen , zoo als kapitein , kom-
mandant, enz. zijn in gebruik. Het is alzoo niet overbodig 
de meer ruime beteekenis, die het woord in het wetboek 
heeft, in 't algemeen hier uit te drukken. Het woord 
komt , behalve in de titels over de scheepvaartmisdrijveii 
en de scheepvaartovertredingen, ook nog voor in art. 295; 
de zin , daaraan te hechten en bepaald ook de uitbrei-
ding daaraan, in het slot van het artikel ter vermijding 
van nuttelooze herhaling gegeven, moeten dus ook bier 
worden vermeld. 
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N e d e r l a n d s c h s c h i p , art. 0 3 . Men vindt deze 
u i tdrukking , behalve in de titels over de scheepvaartmis-
drijven emle snheepvaartovertredingen, ook nog in art. 433. 
Van schip zonder vermelding der nationaliteit wordt alleen 
gesproken in art. 463. Zoo het daar straf baar gestelde feit 
een vreemd vaartuig betreft, zal de regter naar analogie 
van art. 9 3 , overeenkomstig de vreemde verordeningen, 
te beslissen hebben of dat vaartuig een schip en alzoo de 
strafbepaling van art. 463 toepasselijk is. 

V i j a n d , o o r l o g , ar*. 9 4 . Zie de nrtt. 108 en 110 
v g g . , 224, 338 1°. (oorlogsnood). 

D a g , m a a n d , art. 0 5 . Vgl. art. 40 C. P . , art. 1, 
laatste l id, der wet van 22 April 1804 (Staatsblad n°. 29). 
Dit artikel geldt echter niet alleen voorde berekening van 
den straftijd , maar overal waar de woorden maand en dag 
in het wetboek voorkomen (zie de artt . 7 5 , 7 8 , 79 , 27ö, 
301). Het is daarom in dezen titel geplaatst. 

N a c h t , art . 9 6 . Het woord n a c h t komt voor in de 
artt. 147, 148 en 338, 2°., in verschillende titels, en moest 
dus hier worden omschreven. Die omschrijving is niet zonder 
moeijelijkheid. Nog worden omtrent het begrip n a c h t in 
strafregtelijken ziD onderscheiden stelsels verdedigd, a l s : 

1 °. de tijd van den ondergang tot den opgang der zon; 

2°. het halve etmaal, van zes u ren ' s avonds tot zes uren 
's ochtends; 

3°. het uu r waarop men in de gemeente, waar het feit 
is bedreven, gewoon is zich ter ruste te begeven; 

4°. het uu r waarop het voor hem tegen wien het feit 
is bedreven , feitelijk nacht was ; 

5°. het stelsel waarbij , met wijziging van dat sub 1°. 
vermeld , een bepaalde tijd voor den op- en onder-
gang der zon , voorstellende de ochtend- en avond-
schemering, tot den dag wordt gerekend (1); 

6°. het stelsel van dit artikel. 

In het afgetrokkene verdient welligt het derde of vierde 
stelsel de voorkeur , als het meest in overeenstemming met 
de werkelijkheid. Maar in de praktijk stuit men daarbij op 
de groote moeijelijkheid van het bewijs, dat het in den zin 
der wet op het tijdstip van het plegen van het feit nacht 
was. Al de overige stelsels berusten , ter vereenvoudiging 
van het bewijs, op eene fictie, maar dan is die van het 
artikel de meest aannemelijke , omdat zij der waarheid het 
meest nabij komt en zich aansluit aan art. 14 van het 
wetboek van burgerlijke regtsvordering (2), nogthans zonder 
de onderscheiding tusschen zomer en winter, eene onder-
scheiding die , om den plotselingen en willekeurigen over-
gang , daar waar het aankomt op de meerdere of mindere 
strafbaarheid van een feit, geen aanbeveling verdient. 

I n k l i m m i n g , art . 9 7 . Inklimming is , evenals braak, 
een zuiver feitelijk begrip. W a t daaronder al dan niet te 
begrijpen is , wordt het best in elk bijzonder geval aan 
's regters oordeel overgelaten. Het artikel bevat dus geene 
definitie , maar eene uitbreiding van het begrip. De daad 
van hem, die zich den toegang tot een erf verschaft door 
de ter afsluiting dienende grachten of slooten over te klim-
men , te varen of te zwemmen, is geene inklimming, maar 
de wet stelt haar daarmede gelijk, omdat zij de openbare 
rast en veiligheid met gelijk gevaar bedreigt. 

SLOTBEPALING. 

Art. 98 . 

Men vindt een voorschrift van gelijke strekking in de 
slotbepaling van het ontwerp van 1859, in art. 35 van het 

(1) Zoo art. 416 der jagt- en visscherjj-wet van 13 Junjj 1857 
(Staatsblad n°. 87). 

(2) Meer nog aan art. 8fi, 3de lid, der wet van 18 Sept. 1852 
(Staatsblad n°. 178) omtrent den waarborg en de belasting der 
gouden en zilveren werken. 

wetboek van strafregt voor Nederlandsch-Indie (wetboek 
voor de Europeanen) en in art. 100 0. P. B. 

A n d e r e w e t t e n . Zoowel die welke nevens het nieuwe, 
Wetboek van kracht zullen blijven, als die welke na de 
invoering van dat wetboek van kracht worden. Voor de 
laatstgeinelde gelde liet tevens a l l eene vingerwijzing om, 
wanneer het na de invoering van het nieuwe wetboek 
noodig mogt blijken het bijzondere deel door straf bepalingen 
aan te vullen, niet dan waar het volstrekt noodig i s , af 
te wijken van de voorschriften en beginselen vanhe ta lge-
meene deel. 

D e w e t . Daaronder is ook, voorzooveel noodig, dit 
wetboek begrepen. Zie art. 8 0 , alin. 3 , waar enkele be-
palingen omtrent den aanvang van den verjaringstermijn 
tot in bepaald aangewezen artikelen van het wetboek 
omschreven misdrijven worden beperkt, en dus alle toe-
pnssel ijk beid missen op «feiten bij andere wetten of ver-
onleningen met straf bedreigd". 

Het ligt voor het overige in den aard der zaak , dat 
alleen de w t t eene afwijking van de wet , en dus ook vnn 
dit wetboek, kan inhouden. Eene verordening, provinciale, 
gemeentelijke of andere, kan dat niet tenzij er alweder 
eene bijzondere wet mogt zijn , uit kracht van welke dit 
mogelijk ware. 

TWEEDE BOEK. 

MISDRIJVEN. 

Terwijl het bijzonder karakter der gekozen rubrieken 
en de plaats aan de bijzondere misdrijven daaronder aan-
gewezen , voorzooveel noodig, bij eiken titel zijn toege-
l icht , mag het voldoende geacht worden hier vooraf het 
algemeen beginsel aan te geven , dat tot de gekozen in-
deeling en rangschikking der misdrijven geleid heeft. 

Eene hoofdverdeeling der misdrijven in die tegen » de 
algemeeue zaak" en die tegen » bijzondere personen" is 
met opzet vermeden. Dat elk misdrijf althans middel ijk 
het regt der maatschappij tot voorwerp heeft, wordt door 
niemand ontkend; wie dan ook de hier bedoelde hoofd-
verdeeling aanprijst, heeft daarbij het oog op het verschil 
dat tusschen de misdrijven ten aanzien van het onmidde-
lijk object bestaat. Intusschen zijn er niet weinige mis-
drijven waarbij de vraag , of het regt van een individu of 
wel dat der maatschappij het onmiddelijk voorwerp is, u 
priori (door den wetgever) niet met zekerheid kan worden 
beantwoord ; men denke , om slechts één voorbeeld te noe-
men, aan gewelddadige verhindering van de uitoefening 
van het kiesregt. Voorts zijn er zeer vele misdrijven , waarbij 
de bedoelde vraag slechts te beantwoorden is met behulp 
van onderscheidingen, ten gevolge waarvan uiteengerukt 
zou worden wat verbonden moet blijven. Men denke o. a. 
aan valsch getuigenis hetzij ten voordeele, hetzij ten nadeele 
van een beklaagde. Eindelijk wordt door de hier bestrede! 
hoofdverdeeling noodeloos de kloof vergroot tusschen mis-
drijven in aard verschillend, maar toch aan elkander ver-
want. Rebellie met doodelijk gevolg en doodslag gepleegd 
op een ambtenaar gedurende de regtmatige uitoefening 
van zijne bediening (artt. 195, 196, 310) zijn voorzeker 
misdrijven, die in onderscheidene titels tehuis behooren. 
Gaat het echter aan ze lijnregt t e g e n o v e r elkander te 
plaatsen, alsof onmiddelijk het een tegen de maatschappij, 
het ander tegen den individu gerigt ware? En waarom 
dergelijke tegenstellingen , wanneer er toch geen regtsge-
volg aan verbonden is? 

In e l k e indeeling en rangschikking der misdrijven l ig t , 
wegens de talrijke gezigtspunten waaruit men ze beschou-
wen kan, altijd i e t s willekeurigs. Maar juist hieruit volgt, 
dat de wetgever zich van alle noodelooze verdeelingen te 
onthouden en zich de grootst mogelijke eenvoudigheid ten 
doel te stellen heeft. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 
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Eene enkele MltlHtTlgWfllulHlMa reeks rubrieken is niet 
alleen volkomen voldoende , DMV beveelt zich ouk prak-
tisch om drie redenen aan. 

Vooreerst wordt daardoor het bewustzijn bevorderd, dat 
het gansche wetboek als één harmonisch geheel op te vatten 
eu te verklaren i s , en dat elk artikel eerst zijne volle be-
teekenis bekomt wanneer het met alle andere wordt in 
verband gebragt. Wordt daarentegen een wetboek niet 
alleen — wat nu eenmaal niet te vermijden is — in boe-
ken en titels afgedeeld , maar worden de titels nog daar-
enboven — alsof het geene ditisina d'ordre maar eene 
divisiou de principe gold — in hoofdstukken, afdeelingen, 
pnragraphen enz. gesplitst, bevordert men dan niet de 
oppervlakkigheid, die de deelen als iets zelfstandigs opvat ? 

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

Eindelijk wordt niet door tal van verkoelingen. maar 
integendeel door ééne, zooveel mogelijk aaneengeschakelde, 
reeks rubrieken het overzigt van liet geheel gemakkelijk 
gemaakt. Om zich hiervan te overtuigen, vergelijke men 
slechts het belgische wetboek en de italiaansche ontwerpen 
waarin het eerste stelsel gevolgd i s , met het duitsehe en 
het zuricher wetboek waarin liet andere is aangenomen. 

Als voorbereiding tot eene internationale terminologie 
der misdrijven en niet minder in het belang der vergelij-
kende regtsstudie, mag liet wenschelijk geacht woruen , 
dat de verschillende volken zich, wat de algemeene in-
deeling en rangschikking der misdrijven betreft, zoo 
naauw mogelijk bij elkander aansluiten. Toch is in geen 
der geraadpleegde nieuwere vreemde wetboeken de or Ie 
zoo onberispelijk, dat zij op den voet kan worden gevolgd. 
Ook die van het duitsehe wetboek , hoe aanbevelenswaardig 
in vele opzigten, laat in enkele andere te weiischen over. 
Niet zelden is blijkbaar bijzonder gewigt gehecht aan de 
oorzaken en beweegredenen en aan de mogelijke gevolgen, 
die de misdrijven kunnen hebben, terwijl toch, om eene 
goede volgorde te verkrijgen, niet daarop maar veeleer op 
den aard en het object van het misdrijf moet worden gelet. 
Wie op het eerstgemelde standpunt het duel (15". Abschuitt) 
eene plaats geeft tusschen » beleediging" en » misdrijven 
» tegen het leven", handelt zeker consequent, wanneer bij 
de » Urkundenfalschung" (23". Abschidtt) tusschen »bedrog" 
en » bankbreuk" rangschikt. Intusschen heeft hij door een 
en ander eene juisie opvatting van het wezen van bet duel 
en van valschheid niet bevorderd en loopt b. v. zelfs ge-

' vaar de ongelukkige verwarring van bedrogen valschheid 
in de hand te werken. Dat de begunstiging (21". Abschidtt), 
die niet enkel op diefstal maar op alle »Veibrechen" en 
»Vergehen" volgen kan , geheel misplaatst is, behoeft wel 
geen betoog. Ook de plaats van de »gemeiugeführliche 
> Verbrechen und Vergehen " (27". Abschidtt) laat zich niet 
verdedigen. Ware hier slechts te denken aan eene gequa-
lificeenie zaakbeschadiging, met welk regt zou dan b v. 
vervalsching van levensmiddelen in deze rubriek hare 
plaatsvinden ? Deze weinige opmerkingen mogen voldoende 
zijn ten bewijze, dat geene ongemotiveerde zucht naar liet 
nieuwe tot de in het ontwerp aangenomen classificatie en 
rangschikking geleid heeft. 

In het ontwerp is de algemeene ge laehtengang deze: 
De rij wordt geopend met de mis irijven waardoor liet 

zelfstandig bestaan of het organisme van den staat wordt 
bedreigd (titel 1). Hierbij sluiten zich aan de misdrijven 
tegen de koninklijke waardigheid (titel II) en die tegen hoof-
den en vertegenwoordigers van bevriende staten (titel l i l ) , 
terwijl het belang van den staat bij de vrijheid der staat-
kundige verkiezingen en bij de onbelemmerde pligtsver-
vulling der gekozen afgevaardigden de plaatsing van 
titel IV genoegzaam regtvaardigt. 

Openbare orde en algemeene veiligheid, de twee groot-
ste weldaden van het geordend staatsleveu , vinden hare 
bescherming in de drie volgende titels (V, VI, VII). Het 
tweegevecht , hoezeer wegens zijn eigenaardig karakter 
in een bijzonderen titel behandeld, sluit zich toch, wegens 
het daarin gelegen vergrijp tegen de openbare ome en 
zijne verwantschap met eigenrigting, eigenaaruig aan den 
vijfden titel aan. 

Ook middelijk kunnen de openbare orde en de algemeene 
veiligheid bedreigd worden; zullen hare grondslagen niet 
"worden weggenomen, bare waarborgen niet worden opge-

heven, dan behoort de ambtenaar, als orgaan der we t , 
van gehoorzaamheid en medewerking verzekerd te zijn 
(titel \ 111). 

Van de openlijke ongehoorzaamheid aan of tegenwer-
king van de overheid rigt zich als van zelve de aandacht 
op die, welke den schijn aanneemt van het tegendeel. 
Echter niet alleen wanneer de wet eene verklaring onder 
eede v o r d e r t , ook in het algemeen zoo dikwerf zij er 
regtsgevolg aan verbindt, pleegt de meineedige een mis-
drijf. Meineed (titel IX) is eene schending van een door den 
staat in het belang van de openbare trouw gestelden 
waarborg. Intusschen kan niet alleen door woorden, maar 
evenzeer door daden (titels X , XI) en in geschrifte (titel 
Xll) de openbare trouw worden geschokt, het maatschap-
pehjk vertrouwen worden bedreigd. 

Al kan verduistering van staat gepleegd worden zonder 
valschheid in geschrifte en al sluit de bigamie geen eigen-
lijken meineed in zich , feitelijk en zedelijk is de verwant-
schap toch te groot, dan dat de plaats zou kunnen bevreem-
den , aan de beide misdrijven tegen den burgerlijken staat 
(titel X11I) toegekend. Ook hier geldt het misleiding, on-
dennijning van het vertrouwen, schennis van trouw, zij 
het ook in den meer beperkten kring van het familieleven. 

De misdrijven in titel XIII omschreven hebben met die 
tegen de zeden (titel XIV) , waarvan de verpligting om 
hulpbehoevenden bij te staan (titel XV) zich niet scheiden 
laa t , dit kenmerk geineen, dat daardoor regtstreeks zoo-
wel het algemeen belang als dat van bepaalde personen 
benadeeld wordt. 

Vervolgens worden bij uitnemendheid — nooit bij u i t -
sluiting — de regten van bijzondere personen ge\vaar-
borgd. Vóór alles het hoogste goed, de eer hetzij die 
opzettelijk wordt aangerand (titel XVI) , hetzij zij door 
onbescheidenheid wordt in gevaar gebragt (titel XV11). 

Diiarna w r d t de vrijheid van den individu beschermd 
(titel XVU1) , zijn leven en zijn ligchaam (titels X I X , 
XX eu XXI). 

Eindelijk zijne vermogensregten (titels XXII—XXVII). 
Ook in de beide volgende titels (XXVIII eu XXIX) wor-

den vermogensregten beschermd, maar van eene zeer bij-
zondere natuur. Wie door ongeoorloofde uitoefening van 
nijverheid opzettelijk inbreuk maakt op het uitsluitend 
regt van een ander , schendt niet diens eigendomsregt, 
maar vergrijpt zich toch aan het vermogen, waarvan dat 
uitsluitend regt deel uitmaakt. 

De misdrijven, die een eigenaardig karakter ontkenen 
hetzij aan de ambtelijke bevoegdheid van den dader (titel 
XXX), hetzij aan de omstandigheid dat zij op de scheep-
\aar t betrekking hebben (titel XXXI) , zouden de rij kun-
nen sluiten, ware het niet dat de titels XXXII en XXJÜII , 
als op vele voorafgaande titels van dit boek terugslaande, 
noodwendig aan het slot moesten worden gerangschikt. 

TITEL I. 

MISDRIJVEN TEGEN DE VEILIGHEID VAN DEN STAAT. 

Deze titel behelst de misdrijven, die den nederlandschen 
staat regtstreeks in gevaar brengen hetzij door het land 
te bemoven van zijn vorst, zijne instellingen of een zijner 
deelen, hetzij door vijandelijkheden van buitenlandsche 
mogendheden uit te lokken , hetzij door opzettelijke open-
baarmaking waar het staatsbelang geheimhouding eiacht, 
of door den staat bij onderhandelingen opzettelijk te be-
nadeelen. Men vindt hier bijeen wat elders (o. a. in de 
artt. 80—93 van het duitsehe wetboek) onder de benamin-
gen hoogverraad en landverraad wordt gescheiden. 

De redenen waarom deze benamingen niet worden ge-
bezigd , zijn tot regt verstand van het karakter der hier 
omschreven misdrijven \ a n eenig belang. Elk verraad 
onderstelt de schending van eene verpligting" van trouw. 
Mitsdien zouden wegens hoogverraad en landverraad alléén 
N e d e r l a n d e r a of, in den meest uitgebreiden zin geno-
uien , ook hier te lande vertoevende vreemdelingen strafbaar 
wezen. Dit is onvoldoende. Niet de trouwbreuk maar het 
ernstig gevaar voor de veiligheid van den staat is de grond 
der strafbaarheid, en 'slands veiligheid vordert, dat ook 
de vreemdeling die zich in den vreemde schuldig maakt 
aan een der in de artt . 99—103 en 113 omschreven mis-
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drijvt-n , strafbaar zij (zie art. 4 , n°. 1 , boek I). Bovendien 
ig de tegenstelling tusschen hoogverraad en landverraad 
onzuiver: het landsbelang, het welzijn van den staat is 
bij <le in de artt. 99—103 genoemde feiten althans oven 
r e g t s t r e e k s betrokken als bij die, welke het onderwerp 
uitmaken van de artt. 104—116; waarom zoude het mis-
drijf' van art. 100 hoogverraad , dat van art. 104 land ver-
raad hMten f lil overeenstem ming met den Code Pénal en 
vroegere ontwerpen (1), is alzoo de u i td rukking: misdrij-
ven tegen de veiligheid van den staat, behouden. Kene 
onderscheiding tusschen de uitwendige en inwendige vei-
ligheid is van geene waarde voor de praktijk. 

Uit de gezamenlijke vermelding in art. 99 van aansla-
gen op het leven, de vrijheid of de geschiktheid tot regeren 
van den drager van het hoogste staatsgezag blijkt, hoe 
zeer het begrip van de veiligheid van den staat hier op 
den voorgrond treedt. Reeds de minste dezer aanslagen is 
voor de veiligheid van den staat zóó gevaarlijk, dat de 
bedreiging der zwaarste straf geregtvaardigd is. De af-
zonderlijke vermelding van moord en poging tot moord in 
art. 80 van liet duitsche wetboek heeft eene bijzondere 
reden die hier niet bestaat, namelijk het behoud van de 
doodstraf in dat wetboek voor moord tegen wien ook ge-
pleegd. 

Het vereischte voor strafbaren a a n s l a g is in art. 88 
aangewezen en aldaar toegelicht. 

Eene z a m e n s p a n n i n g bestaat, gelijk het woord 
zelf te kennen geeft, zoodra twee of meer personen over-
eengekomen zijn om bet misdrijf te plegen. 

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

Art . » » . Nevens den Koning en den Regent is hier 
ook de r e g e r e n d e K o n i n g i n met name genoemd. 
Wel is waar kan men , overeenkomstig bet taalgebruik 
der grondwet , in liet begrip « K o n i n g " ook de regerende 
Koning-in begrepen achten , doch eene uitdrukkelijke ver-
melding voorkomt alle onzekerheid. 

Het t o t r e g e r e n o n g e s c h i k t m a k e n kan op zeer 
onderscheiden wijze geschieden ; zoodra echter de aanslag 
met dit oogmerk wordt ondernomen , maakt het geen ver-
schil of de dader door eenig geweld of door het toedienen 
van schadelijke zelfstandig-beden zijn doel tracht te bereiken. 

A r t IOa. De in de art t . 42 en 47 der grondwet ver-
melde vergadering van den raad van state met de hoofden 
der ministeriele departementen oefent tijdelijk het koninklijk 
gezag u i t ; stoornis in de vrijheid van handelen van dien 
regeringsraad stelt de veiligheid' van den staat in gevaar. 
Onjuist echter ware he t , niet de artt . 103 en 108 Code 
Pénal Beige, den aanshig of de zamenspanning tegen eenig 
lid van den ratid gelijk te stellen met dien tegen den 
Regent. Niet ieder lid a f z o n d e r l i j k neemt het koninklijk 
gezag waar , maar allen gezamenlijk, of liever de raad als 
één geheel , is met het interimair regentschap belast: de 
aanslag tegen één lid is voor de veiligheid van den staat 
niet even gevaarlijk als die tegen den Regent (art. 99). 
Uok voor een aanslag op den g e h e e l en regeringsraad 
is de straf van art. 99 niet noodzakelijk. Immers, ingeval 
van levensberooving, mishandelingen vrijheidsberooving, 
ontstaat er coucursus rralis tusschen deze misdrijven e:i dat 
van het eerste lid van art. 102, terwijl in den aanslag van 
art. 99 alle deze feiten reeds begrepen zijn. 

De strafbare handelingen zijn dezelfde als die in de vier 
eerste artikelen van tit. IV omschreven, maar het object 

(1) Alleen het crimineel wetboek voor het koningrijk Holland 
past op het geheele onderwerp van dezen titel den naam „ hoog-
,, verraad" toe. 

(2) Vgl. art. 'JO C. P . , art. 111 C. P. B . , artt. 84, 86 D. Wb. 

van het misdrijf verschilt en verklaart de indeeling in tit. I. 
Voorzoover de strafbare handeling verder reikt dan het 
uiteenjagen eener vergadering van den raad van regering 
en tegen de instelling zelve van den raad gerigt i s , ligt 
daarin tevens een aanslag tegen den grondwettige)! regerings-
vorin, zoodat art. 100 van toepassing wordt (vg. de toe-
lichting bij tit. IV). 

De artt. 104—116 behandelen de feiten, die gewoonlijk 
worden aangeduid als » landverraad ". Voor de zes eerste 
bepalingen is als vereischte tot de strafbaarheid niet, voor 
de overige wél gevorderd, dat Nederland niet eene buiten-
landsche mogendheid in oorlog zij. 

Art. l O l . Voor de in dit artikel omschreven feiten is 
de strafbepaling van art 100 niet voldoende: vooreerst, 
omdat het strafbaar oogmerk in art. 104 ruimer en de 
straf naar verbouding ligter moet wezen ; ten andere, omdat 
hij die met eene buitenlandsche mogendheid in misdadige 
verstandhouding treedt, niet persoonlijk aan den aanslag 
tegen het rijk behoeft deel te nemen. 

Het overleg met eene buitenlandsche mogendheid tot 
hulpbetoon bij een reeds voorgenomen oorlog is even straf-
w.-ianlig als het aanzetten tot den oorlog. Daarentegen be-
hooren de in de wet gestelde grenzen van de op te leggen 
straf te verschillen naarmate al dan nit1 de oorlog of vijande-
lijkheden werkelijk zijn gevolgd. 

Artt. 1 0 5 , 1 0 6 . In object (» bescheiden, berigten of 
inlichtingen omtrent eenige zaak waarvan hij weet dat de 
geheimhouding door het belang van den staat wordt gebo-
ilen") komen deze artikelen overeen, maar tusschen de hande-
lingen zelve is een niet onbelangrijk verschil. De mede-
deeling toch aan eene buitenlandsche mogendheid, (art. 105) 
draagt een kenmerk van verraad , dat vreemd is aan het 
misdrijf van art. 106, waar alleen sprake is van openbaar-
making , een feit d a t , hoe afkeurenswaardig ook, verge-
1 ijken lerwijs eene ligtere straf verdient en niet zelden slechts 
aan politieke onbescheidenheid te wijten is. Ook is de 
regering , wegens de openbaarheid waarmede het in art. 106 
omschreven misdrijf bedreven wordt, nog eenigermate in 
staat , zich tegen deze publicatie of hare nadeelige gevolgen 
te wapenen. 

De bescheiden . berigten of inlichtingen kunnen in het 
geval van art. 103 aan eene buitenlandsche mogendheid 
óf regtstreeks worden verstrekt, m.a. \v. m e d e g e d e e l d , 
óf zijdelings, door tusschenkomende personen, worden i n 
h a n d e n g e s p e e l d . 

Art. 1 0 7 . De bepaling is te vergelijken met andere 
artikelen. Voorzoover de nadeelige onderhandeling niogt 
geschieden in oorlogstijd met het oogmerk om den 
vijand te begunstigen , is de zwaardere strafbepaling van 
art. 110 al. 1 van toepassing, krachtens de regelen voor 
den cu/icursus idcalis lart. 64). Bovendien zal in den regel 
het feit door een a m b t e n a a r gepleegd worden die mis-
bruik maakt van zijn ambt , hetgeen eene verhooging der 
straf met een derde, hoogstens tot twint ig jaren, ten ge-
volge beeft (art. 54 in verband met art. 10). Ook kan de 
strat worden verzwaard naar de regelen voor den coucursus 
rralis aangenomen (art. 66), indien het feit tevens in de 
termen valt van het ambtsmisdrijf van art. 407. 

In § 92 van het duitsche wetboek heeft men vereenigd 
alle gevallen van hetgeen » diplomatisehes Landesverrath " 
wordt genoemd ; daaronder echter treft men , behalve de 
misdrijven voorzien in de artt. 105—107 van het ontwerp, 
nog sub 2°. aan : het vernietigen , vervalsehen of verduis-
teren van oorkonden of bewijsmiddelen, die op de regten van 
den staat tegenover andere staten betrekking hebben. Deze 
bepaling — slechts van zeer beperkte toepassing, vermits 
tot de strafbaarheid vereischt wordt, dat bewezen zij 'sdaders 
oogmerk om de bewuste regten van den staat in gevaar 
te brengen (1) — is niet overgenomen. Immers voorzoover 
er geen geheim wordt ontdekt , noch de onzijdigheid ge-
schonden , noch de staat in oorlogstijd benadeeld (artt. 105, 
106, 108 , 112). kan de handeling niet worden aangemerkt 
als een misdrijf tegen de v e i l i g h e i d van den staat , maar 

(1) Vgl. JOHN by v. HOLTZENDORFF I I I , 54. 
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is zij te beoordealen naar de algemeene regelen omtrent 
verv'alsching, verduistering, vernieling en ambtsmisdrijf 
(titels X l l , XXIV, XXV11 en XXX). 

Art. 1GB. Deze strafbepaling strekt ten waarborg voor 
de handhaving van Nederlands onzijdigbeid. Zij treft alle 
opzettelijke handelingen waardoor de neutraliteit wordt in 
gevaar gelmgt. 

Er is allezins grond om naast het schenden van de 
neutraliteit ook te vermelden het overtreden van voor-
schriften door d« regering tot handhaving der neutraliteit 
afgekondigd. Het volkenregt neemt aan ,da t een staat niet 
aansprakelijk is voor de handelingen zijner onderdanen 
buiten zijn weten verrigt en door hem , zoodra hij daar-
meue tuitend werd, ondubbelzinnig afgekeurd. Indien dus 
de Daderlandasba regering overtuigend doet blijken, dat zij 
alles heeft gelaan wat in haar verinogen was om de be-
wuste vijandelijke daden te v orkoinen en de bewerkers 
daarvan te straffen, zal Nederlands neutraliteit geëerbiedigd 
blijven. Deze uitkomst behoort echter niet tot straffeloos-
heid van den dader te leiden. Zijne handeling blijft altijd 
voor den staat gevaarlijk, en wegens de moeijelijkheid, die 
de regering ondervindt om ten genoege der oorlogvoerende 
mogendheden hare onschuld in het licht te stellen, én wegens 
de gevaren waaraan men i n m i d d e l s is blootgestelu. 

Voor da straf baarheid is het geen vereischte dat de dader 
het o o g m e r k nebbe gehad om de onzijdigheid te schen-
den , maar wel moet de handeling o p z e t t e l i j k verrigt, 
het regeringsvoorschrift o p z e t t e l i j k overtreden zijn. Een 
schipper die bij zijn terugkeer uit den vreemde een voor-
schrift overtreedt van welks bestaan hij niet bewust was , 
is straffeloos. Ook aan culpose handelingen kan niet zooveel 
gewigt worden toegekend, dat het noodig zoude zijn de 
strafbepalingen uit te breiden. 

Art . 1 0 9 . Aan eene algemeene strafbepaling tegen 
ieder, die zich buiten 's Konings toestemming in vreemde 
krijgsdienst begeeft, bestaat geene behoefte; het wordt 
genoegzaam beteugeld door het verlies van het nederlander-
schap(l) en kan ook aanleiding geven tot toepassing van 
art. 22o\ Is echter de vreemde mogendheid met Nederland 
in oorlog , zoo krijgt het in dienst treden eene trouwelooze, 
vijandige en in de gevolgen niet zelden voor Nederland 
gevaarlijke beteekenis, die eene gestrenge strafbedreiging 
volkomen wettigt. 

I n k r i j g s d i e n s t t r e e d t . Er is niet, gelijk elders (2), 
als vereischte aangenomen, dat de dader tegen Nederland 
de wapenen hebbe gevoerd. Vooreerst is hij wel nog op 
het oogenblik van zijn in dienst treden Nederlander, maar 
niet meer tijdens hij aan den strijd deelneemt. Ten andere 
wordt reeds door zijn in dienst treden de militaire kracht 
van den vijand verhoogd : of hij de wapenen draagt , dan 
wel als geneesheer of beambte in militaire dienst i s , of 
hij zelf aan den strijd deelneemt, dan wel garnizoensdienst 
verrigt en daardoor een ander voor den strijd beschikbaar 
maakt , is onverschillig. 

Het dienstuemen van Nederlanders bij vreemde mogend-
heden ia niet alleen strafbaar wanneer het geschiedt tijdens 
die mogendheden met Nederland in oorlog zijn, maar ook 
wanneer een oorlog ia te voorzien (3) en dit vooruitzigt 
zich verwezenlijkt. 

De duitsche wet bedreigt nog straf tegen hen die reeds 
vroeger in vreemde krijgsdienst zijn gegaan , zoo zij na 
het uitbreken van een oorlog in dienst blijven en tegen 
Duitsclilaud de wapenen voeren (4). Zoodanig voorschrift 
is niet aan te bevelen. Is eenmaal 's Konings toestemming 
verkregen om bij een vreemden staat in krijgsdiens' te 
treden, dan gaat het niet aan, hem die daarvan gebruik 
maakt te straffen, zoo hij , bij een l a t e r opgekomen oorlog 
met zijn oorspronkelijk vaderland, in vreemde dienst blijft; 

(1) Art. 9, n°. 2 B. W., art. 10, n°. 2 wet van 28 Juni) 1850 
(Slaulsblad n°. 44). 

(2) Artt. 75 C. P., 113 C. P. B., 88 D. Wb., art. 10 tit. I , 
B. I I , ontwerp 1847. Anders art. 111 Beüeren. 

(3) Vgl. art. 123 Saksen. 
(4) Art. 88, alin. 2. Anders de mem. van beantwoording ad 

art. 10, tit. I , boek I I , ontwerp 1847. 

de strafbepaling mag geen onzedelijken dwang tot deserti1* 
opleggen. 

V r ij w i 11 i g slaat terug op het tweede lid van ar t . 90. 
Zij die geen Nederlanden zijn maar door het wetboek van 
strafregt met Nederlanders worden gelijk gesteld, kunnen 
tegenstrijdige pligten te vervullen hebben, wanneer zij 
krachtens de wetten van hun vaderland gedwongen worden 
Nederland te bestrijden. Daarom behooren zij in dat geval 
hier te lande niet strafbaar te wezen en art. 100 tot v r i j 
w i l l i g e krijgsdienst te worden beperkt. 

Art. H O . Valt de begunstiging van den vijand in de 
termen van een der sub n°. 1—4 genoemde handelingen, 
dan wordt de straf verzwaard. Ten opzigte dezer verzwa-
ringen zij nog opgemerkt: 

a. dat o p r o e r een zuiver feitelijk begrip is; 

b. dat de uitdrukking m u i t e r i j , aan het militaire 
strafregt ontleend, voor insubordinatie met vereenigde 
krachten is aangenomen, zooals nader blijkt uit 
art. 4 5 1 ; 

c. dat het hulpbetoon aan vijandelijke verspieders be-
wezen even laakbaar is als het verspieden zelf, zoodra 
beide feiten geschieden met het oogmerk om den 
vijand te begunstigen. 

Art. 112 . Onder het hulpbetoon is dat aan vijandelijke 
verspieders verleend mede begrepen; het moet afzonderlijk 
worden vermeld. Deze handeling is op zich zelve straf-
waardig, al kan dikwerf geen regtstreeksch nadeel voor 
Nederland noch bevoordeeling van den vijand of oogmerk 
daartoe (vg. art. 110 n°. 4) worden bewezen. 

Art. 1 1 3 . Bedriegelijke handelingen bij leverantiën ten 
dienste van zee- of landmagt zijn in de oorlogen van den 
nieuweren tijd veelvuldig, op groote schaal, gepleegd. De 
veiligheid van den s taa t , het leven en de gezondheid der 
troepen worden daardoor in de waagschaal gesteld. 

Algemeen wordt erkend, dat dit feit in aard en straf-
waardigiieid zeer onderscheiden is van de gewone misdrijven 
van opligting en bedrog; alleen over de plaats van indee-
ling bestaat verschil: in het duitsche rijksstrafwetboek is 
het onder de » gemeingefahrliche" misdrijven, in den Code 
Pénal Beige onder die tegen de openbare orde gerang-
schikt (1). Het gevaar voor de veiligheid van den s taa t , 
als voornaamste karaktertrek van dit misdrijf, wettigt eene 
plaatsing in den eersten titel, te meer daar de straf-
baarheid beperkt is tot tijden van oorlog of van dreigend 
oorlogsgevaar en tot b e d r i e g e l i j k e handelingen; eene 
rangschikking onder den zevenden titel zou , even als in 
Duitschland, ook tot het strafbaar stellen van alleen door 
schuld begane feiten leiden. 

De fransche en belgische onderscheiding naarmate er al 
of niet » cessation du service" heeft plaats gehad, is niet 
aan te bevelen. Veeleer mag men aannemen, dat door het 
in art. 113 omschreven feit de dienst s t e e d s nadeel lijdt; 
de ruime strafmaat maakt telkens eene billijke waardering 
mogelijk. 

Bij d r e i g e n d o o r l o g s g e v a a r . Gedurende den tijd, 
die aan een oorlog onmiddelijk voorafgaat, is de straf ue-
paling reeds even noodzakelijk. 

Art. 1 1 4 . Bij het naderen of onder het voeren van een 
oorlog kan het raadzaam zijn , dat de regering geheim-
houding beveelt omtrent de bewegingen van zee-eu land-
magt of den toestand der verdedigingswerken enz.; ook 
kan zij het verkeer met het vijandelijk land of het door 
den vijand bezet gebied ontzeggen of beperken. Zoodanige 
voorschriften behooren in de strafwet eene sanctie te vin-
den (2), ook ten aanzien der daders van wie niet kan 
worden aangetoond, dat zij met of zonder oogmerk om den 
vijand te begunstigen, den staat opzettelijk benadeelen 
(artt. 110 en 112). 

Art. 1 1 5 . Daar in art. 99 ook doodslag en moord be-

(1) § 329 D. Wb., artt. 292—298 C. P. B., vgl. artt. 430— 
433 C. P. 

(2) Zie art. 120 Beüeren. 
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grepen zijn, behoort de mogelijkheid te bestaan tot ont -
zetting van dezelfde regten als in titel XIX worden g e -
noemd. 

Art. 1 1 6 stemt overeen met art. 17 Tit. I Boek II ontw. 
1847 (1); deze vorm der bepaling is eenvoudiger dan met 
de §§ 88—90 van het duitscho wetboek »de bondge-
nooten " telkens afzonderlijk te noemen. 

TITEL II. 

MISDRIJVEN TEGEN DE KONINKLIJKE WAARDIGHEID. 

Daar de in dezen titel omschreven feiten niet regtstreeks 
de veiligheid van den staat bedreigen, maar tot gemeen-
schappelijk kenmerk hebben het aanranden van de konink-
lijke waardigheid, treedt de persoonlijkheid der aangetasten 
meer op den voorgrond dan in den vorigen t i te l , en lje-
hoort o. a. de strafbaarheid te verschillen naarmate de 
aanslag op het leven al dan niet den dood ten gevolge 
heeft of met voorbedachten rade is ondernomen. 

(1) Vgl. artt. 79 C. P. , 116 C. P. B. 
(2) Art. 18 G. W.: „mits van den koninklijken huiie zijnde". 

in de wetboeken van onderscheidene duitsche staten (1) 
aangenomen regel , om voor de vervolging eene bijzondere 
magtiging te eischen hetzij van den Koning als hoofd van 
het stamliuis, hetzij van den beleedigde, hetzij van de 
gezamenlijke leden van het ministerie. 

Teregt alzoo geschiedt volgens art. 22 van het wetboek 
van strafvordering en art. 6 der wet van 1 Junij 18110 
(Staatsblad n», 15) tot beteugeling van hoon en laster en 
andere vergrijpen tegen liet openbaar gezag en de a lge-
ineene rus t , de vervolging ambtshalve, zoodat deze regts-
toestand onveranderd blijft. 

Datgene wat in art. 1 van laatstgenoemde wet door de 
uitdrukking «aanranding van 's Konings waardigheid of 
» gezag of van de regten van bet koninklijk stamliuis " 
werd te kennen gegeven, is voorzooveel noodig in het 
meer helder en bepaald begrip van » beleediging " omvat. 
Nergens meer dan hier is te waken tegen eene mbestemde 
woordenkeus, aanleiding gevende tot vervolgingen en vrij-
spraken, beide even na.leelig voor de hooge belangen, die 
hier worden beschermd. 

(1) Art. 138 Saksen. Vgl. verder bij BF.BKEE t. a. p. bl. 303, 
noot 3. 

Art. 117. Wegens het hooge standpunt door deze per-
sonen ingenomen moet de regter b e v o e g d wezen, ook 
bij doodslag en poging tot moord de zwaarste straf op te 
leggen, terwijl deze bevoegdheid in art. 99 , wegens het 
on m i d d e l ijk gevaar voor den staat, reeds aanwezig is , 
hoewel er noch doodslag volgde noch zelfs bedoeld was. 

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

Artt . 1 1 8 , 1 1 9 . Boven den naasten erfgenaam van de 
kroon heeft de Koningin den voorrang. Hier toch komt 
in aanmerking de luister der kroon, dien de Koningin met 
den Koning deelt. De aanslag of beleediging der Koningin 
aangedaan, treft ook den Koning. 

L e d e n v a n h e t k o n i n k l i j k h u i s zijn allen, die de 
grondwet als zoodanig beschouwt (2). 

Bij het voorbehoud van e e n e z w a a r d e r e s t r a f b e -
p a l i n g , dat meermalen in dezen titel voorkomt, denke 
men aan de artt. 9 9 , 117, 262 , 325 al. 3 , 327. 

Art t 1 2 0 , 1 8 1 . Het begrip b e l e e d i g i n g moet worden 
verklaard uit titel XVI. Evenals in liet opschrift van dien titel 
is beleediging hier een nomen generis, waaronder smaad, 
smaadschrift, laster, eenvoudige beleediging en lasterlijke 
aanklagt begrepen zijn. Om alzoo wegens deze beleediging 
strafbaar te zijn moet op zijn minst aan de vereischten van 
art. 285 voldaan wezen. Met het oog op de personen tegen wie 
het misdrijf gepleegd wordt, draagt e l k e beleediging hier 
een zoo ernstig karakter , dat de onderscheidingen van 
titel XVI buiten aanmerking blijven, en het maximuin der 
straf dat tegen laster behoort te overtreffen. Aan den reg-
ter is eene groote ruimte gelaten om bij de toepassing 
der straf op den aard van de beleediging behoorlijk te 
kunnen acht slaan. 

De beleediging moet, evenals elke andere (art. 285), | 
o p z e t t e l i j k zijn. Daaruit volgt, naar den algemeenen 
regel hierboven in § 5 van de Algemeene Beschouwingen 
aangegeven , voor dit geval , dat de dader ook moet bekend 
wezen met de hooge waardigheid van hem dien hij belee-
digt. Ontbreekt die kennis, zoo is zijne handeling naar de 
voorschriften van titel XVI te beoordeelen. 

Een belangrijk verschil met de in dien titel omschreven 
misdrijven bestaat in de vervolging. Deze toch wordt bij de 
beleediging van bijzondere personen afhankelijk gesteld 
van het indienen eener klagte (art, 288), terwijl hierambts-
halve vervolgd wordt. Dit misdrijf toch is tevens eene in-
breuk op de koninklijke waardigheid en moet daarom, m 
het maatschappelijk belang, onvoorwaardelijk worden te 
keer gegaan. De koninklijke waardigheid gedoogt met, dat 
de vorstelijke personen als aanklagers optreden. Eene klagte 
van hunne zijde zou daarenboven het openbaar vertrouwen 
op 'sregters onbevangenheid aan het wankelen kunnen 
brengen e n , zoo eene vrijspraak volgde, het koninklijk 
aanzien kunnen verzwakken. 

Dezelfde gronden leiden tot verwerping van den weleer 

TITEL III. 

MISDRIJVEN TEGEN HOOFDEN' EN VERTEGENWOORDIGERS 
VAN BEVRIENDE STATEN ( a r t t . 1 3 4 — 1 3 9 ) . 

De internationale pligten en het belang van den staat 
om die te vervullen eisenen de strafbepalingen van dezen 
titel, dien men te be^cnouwen heeft in verband met de 
beide voorafgaande titels en met n°. 1 van de art t . 4 en 5 
uit het eerste boek. 

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

Daarom bepaalt bet ontwerp zich tot de aanslagen op 
het leven en de vrijheid, en zwijgt van den aanslag om 
tot regeren ongeschikt te maken (art. 99), van de feiten 
in de artt. 100—102 omschreven en van elke zamenspan-
ning. Ook die bepalingen van titel I , welke gewoonlijk 
onder den term «landverraad" begrepen worden , konden 
hier buiten beschouwing blijven uithoofde van art. 108 in 
verband met art. 94. De bedoelde misdrijven toch hebben 
betrekking op tijden van oorlog en hetgeen daarmede 
wordt gelijk gesteld, zoodat in de meeste en ernstigste ge-
vallen — waarvan bier immers alleen sprake is — de 
strafbepaling tegen schending van de onzijdigheid, ook 
ten aanzien van vreemdelingen, die zich daaraan hier te 
lande schuldig maken , genoegzaam is. 

De in dezen titel strafbaar gestelde feiten kunnen be-
dreven worden : 1°. tegen het hoofd van een bevrienden 
staat (artt. 1 2 4 - 1 2 6 , 128); of 2°. tegen den vertegen-
woordiger eener vreemde mogendheid bij de nederlandsche 
regering (artt. 127 , 128). 

Ad 1«>». In aanmerking komt hij die in eiken s taa t , 
zoo onder republikeinschen als ouder monarchalen rege-
ringsvorm, bekleed is met het hoogste gezag. De a f z o n -
d e r l i jk e vermelding van den regerenden vorst, nevens 
die van het h o o f d des staats, snijdt allen twijfel af om-
trent half souvereine staten (Egypte , Tunis) en omtrent 
regerende vorsten van bondstaten, die mitsdien alle onder 
de gebezigde uitdrukking begrepen zijn. 

Ad 2««. Welken rang de vertegenwoordiger der bui-
tenlandsche mogendheid d raag t , is onverschillig, mits hij 
slechts aan het hoofd van de missie sta. Is de hooger 
geplaatste door ziekte of afwezigheid verhinderd, zoo treedt 
de lager geplaatste als hoofd der missie op. 

. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 
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De strafbaarheid der feiten is niet afhankelijk van het-
geen in het buitonland voor gelijke handelingen tegen 
den nederlandsehen vorst en zijne vertegenwoordigers be-
paald is. Geene aanbeveling toch verdient de elders (1) 
gestelde voorwaarde; van eene door den vreemden staat bij 
de wet of bij tractaat verleende wederkeerigheid. Bedin-
gen van wederkeerigheid zijn in het publiek regt niet 
wenschelijk, en de staat behoort de beslissing over de 
strafwaanligheid eener handeliDg niet te doen afhangen 
van hetgeen bij don nabuur regtens is. 

Evenmin ware het goed te keuren indien voor de ver-
volgbaarheid eene klagte van de buitenlandsche mogend* 
heid werd vereischt (2). In beginsel niet, omdat de reden 
der exceptionele strafbaarheid alleen te zoeken is in het 
belang van den n e d e r l a n d s e h e n staat, en omdat de 
eeuige grond waarom volgens het ontwerp een misdrijf 
op klagte vervolgbaar is (grooter gevaar bij de vervolging 
voor benadeeling van private belangen dan voordeel voor 
het publiek belang), hier niet bestaat. In de praktijk niet, 
omdat het wenschelijk is , bij dergelijke vervolgingen de 
personen der beleedigden zooveel mogelijk buiten den regt-
strijd te laten eu bij eene mogelijke buiten vervolging-
stelling of vrijspraak daaraan het karakter eener afwijzing 
van hunne klagte te ontnemen. 

TITEL IV. 

MISDRIJVEN BETEEFFENDE DE UITOEFENING VAN 
STAATKUNDIGE PLIGTEN EN REGTEN. 

De inhoud van dezen titel waarborgt de vrijheid van 
handelen van de ligchamen en personen, aangewezen bij 
krachtens de wet of wettelijke verordening uitgeschreven 
verkiezingen (artt. 130—133), alsmede de vrijheid (art. 134) 
en zuiverheid (artt. 135—138) van deze verkiezingen zelve. 

De in de artt. 130—134 genoemde feiten kunnen bedreven 
worden door velerlei dwangmiddelen; g e w e l d of bedrei-
g i n g met g e w e l d is daarvoor, zoo hier als elders, de 
uitdrukking van liet ontwerp. De regter heeft voor elk 
bijzonder geval te beoordeelen , of het geweld en de be-
dreiging met geweld de oorzaak kunnen heeten van de in 
de wet genoemde handelingen. Staat dit vast, zoo is de 
vorm waarin het geweld of de bedreiging zich openbaart 
onverschillig; de wet behoort daaromtrent geene beperking 
in te houden. 

Art. 130. Tot regt verstand van dit artikel vergelijke 
men deze bepaling met die van art. 101. Elke handeling, 
die ten doel heeft, eene vergadering van eene der beide kamers 
van de stateu-generaal te verstoren of op hare vrijheid van 
besluiten inbreuk te maken , is nog geene regtstreeksche 
aanranding van de veiligheid van den staat. De daad kan 
èn in doel èn in gevolgen daarvan zeer onderscheiden zijn. 
Eerst wanneer de i n s t e l l i n g der staten-generaal als zoo-
danig wordt aangetast, m. a. w., wanneer een staatsgreep 
beoogd wordt, is de veiligheid van den staat in gevaar en 
valt liet feit, als aanslag om den grondwettigen regerings-
vorm te veranderen, in de termen van art. 101. Doch voor-
zoover liet oogmerk des daders niet op het vernietigen of 
veranderen van de instelling der staten-generaal gerigt was, 
maar alleen op het verhinderen van bepaalde vergaderingen 
of het verwijderen van bepaalde leden — hetgeen uit 
menigerlei andere beweegreden, b. v. om een gehaat 
wetsontwerp te doen vallen , geschieden kan — is alleen 
art. 130 van toepassing. Men heeft alzoo somtijds den regel 
nopens den concursus idealis (art. 64) te volgen; hetzelfde 
feit kan onder het bereik van beide bepalingen vallen, in 
dat geval wordt de zwaarste (art. 101) toegepast. 

V e r g a d e r i n g is eene algemeene uitdrukking omvat-
tende tevens hetgeen de grondwet, wier terminologie hier-
omtrent niet zeer vast is (3), onder » zitting " begrijpt. 
Als »vergadering'' zijn zoowel de zittingen met gesloten 
deuren (comité-generaal) als die in het openbaar aan te 
merken. Niet daarentegen de bijeenkomsten van de afdee-

(1) § 102 D. Wb., art. 114 Beöeren. 
(2) Als boven. Vgl. art. 4 der wet van 28 September 1816 (Staats-

blad n'. 61). 
(3) Vgl. artt. 95 en 96 G. W. 

lingen of de vergaderingen van commissiün; mogten daar 
de hier bedoelde handelingen plaats vinden, dan moet, 
voorzoover art. 154 niet kan worden ingeroepen, het alge-
meene voorschrift van art. 307 gelden. 

Art. 184. Aan de werking van art. 307 moet het feit 
voorzien in deze bepaling, met het oog op de op te leggen 
straf, worden onttrokken. De hoofdstraf behoort hier nimmer 
tot enkele geldboete af te dalen , en daarentegen is er be-
hoefte aan de bijkomende straf van ontzetting van regten. 

K r a c h t e n s w e t t e l i j k voor sch r i f t . Behalve aan 
verkiezingen voor de ligchamen genoemd in de vooraf-
gaande artikelen van dezen titel, denke men aan die voor 
polderbesturen en kamers van koophandel. 

In het ontwerp van 1847 is nevens »feitelijkheden en 
«bedreiging" ook z amen r o t t i n g als middel tot het 
plegen van dit misdrijf vermeld (1). Dit is niet navolgens-
waardig. De geheele vergaderde menigte, waaronder zich 
gewoonlijk tal van enkel nieuwsgierigen bevinden, straf-
baar te stellen omdat zij een dreigend karakter vertoont, 
ware onregtvaardig, en zoodra dit dreigend karakter zich 
openbaart in eene bedreiging met geweld gerigt tegen een 
bepaald persoon, zijn diegenen uit de menigte, die zich 
daaraan schuldig maken, strafbaar. — De ruimte van de 
straf is overigens groot genoeg om liet afzonderlijk noemen 
der z a m e n s p a n n i n g als eene verzwarende omstandig-
heid (2) overbodig te maken. 

Art. 135. Tegen het koopen en verkoopen van stemmen 
kan eene ligtere straf volstaan dan voor art. 134, omdat hier 
niet, gelijk daar, inbreuk wordt gemaakt op eens anders 
persoonlijke vrijheid. 

Het behoeft uaauwelijksgezegd te worden, dat k o o p e n 
hier niet in den streng burgerregtelijken zin moet worden op-
gevat, allerminst mag als vereischte voor de straf baarheid 
gelden dat de koopprijs in geld besta (3). 

Art. 130 strekt om bedriegerijen te straffen tegen 
argelooze en onwetende kiezers, waardoor zij anders stern-
men dan zij voornemens zijn. Zeer menigvuldig zijn de 
kunstgrepen om kiezers te bewegen, een stembriefje in te 
dienen dat naar hunne meening geldig is en overeenkomstig 
hun wil ingevuld, terwijl in werkelijkheid hunne bedoeling 
geenszins wordt verwezenlijkt. Men denke o. a. aan het 
laten stemmen in blanco, of op een wegens den vorm nietig 
stpmbillet, of op een persoon wiens voornamen verkeerd 
zijn aangeduid; verder aan het verwisselen van stembriefjes 
en aan het invullen van iemands stembriefje met een ander 
dan den door hem opgegeven naam. Raadzaam was daarom 
het bezigen eener algemeene, tweeledige uitdrukking: ver-
ijdeling van de stem van een kiezer of aanwijzing van een 
ander dan den door hem bedoelden persoon. 

Art. 137. Waken de artt. 134—136 voor het vrij en 
zuiver uitbrengen van de stemmen der kiesbevoegden, deze 
bepaling en de volgende beschermen de uitkomst der ver-
kiezing, de stemming. 

V e r i j d e l i n g der s t e m m i n g b. v. door het open-
breken of vernielen van de stembus, het onleesbaar maken 
der stembriefjes, in het kort door al datgene wat eene 
stemming nietig maakt. 

Aan de s t e m m i n g een a n d e r e n u i t s l a g geven. 
Men denke o. a. aan verduisteren of onderschuiven van 
stembriefjes. 

De u i t s l a g de r s t e m m i n g beteekent, overeenkom-
stlg den zin waarin deze uitdrukking in de kieswet voor-
komt (4), de volledige, regtstreeksche uitkomst der ver-
kiezing en niet alleen de daaruit volgende aanwijzing van 
den gekozene. 

Niet alleen zij, die met het verzamelen en opnemen van 
den inhoud der stembriefjes belast zijn, maar ieder die de 

(1) Art. 1 , tit. VI , boek I I , vgl. art. 109 C. P. 
(2) Ibid., vgl. art. 110 C. P. 
(3) Zie SCHWABZE , Conimentar (3de uitgaaf van 1873), S. 341. 

Vgl. overigens de toelichting van de artt. 191, 404 en 405. 
(4) Art. 67 der wet van 4 Jul[j 1850 (Staatsblad n". 37). 
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gewraakte handelingen pleegt, behoort strafbaar te wezen (1). 
De leden van het stembureau en andere personen daarbij 
werkzaam zullen in den regel onder het in art. 91 aan-
gegeven begrip van ambtenaren vallen, waardoor ten 
hunnen aanzien de straf, volgens art. 54 , met een derde 
wordt verhoogd. 

Betrapping op heeter daad is niet, gelijk i ndea r t t . 111 
C. P. en 138 C. P. B. , een vereischte tot de straf baarheid. 
Voor deze beperking bestaat hier te lande te minder 
grond, daar de stemopneming niet onmiddelijk op de 
stemming volgt. 

TITEL V. 

MISDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE. 

De misdrijven die regtstreeks noch tegen de veiligheid 
van den s taa t , noch tegen de handelingen zijner orga-
nen , noch tegen lijf of goed van Benig liepaald persoon 
gerigt zijn, maar gevaar opleveren voorliet m a a t s c h a p * 
pe l i jk leven en de natuurlijke orde der maatschappij ver-
storen, zijn in dezen titel vereenigd. De rijkdom en veel-
soortige uitingen der zamenleving spiegelen zich eeniger-
mate in de strafbepalingen af. Eigenaardig is het voorts, 
dat de hier strafbaar gestelde handelingen in den regel 
leiden tot andere, zwaardere misdrijven hetzij van den dader 
zelven (artt. 147—154), hetzij van hèn , die hij tot misdrijf 
opwekt of laat begaan (art. 140—146), hetzij van hen 
wier regtsgevoel door zijne handeling wordt gekrenkt 
(artt. 155-165) . 

I. 

Verlokking tot misdrijf (artt. 140—143). 

Art. ï 4 © handelt over s t r a f b a r e o p r u i j i n g , een 
eigen misdrijf dat niet mag worden opgelost in de leer 
der d e e l n e m i n g op het voorbeeld van art. 1 der wet van 
16 Mei 1829 (Staatsblad n°. 34), art. 60 C. P. en art. 66 
C. P. B. De auctor intellectualis die door een der in art. 58 , 
n°. 2 vermelde middelen het strafbare feit opzettelijk uit-
lokt , staat tot den auctor physicus in regtstreeksche be-
trekking. Deze onmisbare band wordt bij opruijing niet 
gevorderd. De opruijer heeft geen bepaalden persoon op het 
oog, maar bewerkt het publiek. De gelijke straf baarheid, 
die voor de uandelingen van auctores physici en intellec-
tuales bestaat, ware niet zonder onbillijkheid over te brengen 
op den opruijer en hem die aan de opruijing gevolg geeft. 
Is alzoo de werking op een bepaald persoon geen vereischte 
voor het misdrijf van opruijing, wèl daartegen — wederom 
in afwijking van de leer der deelneming — het element 
van openbaarheid; alleen die opruijing is strafbaar welke 
in openbare plaatsen of bijeenkomsten of in openlijk ten-
toongestelde of aangeslagen geschriften geschiedt. 

Nevens de algemeene strafbepaling tegen elke op de 
boven omschreven wijze bedreven opruijing tot bet plegen 
van een strafbaar feit, is een bijzonder voorschrift met 
zwaardere strafbedreiging noodig voor zoover de opruijing 
een der gevaarlijke misdrijven ten doel heeft, die in het 
tweede lid van art. 140 afzonderlijk worden aangewezen. 

Uit de beschouwing der opruijing als delictum sui generis 
volgt , dat daartegen eene eigen bepaalde straf wordt be-
dreigd, onafhankelijk van de g e v o l g e n die de opruijing 
te weeg bragt , zelfs indien zij geheel zonder gevolg is 
gebleven. Hierdoor worden een aantal bepalingen vermeden, 
die in andere wetgevingen voorkomen, b. v. dat de op-
ruijing in geen geval zwaarder kau gestraft worden dan 
het feit waartoe opgeruid is (2). 

Het is ook niet raadzaam , afzonderlijk melding te maken 
van opruijing tot ongehoorzaamheid aan de wetten, ver-
ordeningen of beschikkingen van het bevoegd gezag (3). 

(1) Vgl. 8 108 D.Wb. Anders art. 4, tit.VI, boek I I , ontwerp 
1847. 

(2) Vgl. art. 1 wet van 16 Mei 1829 (Staatsblad n'.M), artt. 2, 
3 , tit. XXIII , boek I I . ontwerp 1847, §§ 110, 111 D. Wb. 

(3) Art. 3 der wet van 1 Junü 1830 (Staatsblad n°. 15), art. 4 
van het ontw. 1847, § 110 D. Wb., art. 135 Beijeren. 

Immers voor zoover de niet-naleving van deze voorschriften 
met eenige straf bedreigd wordt, is elke daarmede strijdige 
handeling » een straf baar feit", en bijgevolg de opruijing 
tot zoodanige handeling reeds krachtens art. 140 straf-
waardig. En indien aan deze voorschriften de strafbedreiging 
ontbreekt, behelzen zij geen dwingend verbod (In/es im-
perfeetae) en behoort ook de opruijing tot ongehoorzaam-
heid aan die voorschriften straffeloos te wezen. Er bestaat 
geen regtsgrond om straf te bedreigen tegen de opruijing 
tot eene daad die zelve straffeloos is. 

De inhoud van art. 293 C. P . , uitdrukkelijk genoemd 
in art. 17, al. 2 der wet van 22 April 1855 (Staatsblad 
n°. 32), vereisebt evenmin eene afzonderlijke vermelding. 
Ten gunste dezer bepaling heeft men zich bij de zarnen-
stelling van genoemde wet beroepen op de noodzakelijkheid, 
om provocatie tot misdrijf in o p e n b a r e vergaderingen te 
straffen. Doch men zag voorbij dat, behalve de bijzondere 
gevallen in de artt. 102, 202, 205, 217, 293 O.P. straf-
baar gesteld, art. 1 der wet van 16 Mei 1829 (Staatsblad 
n°. 34) — waarvoor art. 140 van dit ontwerp in de plaats 
treedt — hierin voorziet. Het eenige wat art. 293 ü . P. 
thans meer geeft dan de wet van 1829 en dan art. 140, 
is de strafbedreiging tegen de b e s t u u r d e r s van vereeni-
gingen wegens opruijing door a n d e r e n in de bijeenkomsten 
hunner vereeniging gepleegd. Eene zeer bijzondere bepa-
ling, met het algemeen regtsbesef in strijd, en waarvan 
althans hier te lande de noodzakelijkheid nimmer is gebleken. 

Het tweede lid van dit artikel bedreigt eene gevangenis-
straf van ten hoogste vier jaren; naast deze gevangenis-
straf alternatief geldboete te bedreigen zou voor de hier-
bedoelde feiten geheel misplaatst zijn. 

Art. 1 4 1 . De straf tegen verspreiding van opruijende 
geschriften behoort lager te wezen dan die tegen de op-
ruijing zelve en in billijke verhouding te staan tot die in 
de overige gevallen van strafbare verspreiding bedreigd. 
Vgl. de artt. 122, 128, 143, 261 , 290, 388. 

Art. 1 4 3 . Deze bepaling komt zeer nabij aan het mis-
drijf van opruijing, ook in het kenmerk waardoor zij van 
het begrip van deelneming wordt onderscheiden, namelijk 
dat de handeling niet gerigt behoeft te wezen tot een 
bepaald persoon. Doch terwijl bij den opruijer het opzet 
bestaat om het misdrijf te doen plegen, spruiten de in 
deze artikelen strafbaar gestelde feiten gewoonlijk veeleer 
voort uit winstbejag. Men denke bijv. aan het openlijk 
aanprijzen van stoffen strekkende tot vervalscbing van 
levensmiddelen. Het aanbod moet voorts even als bij op-
ruijing gerigc zijn geweest op een bepaald aangewezen 
misdrijf. Daar het hier niet een regtstreeksch streven be-
treft tot verzet tegen de wet , maar te weinig eerbied voor 
de wet om zich van ongeoorloofd winstbejag te onthouden , 
behoeft de straf ook niet zoo hoog te stijgen als die tegen 
opruijing. 

II. 

Verpligtc aangifte (artt. 144—146). 

Artt . 1 4 4 , 1 4 5 . De niet-aangifte van reeds gepleegde 
misdrijven behoort in den regel straffeloos te blijven, voor-
zoover althans het ambt dat men bekleedt geen e verpligting 
tot aangifte oplegt (1). Al moge er somtijds eene sterk 
sprekende zede l i j ke verpligting bestaan om het misdrijf 
waarvan men getuige was of kennis bekwam te openbaren, 
een r e g t s p l i g t kan alleen erkend worden waar de aan-
gifte strekken kan om een zwaar misdrijf te voorkomen 
of, in enkele gevallen, de noodlottige gevolgen van een 
reeds gepleegd misdrijf af te wenden. 

Het gaat ook niet aan, met den Code Pénal (2) aan de 

(1) De artt. 103—107 C. P. zij" in Frankrijk reeds door de 
wet van 28 April 1832 ingetrokken. 

(2) Artt. 108, 138, 144 C. P. Vgl. artt. 136 en 192 C. P. B. 
Alleen een vermeend staatsbelang kon den belgisclien wetgever tot 
de vaststelling dezer bepalingen brengen. De rapporteur zelf merkte 
op : „ Il y a quelque chose qui froisse en effet la conseience publiqae 
„ dans Ie spectacle d'un hommc qui rentre dans la société après 
„avoir participé a un crime de la plus haute gravitê, qui y rentre 
„ quoiqu'il ait peut-être été 1'agent principal de ce crime, et qui 
, n e do i t son impuni té qu 'a la c i r c o n s t a n c e q u ' a p r è s 
„ avo i r t r ah i tous ses devoirs enve r s son p a y s , il a 
„ e n c o r e t rahi ses compl ices" . NYPELS, commentairell, 33 
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revelatie somtijds als belooning te verbinden eene vrijstelling 
van straf. Is een misdrijf eenmaal gepleegd, zoo kan geene 
daad vau den schuldige het uitwisschen of het gevolg 
(de straf) opheffen. Ook de zedelijkheid verzet zich tegen 
de strafont helling bij revelatie; in verreweg de meeste 
gevallen zou de maatregel geene andere beteekenis hebben 
dan die eener wettelijke aanmoediging voor gepleegd ver-
raad. Zeldzaam geschiedt de aangifte uit waar berouw, 
en voorzoover dit plaats niogt hebben , heeft de regter in het 
stelsel van het ontwerp ruimschoots de gelegenheid om bij 
de toepassing der straf op deze drijfveer acht te slaan. 

Voor de aangifte en niet-aangifte van b e r a a m d e mis-
drijven geldt ook in het algemeen straffeloosheid, waarop 
alleen eene uitzondering gemaakt wordt voorzoover een 
groot en dreigend gevaar voor de veiligheid van den staat 
of de Kroon, of een onherstelbaar nadeel voor iemands 
leven , vrijheid of eerbaarheid door eene tijdige aangifte 
knu worden voorkomen. Art. 145 stelt dan de niet-aangifte 
strafbaar. Pleit hier eenerzijds het algemeen belang sterk 
voor de verpligting tot aangifte, anderzijds mist deze het 
stuitend, hatelijk karakter dat haar bij reeds g e p l e e g d e 
misdrijven eigen ia, vermits het aangegeven feit nog niet 
of slechts in geringe mate (men zie het 2^e lid) straf-
waardig is. Bovendien wordt door de gebezigde redactie 
zorg gedragen, dat men bij het doen der aangifte niet ver-
pligt is den naam van den schuldige te noemen , maar met 
eene algemeene aanwijzing van het voornemen tot het straf-
bare feit kan volstaan. 

\ ereischte voor de strafbaarheid der niet-aangifte i s , in 
overeenstemming met § 139 van het duitsche wetboek , 
dat op het voornemen tot het begaan der bedoelde mis-
drijven althans eene strafbare p o g i n g zij gevolgd. Ouder 
de uitdrukking »indien het m i s d r i j f is gevo lgd" , is 
Ünmera, krachtens de algemeene bepaling van art. 87 , ook 
de p o g i n g begrepen. 

Daarentegen wijkt de voorgedrageue bepaling, voorzoo-
veel betreft de misdrijven, waardoor de algemeene veilig-
heid wordt in gevaar gebragt (genieingefaurliche Verbre-
chen) , in tweeërlei opzigt van het duitsche voorschrift af: 
1°. door deze misdrijven hier alleen in aanmerking te nemen, 
indien daarvan gevaar voor personen te duchten is; 2°. door 
de bijvoeging van de tweede zinsnede. 

Ad 1»'". Is van een der misdrijven in titel VII omschre-
ven slechts gevaar voor g o e d e r e n te vreezen, zoo is de 
haudeling niet van dien aard, dat de niet-aangifte van het 
voornemen straf vereischt. 

Ad 2«'«. De ervaring heeft in Duitschland reeds de leemte 
doen gevoelen van het niet bestaan der verpligting tot 
aangifte voor de gevallen , dat wel het misdrijf reeds ge-
pleegd is . maar dat het noodlottig gevolg nog kau worden 
voorkomen , b. v. wanneer iemand opzettelijk gevaar ver-
oorzaakt voor een spoortrein door de spoorstaven op te bre-
keu (art. 177), maar dit Geit door een ander persoon ontdekt 
wordt alvorens een trein de gevaarlijke plek heeft bereikt. 
De kennisgeving van liet gevaar ia ook dun een ware bur-
gerpligt tot redding van mensehen levens, en het verzuimen 
daarvan behoort strafbaar te wezen. 

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

De zamenspanning tot het plegen van een der in de 
a r t t . 99—1()2 of 110 bedoelde feiten moet in eene afzon- ' 
derlijke bepaling (art. 144) worden vermeld. Terwijl er : 
bij tijdige aangifte van eenig der in art. 145 genoemde j 
misdrijven geen gevaar van straf bestaat voor hem. die het ; 
voornemen tot zoodanig misdrijf heeft opgevat maar nog [ 
niet tot een begin van uitvoering is gekomen , is bij het 
eigenaardig misdrijf van zamenspanning reeds het geineen-
schappelijk voornemen, de afspraak strafbaar. Het ver-
schil tusseben de artt. 144 en 145 bestaat niet in tijdstip der 
verpligting tot aangifte , maar in het tijdstip der straf baar-
heid van het aan te geven feit. Overigens is ook in het 
geval van art. 144 de aangifte voor den schuldige voor-
deelig , opdat niet de zamenspanning overga in het zwaar-
dere misdrijf van aanslag. 

Volgens ar t . 1 4 6 is tot de aangifte niet verpligt hij, die 
daardoor óf zelf in gevaar van strafvervolging zoude komen, 
óf zoodanig gevaar zoude veroorzaken voor zijne naaste 
betrekkingen of anderen in wier strafproces hij zich van 
het afleggen van getuigenis kan verschoonen. De rogts-
grond van deze bepaling bestaat hierin , dat men tot 
kennisgeving niet verpligten wil de personen , die de wet 
niet dwingt om als beeedigde getuigen tegen den schul-
dige op te treden. Wie zich op grond van zijn ambt of 
beroep kunnen verschoonen , leert het wetboek van straf-
vordering (1). 

De bepaling behoort evenzeer op art. 145 toepasselijk 
te wezen als op art. 144. Wel is waar leidt in de gevallen 
van eerstgenoemd artikel de kennisgeving gemeenlijk niet 
tot eene veroordeeling, doch de goede naam van den schul-
dige wordt desniettemin gevoelig getroffen , en daarenbo-
ven is de mogelijkheid niet te ontkennen, dat op het 
oogenblik der kennisgeving het misdrijf of eene strafbare 
poging daartoe reeds gepleegd is en er dus termen tot 
vervolging aanwezig zijn. 

III. 

Schending van den lmisvre.de, en tan de rust in voor de 
openbare dienst bestemde lokalen (artt. 147, 148). 

Art. 1 4 7 voorziet, gelijk in België reeds werd gedaan 
door de artt. 439—442 C. P. B. , in eene leemte van den 
Code Pénal, die alleen het door een ambtenaar onwettig 
binnendringen in eene woning strafbaar stelt (art. 184). 

Het strafbare feit bestaat in bet zich wederregtelijk 
begeven of bevinden in eens anders woning ondanks den 
verklaarden wil van den regthebbende. Aan art. 153 der 
grondwet wordt hierdoor eene behoorlijke sanctie gege-
ven (2). 

Het woord w e d e r r e g t e l i j k omvat alles wat art. 439 
C. P . B. door de lange uitdrukking » sans ordre de l'auto-
»rite et hors les cas oü la loi permet d'entrer dans Ie domi-
»cile des particuliers contre leur volonté" te kennen geeft. 
Bij de toepassing van het begrip w e d e r r e g t e l i j k heeft 
de regter zich naar de gromhvet, de wetboeken van bur-
gerlijke regtsvordering en strafvordering en de bijzondere 
wetten te rigten. 

Bij e e n a n d e r in g e b r u i k . Alzoo is ook de eigenaar 
van een door hem verhuurde woning , besloten lokaal 
of erf strafbaar, indien hij het verhuurde ondanks den 
huurder betreedt hetzij deze zelf, hetzij iemand zijner huis-
genooten of een ander van zijnentwege (van of v a n w e g e 
d e n r e g t h e b b e n d e ) tot den eigenaar de vorderingrigt 
om zich te verwijderen. 

Is het eerste lid van het artikel voldoende voor de schen-
ding van den huisvrede bij d a g , eene ruimere bepaling 
wordt vereischt wanneer zoodanige schending d e s n a c h t s 
plaats grijpt. Dan is toch de veiligheid van den bewoner 
aan grooter gevaar blootgesteld en kost het hem meer 
moeite om zich tegen indringers te waarborgen. Uit 
dien hoofde wordt ieder, die bij nacht (art. 96) in eens anders 
woning is aangetroffen waar hij anders dan tengevolge van 
vergissing is binnengekomen, geacht te zijn binnenge-
drongen en, indien het blijkt dat zijn oponthoud weder-
regtelijk is, gestraft krachtens het eerste lid. Men heeft 
hier inzonderhei i op het oog de lieden, die met een mis-
dadig doel ongemerkt binnensluipen, en zich verwijderen 
zoodra zij ontdekt worden. Deze uitbreiding is ectiter alleen 
noodzakelijk voor een bewoond verblijf; hij die zich zonder 
vergunning in eens anders onbewoonde schuur , tuin of 
hooiberg te te slapen legt en op de eerste aanmaning ter-
stond vertrekt, is niet strafbaar. 

Met de nachtelijke insluipers staan gelijk zij , die zich door 

(1) Zie art. 189 strafv. De in art. 146 gebezigde woorden sluiten 
de daistere rubriek van n aanbrengers wier aangiften door de wet 
„ met geld beloond worden" (art. 188, n". 4 strafv.) uit, en dat 
op dezelfde gronden waarom de ontwerper van een nieuw wetboek 
van strafvordering gemeend heeft daarvan te moeten zwijgen (zie 
mem. van toel. ad art. 23, tit. VII, ontw. strafv. 1863). 

(2) Vgl. DE BOSCH KEMPEB, staatsregt, 2de druk, bl. 112. 
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een der in het tweede lid vermelde middelen (dezelfde die 
bij diefstal tot strafverzwaring leiden) den toegang' tot de 
woning of het besloten lokaal of erf hebben verschaft. Kan 
men veronderstellen, dat hij die op de gewone wijze zoo-
danige plaats bij dag bezoekt, deze handeling niet ondanks 
den wil van den bewoner verrigt — eene onderstelling die 
eerst wijkt op het oogenblik, dat de bezoeker nalaat aan 
het bevel tot heengaan te voldoen — , ten aanzien van 
hem, die een der in het artikel genoemde ongeoorloofde 
middelen bezigt, is voor dergelijke onderstelling evenmin 
plaats als ten aanzien van de nachtelijke binnensluipers. 

Indien liet binnendringen gepaard gaat met bedreigin-
gen of met het aanwenden van vreesverwekkende middelen, 
vermeerdert het gevaar en behoort mitsdien de straf bedrei-
ging te worden verzwaard. Als » middelen geschikt om 
vrees aan te jagen" komen vooral — niet uitsluitend — 
w a p e n e n in aanmerking, welk woord echter met voor-
dacht vermeden is. Het begrip w a p e n e n toch is zeer 
onbepaald en hangt metterdaad in elk bijzonder geval 
af van feitelijke verhoudingen. Men zal hetzelfde voorwerp 
nu eens wel dan weder niet als wapen behooren te be-
schouwen, naarmate van den persoon waartegen en de 
wijze waarop daarmede gehandeld wordt. Men denke bijv. 
aan stokken, steenen, spaden, spelden, naalden. Hieruit 
volgt èn dat wapenen op zich zelf eene niet genoegzaam 
bepaalde uitdrukking, èn dat eene voor alle gevallen pas-
sende opsomming van voorwerpen niet te vinden is (1). 

Bovendien zou het woord wapenen in geen geval vol-
doende zijn. W a a r o m toch acht men het voorhanden 
hebben of zich bedienen van wapenen eene verzwarende 
omstandigheid? Omdat men daarin ziet een middel van 
intimidatie. Doch andere intimidatiemiddelen, welligt van 
nog ernstiger aard, mogen niet worden uitgesloten. Een 
vermomd of zwart gemaakt persoon kan schrikwekkender 
zijn dan een gewapende. Van daar dat, zoo bier als elders 
in het ontwerp (2), de grond van de strafverz waring in 
de wet is uitgedrukt en in het algemeen gesproken van 
» middelen geschikt om vrees aan te jagen". 

Het misdrijf van art. 147 wordt niet vervolgd dan op 
klagte vau hem tegeu wieu bet is gepleegd. Er kan 
iemand veel aan gelegen zijn, dat geene strafvervolging 
openbare wie zijns ondanks in zijne woning heeft vertoefd, 
en de staat kan gedoogen , dat deze huisselijke geheimen 
bewaard blijven. 

Ar*. 118 omschrijft een misdrijf, dat wel in gelijken 
vorm bedreven wordt als de schending van den huisvrede, 
maar daarvan toch zeer wezenlijk onderscheiden is. Het 
wederregtelijk binnendringen of vertoeven in een openbaar 
gebouw benadeelt geen enkel bijzonder behing. De vrijheid 
van ieder in zijn huis wordt er niet door belemmerd. 
Alzoo kan hier geen spraak zijn van eene v?rvolging op 
klagte. 

IV. 

Deelneming aan. verboden vereenigiugcit. (art. 149). 

Art. 1 4 9 vervangt art. 4 der wet van 22 April 1855 
(Staatsblad n°. 32), waar strafbaar wordt gesteld »de 
» deelneming aan eene verboden vereeniging voorzoover die 
> niet reeds door de strafwet is beteugeld ". Die wetsbepa-
ling bevat alzoo een algemeen verbod tegen liet deelnemen 
aan verboden vereenigingen en bovendien eene verwijzing 
naar bijzondere gevallen van zwaarderen aard, in het 
wetboek van strafregt voorzien. Art. 149 blijft aan deze 
opvatting getrouw. Als » reeds door de strafwet beteugeld " 
komt, behalve het » complot" van de artt. 86, 87 en 91 
ü. P . , voorzoover dit het karakter eener vereeniging heeft 
aangenomen — te vergelijken met de artt. 103 en 111 van 
het ontwerp — hier bepaald in aanmerking de » associatoin 
»de malfaiteurs en vers les personnes ou les propriétés" 
(art. 265 C. P.). Dit wordt juister uitgedrukt door: » eene 

(1) De omschrijving in art. 135 C. P. B. „ ou autres objets 
T (lont on se sera saisi pour tuer.... même si on n'en a pas fait 
„usage", bevestigt deze opmerking. 

(8) Vgl. artt. 148, 151, 152. 

» ve'-eeniging die tot oogmerk heeft het plegen van mis-
» drijven waardoor de veiligheid van jiersonen of goederen 
» wordt aangerand''. 

V. 

Bedelarij, laudluoperij (artt. 150—153). 

Het enkele, op zich zelf staande feit van bedelen draagt 
alle kenmerken van eene overtreding (zi'! art. 489); het 
besef dat men niet mag bedelen ontstaat eerst door 's wet-
gevers verbod. Dat verbod is in het belang der maat-
schappij noodig; het wordt ook vereischt tot bescherming 
der ingezetenen tegen overlast en strekt verder ter voor-
koming van verstoring dar openbare orde en van velerlei 
vergrijpen , die uit de bedelarij voortvloeijen. 

Onder de misdrijven (vgl. hierboven ad artt. 40—42), 
is slechts behouden: 

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

De persoon die niet arbeidt voor zijn bestaan maar van 
bedelen eene gewoonte maakt, moet naar een geheel an-
deren maatstaf beoordeeld worden dan hij die eene enkele 
maal de hand tot vragen uitstrekt. De moeijelijkheid van 
bewijs, die meestal aan gewoonte-misdrijven eigen is, 
bestaat in dit geval ook wel, doch in mindere mate; het 
bedelen geschiedt in het openbaar en de gewoonte-be lelaars 
zijn in elke gemeente genoegzaam bekend. 

Den gewoonte-bedelaar in ieder geval te straffen , zou 
evenwel niet geregtvaardigd zijn. Indien hij in zoodanigeu 
toestand van ellende, in een zoo hoogen graad van nood 
verkeert, dat bet vragen der hulp van anderen voor hem 
het eenig middel blijft om levensbehoud en levensonder-
houd te zoeken, dan ware het onregtvaarlig hem dat tot 
misdrijf aan te rekenen. Dat bedelen dit éénige middel 
zou zijn, mag de strafwet echter niet aannemen. zoodra 
de door de wet op het armbestuur bedoelde instellingen 
of bestureu zich zijner aantrekken, blijkens aan hem ver-
strekten onderstand. Indien hem door het bestuur, bevoegd 
om de aanvraag in te willigen , alle hulp wordt gewei-
gerd, in weerwil het den regter blijkt, dat de bedelaar 
die hulp volstrekt onvermijdelijk behoefde, dan moet de 
onstrafbaarheid worden aangenomen. Van daar het in het 
tweede lid omschreven fait d'ejcci>se, waaromtrent nog 
deze opmerkingen : 

V r u c h t e l o o a a a u g e ni e 1 d. Hieruit blijkt, dat 
de bedelaar zich moet hebben aangemeld , en wel vruch-
teloos, d. i. zonder iets te hebben verkregen. 

Bij het b u r g e r l i j k b e s t u u r . Welk bestuur dit is, 
moet de .vet op het arnihesuur uitmaken. De algemeene 
uitdrukking > burgerlijk bestuur", omvat, naar de thans 
geldende wet, de algemeene armbesturen, de burgerlijke 
armbesturen, de gemengde (die toch ook burgerlijke zijn) 
armbesturen. de gemeentebesturen. 

Bevoegd o in de a a n v r a a g in te w i l l i g e n . Ook 
hieruit volgt, dat eene aanvraag moet zijn gedaan. Bevoegd 
moet bet bestuur zijn in dubbel opzigt, ui. dat bet is het 
door de wet op het armbestuur aangewezen bestuur en 
tevens dat dit bestuur naar de wet de aanvraag zou mogen 
inwilligen. 

I n d i e n b 1 ij k t. De regter mag zich niet bloot door 
subjectieve opvatting laten leiden, maar hem moet het blijken. 

V o l s t r e k t o n v e r m i j d e l i j k . Is minder omvat-
tend dan de algemeene uitdrukking: behoeftig. Behoefte 
kau er zijn , van dien aard zelfs . dat zij eigenlijke armen-
verpleging of uitoefening van liefdadigheid te regt uitlokt. 
Doch tevens kau er niet of nog niet zijn die volstrekte 
onvermijdelijkheid, welke politiezorg noodzakelijk maakt; 
dit is echter noodig, opdat het vereischte van onstrafbaar-
heid aanwezig zij. 

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

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

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 
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Landlooperij (art. 152) staat gelijk met bedelurij als 
gewoonte; en kan zich onder dezelfde verzwarende omstan-
dighodeu voordoen. 

Gelijk het opleggen van alle bijkomende straffen be-
hoortde plaatsing in eene rijkswerkinrigting f a c u l t a t i e f 
te zijn (art. 1S3). Er kunnen zich ook bij valide bede-
laars en kindloopers omstandigheden voordoen, die eene 
plaatsing minder raadzaam maken. Bijv. een getuige ver-
klaart op de teregtzit t ing, een vroeger bij hem werkza-
ïnen en daarna behoeftig geworden beklaagde weder in 
dienst te willen nemen. 

VI. 

Openlijk geweld (art. 154). 

Het feit voorzien in art . 1 5 4 behoort n ie t , gelijk in 
de frausche en belgische wetgevingen (1) , in den titel 
over beschadiging van goederen te worden geplaatst , daar 
de handeling evenzeer tegen personen als tegen zaken 
kan gerigt zijn. 

In naauw verband met dit misdrijf — in duitscue wet-
boeken >Laudsfriedenbruch" geheeten (2) — staat de weder-
tspannigheid met vereenigde krachten (art. 196) (3). Hier 
wordt verzet gepleegd tegen de openbare orde en de veilig-
heid van personen en eigendommen, ginds tegen het open-
baar gezag (4). De artt. 154 en 196 zijn dan ook in gelijk-
soortigen vorm vervat. In beide gevallen blijft de poging 
straffeloos. Zie de toelichting van B. 1 ad art. 56. 

De openlijke (5) geweldpleging tegen personen en goe-
deren is het hier te straffen misdrijf. IS'iemand kan daaraan 
worden schuldig verklaard dan die werkelijk geweld pleegt. 
Alzoo gaat het niet aan , met het duitsche wetboek, straf-
baar te stellen ieder , die tot de vereenigde menigte behoort, 
die aan de zamenrotting— een woord wegens zijne onbe-
paaldheid te vermijden — deelneemt, ook al is door hem 
geene enkele daad van geweld bedreven. 

Eene bijzondere strafverzwaring ten aanzien van de bel-
hamels, de aanstokers van het openlijk geweld (»Radels-
führer", «chefs, instigateurs ou provocateurs") is niet aan 
te bevelen. In eene georganiseerde vereeniging (zooals in 
het geval van art. 149j zijn er vaste kenmerken waaraan 
de bestuurders en aanvoerders kunnen worden gekend, 
maar bij de zuiver f e i t e l i j k e zamenwerking, zoo tot 
geweldpleging als tot wederspannigheid, is 1°. het begrip 
van aanstokers en aanvoerders te onbepaald, 2°. de hoofd-
aanlegger toch vaak niet krachtens de artt. 154 en 196 te 
treffen indien hij aan de uitvoering zelve geen deelneemt, 
noch door een der in art. 57 n°. 2 genoemde middelen tot 
het feit uitlokt. Voorzoover blijkt van inedepligtigheid 
(art. 58) of opruijiug (art. 140), zal de regter bij de toe-
meting der straf ongetwijfeld acht slaan op hen , die als de 
hoofden der beweging zijn aan te merken. 

Uit de voor de strafverzwaringen in geval van goederen-
vernieling (6) en van ligchaamsleed gekozen bewoordingen 
blijkt ondubbelzinnig, dat de zwaardere strafbedreiging 
beperkt is tot hen , die p e r s o o n l i j k eenig goed hebben 
vernield of wier daden ligchamelijk leed, zwaar ligcha-
melijk letsel of den dood voor iemand hebben ten gevolge 
gehad. Onbillijk ware he t , de verzwaring toe te passen 
op ieder , die deelneemt aan eene geweldpleging waarin 
d o o r d a d e n v a n a n d e r e n de bedoelde ernstige gevolgen 
zijn ontstaan. 

(1) Art. 440 C. P . , artt. 628, 529 C. P. B. 
(2) § 125 D. Wb., art. 148 Saksen. 
(3) ,, Landsfriedenbruch und Aufruhr grenzen oft nahe an einander 

„ und gehen sogar leicht iu einander über". BEBXER, t. a. p. S. 449. 
(4) Vgl. arrest van den hoogen raad van 3 Oct. 1848 (SCHOO-

XETELD, ad art. 440, n°. 5). 

(5) Zoo spreekt art. 440 C. P. van „force o u v e r t e " , § 125 
D. Wb. van „ö f fen t l i ch zusainmenrottet ". „La force ouverte 
„ suppose non seuleinent la violence, mais 1'emploi public e t 
„ f l a g r a n t de cette violence". CHAUVEAU et HÉLIE , ad art. 
n'. 3903. Vgl. de arresten b(j SCHOONEVELD. 

(6) Gaat de vernieling in plundering over, zoo stijgt de straf 
wegens coruursus realis met diefstal. 

30 
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VII . 

Verhinder ing en storing van bijeenkomsten . kerkelijke 
plegtiglieden of begrafenisplegtighedeu (artt. 1 4 5 — 158). 

De grondwet e r k e n t het regt der ingezetenen tot ver-
vereeniging en vergadering (art. 10), en b e s c h e r m t 
de kerkgenootschappen (art. 165). De strafwet heeft zich, 
gelijk tot dusver (1), bij deze grondwettige waardering 
van de kerkgenootschappen te eerder aan te sluiten, daar 
de volksovertuiging hiermede overeenstemt. De verhinde-
ring van eene godsdienstige bijeenkomst, maakt qp het 
algemeen een veel pijnlijker indruk en deze meerdere prik-
kelbaarheid verhoogt het gevaar voor algemeene rustver-
storing. De verhindering en verstoring van kerkelijke 
plegtigheden en van begrafenisplegtighedeu staat met die 
van godsdienstige bijeenkomsten gelijk. 

V e r h i n d e r i n g (artt. 155, 157) eischt zwaardere 
straf dan enkele s t o o r n i s (artt. 156, 158). 

VIII. 

Bespotting en beschimping van bedienaren van de godsdienst 
en van voorwerpen aan eene eeredienst gewijd (art. 159). 

Art. 1 5 9 behelst in eenvoudiger vorm den inhoud van de 
artt. 27 en 28 ontwerp 1847. Wegens de krenking , die de 
godsdienstige overtuiging door dezen spot en schimp onder-
vindt, behoort het misdrijf tot die tegen de openbare orde. 
De spot vloeit niet altijd voort uit den voor beleediging 
vereischten animus iujuriandi, en de schimp heeft niet 
altijd stoornis eener godsdienstige bijeenkomst of kerkelijke 
plegtigheid ten gevolge; desniettemin zijn beide hoogst 
kwetsend voor het godsdienstig gevoel en stellen daardoor 
de openbare orde in gevaar (2). 

Bij de uitdrukkingen » g e o o r l o o f d e kerkelijke pleg-
t igheid" , « g e o o r l o o f d e waarneming zijner bediening", 
» w a a r en w a n n e e r de uitoefening van die dienst g e -
oor loofd i s " denke men aan de beperkende bepalingen 
omtrent processiën en godsdienstoefeningen buiten gebou-
wen en besloten plaatsen (3). 

IX. 

Misdrijven betreffende graven en lijken (artt. 160—164). 

Die strafbare feiten uit de wet van 10 April 1869 (Staats-
blad n*. 65), betrekkelijk het begraven van lijken, de be-
graafplaatsen en de begrafenisregten, welke geacht kunnen 
worden tot .de misdrijven tegen de openbare orde te be-
hooren, vinden hier eene plaats. 

Art. 41 n°. 12 dier wet is overgenomen in art. 1 6 © , 
en het zwaardere, in art. 43 n°. 5 voorkomende misdrijf 
van grafschennis vindt men in art . 1 6 1 t e rug; met dien 
verstande echter dat hier niet , gelijk in de bijzondere wet , 
van het schenden van graven en b e g r a a f p l a a t s e n ge-
waagd wordt. Zoo scherp begrensd en stuitend het begrip 
van grafschennis is, even onbepaald en onbeteekenend is het 
» schenden eener begraafplaats " , eigenlijk eene elliptische 
ui tdrukking voor het schenden of beschadigen van voor-
werpen , die zich op eene begraafplaats bevinden. De alge-
meene bepaling tegen vernieling of beschadiging van goe-
deren (art. 379), met de verzwaring voorzoover eenig ge-
denkteeken mogt geschonden zijn (art. 380 n°. 3), is 
daarvoor genoegzaam. 

De inhoud van art. 43 n°. 1 en 3 in verband met art. 12 
der begrafeniswet is overgebragt naar art . 1 6 8 . Vereischte 
art. 12 voor de opgraving of het vervoer van een opge-
graven lijk, anders dan op regterlijk gezag, alleen het 

(1) Art. 260 vg. C. P. Vgl. de artt. 25—32, tit. I I , ontwerp 
1847 en de mem. van toel. 

(2) Vgl. artt. 144, 145 C. P. B. en § 166 D. Wb. 
(3) Vgl. art. 167 Grondwet, DE BOSCH KEHPER, Staatsregt, 

bl. 161. 
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verlof van den burgemeester, zoo ware de eigenmagtige 
handeling zonder dit ambtelijk verlof te hebben bekomen, 
aan te merken als een misdrijf tegen het openbaar gezag. 
Nu echter art. 12 tevens vordert de toestemming van den 
eigenaar van het graf, verdient eene rangschikking in 
dezen titel de voorkeur. 

De zwaardere straf tegen het in art. 1G3 strafbaar ge-
stelde feit vindt haren grond in de overweging, dat dit 
misdrijf inbreuk maakt op de geloofwaardigheid der regis-
ters van den burgerlijken stand, en dikwijls wordt gepleegd 
om andere misdrijven te bedekken of om zich wederregtelijk 
eenig voordeel te verzekeren. De dubbele uitdrukking 
» het overlijden of de geboorte te verbergen " is noodzakelijk 
on) en de overleden pasgeborene èn de doodgeborene kin-
deren te omvatten; juist ten liunnen opzigte zal het mis-
drijf zich het meest voordoen. 

Art. 1 6 4 komt in de plaats van art. 43 n°. 7 der 
begrafeniswet. Uit de vergelijking met het vierde lid van 
art. 1 dier wet blijkt, dat men alleen vilde verhoeden het 
verrigten vau lijkopening of ontleding door iemand die 
noch geneeïkundige is, noch onder toezigt van een ge-
neeskundige handelt. De strafbedreiging echter in art. 43 
n°. 7 tegen ieder » die geen geneeskundige is of buiten 
toezigt van een geneeskundige" zou kunnen leiden tot de 
opvatting, dat aan een niet-geneeskundige n i m m e r en 
aan een geneeskundige alleen onder toezigt van een a n d e r 
geneeskundige de lijkopening vergund ware. 

Schending van afsluiting en afscheiding (art. 165) . 

Van eigenrigting kan gezwegen worden (1). Hieruit 
volgt: 

1°. eigenrigting is als zoodanig niet strafbaar. Voor 
vele gevallen zijn de civiele regtsmiddelen volkomen 
toereikend, en zoodra de eigenrigting overgaat in 
een dwang , die zijne uitdrukking vindt in geweld of 
bedreiging met geweld, is de handeling niet als 
eigenrigting maar als dwang strafbaar krachtens 
art. 307; 

2'. eigenrigting is evenmin een regtvaardigend feit van 
handelingen , die op zich zelve in de bepalingen van 
de strafwet vallen. Het beroep op een bestaand regt 
kan niet meer zijn dan de beweegreden van den dader, 
en beweegredenen, van hoeveel belang ook voor 
den regter , zijn geen rigtsnoer voor den wetgever. 

Er zijn intusschen bepaalde daden van eigenrigling, die 
men uit anderen hoofde en onder andere benaming straft. 
Hiertoe behoort o. a. het feit voorzien in art. 1(55, waarbij 
echter is op te merken , dat dit feit niet uitsluitend als 
eigenrigting strafbaar is, maar ook wanneer het gepleegd 
wordt met het oogmerk om anderen in de uitoefening van 
hun regt te storen. 

Wordt het feit gepleegd zonder het tweeledig hier om-
schreven oogmerk, dan is het alleen strafbaar wanneer 
het valt onder het bereik hetzij van art. 382, hetzij van 
art. 379. 

TITEL VI. 

TWEEGEVECHT. 

Het ongeoorloofde van het tweegevecht en de noodza-
kelijkheid , dat daartegen op de eene of andere wijze door de 
strafwet worde gewaakt , mogen thans als algemeen erkend 
worden aangenomen. Verschillend wordt nog altijd gedacht 
over de vraag , of men het duel als delict urn tut generis 
heeft te beschouwen, dan wel beter doet om deze hande-
ling zelve straffeloos te laten en het daardoor veroorzaakt 
ligchaamsleed onder de gewone strafbepalingen van moord, 
doodslag en mishandeling te begrijpen. 

(1) Anders art. 118 BnMwfk, art. 200 vvurtembrr?, art. 167 
Hessen, art. 279 Baden , art. 247 Saksen. 

Deze vraag is, op het voetspoor van het ontwerp van 
1847 en de meeste nieuwere wetgevingen en schrijvers, 
in eerstgemelden zin beantwoord. Het valt niet te ont-
kennen dat het tweegevecht een zeer eigenaardig karakter 
bezit en da t , zelfs waar de uitslag dood of verwonding 
is, deze feiten niet naar de gewone regelen omtrent dood-
slag of mishandeling kunnen beoordeeld worden. Het be-
paalde voornemen om te dooden of ernstig letsel toe te 
brengen is zelden aanwezig. In den regel is het oogmerk 
der partijen voornamelijk daarop gerigt om door eene be-
paalde onderling overeengekomen handeling, dooreen oud 
en moeijelijk uit te roeyen vooroordeel als de moest ge-
schikte aangewezen , voldo ning te verkrijgen en te geven 
voor eene ware of vermeende krenking van het eergevoel. 
In zeer vele gevallen is het zelfs het beslaande maat-
schappelijke vooroordeel en niet eigen misdadige impulsie, 
die de daders tot het misdrijf beweegt, en stelt men zich 
met iiet minimum van toegebragt leed, door dat vooroor-
deel gevorderd, soms met eene bloot formele handeling of 
sehijnvertooning tevreden. En zelfs waar het tweegevecht 
door ernstiger hartstogten uitgelokt , met ernstiger wil, 
op leven en dood wordt aangegaan , geeft de vooraf» 
gaande overeenkomst van partijen aan den in tweegeveeht 
gepleegden doodslag of verwonding evenzeer een bijzonder 
karakter als aan den doodslag op verzoek des verslagenen 
of aan de hulp bij zelfmoord (artt. 317, 318). Dat bijzonder 
karakter blijkt bovendien uit de onraadzaamheid om bij 
tweegevecht de gewone regelen van provocatie toe te 
passen. 

De toepassing der gewone bepalingen omtrent moord, 
doodslag en verwonding, alleen mogelijk bij een wetboek 
d a t , zooals de Code Pénal, bij die bepalingen het oogmerk 
van deii dader buiten rekening laat, is bovendien in de 
praktijk niet alleen onvoldoende gebleken om de dwaling 
omtrent het regtmatige en zedelijk geoorloofde van het 
tweegevecht uit te roeijen , maar strekt veeleer om haar te 
bestendigen. De gelijkstelling van handelingen van zoo ver-
schilleuden aard schokt het regtsgevoel en leidt er toe . dat de 
gevolgen verijdeld worden door niet-vervolging of door eene 
ruime toepassing van verzachtende omstandigheden of van 
het regt vau gra t ie , waarin het vooroordeel omtrent het 
zedelijk geoorloofde van het tweegevecht voedsel vindt (1). 

De straffeloosheid, die in dat stelsel eigen is aan alle 
handelingen, die het tweegevecht voorafgaan en zelfs aan 
het tweegevecht, voorzoover daarep niet opzijn minst eene 
verwonding volgt , is evenmin te regtvaardigen. Herstel 
van een nadeel of van eene ware of vermeende krenking, 
door eigen handeling en door gewelddadige middelen, ten 
doel hebbende, tast het tweegevecht, afgescheiden van de 
gevolgen, reeds op zich zelf de maatschappelijke orde aan, 
die eigeninagtig herstel door gewelddadige middelen wraakt. 
Het is eene bevordering van eigenrigting, die in een be-
schaafden staat en bij gevestigde en regelmatig werkende 
regtaorganen krachtig moet worden tegengegaan, ook daar 
waar partijen ongedeerd het terrein verlaten en vrijwillig 
of gedwongen de gevolgen van hunne eigenmagtige inbraak 
op de openbare orde, op den regtavrede ontgaan. Zelfs 
handelingen, die anders zonder bezwaar buiten bet gebied 
der strafwet zouden kunnen gelaten worden, verkrijgen 
ten gevolge van het bestaande vooroordeel een bijzonder 
karakter , oefenen op de vrije wilsbepaling een soort van 
dwang uit , die in zeer vele gevallen de eeirige aanleiding 
tot het tweegevecht is en waartegen de strafwet bescherming 
moet verleenen. Zij die zich opzettelijk tot werktuigen van 
dien dwang maken, het bestaande vooroordeel misbruiken 
ten nadeele van hem, die weigert het misdrijf te plegen, 
verdienen evenzeer gestraft te worden als zij die meer regt-
streeks het misdrijf uitlokken. Vandaar dat niet alleen het 
tweegevecht op zich zelf (art. 1G8 eerste lid) maar ook de 
ui tdaging en aanneming (art. 167), de overbrenging der 
u i tdaging, de ophitsing tut tweegevecht en de openbare 
blijken van minachting wegens het nalaten van het mis-
drijf (art. l(iü) strafbaar zijn gesteld. 

Wel verre dus, dat de beschouwing van het tweegevecht 
als afzonderlijk misdrijf zoude strekken om het te begun-
stigen door de ligtere strafbaarheid, zal het juist dan 
krachtig worden tegengegaan èn door bestrijding zijner 

(1) BEBNER, t. a. p. S. 407: „Es giobt niehts ÜBWOlscilU. als 
i das Duell mit Mord und Todtschlag auf gleiche Linie zu stellen"» 
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oorzaken, èn door de zekerheid vun toepassing eener ge-
matigde eu alzoo billijke straf (1). 

Daar het tweegevecht in de eerste plaats als een inbreuk 
op een bepaald wel der openbare orde, den regtsvrede, is 
te beschouwen, sluit het zich naauw aan bij de misdrijven 
van den voorai'gaanden t i tel , terwijl de bijzondere voor-
schriften voor de bijkomende handelingen een afzonderlijken 
titel voor dit on lenverp verkiesselijk maken. Met name is 
het nnrwHiMm de bepalingen van de artt. 1G9 eu 170 
laatste lid, welke toch minder eigenaardig in den titel der 
misdrijven tegen de openbare orde plaats zouden vinden, 
vau ile overige bepalingen omtrent het tweegevecht te 
scheuten. In de orde der artikelen is voorts de volgorde der 
strafbare handelingen bij een tweegevecht gevolgd. 

Eerst de oor/.akeii van het tweegevecht (art. 1(50), daarna 
de ui tdaging (art. 167), dan het tweegevecht zelf met de 
gevolgen die het somtijds teweegbrengt (art. 1(58) en ten 
usaluite üe leveiisberooving en mishandeling onder den 
schijn van tweegevecht (art. 169), benevens de personen, 

als getuigen of geneeskundigen bij bet duel tegen-
woorüig zijn (.art. 17U). 

Art . 16tt breidt de algemeen.,' bepaling vau art. 57 n°. 2 
t-.'U opzigle van dit misdrijf uit. 

Ten einde ook verwijt eu spot door middel der drukpers 
aangedaan in de bepaling te begrijpen, is nevens »in 
> tegenwoordigheid vau derden " nog de ui tdrukking » in 
» het openbaar" noodig (2). 

Art. l ö « . De wet die bet tweegevecht straft als inbreuk 
op üen regtsvrede, behoort de uitdagiug en de aanneming 
der uitdaging gelijk te stellen (3). 

liet wist is de vraag, of strall'eloosheid behoort te worden 
verzekerd aan hem, üie wel heeft uitgedaagd of de uitdaging 
aangenomen, doch vrijwillig is teruggetreden vóór den aan-
vang van het tweegevecht. Het ontwerp keut deze straÜ'e-
loosneid niet (,4). Waarom niet ï Vooreerst bestaat er geen 
regtsgrond om uier, bij uitzondering van en in tegenstelling 
met andere strafbare ieiten , wegens een na het begaan van 
het misdrijf (de uitdaging of aanneming) opgekomen \verk- 
dadig berouw (thiitige Heue), dat misdrijf vrij te stellen 

' van straf. Ten andere zoude deze straffeloosheid kwalijk 
beantwoorden aan de eisenen van de praktijk. Stel b. v. 
dat de uitdaging wordt geweigerd, beneemt dan die wei-
ge r iug , die daad van. een ander, aan den uitdager de 
mogelijkheid tot stralfeloosheid V Antwoordt men daaren-
tegeu ontkennend en acht men ook dan nog hein die de 
ui tdaging vóór de strafvervolging intrekt , vrij van straf, 
zoo heeft men te duchten, dat meuige intrekking slechts 
voor deu vorm zal geschieden, en dat de uitgedaagde die 
geweigerd heeft, toch een lafaard zal heeten. 01' stel b. v. , 
de ui tdaging is aangenomen en een der partijen treedt 
vrijwillig t e rug , zal uan de andere partij door dieu terug-
tred in de onmogelijkheid komen om hetzelfde te doen en 
dus alüjd strafbaar blijven? Inderdaad, de zucht om door 
het lokaas vau siiull'eloosheid nog op het laatste oogenblik 
duels te keeren, mag niet zóóver gaan , dat eene onregts-
kundige en in de toepassing onbillijke bepaling worue aau-
genomen [•>)• 

Art . Ï O » . ^ a art. 107 kon de poging tot tweegevecht, 
als zoodanig, strall'eloos blijven. De twistvrageu, waar toch 
bij dit misdrijf de grens te trekken is tusschen straf bare 

(1) " Vgl. nieui. van toelichting ad tit. XI I , boek II, ontwerp 1847. 
(t) Art. 424 C. P. bezigt de uitdrukking „ décrier publiqueweut". 
(3) Niet over te nemen is dus uit de artt. 6 en 7 b. t. ontwerp 

1847 de vierledige onderscheiding in straf naarmate de schuldige is: 
beleediger eu uitdager, 
of beleediger en uitgedaagde , 
of beleedi^de en uitdager, 
of beleedigde en uitgedaagde. 
Deze regel gesield in art. 258 van liet Saksische stralwetboek, 

nl. dat b(i de toepassing der straf vooral te onderzoekeu is wie de 
voorname aanleiding gat tot het tweegevecht, past niet in een 
wetboek. Ook zullen de ware motieven van het duel aan den regter 
meestal onbekend blijven. 

(4) Anders § 204 D. Wb., art. 249 Saksen, art. 166 Bejjerea. 
(5) Het verschil in straf tusschen art. 168 en art. 167 is reeds 

een voordeel aan den teragtred verbonden. 

oging en strafFelooze voorbereidingshandelingen, zijn hier-
oor afgesneden. 

Art . 1 6 » . Als vereischten voor een regelmatig twee-
gevecht zijn aan te merken: de voorafgaande regeling en 
de nakoming der voorwaarden, de tegenwoordigheid van 
wederzijdsche getuigen, do afwezigheid van bedrog. Waar 
een dezer vereischten ontbreekt, zijn de gevolgen der han-
deling (een zoogenaamd duellum irrejulare) als gewone 
moord, doodslag en mishandeling te beschouwen. Ten 
opzigte van het duellum irreyutare geldt de strafbedreiging 
van art. 1(58 voorzoover 1°. geenerlei hgchamelijk leed is 
toegebragt, of 2°. een der partijen aan het toebrengen van 
dat ligchamelijk leed geen deel beeft gehad. 

Niet e l k e afwijking van de voorwaarden behoort de 
strafbaarheid te verboogen; zij kan ook uit menschlievend-
heid , uit zucht om te sparen voortspruiten; alleen wau-
neer zij t e n n a d e e l e v a n d e t e g e n p a r t i j geschiedt, 
komt art. 109 in toepassing. 

Art . I Ï O . Is de aanwezigheid van getuigen een on-
misbaar vereischte voor bet tweegevecht, zoo behooreu deze 
personen , door wier aanwezigheid het gevaar voor partijen 
wordt beperkt en aan het feit een minder strafbaar karakter 
gegeven (geen doodslag of mishandeling), vrij te wezen 
van straf (1). 

G e t u i g e n omvat zoowel de »Sekundan ten" als de 
» zum Zweikampf zugezogenen Zeugen " van het duitsche 
wetboek. 

Wanneer echter de getuigen ophouden goede getuigen 
te zijn en zich schuldig maken aan een der in dit artikel 
genoemde daden of verzuimen, behooren zij ernstig te 
worden gestraft, ook al handelen zij buiten zamenwerking 
met de partijen. In bijzondere mate is dit noodig in bet 
geval voorzien door art. 170, n°. 2 , waar de getuigen zelfs 
als eigenlijke auctores iutellectuales van een duellum irre-
gulare zijn aan te merken. 

De straffeloosheid van genees- en heelkundigen, die het 
tweegevecht bijwonen zonder eenige daad van deelneming 
te verrigten, zoude, al zweeg de wet , behooren te worden 
aangenomen. Hunne aanwezigheid toch valt niet in de 
termen van eenige daad van deelueming (artt. 57 , 58). 
Intusscheu schijnt het raadzaam , dit door een uitdrukke-
lijk voorschrift boven alle bedenking te stellen, eensdeels 
wegens de algemeene verpligting tot kennisgeving van 
misdrijven in art. 14 wetb. van strafvordering, anderdeels 
omdat ook in andere wetgevingen de artsen met name 
worden genoemd (2). 

TITEL VII. 

MISDRIJVEN WAAEDOOH DE ALGEMEENE VEILIGHEID VAN 
PERSONEN 0K GOEDEREN WORDT IX GEVAAR GEBRAGT. 

Gemeenschappelijk kenmerk van de hier ingedeelde mis-
drijveu is het veroorzaken van een gevaar, dat de a l g e -
m e en e veiligheid bedreigt eu waarvan hij die het veroor-
zaakt onmogelijk vooraf den omvang kan berekenen of 
naar willekeur bepalen. Hoe afkeeriger men zich betoont 
van preventieve maatregelen, hoe meer men geneigd is 
ieder vrij te laten in zijne handelingen, des te krachtiger 
behoort de v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t e g e n o v e r h e t 
p u b l i e k op den voorgrond te treden. 

Of de dader zich regtstreeks van eeiie natuurkracht 
(vuur , water) bedient, of wel van voorwerpen van men-
schelijke kunst (een gebouw, vaartuig, spoortrein) is vol-
komen onverschillig. Hij kan opzettelijk of door schuld 
hebben gehandeld. Het gevaar kan goeueren of menseben 
betreffen eu zich al of niet hebben verwezenlijkt. Zoodra 
de handelingen waarvan de wet gevaar voor de algemeene 
veiligheid voorziet, zijn verrigt , is het misdrijf voltooid. 
Het opzet behoeft slechts gerigt te zijn op de in de wet 
omschreven handeling, afgescheiden van het gemeen ge-
vaar en van de gevolgen voor bepaalde personen. 

(1) Eveneens § 209 D. Wb., art. 165 Bejjeren. Vgl. BEBXBB 
t. a. p. S. 470. Anders art. 432 C. P. B. 

(2) Vgl. § 209 D. Wb., art. 165 Bejjeren, art. 263 Saksen, 
art. 332 Baden. 
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Bijlagen. [ H O . 3.] Tweede kamer ga 
Wetboek van Strafregt. 

I. 

Brand, ontploffing, overstroom! nij (artfc 171 — 175). 

Uit de bovenstaande beschouwingen volgt ree I s , dat 
art. 1 7 1 niet e l k e brandstichting omvat , maaralleen die 
waardoor voor de algemeene veiligheid van personen of 
goederen gevaar te duchten is. Wordt de brand g 's t icht 
met liet oogmerk van wederregtelijke bevoordeeling, zoo 
valt bet feit, wanneer daarvan geen gemeen gevaar voor 
personen of goeder») te duchten is, in de termen van 
strafbaar bedrog en is art. 356 van toepassing. Waar noch 
de algemeene veiligheid gevaar loopt, itoch een bedriege-
lijk oogmerk aanwesig is, kan de brandstichting in eens 
anders goed, als vernieling of beschadiging door middel 
van vuur óf volgens art. 379 óf volgens art. 383 worden 
gestraft. Ken brand, bij ile/.ell'le onderstelling, gesticht in 
e i g e n goed valt buiten bet gebied der misdrijven (1); 
voorzoover echter dit feit onroerend goed betreft en zonder 
verlof van den burgemeester plaats beeft, is het als o ver -
t r e d i n g naar art. 484 te beoordeelen. 

Voor de strafbaarheid van brandstichting1 naar dezen titel 
is het onverschillig of het eigenlijke voorwerp van het mis-
drijf al dan niet aan den schuldige toebehoort. 

Houdt men deze beginselen vast , zoo is bij de redactie 
van art. 171 nog voornamelijk tusscben tweeörlei stelsel te 
kiezen. Behoort de wet bepaalde plaatsen aan te wijzen en 
uit te d rukken , dat de aldaar gepleegde brandstichting 
altijd de algemeene veiligheid van personen "of goederen 
in gevaar brengt? Of is het raadzamer den regter vrij te 
laten om telkens naar omstandigheden te beslissen , in 
hoever zoodanig gevaar aanwezig was? Laatstgenoemde 
leer, tot zekere hoogte reeds in art. 13 n°. 5 der wet van 
29 Junij 1854 (Staatsblad n°. 102; en in art. 4 titel X \ UI 
ontwerp 1847 gevolgd , verdient de voorkeur. Immers zij 
beantwoordt beter aan het groote streven eener goede 
strafwet, om namelijk de uitdrukking te zijn van m a t e -
r i ë l e waarheid. Zoo men toch, met § 30(5 van het duit-
sche strafwetboek , aan sommige in de wet aan Ie wijzen 
plaatsen waarvan de natuurlijke bestemming is bewoond 
te worden , de praesumtio juris et de, jure verbindt, dat 
brandstichting aldaar gemeen gevaar veroorzaakt, betreedt 
men zonder noodzaak den weg der legale tictiön, die ner-
gens minder wenschelijk zijn dan in de strafwetgevingen 
slechts als laatste hulpmiddel mogen gebezigd worden (2). 

In de redactie van dit ontwerp behoorde niet te worden 
overgenomen de uitdrukking uit de wet van 1854, dat al 
of niet "» te voorzien was dat eenig mensehenleven in gevaar 
» kon worden geb rag t " , noch die uit, het ontwerp van 
1847 «ingeval de schuldige deze omstandigheid beeft 
kunnen voorzien". Het gevaar voor de algemeene veilig-
heid behoort o b j e c t i e f aanwezig te zijn, en is dit zoo 
dan blijft 'sdaders s u b j e c t i e f inzigt daaromtrent buiten 
beschouwing. Het opzet — het werd reeds aangegeven 
als algemeen kenmerk van de misdrijven in dezen titel 
behandeld — behoeft alleen op de handeling zel\;e (he>t 
brandstichten) gerigt te zijn, niet op de gevolgen daarvan 
(het gevaar voor de algemeene veiligheid). Voorzoover nu 
de aangehaalde uitdrukkingen alleen het objectief element 
aanwijzen, zijn zij in de redactie var. art . 171 overbodig, 
en voorzoover zij in subjectieveu zin zijn op te vatten, zou 
daaruit een verkeerd begrip van opzet volgen. 

Ue bij het culpose mis drijf van art. 172 en elders voor-

(1) Vgl. over brandstichting in eigen goed de jurisprudentie bjj 
ScnooNKVELD, ad art. 434, n". 10, U en noot e. Eene aanwijzing 
gelijk in art. 3 tit. XVIII, boek I I , ontwerp 1847, welke brand-
stichting s t ra f fe loos is, verdient geene aanbeveling. De strafle-
loosbeid moet blijken uit het gemis van eenig kenmerk door de 
wet voor het bestaan van strafbare brandstichting vercischt. 

(2) Met volkomen regt zegt BsBJrn: „Fiktioncn und Pr:ïsum-
, tionen fiihren im Strafrecht leicht M Verletzungen der Gerechtig-
„ keit. Dies gilt auch von den Fiktioncn der Gefahrlichkeit welche 
„ das Gesetz mit den von ihm aulgeziililten Gegenstiinden der Iirand-
„ stiftung verknüpft. Zuchthaus bis zu 16 Jahren ist nicht die 
„ gerechte Strafe für die muthwillige Anzündung einer auf freien , 
„ kahlem Felde stenenden Strohhiitte , wenn der Thiitcr sich savet 
„ Uberzeugt hat, das sie leer sei, mag sie immerhin zeitweise zum 
„ Aufenthalt eines Mensehen dienen und mag auch die That zu einer 
„ Zeit erfolgen wahrend welcher dieser Mensch sich in der Hütte 
, iiufziihalten püegt (art. 306, n°. 3) " , t. a. p. S. 580. 

komende uitdrukking » indien daardoor gevaar o n t s t a a t " , 
was voor art. 171 niet passend. Immers dan zoude de straf-
baarheid der p o g i n g tot dit misdrijf twijfelachtig wor-
den , daar het gemeen gevaar niet gezegd kan worden 
ree Is a a n w e z i g te zijn, indien de handeling zich toteene 
strafbare poging bepaalt. Deze bedenking is van te meer 
belang, daar het in brand steken van » matièrescombusti-
bles plaoées de maniere a communiquer Ie feu" niet langer 
met den Code PénsJ als voltooid misdrijf van brandstich-
tüig is aan te merken , maar telkens door den regter aan 
de algemeene regelen omtrent poging en voltooid misdrijf 
moet worden getoetst. Het artikel behoort te kennen te 
geven, dat i n d i e n het misdrijf voltooid w a r e , daaruit 
gemeen gevaar z o u d e zijn ontstaan. Vandaar de term 
» ge vaar te d u c h t e n i s " waarin, als minimum, ook de 
poging tot brandstichting begrepen is. 

Het woord a l l e e n vóór »geineen gevaar voor goede~ 
ren " voorkomt elke gedachte aan concursus realis tusschen 
de onderscheidene leden van art. 171 , wanneer dezelfde 
brandstichting èn goederen èn menschenlevens in gevaar 
brengt. 

Wat waar is voor brandstichting, moet ook gelden voor 
de minder voorkomende misdrijven van het veroorzaken 
eener ontploffing of overstrooming. Men brengt eene natuur-
kracht in werking waarvan de gevolgen niet te bere-
kenen zijn. 

Het is straftegteljjk van geene beteekenis, of men door 
middel van buskruid , stoom , gas of eenige andere stof 
de o n t p l o f f i n g beeft veroorzaakt (1). 

Evenmin is er bij de o v e r s t r o o m i n g tusschen de zee 
en andere wateren onderscheiden, gelijk het ontwerp 1847 
in de artt. il en 10 van tit. X VIII B. II meende te moeten doen. 
Ook het vernielen van gewone waterkeeringen kan onder 
sommige omstandigheden groote rampen na zich slepen. 

Art. 173 volgt de redactie van het voorgaand artikel, 
behoudens de reeds toegelichte afwijking van »gevaar 
onts taa t" voor » gevaar te duchten i s " . 

Arft. 1 « 3 , 174L Bijzonder gevaarlijk is de vereeni-
ging van onderscheidene personen , zoodat eene aanmer-
kelijke strafverhoog-ing noodig is. Zoowel de vermeerdering 
van het objectief gevaar als die van de subjectieve aan» 
sprakelijkbeid wegens het onderling overleg wettigen deze 
hoogere strafbedreiging. 

Art . 175 vergelijke men o. a. met § 321 van het duitsche 
wetboek en met art. 13 tit. XVIII ontwerp 1847 (2). Het 
» gevaar voor overstrooming" heeft voor lijf en goed altijd 
een zoo dreigend aanzien, dat dit op zich zelf reeds genoeg 
i s , evenals waar de veiligheid van het verkeer op bet spel 
staat (artt. 176, 177), om het feit aan de bepalingen van 
tit. XX VII te onttrekken en herwaarts over te brengen. 

Niet zelden zal uit hetgeen van 's daders oogmerk is 
gebleken moeten worden afgeleid, of hij schuldig te ver-
klaren is aan het misdrijf in art. 175 , dan wel aan poging 
tot het misdrijf in art. 171 omschreven. 

11. 

Gevaar voor het openbaar verkeer (artt. 176—178). 

Ar*. 176 . Door zeer onderscheidene middelen , onmo-
gehjk volledig in de wet te noemen , kan het verkeer 
worden onveilig gemaakt. Eene algemeene omschrijving 
is te meer wenschelijk , nu de bepaling èn voor land- èn 
voor waterwegen moet gelden. 

Veil igheidsmaatregelen verijdelt. B. v. door 
liet blusseben van lichten, ter waarschuwing geplaatst 
bij wegen, die in aanbouw zijn of hersteld worden. 

(1) Vgl. § 311 D. \Vb., beter dan de beperkte bijvoeging in 
art. 437 C. P. door de transche wet van 13 Mei 1863. 

(2) Het ontwerp 1847 vcreenigt nog, gelyk art. 437 C. P . , de 
gebouwen en de waterstaatswerken. De vergelijking der artt. 175 
en 179 van het ontwerp toont aan, dat deze zamenvoeging, zoodra 
op het geineen gevaar wordt gelet, geheel onmogelijk is. 

Handelingen der Staren-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 
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Aril. 177,17«. Onder de algemeene bepaling eeui^eu 
o p e n b a r e n lanel- of w a t e r w e g zijn ook begrepen de 
s p o o r w e g e n . Intu-schen kan men, wegens liet ei^cn-
aardig karakter van dit middel van vervoer en de hooj-e 
mate van gevaar aan elke stoornis daarvan verbonden, 
hiermede niet volstaan. Hij die door eene opzettelijke daad 
gevaar voor bet verkeer over een spoorweg veroorzaakt, 
verdient op bet voetspoor van art. GO der wet van 9 April 
1875 {Staatsblad n°. 67) , tot regeling van de dienst en 
het gebruik der spoorwegen, eene zwaardere straf en 
daartoe strekt art. 177. 

Is bet gevaar niet opzettelijk veroorzaakt, maar aan 
s c h u l d te wijten, zoo geldt de ligte bepaling van art. 178, 
vervangende art. UI der spoorwegwet. 

H e t v e r k e e r d o o r s t o o m v e r m o g e n o v e r e e n 
s p o o r w e g . Met voordacht is het woord »spoortrein " 
vermeden , ten einde de twistvraag op te lossen of een 
enkele locomotief met of zonder tender daaronder kan be-
grepen worden. Wel is waar heeft de hooge raad deze 
vraag bevestigend beantwoord (1), maar die beslissing, 
hoezeer in overeenstemming met de bedoeling der spoor-
wegwet . kan bij de vaststelling van nieuwe bepalingen 
bezwaarlijk tot grondslag worden genomen zonder ver af 
te wijken van het gewone spraakgebruik. Eveneens is met 
voordacht het woord s p o o r w e g gebruikt , als zijnde eert 
nomen generis, dat de verschillende soorten van spoorwe-
gen in zich bevat, gelijk ook de wet van 9 Augustus 
1878 (Staatsblad n°. 124) aannam. 

De ontzetting van het beroep, uit de artt. 55 en 57 der 
spoorwegwet, is ook voor het opzettelijk gepleegd misdrijf 
tijdelijk en facultatief gesteld overeenkomstig het algemeen 
voorschrift van art. 36 van het ontwerp. Art. 21(5 voorziet 
in de onbevoegde uitoefening van het beroep gedurende 
den tijd der ontzetting. 

Nevens de spoorwegen noemt het duitsche strafwetboek 
(§§ 317—319) de t e l e g r a f e n . Dit voorbeeld is niet 
gevolgd. Het omniddelijk materieel nadeel aan hout en 
draad is dadelijk te overzien en onbeduidend, terwijl bet 
gevaar wegens niet-tijdige overseining van dépêches onge-
noegzaam is , om eene strafbepaling onder de zware mis-
drijven van dezen titel te wettigen. De voorziening pis 
gequalificeerde beschadiging van goederen (art. 382) is vol-
doende ; althans voorzoover niet het feit een vorm is waarin 
andere misdrijven— o. a. die van de artt. 173, 174, 176, 
199 — zich voordoen. Blijkt er opzet tot het plegen van 
zoodanig misdrijf aanwezig, zoo is de handeling naar de 
daartegen vastgestelde strafbepaling te beoordeelen. 

III. 

Gevaar door vernieling van een gebouw of vaartuig 
(artt. 179-182) . 

De artt. 179 — 182 onderscheiden zich van de voorafgaande 
bepalingen door de meerdere beperktheid van het gevaar 
dat daaruit yoor anderen ontstaat. Meer beperkt niet in 
graad , maar in omvang: de naburen van het huis , de 
opvarende van het schip. Intusschen behoeft ook hier 
's daders wil niet op de benadeeling van een bepaald per-
soon ger igt te zijn, en laat zich vooraf evenmin met zeker-
heid aanwijzen hoe ver de gevolgen zijner handeling zich 
zullen uitstrekken. 

A r t t . 1 7 9 , 1 8 0 . G e b o u w . Bij de ontwikkelingvan 
dit begrip kan de regtspraak te stade komen , die zich bij 
de toepassing van art. 437 C. P. over » édifice" (gebouw) 
heeft gevormd (2). Verder dan » gebouwen" reikt de be-
paling niet. Elke vernieling van andere werken (»con-
structions ") , die niet in een der overige artikelen van dezen 

(1) By arrest van 8 Oct. 1861 (Weekblad n°. 2322) begreep de 
hooge raad onder s p o o r t r e i n : „al hetgeen door stoomvermogen 
„ over de spoorbaan wordt bewogen en medegesleept, en (dus) 
„zoowel een enkele locomotief, met of zonder tender, wanneer 
„ die door stoomvermogen in beweging is gebragt, als een reeks 
„ van aaneengeschakelde wagens ". 

(2) Vgl. ScnooKEvsLD, ad art. 437 C. P . , n*. 2 , 8, 19. 

titel begrepen is (vg. artt. 174—176, 183), levert geen 
werkelijk gevaar op voor de algemeene veiligheid, zoodat 
de strafbedreigingen van titel XXVII daarvoor toereikend 
zijn. 

Artt . 1 8 1 , 1 8 » . De aan art. 3 der wet van 12 April 
1872 (Staatsblad n*. 23) ontleende artikelen zijn met de 
algemeene terminologie van dezen titel in overeenstemming 
gebragt. 

Daarom was »schepen of" naast v a a r t u i g e n over-
bodig en werd daarentegen het b e s c h a d i g e n nevens 
het o n b r u i k b a a r m a k e n vereischt. Laatstgenoemde alt* 
drukking kon niet achterwege blijven, daar anders, in 
verband met de woordenkeus der wet van 1872, ligt 
twijfel kon ontstaan of b. v. hij die, zonder iets te breken, 
bet schip van roer en zeilen ontdoet en op die wijze voor 
de vaart ongeschikt maakt , kan gezegd worden het te-
hebben » beschadigd". 

O p z e t t e l i j k en w e d e r r e g t e l i j k . Deze ui tdrukking, 
overgenomen uit de wet van 12 April 1872, vindt hare 
verklaring o. a. in de art. 367 en 699, 15°. van het wet-
boek van koophandel. 

Het delictum ctilposum mag niet ontbreken. Hij door 
wiens schuld levensgevaar ontstaat , moet evenzeer straf-
baar zijn , wanneer de vernieling van een vaartuig als wan-
neer de vernieling van een gebouw de oorzaak van het 
levensgevaar is. 

Van gemeen gevaar voor goederen kan ten opzigte van 
de vernieling van vaartuigen gezwegen worden. Bijna nim-
mer zal er gevaar voor goederen b u i t e n het vaartuig 
te duchten zijn, terwijl de schade aan de goederen aan 
boord toegebragt, evenals de vernieling van het vaartuig 
zelf, waar dit aan een ander toebehoort, door andere straf* 
bepalingen wordt gekeerd (artt. 356 , 383 , 463). 

IV. 

Gevaar voor de veiligheid der scheepvaart (artt. 1 8 3 , 1 8 4 ) . 

Evenals de artt. 177 en 178 zijn ook deze bepalingen 
naast het algemeene voorschrift van art. 176 afzonderlijk 
te noemen, wegens de eigenaardige natuur van de hande-
ling en van hare gevolgen. 

Daar de voor de veiligheid der scheepvaart opgerigte 
teekenen strekken om het zinken of stranden van vaartui-
gen te v o o r k o m e n , zal het opzettelijk vernielen dezer 
teekenen meestal in zich sluiten het opzet om zoodanig 
onheil te v e r o o r z a k e n , hoewel het ontwerp dit niet tot 
vereischte stelt. In de hoogst zeldzame gevallen waarin uit 
het met opzet of door schuld vernielen van deze teekenen 
geenerlei gevaar voor de scheepvaart te duchten is , zijn de 
strafbepalingen van tit. XXVII van toepassing, zoodat de 
voorschriften van het koninklijk besluit van 15 Maart 1820 
(Staatsbladn°. 6) , h o u d e n d e s t r a f b e p a l i n g e n t e g e n 
h e t v e r n i e l e n , a f z e i l e n of d o e n a f d r i j v e n v a n 
b a k e n e n t o n n e n en art. 6 der wet van 30.December 
1865 (Staatsblad n°. 173), t o t r e g e l i n g van h e t l o o d s -
en b a k e n w e z e n op e e n i g e w a t e r e n en s t r o o m e n 
volledig zijn gedekt. 

Als voorbeeld van het stellen van verkeerde (beter dan 
» valsche" wegens het delictum culposum) teekenen noemt 
§ 322 van het duitsche wetboek in het bijzonder het bij 
nacht aan het strand ontsteken van vuren geschikt om de 
scheepvaart in gevaar te brengen. Verraadt het noemen 
van voorbeelden door den wetgever in den regel eene 
zwakheid van u i td rukk ing , hier was het voorbeeld al zeer 
onnoodig, want zoodra de scheepvaart door het vuur gevaar 
loopt, is de toepasselijkheid van het voorschrift niet twij-
felachtig, en een algemeen verbod tegen het ontsteken 
van vuur aan het strand zou het doel verre overschrijden. 

Watervergiftiging (artt. 1 8 5 , 186) . 

In § 324 D. W b . is ten onregte uit art. 304 pruissisch 
wetboek overgenomen de zamenvoeging van het vergiftigen 
van bronnen met het vergiftigen van koopwaren tot ver-
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koop en verspreiding bestemd. Eerstgenoemd feit zal wel 
zelden gepleegd worden uit baatzucht, de gewone drijf-
Vèer van bet tweede, waarbij do dader bovendien meestal 
eigenaar'il van de vergiftigde voorwerpen. 

Gezamen l i jk g e b r u i k van of met a n d e r e n . 
Voor de strafwaardigheid behoort het onverschillig te wezen, 
of ook aan den dader zelf het gebruik toekomt. 

VI. 

Vergiftiging van eet- of drinkwaren, (art*. 1 8 7 , 188). 

Naarmate er telkens nieuwe middelen worden uitgevon-
den om op de meest behendige wijze nadeelige stollen 
zoodanig met eet- en drinkwaren te vermengen, dat niet-
deskundigen zich daartegen onmogelijk kunnen wapenen, 
naar die mate mag eene doeltreffende repressie met te meer 
nadruk een eisch des tijds beeten en blijkt te duidelijker 
de ongenoegzaamheid der oudere strafbepalingen. Zoo is 
art. 318 C. P. in Frankrijk door de wetten van 27 .Maart, 
1851 en van 5 Maart 1855, in België eerst door de wet van 
17 Maart 1856 en daarna (18C7) door de artt. 454—457 
van het belgische strafwetboek vervangen, terwijl het in 
Nederland is aangevuld door de wet van 19 Mei 1829 
(Staatsblad n°. 35), strekkende om de vermenging van ver-
giftige of andere schadelijke zelfstandigheden in eet- of 
drinkwaren te beteugelen. Het ongenoegzame dier wet is 
echter algemeen erkend, zoodat aan eenvoudige overne-
ming niet kan gedacht worden. 

De wetgever heeft te onderscheiden: a. het verkoopen 
van schadelijke stoffen tot vermenging in eet- of drink— 
waren ; b. het vermengen zelf van deze stoffen; c. het ver-
koopen van eet- of drinkwaren waarin zich deze stoffen 
bevinden. De straf behoort te verschillen naarmate de dader 
al of niet met het gevaarlijk karakter der stoffen bekend 
was. De sub a, b en c vermelde handelingen zijn in gelijke 
mate strafbaar. Voor de toepassing van art. 187 is telkens 
een bijzonder opzet vereischt: de verkooper der stoffen 
moet weten, dat zij gevaarlijk zijn en dat zij tat vennen-
ging met of toebereiding van eet- of drinkwaren moeten 
dienen ; de vermenger moet insgelijks met het gevaarlijke 
der stof en bovendien met de bestemming tot verkoop van 
de eet- of drinkwaren bekend wezen; de verkooper dier 
waren moet weten , dat zich in zijne koopwaar andere stoffen 
bevinden en dat die stoffen voor het leven of de gezondheid 
gevaarlijk zijn. — Ontbreekt de bekendheid met het ge-
vaarlijke der stoffen, dan is wel evenzeer de algemeene 
veiligheid in gevaar gebragt, maar geen opzet aanwezig. 
De onbekendheid met den aard van stoffen, die men ver-
koopt of bezigt tot vermenging met eet- of drinkwaren, 
welke men als gezond onder het publieK brengt, bevat 
echter eene zorgeloosheid die, als schuld, strafbaar moet 
gesteld worden. 

Het voor het leven of de gezondheid gevaarlijke van de 
ingemengde stof, niet het gevaarlijke van het verkregen 
v o o r t b r e n g s e l , is als grond der strafbaarheid aange-
nomen. Alleen hierdoor is eene eenigzins krachtige repressie 
van het misdrijf mogelijk. Welke stoffen toch gevaarlijk 
zijn voor leven of gezondheid is niet moeijelijk te beslissen, 
maar of en in hoeverre daardoor het mengsel zelf gevaarlijk 
is geworden en wie de schuld daarvan te dragen heeft, zal 
in de meeste gevallen niet of zeer onvoldoende zijn uitte-
maken. In de eerste plaats toch zal in het mengsel de 
gevaarlijke stof moeten worden aangetoond in voldoende 
hoeveelheid om regtstreeksch gevaar te doen ontstaan,en 
zal het dus niet genoeg zijn de aanwezigheid daarin te 
constateren, maar ook de hoeveelheid moeten bewezen zijn. 
Daar meestal de verkooper niet de vermenger is en somtijds 
verschillende vermengingen plaats hebben, zal moeten be-
wezen worden dat de verkooper de hoeveelheid kende, en 
dat de opvolgende vermengers met de handelingen hunner 
voorgangers of met den graad van vervalsching die reeds 
had plaats gehad, bekend waren. Men verlieze daarbij niet 
uit het oog, dat sommige vergiftige zelfstandigheden, in 
kleine hoeveelheden gebruikt, onmiddelijk geene schadelijke 
gevolgen hebben, maar bij langdurig gebruik slepende 
vergiftigingen veroorzaken, welke eerst ontdekt worden wan-
neer in den regel de gevaarlijke stoffen niet meer of op 
onvoldoende wijze in de levensmiddelen kunnen worden 
aangetoond. Bovendien zoo men bij den winkelier, den 

koopman de kennis van het gevaarlijke der gebruikte of 
ingemengde stoffen mag veronderstelIon, in .i,; gevallen 
althans waar het bekende vergiften geldt, daarentegen kan 
men moegelijk bij hem onderstellen da meerdere kennis in 
hoeverre en bij welke hoeveelheid de vermenging gevaarlijk 
wordt. Wil men eenige vrucht door repressieve maatregelen 
verkrijgen, dan moet men a l l e inmenging van gevaarlijke 
stollen in eet- of drinkwaren strafbaar stellen. In de zeer 
zeldzame gevallen waarin het product der inmenging vol-
strekt schadeloos mogt bevonden worden, zal óf geene 
vervolging te vreezen zijn, óf de regter in de verleende 
ttrafruunte voldoende gelegenheid vinden bij bet straffen 
der vervalsching bet (dement van gevaar voorde veiligheid 
buiten rekening te laten. 

Als voorwerp van het misdrijf is gekozen liet begrip 
ee t - of d r i n k w a r e n , ook voorkomende in de wet van 
1829. «Levensmiddelen" ware te eng en te weinig bepaald. 
«Voorwerpen" te ruim. Wel is waar kan ook elders dan 
in eet- of drinkwaren gevaar dreigen door bijvoeging van 
schadelijke stoffen, b. v. liet kleuren van gordijnen en be-
liangsels met sommige verwen, doch dit gevaar is niet te 
vergelijken met dat van vergiftigde eet- of drinkwaren, en 
althans hier te lande is de noodzakelijkheid van verder 
reikende strafbepalingen niet gebleken. Zoo nuttig eene 
krachtige repressie is van de misdrijven , die de volksgezond* 
heid in gevaar brengen, even naauwlettend is te waken 
dat de wet hier en in art. 359 haar doel niet voorbijstreve 
en de nijverheid noodeloos belemmere. 

«Geneesmiddelen" zijn geene »eet- of drinkwaren", de 
vergelijking met art. 359 stelt dit boven allen twijfel. Een 
apotheker in de geoorloofde uitoefening van zijn beroep 
ware anders strafbaar (1). 

Voor het l even of de g e z o n d h e i d g e v a a r l i j k . 
Eenige ruimte van uitdrukking is noodig, opdat de regter, 
na voorlichting van deskundigen, telkens genoegzaam vrn 
blijve in zijn oordeel, of er eene stof aanwezig is uit haren 
aard geschikt om den dood te veroorzaken of <Ie gezondheid 
ernstig te benadeelen. 

Te koop a a n b i e d t . De vraag naar de bcteekenia 
van het woerd debiter (vertieren) wordt nierdoor beslist in 
den door de regtspraak aangenomen zin (2). 

Het »in voorraad hebben" moet geschieden t en v e r -
koop of t e r u i t d e e l i n g . Een voorna* 1 tot eigen ge-
bruik bedreigt de algemeene veiligheid niet. 

De strafbaarheid van den v e r k o o p e r van eet-of drink-
waren hangt niet af van de wijze, waarop die stollen in 
zijne koopwaar gekomen zijn. Hetzij iemand opzettelijk of 
door onachtzaamheid die stoffen in de levensmiddelen heeft 
gebragt, hetzij dit zonder 's nienschen toedoen geschied zij , 
zoodra de verkooper van de aanwezigheid der vreemde be-
standdeelen bewust is en desniettemin daarin handel drijft, 
is hij strafbaar. 

VII. 

Gevaar door Icdorten eet- of drinhicaren (art. 189). 

Art. 18» grenst eenigermate aan art. 187, gelijk ook 
in de derde zinsnede is erkend. Het gevaarlijke van het 
voorwerp ontstaat hier echter niet door vermenging of 
toebereiding met vreemde stoffen, maar door bederf of 
schadelijke eigenschappen, zooals rot ooft, besmet vleesch, 
bedorven visch. 

Daar hier geene vereeuiging met andere bestanddeelen 
plaats heeft, is er geen sprake van een misdrijf in den 
geest van art. 188. 

VIII. 

Slotbepaling (art. 190). 

Winstbejag zelfs ten koste van eens anders leven is hier 
veelal de drijfveer van den schuldige. De openbaarmaking 
van het vonnis en de tijdelijke ontzetting van het beroep 

(1) Tegen misbruiken van hunne zijde waken de bepalingen van 
de wet van 1 Junjj 18C5 (Staatsblad n°. 61), regelende de uitoefe-
ning der artsenijbereidkunst. 

(2) Zie bij SCDOONEVILD, ad art. 318 C. P . , n*. 4, 5 en 9. 
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zijn dus zeer gepaste maatregelen, vooral wegens da preven • 
beve Icraobt daaraan eigen (1). 

TITEL VIII. 

MISDIUJVKN TSaiM HUT 01'KNHAAll (J1ÏZACI. 

De ouder deze rubriek itreibaar gestelde feiten strekken 
alle om de geregelde werking der organen van het staats-
gexag i" eenig opiigt te belemmeren. Hetopaobriftbeernt* 
woordt a;in dit gemeenschappelijk kenmerk. 

Overigens loopeu de materiële handelingen noodwendig 
ver uiteen. Men kan onderscheiden: omkooping (artt. 191, 
198)i dwang, wedertpannigheid (nrtt. 193—198); belem-
mering van ambtelijke verrigtingen tin niet voldoen aan 
ambtelijke bevelen (artt. 199—204); belemmering van de 
justitie in het bijzonder (artt. 205—210); onbevoegde u i t -
oefening van eenig regt of ambt (artt. 21(5—218); onge-
oorloofds handelingen met voorwerpen toevertrouwd aan 
het openbaar gezag (artt. 219—223); vergrijpen tegen het 
militair gezag (artt. 224—227). 

I. 

Omkooping (artt. 191, 192). 

De a r l l . 1 9 1 en 1 9 3 zijn te vergelijken niet de straf* 
bepalingen tegen ambtenaren die zich l a t e n omkoopen (2). 
Onjuist waru de bewering, dat men met de artt. 404—40(5 
in verband n e t de regelen nopens deelneming aan misdrijf 
geheel zoude kunnen volstaan. Hij die den ambtenaar om-
koopt, zoude alleen aan het feit waartoe omgekocht wordt, 
geen.-zins aan passieve omkooping schuldig zijn. Men koopt 
niet om, opdat een ander omgekocht worde. Het aan-
nemen van bet geld maakt den ambtenaar strafbaar, doch 
d a a r a a n neemt degene die hem omkoopt geen deel. 13o-
vendien zoude door de beschouwing van de daad van den 
omkooper als deelneming aan het ambtsmisdrijf het begrip 
van hetgeen straf verdient, te ver worden uitgestrekt en 
de straf te zwaar wezen. De daad van den ambtenaar is 
van anderen en meer ernstigen aard; zij grenst aan kne-
velanj. De ambtenaar verdient straf ook waar hij de gift 
slechts aanneemt tot eene r e g t m a t i g e daad (art. 404) , 
maar bet na-t dergelijk oogmerk aanbieden eener gift is 
niet strafwaardig. 

Het woord o m k o o p i n g is in. den tekst der wet met 
voordacht vermeden. Immers de artt, 191 en 192 zijn van 
toepassing onverschillig of de giften al dan niet worden 
aangenomen, terwijl liet begrip »omkooping" de aanne-
ming van liet aangebodene insluit (3). 

De gevallen sub n°. 1 en 2 van art. 191 verschillen 
slechts in vorm en inkleeding; het wezen der handeling 

.komt overeen. De vorm sub n°. 2 strekte niet zelden om 
de toepassing der strafwet te ontgaan. Ook wordt wel eens, 
b. v. laj gunning van aanbestedingen, zonder bepaalde 
afspraak e.-ne gift ondersteld, en stilzwijgend gegeven en 
aangenomen. 

B e l o f t e n zijn sul) n°. 2 niet te vermelden. Doet men 
aan een ambtenaar na zijne ambtsverrigting eene belofte 
gevolgd door eene gift, zoo is de g i f t strafbaar; wordt 
die belofte niet nagekomen, dan kan zij straffeloos blijven. 

Van giften door » tussclienkomende personen " kan hier 
en elders gezwegen worden. Plegen en doen plegen staan 
krachtens art. 57 geheel gelijk. 

Is de regter , die giften of beloften aanneemt, wetende 
dat zij gedaan worden om invloed op zijne beslissing uit 
te oefenen , bijzonder te straffen , eveneens behoort hij die 

(1) Ook art. G der wet van 1829 beveelt de publicatie van het 
vonnis. Art. 1 ontneemt den schuldige z(jn patent en verklaart hem 
onbevoegd dergelijk patent weder te erlangen, vreemd genoeg, 
alléén „getorende den tjjd der gevangenisstraf". 

(2) Ten onregte wordt zoowel in het duitsche wetboek (§§ 333, 
334) als in het ontwerp 1847 (art. 25 , tit. IX) het omkoopen van 
een ambtenaar gerangschikt onder de a m b t s m i s d r y v e n . 

(3) In art. 25 , tit. I X , ontwerp 1847, wordt de handeling 
van den niet-ambtenaar, minder eigenaardig bü een deliclum mi ftmtrit, 
p o g i n g tot omkooping geheeten. 

den regter met dat oogmerk giften of beloften doet, aan 
de algemeens bepaling van art. 191 te worden onttrokken 
en naar analogie van den omgekochten regter te worden 
gestraft. 

11. 

Dwang, wederspumdghcid (artt. 193—198). 

Art. 1 9 3 beschermt den ambtenaar in de vrije uitoefening 
van zijn ambt tegen gewelddadigen dwang. Het karakter 
van den ambtenaar en het groot belang der ingezetenen 
bij de onbelemmerde uitoefening van de staatsdienst vorderen 
een afzonderlijk voorschrift niet gestrengere straf dan in 
art. 307 n°. 1 is bedreigd. 

Waar de aanwezigheid van feitelijken dwang bewezen 
is, blijft de aard van de ambtsverrigting waartoe de ambte-
naar wordt gedwongen en in het bijzonder hare al of niet 
regtmatigheid in den regel buiten aanmerking. Anders in 
het volgend artikel. Daar wordt het initiatief genomen door 
den ambtenaar, zoodat de strafbaarheid van de door hem 
ondervonden tegenwerking afhankelijk behoort te zijn van 
de inachtneming der grenzen door de wet aan zijne werk-
zaamlieid gesteld. Hier, in art. 193, is de verhouding 
eene andere: de dwang vindt geene aanleiding in eene 
daaraan voorafgegane ambtsverrigting, maar de ambtenaar 
wordt aangerand ofschoon hij zich jegens den aanvaller 
lijdelijk gedroeg. Alleen de strafbaarheid van den dwang 
tot n a l a t e n kan beperkt worden tot ambtelijke hande-
lingen die r e g t m a t i g zijn , daar tegen dwang tot nalaten 
van onregtmatige handelingen de strafbepaling van art. 307 
voldoende is. 

Evenzoo is hier geene bijzondere bepaling noodig analoog 
aan art. 307,n°. 2. Immers, men mag niet uitgaan van de 
onderstelling, dat de ambtenaar zich door bedreiging m e t 
s m a a d of s m a a d s c h r i f t zal laten afleiden van wat 
zijn pligt gebiedt. Waar dit desniettemin mogt plaats 
vinden, is het aangehaalde algemeene voorschrift volkomen 
toereikend. 

N a l a t e n omvat ook v e r t r a g e n . W a a r d e ambtspligt 
vordert, dat eene handeling binnen een bepaalden tijd wordt 
verrigt, b. v. de overbrenging van een brief of telegram, 
is er strafbare dwang tot nalaten zoo dikwijls de ambtenaar 
niet geweld of bedreiging met geweld wordt gedwongen, 
de verrigting tot n a dien tijd uit te stellen. De regter 
heeft alzoo telkens naar den aard der ambtshandeling te 
beslissen, of een tijdelijk ophouden is aan te merken als 
dwang tot nalaten in den zin der wet. 

Ten aanzien van het tweede lid zij opgemerkt , dat de 
daarin vervatte gelijkstelling ook voorkomt in de. algemeene 
strafbepaling tegen dwang (art. 307) en bij andere ernstige 
misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid (artt. 299, 300), 
tegen de zeden (artt. 2(53, 2(55) en tegen den eigendom 
(art. 339). Zij vindt haar regtvaardiging hierin, dat het 
weerstandsvermogen tegen onregtmatige aanrandingen even-
zeer wordt verlamd door het veroorzaken van een toestand 
van bewusteloosheid als door geweld of bedreiging. 

Art . 194= straft de wederspannigheid tegen a l l e ainb-
tenaren (art. 91), mits werkzaam in de regtmatige uit-
oefening hunner bediening. Die r e g t m a t i g h e i d is de 
onmisbare voorwaarde voor de strafbaarheid van het verzet 
als zoodanig. W a t toch is het eigenlijk karakter van re-
bellie? Schending van den eerbied aan de wet verschuldigd, 
door verzet tegen de beambten met hare uitvoering belast. 
Niet de p e r s o o n des ambtenaars, maar de ambtenaar als 
zoodanig, wanneer, waar en zoolang hij is liet orgaan van 
de w e t , vpreiseht de bijzondere bescherming der strafwet. 
Op het oogenblik dat hij onregtniatig handelt, dat hij met 
of zonder opzet zijne bevoegdheid overschrijdt, is hij niet 
langer het orgaan der wet , werkzaam tot hare uit-
voering en kan dus niet langer uit dien hoofde b i j z o n d e r 
worden beschermd, maar valt terug onder het gemeene 
regt. Ook de ambtenaar verkeerende in re illicita kan niet 
straffeloos worden beleedigd of mishandeld, maar hij geniet 
geene andere bescherming dan ieder ander geniet. Voor 
de noodzakelijke eischen van orde en rust in de maat -
schappij is op die wijze voldoende gewaakt, en het beoor-
deelen van de grenzen der ambtelijke bevoegdheid door 
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bijzondere personen beeft te minder bezwaar wanneer men 
bedenkt, dat ie Ier die zich feitelijk verzet tegen door bem 
onregtniatiggeiwhteambteTerrigtuimn,ditdoet#«0jMrioi(to. 
Niet bet persoonlijk gevoelen van den wederepannige be-
slist over de regtmatigheid der handeling, evenmin de 
meening van den ambtenaar, maar de uitspraak des regters. 

Gelijke bescherming' als de ambtenaar tegen wederspan-
Qigheid ondervindt, is ook verzekerd aan allen die hem op 
verzoek daarbij hulp verstrekken. Deze portonen toch zijn, 
zoolang zij hun bijstand verleenen , eveneens werkzaam 
tot uitvoering van de wet. Men denke o. a. aan de ver-
pligting tot persoonlijke dienst krachtens art. 192 der 
gemeentewet, aan hen die tijdelijk, zonder ambtelijke aan-
stelling maar op last eener commissie van administratie, 
in eene gevangenis de orde helpen handhaven, enz. 

Ar»». 1 9 5 , 19G. De strafverzwaringen voor dwang 
en wederspannigheid , naarmate de handelingen in gevol-
gen of in karakter bedenkelijker zijn te rekenen, kunnen 
in dezelfde artikelen worden zamengevat. 

Wordt bij openlijk geweld (art. 154) het ligchaamsleed 
altijd veroorzaakt door het tot het wezen van de strafbare 
handeling behooreud geweld, bij dwang en wederspan» 
nigheid kunnen ook andere feitelijkheden de in den tekst 
omschreven noodlottige gevolgen te weeg brengen. .Mits 
deze feitelijkheden met den dwang en de wederspannig-
heid in v e r b a n d staan («daarmede gepaard gaande" ) , 
behoort de strafverzwaring er eveneens voor te gelden. De 
thans zoo veelvuldig voorkomende coucursus realis van 
wederspannigheid en mishandeling, die tot noodelooze 
oinslagtigheid leidt, wordt op die wijze vermeden. Een 
maximum van drie jaren gevangenisstraf is, zoodra l ig -
cbamulijk leed werd toegebragt, noodzakelijk, omdat bij 
den schuldige het met voorbedachten rade opgevat besluit 
k a n hebben bestaan om ligchamelijk leed te veroorzaken, 
en er dus gelegenheid moet wezen om hetzelfde maximum 
op te leggen, dat tegen mishandeling met voorbedachten 
rade wordt bedreigd (art. 325). 

De onderscheidingen van den Code Pénal, die de meerdere 
of mindere strafbaarheid der wederspannigheid alleen van 
het aantal personen en van de omstandigheid, of zij al 
dan niet van zigtbare wapenen voorzien waren, afhanke-
lijk stelt (1), zijn weinig rationeel en door de ondervinding 
veroordeeld. Gequalifieeerde ambtsdwang en wederspannig-
heid zijn aanwezig, waar de als zoodanig gekenmerkte 
handelingen worden bedreven d o o r o n d e r s c h e i d e n e 
p e r s o n e n m e t v e r e e n i g d e k r a c h t e n (art. 196). 
Immers het gezamenlijk optreden van meer dan één 
(«pluralité") geeft aan het feit ontegenzeggelijk een zwaar-
der karakter , en de regter behoort in tiet oordeel of die 
verzwarende omstandigheid aanwezig i s , zoo vrij mogelijk 
te wezen , zonder beperking door bloot conventionele be-
palingen over het aantal der deelnemers enz. 

Deze opvatting heeft ook nog het groote voordeel, dat 
het begrirj van het misdrijf zeer bepaald en duidelijk blijft, 
en de alsqualificatiën weinig aannemelijke uitdrukkingen 
van »oproer" en »zamenrotting" kunnen gemist worden (2). 
Of het verzet zoo krachtig is, dat het eene oproerige be-
weging kan heeten, of het tot uitvoering strekt van een 
vooruit beraamd overleg , brengt hier in den aard van het 
misdrijf geen verschil, maar kan alleen bij de toepassing 
der straf — evenals het meer of minder groot aantal der 
schuldigen , het al of niet voorzien zijn van wapenen enz. — 
in aanmerking komen. 

Art . 1 9 7 . Poging tot den in art. 193 vermelden 
dwang behoort strafbaar te wezen , gelijk die tot dwang 
(art. 307) in het algemeen. Er bestaat even weinig grond voor 
strall'eloosheid, als voor de elders voorkomende uitzonde-
ringsbepaüng die de poging gelijk stelt met het volbragte 
misdrijf (3). Kan derhalve over poging tot ambtsdwang 

(1) Artt. 209-216 C. P. Vgl. artt. 269—274 C.P.B., artt. 1—5, 
tit. I I , boek I I , ontwerp 1847. 

(2) Vgl. o. a. de in bijzonderheden tredende definitie van „ oproer" 
in art. 29, tit. I , boek I I , ontwerp 1847, benevens de §§ 113— 
115 D. Wb. Waar hier en elders in het duitache wetboek minder 
bepaalde uitdrukkingen voorkomen, bedenke men, dat het schuldig 
of niet schuldig aldaar van de uitspraak eener jury afhangt. 

(3) zae art. 1, tit. I I , boek I I , ontwerp 1847 , § 114 D. Wb 

gezwegen worden , niet alzoo over poging tot weilerspan-
nigheid. D.-ze verklare de wet straffeloos om de bij de toe-
liebting van B. 1 ad art. 66 vermelde redenen. Daarbij 
zij hier nog opgemerkt , dat 't geen bij dwang p o g i n g 
i s , bij wederspannigheid een reeds v o l t o o i d m i s d r i j f 
oplevert: ambtsdwang is eeist aanwezig, wanneer de 
ambtenaar onderdoet voor het geweld of de bedreiging 
met geweld; wederspannigheid is reeds voltooid zoodra 
iemand rich met geweld of lieireiging met geweld tegen 
den ambtenaar verzet, ook al bereikt hij door dit verzet 
in geenen deele het beoogde doel. Ook ten opzigte van 
art. 196 heeft men dit onderscheid tusschen beide inisdrij-
ven in het oog te houden. 

Art. 1 9 8 neemt den inhoud over van art. 62 der wet 
van 9 April 1875 {Staatsblad n". 67). De spoorwegen zijn 
zoozeer eene zaak van algemeen nut en de stipte naleving 
van de ma'atregelen en bevelen der bestuur Iers, beambten 
en bedienden is van zóó onberekenbaar belang, dat de 
tegen deze personen gepleegde dwang en wederspannig-
heid ook dan strafbaar behoort te wezen, wanneer zij in 
dienst zijn van eene bijzondere maatschappij en dus vol-
gens art. 91 buiten het begrip van ambtenaren vallen. 

III. 

Belemmering rail ambtelijk? rerrigtingen e/i niet voldoen 
aan ambtelijke bevelen (artt. 199—204). 

Art. 1 9 9 is bestemd tot vervanging van een groot 
aantal strafbepalingen, die thans in bijzondere wetten voor-
komen. In plaats van die bepalingen, gelijk zij nu luiden, 
in het wetboek van strafregt op te nemen , is het verre 
verkiesselijk ze in een ruimer voorschrift zamen te vatten. 
Deze handelwijze beveelt zich uit een oogpunt van regel-
maat en eenvoud krachtig aan , en maakt ook voor het 
vervolg dergelijke bepalingen in bijzondere wetten onnoodig. 

De oorzaak namelijk van de groote menigte bijzondere 
bepalingen is gelegen in bet gemis van a l g e m e e n e 
voorschriften. Niet behoefte aan eene b i j z o n d e r e rege-
ling wegens den bijzonderen a a r d van liet onderwerp, 
maar bij elk onderwerp d e z e l f d e behoefte aan e e n i g e 
regel ing, wegens het stilzwijgen der strafwet, riep de 
bijzondere bepalingen in het leven. Zoodra het wetboek 
van strafregt een algemeen voorschrift als hier wordt voor-
gesteld, inhoudt, mag men aannemen dat voortaan geene 
bijzondere bepalingen d a a r n e v e n s zullen ontstaan en 
zoodoende het gevaar zal worden vermeden om , gelijk 
thans, een aantal strafbepalingen te hebben, die volstrek-
niet passen in het algemeene strafstelsel, noch in behoort 
lijk verband staan tot elkander en tot andere gelijksoor-
tige voorschriften. 

Let men op de ruime opvatting van wederspannigheid 
als verzet tegen a l l e ambtenaren en hunne gerequireerde 
helpers, zoo komt hier inzonderheid in aanmerking de 
feitelijke verhindering of belemmering, die zich op andere 
wijze uit dan door geweld of bedreiging met geweld , 
alsmede de weigering van het geven van inlichtingen. 

In art. 199 zijn begrepen : 

a. uit de wet van 29 Mei 1869 {Staatsblad n°. 97) tot 
regeling van het toezigt op het gebruik van stoom-
toestellen: 

1°. art. 24 b, weigering tot levering van werklieden of 
werktuigen bij beproeving, boete f 10 — f 100; 

2°. art. 24 c, weigering van toegang tot stoomketels of 
toebehooren en verzet tegen verzegeling, boete 
f 2 5 — f 100 en gevangenisstraf 5—14 dagen; 

3°. art. 24d, verzet tegen een nieuw onderzoek, of 
nieuwe beproeving, weigering om metselwerk 
weg te nemen, boete f 10 — f 100 en gevange-
nisstraf 1—14 dagen; 

4°. art. 2 4 / , weigering of verzet sub 2°. en 3". n a 
eene ontploffing, gevangenisstraf 14 dagen — 3 
maanden; 

5". art. 2 4 ^ , weigering van inlichtingen en opgaven 
bij nieuwe onderzoeking of beproeving, boete 
f 25 - f 100; 

Handelingen der Staten-Gfineraal. Biilaa-en. 1878-1879. 
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(5°. art. 25, ongehoorzaamheid aan de bevelen van 
den burgemeeater na eeue ontploffing, gevang» 
nisstnif I — 3 maanden; 

7°. art. 27 , facultatieve verdubbeling der straf bij 
herhaling f 

b. uit de wet van 1 Junij 18(55 (Staatsblad n°. 58) tot 
regeling van het geneeakundig itaatetoesigti 
8°. art. 5 , weigering van toelating of feitelijke ver-

bindering van onderzoek, boete f 25 — f 100; 

e. uit de wet van 1 Junij 1805 [Staatsblad n°. 60) tot 
regeling van de uitoefening der geneeskunst: 
9°. artt. 17. 19. weigering van vroedvrouwen oin 

inlichtingen te geven, boete f 10 — f 200, bij 
herhaling binnen twee jaren boete f 10 — f 500 
en gevangenisstraf 3 dagen — 1 jaar ; 

d. uit de wet van 1 Junij 1865 (Staatsblad n°. 61) tot 
regeling van de uitoefening der artsenijbereidkunst: 
10°. artt. 10 , 3 1 , weigering van inlichtingen door 

een apotheker, boete f 10 — f200, bij herhaling 
binnen twee jaren boete f 10 — f500 en gevan-
genisstraf 3 dagen — 1 jaar ; 

11°. artt. 25 , 3 1 , weigering van toegang , dezelfde 
straf; 

. uit de wet van 20 Junij 1870 (Staatsblad ü'. 131) 
tot regeling van het veeartsenijkundig staatstoezigt 
en de veeartsenijkundige politie: 
12°. art. 3 5 , het wegnemen, verplaatsen of onleen* 

tiannnaken der ken- of nierkteekenen , de helein-
inering of verhindering van de tenuitvoerlegging 
der wet of algemeene maatregelen van inwendig 
bestuur , boete van f 25 — f 500 en gevange-
nisstraf 1 maand — 1 jaar ; 

f. uit de wet van 4 December 1872 (Staatsblad n". 134) 
tot voorziening tegen besmettelijke ziekten: 
13°. art. 3 0 , n°. 1, verzuim oin op te volgen de 

voorschriften van den burgemeester tot ontsmet-
t ing van slaapzalen of logementen en omtrent 
de wijze van vervoer van besmette voorwerpen, 
boete f 5 - f 25 en gevangenisstraf 1—3 dagen; 

14°. art. 3 1 , n*. 1, verzet te^en de uitvoering der 
maatregelen krachtens artt. 3 , 2de lid, 4 , 5 , 
6, 13 en 20 voorgeschreven, boete f' 10 — f 100 
en gevangenisstraf 3 dagen — 1 maand; 

15°. art . 3 1 , n°- 3 , het wegnemen, verplaatsen, on-
leesbaar of onzigtbaar maken van het besmet-
t ingskenmerk, boete f 10 — f 100 en gevange-
nisstraf 3 dagen — 1 maand: 

16°. art. 32 , weigering van toelating, boete f 25 — 
f 7 5 ; 

g. uit de wet van 1 Junij 1861 (Staatsblad n°. 53) hou-
dende bepalingen omtrent den doortogt en het ver-
voer van landverhuizers: 
17°. art. 5 , weigering van toelating, geene straf-

bepaling; 

h. uit de wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50), hou-
dende regeling van het middelbaar onderwijs: 
18°. art. 5 1 , weigering van toegang" of inlichtingen, 

boete f 25 of gevangenisstraf 3 dagen, bij her-
haling beiden ; 

i. uit de wet van 28 April 1876 (Staatsblad n°. 102), 
tot regeling van het hooger onderwijs: 
19°. art. 3 0 , weigering van toegang, boete f 25 , 

bij herhaling boete f 5 0 , gevangenisstraf 1—3 
dagen ; 

/ . uit de wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), 
tot regeling van het lager onderwijs: 
20°. art. 7 3 , weigering van toegang of inlichtingen, 

boete f 25 of gevangenisstraf 3 dagen , bij her-
haling beiden; 

k. uit de wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 07), tot 
regeling van de dienst en het gebruik der spoor-
wegen: 
21°. art. 56 , al. 1, weigering van toegang of inlich-

tingen, boete f 10 — f S00j 
/. uit de algemeene wet van 26 Augustus 1822 (Staats-

blad n°. 38), over de helling der regten van in-, uit-
en doorvoer en van de accijnsen , alsmede van het 
tonnegeld der zeeschepen: 
22°. art. 324, weigeren van toegang of verhinderen 

van werkzaamheden, boete f 50 — f 100; men 
vergelijke ook de bijzondere belastingwetten; 

m. uit de wet van 8 Julij 1874 (Staatsblad n°. 98), tot 
regeling van de uitoefening der veeartsenijkunst: 
23°. art. 12 (gedeeltelijk), weigering door de vee-

artsen om den districts-veearts in hunne woning 
toe te laten, boete f 5 — f 5 0 , bij herhaling 
binnen twee jaren verdubbeling der boete en 
gevangenisstraf 3 — 8 dagen; 

n. uit de -vet van 18 September 1852 (Staatsblad n°. 178), 
omtrent den waarborg en de belasting der gouden 
en zilveren werken: 
24°. art. 89 , weigering van toegang, belemmering 

of verhindering van werkzaamheden of van toe-
zigt , boete f 5 0 — f 300; 

o. uit de wet van 21 December 1853 (Staatsblad n°. 12"*), 
houdende bepalingen betrekkelijk het bouwen, plan-
ten en het maken van andere werken binnen zekeren 
afstand van vestingwerken van den staat : 
2ó'. art. 14 , weigering van toegang, boete f 2 5 — 

f 75 ; 

p. uit de wet van 7 April 1869 (Staatsblad n°. 57), be-
tretfende de maten, gewigten en weegwerktuigen: 
20°. art. 20 , het wegmaken van het af keuringsmerk 

op maten , gewigten en weegwerktuigen bij den 
herijk geplaatst, geene strafbepaling; 

27°. art. 2 8 , n°. 2 , weigering of verhindering van 
den toegang aan ambtenaren belast met of be-
voegd tut het opsporen van overtredingen of het 
doen van visitatie, boete f 20 — f 50, gevan-
genisstraf 3 — 7 dagen; 

q. uit de wet van 2 Junij 1875 (Staatsblad n°. 95), tot 
regeling van het toezigt bij het oprigten van inrig-
t ingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen ver-
oorzaken : 

28°. art. 22 , 3de lid, weigering van toegang, boete 
f 25 — f 100, gevangenisstraf 5 — 14 dagen; 

r. uit de wet van 5 Junij 1875 (Staatsblad n°. 110), 
tot vaststelling v 
van hondsdolheid 
29°. art. 8 , verzet tegen liet vatten, opvangen of 

afmaken van honden of katten en weigering van 
toegang, boete f 25 — f 75, gevangenisstraf 
3 — 7 dagen; 

s. uit de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35) , 
tot wering van besmetting door uit zee aankomende 
schepen: 
30 ' . art. 18, belemmering van de uitvoering van de 

voorschriften der wet of van het gezondheids-
onderzoek, gevangenisstraf eenc maand tot twee 
jaren, boete f 100 — f 2000; 

t. uit de wet van 8 Augastus 1878 (Staatsblad n". 115), 
houdende vaststelling van bijzondere bepalingen tot 
beteugeling der longziekte onder het rundvee in 
bepaalde deelen des landt: 

31°. art. 3 , weigering van toegang, gevangenisstraf 
eene maand tot e en j aa r , boete f 100 —f 500, 
bij herhaling verbubbeling der straffen; 

v. uit de wet van 31 Augustus 1853 (Staatsblad n'. 83), 

, ,an bepalingen bij het voorkomen 
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tot verzekering der uitvoering van sommige voor-
schriften van plaatselijke verordeningen: 

32 . art. 1, weigering van toegang in de gevallen 
bij de gemeenteverordeningen bevolen, geene 
strafbepaling. 

WegSDI de plaatselijke verordeningen, ingevolge laatst-
genoemde wetsbepaling vastgesteld, is in art. 199 de alge-
meene uitdrukking k r a c h t e n s w e t t e l i j k v o o r s c h r i f t 
gekozen. Bovendien kon niet het oog op deze bemoeijingen 
van gemeentewege het woord » s t a a t s toezigt" niet ge-
bezigd worden. T o e z i g t alléén il voldoende, daar de 
zinbouw aanwijst, dat hier slechts van zoodanig toezigt 
sprake is waarvan de uitoefening aan a m b t e n a r e n is 
opgedragen. 

In vele wetsbepalingen , die onder dit algemeen voor-
•Ohrift vallen (vgl. hierboven n°. 7 , 9, 10, 11 , 19 en 23), 
treft men zeer aanmerkelijke strafverzwaring aan tegen 
recidive. Inderdaad kan daarvoor eene gegronde reden 
worden gageven, namelijk de grootere hardnekkigheid 
tegen het openbaar gozajr en liet algemeen gevaar , dat 
bij herhaald verzet tegen of belemmering van het regerings-
toezigt niet zelden te duchten is. Het tweede lid van 
art. 199 erkent de juistheid van dit beginsel, met vermij-
ding van o v e r m a t i g e verhooging van straf. 

(1) § 116 D. Wb. „ auf öffentlichen Wegen, Straszen oder 
„ Platzen ". 

| misdrijven tegen het openbaar gezag. De dader plaatst 
! zich op/.ettelijk tusschen de regering en de geregeerden; 

hij tracht de maatregelen en bevelen van net gang te 
verlammen of te verijdelen door ze aan de kennisneming 
van het publiek te onttrekken, door te beletten dat er de 
noodige openbaarheid aan worde gegeven. Niet alzoo de 
materiële daad van het vernietigen der bekendmaking — 
daarin voorziet art. f>02 onder de overtredingen — maar 
het misdadig oogmerk om bat publiek onkundig te houden 
van den inhoud van het s tuk, vormt de kern van het 
misdrijf. 

Art 2 0 1 . Ook door handelingen, die aan de verrigtin-
gen van ambtenaren v o o r a f gaan , kan het openbaar 
gezag worden miskend en zijne latere werking verijdeld. 
Bij of na Benig ongeval kunnen hieruit schromelijke g e -
volgen ontstaan , h. v. door na de ontp'.offlng van een 
stoomketel moedwillig handelingen te verrijkten waardoor, 
bij het later in te stellen ambtelijk on lei-zoek, onzekerheid 
of dwaling omtrent de oorzaak van be* ongeval kan ont-
staan. Art. 25 der wet van 28 Mei 1809 (Staatsblad n". 97) 
behoort dus in een algemeen voorschrift te worden op-
gelost. 

IV. 

4°. weigering, verhindering of belemmering van visitatie 
ingevolge art. 270 der wet van 29 Junij 1851 

Art. 2 0 0 behandelt de feiten voorzien in art. 19 tweede 
lid en art, 22 der wet van 22 April 1855 (Staatsblad u°. 32), 
tot regeling en beperking der uitoefening van het regt van 
vereeniging en vergadering, en strafbaar gesteld in art. 23 
dier wet. De bijzondere wet beeft de gevallen aan te wijzen , 
waarin vergaderingen moeten uiteengaan of de politie 
daarin moet worden toegelaten; het strafwetboek heeft te 
bepalen , welke straffen tegen het niet-uiteengaan en tegen 
de met-toelating der politie behooren te worden bedreigd. 

Eene afzonderlijke bepaling naast art. 199 is niet alleen 
wegens den verschillenden aard van het toezigt op verga-
deringen, maar vooral wegens de wenschelijkheid eener 
ligtere straf aan te bevelen. Het tweede lid van art. 64 
vindt bier dus toepassing. 

Art . 3 0 1 slaat terug op de artt. 305 en 310 van het 
wetboek van strafvordering en art, 24 van het wetboek 
van burgerlijke regtsvordering. De uitdrukking » ter plaatse 
waar een ambtenaar in het openbaar in de regtinatige 
uitoefening zijner bediening werkzaam i s " komt in de 
plaats van » een openbaar geregtelijk onderzoek anders dan 
op de teregtzi t t ing" uit art. 'M)ö en » het ojienbaar waar-
nemen van eenige ambtsver l igt ing door de commissarissen 
des Konings in de provinciën, de leden der provinciale en 
gedeputeerde staten , de hoofden en leden van de gemeente-
besturen, mitsgaders de ambtenaren van administratieve 
of regterlijke politie" uit art. 310 strafv. Er bestaat geen 
reden om sommige ambtenaren te noemen en daardoor 
andere uit te sluiten. Het, verband met het misdrijf van weder-
spannigheid vordert evenwel, dat de strafbaarheid beperkt, 
blijve tot opschudding gepleegd tijdens de r e g t i n a t i g e 
waarneming van het ambt. Hier zoowel als in liet volgend 
artikel wordt voor de straf baarheid vereischt, da tdeschul -
dige b e k e n d zij geworden met het bevel tot verwijdering. 

Art . 2 0 2 . De strafwaardigheid der zamenscboling ligt 
in het niet-uiteengaan op het bevel der overheid. Er is 
eene bepaalde daad van ongehoorzaamheid, van onwil om 
zich aan een in den vereischten vorm gedaan bevel van I 
het openbaar gezag te onderwerpen. 

Het woord v o l k s o p i o op geeft te kennen , dat de bepa-
ling gerigt is tegen het zamenscbolen op den openbaren 
weg (1) en geenszins tegen verzamelingen van personen 
binnensmuurs. Zij is alzoo niet van toepassing op de aau-
wezigbeid van vele lieden in en het ondanks aanmat.ing 
niet vertrekken uit eene herberg op een tijdstip waarop 
het niet geoorloofd is aldaar te vertoeven. 

Art. 2 0 * . Dit feit vereischt eene plaats onder ('e 

Belemmering van de justitie ia het bijzo/ider (artt. 205-215). 

Art. 2 0 5 . De niet geheel onbekende misleiding van de 
justitie door valscbe aangifte van voorgewende misdrij-
ven (te onderscheiden van de in art. 287 vermelde valscbe 

! aanklagt tegen een bepaald persoon) verdient eene plaats 
onder de misdrijven tegen het openbaar gezag. Het gevaar 
voor een ander, de benadeeling van de staatsdienst en bet 
opzet des daders regtvaardigen deze strafbaarstelling. 
Vgl. Nieuwe Bijdr. voor R. en \V. 1878, bl. 555. 

O p z e t t e l i j k v a n e e n n i e t g e p l e e g d s t r a f b a a r 
fe i t . De aangever of klager moet dus weten, dat het feit 
niet gepleegd is. 

A a n g i f t e of k l a g t e . Daar waar een misdrijf wordt 
voorgewend, dat slechts met medewerking van hem tegen 
wien het gepleegd werd, zoude kunnen vervolgd worden, 
is er k l a g t e , waar de vervolging ambtshalve mogelijk i s , 
a a n g i f t e . 

Art. 2 0 0 . Van deze bepaling geldt grootendeels he t -
zelfde wat tot toelichting van art. 199 ia gezegd. Zij bevat 
een algemeen voorschrift tot sanctie van nienigerlei bijzon* 
dere wettelijke regelen. Daar verzet of belemmering bij de 
uitoefening van eenig ambtelijk toezigt , bier verzet of be-
lemmering bij het opsporen van misdrijven of overtredingen. 

Behalve een aantal der bij art. 199 vermelde wetsbepa-
lingen , komen hier in aanmerking: 

1°. verzet of belemmering van ambtenaren aan wie 
door het wetboek van strafvordering (titels I en II) 
het opsporen of instrueren van strafbare feiten is 
toevertrouwd, of weigering van het onderzoek waar-
toe dat wetboek de bevoegdheid geeft, b. v. huis-
zoekiug, papierenonderzoek, inbeslagneming; 

2°. weigering, verhindering of belemmering van aan-
houding of visitatie ingevolge art. 30 der wet van 
12 April 1850 (Staatsblad n°. 15), tot vaststelling 
van het briefport en tot regeling der aa:igelegen-
heden van de brieven pesterij , gewijzigd bij de wet 
van 5 Julij 1855 (Staatsblad n . 01), boete f 10— 
f 100 voor de eerste, f 100— f 300 voor elke vol-
gende overtreding; 

3°. weigering of verhindering van onderzoek ingevolge 
art . 27 laatste lid der wet van 13 Junij 1857 (Staats-
blad n°. 87) , tot regeling der j ag t en visscherij, 
boete voor jagtovertredingen f 10 — f 2 0 , voor vis-
scherijovertredingen f 3 — f 10; 

i 
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[Staatiblad n", 86), raffelende de samenstelling, inrig-
Ung en bevoegdbeia der gemeentebesturen, boete 
f 10 — f 100. 

De dubbele uitdrukking belust met of bevoegd 
v e r k l a a r d t o t was liier noodzakelijk, oindut de sub n . 2 
en 3 genoemde wetsbepalingen ambtenaren tut bet onder-
zoeken en constateren van overtredingen bevoegd ver-
klaren, zonder ben daarmede uitdrukkelijk t e b e l a s t e n . 

( h u l e r * O e k e n nevens o p s p o r e n ziet op de \verk- 
zaumbeden , die de regter-coinniissaris buiten ti'genwoordig-
heiil van bet openbaar ministerie verrigt. 

Art. 3 0 J komt in de plaats der strafbepaling te vinden 
n liet tweede litt van art. 42 wetb. van strafvordering. 

Art . 2 0 8 . Hij die de justitie tegenwerkt, door buiten 
haar bereik te stellen hetzij een verdacht persoon, hetzij 
iets wat als aanwijzing van schuld of van een gepleegd 
misdrijf kan strekken, pleegt een misdrijf tegen het open-
baar gezag. De ligtcre aard der overtredingen, die veeleer 
genus aan eerbied voor het openbaar gezag, dan bepaalde 
vijandschap tegei' dat gezag onderstellen , maakt het noodig 
dit voorschrift daartoe niet uit te breiden. 

Men \eigelijke de bepaling o. a. met de artt. 339 en 
505 van bet belgische strafwetboek. De in eerstgeuield 
artikel voorkomende uitdrukking »persou/ies pourstüties 
oit COHiamnéet du chef' d'u/t crime " is te eng. Ook de op-
zettelijke verberging van een misdadiger, die nog niet ver-
volgd of veroordeeld i s , moet strafbaar wezen; vandaar 
s c h u l d i g a a n of v e r v o l g d t e r z a k e v a n (1). 

Art. SOU waarborgt den geregelden afloop van de 
g e r e g t e l i j k e s c h o u w i n g , wel te onuerscheideu 
van de in de begrafeniswet vermelde d o o d s c h o u w. De 
dooclschouw strekt , volgens het slot van art. 4 der begra-
feniawet, om ten genoege van den ambtenaar van den 
burgerlijken stand te doen blijken, dat hij vvieu men ver-
langt te begraven, werkelijk overleden is, en tevens om, 
overeenkomstig art. 5 der wet van 1 Junij ïciiib {Staatsblad 
n°. (50), regelende de uitoefening der geneeskunst, eene 
verklaring te verkrijgen aangaande de oorzaak van den dood. 

De geregtelijke schouwing geschiedt bij vermoeden van 
een geweldigen dood. Zoodanig overlijden k a n door een 
misdrijf zijn tevveeggebragt, maar evenzeer kan het aan 
zelfmoord te wijteu zijn of door een ongeval buiten 'smeu-
scben toedoen ontstaan. Uit uien hoofue was nevens het 
algemeene voorschrift van art. 208 u°. 2 hier eene afzon-
derlijke bepaling noodig. 

De begrafeniswet van 10 April 1869 (Staatsblad u°. 65) 
spreekt van geregtelijke schouwing alleen in art. 5 , waar 
gezegd wordt, dat bij vermoeden van een geweldigen dood 
het lijk niet mag worden begraven voordat het geregtelijk 
is geschouwd, en in art. 10 waarin geregeld wordt, hoe 
men zich tot het doen dezer schouwing den toegang tot 
de woning ook ondanks den bewoner kan verschallen. De 
poenale sanctie van art. 5 vindt men in art. 4 3 , u°. 3 , 
strafbaar stellende het verveeren of begraven van een lijk 
in strijd met eerstgenoemd art ikel; terwijl de mogelijkheid 
tot het doen van geregtelijke schouwing lart. 10) verzekerd 
wordt , door in art. 4 3 , n°. 2 het verbergen van het lijk 
van iemand , die aan een geweldigen dood is gestorven, 
en in art. 43 , n°. 6 het verhinderen of belemmeren van 
de geregtelijke schouwing met strafte bedreigen. Genoemde 
strafbepalingen worden door art. 209 vervangen. 

Art. 2 IO. Evenals de strafbare niet-aangifte van mis- t 
drijven straffeloos wordt ten aanzien van hen, die door de \ 
aangifte zich zelf of anderen in wier geding zij zich kun-
nan verschoonen, zoudeu blootstellen aan strafvervolging i 
(art. 146), zoo is ook het verijdelen der in de artt. 209 I 
en 210 bedoelde nasporingen van de justitie niet strafbaar | 
voorzoover het geschiedt om zich zelf of naaste belrek- I 
kingen tegen wie men geen getuigenis behoeft af te leggen, 
aan gevaar voor vervolging te onttrekken. Uit den aard 
der zaak blijven h i e r de in art. 189 wetb. van strafv. 
genoemde personen buiten aanmerking. 

Art . 8 1 1 . Met de meeste nieuwere wetgevingen is de 
ontvlugting van gevangenen (zelfbevrijding) stralfeloos te 
achten, en alzoo ook waar zij door middel van braak of 
geweld geschiedt, niet als dciictum sui yeiuris uan te mer-
ken , onverminderd de strafbaarheid van deze of andere 
m i d d e l e n ter ontvlugting in geval zij, als wederspan-
nighcid , mishandeling, beschadiging van goederen of eenig 
ander misdrijf, in de termen der strafwet vallen (i). 

Zoodra ecnier iemand van staatswege en op grond der 
bevelen van het bevoogd gezag van de vrijheid is beroofd, 
rust op ie.Ier ander de verpligting om dien persoon niet 
te bevrijden, noch bij zijne ontvlugting de oehulpzame 
hand te leenen , en deze verpligting is van zooveel g e -
wig t , dat hare, nakoming door eene strafbepaling behoort 
te worden verzekerd (2). 

De uitdrukking o p o p e n b a a r g e z a g of k r a c h -
t e n s r t g t e r l i j k è u i t s p r a a k of b e s c h i k k i n g v a n 
d e v r i j h e i d b e r o o f d beeft eene wijde strekking. Zij 
omvat zeer onderscheidene groepen van personen, dieeven-
wel allen dit gemeen hebben , dat zij de vrijheid missen 
krachtens bevel of na verkregen ma^tiging van het opeu-
baar gezag. Als zoodanig kan men noemen allen , die zich 
door gevangenschap , hechtenis of gijzeling in verzukerde 
bewaring bevinden. Hierbij denke men ook aan hen, die 
krachtens art. 152 der grondwet in buitengewone omstau-
digheden door het politiek gezag zijn gearresteerd , aan 
de voorloopig aangehoudenen , aan hen die wegens niet-
naleving van wettelijke verpligüngen disciplinair worden 
gestraft, b. v. de schutterpligtigen, aan de krachtens uit-
leveringstractaten opgeëischte personen, die voorloopig iu 
hechtenis zijn gesteld , aan krijgsgevangenen , aan krank-
zinnigen , aan verkwisters (art. 512 li. W.), aan minder-
jarigen , die op verzoek van den vader of den voogd in 
verzekerde bewaring gesteld zijn (artt. 357, 442 li. \V\), 
aan kinderen geplaatst in een rijksopvoedingsgestieht. JU 
al dergelijke gevallen mist men de vrijheid ten gevolge 
van de tusscheukomst van den s taa t , verleend uit Kracht 
van de wet; in al dergelijke gevallen is de bevrijding 
door anderen of de bij ontsnapping betoonde hulp een mis-
drijf tegen het openbaar gezag. Het verschil in de oorza-

j ken en den aard der vrijheidsberooving kan de regter in 
aanmerking nemen bij de toepassing der straf (3). 

De betrekking van de in het tweede lid genoemde per-
sonen tot hem, die van de vrijheid beroofd is , regtvaaruigt 
eene uitzondering op de algemeene straf baarheid, gelijk 
reeds art. 11 ontwerp 1847 heeft begrepen. 

Artt . a i a , 8 1 3 . Wanneer er van de zijde van ge-
tuigen, tolken of deskundigen hetzij weigering , hetzij mis-
leiding plaats grijpt met het oogmerk om zich te onttrekken 
aan verpligtingfii, die de wet bun als zoodanig oplegt, 
begaan zij een misdrijf tegen het openbaar gezag (4). 

In strafzaken behoort — evenals thans in den regel — eene 
zwaardere straf te worden bedreigd; de staat heeft hier een 
meer regtstreeksch belang bij het ontdekken der waarheid, 
en tevens bestaat in strafzaken eene sterkere neiging oiu 
zich aan de wettelijke verpligtingen te onttrekken en bet-
geen men weet te verzwijgen. 

Bij vergelijking dezer bepalingen met het bestaande regt 
lette men in de eerste plaats op de artt . 68 ,69 (in verband 
met art. 96 al. 2), 179, 180 (in verband met de artt . 227, 
247, 253 , 256) wetboek van strafvordering en de artt. 116, 
117 (in verband met de. artt. 200, 206 en 215) wetboek van 
burgerlijke regtsvorderiug. Met het begrip van m i s d r i j f 
in het stelsel van dit ontwerp is de thans in de artt. 08 
en 180 strafv. voorkomende f a c u l t a t i e v e vorm derstraf-
bedreiging niet te rijmen. E l k e volstrekte weigering eischt 
straf. 

(1) Vgl. art. 248 C. P . , art. 15, tit. I I , boek I I , ontwerp 1847. 

(1) Minder juist heeft het duitsche wetboek, ofschoon het insgelijks 
de zelf bevrijding straffeloos acht, de rebellie van gevangenen met 
vereenigde krachten als een dciictum sui generis aangenomen, onder 
den naam „ muiterij " (§ 121). 

(2) Vgl. art. 11, tit. I I , bock 11, ontwerp 1847, art. 335 C. P. B., 
art. 152 Saksen, art. 142 Beijeren, § 120 D. Wb. 

(3) Vgl. ook art. 417. Eene afzonderlijke bepaling nopens den 
concursus realts bjj wederspannigheid van preventief gevangenen (zie 
art. 12, ontwerp 1847) is, na de verwerping van het absorptie 
stelsel, onnoodig. 

(4) Eene overtreding is het ligtere feit voorzien in art. 490. 
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Nevens de getuigen behooren ook de tolken endeskun-
digen vermeld te worden. Wat de deskundigen betreft, is 
inzonderheid strafwaardig de daad van hem, die d e e e n -
m a a l a a n g e n o m e n e v e r r i g t i n g n i e t u i t v o e r t . 
Thans is alléén voor burgerlijke zaken en dan nog op 
onvoldoende wijze hierin voorzien door de toekenning van 
eene actie tot schadevergoeding, zoo daartoe gronden zijn, 
in het tweede lid van art. 229 burg. regtsv. Eene straf-
bepaling is noodzakelijk. De vereischte gegevens tot het 
ontdekken der waarheid kunnen juist door het aangevangen 
maar niet voltooid onderzoek zelf zijn verloren gegaan. Üe 
bewoordingen van art. 212 «weigeren aan e e n i g e wette-
lijke verpligting te voldoen" brengen ook dit feit onder 
het bereik der strafwet. 

De artt. 212 en 213 zijn overigens geenszins beperkt tot 
burgerlijke en strafzaken. (Jok buiten eigenlijk regtsgcding 
kan men als getuige, tolk of deskundige wettelijke pligten 
te vervullen hebben. Men denke aan de artt. 4—20 der wet 
van 5 Augustus 1850 (Staatsbladn°'. 45), tot regeling van 
het regt van onderzoek (enquête), aan art. 70 der wet van 
11 April 1827 (Staatsblad n°. 17), houdende oprigting van 
schutterijen over de geheele uitgestrektheid des rijks, aan 
de verpligting van de bedienden des gefailleerden om in-
lichtingen te verstrekken aan den regter-commissaris krach-
tens art. 805 W. v. K. De gebezigde ruime ui tdrukking 
h e t b e v o e g d g e z a g maakt de toepassing van de artt. 
212 en 213 op soortgelijke handelingen mogelijk. Op de 
in arf. 805 W. v. K. in de eerste plaats genoemde verplig-
t ing tot medeleelingen aan de c u r a t o r s slaat de straf-
bepaling echter niet. Eerst bij de ondervraging door den 
regter-commissaris worden de bedienden » getuigen" . 

Art. 2 1 4 . Tegen niet-overlegging van een s tuk, onder 
de omstandigheden in dit artikel omschreven, kan thans , 
in burgerlijke en in strafzaken, alleen het middel van 
lijfsdwang worden aangewend (artt. 292, 294, 296 straf-
vordering en art. 185 burgerl. regtsvordering). Eene straf-
bepaling gelijk hier wordt voorgesteld is meer afdoende 
en heeft grootere preventieve kracht. 

» W e t t i g b e v e l tot overlegging" beteekent eene over-
legging op de wijze, tijd en plaats en in de gevallen , die 
de wet voorschrijft. 

O v e r l e g g i n g is ruimer dan «overbrenging", en omvat 
ook het handelen in strijd met art. 186 wetb. van burg. 
regtsv. ui geval de stukken ter vergelijking niet overge-
bragt kunnen worden of de woonplaats der houders te 
zeer verwijderd is. 

Ten aanzien van de openbare bewaarders (artt. 294 strafv., 
185 burgerl. regtsv.), die bij liet plegen van het misdrijf 
misbruik maken van hun ambt (art. 54), kan de straf 
met een derde worden verhoogd. Ambtsmisdrijf wordt het 
feit niet, want het krijgt voor den ambtenaar geen eigen-
aardig karakter. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 

April 1875 (Staatsblad n°. 67) tot regeling van de dienst 
en het gebruik der spoorwegen , zullen kunnen vervallen. 

Art . 217. Met het onbevoegd doen van ambtsverrig-
tingen (1) staat gelijk het onbevoegd dragen van ambts-
teekenen. Raadt door het enkel dragen van het uitwendig 
teeken, dat aan een ambt , b. v. van burgemeester, veld-
wachter, loods enz. verbonden is , brengt de drager een 
ander in den waan , dat hij dit ambt bekleedt en oefent 
een zedelijken dwang ui t , die somtijds—men denke o. a. 
aan brand en zeegevaar — groot nadeel kan veroorzaken. 

Art. 217 voorziet dus ook in het voorschrift van art. 10 
der wet van 20 Aug. 1859 (Staatsblad n°. 93) , houdende 
bepalingen op de loodsdienst voor zeeschepen , behoudens 
het aldaar vermelde voeren van onderscheidingsteekenen 
der loodsvaartuigen , dat in art. 465 eere plaats vindt. 

De uitoefening van ambtelijke verrigtingen of het dragen 
van ambtelijke onderscheidingsteekenen ondanks schor* 
sing — eene schorsing wel te onderscheiden van de tij Ie 
lijke ontzetting van regten vermeld in het voorgaand 
artikel — verdient, tot vermijding van onzekerheid, af-
zonderlijk genoemd te worden: de geschorste kan niet 
gezegd worden te hebben opgehouden het ambt te be-
k leed en ; zelfs blijft o. a. in het geval van art. 13 der wet 
op de regterlijke organisatie de bezoldiging doorgaan. 

Eene afzonderlijke bepaling als die van het hier te lande 
nooit toegepaste art. 93 Code Pénal schijnt niet vvenscbelijk. 
Het wederregtelijk behouden van een krijgsbevel en het 
bijeenhouden der troepen ondanks order tot afdanking of 
•verspreiding, zijn feiten die uitsluitend door personen aan 
den militairen regtsdwang onderworpen, in hunne betrek-
king als militair, kunnen gepleegd worden , en alzoo buiten 
het gebied liggen van dit wetsontwerp. Hetzelfde kan in 
verre de meeste gevallen gezegd worden van het in liet 
eerste lid van genoemd artikel omschreven onbevoegd 
aanvaarden van het bevel over eenige plaats of een deel 
van de zee- of landmagt. In de zeldzame gevallen dat een 
niet-militair zicdi hieraan mogt schuldig maken, zal meestal 
poging tot eenig misdrijf tegen de veiligheid van den staat 
(titel I) aanwezig zijn en overigens dit artikel voldoende 
wezen. 

Art . 2 1 8 slaat terug op de artt. 14 en 15 der wet van 
13 Aug. 1849 (Staatsblad n°. 39), tot regeling der toelating 
en uitzetting van vreemdelingen, waarvan het de straf-
bepalingen vervangt. Alleen voorzoover 's Konings last en 
's regters bevel tot uitzetting van vreemdelingen overeen-
stemmen met de wet , is de overtreding daarvan straf baar; 
's Konings last behelst, behoudens latere opheffing , een 
voortdurend verbod, 's regters bevel is van kracht gedu-
rende vijf jaren. 

VI. 

Art. 2 1 5 strekt tot sanctie voor de in de artt. 790 en 
798 wetb. van koopli. en art 893 wetb. van burg. regtsv. 
aangeduide verpligting tot het g-even van inlichtingen. 
Men vergelijke hiermede de bepalingen van de artt. 3 n*. 2 
en 6 n \ 2 van de wet van 10 Mei 1837 (Staatsblad n°. 21) 
omtrent bankbreuk, alsmede art. 7 , tit. X X I , boek II ont-
werp 1847. Van laatstgemeld voorschrift onderscheidt het 
artikel zich door meerdere volledigheid, als bovendien ver-
meldende : 1°. den bestuurder eener in staat van faillissement 
verklaarde naamlooze vennootschap of coöperatieve ver-
eeniging; 2°. de weigering om de inlichtingen te beëedigen; 
3°. het geven van verkeerde inlichtingen. 

V. 

Onbevoegde uitoefening tan eenig regt of ambt 
(artt. 216-218) . 

Art. l i g vereischt geene toelichting (1). Alleen ver-
dient opmerking, dat door dit algemeene voorschrift in 
verband met het laatste lid van de artt. 177 en 178, ook 
het derde lid van art. 55 en van art. 57 der wet van 9 

(1) Vgl. art. 8, tit. I I , boek I I , ontwerp 1847. 

Ongeoorloofde handelingen nut voorwerpen toevertrouwd 
aan het openbaar gezag (artt. 219—223). 

Deze bepalingen waken tegen de belemmering, die de 
openbare dienst ondervindt door het verijdelen van enkele 
bepaald genoemde ambtsverrigtingen en het onttrekken 
van stukken , die zich onder ambtelijk opzigt bevinden. 

Artt . 2 1 9 , 2 2 0 . Dij de verijdeling van een beslag of 
van eene verzegeling is onderscheiden , naarmate het feit 
door den bewaarder zelven of door een ander persoon 
wordt begaan. 

Het maakt geen verschil of een derde dan wel de 
e i g e n a a r van het goed zich aan schending van het 
daarop gelegd beslag of van de verzegeling schuldig 
maakt (2). Handelt laatstgenoemde ter bedriegelijke ver-
kort ing van de regten zijner schuldeischers , zoo kan naar 
omstandigheden zijne daad onder het bereik vallen van 
titel XXVI. 

(1) Vgl. art. 23, tit. I I , boek I I , ontwerp 1847. 
(2) Art. 20, tit. I I , boek I I , ontwerp 1847, ziet in de lioe-

danigheid van eigenaar eene verzwarende omstandigheid, terwijl 
blijkens het voorloopig verslag sommige leden der kamer hioria 
veeleer grond tot verzachting meenden te vinden. 
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• )oor nf t e n g e v o l g e vun . De onachtzaamheid staat 
niet het feit niet altijd in even regtstreekseh verband. Het 
beslag en de verzegeling kunnen onmiddelijk d o o r de 
onachtzaamheid des bewaarders geschonden zijn, maar het 
kan ook wezen , dat alleen t e n g e v o l g e van die onacht-
zaamheid andere personen in de gelegenheid zijn gekomen 
om het feit te volvoeren. 

V e r i j d e l t . Deze bijvoeging is in art. 220 (niet in 
art. 219) nooilig , dewijl de mogelijkheid bestaat dat men , 
zonder verbreking, opheffing of lieschadiging der zegels, 
de verzegelde goederen aan de door het ambtelijk zegel 
bevestigde om- of insluiting onttrekt. 

Ar*. 2 8 1 vermeldt niet elke geringe beschadiging. 
Voorzoover deze geschiedt met het doel van onbruiküaar-
making, is zij als poging daartoe aan te merken, en 
overigens geldt ook biervoor art. 379. 

De b e v o e g d e m a g t . Dit omvat ook den raad van 
state. De bepaling is niet beperkt tot gedingen voor den 
burgerlijken of den strafregter. 

O v e r t u i g i n g of b e w i j s . » Bewijs" ziet op burger-
lijke zaken; daarin kent men geene stukken van overtuiging, 
en worden toch vaak andere voorworpen d u papieren ten 
processe overgelegd, b. v. monsters ten bewijze van de 
hoedanigheid van hetgeen geleverd moet worden. 

Op o p e n b a a r g e z a g b e w a a r d . Met voordacht zóó 
gesteld , dat ook de minuten van den notaris daaronder 
begrepen zijn. Vgl. § 133 D. Wb . 

Art . 2 2 2 . Eene ligtere straf kan volstaan voor het 
onttrekken van stukken aan een postkantoor. Bestaat er 
een oogmerk van wederregtelijke toeëigening, zoo is er 
diefstal (art 330); pleegt de postbeambte zelf liet feit, zoo 
maakt hij zich schuldig aan ambtsmisdrijf (artt. 423 , 424). 

Art . 2 2 3 . Als verzwarend worden ten opzigte van de 
ar t t . 219—222 aangemerkt dezelfde omstandigheden, die 
ook bij schending van den huisvrede en bij diefstal in dit 
verband voorkomen. Vgl. art. 22 , tit. 11, boek 11, ont-
werp 1847, art. 287 U. 1'. B. 

VII. 

Vergrijpen tegen het militair gezag (artt. 224—227). 

Art*. 2 2 4 , 2 2 5 . Deelneming aan misdrijven, die aan 
eene persoonlijke hoedanigheid van den dader een eigen-
aardig karakter outleenen , zooals ambtsmisdrijven en be-
roepsmisdrijven, moet in het algemeen duur de gewone 
regelen omtrent deelneming beheerscht worden. Voor ééne 
klasse dier misdrijven, de militaire delicten , behoort echter 
eene uitzondering te worden aangenomen. Het beginsel, 
dat de militaire strafwetten uitsluitend voor militairen en 
andere aan den militairen regtsdwang onderworpen per-
sonen gelden , belet de toepassing van de gewone regelen 
omtrent deelneming, in geval personen die niet aan dien 
regtsdwang onderworpen zijn, aan militaire delicten deel-
nemen , en dit beginsel moet gehandhaafd blijven. Toch 
behoort die deelneming niet straffeloos te zijn. Waar het 
misdrijven ge ld t , die reeds volgens het gemeene regt straf-
bare feiten zijn (verraad , geweldenarijen en strooperijen , 
diefstal, ontrouw en kwade administratie;), is voorziening 
onnoodig, vermits de deelneming aan die misdrijven, in-
zoover men daardoor een cominun misdrijf p l e e g t , als 
deelneming aan het commune misdrijf kan gestraft worden. 
Ten opzigte van de zuiver militaire delicten zijn echter 
bijzondere bepalingen noodig. Enkele zijn reeds elders 
opgenomen of in andere strafbepalingen begrepen. Voor-
zoover deelneming aan militair pligtverzuim denkbaar is, 
zal zij krachtens de artt. 110 en 112 n°. 2 strafbaar zijn. 
In deelneming aan verkoop van militair goed is door de 
artt . 471—474 en 493 voldoende voorzien. Alleen ten op-
zigte van de misdrijven van desertie en insubordinatie is 
alsnog bijzondere voomening noodig. In de zwaarste ge-
vallen van desertie en muiterij of gecombineerde insubor-
dinatie voorzien reeds de bepalingen van den eersten titel 

van het tweede boek, met name de artt. 110en 112. Wat 
verder nog regeling behoeft, is in de artt. 224 en 225 
opgenomen. 

I n d i e n s t v a n h e t r i jk . Dit omvat zoowel de neder* 
landsche als de nederlaudsch-indische krijgsdienst. 

Art. 224 hetwelk de wet van 12 December 1817 (Staats-
blad n°. 33) vervangt , straft alle deelneming aan desertie. 
De onderscheiding van genoemde wet , naarmate de desertie 
al of niet het in dienst treden bij eene vreemde mogendheid 
ten doel heeft, is niet overgenomen. Zij is aan het militaire 
regt zelf onbekend en bovendien van geen overwegend 
belang, omdat het ronselen in vredestijd een nagenoeg 
onbekend feit is geworden , sedert meer en meer de legers 
der beschaafde staten uitsluitend uit nationale bestanddeelen 
worden zamengesteld. Daarentegen maken de militaire 
wetten een aanmerkelijk verschil in de strafbaarheid, naar-
mate de desertie al of niet in tijd van oorlog is gepleegd, 
en dit verschil behoort ook op de strafbaarheid van den 
deelnemer invloed uit te oefenen. Daar het feit als een 
afzonderlijk misdrijf is opgenomen , is het onnoodig eene 
strafverscïieidenheid voor daders en medepligtigen aan te 
nemen. De straf biedt den regter bovendien voldoende 
ruimte om de verschillende schakeringen van het misdrijf 
in aanmerking te nemen. 

Art. 225. Insubordinatie is in het militaire regt de 
aangenomen uitdrukking voor eene geheele klasse van 
misdrijven, die zich deels in feitelijkheden, deels op andere 
wijze uiten, en van zeer verschillenden aard zijn, maar 
alle liet gemeene kenmerk van vergrijp tegen de militaire 
ondergeschiktheid of het militaire gezag bezitten. Meestal 
bevatten die misdrijven tevens alle kenmerken van het een 
of andere commune misdrijf (beleediging, dwang of weder-
spannigheid jegens ambtenaren , mishandeling, doodslag 
of moord) en moet de vraag , welke strafbepaling op den 
militair zal worden toegepast, beslist worden naar de 
regelen van den idealen concursus. Het is noch raadzaam, 
noch zelfs mogelijk in al die gevallen door bijzondere 
bepalingen te voorzien, al die onderscheidingen over te 
nemen , te minder daar bij eene ook om andere redenen 
zoo noodzakelijke herziening van de militaire strafwetten 
op die punten naauwere aansluiting aan de bepalingen 
van het gemeene strafregt te voorzien is. Daar het misdrijf 
van feitelijke insubordinatie echter zich kan voordoen in 
een vorm, waarbij de elementen van een commun misdrijf 
ontbreken , was het noodzakelijk de deelneming aan feitelijke 
insubordinatie als op zich zelf staand misdrijf te vernielden. 

Art. 2 2 6 . De ongeoorloofde aanwerving voor vreemde 
krijgsdienst is strafbaar onverschillig of de aangeworvene 
een vreemdeling is of een Nederlander; voor de uitsluiting 
van vreemdelingen in § 141 I). Wb. bestaat geen grond (1). 
De werving van een vreemdeling zonder verlof van de 
nederlandsche regering is evenzeer een misdrijf tegen het 
openbaar gezag en kan bovendien leiden tot moeijelijkbeden 
met vreemde mogendheden. 

Ook de duitsche bijvoeging »oder den Werbem der letz-
teren [der auslandiscben Macht] zuführ t" is niet aan-
neinelijk. Wanneer de werving niet op nederlandsch grond-
gebieil geschiedt en er geen misdrijf tegen de persoonlijke 
vrijheid wordt bedreven (vg. artt. 298, 299), kan de toe-
voer aan wervers buitenslands straffeloos blijven. 

V r e e m d e k r i j g s d i e n s t . Ook al geschiedt de wer-
ving niet voor eene e r k e n d e mogendheid, maar voor 
opstandelingen. 

Art . 2 2 ? treedt in de plaats van art. 185 der wet van 
19 Augustus 1801 iStaatshlail n°. 72) betrekkelijk de na-
tionale militie , met verandering van «door m o e d w i l l i g e 
verminking" in « o p z e t t e l i j k door verminking", over-
eenkomstig de doorgaande terminologie van dit ontwerp. 
Men vergelijke hierbij | 142 D. Wb. 

De bijvoeging op d i e n s v e r z o e k sub n°. 2 sluit de 
gewone mishandeling u i t , terwijl de slotbepaling over den 
dood als gevolg eener verminking op verzoek den coucursus. 

(1) Vgl. art. 92 C. P. en art. 120 O. P. B. 
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realis uitsluit met het misdrijf van zware mishandeling 
die den dood ten gevolge heeft (art. 326). 

TITEL IX. 

M1ÜNEKD. 

De leer van den Code Pénal, die het in dezen titel be-
handelde misdrijf uitsluitend als een misdrijf tegen bijzondere 
personen gepleegd opvat , en daarbij alleen de valsche 
getuigenis en den valsehen decisoiren en suppletoiren eed 
treft, is teregt in de vroegere nederlandscheontwerpen (1) 
en in de nieuwere buitenlandsche wetgevingen verworpen. 
W a t de wet hier heeft strafbaar te stellen , is niet het 
bedrog, de benadeeling van bijzondere personen, maar de 
wederregtolijke schending van een door haar erkenden 
waarborg. Als eenig wettelijk voorschrift de bevestiging 
van eene verklaring door den eed vordert of, zonder zoo-
danige vordering , aan eene door den eed bevestigde ver-
klar ing regtsge volgen verbindt, dan is dit omdat zij in 
die bevestiging een waarborg voor de waarheid ziet , 
daaraan een wettelijk vermoeden van waarheid hecht. Wie 
dien waarborg schendt, pleegt in de eerste plaats een ver-
grijp tegen !e openbnre trouw , hetwelk strafbaar moet 
zijn onverschillig of daardoor bijzondere personen zijn be-
nadeeld. Als vereisehte van bet misdrijf is ulzoo in art. 228 
alleen gesteld eene valsche verklaring onder eede, afge-
legd in een geval waarin een wettelijk voorschrift hetzij 
eene verklaring onder eede vordert, hetzij daaraan regts-
gevolgen verbindt. 

A r t . 2 2 8 . V e r k l a r i n g o n d e r e e d e . Tusschen de 
verklaring en den eed moet een regtstreeksch verbond 
bestaan , zoodat de verklaring aan den eed een bijzonder 
karakter ontleent. In welken vorm hij is afgelegd, bij 
monde of geschrifte, persoonlijk of door een bijzonder 
daartoe geinagtigde, of hij aan de verklaring voorafgaat 
of haar volgt (2), of hij met het oog op die bijzondere 
verklaring is afgelegd of door eene referte (als bijv lorbeeld 
bij op den ambtseed opgemaakte verklaringen) daaraan 
verbonden is , is onverschillig. Zoodra de verklaring aan 
eenigen afgelegden eed een bijzonder karakter ontleent, 
bestaat er eene verklaring onder eede. 

Bij de wet van 2(i November 1873 (Staatsblad n°. 175) 
is art. 96 wetb. van strafv. in dien zin aangevuld, dat 
het mogelijk wordt , reeds vóór de behandeling van de 
zaak ter open bare te egtzitting b e ë e d i g d e getuigenissen 
te doen afleggen, opdat bet gemis daarvan geen beletsel 
zoude zijn tot verkrijging van uitlevering. Yalschheid in 
zoodanig getuigenis is thans niet strafbaar. Kr bestaat 
echter in het stelsel van dit ontwerp geen voldoende grond, 
eene u i t z o n d e r i n g aan te nemen ten einde dezegetui-
genissen te onttrekken aan de werking van art. 228 waarin 
zij volkomen panen. 

Slechts één verzwarende omstandigheid is aangenomen , 
die namelijk dat de verklaring is afgelegd in eene strafzaak 
ten nadeele van een beklaagde of verdachte. Dit geeft aan 
het misdrijf een bijzonder ernstig karakter. In den gewonen 
meineed als vergrijp tegen de openbare trouw ligt dat) 
tevens zulk een zwaar vergrij]) tegen den beklaagde of 
verdachte Opgesloten, het misdrijf kan zulke vreesselijke 
en onherstelbare gevolgen na zich slepen, dat den regter 
de gelegenheid moet worden gegeven deze verzwarende 
omstandigheid bij de toepassing der strafwet bijzonder in 
aanmerking te nemen. 

Art . 33!». In onderscheidene buitenlandsche wetgevin-
gen is de herroeping van de valsche verklaring, voordat 
men te dier zake vervolgd wordt of voordat zij een ander 
nadeel heeft toegebragt, als reden van straffer a c h t i n g of 
straffeloosheid aangenomen. Zoodanige bepaling is niet 
opgenomen. Het eenmaal voltooide misdrijf wordt door 
werkdadig berouw hier evenmin a h bij andere misdrijven 

(t) Zie art.'275 vlgg. Crimineel wetboek voor het kon. Holland, 
art. 379 vlgg. ontwerp 1827, BH. C, tit. VIII, boek I I , ontwerpen 
1842, 1847. 

(2) „ Verklaring onder eede " is daarom juister dan „ beöedigde 
„ verklaring ". 

nitgewiseht, terwijl de regter in de ruimte der Strafbepaling 
voldoende gedegenheid vindt om, zoo daartoe termen be-
staan, den vrijwilligen terugkeer tot de waarheid, de vrij-
willige afwending of herstelling van de schadelijke gevolgen 
van het misdrijf in acht te nemen. Zoo al de bepaling door 
enkele utiliteitsgronden wordt aanbevolen, zij is zonder 
afwijking van voor de andere misdrijven aangenomen be-
ginselen niet aantenemen. Bovendien is de vraag, hoelang 
eene herroeping als tijdig moet worden beschouwd, alleen 
op te lossen door allerlei zuiver willekeurige en in de praktijk 
ongerijmde termijnsbepalingen. I)e behoefte aan zoodanige 
bepaling heeft zich overigens onder het thans bestaande 
regt , dat haar evenmin kent , niet doen gevoelen. 

Daarentegen zijn twee redenen van straffeloosheid opge-
nomen , die op zuivere regtsgronden steunen. Te weten: 

a. de verzwijging van een feit, waarvan de mededeeling 
den spreker aan strafvervolging zou blootstellen; 

b. de valsche verklaring onder eede van hem , die niet 
vooraf opmerkzaam is gemaakt op zijne bevoegdheid 
om zich, wegens verwantschap, van bet afleggen 
van getuigenis te verschoonen. 

Ad a. Bij het stilzwijgen der meeste wetgevingen ten 
aanzien van dit gewigtig p u n t , is er een strijd van mee-
ningen ontstaan, waaraan een einde dient gemaakt te wor-
den. De leer, door vele fransche schrijvers ondanks dat 
stilzwijgen gehuldigd, behoort uitdrukkelijk te worden 
bekrachtigd, of de zekerheid te worden gegeven, dat de 
wetgever haar verwierp. Hier is een strijd tusschen den 
pligt om te spreken en het regt om voor zelfbehoud te 
waken. In hoeverre behoort de wetgever dit laatste te 
eerbiedigen? » I /hommage (zegt RlUTEB,) rendu a la vérité 
» malgré Ie péril qu'il peut entrainer, peut saus doute 
» ètre un acte de probité et mème d'héroïsme; inais la loi 
» pénale ne demande pas sux hommes des actions héroï-
» ques ' ' . Dit bewoog reeds in 1845 den wetgever in Baden 
om (art. 491) te bepalen : » Gegen den Zeugen , welcher 
» Thatsachen gegen lirmsums Wissen abgelnugnet oder 
» verschwiegen hat , findet keine Strofe s tat t , wenn es 
» Thatsachen sind, welclie gegen ihn eine strafgerichtliehe 
» Verfolgung nach sich ziehen kónnten oder ihn der óf-
» fentlichen Verachtung preisgeben warden" . Zijn voor-
beeld werd in Beijeren gevolgd, terwijl ook het oosten» 
rijksche ontwerp van 1 Nf>~ den meineedige straffeloos ver-
klaart , » wo er durch Angabe der Wahrheit das Selbst-
» bekenntniss eigener Schuld an einem Verbrechen oder 
» Vergehen batte machen mussen ". 

Eene transactie tusschen twee beginselen door verminde-
ring der bedreigde straf, gelijk de duitsche rijkswetgever 
zich veroorloofde, schijnt onverdedigbaar; het is alleen de 
vraag, binnen welke grenzen de wetgever het regt van 
den individu om zich ten koste van bet publiek belang te 
beschermen behoort te beperken. Het ontwerp 'wijst die 
grenzen aan door de woorden: a a n s t r a f v e r v o l g i n g 
k a n b l o o t s t e l l e n . Waar geen gevaar voor strafvervol-
ging bestaat, maar alleen beduchtheid van b. v. de al-
gemeene achting te verliezen , blijft art 228 van toepassing, 
maar kan de regter bij de oplegging der straf op deze 
omstandigheid letten. Doch waar het spreken eene erkenning 
zou moeten inhouden , waarvan later tegen den getuige 
misbruik zou kunnen gemaakt worden, moet de wetgever 
van hem niet eischen , dat hij door zelfopoffering zijnen 
pligt jegens de maatschappij vervulle. 

Ad b. De wetgever erkent het regt van den echtgenoot 
en de naaste bloedverwanten van een beschuldigde om zich 
te verschoonen van het afleggen van getuigenis. Maken 
zij, hoewel daarop aandachtig gemaakt , van dat regt geen 
gebruik, en leggen zij , met gezamenlijke toestemming van 
het openbaar ministerie en den beschuldigde, werkelijk 
getuigenis af, zoo worden zij teregt wegens meineed ge-
straft, indien zij de waarheid te kort doen. Doch ook in 
dit geval behoort bewezen te zijn , dat zij bekend waren 
met hun regt om zich te verschoonen. In den regel zal 
dat bewijs wel geleverd worden , doordien in hunne tegen» 
woordighejd de straks gemelde dubbele toestemming wordt 
verleend. Maar het wetboek van Strafvordering (art. 188) 
erkent de mogelijkheid, dat die toestemming niet is g e -
vraagd of gegeven. In dat geval brengt wel het hooren 
van de bedoelde personen nietigheid teweeg, doch de val-
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sche verklaring is eenmaal Bijgelegd , en /.onder ui tdruk-
kelijke uitzondering zou eene vervolging van den getuige 
wegens meineed kunnen worden ingesteld (1). 

TITEL X. 

ML'NTMISDKIJVEN. 

Als inuiitinisdrijven komen in aanmerking: valsche munt 
(art. 230), nmntscliennis (art. 232), uitgifte van valsche 
of geschonden munt (nrtt. 231 . 2 3 3 , 234), bezit van stollen 
of werktuigen tot valsche munt of inuntsehonnis (art. 236). 

Daar de muntmisdrijven te beschouwen zijn als uanran-
ding van de openbare trouw, blijft de a a r d van het straf-
bnre feit dezelfde hetzij dit ten opzigto van n e d e r l a n d -
s c h e , hetzij ten opzigte van v r e e m d e munt wordt 
gepleegd. In het eerste ge val behoort echter eene zwaardere 
s t r a f t e worden bedreigd (art. 235), omdat er meer ge-
vanr bestaat voor misleiding, de werkelijke schade voor 
de ingezetenen grooter is en de nederlandsche staat daardoor 
t evens nadeel lijdt. 

Het nederlandsche k o l o n i a l e geld is niet van het 
iie lerlan Isehe gescheiden. Dit beginsel van gelijkstelling 
werd reeds gevolg! in art. 21 der wet van 1 Mei 1854 
{Staatsblad n . 75) tot regeling van het muntwezen in 
Ned.-Indië en in de artt. 80—85 van het wetboek van 
strafregt voor Ned.-lndië (2). 

Ook bestaat er geen reden, bij nederlandsche zoomin 
als bij vreemde m u n t , om onderscheid te maken, zooals 
in de nrtt. 132, 133 C. P , naarmate van het m e t a a l 
waaruit munt is geslager.. 

Met de m u n t s p e c i ë n staat gelijk het m u n t p a p i e r . 
De munt! iljetten zijn evenzeer wettig betaalmiddel (3). 

Onder 's rijks muntspeciëi'. heeft men te verstaan stand-
penningen , pasmunt en negotiepenningen (4). 

Art». 2SÖ—233 . 1'it de beschouwing van het munt-
misdrijf. als eene aanranding van de openbare trouw, volgt 
ook weder de gelijkstelling in strafbaarheid van het na-
maken of vervalschen m e t o o g m e r k v a n m i s l e i d i n g 
(art. 230) met die misleiding zelve door h e t f e i t v a n 
u i t g i f t e van het valsche of vervalschte als echt en onver-
valscht (art. 231). Het meerdere gevaar, waaraan de valsche 
munt het verkeer blootstelt, wordt opgewogen door het 
meer r e g t l t r e e k s e n e nadeel, dat het feit der uitgifte 
teweegbrengt. Eveneens staat muntschennis (art. 232) ge-
lijk met de uitgifte van geschonden munt (art. 233). 

M u n t s c h e n n i s is weinig minder strafwaardig dan va l -
s c h e m u n t . Al verdient de volkomen gelijkstelling in 
straf van het ontwerp 1847 geene navolging, daar munt- j 
schennis in den regel van geringer beteekenis is en meestal 
een strafbaar opzet van ligteren graad aanwijst, toch is 
aan de andere zijde het aanmerkelijk verschil in straffen 
van het duitsche wetboek (5) niet te billijken, want er 
bestaan wijzen van muntschennis, vooral het inwendig 
snoeijen bekend onder den naam van uithalen, die voor 
niet-deskuudigen zeer bezwaarlijk te ontdekken zijn en 
bijgevolg het openbaar vertrouwen in zóó hooge mate 
schokken, dat het maximum der straf niet ver onder dat 
van art. 230 kan dalen. 

Geen muntmisdrijf zonder u i t g i f t e of o o g m e r k t o t 
u i t g i f t e . Wie tot eigen vermaak geld namaakt , ver-
valscht of in waarde vermindert en dat geld aan het ver-
keer ont t rekt , tast niet aan de betrouwbaarheid van het 
ruilmiddel , is niet schuldig aan eene aanranding van de 
openbare t rouw (6). Het begrip » uitgifte" ziet overigens 

(1) Vgl. Oostenrijk, ontwerp 1867, art. 175, ontwerp 1874, 
art. 169, en $ 157, D. Wb. , mitsgaders S C H W A Ï Z E in Archiv. 
des Criininalreehts, 1848 S. 347. 

(2) Eveneens art. 1 , tit. V I I I , boek I I , ontwerp 1847. 
(3) Vgl. art. 2 wet 26 April 1852 (SlaulsbUul n°. 90), tot uit-

gifte van muntbiljetten. 
(4) Arlt. 1—5 wet 26 November 1847 (Slaahhlatt n". 69) , tot 

regeling van liet ned. muntwezen. 
(5) S 146 D. Wb. , tucbtlmis van ten minste twee jaren, S 150 

gevangenis met of zonder geldboete. 
(6) Anders artt. 1 , I h. t. ontwerp 1847, artt. 160, 168 C . P . B . 

Het duitsehe wetboek past het beginsel onzuiver toe door in | 146 
n e v e n s „in Verkehr zu bringen " nog „zu gebrauehen" te voegen; 
over de moeijeljjkheden, die uit dien lioofde de uitlegging van % 147 
D. Wb. oplevert, zie MEKKEL by v. HOLTZKNDOBFF I I I , 222. 

zoowel op het e e r s t e in omloop brengen als het v e r d e r 
uitgeven van geld, dat reeds vóór de strafbare haiideling 
in omloop was. 

Art. 2 3 4 treft aan feit van veel* ligteren» aaxd. D© 
schuldige, die het voor echt ontvangene weder uitgeeft, 
heeft niet het oogmerk om zich wedorregtelijk te bevoor-
deelen, maar handelt alleen uit zucht om schade te ontgaan. 
Daarom is er ook geen strafbaar bedrog, vgl. ar t . 13&C. P . , 
art. 170 C. P. B. , § 148 I). Wb. ; waarvoor echter al de 
kenmerken aanwezig zijn bij het in. art. 357 omschreven 
verzilveren of vergulden van muntspeciën. 

Art. 2 3 0 . Zoodra vaststaat,, dat het voorwerp hetzij ui t 
zijnen aard, hetzij blijkens de omgeving en verhouding 
waarin het voorkomt, b e s t e m d is tot het plegen van 
een muntmisdrijf, is dit artikel, van toepassing. Ook het 
t o t e i g e n g e b r u i k v o o r h a n d e n hebben van door 
anderen vervaardigde voorwerpen is strafbaar. 

S t o f f e n of w e r k t u i g e n omvat behalve de metalen 
en instrumenten ook de scheikundige hulpmiddelen, die 
tot vervaardiging van valsche munt dienstig zijn. 

Eene bijzondere strafverzwairing voor de muntbeambten 
of werklieden , die nederlandsche munt namaken, gelijk in 
art. 6 wet 24 April 1836 (Staatsblad n*. 13) en art. 2ge-
wijzigd ontwerp 1847, past niet in dit wetsontwerp. Ten 
aanzien van de ambtenaren bij de munt is de algemeene 
strafverzwaring van art. 5.4 toereikend, en wat de aan de 
munt verbonden werklieden betreft, zoo is er geen grond 
hen uit te zonderen van het gemeene regt. De grenzen 
van het minimum en maximum zijn ruim genoeg gesteld 
o m , zoo noodig, het beroep van den beklaagde bij de 
bepaling der straf in aanmerking te nemen. 

TITEL XI. 

VALSCHHEID IN ZEGELS EN MERKEN. 

I. 

Zegels (art. 238) . 

Van de zegels komen in aanmerking > belasting", post-
en telegramzegels". Men behoort zich te bepalen tot feiten 

I waaruit regtsgevolgeu kunnen geboren worden en wTaarvan 
dus nadeel te vreezen is (1). Daarom is, met onderscheidene 

j nieuwe wetboeken, het namaken van het rijkszegel, eene 
daad in art. 139 O. P. met de doodstraf bedreigd , niet 
strafbaar (2). Er bestaat toch geen wettelijk voorschrift, 
waarbij het gebruik hetzij van het gr j o t , hetzij van het 
klein (3) rijkszegel voor de geldigheid van een enkel stuk 
tot vereischte wordt gesteld; als onmisbaar vereischte is 
het zegel vervangen door de handteekening; namaken van 
het zegel veroorzaakt dus niet de voor het misdrijf van 
valscheid gevorderde mogelijkheid van benadeeling. Om 
dezelfde reden is ook gezwegen van de in het italiaansch 
ontwerp vernielde zegels, die door eenige openbare magt 
of ambtenaar gebezigd worden. Wel is waar bepaalt art. 45 
der wet van 9 Jubj 1842 (Staatsblad n°. 20), i'.at ieder 
notaris een door de wet omschreven zegel moet hebben 
en dat alle door hem uit te geven akten , grossen, af-
schriften en uittreksels een afdruk van dat zegel (4) zullen 
dragen , doch het gemis van d i t zegel maakt de akte niet 
ongeldig, maar stelt alleen den notaris aan eene boete bloot. 

Het namaken, vervalschen of wederregtelijk gebruiken 
van eenig ambtelijk zegel kan overigens een middel wezen 
tot opligting. De daad is dan strafbaar krachtens art. 354 

(1) Mitsdien z.jjn de algemeene bewoordingen van de artt. 5 en 
6 , tit. V I I I , boek I I , ontwerp 1847 niet aan te bevelen. 

(2) Vgl. de bedenkingen van CnAüVEAU en HKLIE I , n°. 1437. 
(3) Gebezigd op de brieven van naturalisatie en van wettiging 

en op de zoogenaamde creatiebricven van notarissen. 

(4) Anders is de terminologie in dezen ti tel , waar het werktuig 
overal s t e m p e l , de afdruk z e g e l , m e r k of t e e k e n heet. 
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zonder dat liet noodig is , dit middel tot opligting afzon-
derlijk in de wet te nemen. 

B e l a s t i n g z o g e l s . Deze uitdrukking omvat niet al-
leen het gezegeld papier vermeld in de wet van 3 October 
1843 (Staatsblad n . 47), betreffende het regt van zegel, 
<w het plakzegel van de wet van 9 April 1869 (Staatsblad. 
n*. 61) , betrekkelijk de invoering van een plakzegel voor 
handelspapior (1), maar alle belastingzegels, die later mog-
ten worlen ingevoerd krachtens de noderlandschu wet en 
ook nu reeds alle vreemde belastingzegels. 

P o s t z e g e l s zijn alle zegels, die de postadministratie 
voor brieven, briefkaarten , drukwerken , monsters van 
koopwaren en postwissels in gebruik stelt , onverschillig 
of zij opgeplakt worden of ingedrukt zijn. Het bij art. 3 
der wet van 5 Julij 1855 (Staatsblad n°. 61) gewijzigd en 
bij art. 5 der wet van 22 Julij 187Q (Staatsblad n°. 138) 
uitgebreid art. 9 der wet van 12 April 1850 (Staatsblad 
n*. 15) tot vaststelling van het brief port en tot regeling 
van de aangelegenheden van de brievenposterij, vervalt. 

T e l e g r a m z e g e l s zijn hier te lande ingevoerd bij 
kon. besluit van 14 Augustus 1876 (Staatsblad n°. 172). 

II. 

Merken (artt. 239-241) . 

Tusschen deze bepalingen over n e d e r l a n d s c h e mer-
ken en teekenen bestaat een naauw verband. Toch is het 
raadzaam, a f z o n d e r l i j k over den waarborg, den ijk en 
de overige merken en teekenen te handelen; het eigen-
aardig karakter van elk der strafbare feiten blijft dan 
zuiverder bewaard en er is gelegenheid tot eene behoor-
lijke strafgradatie. 

Art . 23!» vervangt het tweede lid van art. 9 en het 
vierde lid van art. 13 der wet van 18 September 1852 
(Staatsblad n°. 178) omtrent den waarborg en de belasting 
der gouden en zilveren werken , in verband met de artt. 
140—143 C. P. De bepalingen moeten met het algemeene 
stelsel omtrent valschheid in overeenstemming worden 
gebragt. 

Art . 8 4 0 omvat niet het wederregtelijk wegmaken van 
het afkeuringsmerk waarmede, krachtens het tweede lid 
van art. 20 der wet van 7 April 1869 (Staatsblad n°. 57), 
maten, gewigten en weegwerktuigen , die niet aan de wet-
telijke voorschriften voldoen, bij den herijk worden voorzien. 
Dit feit immers valt onder het bereik van art. 199, omdat 
daardoor wordt verijdeld eene ambtsverrigting , die ter uit-
voering van eene wetsbepaling is ondernomen. 

Art . 8 4 1 betreft alle in de artt. 239 en 240 niet ge-
noemde merken, die van overheidswege op goederen of 
hunne verpakking worden geplaatst hetzij die plaatsing 
vrijwillig, op nanzoek van den belanghebbende, geschiedt, 
hetzij een wettelijk voorschrift haar gelast. Inzonderheid 
voor provinciale en gemeentelijke merken is deze bepaling 
van gewigt; deze trouwens worden ook thans door de regt-
spraak ouder art. 142 C. P. begrepen; zie arrest van den 
hoogen raad van 14 Jan. 1852 (Weekblad n°. 1389). 

Geheel analoog aan art. 239, n°. 3 is het sub n". 3 van 
art 241 strafbaar gestelde gebruik van echte merken tot 
dekking van goederen, waarvoor deze merken niet bestemd 
waren. 

III. 

Andere strufbepaüntjeu (artt. 242—244). 

Art. 8 4 8 treft weder het gebruiken of doen gebruiken 
door hem, die aan de valschheid zelve geen schuld heeft 
(vg. artt. 65 tweede lid, 231 , 233). Niet vermeld is bier 
het binnen het rijk in Europa invoeren, waarvan alleen 
ten opzigte van geld en bankbilletteu als circulatiemiddel 
(artt. 231 , 233, 253) gewag moet worden gemaakt. 

(1) Voor de artt. 4 en 6 van deze wet komen in de plaats de 
artt. 238 en 242 van het ontwerp. 

Art. 8 4 3 . Bik aanwenden van reeds gebruikte zegels 
als waren zij ongebruikt, behoort strafbaar te waan . Mm 
vergelijke met deze bepaling het voorlaatste lid van art. 9 
der in 1855 en 1870 gewijzigde post wet. Belasting-, post-
en telegramzegels is hier, even als in art. 238 , een 
g e n e r i e k e term. Zoo is de strafbepaling vantoepassing 
op hem, die na het zegel van eene reeds gebruikte brief-
kaart van het daarop door de postadministratie gestelde 
merk te hebban ontdaan en het geschrevene uitgewischt, 
de kaart ten tweede male gebruikt; het gebruik van de 
briefkaart sluit in zich het gebruik van het daarop afge-
drukte zegel. 

A l s w a r e n zij o n g e b r u i k t . Deze bijvoeging is 
noodzakelijk ten einde den schuldeloozen handel in gebruikte 
postzegels vrij te laten. Het herhaald gebruik van hetzelfde 
zegel z o n d e r dat men dit zegel als ongebruikt wildoen 
voorkomen, is niet naar het strafwetboek maar naar fiscale 
voorschriften te beoordeelen. Vgl. art. 7 wet 3 Oct. 1843 
(Staatsblad n°. 47). 

Art. 8 4 4 stemt overeen met art. 236. Het veelvuldig 
gebruik van postzegels in engeren zin bij geldverzendingen , 
in plaats van pasmunt, maakt de gelijkstelling noodzakelijk. 

TITEL XII. 

VALSCHHEID IN GESCHRIFTEN. 

In dezen titel wordt gehandeld over de bij name aldus 
genoemde v a l s c h h e i d in g e s c h r i f t (artt. 246. 247) 
en over andere valschheden die ook in g e s c h r i f t e n 
worden gepleegd (artt. 248—255). 

Het g e b r u i k m a k e n wordt, evenals bij valsche munt 
en valschheid in zegels en merken, met gelijke straf be-
dreigd als het v a l s c h e l i j k o p m a k e n en v e r v a l s e n e n . 
Het gebruik strekt zich intusschen verder uit dan de 
valschheid, inzoover namelijk dat men ook gebruik kan 
maken van eene valschheid die men zelf, als zijnde geen 
geneeskundige, (art. 249) of ambtenaar (artt. 400—402), 
niet plegen kan. In het eerste geval staat het gebruik 
maken door den niet-geneesheer gelijk , in het laatste ge-
val wordt het partijtrekken van de valschheid des ambte-
naars vereenigd met de daaraan het meest nabijkomende 
valschheid van een bijzonder persoon (artt. 247, 251,252). 

Tusschen binnen- en buitenlandsche geschriften i s , be-
houdens de bijzondere regelen van de artt. 253 en 254 , 
geen onderscheid gemaakt. 

Art. 8 1 « . De algemeene vereischten van valschheid 
in geschrift zijn: a. een geschrift dat op zijn minst tot 
bewijs van eenig feit kan dienen ; b. het valschelijk opmaken 
of vervalsenen ; c. het oogmerk om het geschrift als echt 
en onvervalscht te gebruiken of door anderen te doen ge-
bruiken; d.de mogelijkheid dat uit dat gebruik nadeel ontsta. 

Ad a. Het valsche of vervalschte stuk moet óf onmid-
delijk een bron van regten wezen, óf althans tot bewijs 
van eenig feit kunnen dienen. De bepaling sluit zich aan 
bij art. 1902 B. W . en moet noodwendig worden uitgedrukt 
in ruime bewoordingen , waarvan de regtspraktijïc nader 
de grenzen heeft aan te wijzen. Het misdrijf toch kan zich 
onder velerlei zeer verschillende vormen voordoen en eene 
beperking b. v. tot geschriften, die in foro als » schriftelijk 
bewijs" regtsgevolgen hebben, ware niet gewettigd (1). 
Voldoende is het als het stuk hetzij bij den regter als 
»begin van bewijs door geschrift" of als vermoeden 
(artt. 1939, 1959 B. W.) in aanmerking kan komen, hetzij 
administratief tot bewijs van eenig feit kan strekken. 

(1) Opmerking verdient, dat bjj de oogenschynljjk engere uitdruk-
king van §267 D. Wb.: „ welche zum Beweide von Rech ten 
„ oder K e c h t s v e r h a l t n i s s e n von Erheblichkeit ist", door 
MERKEL wordt aangeteekend: „ An den Beweis im Processe und 
„ an eine duren die Gesetzgebung begründete Beweiskral't iat hierbei 
„nicht ausschliessend zu denken. Es genügt, wenn betreffenden 
„ Objekten ini V e r k e h r e , wenn auch nnr innerhalb eines be-
„ schrankten Kreises von Personen, die Bedeutung eines Beglaubi-
„ gungsmittels t h a t s a c h l i c h zukömmt". v. HOLTZENDOBFF III 
789. Zie ook OPPEMHOFÏ, 6de uitg., aant. 40 op § 267. » 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 
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Ad b. Art. 24G is niet beperkt tot de m a t e r i e l e 
vervaardiging van valsche of verandering van echte stuk-
ken ; de woorden »geheel of ten deele valschelijk op-
maakt '' omvatten ook gevallen van faux intellectuel. 
Wanneer een niet-ambtenaar 1). v. in een geschrift iets 
anders stelt dan hem is opgegeven, wordt door dezen 
ontrouwen penvoerder het geschrift geheel of ten deele 
valschelijk opgemaakt. Insgelijks bij onware opgaven in 
koopmansboeken; de koopman die valsch boekt, schept 
zich zoo een titel, een bewijs. « T e n d e e l e valschelijk 
opmaakt" ziet mede op de vermelding in een geschrift 
van valsche namen of hoedanigheden. 

Eene afzonderlijke vermelding van het abus de blanc-seing 
is bij de wijze waarop deze wetsvoordragt het begrip van 
valschheid in geschrift uitdrukt, overbodig. Het va l s che -
1 ijk o p m a k e n en het d e s b e w u s t van he t v a l s c h e 
s t u k g e b r u i k maken dekken dit begrip volkomen. 
Voor de in de nieuwe wetboeken niet voorkomende onder-
scheiding van art. 407 C. P. naarmate het blanc-seing al 
of niet aan den schuldige was toevertrouwd, bestaat geen 
voldoende grond. 

Art. 193 C.P.B, vermeldt naast het » faux en écritures" 
ook het » faux dans des dépêches télégraphiques". Dit 
voorbeeld is niet gevolgd. G e s c h r i f t omvat alle in letter-
of cijferschrift gestelde stukken en dus ook telegrammen. 

Ad c. De valschheid wordt eerst strafbaar door het 
oogmerk om bet valsche of vervalschte stuk als echt en 
onvervalscht te gebruiken of door anderen te doen gebrui-
ken, maar meer dan dat oogmerk van misleiding (1) 
wordt tot het wezen van, het misdrijf van valschheid in 
geschrift zoomin vereischt als tot dat der twee andere soor-
ten van valschheid. in den tienden en elfden titel behan-
deld. Geheel andere inzigten omtrent het subjectief ver-
eischte van valschheid in geschrift gelden thans in regt-
spiaak en praktijk. Zonder hechten grond in de wet (2) 
wordt algemeen aangenomen, dat er geene strafbare valsch-
heid in geschrift bestaat dan die met bedriegelijk opzet 
(intention frauduleuse, intention de nuire) gepleegd. Deze 
leer, die berust op eene verwarring van de vereischten van 
valschheid en bedrog en niet zelden gepaard gaat met eene 
verwisseling van m o t i e f en o o g m e r k , geeft in de prak-
tijk aanleiding tot veel weifeling en onzekerheid, daar het 
eigenlijk karakter der intention frauduleuse als element 
der valschheid moeijelijk is te omschrijven , en voert tot 
straffeloosheid van menig feit, waardoor het noodzakelijk 
vertrouwen in authentieke of erkende onderhandsche ge-
schriften te stellen op gevoelige wijze wordt geschokt. Het 
is dus wenschelijk, dat door eene juiste en bepaalde om-
schrijving van het kenmerkend subjectief vereischte der 
valschheid, het onderzoek of er al dan niet is gehandeld met 
de bedoeling om zich zelven te bevoordeelen of anderen te 
benadeelen of met wat men anders onder de intention 
frauduleuse mogt willen verstaan, van geen belang meer 
zij voor de vraag of er misdrijf is gepleegd. Zij zal niet-
temin van belang blijven voor de vraag, welke straf moet 
worden toegepast. 

Ad d. Nevens het oogmerk van benadeeling, het be-
driegelijk opzet vordert de jurisprudentie thans tot straf-
baarheid van valschheid in geschrift de mogelijkheid van 
benadeeling (possibilite de nuire). Moet het eerste vereischte 
worden ter zijde gesteld , het tweede daarentegen moet een 
hechten grondslag in de wet verkrijgen. Zonder mogelijk-
heid van benadeeling geen strafbare valschheid. De openbare 
trouw wordt eerst daar aangerand waar zij bestaat. Nu be-
hoeft dat vereischte niet uitdrukkelijk te worden vermeld bij 
de valsche munt en de valschheid in zegels of merken, om-
dat zij daar in den aard der zaak is gelegen zoodra het 
voortbrengsel der valschheid, met het oogmerk om het 
voor echt te doen doorgaan , aanwezig is. Anders bij ge-
schriften. Niet ieder geschrift heeft eenige waarde in het 
verkeer. Mogelijkheid van benadeeling in het algemeen , 
in abstracto is eerst dan aanwezig als het geschrift vol-

(1) Het dnitsche Tauschung . Vgl. § 267 van het duitsche 
wetboek en OPPENHOPP , aant. 25 volg. 

(2) Alleen in art. 146 en in geen der andere artikelen van den 
C. P. die over valschheid in geschriften handelen, vindt men het 
woord frauduleusement. 

doet aan de vereischten in de wet omschreven (zie ad a). 
Waar zij ontbreken is alle verder onderzoek, of uit het 
voorgenomen of werkelijk gebruik nadeel kan ontstaan , 
overbodig. Voldoet daarentegen het geschrift aan de eischen 
van art. 246, dan moet nog bewezen worden, dat er is 
mogelijkheid van benadeeling in concreto, m.a. w. dat uit 
het voorgenomen of werkelijk gebruik nadeel kan ontstaan. 
Dat nadeel nader te omschrijven ligt niet op den weg des 
wetgevers. Of het bestaat, is eene zuiver feitelijke vraag, 
welker beslissing in iedere zaak, gelijk nu , aan het vrije 
oordeel des regters moet worden overgelaten. In slotsom, 
in welke geschriften valschheid gepleegd kan worden maakt 
de w e t ui t , of uit het voorgenomen of werkelijk gebruik 
van zoodanig geschrift in eene bepaalde zaak nadeel kau 
ontstaan beslist de r e g t er. 

Art. 247. Voor de zamenvoeging van de sub n°. 2-5 
vermelde stukken met authentieke ak*en (n°. 1) bestaat 
een gemeenschappelijke grond. Valschheid in verhandel-
bare ell'ecten of in voor omloop bestemd crediet- of handels-
papier draagt eenigermate een gemeengevaarlijk karakter. 
Zoodra één dezer stukken gebleken is valsch .te zijn, wor-
den alle andere van dezelfde soort gewantrouwd. Deze 
benadeeliug van het algemeen crediet, gepaard aan de 
moeijelijkheid om zich in den handel tegen dergelijke 
valscliheden te vrijwaren, maakt het noodzakelijk de 
zwaardere straf tegen valschheid in authentieke akten 
hierop van toepassing te verklaren. 

A u t h e n t i e k e a k t e n . Vervalsching gepleegd in de 
grootboeken der nationale schuld of het vervaardigen van 
valsche bewijzen of uittreksels of het vervalschen daarvan 
(art. 13 tit. VIII. boek II ontwerp 1847) is hieronder be-
grepen; de grootboeken zijn door het staatsgezag gere-
geld en worden door ambtenaren beheerd. Bijzondere straf-
verzwaring is onnoodig. 

Of o p e n b a r e i n s t e l l i n g , Men denke o. a. aan de 
waterschappen. 

V e r e e n i g i n g , s t i c h t i n g of v e n n o o t s c h a p . On-
der deze algemeene benamingen is de coöperatieve vereeni-
ging van zelf begrepen. 

Voor omloop b e s t e m d c red ie t - of h a n d e l s -
p a p i e r omvat ook de vreemde en nederlandsche bank-
billetten. Alleen voor het in voorraad hebben of den invoer 
van valsche of vervalschte nederlandsche bankbilletten 
geldt de bijzondere strafbepaling van art. 253. 

Art. 2 4 8 betreft het faux intellectueel,' door bijzondere 
personen in authentieke akten gepleegd. Het kenmerkend 
vereischte van dit misdrijf, aan het slot van art. 147 C. P. 
uitgedrukt door de woorden recevoir et constater (1), 
wordt hier teruggegeven door de woorden aangaande een 
fei t van w e l k s w a a r h e i d de a k t e moet doen 
b l i jken . Het is immers noodig, dat de akte, waarin men 
te kwader trouw de onware opgave doet opnemen, bestemd 
zij niet alléén om van de o p g a v e , maar ook om van de 
waarheid van he t o p g e g e v e n feit bewijs te leveren. 
Houdt men dit in het oog, dan kan de beklaagde, of de 
getuige, die leugenachtige opgaven doet opnemen in een 
proces-verbaal der instructie, of de partij in een burgerlijk 
geding, die hetzelfde doet in een proces-verbaal van ver-
hoor op vraagpunten (art. 243 Burg. Regtsv.), niet als 
falsaris worden veroordeeld. Geheel anders is het b. v. bij 
geboorteakten (art. 316 j . artt. 126, 1°. en 127 B. W.), 
bij akten van overlijden (art. 126, 4°. j . 128 B. W.), bij 
scheepsverklaringen (art. 379 ygg- Wetb. van Kooph.), bij 
attestatiën de vita, enz. Zij leveren met het bewijs der 
o p g a v e ook het (min of meer volkomen) bewijs van het 
aan den instrumenterenden ambtenaar, in overeenstemming 
met de bestemming der akte o p g e g e v e n fe i t , voor 
zooveel namelijk het feit betreft, voor welks constatering 
de akte dient. Eene geboorte-akte b. v. strekt om het feit 
der geboorte te bewijzen: eene valsche opgaaf omtrent da t 
feit kan het misdrijf van art. 248 opleveren, niet die om-
trent eene andere omstandigheid, die daarin vermeld wordt. 
» Le crime n'existe qu' autant que Ie faux porte sur des 

(1) Vgl. de arresten van den hoogen raad van 29 Maart 1865 
ned. regtspr., 79ste dl., § 41, en van 14 Oct. 1878, Weekblad van 
het liegt, n\ 4306, het laatste in verband met het in raadkamer 
gewezen arrest van 30 April 1878, ned. regtspr., 118de dl. § 47. 
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faits quu 1'acte a pour objet de constater. Ainsi la fauase 
déclaration dans un acte Je naissance que les père et mère 
de 1'enfant sont mariés, ne constitue point un faux cri-
miner' (1). Dit behoort tot het wezen van het misdrijf. 

De beperking van art. 246 tot geschriften, die op zijn 
minst tot bewiis van eenig feit kunnen dienen, behoeft hier 
niet met zoovele woorden te worden herhaald, daar e l k e 
authentieke akte een bewijsmiddel is. 

In de uitdrukking van het voor het faux intellcctuel van 
het eerste lid vereischte strafbaar oogmerk is eenige af-
wijking merkbaar van de beide voorgaande artikelen; 
oogmerk tot gebruik van de a k t e als ware de o p g a v e 
van den schuldige overeenkomstig de waarheid. Het eigen-
aardige dezer soort van valschheid is hiervan oorzaak; 
wanneer een ambtenaar ter goeder trouw valsche opgaven 
relateert, dan is de a k t e die dat relaas bevat, werkelijk 
in overeenstemming met de waarheid. 

Art. 249 . Opze t t e l i jk . Het opzet behoeft niet nader 
te worden aangeduid, want het in art. 246 omschreven 
oogmerk is hier van zelf aanwezig. 

De meerdere strafwaardigheid van het bijzonder geval, 
in het tweede lid voorzien, is niet twijfelachtig. Het 
maximum der straf behoort gelijk te staan met het maxi-
mum in art. 305 bedreigd, wegens de kracht die de wet 
aan de geneeskundige verklaring tot opneming in een 
krankzinnigengesticht toekent, terwijl bovendien de ge-
neesheer ook de hoofdschuldige wezen kan. 

Art. 253 slaat terug op de artt. 231 en 233, art. 25 J 
op art. 234 en art. 255 op art. 236. 

TITEL XIII. 

MISDRIJVEN TEGEN DEN BURGERLIJKEN STAAT. 

I. 

Verduistering van staat (art. 257). 
Art. 323 B. W. bevat eene bepaling over den aanvang 

van »de lijfstraffelijke regtsvordering wegens het misdrijf 
» van verduistering van staat". De qualilicatie vindt men 
in zoo algemeene termen niet terug in het geldende wet-
boek van strafregt, maar men mag aannemen, dat de 
burgerlijke wetgever, haar bezigende, geen ander misdrijf 
op het oog had dan dat van art. 345 C. P., de wegmaking, 
verwisseling of onderschuiving van een kind bij of kort 
na de geboorte. 

In het nieuwe wetboek van strafregt is het wenschelijk 
de uitdrukking van het burgerlijk wetboek over te nemen, 
niet alleen om de noodige overeenstemming in de termi-
nologie tusschen beide wetboeken te bevorderen, maar ook 
en vooral, omdat de qualificatie verduistering van staat 
het feit, dat hier strafbaar moet worden gesteld , zeer juist 
aanduidt. 

Dat feit is elke handeling, waardoor eens anders afstam-
ming opzettelijk onzeker wordt gemaakt. Die handeling kan 
bestaan in valschheid in een onderhandsch of authentiek 
geschrift, maar dan is er concursus idealis met valschheid in 
geschriften, en de regtsvordering te d i e r zake tot toe-
passing van de gelijke of zwaardere strafbepalingen van 
de artt. 246—248 moet, ook met het oog op de onschend-
baarheid der registers van den burgerlijken stand, niet 
beheerscht worden door art. 323 B. W. 

E l k e h a n d e l i n g . Dus niet de beperking tot de in 
art. 345 C. P. genoemde daden. Er is geen reden om 
andere handelingen, waardoor opzettelijk eens anders staat 
onzeker wordt gemaakt, buiten het bereik der strafwet 
te stellen. Die beperking vindt men ook niet in de duitsche 
wetboeken; zie art. 267 van het beijersehe, § 138 van het 
pruissische en § 169 van het rijkswetboek. Bezigt men de 
algemeene uitdrukking van het artikel, dan is het ook 
onnoodig, met de aangehaalde wetboeken , ééne species , 
de onderschuiving of verwisseling van een kind, als voor-
beeld te noemen (2). 

(1) Vgl. CHAUVEAU et HÉLIB, I, n*. 1609, en BLANCHE, I I I , 
bl. 220 enz., alsmede OPFENHOFF, § 271, aant. 11 en 16. 

(2) De opmerking werd reeds gemaakt door JOHN in de toe-
lichting van § 105 van ijjn ontwerp van een strafwetboek voor 
den noordduitschen Bond (S. 396). 

Eens ande r s . Dus ook in het object der handeling 
niet de beperking van art. 345 0. P. waarvoor bezwaarlijk 
eene goede reden te geven is. Het misdrijf bestaat altijd 
wanneer iemand door eenige handeling opzettelijk eens 
a n d e r s a f s t a m m i n g , dat is het feit van eens anders 
geboorte uit eene bepaalde vrouw op een bepaald tijdstip, 
onzeker maakt (1). 

Handelingen , die de strekking hebben om e i g e n af-
stamming onzeker te maken, kunnen, naar omstandigheden, 
strafbaar zijn als valschheid of bedrog, maar vallen niet 
onder de qualificatie van verduistering van staat. 

II. 

Bigamie (art. 258, 259). 

De bigamie wordt met meer grond onder dezen titel 
dan , gelijk in den C. P. en in liet duitsche wetboek, 
onder de misdrijven tegen de zeden gerangschikt. Immers, 
voor de strafbaarheid is niets meer vereischt dan de oogen-
blikkelijke daad van het huwen, geenszins eene onzedelijk 
geachte zamenleving. Deze daad maakt, door de burgerlijke 
actie tot nietigverklaring van het huwelijk die zij doet 
geboren worden, den staat van den tweeden echtgenoot 
en dien van de kinderen uit de onwettige verbindtenis ge-
sproten onzeker. Vgl. artt. 150, 151 B. W. 

Art. 258. Voor de toepasselijkheid van dit artikel is 
het opzet t o t bigamie, de wetenschap dus dat het vroeger 
huwelijk nog bestaat en niet door het sluiten van het 
volgende ontbonden wordt (art. 254, n \ 2, in verband met 
art. 549 B. W.) een bepaald vereischte. 

Het arglistig verzwijgen van een wettelijk beletsel voor 
een huwelijk, gevolgd door de voltrekking van dat hu-
welijk, en het verleiden tot het sluiten van zoodanig 
huwelijk zijn in onderscheidene duitsche wetgevingen aan-
gemerkt als misdrijven betreffende den burgerlijken staat (2). 
Strafbepalingen van dijen aard zijn onnoodig. De ambte-
naar van den burgerlijken stand kan zich van het bestaan 
van eenig beletsel vergewissen en, voorzoover noodig, is 
de nietigheid van het huwelijk een genoegzaam middel 
om dergelijke handelingen te weren. 

Art. 259. Ook de culpose bigamie behoort te worden 
gestraft; dikwijls toch zal het aangaan van een dubbel 
huwelijk te wijten zijn aan grove nalatigheid, b. v. wanneer 
men zich niet behoorlijk heeft verzekerd of zijn vroegere 
echtgenoot overleden is, of het vonnis van echtscheiding 
binnen den wettelijken termijn in de registers van den 
burgerlijken stand is ingeschreven (art. 276 B. W.) enz. 
Het zou echter te ver gaan ook in het geval van art. 258, 2°. 
de culpa te straffen; een opzettelijk onderzoek naar het 
bestaan en , waar dit bekend is, naar de ontbinding van 
het vroeger huwelijk van hem met wien men een huwelijk 
aangaat, kan niet worden gevorderd; hier is alzoo de 
wetenschap, dat de echtgenoot een dubbel huwelijk aan-
gaat, een noodzakelijk vereischte voor de strafbaarheid. 

TITEL XIV. 

MISDRIJVEN TEGEN DR ZEDEN. 

Het woord zeden heeft in het opschrift van dezen titel 
eene ruimere beteekenis dan in de rubriek der artt. 330— 
340 C. P. Het omvat, blijkens de artt. 270-272, niet 
alleen wat men pleegt te noemen de goede zeden (bonnes 
moeurs in art. 287 C. P.), de eerbaarheid, maar de zede-
lijkheid in meer algemeenen zin. Naar de volgorde van 
het ontwerp zal ook hier eerst worden gehandeld over de 
misdrijven tegen de eerbaarheid, daarna over de andere 
strafbepalingen van dezen titel. 

Vooraf ga een woord om reden te geven, waarom het 
o v e r s p e l niet meer onder de misdrijven is opgenomen. 

(1) Zie JACOBI, liet misdrijf van verduistering van staat. (Am-
sterdam, 1859), bl. 3, 4. 

(2) Art. 268 Beijeren, art. 317 Saksen, § 170 D. \Vb. 
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Het aanzienlijk Aantal echtscheidingen en scheidingen 
van tafel en bed, jaarlijks ter zake van overspel uitgespro-
ken , bewijst dat dit zedelijk kwaad, al let nieu alleen on 
de gevallen waarin het geregtelijk wordt geconstateerd, 
in Nederland niet zeldzaam is. Bn toch, hoe betrekkelijk 
gering is het aantal der wegens overspel ingestelde straf-
vervolgiugen (1). Hieruit blijkt dat de wapenen, die de 
strafwet aanbiedt, naar het algemeen gevoelen— immers 
overspel is «lechts op klagte vervolgbaar — ongeschikt 
zijn om het kwaad te bestrijden. Is dit algemeen besef'niet 
juist? Wel is waar is het overspel niet slechts een groot 
z e d e l i j k kwaad, maar ook een o n r e g t , doch dat ouregt 
is niet op doeltretl'ende wijze te beteugelen door middel 
van de s t r a fwe t . 

Wanneer men toch het overspel strafbaar wil stellen , 
heeft men de keus tusschen eene vervolging ambtshalve 
en eene vervolging alleen op klagte. Het eerste zal wel 
niemand begeereu ; de maatschappij zoude meer lijden door 
verstoring van huwelijken en huisgezinnen , door bekend-
making van schandalen, door verhindering van vergiffenis 
en verzoening , dan eene strafvervolging' haar ooit kou baten. 

Alzoo, vervolging op klagte. Doch daartegen gelden 
niet minder gewigtige bezwaren. Vooreerst treedt dan ten 
onregte, in de plaats van het belang der maatschappij bij 
de zuiverheid der echtverbindtenis, de krenking van het 
regt van den echtgenoot op den voorgrond, terwijl het 
nu t , dat men van ue straf tegen overspel verwacht, door 
de buiteugeineene zeldzaamheid van vervolgingen gemist 
wordt (2). En weikeu naam zal men geven aan de daad 
van den echtgenoot, die zijne wederhelft aan den strafregter 
overlevert ? Wat zijn de oorzaken zijner klagte V Niet anders 
dan óf eene onedele wraakoefening, óf — wat wel de meest 
gewone aanleiding is — de zucht om op de eenvoudigste 
en minst kostbare wijze echtscheiding te verkrijgen (art. 265 
B. W ). Vermijdt nieu met den diütschen rijkswetgever 
(§ 17Ü) dit laatste euvel, door eerst na voorafgegane 
echtscheiding eene strafvervolging wegens overspel toe te 
la ten, zoo verkrijgt die vervolging des te meer het karakter 
eener wraakoefening , houdt berusting in eene regtinatige 
vordering tot echtscheiding tegen en is onmogelijk voor 
de gezindten, die geene echtscheiding gedoogen. Bovendien 
verloopt op die wijze te veel tijd tusschen het feit en zijne 
vervolging, en geraakt nieu in nioeijelijklieden met den 
toestand van scheiding van tafel en bed. Een der voor-
naamste bewerkers van het duitsche strafwetboek (3), 
tevens grondig bekend met de behoeften der praktijk, stelt 
dan ook het dilemma: óf vervolging van ambtswege na 
echtscueidiug, óf straffeloosheid. Heeft men daartusschen 
te kiezen, zoo schijnt de keus niet twijfelachtig; hij die 
de ecluseueiumg te dezer zake niet wil belemmeren , moet, 
met het haiuburgsehe wetboek van 1869, het overspel 
straffeloos laten. 

Wei is hiertegen aangevoerd u a t , indien de wet den 
echtgenoot geene voldoening geeft, men gevaar loopt dat 
hij zich die door eigenrigting zal verschaffen, doch dit 
regtvaardigt de strafbaarueid niet. Ten aanzien van de 
hoofdschuldige, van de vrouw, h e e f t de man een wettig 
middel iu de echtscheiding. Niet alzoo ten aanzien van 
den deelgenoot aan het overspel, doch wie zal aannemen 
dat de vertoornde echtgenoot zal worden teruggehouden 
van daden van geweld alléén door het besef van de moge-
lijkheid eener strafvervolging? Uit is even onwaarschijnlijk 
als dat bij de overspeligen zei/e de straf beu reiging eenig 
gewigt in de schaal zou leggen. Daarenboven is het on-

(1) In het twintigjarig tijdvak 1850—1869 werden niet meer 
dan 113 veroordeelingen wegens overspel uitgesproken; hieronder 
waren slechts 25 mannelijke veroordeelden. Zie bijlage B van de 
Gereglelijke Slalisliek over 18G9. In de jaren 1870—1878 waren er 
44 veroordeelingen, waarvan slechts 13 mannen betroffen. 

(2) Niet alleen ten opzigte van de hoogst gebrekkige regeling 
van den code pénal, maar in het algemeen geldt de uitspraak van 
CHAVVEIV en HKLIE : „ Le législateur a environné la répression 
„ modérée qa'il poursuivait, de tormes multipliées qui la rendent 
„ presque inaccessible. I l semble q u ' a p r é s avoir formule le 
„ d é l i t , il en ai t r edou t e la pou r su i t e ; il s'est contenté 
„en quelque sorte d'édicter une haute lecon de mora le , en 
„ flétrissant 1'adultère, en y attachant la qualification de délit, mais 
„ il en a abandonné la répression a 1'action capricieusc et arbitraire 
„de 1'opinion et des moeurs". Theorie I I , n'. 2852. 

(3) De General-Staatsanwalt dr. SCHWABZE, zie bjj v. HOLTZEN-
DOBFF I I I , 296. 

regtskundig, den grond voor de straf baarheid van den een 
te zoeken in vrees voor feitelijkheden van de zijde van MO 
ander. Ook In andere gevallen blijft die vrees buiten aan-
nierking. Wat is grievender voor een vader dan de ver-
leiding zijner dochter? Toch blijft de verleider, behoudens 
de artt. 265 en 267, straffeloos. 

De slotsom is dus , dat ambtshalve vervolging van het 
overspel onmogelijk i s ; dat onderscheidingen en beper-
kingen ten dezen slechts tot nieuwe moeijelijkheden leiden ; 
dat de gebrekkige regeling in andere strafwetgevingen 
een kenteeken te meer i s , hoe de strafwetgever hier een 
terrein betreedt, waar niet hij maar alleen de burgerlijke 
wetgever te huis i s ; dat toch elke strafbepaling tegen 
overspel voor den staat grootere nadeelen dan voordeelen 
oplevert, en dat hij die noch door godsdienst, noch door 
zedelijkheid, noch door de openbare meening, noch door 
vrees voor eisch tot echtscheiding of voor bloedige wraak-
neming wordt afgeschrikt van het overspel, zich evenmin 
zal laten terughouden door de mogelijkheid eener straf-
vervolging (1). 

Misdrijven tegen de eerbaarheid (artt. 260—269). 

A. 

Schennis van de eerbaarheid, niet tegen bepaalde 
personen ger igt (artt. 260, 261). 

Art . 2 6 0 . De thans gebruikelijke term »openbare 
schennis der eerbaarheid" (art. 330 C. P.) is gehandhaafd. 
Up welke wijze men dit begrip ook ui tdrukke, e l k e be-
paling kan hier slechts aan wetenschap en praktijk baren 
inhoud ontleenen, en het is daarom verkiesselijk de 
b e s t a a n d e ui tdrukking — en daarmede dan ook de toe-
passing van de bestaande jurisprudentie — te behouden. 

De innovatie van het gewijzigd art. 1 tit. XVI , boek I I , 
ontwerp 1847, waar gesproken wordt van » schending der 
eerbaarheid in het openbaar", is dus niet overgenomen. 
Immers men kan niet de leer huldigen van de memorie 
van beantwoording, dat de schending van de eerbaarheid 
alléén strafbaar behoort te zijn »wanneer zij op eene 
o p e n b a r e p l a a t s geschiedt". Niet de toegankelijkheid 
van de plaats , maar de zigtbaarheid van het feit is hier 
beslissend, üok hij die zich voor het venster zijner woning 
ten aauschouwe van het publiek oneerbaar gedraag t , is 
strafwaardig (zie bij SCHOOXEVELD op art. 330 C. P.). 

Van daar dat het begrip van openbare schennis van de 
eerbaarheid op z i c h z e l f niet voldoende i s , en datdaar-
nevens behoort te worden vermeld de schennis van de 
eerbaarheid , waarbij een ander zijns ondanks tegenwoordig 
is. Er zijn toch vele plaatsen , die niet als openbare kunnen 
worden beschouwd, en waar nogtans een groot aantal 
personen bijeen zijn, die door geenerlei familiebanden zijn 
vereenigd, b. v. ziekenhuizen, kazernen, gevangenissen , 
spoorwegrijtuigen enz. Het is noodzakelijk ook daar de 
eerbaarheid van derden te beschermen. Maar aan den an-
deren kant zijn er tal van verrigtingen , die volkomen ge-
oorloofd, althans straffeloos, moeten blijven op zich zelve, 
terwijl men allerminst op dit punt in het private leven 
moet doordringen. In een en ander voorziet n°. 2 van dit 
artikel; de natuurlijke en geoorloofde functiën worden 
daardoor in geen enkel opzigt beperkt, maar zoodra deze 
van zoodanigen aard zijn, dat zij de eerbaarheid van een 
ander kunnen kwetsen, moet men ze verrigten buiten het 
oog van derden of althans van derden, die huns ondanks 
aanwezig zijn. 

Er zijn overigens n o o d z a k e l i j k e verrigtingen, die in 
ziekenhuizen, gevangenissen, kazernen m o e t e n geschie-
den in tegenwoordigheid van anderen, terwijl diezelfde 
handelingen in het openbaar gepleegd, met volkomen regt 
als openbare schennis der eerbaarheid zouden worden ge-
straft. De regter behoort door de wet te worden vrijgelaten 

(1) Vgl. TISSOT, introduction philosophique a 1'étude du droit 
pénal et de la réforme penitentiaire (1874), bl. 65—72. 



Bijlagen. [HO. 3.] 
Wetboek van Strafregt. 

Tweede Kamer 109 

in liet onderstele, Of liet feit, in d e o in s t a n d i g l i e d e n 
w a a r o n d e r h e t g e p l e e g d w e r d , de eerbaarheid 
schendt. 

Art. a » l . De uitdrukking van art. 287 O. P. contraire 
aux bonnes moeurs is hier vervangen door eene uitdrukking , 
die als het ware den weerslag geeft op die van art. 200. 
Aanstootelijk voor de eerbaarheid toch is wat de eerbaar-
lieid kwetst of schendt. Bij de ruime opvatting van het 
begrip van zeden in dezen titel is het bovendien nood-
zakelijk, het hier bedoelde begrip scherp ie bepalen ; maar 
tevens is het noodig de al te ruime uitdrukking van den 
Code Péiial uu (intern icrltt te beperken. Tol alle geschriften, 
zelfs lijvige boekwerken uitgebreid, zou de strafbepaling 
ver bulten de aan bet strafregt te stellen grenzen vallen. 
Tegen vrijwillig eigen teilen bederf de individuen te be> 
schennen behoort niet tot de taak der strafwet. Zij heeft 
alleen te waken tegen het kwetsen van eens anders eer-
baarheid , en dit geschiedt niet door boeken met onzedelijken 
inhoud, maar door zedelooze prenten of kleine schotschriften 
(iie, tentoongesteld of verspreid, zich ook huns ondanks 
aan personen opdringen, wier zedelijk gevoel er door ge-
kwetst wordt. i)e wijze van publicatie en verspreiding van 
deze onreine voortbrengsels stelt de openbare eerbaarheid 
aan gedurige kwetsing bloot en regtvaardigt eene straf-
bepaling welke, tot andere geschriften uitgebreid, toteene 
weinig raadzame ce/isura morum zou leiden. 

T e r v e r s p r e i d i n g in v o o r r a a d h e e f t . De nood-
zakelijkheid dezer bijvoeging, die in de artt. 122, 128, 
140 enz. niet voorkomt, is hier door de ervaring bewezen. 

B. 

Aanrandingen van de eerbaarheid gepleegd niet geweld of 
tegen kinderen en bewusteloozen (artt. 262—2(57). 

Art. 2 6 8 . De artt. 262 en 264 berusten op onderschei-
ding van twee handelingen , die in den Code Pénal op ééne 
lijn gesteld zijn. De praktische inoeijelijkheid om in elk ge-
geven geval te constateren, of al dan niet vleeschelijke 
gemeenschap heeft plaats gehad, regtvaardigt geenszins 
gelijkstelling ook in die gevallen , waarin het bewijs der 
vleeschelijke gemeenschap te leveren is. 

Het is niet geraden met het enkele woord v e r k r a c h -
t i n g ter aanwijzing van het misdrijf te volstaan, gelijk 
in het ontwerp van 1847 (art. 5 , tit. X V I , boek II) g e -
schied is. De omschrijving van art. 262 beeft ten doel, 
boven allen twijfel te stellen dat niet a l l e e n geweld 
zooals de regtspraak thans aanneemt (tuj SCHOONKVBLO op 
art. 3.'31 C. I\) — maar ook bedreiging met geweld als 
middel tot verkrachting kan gelden. 

B e d r e i g i n g m e t g e w e l d . § 177 D. \V. gewaagt 
van » Droiiung mit gegenwartiger Gefahr filr Leib oder 
»Leliën". Deze nadere bepaling ia intusschen meer in 
schijn dan in werkelijkheid eene beperking. Immers voor 
de strafbaarheid is steeds vereischt het bewijs van 
causaal verband tusschen de bedreiging en het dulden van 
den bijslaap; de bedreiging moet van dien aard zijn, dat 
zij voor de bedreigde als genoegzame dwang tot liet ge-
doogen van het feit kan beschouwd worden. De individu* 
aliteit van de handelende personen komt hier in hooge 
mate in aanmerking. De wet belemmere den regter niet 
door nadere aanduidingen, maar late hem voor elk gegeven 
geval volkomen vrij beslissen, of de bedreiging werkelijk 
de oorzaak van het dulden geweest is. Er bestaat geen 
reden, hier eene bijzondere, meer beperkende ui tdrukking 
te kiezen; de overal elders in het ontwerp gebezigde ter-
minologie verdient de voorkeur; ging de wetgever in dezen 
onderscheiden, welhaast zou de regtspraktijk tot gevolg-
trekkingen komen, die even weinig waren voerzien als 
beoogd (1). 

(1) Met regt zegt ScnwARZE naar aanleiding van § 177 D. Wb.: 
„ Das Uesetz nat die Bedrolinng naher bestimmt und bescliriinkt. 
„ Allein es ist in dieser Beschriinkung nur die consequente Durch-
, tührung des Gedankens, welche bei j eder c r imine l l straf-
„ baren N ö t h i g u n g massgebend ist. Die Vergewaltigung des 
„ Widerstands richtet sich ebenso wie letzterer selbst nach dem 
„ Werthe der Leistung etc. welche erzwungen werden soll". 
V. HOLTZESDORFF I I I , 310. 

Art. 2 8 3 voorziet met art. 205 in eene leemte, die door 
de fransche en belgitobe wetgevers ree Is voorhing isaan-
gevuld (I). Vleeschelijke gemeenschap namelijk en feite-
lijkheleu tegen de eerbaarheid van zeer jeugdige personen, 
krankzinnigen en bewustelnozen z o n d e r g e w e l d o n -
d e r n o m e n , zijn hier te lande straffeloos. Het zal wel 
Men betoog behoeven, dat dit niet alzoo mag blijven voort-
dtiren. De zeer jeugdige leeftijd of de bijzondere toestand 
dezer personen behoort gelijk gevolg te hebben als het 
geweld tegen anderen gepleegd. Het moet blijken , dat de 
dader met, den toestan I van krankzinnigheid of bewuste-
loosheid is bekend geweest. Opzettelijk is hier het woord 
kraukviuuig geuesigd e.i niet de uitdrukking \oot- 
komende in art. 47. Het gemis aan wilsbepaling ten ge-
volge van gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing 
van geestvermogens ware voor art. 263 een te ruim begrip. 

Het feit wordt gestraft als verkrachting, indien de dader 
zelf of een ander met zijn medeweten de vrouw in be-
wusteloozen toestand heeft gebragt ten einde haar weerloos 
te maken. Immers dan wordt niet eenvoudig misbruik 
gemaakt van eene g e l e g e n h e i d , maar het verijdelen 
van bet weerstandsvermogen is een m i d d e l , dat én in 
doel, en in werking geheel gelijk staat met geweld en 
bedreiging met geweld. 

Art. 2 6 4 . Hoewel onder «ontuchtige handelingen" 
ook » vleeschelijke gemeenschap " begrepen is (vg. art. 267), 
moest in dit en het volgend artikel onderscheid gemaakt 
worden met de zwaardere misdrijven voorzien in de artt. 262 
en 263. Het verleiden tot het plegen of dulden van vleesche-
lijke gemeenschap is echter in art. 263 niet vermeld, omdat 
daarvoor ('e algemeene bepaling van art. 265 nopens ver-
leiding tot het plegen of dulden van ontuchtige hande-
lingen genoegzaam kan geacht worden. 

Art. 26? . Voldoening aan eigen lust is scherp af te 
scheiden van de in het volgend artikel vermelde koppelarij 
{leuoeiiiiiim), daar zoowel de handeling als het oogmerk 
des daders geheel verschillend is (2). Inlien de voldoening 
aan eigen lust niet tevens openbare schennis der eerbaar-
heid insluit , en noch door middel van geweld of belrei-
g ing niet geweld, noch ten aanzien van personen die jonger 
dan veertien jaren , krankzinnig of bewusteloos zijn ge-
pleegd wordt, is zij alleen strafbaar voorzoover personen 
die een noodzakelijk gezag over anderen uitoefenen, zich 
daaraan ten aanzien van deze laatste schuldig maken. 
Art. 267 noemt deze verhoudingen ; er bestaat dan een grof 
misbruik van gezag tegenover personen , die door geboorte 
of door dwang van anderen verpligt zijn, zich aan dat 
gezag te onderwerpen. Het ontwerp 1847 heeft de bepaling 
te ver uitgestrekt door ook te omvatten dienstbare eu 
andere personen, die zich v r i j w i l l i g onder iemands 
opzigt gesteld hebben. 

De bepaling van dit artikel betreft alzoo een zelfstandig 
misdrijf da t , op een anderen grond steunende dan de in 
de artt. 262—266 omschreven misdrijven , aan de toepas-
sing dier bepalingen, in geval de daar gestelde vereischten 
aanwezig zijn , niet in den weg staat. 

W e e s h u i z e n . Een weeshuis behoeft niet altijd eene 
» instelling van weldadigheid" te zijn in den yin van art. 1 
der wet van 28 Junij 1854 {Staatsblad n". 100). 

Koppelarij (art. 268) . 

Het lenociiiium is strafbaar, indien blijkt dat iemand of 
uit winstbejag, óf als gewoonte personen jonger dan 
een en twintig jaren tot ontucht met anderen aanzet. 
Kene beperking van de strafbaarheid binnen deze gren-
zen is noodig, wegens den exceptionelen aard van 

(1) In Frankrijk by de herziening van 1832, in België door de 
wet van 15 Juny 1846. 

(2) Dit is beter in het oog gehouden in de §§ 174, 180 en 
181 D. Wb., dan in de artt. 7 en 8, tit. XVI, boek I I , ontwerp 
1847. Over het verschil van gevoelen te dezen aanzien , waartoe de 
Code Pénal zoowel de fransche en belgische als de nederlandsche 
regtspraak leidde, zie art., sub r.Scnoo C. adP.334 DELEV J N 

Handelingen der Staten-Geueraal. Bijlagen. 1878-1879. 
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het misdrijf, namelijk het b e g u n s t i g e n eener hande-
liutf die op zich zelve n i e t strafbaar is. 

Evenals In Mt. 334 C. P. is de leeftijd vun een en 
twintig jaren aangenomen. Door in plaats hiervan den 
leeftijd vnn nehttien jaren te stellen, zoo als in het ontwerp 
van 1847 was geschied , zou de prostitutie zeer worden 
bevorderd ei g zeer jeugdige meisjes gevaar loopen te 
bezwijken voor de verleiding van de door winzucht gedre* 
vene houders van publieke huizen. Dat de bestaande be-
paling de geheime prostitutie bijzonder bevordert. is ook 
niet gebleken. De exceptio i^-noiantiae kan hier evenmin 
als in andere bepalingen van dezen titel worden aangenomen. 

Eene afzonderlijke bepaling (n°. 1) is noodig ten aanzien 
van ouders of voogden. De zeer bijzondere verhouding, 
waarin zij tot hunne kinderen of pupillen staan, treedt in 
de plaats van het vereischte, dat de daad uit winstbejag 
of gewoonlijk geschiedt, en heeft ten gevolge dat als leeftijd 
van hen tegen wie het misdrijf gepleegd wordt, hier de volle 
duur der minderjarigheid moet worden aangewezen. Het 
kwaad komt niet zeldzaam voor, en preventieve maatre-
gelen zijn hier bijna nimmer mogelijk, terwijl men tegen 
de andere in art. 2G7 genoemde personen een wapen heeft 
in hun ontslag en dus ten hunnen aanzien de regel van 
art. 268 n°. 2 toereikend is. 

T e w e e g b r e n g t of b e v o r d e r t . Hij die teweeg-
brengt, is de causa move/is: hij die bevordert, is behulp-
zaam in hetgeen reeds door een ander besloten werd. 

Art. 2 6 9 strekt, voor de hier genoemde gevallen, tot 
aanvulling van art. 38 nc. 2. 

II. 

Andere strafbepalingen, (artt. 270—272). 

Misdrijven tegen kinderen (artt. 270, 271). 

AFt. 27©. De omschrijving van dit tegen een kind 
gepleegd feit is genoeg om het strafbaar te achten. Het 
behoort niet onder de overtredingen te worden gerang-
sc lnkt , maar onder de m i s d r i j v e n Immers, de bevor-
dering van het drankgebruik door kinderen is op zich zelf 
een onregt, gelijksoortig als de bevordering van iébauclies 
in engeren zin van het woord, en niet gelijk dedronken-
achap in de artt. 480 en 513 alleen strafbaar te stellen 
ter voorkoming van het kwaad, dat in dronkenschap ge-
pleegl wordt. 

Het ontwerp van 1847 bevat dan ook reeds eene soort-
gelijke bepaling (zie art. 14, tit. X V I , boek I I , en de 
daarvan door de regering gegeven toelichting), waarvan 
de thans voorgedragene vooral in drieledig opzigt afwijkt 
door: 1*. in plaats van 14 jaren te kiezen den tijd der 
strafregtelijke meerderjarigheid (Dijaren); 2°. het opwek* 
ken of verleiden op zich zelf te straffen, terwijl » het werk 
maken tot opwekken of verleiden en liet behulpzaam of 
bevorderlijk zijn" worden beheerscht door de gewone rege-
len van medeplichtigheid; 3°. het g e b r u i k van sterken 
drank te vermelden en niet het kwalijk te begrenzen 
misbruik. 

Art . 2 J 1 voorziet in twee andere misdrijven tegen 
kinderen, gepleegd door hen, die door de natuur endoor 
de wet in de eerste plaats met hunne verzorging belast 
zijn. Kr wordt bij de hier bedoelde feiten , evenals bij bet 
misdrijf van art. 268 n°. 1 , misbruik gemaakt van eene 
door de wet erkende en beschermde magt ten nadeele 
van het k ind , een misbruik dat niet straffeloos mag 
blijven , al wenscht men overigens zoo ver niet te gaan 
als de fransche wet van 19 December 1874, » relative a 
» la protection des enfants employés dans les professions 
> ambulantes". De leeftijd kan h i e r van 16 jaren tot 12 
jaren worden verlaagd , omdat deze misdrijven gemeenlijk 
met zeer jeugdige kinderen worden gepleegd , en het weèr-
standsvermogen van oudere kinderen te dezen opzigte 
genoegzaam is ontwikkeld. 

W e t t i g g e z a g . De ui tdrukking omvat elk door de 
wet regtstreeks of door den regter krachtens de wet toe-
gekend gezag , dus ook dat van dengene der ouders of 
van een derden persoon , wien in geval van echtscheiding 

of van scheiding van tafel en bed (art. 284. in verband 
met 301 B. W.) , ingevolge regterlijke beslissing, het kind 
wordt toevertrouwd. 

B. 

Wreede behandeling van dieren (art. 272). 

Niet, gelijk in § 360 n°. 13 van het duitsche strafwet-
boek, is de wreede behandeling van dieren onder de o v e r -
t r e d i n g e n te rangschikken; zij behoort onder de m i s -
d r ij v e n. Ook zonder wetsbepaling is het ongeoorloofde van 
het feit niet twijfelachtig, en het strafregtehjk voorschrift 
heeft geenszins eene uitsluitend preventieve; strekking. Op 
den voorgrond staat de kwetsing der zedelijkheid. Niet 
alleen die wreede behandeling van dieren, welke in het 
openbaar geschiedt, maakt inbreuk op eens anders zedelijk 
gevoel, maar ook die welke n i e t in het openbaar ge-
sehiedt, is aanstootelijk voor huisgenooten en buren e n , 
zoodra zij ruchtbaar wordt, voor iedereen. Vgl. voor 't 
overige het tweede lid van art. 379. 

E e n d i s r . Eene verstandige toepassing van dit ruime 
begrip mag met grond van de praktijk worden verwacht. 

W r e e d b e h a n d e l t . Het in den aanvang van het 
artikel geplaatste woord o p z e t t e l i j k beheerscht ook (zie 
hierboven Algemeene beschouwingen § 5) de woorden: 
w r e e d b e h a n d e l t . Het opzet moet mede op de wreed -
heiil gerigt zijn. De physiologische proeven, het snijden 
van (lieren en in het algemeen elke handeling, die eene 
regtmatige, geoorloofde oorzaak heeft, waarbij het toege-
bragte leed slechts m i d d e l is, valt buiten het voorschrift. 
Alleen noodeloos aangedane smart , die niet door eenig 
maatschappelijk of wetenschappelijk belang geboden wordt, 
is strafbaar. 

De strafverzwaring van het laatste lid kan worden toe-
gepast, onverschillig of alle of een of geen der feiten in 
het openbaar zijn bedreven. 

Door dit artikel zal dan het eerste lid van art. 7 der wet 
van 5 Junij 1873 (Staatsblad n°. 110) kunnen vervallen. 
Er is geen reden om die bijzondere bepaling met eene 
ligtere straf te handhaven naast de algemeene bepaling 
van het voorgestelde artikel. 

Over de straffeloosheid der poging tot dit misdrijf, zie 
men de toelichting van B. I , ad art. 56. 

TITEL XV. 

VERI.ATIXO VAN HULPT'.EIIOEVENDEN. 

De Code Pénal ziet in het te vondeling leggen een soort 
van misdrijf tegen den burgerlijken staat en ook het bel-
gische strafwetboek blijft in hoofdzaak getrouw aan dat 
begrip, al wordt het in het opschrift van den zevenden 
titel (» des crimes et des délits contre 1'ordre des families 
et contre la moralité publique") op eene meer onbepaalde 
wijze uitgedrukt. De grond der strafbaarheid ligt echter 
niet in de onzekerheid, die door dit misdrijf in den burger-
lijken staat kan ontstaan , noch in eenige bijzondere kwet-
sinir van de publieke zedelijkheid, maar in het ongeoor-
loofde om een kind , dat zich zelven niet helpen kan , in 
een hulpeloozen toestand te brengen of te verlaten , er zich 
van te ontdoen op eene wijze, die het kind aan velerlei 
gevaren blootstelt. 

Dit werd begrepen in het duitsche wetboek (§ 221), 
blijkens de uitbreiding der bepaling tot andere personen 
dan jonggeboren kinderen en hare plaatsing onder de mis-
drijven tegen het leven. Intusschen verdient deze plaatsing 
geene navolging, omdat daardoor te groote nadruk wordt 
gelegd op een gevolg van de daad, dat wel mogelijk is, 
maar toch zelden voorvalt en nimmer in het oogmerk ligt 
van den dader. Is toch diens oogmerk bij het verlaten van 
het kind op zijn dood gerigt , dan is het te vondeling 
leggen slechts het middel tot het misdrijf van moord of 
doodslag. 

Vereischt wordt steeds eene opzettelijke handeling, waar-
door men zich onttrekt aan een pligt van hulp en ver-
zorging van personen , die huln behoeven. Voorzoover er 
alleen een z e d e l i j k e pligt bestaat, valt de handeling 
buiten het terrein van het strafregt, dat zich evenmin ten 
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blak stelt menschlievendheid en hvil])vuar<lif<luü(i als zede-
lijkheid, ingetogenheid en andere deugden door repressieve 
maatregelen te bevorderen. Slechts waar men k r a c h t e n s 
w e t of o v e r e e n k o m s t tot verzorging v e r p l i g t was 
en het verzaken van dien pligt den hulpbehoevende in 
gevaar brengt , heeft de staat het regt , daartegen strafte 
bedreigen. Zoo kan het staken van eene ondersteuning, 
rlie men geheel vrijwillig aan MD hulpbehoevende verleende, 
nimmer aanleiding geven tot eene strafvervolging. Daaren-
tegen valt de schipper die, zonder geldige reden , een sche-
peling gedurende de reis in een vreemd land ontscheept 
en hulpeloos achterlaat, in de termen der strafwet, vermits 
hij in strijd handelt met eene contractuele verpligting. 

Te onl>epaald is om de vermelde reden in de duitsche wet 
de uitdrukking » unter seiner Obhut steht oder wenn er 
»füF die Unterbringung, Fortschafl'uiig oder Aufnahme 
»derselbeu zu sorgen bat" , terwijl ook het in de wet 
aanwijzen van bepaalde oorzaken van hulpbehoevendheid 
(» wegen jugendliolien Alters, Gebrechlichkeit oder Krank-
» heit") geen nav(dging verdient. 

Art . 2T4 . De volkoinen afiiankelijklieid der jeugdige 
kinderen, waarvoor de leeftijd van zeven jaren als grens 
kan 'worden aangenomen, regt vaardigt het verschil in straf. 
De tweeledige uitdrukking »te vondeling legt of met het 
oogmerk om er zich van te ontdoen verlaat" wordt ver-
eischt, naarmate al dan niet een p a s g e b o r e n kind het 
voorwerp is van liet misdrijf. 

Ar<. 275 Nevens de gewone strafverzwaring voor zwaar 
ligchanielijk letsel als onbedoeld gevolg van het misdrijf, 
w rdt melding gemaakt van de omstandigheid , dat » na 
»verloop van drie maanden sedert het plegen van het 
«misdrijf nog geenerlei spoor van het kind is ontdekt". 
Waartoe deze bijvoeging? Zij vervangt de onderscheiding 
van de artt. 349 en 352 G. P. (vg. art. 354 vlgg. C. P. B.) 
tusschen liet te vondeling leggen in een »lieu solitaire" 
en een » lieu non solitaire". Deze onderscheiding toch gaf 
aanleiding tot inoeijelijkheden van praktischen aard (1) en 
is ook in beginsel minder ju i s t , daar veeleer de gevolgen 
der ban'(ding dan de aard der plaats tot strafverzwaring 
moeten leiden. Eene moeder, die haar kind te vondeling 
legt , kan ook bij die daad een wakend oog op het kind 
houden of doen houden; verzuimt zij di t , zoo vermeerdert 
het gevaar en verzwaart hare schuld. Bij den toestand van 
onzekerheid omtrent het lot van het kind is daarvoor het 
ergste te duchten, en, subjectief gesproken, de schuld 
even zwaar als in geval het slagtoffer zwaar ligcliamelijk 
letsel of den dood ondervindt. 

Art . 2??. Het artikel staat in regtstreeksch verband met 
art. 314 , waar de bepaling is toegelicht en de straf insgelijks 
de helft bedraagt van die tegen doodslag bedreigd (2). 

TITEL XVI. 

BELEEDIGING. 

De bepalingen van dezen titel wijken in vele belangrijke 
punten van het stelsel van den Code Pénal af. Het kan 
wel niet anders, want sedert geruimen tijd vindt dat stelsel 
in de wetenschap geene verdedigers en in de praktijk steeds 
minder navolging, vooral wat betreft de bepalingen om-
trent laster. Laster is logen en niettegenstaande de Code 
Pénal dit begrip geheel ter zijde stelt en door eene andere 
beteelcenü heeft vervangen, is hij er gedurende zijne veel-
jarige heerschappij niet in geslaagd, die beteekenis ook in 
het'volksbewustzijn te doen doordringen. 

De hoofdlieginselen van dezen t i te l , in menig opzigt 
overeenstemmende met de italiaansche ontwerpen, kan 
men , behoudens de bijzondere bepalingen van de artt. 287, 
289 en 290 , zamenvatten in de drie volgende regels: 

a. geene beleediging zonder opzet om te beleedigen; 
*. geen laster zonder dat blijkt van de opzettelijke 

onwaarheid der betigting ; 

(1) Vgl. CHIDVÏAÜ en HKLIE, D°. 2089, 2995, 2997, v. HOLT-
ZENDOBFF t. a. p I I I , 465. 

(2) Vgl. art. 265 Baden, art. 290 Hessen. 
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c. geen onderzoek naar waarheid of onwaarheid dan in 
bepaalde door de wet genoemde gevallen. 

Ad a. De wil van den dader is hier van overwegenden 
invloed. Het voornaamste vereischte voor beleediging is de 
aanwezigheid van den auimus iajuriandi, van het oogmerk 
hetzij om iemands eergevoel te kreuken, hetzij om, inde 
oogen van anderen, iemands eer te verminderen. Ten 
onregte vermeldt § 187 1). W. nevens de krenking van 
de eer ook de krenking van het crediet; deze opvatting 
overschrijdt het begrip van beleediging (1). 

Ad b. »Logen is het kenmerk van laster", zeide de 
regering in 1847, maar groot was de strijd tusschen deze 
volkomen juiste stelling der memorie van toelichting en 
art. 1 titel XVII boek 11 van het ontwerp aannemende, 
evenals art. 3(i7 C. P . , dat men ook kan lasteren zoowel 
wanneer men de waarheid spreekt, als wanneer men on-
bekend is met de onwaarheid van hetgeen uien verspreidt. 
Dit stelsel is onverdedigbaar. Hij die de waarheid spreekt 
of meent te spreken kan beleedigen, nimmer lasteren. 
Alleen hij die tegen beter weten aan iemand , met het 
oogmerk om (ïem te beleedigen , onware feiten waardoor 
diens eer en goede naam worden aangerand , ten laste 
l eg t , is lasteraar. 

Ad c. Is de uitsluiting van het bewijs van de waarheid 
der ten laste gelegde feiten bij het misdrijf van laster 
onverdedigbaar, aan den anderen kant zou het onvoor-
waardelijk toelaten van het bewijs dier feiten niet slechts 
het doel verre voorbijstreven , maar voor de eer der per-
sonen, voor de rust der gezinnen en voor de openbare 
zedelijkheid ten hoogste gevaarlijk kunnen worden. Het 
moet niet nan den beleediger vrijstaan de private hande-
l ingen, het intieme leven van den beleedigde aan eene 
openbare instructie, een openbaar debat en eene regterlijke 
uitspraak te onderwerpen. De wetgever moet vóór alles 
zorgen , dat liet lasterproces niet een middel tot verspreiding 
of voortzetting van den laster worde of buiten noodzaak 
den sluijer van het private leven ophetl'e. Alleen wanneer 
óf de beleedigde zich bij zijne klagte uitdrukkelijk op de 
onwaarheid der ten laste gelegde feiten beroept, óf aan 
een ambtenaar een in de uitoefening van zijne, bediening 
gepleegd feit wordt ten laste gelegd, is liet ondeiv.oek naar 
de waarheid of onwaarheid van die feiten geoorloofd. Deze 
beperking van het misdrijf van laster is te meer aan te 
bevelen, omdat men geenszins te kiezen heeft tusschen 
gevaarlijke onthullingen en straffeloosheid. Een derde is 
mogelijk. Waar geen laster is . kan smaad of smaadschrift 
bestaan. Zoowel wanneer het onderzoek naar de waarheid 
of onwaarheid is uitgesloten, als ook wanneer bet bewijs 
tier waariieid van het ten biste geleg Ie feit gele\erd wurdt, 
blijft het mogelijk de telastlegging te straffen als smaad 
of smaadschrift. Voor tien beklaagde blijft het onderzoek 
naar de waarheid van gewigt , ook omdat, indien hij aan-
toont geen leugenaar te zijn, dit kan leiden tot het betoog, 
dat er evenmin a/umus injiiriandi en dus in het geheel 
geene beleediging aanwezig is. 

Dit ontwerp splitst de beleediging in P . s m a a d (diffa-
mazioiic), namelijk telastlegging van bepaalde feiten door 
mededeeling nan onderscheidene personen hetzij vereenigd, 
hetzij afzonderlijk bij opvolging; 2C. s m a a d s c h r i f t 
[libeuo famoto), namelijk gelijke telastlegging door middel 
van verspreide geschriften of af beddingen; 3". e e n v o u d i g e 
b e l e e d i g i n g (i»t/iuria\. die niet aan de vereischten van 
smaad of smaadschrift voldoet. 

De Code Pénal kent geene andere beleedigiugen tegen 
private personen dan die welke zich uiten in w o o r d e n . 
Andere even ergerlijke beleedigingen, b. v. het spuwen 
in het aaugezigt, blijven daardoor ongestraft, weder andere 
vallen onder de qualilicatie van mishandeling , ofschoon de 
slag of stoot niet werd toegebragt animo laedciidi maar 

di. Dit stelsel verdient geene goedkeuring. 

(1) „Wenn in § 187 auch tier vermiïgensreclitliche Kretl i t als 
„ Oegenstantl tier lieleitligung bezeielinet wirtt, so muthet der Ge-
„ setzgeber dem Wnrte Beleidigimg eine Spamikrat't BS, welene ihn 
„ nicht beiwolint. Dicse Ausdehnung des Begriffes der Beleidignng 
„ ist eine Verirrung unseres bewust und unbewust der Plutokratie 
„ huldigenden Zeitgeistes ". BEKXEB, t. a. p., 8. 441. 
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De nuimus injuriandi kun zich even goed in d a d e n uiten 
als in woorden. Teregt werd di t , op het voorbeeld van het 
romeinnche ie$ t , erkend in het wetboek van 1809 (art. 164) 
en in de ontwerpen van 1814 (art. 2Ó2) en 1827 (art. 237j. 
!>•• iujiiri'i rtalii behoort dus op nieuw in het nederland-
sclie strafregt te worden erkend, evenals in sclier alle 
duitsche w • ocken , laatstelijk in § 185 van bet rijks-
wetboekt De praktische beswaren die men daartegen heeft 
aangevoerd, en die ook den prnieeieeben wetgever bewogen, 
de injuria realii met stilzwijgen voorbij te gaan en naar 
dus alleen te strallen waar zij valt onder het, begrip van 
mishandeling, zijn niet overwegend. Uit den aard van liet 
feit zal til ilell regel reeds voldoende blijken of het gepleegd 
is om te beleedigén en dus strafbaar is als beleediging, 
niet t ls mishandeling. De verwonding zal wel bijna altijd 
tot de laatste, een ligte slag of stoot in het aangezigt 
meestal tot de eerste te brengen zijn ; het ware leed is 
dan niet ligchaainssmart, maar de zedelijke grief. Praktisch 
levert dit ook het voordeel op , dat eengroot aantal itooteu 
en slagen >an ligten aard, als hcleedigingen, alleen op 
klagte vervolgbaar worden en dus het openbaar ministerie 
zich daarmede niet uit eigen beweging heeft in te laten. 

Tot toelichting van de afzonderlijke Artikelen strekke 
Doir bet rolarende. 

Art. 270 . Voor het misdrijf van s m a a d wordt gevor-
derd, dat men door mededeeling aan onderscheidene per-

ionen, gelijktijdig of bij opvolging, e e n b e p a a l d f e i t 
aan iemand ten laste legt. Ue belangrijke jurisprudentie 
over l'ails ( bepaalde daden") volgens art. 3(57 C. P. kan 
dus geheel \an toepassing blijven. 

Het tweede lid bevat eene wenschelijke beperking van 
de bepaling van het eerste lid : tegenover liuisgenooten 
moet de volkoinene vrijheid van spreken door den straf-
wetgever worden geëerbiedigd. 

Ar t . 2MO. Smaadschrift verschilt van smaad alleen in 
het m i d d e l waardoor het misdrijf gepleegd wordt, nl. 
door »geschriften of afbeeldingen". Tot afzonderlijke ver-
melding van beleediging in authentieke akten, zooals in 
art. 367 O. P . , bestaat geen grond; zij zal óf in art. 280, 
óf in eene andere bepaling van dezen titel vallen. 

A r t . 2 8 3 . Het bewijs der waarheid van het teu laste 
gelegde feit is alleen toegelaten: a wanneer de beleedigd e 
zich op de onwaarheid beroept, h wanneer de aantijging 
een feit gepleegd tijdens eene ambtsverrigting betreft. 

Ad a. Dit beroep op de onwaarheid kan alleen bij d e 
k l a g t e gedaan worden; een later tijdstip zoude het 
strafproces belemmeren en ware toch steeds willekeurig. 
IntUSSCben zou er overijling kunnen plaats hebben, hetzij 
door in drift een onderzoek te vorderen , dat in 's klagers 
belang beter achterwege bleef, hetzij door, uit onbekend-
beid met het toegekende reg t . zich niet op de onwaarheid 
der aantijging te beroepen waar dit geraden was. Genoeg-
zanie waarborgen tegen dergelijke overijling kan eene 
wijziging van het wetboek van strafvordering geven en 
vindt men bovendien in de door art. 75 verleende bevoegd-
heid tot intrekking binnen drie dagen. 

Ad b. Bij telastlegging aan een ambtenaar van bepaalde 
handelingen tijdens hij in fur.ctie i s , wordt steeds, onaf-
hankelijk van z i jn wil , het bewijs der waarheid toegelaten. 
Zoodanige aanti jging reikt verder dan den ambtenaar 
dien zij onmiddelijk treft; zij tast een of meer klassen van 
ambtenaren aau en ook den staat , die zich van hen bedient. 
Dezelfde reden leidde er toe , alle beleedigingen aan amb-
tenaren gedurende of ter zake van de regtmatige uitoefe-
ning hunner bediening aangedaan , ambtshalve te doen 
vervolgen (art. 288). De reden der beperking elders — 
bescherming van het geheim van het huisselijk of inwendig 
leren — bestaat bier niet ; voor de bedoelde feiten is de 
ambtenaar toch reeds aansprakelijk aan het openbaar gezag 
of de openbare meening. 

A r t . 2 8 5 . Het woord o p z e t t e l i j k e strekt tot uit 
d rukking van den animus injuriandi. 

D o o r d a d e n . Ligchamelijke aanruking is niet altijd 
vereischt; men kan ook b. v. door gebaren beleedigén, 
hetgeen thans naar de artt . 223—225 ü. P. alleen ten 
aanzien van ambtenaren stra: baar is. 

Hij m o n d e of bij g e s c h r i f t e slaat terug op de 
artt. 279 en 280. Van » at beddingen" is bier niet te ge-
wagen , daar zij alleen in aanmerking komen voorzoover 
zij een bepaald feit, waardoor iemands eer of goede naam 
wordt aangerand , aanschouwelijk maken eu dan onder liet 
bereik vallen van art. 280. 

Het tweede lid onivut ook de vooral jegens ambtenaren 
niet zeldzame beleediging door middel van brieven. 

A r t . 2 8 J . De lasterlijke aanklagt {déaonciation calom.-
uirusr) wordt somtijds met minder regt aangemerkt als 
een misurijf tegen het openbaar gezag (1); de schuldige 
heeft het oogmerk om een bijzonder persoon te grieven 
en niet om de justitie te misleiden (vg. art. 205/. lntus-
schen is elke verwarring met het misdrijf van laster zorg-
vuldig te vermijden; als qualilicatie is de gebruikelijke 
uitdrukking » lasterlijke aanklag t" behouden, zonder daar-
mede te willen aanduiden, dat alle elementen van laster 
aanwezig zijn. 

Of in s c h r i f t d o e t b r e n g e n strekt tot oplossing 
van eene twistvraag, die zich onder de tegenwoordige wet-
geving voordeed (2). 

A r t . 2 8 * . K r a c h t e n s d e z e n t i t e l , in tegenstelling 
van tie beleedigingen vermeld in de art t . 120, 121, 126, 
127. Hierbij is te vergelijken de mem. van toel., ad art 22 , 
tit. 11 , ooek 1 , ontwerp wetb. van strafv. van 1863. 

A r t . 2 8 0 . Beleediging van afgestorvenen is evenmin 
denkbaar als mishandeling of aanranding hunner eerbaar-
beid. Wie op dooden schimpt krenkt zijn eigen eer, niet 
die eens anderen , moet zijn straf vinden in bet publiek 
geweten , niet in de strafwet. Zelfs het leed daardoor aan 
lieu toegebragt , die de nagedachtenis van den overledene 
vereereu, kan op zich zelf eene strafbepaling niet regt-
vaardigen. l iet is ook niet mogelijk daartegen repressieve 
maatregelen te nemen zonder het regt der geschiedenis 
aan te tasten. Het oordeel van bet nageslacht over de 
handelingen van het voorgeslacht mag niet aan banden 
worden gelegd, en wam.eer een feit tot bet gebied der 
vrije gesel lied kundige beoordeeling bebooren zal , hoelang 
die beoordeeling nog uit consideratie voor de nagelaten 
betrekkingen aan banden zal gelegd worden , is onmogelijk 

| te bepalen. Alleen wanneer dat leed opzettelijk wordt tce-
' gebragt , de beschimping van den overledene als een middel 
| gebruikt Wordt om levenden te grieven of hunne eer of 
i goeden naam zijdelings te benadeelen, is de strafwetgever 
! niet alleen bevoegd , maar verpligt tusscbeiibeiden te treden. 
! Het feit verandert dan geheel van aard; bet is niet het 
i min of meer juiste of waarheidslievende oordeel over den 
1 afgestorvene, noch het onwillekeurige daardoor veroorzaakte 

leed, maar de opzettelijke aanranding van levenden, welke 
de strafbepaling regtvaardigt (3). 

Hij overigens d ie , met het oogmerk oin te beleedigén, 
geschriften van overledenen (bijv. brieven) uitgeeft, waarin 
feiten voorkomen , die strekken om de eer of den goeden 
naam van een nog levende aan te randen, is niet strafoaar 
krachtens art. 28'J; maar daarbij kunnen zich oinstandig-
heden voordoen , in verband met welke hij krachtens art. 280 
schuldig zou kunnen zijn aan smaadschrift. 

Ï S a g e l a t e n b e t r e k k i n g e n . Men kan het oogmerk 
hebben om één bepaald persoon of in het algemeen de ge-
zamenlijke betrekkingen te grieven. De bevoegdheid tot 
het indienen eener klagte is echter slechts aan de in het 
2de lid met name opgenoemde betrekkingen verleend. In 

(1) Vgl. art. 164 D. Wb., art. 224 italiaanseli ontwerp van 1874 
en 227, italiaanseli ontwerp van 1877. 

(2) Vgl. by ScaooNEVBLD, ad art. 373 C. 1'., sub n-. 13. 
(3) Dezelfde strekking heeft in het bnrgcrljjk regt de toekenning 

aan de naaste betrekkingen van de regtsvordering tot schadever-
goeding en betering van het nadeel in eer en goeden naam geleden 
(art. 1411 B. W ), daar blijken» de gewisselde stukken Ue regering 
van oordeel was, dat de aan den overleden vader aangedane l>e-
lecdiging terugvalt op den zoon. (VOORDUIN, V., 87, 96). 
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beide hiervoren bedoelde gevallenevenwel aan leder van 
die betrekkingen, enden toch ion de regter steeds vooraf 
omtrent bet »1 of niet grievende vuur den klager eene 
beslissing moeten nemen. 

Art. 2i»o te vergelijken mot de ertt. 12-2, 128, l i l , 
143, 2G1, 388. 

TITEL XVII. 

01'ESH.UtINIi VAN QBHBIMB.V. 

Artt . 2 0 1 — 2 » 3 . Het opzettelijk openbaren van een 
geheim is strafbaar, wanneer men hetzij door ambt of be-
roep, hetzij door eeno aangegane overeenkomst to t zwijgen 
verpligt was. In die gevallen kan men niet volstaan met de 
waarschijnlijkheid, dat de schuldige disciplinair zal worden 
bestraft, of dat zijn beroep zal verloopen , of dat hij uit 
zijne betrekking cal worden ontslagen. Bovendien zouden 

d a n dn mededaders en medopligtigen ongedeerd blijven. 
De verpligting tot geheimhouding spruit In art. 291 

voort uit de wet of den aard van den werkkring1 waarin 
men geplaatst is, en geldt gelijkelijk voor a l l e n die liet-
zelfde ambt of beroep uitoefenen ( i j ; art. 292 onderstelt 
eene overeenkomst en geldt alléén voor h e m , die deze 
overeenkomst sloot (2). 

In beide bepalingen is strafbaar de o p z e t t e l i j k e schen-
ding van den p l i g t tot zwijgen, niet elke onbedacht* 
zame meJedeeling van hetgeen men geen geheim achtte. 

Overigens moet telkens M facto door den regter worden 
beslist, in hoever eenig a m b t of b e r o e p tot geheim-
houding verpligt (3). \Vnar in bijzondere gevallen deze 
pligt tot zwijgen plaats maakt voor een pligt tot spreken, 
is geene toepassing van art. 201 te duchten, vermits dan 
do strafbaarheid is uitgesloten krachtens art. 52. Hij die 
ingevolge art. 189 wetb. van strafv. zich m a g ver.se hoo-
neu maar van deze bevoegdheid geen gebruik maakt en 
getuigenis aflegt, heeft r e g t van spreken; i n d i e n hij 
ge tu ig t , handelt ook hij » ter uitvoering1 van een wettelijk 
voorschrift" en is dus mede gedekt door art. 52. 

ü e vervolging is , volgens art. 293 , alléén dan af hanke* 
lijk van eene voorafgaande klagte , wanneer het misdrijf 
tegen een bepaald persoon gepleegd i s , dus altijd in de 
gevallen van art. 292. Daarentegen s taa t , bij overtreding 
van art. 291, dewijl door de openbaring van het geheim 
het publiek belang wordt geschonden, in den regel de 
vervolging- ambtshalve open. 

TITEL XVIII. 

MISDRIJVEN' TEGEN" DE PERSOONLIJKE VIUJI1EID. 

Het gebied van dezen titel blijkt uit het opschrift: het 
omvat de wederregtelijke inbreuken op de persoonlijke 
vrijheid. De strafbaar gestelde handelingen belemmeren 
den persoon in zijne vrijheid van beweging, van doen en 
laten. Vóóraan staat het zware misdrijf van slavenhandel 
(artt. 294—297), gevolgd door menschenroof (art. 293), 
wegvoering van minderjarigen (art. 299; en schaking (art. 
300). Hierna in de artt. 301 en 302 twee ligterc misdrij-
ven tegen de vrijheid van minderjarigen en dereg tenvan 
hen onder wier magt rij staan. Vojrts de wederregtelijke 
vrijlieidsberooving (artt. 303, 304), met de bijzondere voor- j 
schriften omtrent het doen opnemen in en ontslaan uit 
krankzinnigengestichten (artt. 305, 30(5). Kin lelijk het | 
algemeene misdrijf van dwang door geweld of door be-
paalde soorten van bedreiging (art. 307), benevens de bij-
zonder zware bedreigingen van art. 30S. 

(1) Vgl. art. 378 C. P . , art. 458 C. I*. I!., art. 2 1 , tit. X X , 
bock I I , ontwerp 1847, ten onregte gerangschikt onder misbruik 
van vertrouwen en bedrog. 

(8) Vgl. art. 418 C. P „ art. 309 C. I'. 15., art. 21 h. t. ontw. 1847. 

ff) Vgl. „stand, beroep of wettige betrekking" in art. 189 
strafv. en in art. 19 der wet van 5 Aug. 1850 (Slaalsblml n". 45; , 
tot regeling van het regt van onderzoek (enquête). 
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I. 

SlurcnhumM (artt. 2 9 4 - 2 9 7 ) . 

.Slavenhandel kan evenzeer te land als ter zee gedreven 
worden en is daarom, ofschoon volkenregtelijk dit misdrijf 
veelal gelijk wordt gesteld met zeeroof (art. 43ó), niet tot 
de scheepvaartmis drijven Ie rekenen. 

De omschrijving der strafbars feiten komt , behoudens 
vereenvoudiging van u i tdrukking , in hoofdzaak overeen 
met die van de wetten van 20 November 1818 (Staatsblad 
n°. 39) en van 23 December 1824 (Staatsblad n° .75) , het-
geen te meer raadzaam is daar deze wetsbepalingen in 
verband staan met de traotaten, krachtens koninklijk 
besluit van 14 November 1848 (Staatsblad n°. 79) in het 
.Staatsblad geplaatst. 

Art. 2ö. ï . Op bet gebied van het strafregt is het te 
doen om de materiële waarheid; bedekte slavenhandel, die 
den schijn aanneemt van koelie-vervoer, terwijl in wer-
kelijkheid de vervoerde personen van hunne vrijheid zijn 
beroofd en oen zoogenaamd diensteontract slechts voor du 
leus is opgemaakt , blijft strafbaar. 

D i e n s t n e e m t of d i e n s t d o e t . Laatstgenoemde 
uitdrukking ziet niet alleen op het g e b r u i k e n van het 
vaartuig tot slavenhandel, maar ook kan het zijn, dat de 
schipper eerst na zijn in dienst treden met zoodanige 
b e s t e m m i n g van liet vaartuig' is bekend geworden. 

Art.. 2 9 0 . De bepaling moet aanwijzen, dat de m e t 
v r i j e n w i l verrigte scheepsdienst strafbaar is. De sche-
peling die onderweg de bestemming van het vaartuig 
verneemt k a n , eer hij feitelijk of zedelijk in de mogelijk-
Iieid was dien bodem te verlaten , daarop worden aange-
troflbn. Zoodra hij daartoe in de mogelijkheid i s , moet hij 
zijne dienst verlaten. 

Art. 2i>7. Dit feit is een eigen misdrijf en kan niet worden 
overgelaten aan de toepassing van de leer der deelneming. 
Immers, niet enkel inedepligtigheid aan slavenhandel is 
strafbaar, maar ook reeds de bezorging van een vaartuig 
bestemd tot het drijven van slavenhandel, zonder dat nog 
aan die bestemming gevolg behoeft te zijn gegeven. Do-
vendien boude men in het oog , dat bevrachting van schepen 
en slavenhandel vaak internationale handelingen zijn, 
waarin welligt slechts één nederlander als makelaar of ver-
zekcraar betrokken is. Er moet p;wn twijfel wezen , dat deze 
hier te lande strafbaar is ook vanneer de hoofdschuldigen 
in den vreemde teregts'aan. \ g l . ook art. 4 der wet van 
20 November 1818 (Staatsblad n*. 39). 

II. 

Menschenroof (art. 298). 

Dit misdrijf onderscheidt zich als zwaardere soort van 
de volgende soorten van vrijlieidsberooving door het karakter 
van meerdere duurzaamheid dat het bezit. Zoolang de 
weggevoerde zich in Nederland bevindt, is duurzame vrij-
beidsberooving buiten het geval van opsluiting ondenkbaar 
vindt de geroofde in de nederlan lsche wet en hare organen 
overal bescherming en in de taalgemeenschap bovendien 
het middel om de hulp van anderen in te roepen. Indien 
de weggevoerde de opsluiting weet te verijdelen of zich 
in gemeenschap met anderen weet te stellen, is hij in staat 
zijne vrijheid te hernemen. De wegvoering daarentegen 
naar liet buitenland, buiten het bereik der nederlandsche 
overheid, te midden van eene bevolking ook door taalver-
scheidenheid van den weggevoerde gesclieiden of in landen 
waar hetzij bevolking ontbreekt, hetzij van de bevolking 
geen hulp te wachten is (onbewoonde landen of landen 
bewoond door onbeschaafde volken of volken, die de per-
soonlijke onvrijheid erkennen) geeft aan de wegvoering het 
karakter van duurzame vrijlieidsberooving, welke zelfs geene 
stoffelijke banden of eene bepaalde opsluiting vordert voor 
hare voortduring. Alleen in dat geval kan van eigenlijke 
menschenroof sprake zijn. Daarbij is het onverschillig, of 
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die wegvoering geschiedt om den weggevoerde tol slavernij 
te brengen dan wel om hem buiteneTandi op te .sluiten, 
aan een buitenlandsche overheid of aan de magt van private 
personen of aan vreemde rooveri over te leveren, of hem 
nulpeloos ergens in den vreemde te verplaatsen. 

Wederregteli jk. Immers <le handeling kan ookge-
oorloofl zijn, b.v. liet vervoer van een gevangene teruit-
levering, van een minderjarige naar zijne ouders of voogden. 

In bulpeloosen toestand te verplaatsen kan 
nooit m e t r e g t geschieden. 

III. 

WegtoeriiKj tan minderjarige/i. Schaking (artt. 21)9-302). 

Art. 2 0 » . De ontvoering van minderjarigen in titel XVI 
crimineel wetboek voor bet koningrijk Holland »kinder-
dieverij' ', geheeten, is in de omschrijving1 der strafbare 
handeling aanmerkelijk ruimer dan menschenroof, Niet de 
wil van den minderjarige, alleen die der personen , die e e n 
w e t t i g gezag over hem hebben, komt hierin aanmerking, 
zonder onderscheid of zij dat gezag persoonlijk uitoefenen 
dan wel door anderen, die zij met h e t o p z i g t over den 
minderjarige belasten, doen uitoefenen. Het kan zijn, dat de 
minderjarige zelf de wegvoering begeert en dat deze met de 
beste bedoelingen geschiedt, b.v. oin hem aan wanbestuur 
van ouders of voogden te onttrekken; desniettemin blijft 
dit onttrekken aan h e t g e z a g van hen , die wettig over 
den minderjarige gesteld zijn of die bevoegd h e t o p z i g t 
over dezen uitoefenen, strafbaar. 

Ue voor het object van dit misdrijf in de onderscheidene 
wetboeken aangenomen leeftijd loopt zeer uiteen. Zoo spreekt 
art. 238 crim. wetb. van het kon. Holland van »jonge 
kinderen " , art. 205 Pruisten en art. 252 Begeren van een 
mensch beneden de 1(5 ja ren , art. 364 C. 1'. B. (waar de 
gedachtengang een andere is) van kinderen beneden de 
7 jaren , artt . 2—5 titel XV boek II ontwerp 1847 nu 
eens van een kind beneden de 14 jaren, dan eens van een 
minderjarige, en § 235 1). Wh. van minderjarigen in bet 
algemeen. Het verdient aanbeveling, wel den vollen leeftijd \ 
tot aan de meerderjarigheid te omvatten maar in de straf* : 
baarheid en met het oog op de w i j z e v a n o n t v o e r i n g ; 

te onderscheiden naarmate de minderjarige ouder of jonger 
is dan twaalf jaren , een leeftijd ook in art. 271 als grens | 
aangenomen. Alleen ten opzigte van minderjarigen van I 
twaalf jaren of ouder is eene onderscheiding noodig, naar-
mate de ontvoering al dan niet met of tegen den wil der 
minderjarigen plaats heeft. Beneden dien leeftijd kan van 
toestemming guen sprake zijn. Ten onregte vordert dan 
ook § 235 1). Wb. ten aanzien van iedcren minderjarige, 
hoe jeugdig ook, »List, Droliung oder Gewald". 

O p z e t t e l i j k e e n m i n d e r j a r i g e geeft te kennen, dat 
de dader «bekend moet zijn met het feit der minderjarig-
heid. Daarentegen is voor «Ie straf baarheid geen vereischte, 
dat hij geweten hebbe, of de minderjarige ouder of jonger 
dan twaalf jaren is. 

W e t t i g . . . g e z a g . Vgl. de toelichting van art. 271. > 
De ui tdrukking heeft hier gelijke beteekenis als in dat ] 
artikel, / i j omvat dus ook het gezag van een der ouders , 
of van een derden persoon, die door of krachtens art. 284 ' 
in verband met art. 301 B. W. met de zorg over den i 
minderjarige belast is. Degene der ouders , aan wien in dat ! 
geval of in de gevallen van art. 38 van het tegenwoordig 
ontwerp de uitoefening van het gezag over zijn kind ont- ' 
zegd is, kan zelf dader van het misdrijf zijn (arrest van , 
den hoogen raad van 20 Junij 1876 in Weekblad van het Jieijl, 
n*. 3905). 

B e v o e g d . Het o p z i g t over den minderjarige wordt j 
b e v o e g d uitgeoefend door ieder, aan wien dit is toever- I 
trouwd door den vader, voogd of wie anders wettig gezag | 
over hem heeft. De minderjarige moet even veilig zijn bij 
dezen lasthebber als bij den lastgever, en het gezag van 
ouders en voogden of van hen, die krachtens de wet in 
hunne plaats treden, eischt ook dan eerbiediging als de 
minderjarige zich met hun toestemming buiten hun wo-
ning onder het opzigt van een ander bevindt. 

B a a t z u c h t i g o o g m e r k , ruimer dan «winstbejag" 
(vg. art. 268 n°. 2) , omvat ook het meer verwijderd voor-

deed dat de schuldige zich van den minderjarige belooft, 
b. v. door hein voor zich te laten werken, bedelen enz. 

B e w u s t e l o o s h e i d . Zie de toelichting van art. 103. 

Art. 3 0 0 . S c h a k i n g kan plaats hebben t e g e n of 
ne l den wil der ontvoerde. Het eerste wordt zwaarder 
gestraft zonder dat het verschil maak t , of de geschaakte 
vrouw al dan niet gehuwd is. Het tweede is alleen mis-
drijf ten aanzien van minderjarigen , die buiten den wil van 
hare ouders of voogden worden weggevoerd. 

B e w u s t e l o o s h e i d . Zie d'! toelichting van art. 103. 
De vervolging ter zake van schaking is afhankelijk ge-

steld van bet indienen eener klagte. Hoe laakbaar toch bet 
feit in het algemeen zi j , betbelang vanden minderjarige, 
het belang van de eer der familie, welke ten grondslag 
ligt aan de strafbepaling tegen schaking, eischt in vele 
gevallen het, nalaten eener vervolging. Zelfs wanneer geen 
huwelijk volgt en de schaking tegen den wil der geschaakte 
heeft plaats gehad , kunnen eene vervolging, openbaar 
onderzoek en debat zoo pijnlijk en schadelijk voor de ver-
ongelijkte zijn, dat het belang der openbare orde bij eene 
vervolging verre wordt overtroffen door liet belang der 
verongelijkte bij eene niet-vervolging. 

De bevoegdheid tot het indienen der klagte i s , zoolang 
de weggevoerde minderjarig is, aan baar zelve of aanbaie 
ouders of voogden verleend ; zoodra zij meerderjarig gë-
worden is of wanneer zij op bet oogenblik der wegvoering 
reeds meerderjarig was, komt haar alleen die bevoegdheid 
toe. In elk geval is dus de vervolging afhankelijk gesteld 
van het indienen eener k l a g t e , ook al is de schaking 
door een huwelijk gevolgd. Wel is waar moet de nietig* 
verklaring van dat huwelijk steeds aan de veroordeeling 
voorafgaan (vgl. art. 146 Zürich , § 238 D. Wh.) , maar 
de openbaarheid van het burgerlijk geding tot nietig-
verklaring — dat zich bepaalt tot het bewijs van het 
enkele feit van gemis aan toestemming — is niet te ver-
gelijken met de openbaarheid van een strafproces wegens 
schaking. Door het strafproces kunnen bijzondere be-
langen benadeeld worden, die in bet burgerlijk geding 
ongedeerd blijven. Eene vervolging ambtshalve warealzoo 
ongeraden. 

I n d i e n e r e e n h u w e l i j k i s g e s l o t e n hetzij met 
den schaker, hetzij met een derde. Het huwelijk kan ge-
sloten zijn , óf vóór de schaking in het geheim, óf na de 
schaking. 

Art . 3 0 1 . Het hier omschreven misdrijf is niet alleen 
aan te merken als een middel tot begunstiging van het 
in art. 200 strafbaar gestelde feit. Immers het misdrijf 
wordt gepleegd met betrekking tot den minderjarige, on-
verschillig of deze door misdrijf o n t t r o k k e n i s of wel 
z i c h z e l f o n t t r o k k e n h e e f t aan het wettig over hem 
gesteld gezag of het bevoegd over hem uitgeoefend opzigt. 
In beide gevallen eischt de bescherming, verschuldigd aan 
het ouderlijk of daarmede gelijk te stellen gezag , dat de 
minderjarige niet verborgen worde gehouden door den 
persoon , die hem , zij het oorspronkelijk niet goede be-
doelingen, bij zich heeft opgenomen. 

Art . 3 0 3 is de casus gravior van het in het vorig artikel 
omschreven misdrijf. Aan het vergrijp tegen het over den 
minderjarige gesteld gezag paart zich hier een zwaarder, 
steeds met ongeoorloofde en onzedelijke bedoelingen onder-
nomen , vergrijp tegen den minderjarigezelven. Bestraffen 
moeten dus ook veel zwaarder zijn. 

Art. 30 .1 is niet eenige wijziging 
art. ü T. XV , B. 11 ontwerp 1847; ue 
uitzondering » zonder wettige redenen " 
de artt. 52 en 53 van het eerste boek. 

IV. 

overgenomen uit 
aldaar vermelde 

wordt gedekt door 

Wc denrg tel ij/te vrijheidsbcrooiing (artt. 304—306). 

Art. 3 0 4 . Kan alleen een ambtenaar zich schuldig 
maken aan het opsluiten van iemand in eene plaats door 
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,1,. wet aangewezen tot bet stellen in vemkerde bewaring 
(artt. 412 410), leder kan iemand van de vrijheid beroo* 
v,.|i. Die vryheidaberooving is of van den aanvang af 
wederregteUjk, of duurt wederregteiyk voort) zij i<iin 
zoowel door middel van opsluiting all op andere wijze , 
1). v. door vastbinden, worden uitgeoefend. 

Ondencbeidene wetgevingen (1) ven waren de straf naar-
mate van den duur der vrijheidsberooving. Ten onregte. 
Dit is een verschil niet in den aard der handel ing, maar 
in naad, waarop de regter telkens naar omstandigheden 
heeft acht te slaan zonder door een willekeurige!! wette* 
lijken termijn te zijn beperkt. 

De in liet laatste lid van het artikel omschreven daad 
van medepligtigheid wordt als itUchtm tui gtnerii straf-
baar gesteld, omdat de straf hier dezelfde behoort te zijn 
als die tegen de vrijheidsberooving is bedreigd. 

Art. .'J05. Hij die iemand van de vrijheid berooft door 
hem wederregtelijk op te nemen in een krankzinnigen* 
gesticht, valt onder de algemeene strafbedreiging van 
art. 304; liet doen opnemen is in art. 305 strafbaar ge-
gteld. De in eerstgemeld artikel genoemde verzwaringen 
indien de handeling zwaar ligchainelijk letsel of den dood 
van bet slagtoffer 1'eef't ten gevolge gehad , blijven hier 
buiten aanmerking, omdat deze noodlottige gevolgen nooit 
r e g t s t r e e k s 1e wijten zijn aan bet d o e n opnemen. 

Art. 3 0 6 vergelijke men met art. 23 in verband met 
art. 30 der wet van 29 Mei 1841 (Staatsblad n°. 20). 

V. 

Dwang (artt. 307, 308). 

Wordt door de in de vorige artikelen omschreven feiten 
in de eerste plaats de vrijheid van beweging gekrenk t , 
hier (art. 307, 308) treedt op den voorgrond de inbreuk 
op de vrijheid van handelen. 

Art. 3<1?. De omschrijving van het in dit artikel straf* 
baar gestelde misdrijf is zoo eenvoudig doenlijk gesteld. 
Men treft de uitoefening van een wederregtelijken d w a n g , 
waarvan de strekking zoo ruim mogelijk wordt aangeduid 
in de woorden » om iets te doen , niet te doen of te dulden". 
Als middel tot dwang kan hetzij geweld , hetzij beJrei-
ging worden gebezigd. Niet elke bedreiging echter is 
voldoende. Alleen de bedreiging met geweld of met smaad 
of smaadschrift is van genoegzaam ernstigen aard om in 
dit verband, strafbaar te wezen. 

Is de onder n°. 2 vernielde dwang door bedreiging met 
smaad of smaadschrift gerigt op een vermogens voordeel, 
zoo wordt hij als afzetterij (art. 345) strafbaar gesteld. 

Onder de wetsbepalingen, die door het algemeene voor-
schrift van art. 307 overbodig worden, behoort ook art. 1 
van de wet van 12 April 1872 {.Staatsblad n°. 24) tot ver-
vanging van de artt . 414—416 C. P. 

B e w u s t e l o o s h e i d . Zie de toelichting van art. 193. 

Art. 3 0 8 . Sommige bedreigingen met zware misdrij-
ven tasten de persoonlijke vrijheid dermate aan , dat zij 
op zich zelve als misdrijf zijn aan te nierken; zij kunnen 
hetzij tegen een bepaald persoon, hetzij tegen bepaalde 
groepen van personen, hetzij tegen bet publiek gerigt zijn. 

Van bedreiging met diefstal en daaraan verwante mis-
drijven kan gezwegen worden; het begrip van strafbare 
poging tot afpersing is hiervoor toereikend. 

TITEL XIX. 

M1SDHIJVKN TKOEN HET LEVEN GEUIUT. 

Scherp begrensd is bet onderwerp van dezen t i tel , het 
opzettelijk vernietigen van een inenschenleven; reeds het 
opschrift wijst dit aan : misdrijven tegen het leven g e r i g t , 
dus m e t o p z e t tegen het leven gepleegd. U i t s l u i t e n d 

(1) Art. 2, tit. XII I , boek I I , ontw. 1847, art. 210 I'ruissen , 
art. 255 Beuercn, § 239 D. Wb., art. 435 C. P. B. 

gevallen van opzettelijke levensberooving en deze, behou-
dena de bijzondere misdrijven voorzien Inde artt. 90,117, 
124 en de tweede helft van het derde lid van art. 108 , 
v o l l e d i g , worden bier behandeld; geheel afgescheiden 
alzoo van die misdrijven, onverschillig van welken aard 
ook , waar de dood het onbeoogde gevolg der handeling 
geweest is. Dit geldt evenseer vuur mishandeling als voor 
opzettelijke levensberooving. Het ongewild gevolg heeft 
alleen op de straf invloed, niet op den aard van liet mis-
drijf. Mishandeling, die den dood ten gevolge heeft, wordt 
in het stelsel van het ontwerp zeer verschillend en daar-
on.Ier somtijds even zwaar en zelfs zwaarder dan doodslag 
gestraft d i , maar blijft in elk geval mishandeling. 

De hoofdvorm van opzettelijke levenaberojvingis dood-
s l a g , waarvan de andere vormen slechts wijzigingen en 
schakeringen zijn (2). 

Achtereenvolgens worden behandeld : de doodslag (art. 
310) niet hetgeen verzwaart (art. 310, 21e gedeelte, art. 
312) of verligt (art. 311), de moord (art. 313) , dekinder-

i doodslag en kindermoord (artt. 314—310), de levensberoo* 
ving op verzoek en de hul]) tot zelfmoord (artt. 317, 318), 
de vruchtafdrijving (artt. 319—322). 

I. 

Doodtlag (artt. 310—312). 

Art. 31©. Als qualilicatie van het misdrijf is het 
i woord d o o d s l a g voldoende, daar di t , ook zonder de 

gebruikelijke bijvoegingen o p z e t t e l ijk e of m o e d w i l -
l i g e , nimmer gezegd kan worden van hem, die alleen 
d o o r s c h u l d eens anders dood veroorzaakt. Het opzet 
om te dooden is onmisbaar; de leer van de tegenwoordige 
regtspraak, die niet meer eischt dan een opzet om leed toe 
te brengen , is slechts in het stelsel van den Code Pénal 
te verdedigen. De straf wor.lt verzwaard voor hem , die den 
doodslag pleegt : 

a. t e g e n z i j n e m o e d e r of z i jn w e t t i g e n v a d e r . 
De straf verzwaring is gegrond op den n a t u u r l i j k e n 

band tussehen ouders en kinderen, op de geheel eenige 
piëteit , die het kind aan zijne ouders verschuldigd is. Die 
pligt bestaat evenzeer voor natuurlijke als voor wettige 
kinderen en is niet afhankelijk van de burgerlijke erken-
ning. Toch moet de natuurlijke vader hier worden buiten-
gesloten; de aard dezer betrekking is te onzeker, zij 
blijft aan het kind dikwijls tot op meer gevorderden Ieef-
tijd onbekend en wordt zelfs door de erkenning meer for-
meel dan materieel bewezen. Er bestaat alzoo geen afzon-
derlijk misdrijf meer van vadermoord (artt. 299 , 302 C. P . ) ; 
veeleer ziet men in deze verhouding van het slagtoffer tot 
den dader eeno verzwarende omstandigheid en handhaaft 
ook hier liet in den Code Pénal te dezen aanzien niet 
voorkomende onderscheid tussehen moord en doodslag; 

b. t e g e n z i j ne v r o u w . 
De man die zijne vrouw opzettelijk doodt , schendt 

bovendien den pligt tot bescherming hem door wet en 
natuur opgelegd; de vrouw is geheel aan zijne magt 
overgele\erd; 

c. t e g e n e e n a m b t e n a a r g e d u r e n d e of t e r 
z a k e v a n d e r e g t m a t i g e u i t o e f e n i n g z i j n e r 
bedienin g. 

Het misdrijf tegen het leven gaat hier gepaard niet een 
zwaar vergrijp tegen het openbaar gezag. Toch is het 
laatste, n ie t , zoonls in art. 233 0. P . , het eerste accessoir. 

Van anderen aard is de strafverzwariug omschreven in 
art . 3 1 2 . Doodslag gepleegd met het oogmerk om de uit-
voering van een strafbaar feit voor te bereiden, gemakke-
lijk te maken of de vervolging daarvan te beletten, grenst 

(1) Vgl. artt. 324, derde lid, 325, derde lid, 326, tweede lid, 
327, tweede lid, 328, derde lid. 

(2) Min juist stelt § 211 V. Wb. liet begrip van moord op 
j den voorgrond. Overbodig is het, gelijk art. 1, tit. X, boek I I , 
i ontwerp 1847, aan te vangen met eene algemeene bepaling van 
• doodslag en daarna aan te wijzen de verschillende soorten van 
I s t r a fba ren doodslag. 

http://wor.lt
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in strafsvaardigheid zoo nabij aan moord, dat de straf 
dezelfde behoort te wesen. De oogenblikkeljjke gemoed» 
Opwelling, waarin dergelijke doodslagen gewoonUjk IJ<--
dreven worden, beeft beren oorsprong in de strafbare 
hendeling van den schuldige «elven. De meeet gevaarlijke 
feiten benooren tot deze rubriek (1), zoodat een beroep op 
don concuriut realii ongenoegzaam wen. Alsoo blijft hot 
ontwerp getrouw aan net beginsel uitgedrukt in art. 13 
n°. 3 der wet van 29 Junij 1854 {Slaatshlad n°. 102), 
wijzigende art. 304 C. 1'. Kr bestaat echter geen grond 
om de bepaling te beperken tot m i s d r i j v e n ; de straf-
bar<i handeling die tot den doodslag leidde, kan evenseer 
eene o v e r t r e d i n g zijn (2) en de ligtero strafbaarheid 
daarvan zal den dader eer tot verzwaring dan tot ver-
schooning strekken. 

A a n z i c h z e l v e n of a n d e r e d e e l n e m e r s . Hij die 
den doodslag pleegt, moet aan het andere feit althans 
hebben d e e l g e n o m e n (3). Hij die in geenerlei opsigt 
deel ha l aan liet plegen van dit feit, maar alleen met het 
oogmerk om den dader, welligteen zijner bloedverwanten, 
straffeloosheid te verzekeren, eenderde opzettelijk van het 
leven berooft, begaat liet misdrijf van art. 310, niet van 
art. 312. 

Art. 3 1 1 . In den Code Pénal is de regtskundige grond 
der versehoonbaarheid wegens voorafgegane provocatie niet 
stellig en duidelijk uitgedrukt. De fransche wetgever 
noemde de gevallen op waarin provocatie aanwezig was , 
knoopte de versehoonbaarheid als het ware vast aan be-
paald uitgedrukte, voorafgaande feiten. Niet alleen verviel 
hij daardoor in de gewone fout van onvolledigheid in de 
opsomming dier feiten, maar ook werd in vele opzigten 
de eigenlijke grond der verse hoon baarheid uit het oog 
verloren. Het beginsel, dat aan de versehoonbaarheid van 
doodslag en mishandeling in geval van provocatie ten grond-
slag ligt en hare grenzen bepaalt, is niet eene soort van 
compensatie of eene beperkte erkenning der eigenrigting , 
welke het misdrijf tan deele in rekening brengt tegen de 
onregtniatige handeling van den verslagene ot verwonde. 
De regtskundige grond der versehoonbaarheid ligt uitslui-
tend in den bijzonderen gemoedstoestand van den dader 
en de bijzondere redenen, welke dien gemoedstoestand 
hebben doen ontstaan. Dat ook de franscha wetgever dien 
grond erkende, blijkt uit de bepalingen van de artt. 322, 
324 al. 2 en 325 C. P . , waar het onmiddelijk volgen van 
de geprovoceerde handeling op het provocerende feit wordt 
gevorderd , maar hij verzuimde dien grond duidelijk en 
stellig uit te drukken , nam uitzonderingen aan (artt. 323 
en 324 al. 1), die eene miskenning van dien grond bevatten , 
en maakte door andere bepalingen zelfs de grenslijn tusschen 
provocatie en noodweer onzeker (artt. 322, 324 al. I j . 

In het ontwerp daarentegen is de regtskundige grond 
van de versehoonbaarheid op den voorgrond gesteld. Het 
gaat uit van liet beginsel, dat de mensch de heerschappij 
over zijn wil steeds behouden kan en moet, zelfs onder 
den invloed der hevigste gemoedsbewegingen zijn wil 
vrijelijk kan bepalen en dus strafreglelijk verantwoordelijk 
blijft voor handelingen onder den invloed dier gemoeds-
bewegingen gepleegd : maar dat er een toestand is waarin 
de heerschappij over den wil hoogst moeijelijk wordt, eene 
gemoedsbeweging, die meer dan andere tot daden van 
geweld tegen personen aanleiding geeft. Waar die ge-
moede beweging i toorn, als het ware slechts de overdrijving 
van een edel gevoel , verontwaardiging over onregt is, wordt 
die overdrijving te zeer een natuurlijk gevolg van het 
onvolmaakte in de zedelijke natuur van den mensch om I 
die gemoedsbeweging niet bijzon Ier in aanmerking te nemen 
bij die misdrijven, waarbij reeds het onderscheid naarmate 
er al of niet met koel beraad gehandeld i s , tot een aan-
merkelijk verschil in de straftoepassing leidt. 

In dit artikel is het beginsel zoo scherp mogelijk uit-
gedrukt en tevens zoo naauwkeurig mogelijk de grenslijn 
getrokken tusschen de gemoedsopwelling, die bij de toe-

(1) Van de 10 personen, die sedert 1847 de doodstraf hebben 
ondergaan, waren er 4 veroordeeld wegens doodslag voorafgegaan, 
vergezeld of gevolgd van eene andere misdaad of een wanbedrijf 

(2) Niet zeldzaam bjj jagtovertredingen. Vgl. § 214 1). Wh. 
(3) Vgl. de door de fransche wet van 1832 in art. 304 C. P. 

gebragte wijziging. 

passing yin art. 310 in aanmerking knn worden ge-
nomen , en de buitengewone gemoedsbeweging die tot 
de bijzondere strafvermindering op grond van provocatie 
leidt, terwijl het groot verschil tusschen provocatie en 
noodweer door het op den voorgrond stellen van den regts-
kundigeu grond van beiden duidelijk uitkomt. Het bestaan 
van provocatie als grond van strafvermindering is af ham 
keiijk gesteld van het bestaan MUI : 

1". eene b u i t e n g e w o n e gemoedsbeweging, een 
h e v i g e n toorn, die de heerschappij over den wil 
moeijelijk maakt , niet elke opwelling van drift, die 
de redelijke mensch moet weten te bedwingen; 

2°. een onmiddelijk verband tusschen die gemoedsbe-
weging en den gepleegden doodslag; 

3°. een onmiddelijk verband tusschen die gemoedsbe-
weging en den verslagene, die zelf deze gemoed» 
beweging door opzettelijke handelingen moet hebben 
opgewekt; 

4°. bepaalde onregtniatige handelingen, waardoor de 
gemoedsbeweging is opgewekt. 

De enge grenzen waarbinnen de drie eerste vereischten 
de provocatie beperken, maken het mogelijk bij de om-
schrijving van het vierde ruimer te zijn en rekening te 
houden met het oneindig verschil in prikkelbaarheid des 
gemoeds bij de onderscheidene individuen, dikwijls door 
zuiver physieke redenen bepaald. Het min of meer zware 
der gepleegde mishandeling, het min of meer ernstige 
van het gepleegde onregt speelt in den regel bij het op-
wellen van toorn eene geringere rol dan het physieke 
gestel, de zedelijke en intellectuele ontwikkeling van het 
individu. Van daar dat niet alleen zware mishandeling of 
een ernstig misdrijf als provocerende handelingen zijn er-
kend , maar alle opzettelijke feitelijkheden, elke beleediging 
en terging, m i t s zij de buitengewone gemoedsbeweging 
hebben opgewekt. Van daar ook dat het onverschillig 
is , of die handelingen regtstreeks zijn gepleegd tegen 
den dader van den doodslag, of tegen verwante personen 
of personen den dader dierbaar. Verontwaardiging over 
onregt aan vreemden toegebragt kan evenzeer tot zooda-
nigen toorn overslaan , dat de wilsbeheerscliing moeijelijk 
wordt gemaakt. 

Nevens de opgenoemde handelingen is in de tweede 
zinsnede nog het geval van betrapping op overspel opge-
nomen. De hevigheid der gemoedsbeweging is in dat geval 
te verklaarbaar, om niet een grond tot verschooning 
op te leveren. Zij is dan evenzeer verklaarbaar in de 
vrouw die haren m a n , als in den man die zijne vrouw op 
ontrouw betrapt. De onderscheiding in de meeste wetge-
vingen te dien opzigte gemaakt , is niet te regtvaardigen 
en alleen te verklaren hetzij door eene erkenning van min* 
derheid der vrouw als zedelijk of maatschappelijk wezen , 
hetzij door het wanbegrip, dat ontrouw der vrouw de eer 
van den man meer aanrandt dan ontrouw van den man 
de eer van de vrouw, een wanbegrip dat de wetgever 
niet zijdelings mag bevorderen. 

II. 

Moord (art. 313) . 

Moord is de doodslag met voorbedachten rade begaan. 
Ten onregte heeft art. 297 C.P. het begrip van v o o r b e -
d a c h t e n r a d e omschreven door » dessein formé avant 
1'action". Immers aan elke opzettelijke daad gaat een 
» dessein" vooraf, al zij dit slechts door eene zeer kleine 
tijdsruimte van de daad gescheiden. De uitdrukking v o o r -
b e d a c h t e r a a d zelve, zonder Benige wettelijke oni-
schrijving, wijst duidelijk aan wat vereischt wordt, namelijk 
een tijdstip van kalm overleg, van bedaard nadenken; 
het tegenovergestelde van oogenblikkelijke gemoedsop\vel-
ling. Overigens is ook hij schuldig aan moord , die het voor-
nemen tot levensberooving wel in zoodanige gemoedsop-
welling o p v a t , maar de daad in koelen bloede u i t v o e r t . 

Moord is in zóó volstrekten zin het zwaarste van alle 
misdrijven , dat de verzwarende omstandigheden , in het 
tweede deel van art. 310 en in art. 312 vermeld, hier 
buiten aanmerking blijven. 
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Van welk m i d d e l de dader zich bedient om den moord 
te plegen , is onverschillig. Hen eigen misdrijf v u v e r-
g i f t i g i n g (art. 301 (3. P.) kent het ontwerp niet; er 
bestaat evenmin reden, bij vergiftiging in elk geval voor-
bedachten raad te onderstellen , all dit misdrijf voltooid 
te achten door het toedienen der giftige itof, onafhankelijk 
van de daardoor te weeg g e b n g t e gevolgen (vg. art. 32*). 

III. 

Kinderdoodslag, kindermoord (artt. 314—316). 

De bijzondere gemoedsbeweging waarin de moeder ver-
keert, onder den invloed van vrees voor de ontdekking 
van hare bevalling hetzij tijdens de haring of terwijl de/.e 
reeds hebbe plaats gehftd , hetzij ze nog aanstaande zij, 
is de regtskundige grond, van de ligtere strafbaarheid. Die 
grond i s , evenzeer als bij provocatie, in de omschrijving 
zelve van de in de art*. 3 1 1 on 3 1 3 vermelde feiten uit-
gedrukt. Door die handelwijze blijft men bewaar! voorde 
gevaren der casuïstiek . en kan de bepaling steels worden 
toegepast overeenkomstig de bedoeling van den wetgever. 
Zoo toch heeft deze niet te beslissen, in hoever uitsluitend 
eene ongehuwde moeder — en dan nog al of niet de eerste 
maal — of wel ook eene overspelige, of wel ook eene 
moeder van een vóór baar huwelijk door een ander dun 
haren echtgenoot verwekt kind, zich op de lagere straf-
belreiging kan beroepen. Zoo stuit men niet op de moei-
jelijkheid, dat daarvan misbruik zoude kunnen gemaakt 
worden door de ongehuwde vrouw van slecht levensgedrag, 
die geenerlei vrees heeft voor de ontdekking van bare be-
val l ing, maar veeleer, met het oogmerk om onbezorgd 
hare losbandige levenswijs te kunnen voortzetten, haar 
kind van het leven berooft. Hieromtrent zijn geen alge* 
meene regelen te stellen; de regter blijve vrij in zijne be-
slissing, naarmate van bet antwoord door hem telkens te 
geven op de zuiver feitelijke vraag: heeft d e z e moeder 
gehandeld onder de werking van vrees voor de ontdekking 
van hare bevalling? 

Bij of k o r t na de g e b o o r t e . Een geheel wille-
keurigen termijn aan te nemen, die van 24 uren in Wak-
sen verschilt tot 5 dagen in de italiaansche ontwerpen, ia 
niet raadzaam. Ook de uitdrukking van het ontwerp 1S47 
«pasgeboren kind" kon niet worden overgenomen, daar 
zij den doodslag en den moord t i j d e n s liet geborenwor-
den gepleegd niet omvat. 

Art. 31G. Bij mededaders en medepligtigen bestaat 
niet de bijzondere gemoedsaandoening van de moeder. 
Alzoo wordt ten hunnen aanzien de handeling als gewone 
doodslag of moord aangemerkt , en moet de toepassing van 
de algemeene leer omtrent deelneming hier onmogelijk 
worden gemaakt (vgl. de toelichting van art. 60). 

IV. 

Leveusberooving op verzoek. Hulp lot zelfmoord. 
(artt. 317 . 318). 

Art. 317. Hij die voldoet aan iemands uitdrukkelijk 
en ernstig verlangen om hem van het leven te berooven, 
is aanmerkelijk ligter te straffen dan de schuldige aan 
gewonen moord. De toestemming kan de strafbaarheid van 
de leveusberooving niet opheffen , maar zij geeft aan het 
feit e e n g e h e e l a n d e r k a r a k t e r — de wet straft als 
het ware niet meer deu aanval tegen liet leven van een 
bepaald persoon, maar de schending van den eerbied aan 
het menschelijk leven in het algemeen verschuldigd — 
onverschillig uit welk motief de dader handelt. Misdrijf 
tegen het leven b l i j f t , aanslag tegen den persoon ver -
v a l t . 

Art . 3 1 8 . Naast de leveusberooving op verzoek staat 
de hulp tot zelfmoord. Ook hier is schending van den aan 
het menschelijk leven verschuldigdeu eerbied de reden 
waarom, bij uitzondering, strafbaar gesteld wordt de hulp 
verleend bij een feit dat zelf niet strafbaar is. Moge het 
somtijds niet gemakkelijk vallen de feitelijke grens tus-

schen dit misdrijf en het in art. 317 omschreveno vast to 
•tellen , zoodra in elk bij/.onder geval die grens eenmaal 
vastgesteld is , wordt door haar het verschil in straf bepa-
liug voldoende geregtvaardjgd. 

liet btjsonder karakter van dit voorschrift heeft overigens 
ten gevolge, dat de strafbaarheid beperkt blijft tot die ge-
vallen waarin, d o o r h e t w e r k e l i j k v o l g e n v a n d e u 
z e l f m o o r d , het ernstig karakter van de handeling on-
betwistbaar is. 

V. 

Afdrijving of dood cencr vrucht (artt. 3 1 9 - 3 2 2 ) . 

De vrucht heeft eene eigene ontwikkeling, daarom is 
het afdrijven een mis Irijf tegen de vrucht zelve en 
niet llechta tegen de zwangere vrouw. Wanneer men dit 
erkent , bestaat er geen g rond , ook de vrouw die hare 
vrucht afdrijft, niet te straffen, terwijl men daarbij anders 
zoude hebben te deuken aan stralfelooze zelfverwondiug. 

De strafbaarheid behoort te verschillen naarmate óf de 
vrouw zelve de afdrijving of den dood van hare vrucht 
opzettelijk veroorzaakt of laat veroorzaken (art. 319), óf 
een ander hetzij met (art. 321), hetzij zonder hare toestem* 
ming (art. 320) het feit pleegt, zonder dat het doel e rop 
gerigt was, om een voor de vrouw of de vrucht werke-
lijk dreigend levensgevaar af te wenden. Zie OvPHtfHOFF 
§ 217, aant. 4. 

A f d r i j f t of d o o d t . Overbodig is de in de laatste nota 
van wijzigingen over het ontwerp 1847 naast «afdrijving" 
en het weinig kenmerkende »verderving" nog gevoegde 
uitdrukking »of de ontijdige geboorte der vrucht" . 

Vergelijk hierbij v. HoLTZBNDOBFV IV, 455 volg. 

TITEL XX. 

M1SHANUEI.ING. 

Men heeft bij het onderwerp van dezen titel te onder 
scheiden, naarmate van den wil des da Iers en naarmate van 
de zwaarte van het toegebragt nadeel. Alzoo: 

u. m i s h a n d e l i n g , waarbij het opzet van den dader 
alleen gerigt is op het toebrengen van eenig leed aan 
ligchaam of gezondheid (art. 324); 

I. z w a r e m i s h a n d e l i n g , waarbij liet opzet van den 
dader gerigt is op het toebrengen van zwaar ligcha-
melijk letsel (art. 326 , vg. art. 89). 

Zoowel de mishandeling als de zware mishandeling kun-
nen al of niet m e t v o o r b e d a c h t e n r a d e gepleegd 
worden (artt. 325, 327); 'netzelf Ie verschil dus als tusschen 
doodslag en moord. 

De strafbaarheid stijgt voor de zware mishandeling die 
den dood, voor de mishandeling die óf den dood óf zwaar 
ligchamelijk letsel ten gevolge heeft. 

Op die wijze is men ins taa t , de straf baarheid van ieders 
daad naar billijkheid te waarderen. Groot toch is het onder-
scheid tusschen: a. hem die in eene opwelling van drift 
aan een ander een slag toebrengt, waardoor deze b. v. het 
gezigt wrliest (art. 324 al. 2 , straf 4 j . G m.); b. hem die 
zoodanig han lelde niet het vooraf beraamd overleg om een 
ander te slaan (art. 325 al. 2 , straf 9 j . ) ; c. hem die in 
eene opwelling van drift zijne tegenpartij van het gezigt 
wil berooven (art. 326 al. 1 , straf 6 j . ) ; d. hem die zoo-
danig handelde met het vooraf beraamd overleg om zijne 
tegenpartij van het gezigt te berooven (art. 327, straf 
12 jaren). 

Het begrip van z w a a r l i g c h a m e l i j k letsel is in 
art. 89 omschreven. De bepaling van art. 309 C. P . , waarin 
de zwaarte der mishandeling alleen afhankelijk wordt ge-
steld van het bestaan van ziekte of beletsel tot persoonlijken 
arbeid gedurende een tijdsverloop van twintig dagen, vindt 
teregt bijkans nergens meer navolging; zij kan op onder-
scheidene zware ligchaamsbeleedigingen, b. v. het verlies 
van een oog (vgl. arrest van den hoogen raad van 23 Aug. 
1864 in Weekblad n°. 2616), niet worden toegepast, de 
gestelde termijn is geheel willekeurig, en het tijdstip waarop 
de arbeid kan worden hervat, is geen billijke maatstaf om 
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de zwaarte der verwonding aan te wijzen. Andere kenmer-
keh fcim in art. 8!) gekozen; men htH'ft, op voorbeeld van 
art. 400 C. 1'. B., vooral in de d u u r z a a m h e i d v a n 
bet gevolg der ondergane mishandeling een grond tot 
strafverzwaring gezien. Enkele zeer ernstige soorten van 
ligebamelijk leed («verlamming, krankzinnigheid (§ 224 
D. Wli.), vruchtafdrijving'") zijn daarnevens met name 
genoemd) de z w a a r t e van het gevolg der mishandeling 
weegt in die gevallen op tegen de onzekerheid of bet 
nadeel b l i j v e n d zal wezen. 

P o g i n g tot eenvoudige mishandeling is, zoomin als nu , 
strafbaar om de bij de toelichting van 15. 1 ad aft. 5(5 reeds 
vermelde redenen. Daar echter waar bet voornemen om 
zwaar bgchamelijk letsel toe te brengen door begin van 
uitvoering blijkt, is geen reden o m , bij uitzondering op 
den in liet ontwerp aangenomen regel, straffeloosheid aan 
tf nemen. Poging tot zware mishandeling (artt. 32b", 327) 
e j tot het misdrijf van art. 328 is dus strafbaar. 

Art. 3 3 8 . De toediening van voor het leven of de ge-
zondheid gevaarlijke stollen, met het oogmerk om iemands 
gezondheid te benadeeksn, is een afzonderlijk misdrijf (vgl. 
§ 223 1). Wh.). Deze bijzondere strafbepaling is noodzakelijk , 
vermits bij gebreke daarvan de handeling ten hoogste als 
poging tot zware mishandeling zoude zijn aan te merken 
en zij, ook waar niet blijkt van »voorbedachten rade ' ' , 
eeue krachtiger repressie behoeft wegens het groot gevaar , 
waaraan het slagtoll'er is blootgesteld en de boosaardigheid , 
die de schuldige aan den dag legt. 

V o o r h e t l e v e n of d e g e z o n d h e i d g e v a a r l i j k e 
s t o f f e n , vg. de artt. 1 8 5 - 1 8 8 . 

AH*. 3 S 9 . 3 3 0 . Deze tot straf ven waring en straf-
verligting leidende omstandigheden stemmen geheel over-
eeu met die , welke onder de tegen het leven gerigte mis-
drijven als zoodanig in aanmerking komen (artt. 310,311). 

Art. 3 3 2 . Bij een aanval of eene vechterij waarin een 
groot aantal personen zijn betrokken, kunnen zeer ernstige 
verwondingen worden toegebragt zonder dat het mogelijk 
is met juistheid te bepalen, in welke mate ieder afzonderlijk 
strij Ier daaraan schuldig is. Hoe uitgebreider en verwoeder 
de aanval of vechterij wordt, hoe meer personen daaraan 
deelnemen, hoe meer slagtoffere er vallen, des te bezwaar-
lijker zal het in den regel zijn, een volledig bewijs te 
bveren omtrent liet aandeel, dat ieder in dit bedrijf toe-
komt. Noodzakelijk is het mitsdien, het opzettelijk deel-
nemen aan dergelijk bedrijf als z o o d a n i g te treffen 
met eene matige straf, zoodra iemand zwaar ligchainelijk 
letsel heeft geleden of van het leven is beroofd (vgl. § 227 
D.WIi . , art. 17.') baksen, art. 241 Beijeren). 

A l l e e n . In eene vechterij waarin onderscheidene per-
sonen zijn gewikkeld, kan de een zijn verwond, de ander 
van het leven beroofJ. Ten einde nu alle gedachte aan 
coacursus rcalls tusschen n°. 1 en 2 van dit artikel uit te 
sluiten, is hef raadzaam n°. 1 uitdrukkelijk te beperken 
tot het geval dat er a l l e e n zwaar ligebamelijk letsel is 
ontstaan. 

TITEL XXI. 

ONWILLIG VEROORZAKEN VAN DEN DOOD OF VAN 
LIGCHAMEI.UK LETSEL. 

Deze bepalingen slaan te rug op die van de beide voor-
gaande titels. Iemand is van het leven beroofd of heeft 
ligebamelijk letsel ondervonden , niet ten gevolge van eens 
anders o p z e t om hem te dooden of te mishandelen, maar 
ten gevolge van eens anders s c h u l d . 

Waar opzet ontbreekt en slechts schuld aanwezig is , 
wordt de strafbaarheid voornamelijk bepaald door de g e -
v o l g e n der handeling. Eerst waar die gevolgen een 
genoegzaam ernstig karakter dragen , bestaat er reden , 
dengene aan wiens schuld zij te wijten zijn , wegens 
misdrijf te straffen. Vandaar dat in dezen titel niet e l k 
door schuld toegebragt ligchaamsleed strafbaar wordt ge-

steld, maaral leen leed van Benige beteokenis. Het elders 
gekozen begrip van zwaar ligebamelijk letsel (vg. art. (Si)) 
verdient daarom ook hier aanbeveling) Benige uitbreiding 
is echter wensehelijk, en te dien einde zijn daarnevens 
gevallen van tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoe-
feoing van ambts- of beroepsbezigheden in art. 334 opge-
nonieu. 

Art. 3 3 5 . Op hem die een ambt of beroep aanvaardt, 
rust de verpligting om daarin met dubbele omzigtigheid 
werkzaam te zijn. Komt hij die verpligting niet na en 
heeft zijne schuld de gevolgen, in de artt. 333 en 334 
omschreven , dan moet aan hem eene zwaardere dan de 
daar bedreigde straf kunnen worden opgelegd: en dan 
moet bovendien de regter , door de openbaarmaking van 
zijne uitspraak te gelasten , het publiek kunnen doen kennis 
dragon van het. gevaar, waaraan men zich blootstelt door 
de diensten van den schuldige in te roepen. 

Hoezeer de voorbeelden voor de hand liggen (men denke 
bijv. aan artsen, artsen ij bereiders, koetsiers enz.) kan de 
wet in geene opsomming treden van de verschillende ambten 
of beroepen , bij de uitoefening waarvan bijzondere voor-
zorgen en omzigtigheid worden vereischt. De regter moet 
in ieder voorkomend geval overwegen, of de facultatieve 
straf van openbaarmaking van de uitspraak doel kan treffen , 
of in het gepleegde feit aanleiuing gevonden wordt om te 
vreezen, dat de schuldige bij de verdere uitoefening van 
bet ambt of beroep gevaar voor meerdere ongelukken zal 
doen ontstaan, en of eene waarschuwing van het publiek 
er toe kan bij Iragen om de verwezenlijking van dat gevaar 
te voorkomen. 

Bij de algemeenheid van de bepaling van dit artikel kan 
de bijkomende straf van ontzetting uit het beroep niet 
worden bedreigd. Die straf zou zelfs bij de daar bedoelde 
misdrijven niet zelden te zwaar treffen. Veelal zal het na-
deel dat de schuldige, ten gevolgenvan de openbaarmaking 
van de uitspraak, in zijn beroep ondervindt, voldoende zijn 
om hem tot meerdere omzigtigheid aan te sporen en bij 
eene voortduring van zijne achteloosheid zal dat beroep 
van zelf geheel verloopen. 

, 
TITEL XXII. 

DIEFSTAL EN STROOPERTJ. 

I. 

Dir/stal (artt. 336—340). 

De vraag of niet de wetgever eene omsebrijving van het 
begrip van d i e f s t a l veilig kan achterwege laten, is niet 

j alleen door gezaghebbende schrijvers, maar ook door het 
stilzwijgen van sommige wetgevers, b. v. in Denemarken 
en Zweden, bevestigend beantwoord. Men heeft gewezen 
op tal van moeijelijkheden en praktische bezwaren waartoe, 
blijkens de ervaring, elke zoodanige omschrijving aanlei-
ding geeft, terwijl toch het volksbewustzijn daaraan vol-
strekt geen behoefte schijnt te hebben. Men heeft beweerd 
dat , terwijl in nagenoeg elk nieuw wetboek of ontwerp 
van lateren tijd min of meer is afgeweken van de voor-
beelden in de vroegere gegeven, elke nieuwe bepaling door 
de bewoordingen waarin zij vervat is, ruimeen rijke stof tot 
nieuwe strijdvragen heeft opgeleverd, terwijl nogtans de regts-
praktijk zich bij de toepassing overal zoo naauw mogelijk 
aan de eenmaal in de volksovertuiging gewortelde begin-
selen heeft aangesloten. Deze en soortgelijke bedenkingen 
echter mogen den wetgever niet terughouden, om waar 
het noodig is duidelijk te verklaren welke kenmerken dit 
misdrijf van andere verwante feiten onderscheidt. 

Het ontwerp wijst in de bepalingen van de artt. 336 , 
344 en 348 aan , welke de eigenaardige karaktertrekken 
zijn van diefstal, afpersing en verduistering. Bij al deze 
misdrijven is het voorwerp aangewezen door de ui tdrukking 
e e n i g g o e d . Dat bij afpersing nog iets anders daarmede 
wordt gelijk gesteld, kan voor het oogenblik buiten be-
schouwing blijven. Hier met de meeste nieuwere wetge-
vers van r o e r e n d e z a k e n te spreken, schijnt onnoodig 
en onraadzaam. Onnoodig, vermits uit het gebezigde werk-
woord w e g n e in e n reeds volgt , dat de zaak voor ver-
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plaatsing vatbaar zijn muet. Onraadzaam , vermits elke 
aanleiding tot bet beweren, dat het woord r o e r e n d uit 
de voorschriften van bet burgerlijk wetboek moet worden 
verklaard, behoort te worden afgesneden, en daarenboven 
sommige voorwerpen eerst verplaatsbaar worden door de 
handeling van den dief. 

Voorts is het een vereisebte bij al deze misdrijven, dat 
het goed geheel of ten deele aan een ander toebehoore. 
Wie opzettelijk zin eigen goed onttrekt aan een ander, die 
daarop een regt van pand enz. uitoefent, valt in de termen 
van art. 377, maar pleegt geen diefstal. Ook is liet niet 
toereikend (art. 379 0. 1'.), dat bet goed den dader niet 
toebehoore, want de bemagtiging eener aan niemand toe-
boorende zaak kan strafbaar zijn volgens art. 38(>, doeli 
kan in j^een geval als diefstal worden aangemerkt. 

Eindelijk wordt in al de genoemde bepalingen van 
w e d e r r e g t e l ijk z i c h t o e ë i g e n e n gesproken. Bij ver-
duistering bestaat het strafbare feit in de wederregtelijke 
toeöigening zelve; bij diefstal daarentegen en bij afpersing 
moet het straf bare feit (hier de dwang tot afgifte, daar 
liet wegnemen) gepleegd worden met het oogmerk om bet 
goed zich toe te eigenen. Dat oogmerk moet bewezen worden, 
en slechts onvolledig wordt dit vereisebte in de franache 
en balgiaehe wetgevingen door fraiululmsemcttaangeduid. 

Sommige wetgevingen eiecben bier iets anders, veelal nog 
iets meer. In het tweede italiaansche ontwerp van 1870 
was gevorderd, dat de wegneming geschied zij »perappro-
priarsela o per trarne altrimenti profitto". Uit dat a n d e r 
v o o r d e e l zou moeten volgen, dat ook detoeBigeningtot 
eigen bevoordeeling moet strekken; in bet ontwerp van 
1874 zijn die woorden geschrapt en vervangen door » per 
fine di lucro", hetgeen in het ontwerp van 1877 isgehand-' 
haafd. Anders in Oostenrijk, waar het ontwerp van 18G7 
de woorden van bet nog geldende wetboek » entziehen uin 
seines Vortheils willen ' verving door » wegnehmen urn 
dieselbe sicb oder einem Driften zuzueignen", in het 
l a a t s t e ontwerp van 187(5 (art. 261) aldus gewijzigd: 
»Wer eine (remde, bewejjliche Sacheeinem Anderen in der 
» Absicht wegnimmt, dieeelbe sich rechtswidrig zuzueignen . 
>begeht einen Diebstahl". Evenzoo het engelscbe ontwerp 
van 1878 (Section 188 en 189), dat slechts de » intent to 
misappropriate " vordert en ten overvloede nog daarbij voegt: 
T> The purpose of the oflender as to the way in which the thing 
»appropriated is to Le disposed of is iminnterial". Ook in 
Duitschland eischte het ontwerp van J ui ij 18(>9 nog , dat liet 
feit gepleegd, zij niet het oogmerk »durch die Zueignung sich 
oder einen Andern Gewinn zu verschaffen " ; doch bij de vast • 
stelling van liet latere ontwerp van December deszelfden jaars 
(zie § 242 van het 1). Wb.) keerde men terug tot de beginselen 
van het pruisisclie wetboek, waarin van winstbejag geen 
sprake was. In het hongaarsche ontwerp van 1877 was hot 
winstbejag nevens de toegigening als alternatief vereisebte 
gesteld, maar de uitdrukking van | 3 2 2 : »in der Absicht 
sich dieselbe zuzueignen, oder zu seinem eigenen odrr eines 
Dritten Verinogensvortbeil zu verwenden", werd door de 
commissie uit de kamer van afgevaardigden aldus ge\vij-
zigd : »in der Absicht sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen". 

Van winstbejag behoort de wetgever in der daad hier 
ook niet te spreken. Het strafbare feit is bij diefstal het 
w e g n e m e n ; dit wegnemen moet hebben plaats gehad 
met het bepaalde oogmerk om zich het goed toe te eigenen. 
Daarbij is liet onverschillig welk ander meer verwijderd 
doel de dief gehad hebbe, en welke voornemens hij koes-
terde ten aanzien van het voorwerp , waarvan hij zich heeft 
meester gemaakt. Wel verre van de geheel verwerpelijke 
leer te verdedigen , dat bet winstbejag niet behoeft ver-
meld te worden, omdat men zoodanig oogmerk bij dief-
stal mag veronderstellen, behoort de wetgever zonder 
aarzelen uittespreken, dat hij voor het begrip van diefstal 
geen ander oogmerk kent dan dat eener wederregtelijke 
toeSigening. 

Art . 3 3 6 . Het tweede lid laat strafverhooging toe , 
indien de schuldige in eenige dienstbetrekking staat en de 
diefstal gepleegd is ten nadeele van zijn meester, vaneen 
lid van het gezin zijns meesters of van iemand, die in het 
huis zijns meesters is opgenomen (n°. 1). De betrekking 
van meester en bediende is eene zuiver p e r s o o n l i j k e 
omstandigheid , daarom is zij niet in een afzonderlijk artikel 
vermeld. Het noodzakelijk vertrouwen, dat tusschen leden 

van hetzelfde gezin moet heerschen , eisolit die verhooging 
van liet maximum der in het algemeen tegen diefstal be-
dreigde straf. Datselfde noodzakelijk vrrtrouwen is ook 
aanwezig waar iemand , ofschoon geen lid van het gezin 
zijnde , tijdelijk in het huis is ontvangen of niet anderen 
voortdurend of tijdelijk éénzelfde huis bewoont. Doch tevens 
moet men met de ontwerpers van het italiaansche wetboek 
erkennen, dat ook in het omgekeerde geval (n*. 2) gelijke 
stnifveizwaring behoort te worden toegelaten. Deuitdruk-
king eenige d iens tbe t rekk ing verdient de voorkeur 
boven eene omslagtige en toch onvolledige lijst van be-
trekkingen , waarin iemand in eens anders dienst werk-
zaam zijn kan. Van de gekozene redactie is ook dit een 
gevolg, dat de eene dienstbode die de andere besteelt, valt 
onder het i.ereik van het tweede lid, n°. 1. 

Nog zij opgemerkt, dat dit artikel de dienstlietrekking 
beschouwt als eene zuiver persoonlijke omstandigheid 
(int. lib), die aanleiding kan geven tot verhooging van 
straf, maar geene verandering brengt in den aard van het 
misdrijf. 

Artt. 337—340. Spaarzaamheid in de aanwijzing van 
verzwarende omstandigheden bij diefstal schijnt aanbe-
velenswaard. De reeks van onderscheidingen, die in vele 
vroegere wetgevingen wordt aangetroffen , levert ruime 
stof tot strijdvragen in de praktijk . zonder noodzakelijk-
heid in het belang vau de handhaving der maatschappelijke 
veiligheid. De verzwarende omstandigheden, die hier in 
aanmerking komen, zijn in het ontwerp in drie klassen 
gerangschikt. 

Ar*. 3 3 ? . In dit artikel verleent het ontwerp bijzon-
dere bescherming aan sommige voorwerpen, die aan de 
openbare trouw zijn overgelaten. 

Bij n°. 1 wordt uitdrukkelijk gevorderd, dat de persoon 
die eenig in eene kerk of openbaar gebouw bewaard of 
tentoongesteld voorwerp steelt, in die kerk of in dat gebouw 
zij toegelaten. 

Kerken en openbare gebouwen zijn uit den aard hunner 
bestemming voor ieder toegankelijk, terwijl toezigt op hen 
die van dien toegang gebruik maken , niet wel mogelijk 
is. Al wat zich in die gebouwen bevindt, is aan de trouw 
van het publiek als het ware overgelaten, en het misbruik 
daarvan is voldoende grond voor eene verhoogde straf-
bepaling, onverschillig welk voorwerp wordt weggenomen. 
Maar van den anderen kant moet men ook alleen hen 
treffen, die van de toegankelijkstelling misbruik hebben 
gemaakt , die den diefstal plegen terwijl zij zich krachtens 
die toegankelijkstelling op de plaats des misdrijfs bevinden. 

Ten opzigte van de in n*. 2 omschreven voorwerpen is 
daarentegen eene verder strekkende bepaling noodig. In 
vele gevallen zal de dader daarvan reeds in de bepaling 
van n°. 1 vallen, maar die voorwerpen bevinden zich niet 
altijd in openbare gebouwen , door den aard hunner be-
Btemming voor het publiek toegankelijk, en voorzoover 
bet ingezonden of tijdelijk afgestane voorwerpen betreft, 
zijn zij niet alleen overgelaten san de trouw van liet publiek , 
maar ook aan die van conimissiën , bedienden , opzigters 
en andere personen, op wier handelingen de eigenaars 
meestal geenerlei invloed noch toezigt kunnen uitoefenen. 
Bene beperking tot het publiek , tot de bezoekers dier 
verzameling is hier alzoo niet n l ig, noch wenschehjk. 

N*. 3 ijreeft met minder omhaal van woorden terug de 
qualificatie van art. 1188 C. P . , zooals dit is gewijzigd 
door art, IC. der wet van 29 Junij 1854 (Staatsblad n°. 102), 
terwijl n°. 4 voorziet in eene erkende leemte der geldende 
wetgeving. 

Art. 3 3 8 . Hier zijn eenige omstandigheden vermeld, 
die aan den diefstal een meer gevaarlijk karakter geven 
hetzij door de gelegenheid die een openbare ramp verschaft 
om het strafbare feit te volvoeren, hetzij door het nachte-
lijk uur waarop het misdrijf wordt gepleegd, hetzij door 
het aantal personen dat daaraan deelneemt, hetzij door de 
middelen die de schuldige bezigt. K° 1 is ontleend aan 
het ontwerp van 1847 tit. XIX art. 1 3 , met weglating-
evenwei der onbepaalde bijvoeging » of dergelijke rampen". 
W a t de wet in n°. 2 door n a c h t verstaat, is in art. 96" 
aangewezen ; wat zij als b r a a k , i n k 1 i m m i n g , va 1-
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s c h e s l e u t e l s enz. aanmerkt , behoeft, oenoudens de 
wettelijke uitbreiding vim het begrip van inkiimming 
in art. 97 vermeld, evenmin te worden uitgedrukt als wat 
zij niet b r a n d , w a t e r s n o o d of s c h i p b r e u k bedoelt. 
Zelfs de meest naauwkeurige bepaling van braak , gelijk 
die b. v. in art. 20b' van het crimineel wetboek voor het 
koningrijk Holland wordt aangetroffen, is niet anders dan 
eene opsomming van voorwerpen die gebroken of verbroken 
kunnen worden. De meeste latere wetgevingen bevatten 
dan ook dergelijke omschrijving niet. 

Art. 3 3 » . Volgens de duidelijke woorden van het artikel 
moet de diefstal zijn v o o r a f g e g a a n of v e r g e z e l d 
door het geweld of de bedreiging. Ten onregte wordt hier 
m sommige wetgevingen ook gewag gemaakt van geweld, 
gepleegd met het doel om het gestolene in v e i l i g h e i d 
t e b r e n g e n . Alleen dan toch kan het geweld als eene 
verzwarende omstandigheid van den diefstal worden aan-
gemerk t , wanneer bet de strekking heeft om den diefstal 
voor te bereiden of gemakkelijk te maken. Later gepleegd 
geweld levert een afzonderlijk misdrijf op en kan aanleiding 
geven dat de straf des daders, volgens de in het eerste 
boek omschreven regelen nopens den samenloop, wordt 
verhoogd. 

B e w u s t e l o o s h e i d . Zie de toelichting van art. 193. 

11. 

Strooperij (artt. 341 , 342). 

Bij een groot aantal arresten van den hoogen raad (1) 
is uitgemaakt, dat de artt. 33—37 der wet van 6 October 
1791 (Code Kural) over ontvreemdingen van niestspeciëu, 
vruchten te velde, hout enz. , in het fransche regt veelal 
bestempeld met de algemeene benaming van maraudage 
(stroopenj), als vervallen door art. 401 in verband met 
art. 484 O. 1'., hier te lande nimmer heobeu gegolden. 
Deze gevestigue regtspraak was de voorname aanleiding 
tot art. 18 der wet van 29 Junij 1854 (Staatsblad ir. 102). 

» De reger ing" — zoo luidde de memorie van toelich-
t ing op art. Ï.Ö van het ontwerp der wet van 29 Junij 
1854 {Staatsblad n°. 103), waarin oorspronkelijk w.iren op-
genoemd de thans in art. 18 der wet van dezelfde d a g -
teekening {Staatsblad u°. 102.) vermelde ontvreeuiiiiigen — 
» heeft geineend voor de in art. 1 der vuordiagt vernielde 
» diefstallen het maximum der gevangenisstraf van art 401 
»van het straf ivetuoek, bij art. 2 des outwerps (2) te 
y> moeten inatig-.ni en in verband daarmede werd ook het 
» minimum dier gevangenisstraf verlaagd. Zij werd daartoe 
» vooral geleid door de overweging, dat dusdanige feiten, 
» hetzij men die als d i e f s t a l l e n of als v e l d - en b o s c h -
» d e l i c t e n qualilicere, niet zoo streng moeten worden 
• gestraft als art. 401 toelaat; gelijk dan ook de wet van 
» 1791 op enkele hunner slechts boete en korte gevangems-
» straf stelde' ' . 

Niet alleen vond dit voorstel reeds dadelijk bij het onder-
zoek van het ontwerp in de afueelingeu der tweede Kamer 
gereedeu ingang , maar met nadruk werd in het voorloo-
pig verslag (3) aangedrongen op eene vrijgeviger toepas-
sing van liet beginsel, aan de regeringsvoordragt ten 
grondslag l iggende. eensdeels door uitbreiding van de 
voorwerpen welker ontvreemding als een ligter vergrijp 
aan de kennisneming van den kantonregter zoude worden 
onderworpen, en anderdeels door inkrimping van het maxi-
mum der straf tot bet door de regering voorgestelde mi-
niiuuui van eene maand. 

Aan dit tweeledig verlangen gaf de regering zonder 
aarzeling toe door het voorstellen van een nieuw ar t ikel , 
geheel overeenstemmende met art. 18 der wet van 29 Junij 

(1) Zie die arresten by SCHOONEVELD, ad art. 401 C.P., n\ 2. 
1, 5. In gelijken /.in de mem. van toel. van het ontwerp van wet 
tot intrekking der wetten van 6 Oct. 1791 en van 26 Ventóse, 
jaar IV, § 6, en II. PH . DE KANTEB, onderzoek naar de regts-
geldigheid van den Code Kural, bl. 94 vgg. 

(2) „De gevangenisstraf van art. 401 wordt, voor de gevallen 
„van art. 1, lit. //, tot minstens ééne en hoogstens zes maanden 
„ beperkt". 

(3) Gedrukte stukken der tweede kamer, zitting 1853—1854, 
LIX n\ 4, bl. 5. 

1854 {Staatsblad n°. 102), hij eene nota van nadere wijzi-
gingen in lipt ontwerp dier wet (1). 

Ueze bepaling , zonder eenigo tegenkanting tot wet ver-
heven , geldt nu reeds sedert een groot aantal jaren. Het 
beginsel, daaraan ten grondslag l iggende, is door die 
langdurige praktijk proef houdend bevonden. Men is e raan 
gewoon geraakt die ontvreemdingen van voorwerpen van 
uiterst geringe waarde, veelal in het open veld uit nood-
druft gepleegd en , zonder den omslag en de opspraak van 
een correctioneel of crimineel geding, door den kanton-
regter beregt , te beschouwen niet als eigenlijken diefstal, 
maar a l s , hoezeer dan ook ongeoorloofde en strafbare, 
toch minder gevaarlijke en misdadige inbreuken op het 
regt des eigenaars. 

Wenschelijk is het echter bij de overneming van art. 18 
der wet van 1854, behoudens de noodige aanvull ing, 
wijziging en verduidelijking, met afwijking van de streng 
regtskundige opvatting der zaak, wat in het algemeen 
rrgtsbewustzijn niet heeft den aard ook niet langer te 
geven den naam van d i e f s t a l , maar dien van s t r o o -
p e r i j {maraudage). 

\rt. 3 4 1 . Nevens h e i d e , h e l m , r i e t , b i e z e n , 
mede vermeld in de geldende we t , noemt het artikel nog, 
als daarmede gelijkstaande, w i e r . Nieuw is ook de ver-
melding van k l e i , b a g g e r , verder die van z a n d , 
a a r d e , g r i n t . Op de wenschelijkheid dezer laats teaan-
vulling werd reeds gewezen in het voorloopig verslag over 
het ontwerp der wet van 29 Junij 1854 {Staatsblad n°. 102). 
De redenen waarom toen aan het verlangen niet werd toe-
gegeven , zijn niet overwegend. Ook deze voorwerpen staan 
geheel gelijk met de overige in het artikel genoemde. 

Nevens a f g e v a l l e n worden genoemd o n g e p l u k t e 
Ijl ad e r e n , en het artikel vermeldt eveneens o n g e -
p l u k t e of a f g e v a l l e n b o o m v r u c h t e n . Het denkbeeld 
IS hier evenals bij t e v e l d s t a a n d g r a s en t e v e l d 
s t a a n d e v e l d v r u c h t e n , de ontvreemding te straffen 
niet als diefstal maar als strooperij , zoolang de bladeren 
of vruchten niet door de daad van den eigenaar of anderen 
regthebbende zijn afgezonderd uit den schoot der na tuur , 
niet zijn losgemaakt van den boom of het veld (2). Voor 
eene onderscheiding tussclien boom-en veldvruchten, door 
de wet van 1854 gemaakt , bestaat geen redelijke grond. 
Worden boomvruchten in het algemeen genoemd, dan kan 
de afzonderlijke vermelding van d e n n e k n o p p e n en 
e i k e l s vervallen. 

De uitdrukking g r o e n of a n d e r h o u t , g e h a k t of 
o n g e h a k t heeft, zooals bekend is, tot groot verschil 
van gevoelen aanleiding gegeven. De jurisprudentie, meer 
berustende op de kennelijke bedoeling dan op de zonder 
onderscheiding sprekende woorden der wet , is thans ge-
vestigd in dien zin, dat daaronder alleen te verstaan is 
o n b e w e r k t h a k - of s p r o k k e l h o u t . (Vgl. de regt-
spraak bij SCHOONEVEI.D , ad art. n°. 1—7, 9 , 10.) Het 
nieuwe wetboek moet dat buiten twijfel stellen. De bij-
voeging g r o e n of a n d e r is overbodig, waar in het 
algemeen van hnk- of sprokkelhout wordt gesproken. 
Om gelijke reden kunnen de woorden g e s n e d e n of 
o n g e s n e d e n achter r i e t , b i e z e n vervallen. 

Art. 3 4 3 . De eenvoudige strooperij krijgt een meer 
gevaarlijk karakter en wordt zwaarder gestraft, zoodra 
uit de aanwending van de in n°. 1 van dit art 'kei genoemde 
middelen, of uit een der in art. 338 vermelde omstandig-
heden blijkt van sluw overleg, en daardoor niet alleen 
grooter gevaar dreigt, maar dikwijls ook reeds aanmerkelijk 
nadeel aan eigenaars of regthebbenden is toegebragt. Toch 
blijft het misdrijf strooperij , in tegenstelling van het stelsel 
der geldende wet , dat in die gevallen geen onderscheid 
meer kent tussclien strooperij en diefstal. Van art. 339 

(1) Gedrukte stukken der tweede kamer, zitting 1853—1854, 
XLVII, n". 10. 

(2) „ Le maraudage est un vol de fruits et réeoltes non détachés 
„de la terre". DAI.LOZ, in voce maraudage . 

Art. 475, n". 15 O. P., (nieuw nominer aan het artikel toegevoegd 
b|j de wet van 1832): „ Ceux qui déroberont, saus aucune des 
„ eirconstances prévues en 1'article 388, des réeoltes ou autres pro-
„ ductions utiles de la terre, qui avant d'être soustraites, n'étaient 
„ pas encore détachées du sol". 

http://inatig-.ni
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behoefde bier geen ff***l*ff t* worden gemaakt , dniir in 
de zeer zeldzame gevallet) van slronperij niet geweld of 
bedreiging de samenloop van dit misdrijf met de zwaardere 
van artt. 307, 308 en titel XX voldoenderuimte laat voor 

de toepassing1 van eene genoegzaam zware straf. 

III. 

Bepaling aan diefstal en strooperij gemeen (art. 3 4 3 ) . 
Bekend is liet groote verschil, dat in de wetgevingen 

van den nieuweren tijd wordt aangetroffen ten aanzien 
van den zoogenaiimden familie-diefstal. of wat de duitschers 
(die veelal liet begrip niet tot de gevallen van echt en 
verwantschap beperken) » priviligirte Diebatahlaarten " noê  
men. Terwijl hier volkomen straffeloosheid wordt uitge-
sproken voor alle in de wet opgesomde of aangeduide ge-
vallen (art. 380 C. P . , art. 463 ('. P. B. . art. 305 Canton 
de Vaud), wordt daar in geen geval zoodanige straffeloos* 
beid erkend, maar alleen ten aanzien van sommige per-
sonen eene klagte van den beleedigde vereischt (art. 290 
Beijeren). Terwijl elders behalve van klagte nog van 
relatieve strafvermindering sprake is (art. 170 Zürich), 
wordt ginds straffeloosheid ten opzigte van sommige : 
betrekkingen aangenomen (§ 247 D. Wb.) , voor som-
mige daarentegen eene klagte vereischt en in andere ; 
wetgevingen gelijke onderscheiding gemaakt en t e v e n s , j 
waar straf bedreigd wordt, strafvermindering noodzakelijk 
geacht (artt. 427 2de ontw. Ital. 1870, art. 432 ontw. i 
Ital. 1874 en 440 ontw. Ital. 1877). Terwijl nog in het 
laatste Saksische wetboek (art. 302) de vermindering der 
straf werd afhankelijk gesteld van de omstandigheden 
waaronder de diefstal gepleegd was, bad het nederlandsche 
ontwerp van 1847 (in zijne laatste redactie), naar aanlei* 
ding van de in de afdeelingen der tweede kamer gemaakte 
opmerkingen, voorgesteld den dader den diefstal niet toe \ 
te rekenen, indien deze van geene gewelddadigheden is 
vergezeld geweest en de bloed- of aanverwanten (dief en 
bestolene) te zamen wonen, de echtgenooten niet van tafel 
en bed zijn gescheiden. Terwijl in de eene wetgeving het 
zwaartepunt gezocht wordt in den graad der verwantschap, 
is in de andere op het huisgezin in de eerste plaats gelet. 

Elk dezer stelsels is aan eigenaardige bezwaren onder-
hevig. Meestal heeft men te weinig daarop gelet dat , welk 
stelsel men ook aanneme, dezelfde beginselen , die voor 
diefstal moeten gelden , tevens behooren erkend te worden 
ten aanzien van afpersing en afzetterij (art. 346), ver-
duistering (art. 352), bedrog (art. 360), vernieling of be-
schadiging van goederen (art. 384) en de misdrijven in de 
artt. 377, 386 en 387 omschreven. Men behoort zich af 
te vragen, welke de maatschappelijke gevolgen zijn van 
iedere uitbreiding die men , in bet belang van familie of 
hnisgezin, hier aan de straffeloosheid van op zich zelf 
hoogst gevaarlijke feiten geeft. Voorts is het volstrekt 
niet onverschillig, welke ui tdrukking de wetgever bezigt, 
waar hij verklaart dat een bepaald persoon geene straf 
te wachten heeft, wanneer hij een in de wet aange-
wezen misdrijf pleegt. Door met het ontwerp van 1847 
te zeggen, dat den dader de diefstal niet wordt t o e g e -
r e k e n d , of met den franscheu en belgischen wetgever 
de gedachte uit te drukken door »ne donner lieu qu'a 
des réparations civiles", of met het duitsche wetboek te 
bepalen dat de diefstal s t r a f f e l o o s blijft, terwijl reeds 
de onmiddelijk volgende zinsnede dit tegenspreekt, geeft 
men aanleiding tot praktische bezwaren, ligt ook tot on-
juiste gevolgtrekkingen bij de verklaring van andere be-
palingen der wet. De in het ontwerp gekozen uitdrukking 
is eensdeels in overeenstemming met de in art. 48 gebezigde, 
en maakt anderdeels de bijvoeging overtollig, die aan het 
slot van art. 380 C. P . , art. 462 C. P. B. en § 247 D. Wb . 
wordt aangetroffen. 

Het ontwerp wil de strafvervolging alleen zien u i tge-
sloten tegen den dader of den medepligtige die de e c h t -
g e n o o t is van hem, tegen wien het misdrijf gepleegd 
werd, met deze beperking (ontleend aan het ontwerp van 
1847), dat de uitsluiting niet ge ld t , in geval de echtge-
nooten van tafel en bed gescheiden zijn. Door het huwelijk 
ontstaat eene vereeniging, die ook op de wederzijdsche 
goederea der echtgeuooten grooten iuvloed uitoefent, die 
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een gemeensohappeltyken eigendom, althans een gemeen* 
schappelijk bezit of eene gemeenschappelijke bestemming 
van het goed, eene eigenaardige regeling van het beheer 
en ragt van beschikking ten gevolge heeft , zelfs waar 
de gemeenschap formeel is uitgesloten of beperkt. De grond 
n u art. 343, al. 1 , blijft dus voortbestaan zoolang de 
verpligting tot samenwoning aanwezig i s , en scheiding 
van goederen op zich zelve is nlzoo geene voldoende raden 
om de toepasselijkheid der bepaling uit te sluiten , gelijk 
sommige leden der tweede kamer in 1847 «erlangden. 

Van den anderen kant la het onraadzaam , de uitsluiting 
der strafvervolging uit te breiden tot b l o e d - e n a a n -
v e r w a n t e n . Ten aanzien van de bloed* en aanverwanten 
in de regte lijn is in enkele wetgevingen een onderscheid 
gemaakt , ook in het duitsche rijkswetboek. Zij verklaren 
den diefstal van ouders tegen kinderen gepleegd geheel 
straffeloos , dien door kinderen tegen ouders alleen op klagte 
vervolgbaar. De onderscheiding Is niet overgenomen. Men 
mag in geen geval aan naaste bloedverwanten een vrijbrief 
geven om elkander te bestelen. Wel zal veelal eene straf* 
vervolging» onraadzaam zijn, omdat daardoor den bestolene 
een grievender leed wordt toegebragt dan door het mis-
drijf. Maar dit pleit in alle gevallen voor het vereischte 
eener k lagte , in geen enkel voor volstrekte straffeloosheid 
die vervolging onmogelijk maakt zelfs van den vader 
die, wegens wangedrag uit de voogdij ontzet , voortgaat 
met zijne kinderen te bestelen of hun goed te verduisteren. 

Om deze redenen is aan de gelijkstelling van ouders en 
kinderen vastgehouden, en voor beide gevallen de vervol-
ging alleen toegelaten op eene tegen den vader of tegen 
het kind met name gerigte klagte. Gelijke klagte wordt 
gevorderd voor eene vervolging van broeders of zusters . 
schoonbroeders of schoonzusters van hem die bestolen of 
bedrogen is. Hier nog verder te gaan en met het wetboek 
van het kanton Bern eene uitzondering te maken ten aan* 
zien van allen, die in dezelfde huishouding leven, of met 
den duitschen wetgever te gewagen van diefstal gepleegd 
tegen voogden, opvoeders of personen in wier kost of dienst 
zich de daders bevinden, is onraadzaam. De praktijk heeft 
daar reeds het verwerpelijke dier leer aaugetoond, en tot 
eene wijziging geleid bij de novelle van 26 Febr. 1876. 

TITEL XXIII. 

AFPERSING EN AFZETTERIJ. 

I. 

Afpersing (art. 344). 

Art. 3 1 4 . De vergelijking van dit artikel met art . 339 
doet het onderscheid tusschen geweldpleging en afpersing 
duidelijk uitkomen. In art. 339 wordt gevorderd dat eenig 
goed zij w e g g e n o m e n , hier daarentegen dat dwang 
tot a f g i f t e hebbe plaats gehad. In het eene geval is de 
w e g n e m i n g vergezeld of voorafgegaan door het geweld 
of de bedreiging met geweld ; in het andere is geweld 
het middel waardoor de a f g i f t e wordt verkregen. 

H. 

Afzetterij (art. 345). 

Art . 3 4 5 . Deze bepaling treft den schuldige aan een 
verachtelijk feit hetwelk thans , voorzoover men het niet 
kan wringen in de qualificatie van bedelarij met bedrei-
g ing , ongestraft blijft, uit hoofde van eene leemte in den 
C. P. die in Frankrijk werd aangevuld door de wet van 
13 Mei 1863. Het is de zoogenaamde chantage, hier door 
afzetterij vertolkt. Het heeft met afpersing alle karakter-
trekken gemeen, met uitzondering alleen van de middelen, 
die tol dwangoefening worden gebruikt. Hier wordt de 
dwang niet gepleegd door geweld, maar enkel door be-
dreiging; hier wordt geene bedreiging geuit met pbysiek 
geweld , maar met zoodanigen zedelijken dwang als zich 
in den vorm van smaad en smaadschrift niet zelden kracht ig 
openbaart. Nu eens bezigt de dader eeu geheim, dat het toe-

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 
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vallig of misplaatst vertrouwen ter zijner kennis b rog t , 
om zich geld of goed to doen afgeven, en wordt zijn 
slagtoffer genoodsaakt een tijdelijk stilzwijgen tot den 
opgegeven prijs te koopen ; dan weder wendt zich de ba» 
d r a g e r tot een onscliul :ige, die zwnk genoeg is om zich 
eene opoffering te getroosten , ten einde iedere verdenking 
die l e t gevolg van smaad of smaadschrift zou kunnen 
zijn. tijdig af te weren en hetzij den huisselijken vrede, 
hetzij de gemoedsrust der zijnen voor ernstige schokken 
te behoeden. • 

De woorden s m a a d of s m a a d s c h r i f t vinden hunne 
verklaring in de a r t t . 279en280 . Toch eischt het ontwerp 
niet, dat die smaad of dat smaadschrift den persoon van 
den bedreigde Letrefl'e ; want niet zelden rigt de misda-
diger zijn aanzoek tot een veder, die alles veil heelt om 
de schande zijns afgedwaalde!) zoons bedekt te houden , 
of tot den echtgenoot die bereid is tot eiken prijs de eer 
van het huisgezin Ie redden. Het is hier alleen de vraag, 
of door de bedragil g zoodanige dwang op den bedreigde 
is uitgeoefend, det deze dien ten gevolge het goed heeft 
afgegeven , de schuld heeft aangegaan of de inschuld ver-
nieligd. Het vermogensvoordeel, door den datier beoogd, 
maakt van de afzetterij, die anders zoude vallen onder 
de oualificatie van art. 307 , ne. 2 , een zelfstandig mis-
drijf. Hier geldt dus de bepaling van art. 64, alin. 2 , 
evenals voor art . 344 in tegenstelling van art. 307, n°. 1. 

TITEL XXIV. 

VERDUISTERING. 

Ari . 3 ' 8 Hier vooral is het noodig door de g e -
kozen terminologie Knerp te doen uitkomen welke ken-
merken verduistering met diefstal gemeen heeft, en waarin 
het onderscheid tusschen 1 eide strafbare feiten bestaat. 
Het voorwerp des misdrijfs is bij beiden betzelfde: het is 
> eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toe-
behoort ". Doch terwijl diefstal gepleegd wordt door bet 
w e g n e m e n van dat voorwerp met het oogmerk om het 
zich toe te eigenen, is bij verduistering de misdadige 
handeling gelegen in het zich t o e e i g e n e n zelf, nadat 
de dader anders dan door misdrijf bezitter of houder van 
dat voorwerp is geworden. 

Met § 246 van het duitsche rijkswet! oek te spreken van 
het zich toeëigenen van eene zaak »die er (de dader) in 
Besitz oder Gewahrsam ba t" , is niet naauwkeur ig; immers 
dan zou de dief, die de zaak heeft weggenomen om zich 
haar toe te eigenen, vervolgens door de totfiigening zelve 
zich tevens aan »Unterschlagui>g" schuldig maken. (OPPEN-
HOEK aant. 24 en 30.) Sommigen willen daarom hier zien 
gewezen op eene zaak. waarvan de dader a n d e r s dan 
door middel van d i e f s t a l bezitter of houder is geworden. 
Intusschen wordt ook dan de ui tdrukking nog niet onbe-
rispelijk; hij toch die door dwang , afpersing, afzetterij of 
bedrog in het bezit van eenig voorwerp geraakt is , maakt 
zich evenmin als de dief door de toefiigening aan verduistering 
schuldig. Tevens moet hier elke ui tdrukking zorgvuldig 
worden vermeden , die de verklaring der strafwet uit de 
voorschriften der burgerregtelijke bepalingen over bezitregt 
zou kunnen uitlokken of bevorderen. Daarom spreekt het 
ontwerp van eenig goed, dat de dader anders dan ten ge-
volge van misdrijf o n d e r z i c h h e e f t . Vgl. v. HOLTZEX-
DOBVy IV, 412. 

.Het strafbare feit mag ook niet met den naam van 
misbruik van vertrouwen worden bestempeld . en het is 
opmerkelijk dat de regering in Octobcr DS47 wel bet woord 
t o e v e r t r o u w d , dat in het ontwerp vanFebruarij werd 
aangetroffen , op eene volkomen juiste aanmerking in het 
voorioopig verslag der tweede kamer, veranderde in ve r -
s t r e k t , doch niettemin het misdrijf de benaming liet 
behouden, die niet langer op het aangenomen begrip paste 
Noch van v e r s t r e k k e n , noch van t e r h a n d s t e l l e n 
behoort hier spraak te zijn; allerminst van den titel of de 
voorwaarde waaronder de algifte geschied was. 

Het vereischte van eene klagte v< or de vervolging van 
» schennis van vrijwillige bewaargeving" kan niet uit art. 22 
strafv. worden overgenomen , omdat de eenige grond, door 
het ontwerp erkend voor het aannemen eener uitzondering 
op den regel der vervolging ambtshalve, bij verduistering 
nooit aanwezig is. 

3.] 
au Strufregt. 

Daarentegen is het tweede lid van art. 3 4 8 , in beginsel 
geheel overeenstemmende met het tweede lid van art. 336, 
onmisbaar. Overbekend is de leer, die in de jurisprudentie 
langen tijd heeft gegolden da t , terwijl de » soustraction" 
als een der elementen van diefstal in het algemeen moet 
worden aangemerkt , deze evenwel bij diefstal in dienst-
baarheid niet wordt gevorderd. Sedert net onhoudbare dier 
onderscheiding algemeen erkend i s , bestaat er eene groote 
leemte in de heerschende strafwet, die in Frankrijk reeds 
in 1832 werd aangevuld. 

Art. 3 4 0 . Strafverzwaring uithoofde van het bijzonder 
vertrouwen, dat in het maatschappelijk verkeer in sommige 
personen , die een bepaald beroep uitoefenen , noodzakelijk 
moet kunnen gesteld worden. 

r . Onder deze bepaling vallen expediteurs, vervoerders 
per spoor , voerlieden , sclnppers, kruijers , in één woord 
allen , d ie , zonder ambtenaar te zijn, zich voor loon be-
lasten met het vervoeren of doen vervoeren van goederen 
en hunne bedienden. 

2°. De bepaling, in gelijke ruime uitdrukkingen ge-
steld als n°. 1 van het art ikel , berust op gelijken grond. 
(Nbehoon niet beperkt tot de ondernemers van particuliere 
entrepóts en hum.e bedienden, is zij bij name ook met 
het oog op hen van belang. 

3°. Zoowel de handel in eigenlijken zin als de vele 
transactien (beleeningen , bewaargevingen enz.) , waarbij 
ook niet-kooplieden de tusschenkomst van de hiergenoemde 
personen behoeven en hun noodwendig belangrijke waarden 
toevertrouwen , eischen deze bijzondere bescherming. Bij 
de beschouwing van het ontwerp van 1847 verlangde de 
tweede kamer , dat uitdrukkelijk zouden worden vermeld 
c o m m i s s i o n a i r s en n o t a r i s s e n . De regering heeft 
toen de commissionairs aan het hoofd geplaatst van de 
» bestellers, kruijers, slepers en dergelijke personen " , 
blijkbaar aan die benaming eene andere beteekenis hechtende 
dan met het uitgedrukte verlangen strookte. Verduistering 
door n o t a r i s s e n gepleegd ten opzigte van goederen , 
die zij a l s z o o d a n i g onder zich hebben, is ambtsmis 
drijf, terwijl zij voor het overige geheel gelijk staan met 
alle personen, die buiten hun beroep zaken van anderen 
behartigen. 

4 \ Het onvoorwaardelijk vertrouwen, dat in deze per-
sonen moet gesteld worden, wettigt ook ten hunnen aanzien 

| de strafverzwaring. Depositaris is hier echter de vennoot-
schap of vereeniging zelve, wier bestuurders, commis-
sarissen , beambten en bedienden alzoo buiten het bereik 
van het vorige nummer vallen. 

Art. 3 5 0 . Schending van het noodzakelijk te schenken 
vertrouwen, in de in dit artikel aangewezen gevallen , 
maakt eene strafverzwaring onmisbaar. 

1°. Het voorschrift van art. 1740 B. W . maakt hier 
eene nadere aanwijzing der gevallen, waarin deze bepaling 
toepassing vindt , overtollig. 

2°. Of het besluit des duitschen wetgevers om de zoo-
genaamde » Untreue " af te zonderen van de onder het 
begrip van verduistering zaamgevatte strafbare feiten, en 
dat misdrijf niet het leerstuk van bedrog (§§ 263—266 

! D. "Wh.) te verbinden eene gelukkige afwijking van vroe-
I gere voorbeelden mag genoemd wordeii, is zeer twijfeb 

achtig. Daaromtrent kan vergeleken worden v. HOI.TZEN-
DORFE, H l , 782. Onder de vermelde benaming toch pleegt 
men te begrijpen elke verduistering, waaraan zich iemand 
schuldig m a a k t , die wel niet als ambtenaar, maar toch 
op openbaar gezag of onder toezigt van overheidswege het 
verduisterde goed onder zich had. Intusschen bestaat er 

' voor de aanneming van zoodanig drtictum sui generis vol-
I strekt geen afdoende grond. Doch noodig is het de tegen 
: verduistering bedreigde straf te verscherpen voor die ge-

vallen, waarin het beheer van goederen ex jure privato is 
I opgedragen aan personen die hunnen lastbrief van anderen 
j ontvangen, dan van hen wier belangen zij verpligt zijn in 
1 hun beheer te bevorderen. Het ontwerp dat ook hier enge 
| grenzen stelt , noemt alleen: 
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voogden; 

curators , zoowel van minderjarigen en onder 
curatele gestelden als in failliete boedels; 

bewindvoerders van welken aard ook, met inbegrip 
van hen, die kooplieden wien surséance van 
betaling verleend i s , ter zijde staan ; 

uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen; 

beheerders van instellingen van weldadigheid; 

beheerders van stichtingen. 

TITKL XXV. 

BKD ÏOG. 

Hier is niet het voorbeeld gevolgd van andere wetge-
vingen, die b e d r o g in fftHert straffen, indien de dader, met 
het oogmerk om zich of een ander wederregtelijk te be-
voordeelen , aan iemands vermogen schade toebrengt door 
hem in eene dwaling te brengen of te houden door het 
voorspiegelen van valsche of liet verbergen van ware feiten. 
De vrees dat men door zoodanige algemeene bepaling van 
strafbaar bedrog ligt de grenzen overschrijdt, diedestraf-
wetgever zich behoort te stollen, is niet hersenschimmig. 
Veiliger weg slaat de wetgever in door de verschillende 
soorten van be.lrog die hij straf baar keur t , achtereenvolgens 
te kenmerken en daarbij op den voorgrond te stellen het mis-
drijf dat in onze regtspraktijk, se lert de invoering van den 
franschen code, met den naam van opligting (escroquerie) 
is bestempeld. 

Art. 3 5 1 . Deze bepaling volgt wel in de hoofdzaak 
het voorschrift van art. 4<)5 C. P . , doch moet tevens die-
nen om het te verbeteren en aan te vullen. Zij wijst als 
bestanddeelen van het strafbare feit aan : 

a. het b e w e g e n van een ander tot de a f g i f t e 
van eenig goed of tot het aangaan van eene schuld 
of het te niet doe:i van eene iuschuld. Dit element 
heeft opligting gemeen met afpersing. 

b. een bepaald aangewezen middel: ,, hetzij door het 
aannemen van valsche namen of van valsche hoeda-
nigheriet), hetzij door li-tige kunstgrepen, hetzij door 
een zamenweefsel van verdichtsels". Terwijl het l i s -
t i g e k u n s t g r e p e n evenals het manoeuvres frau-
imeuêtl der fransche wet de klem legt op de over-
redende kracht der gebezigde middelen , geschikt om 
den bij zijne handelingen in het maatschappelijk 
verkeer nadenkenden mensen te verschalken, is het 
niet slechts overtollig, maar zelfs in strijd met de 
beginselen waarop de bepaling s teunt , in de wet 
nog eene bijzondere strekking dier kunstgrepen, iu 
verband met de door den dader beoogde afgifte, aan 
te wijzen. De belgische wetgever was hiervan vol-
komen overtuigd en voegde daarom (art. 496) bij de 
opsomming van den franschen code: „ou pourabuser 
autreiiieut de la confianos ou de la crédulité". Juist 
door het woord autremeut werd hier de overtolligheid 
van het onmiddelijk voorafgaande stilzwijgend erkend; 
terwijl van den anderen kant het woord crédulité ligt 
tot misvatting aanleiding geeft, die door de uitdruk-
king „zamenweefsel van verdichtsels" wordt verme-
den. Daaruit toch volgt, in verband met hetvooraf-
gaande, dat hier niet ligtgeloovigheid en onnoozelheid 
worden in bescherming genomen, maar dat de aan-
eenschakeling en het onderling verband der verdichte 
feiten en omstandigheden den bedrogene door de kleur 
der waarheid of waarschijnlijkheid op het dwaalspoor 
moeten gebragt hebben. 

c. het oogmerk om zich of een ander wederregtelijk 
Ie bevoordeelen ; denzelfden eisch die ook voor andere 
soorten van bedrog in de artt. 356, 361 en 362 
gesteld is. 

Art . 3 5 5 . In het eerste ontwerp van 1847 werd straf 

bedreigd tegen hem, die ter kwader trouw zijne goederen 
boven hunne waarde laat verzekeren. Het verslag der 
tweede kamer hield de opmerking in , dat kwade trouw bij 
verzekeringen ook kan aanwezig zijn bij den verzekeraar, 
en daarop werd de vraiig gegrond , of in dat geval ook 
niet de verzekeraar met straf behoorde te worden bedreigd. 
In het herziene ontwerp werd aan dien wensch gevolg 
gegeven. Toegegeven wat daarbij is vermeld , dat zoowel 
het algemeen als ieder deelgenoot in eene onderlinge ver-
zekeringsmaatschappij belang heeft bij liet tegengaan van 
te hoofre verzekeringen , aan bedrog van den verzekeraar 
tegenover zijnen mede-contractant kan in zoodanig geval 
bezwaarlijk gedacht worden. Doch de strafwet heeft te 
waken tegen elke opzettelijke misleiding, die door listige 
kunstgrepen den verzekeraar in dwaling brengt ten aan-
zien van feiten en omstandigheden , waarop bij het sluiten 
der overeenkomst in de eerste plaats moet worden gelet. 
Van dien aard zijn : 

a. de waarde van het te verzekeren voorwerp; 

b. bij levensverzekering, de leeftijd en de gezondheids-
toestand des persoons op wiens leven eene verzekering 
wordt gesloten. 

Art. 3 5 6 . Hier is concursus idealis denkbaar, meestal 
zelfs aanwezig, met de zwaardere misdrijven , in de artt. 171, 
179 en 181 omschreven. Het bedriegelijk oogmerk (vgl. 
§ 265 I). \V.) is hier, gelijk elders in het ontwerp, be-
paald omschreven als „het oogmerk om zich of een ander 
wederrechtelijk te lievoordeelen ". Dit is in het algemeen , 
en bepaald waar het bedrog gerigt is tegen den ver-
zekeraar of den geldschieter op bodemerij, niet denkbaar 
zonder het oogmerk om „anderen wederregtelijk te bena-
deelen". Deze laatste woorden, die overigens niet zouden 
passen in de terminologie van het ontwerp , zijn dan ook 
niet overgenomen uit art. 2 der wet van 12 April 1872 
(Staatsblad n°. 23). 

De woorden d o e t z i n k e n of s t r a n d e n zijn strikt 
genomen overtollig; zij zijn, zoo hier als in art. 179. aan 
de aangehaalde wet ontleend om tot geene verkeerde ge-
volgtrekkingeu aanleiding te geven. In art. 383, waar niet 
alleen van v a a r t u i g e n , maar ook van g e b o u w e n 
spraak is , kan de algemeene uitdrukking vernielen of 
onbruikbaar maken bezwaarlijk tot misverstand leiden. 

Art. 3*7. Dat de hier omschreven feiten niet onder de 
muntmisdrijven kunnen worden gerangschikt, volgt reeds 
daaruit dat hier geene verandering of nabootsing plaats 
heeft van het kenmerkend teeken hetwelk krachtens de 
wet getuigenis aflegt van echtheid, waarde en gewigt. 
Bij het stilzwijgen van den franschen code werd dan ook 
door sommige regtbanken op bet in de eerste plaats hier 
vermelde feit de strafbepaling betreflendejfZwferM (art. 401 
C. P.) 'oegepast. Eerst door de wet van 13 Mei 1863 is 
aan art. 134 eene nieuwe zinsnede toegevoegd, die daar 
evenmin te huis behoort als bij art. 143, waaraan de voor-
steller haar aanvankelijk had vastgeknoopt. Beter heeft de 
belgische wetgever daaraan eene plaats toegekend in art. 497 
onder de strafbare bedriegerijen. 

Vooreerst wordt hier straf bedreigd tegen hem, die met 
bedriegelijk oogmerk als gouden of zilveren niuntspecien 
uitgeeft echte rnuntspeeiën van geringere waarde waaraan , 
zonder verandering van den munts lag , het uiterlijk aan-
zien van gouden of zilveren niuntspecUin is gegeven. Hoe 
dit uiterlijk aanzien ontstaan is, behoeft de wet niet uit 
te drukken; noch liet vergulden of verzilveren, noch het 
eene andere kleur geven is hier te vermelden. Allerminst 
schijnt men het voorbeeld te kunnen volgen der fransche 
wet , die reeds het » colnrer dans Ie but de t rompersu r l a 
» nature du métal " strafbaar stelde; eerst het uitgeven 
met het oogmerk om zich of anderen te bevoordeelen of 
de poging daartoe geeft aan het feit een misdadig karakter. 

Gelijk bedriegelijk oogmerk moet bewezen zijn, zal het 
in de tweede plaats vermelde feit, het uitgeven van stuk-
ken zonder muntslag, straf naar wezen. Indien de » empreinte 
monetaire" (zie art. 497 C. P. B.) geheel is afgesleten , 
draagt het stuk geen muntslag meer, en moet het gelijk-
staan niet elk ander, hetwelk daarvan nooit is voorzien 
geweest, omdat het bewijs van een vroegeren muntslag , 
in geval van gelieele afslijting , onmogelijk is. 
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%rt. :idw. Alleen tegen werkeltyk bedrog in den handel 
v>rlt bier .straf' bedreigd, niet tegen de reclame waarvan 
Ve koopman zich bedient om aan liet ligtgeloovig publiek 
üjnc waren aan te prijzen. Met den franschen wetgever 
heeft men hier drie gevallen ondenoheiden: Uet bedrog 
kan gepleegd zijn ten aanzien van den oorsprong en den 
aard van het verkochte , met betrekking' tot de identiteit 
van het gekochte en het geleverde, ten opzigte van de 
hoeveelheid van het geleverde. 

Wat het eerste punt betreft, den oorsprong en den aard 
van het verkochte, in tegenstelling van de hoedanigheid 
en de soort , sluit het ontwerp zich geheel aan het voor-
beeld van den belgisclien code aan. Door te gewagen van 
wat slechts schijnbaar gelijkt op hetgeen de kooper ver-
langde en meende te koopen , neemt de wet de goede t rouw 
in het handelsverkeer in bescherming, en snijdt zij tevens 
al die twistvragen af, waartoe de redactie van den Code 
Pénal aanleiding gaf. 

Het tweede geval eischt naauwelijks toelichting; de 
verkooper die in stede van de gekochte schilderij eene zorg-
vulilig nagebootste kopij levert, of de winkelier die in 
plaats der gekochte waren den kooper andere toezendt, mag 
niet aan de strafwet ontsnappen, mits ia facto bewezen zij , 
dat hij langs dien weg den kooper werkelijk heeft be-
drogen. 

Wat eindelijk de hoeveelheid van het geleverde aangaat , 
hierbij komt het aan op de middelen , die de verkooper 
bezigde om het bedrog te plegen, üm strafbaar te zijn 
moet hij listige kunstgrepen hebben aangewend hetzij 
door het gebruik maken van valsche mateu, gewigten of 
balansen, hetzij door de wijze van wegen of handgrepen 
hij het meten en:;. De belgisclie code heeft hier teregt eene 
aanmerkelijke uitbreiding gegeven aan de bepaling des 
fransehen reg ts ; toch bestaat er geene reden om aan deze 
soort van bedrog, gelijk in art. 499 C. 1'. B . , een afzon-
derlijk artikel te wijden. 

Art . 3 5 9 . Deze bepalingen moeten beschouwd worden 
in verband met die in art. 187 vervat. Daar zijn strenge 
Straffen bedreigd tegen hem, die de volksgezondheid be-
nadeelt door mede te werken tot het debiet van eet- en 
drinkwaren waarin gevaarlijke stoffen gemengd zijn; hier 
daarentegen wordt het bedrog beteugeld door vervalsehing 
van eet- of drinkwaren gepleegd. Coactirsiis idealis van 
heide misdrijven zal zich ligt voordoen. Daarenboven wordt 
in dit artikel ook van g e n e e s m i d d e l e n gesproken, waar-
van in den zevenden titel niet kon worden gewaagd (zie 
toelichting van titel V I I , sub VI). 

Art . 3J»l». Even als in art. 190 dient deze bepaling 
hier te worden opgenomen. 

Art. 3 ( i l . Wil men bedrog bij spel strafbaar stellen 
(de tweede kamer had in 1847 geene bedenking tegen het 
destijds gedane voorstel der regering), zoo is het verkieslijk 
niet van » valsche kaarten, valsche dobbelsteenen of a n d e r e 
d e r g e l i j k e bedriegelijke middelen" te spreken; immers 
de toetssteen tot vergelijking dier andere middelen met 
kaarten en dobbelsteenen zou dan alleen in de valschheid 
der gebezigde voorwerpen mogen gezocht worden. De 
woorden »listige kunstgrepen" drukken hier, evenals in 
de artt. 354 , 355 en 358, de bedoeling des wetgeversmeer 
volkomen uit. 

Art. 3 0 2 . Art. 389 C. P. treft, ook in de gewijzigde 
redactie vastgesteld bij de wetten van 1832 en 18(53, hem 
die grensteekenen verplaatst om een diefstal te plegen. 
Het feit zelf der arglistige wegneming valt niet onder het 
bereik dezer strafbepaling, en zij behoort reeds daarom 
alléén niet onder de rubriek van diefstal. Daarenboven 
wordt het feit dikwijls gepleegd niet om zich eens anders 
roerend goed toe te eigenen, maar om zich in het bezit 
te stellen van eens anders onroerend goed. De vernieling, 
verplaatsing, verwijdering of oubruikbaarmaking van het-
geen dient tot afbakening der grenzen van erven, met 
hedriegelijk oogmerk ondernomen, behoort dus te worden 
strafbaar gesteld als bedrog, niet als diefstal. Zoo werd 
het reeds begrepen in § 231 van het pruissische wetboek 
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van 1861, welke bepaling straf bedreigde tegen hem, 
wer (irenzsteine oder andere , zur Bezeiohnung einer (jrenze 
oderdes Wsjserttandei bsstimmteMeriunale rtm Nachtheil 
eines Andern wegnimmt, vernichtet, unksuattlich macht, 
verrückt oder fulschlich setzt. Zie ook art. 54Ü C. I'. 15. 

Vgl. voorts art. 105 van het ontwerp. 

Art. 3G3. Dat de bepalingen van, de artt . 421 en 422 
C. 1'. afkeuring verdienen, wordt thans vrij algemeen 
erkend; ook zijn ze hier te lande nooit ia toepassing ge-
bragt . Anders is het gelegen met het voorschrift van 
art. 419 , dat de algemeene welvaartin. bescherming neemt 
tegen schandelijk winstbejag. De strafbare handeling is 
hier bet » opérer la hausse ou la baisse du prix des mar-
chsndisss" , en wel door in de wet aangewezen middelen. 

Vooreerst valt hier op te merken , dat de omhaal van 
woorden in den code, door de bijvoeging Tan »au dessus 
> ou au dessous du prix , qu'aurait déterminé la concurrence 
»naturelle et libre du commerce" zonder bezwaar kan 
worden vermeden. 

Ten andere is de juiste omschrijving van het voorwerp 
waarop de prijsbepaling betrekking heeft, van bijzonder 
bc-lang. De fransche wet spreekt van > denrées ou mar-
chandises, papiers et effets pub l iés" , en dezelfde uitdruk-
kmg ontmoet men in art. 311 C. P . B. Toch heeft men 
getwijfeld, of daaronder wel schuldbrieven van en aandeelen 
in industriële ondernemingen, die ter beurze verhandeld 
worden, zijn begrepen, terwijl de vermelding van denrees 
naast marchandises aan laatstgenoemd woord eene beperkte 
beteekenis geeft. Daarom gewaagt het ontwerp in het 
algemeen van » koopwaren, fondsen of geldswaardig papier". 
Voor bijzondere bescherming van den handel in granen of 
dranken, g-elijk dit geschiedde in art . 420 C. P . , is geen 
toereikende grond. 

Eindelijk is het de vraag , welke middelen, zal het feit 
strafbaar zijn, moeten zijn aangewend om den onnatuur-
lijken loop der handelsbeweging in het leven te roepen. 
l)e franscfie code noemt eerst eenige bepaalde middelen op 
en voegt daarbij de vermelding van »voies ou moyens 
frauduleux quelconques"; de belgisclie wet wil hetzelfde 
en drukt dit uit door » moyens frauduleux quelconques". 
Het ontwerp neemt in beginsel aan , dat niet onbepaald 
alle listige kunstgrepen hier als strafwaardige middelen 
mogen worden aangemerkt. Als zoodanige kunstgieep zou 
men ligt het accaparement kunnen beschouwen en den 
verkooper van effecten op tijd eene bescherming verleenen , 
die moeijelijk kan worden geregtvaardigd. Alleen hem 
treffe de strafwet die, door het openlijk verspreiden van 
logenachtige tijdingen, de rijzing of daling van den prijs 
van koopwaren of papieren heeft teweeggebragt of eene 
strafbare poging daartoe in het werk heeft gesteld. 

Art . 3 6 4 . Door deze bepaling wordt getracht een 
vorm van zwendelarij te treffen, die wel moeijelijk geheel 
door repressieve maatregelen is tegen te gaan , maar toch, 
waar zij zich in de bepaalde hier aangeduide handelingen 
openbaart , niet straffeloos mag blijven. Geene strafwet kan 
beletten , dat gewetenlooze speculanten van de onkunde of 
ligtgeloovigheid van het publiek misbruik maken om 
hersenschininhge waarden in den handel te brengen; en 
het welslagen van een aantal ondernemingen, zelfs van 
nut t ige en in alle opzigten aanbevelenswaardige onder-
nemingen, is van zoo wisselvallige kansen af hankelijk, de 
verwachtingen, die zij opwekten, zijn, zelfs bij de meest 
goede t rouw, dikwijls zoo overdreven , het oordeel over hen 
die zulke ondernemingen aanvangen, is in den regel zoo af-
hankelijk van den ui ts lag, dat eene te algemeene straf bepa-
ling gevaarlijk zoude zijn. Ook bestaat geene voldoende 
reden om aan het publiek tegen eigen ligtgeloovigheid of 
speelzucht eene bijzondere bescherming te verleenen. Maar 
waarde zwendelarij gebruik maakt van middelen die, als ze 
tegen bepaalde personen gerigt waren , het bedrog tot straf-
bare opligting zouden maken, of waar de dader misbruik 
maakt van zijne bijzondere kennis of van zijne positie om zijne 
leugens ingang te doen vinden, mag en moet de strafwet 
tusschenbeiden treden. Dit artikel straft alzoo niet de enkele 
reclame, niet het opvijzelen van ondernemingen , het voor-
spiegelen van hersenschimmige winsten, maar het gebruik 
van bepaalde bedriegelijke middelen, waardoor het publiek 
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omtrent de waarheid van feiten, waarvan de waarde der 
onderneming afhangt , opzettelijk wordt misleid. 

V e r e e n i g i n g , enz. Zie liet aangeteekende bij art. 247. 

Art . 3 6 6 . De strafbepaling van art. 142 C. P . , tweede 
lid, tegen de valschheid in zegels, stempels of merken 
van bijzondere banken of handelsinrigtingen is bij de laatste 
herziening van dit wetboek in Frankrijk, ingevolge de 
wet van 13 Mei 1863, weggelaten Men meende toen, 
ofschoon die opvatting door anderen wordt bestreden (1), 
dat de voorschriften van den code over de valschheid in 
particuliere merken ree Is hadden opgehouden van kracht 
te zijn in 1857 door de strafbepalingen (pénalités, art. 7 — 15) 
der wet van 23 Junij van dat jaar sur les marques de 
1'abrique et de eommerce; terwijl reeds lang te voren bij 
art. 1 der wet van 28 Julij 1824 de straf van art. 423 C. P . 
was bedreigd tegen het stellen van valsche namen of 
firma's op fabriekwaren. 

Deze onderscheiden straf baarstelling van de valschheid in 
particuliere merken en die in namen en firma's vond na-
volging in den C. P. B. (artt. 184 en 191); het beijersche 
strafwetboek van 1802 daarentegen stelde in art. 33(5 beide 
gel i jk , terwijl het duitsche rijksstrafwetboek (§ 287), in 
navolging van het pruissische (§ 269), alléén de valsch-
heid in namen en firma's trof. lutusscheu is hierin weder 
verandering gebragt door de duitsche rijkswet op den 
» Markenschutz" van 30 November 1874. § 14 dier wet 
luidt a ldus: »Wer Waaren oder deren Verpackung wis-
»sentlich mit einem nach Massgabe dieses Gesetzes zu schüt-
»zenden Waarenzeichen oder mit dem Namen oder der 
»Firma eines inlaiulischen Produzenten oder HandelstreU 
»benden widerrechtlich bezeichnet oder wissentlich derglei-
ïchen widerrechtlich bezeichnete Waaren in Verkehr bringt 
»oder feil hal t , wird mit Geldstrafe von 150 bis 3000Marken 
»oder mit Gefangmss bis zu sechs Monaten bestraft und ist 
>dem Verletzten zur Entschiidigung verpflichtet. 

»Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein". 
In deze bepaling der duitsche wet wordt , evenals i nde 

fransche en belgische wetgeving, in de eerste plaats en 
als zelfstandig misdrijf strafbaar gesteld het opzettelijk 
voorzien van waren van valsche merken , namen of firma's. 
Zij beschouwt dus het misdrijf als eigenlijke valschheid, 
als vergrijp tegen de openbare t rouw, ofschoon daarmede 
de in den rijksdag ook op andere gronden fel bestreden 
»Antrag" niet vereenigbaar is. 

Anders het ontwerp. Waar men alleen te doen heeft met 
particuliere merken , namen of firma's op koopwaren of 
hunne verpakking gesteld o f t e stellen , kan de openbare 
trouw niet geacht worden door de valschheid of vervalsching 
alléén in die mate te zijn aangerand, dat deze als zelf-
standig misdrijf te straffen is. 

Hoofdzaak is hier het bedrog, gepleegd door het in den 
handel brengen en verder verhandelen van met een valsch 
certificaat van oorsprong gemerkte goederen. Het opzet-
telijk voorzien van waren of hunne verpakking van een 
valschen naam, firma of merk is dan geen species van 
valschheid; maar het kan naar gelang van omstandig-
heden zijn medepligtigheid aan de door de wet strafbaar I 
gestelde bedriegelijke handeling (art. 58 , 2°.). 

Dat ook bij die opvatting van het misdrijf als eene soort 
van bedrog van geen klagte als vereischte tot vervolging 
spraak kan zijn, behoeft geen betoog, maar alleen eene 
verwijzing naar de toelichting van titel VIII boek I. 

W a r e n . De uitdrukking is zoo algemeen mogelijk. 
Alle koopwaren, dus alle roerende goederen zijn er onder 
begrepen, alzoo niet alleen fabrieksgoederen waartoe de 
fransche wet van 1824 en art. 191 G. P. B zijn beperkt. 

E e n a n d e r . Geen onderscheid tusschen ingezetenen 
en vreemden , ook niet het reciprociteitstelsel van § 287 
van het duitsche wetboek en § 20 der rijkswet. Waar het 
aankomt op bescherming van goede trouw en beteugeling 
van bedrog, moet naar geen wederkeerigheid gevraagd 
worden. 

W a a r o p e e n a n d e r r e g t hee f t . Ton aanzien van 
de _ namen en firma's kan de strafwet zonder nalere wet-
telijke voorziening werken , ten aanzien van het dépót en 
de openbaarmaking der merken is eene nieuwe regeling 

(1) BLANCHK, études pratiques aur Ie C. P., I I I , n°. 110, 
HÉLIK, comm. de la loi de 1863, ad art. 142. 

noodig ter vervanging van de onvoldoende bepalingen dor 
wet van 22 Gerininal an XI. 

Zij h e t o o k nie t e e n e g e r i n g e af w i j k i n g . Het 
bedrog mag niet straffeloos worden omdat , zooals niet 
zelden geschiedt, opzettelijk eene niet in het oog vallende 
afwijking bij de nabootsing plaats had ten einde de wet 
te ontduiken en de straf te ontgaan. Hetzelfde werd met 
meer omhaal van woorden uitgedrukt in de slotbepaling 
van § 287 van het duitsche wetboek. 

TITEL XXVI. 

BKNAOEELING VAN SCHULDKISCIIEKS 01' HKGT1IEHBENDEN. 

Het opschrift van dezen titel duidt reeds aan, dat de in-
houd verder reikt dan die van titel XXI , boek II ontwerp 
1847. Hier wordt gehandeld over: 

1°. eenvoudige en bedriegelijke bankbreuk, ar t t . 367 , 
368 ; 

2°. misdrijven van bestuurders eener naamlooze ven-
nootschap of coöperatieve vereeniging, die in staat 
van faillissement is verklaard, artt . 369 , 370; 

3°. misdrijven , ingeval van faillissement of geregtelij-
ken boedelafstand, door derden ter bedriegelijke 
verkorting van de regten der schuldeischers g e -
pleegd , art. 371 ; 

4°. misdrijven bij het sluiten van een geregtelijk ac-
coord door schuldenaar of schuldeischer bedreven 
art. 372: 

5°. misdrijven door ïiiei-kooplieden gepleegd tot bedrie-
gel ijke verkorting der regten hunner schuldeischers, 
art. 373; 

6°. misdrijven gepleegd bij gelegenheid van surséance 
van betal ing, art. 374; 

7°. misdrijven van bestuurders eener naamlooze ven-
nootschap, die hare insolventie of ontbinding ver-
oorzaken , art. 375; 

8". het onttrekken van goederen aan beslag, ter b e -
driegelijke verkorting van de regten des schuld-
eischers, art. 376 ; 

9°. het onttrekken van goederen, door of ten behoe' e 
der eigenaars, aan hem die deze tot uitoefening van 
eenig bepaald regt onder zich heeft, art. 377. 

I. 

Bankbreuk (artt. 367, 368). 

In overeenstemming met het geldende regt en het ont-
werp van 1847 wordt hier aangenomen , dat geen misdrijf 
van eenvoudige of bedriegelijke bankbreuk bestaat xond— 
een vonnis van den burgerlijken regter , waarbij is u i t ge -
maakt dat de koopman heeft opgehouden te betalen en 
een coiicursus creditorum is geopend. Nevens de verklaring 
in staat van faillissement, moet in dit stelsel genoemd wor-
den de toelating tot den geregtelijken boedelafstand (art 720 
wetb. van burg. regtv.). Het regterhjk geconstateerde op-
houden van betaling behoeft ejhter eerst aanwezig te zijn 
op het tijdstip der vervolging, niet op dat van het plegen 
der in de art t . 367 en 368 opgesomde feiten , die strafbaar 
worden zoodra het vonnis van faillietverklaring of van 
toelating tot boedelafstand is uitgesproken. Dit is op zich 
zelf duidelijk en worl t buiten allen twijfel gesteld door 
het bezigen van den verleden tijd bij de opnoeming van 
al die handelingen , die aan de regterlijke tusschenkomst 
moeten of kunnen voorafgaan. 

Art . 3 6 7 . E e n v o u d i g e b a n k b r e u k : 

1°. Dit is ontleend aan art. 1 B. I I , T. XXI ontw. 1847 , 
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doch met weglating der woorden » in verhouding tot den 
maatseliappelijken stuud en inkomsten". De koopman 
toch is , gelijk ieder ander , verpligt de tering naar de 
nering te zetten , en de wet mag geene aanleiding geven 
tot liet wanbegrip dut men, om zijn stand op te houden, 
zich uitgaven mag veroorloven, die ten slotte benadeeling 
der schuldeischers ten gevolge hebben. Ook is het niet 
ju i s t , om van «verhouding tot zijne inkomsten" gewag 
te maken, omdat het bij de dikwijls zeer afwisselende in-
komsten van den koopman , voor hem niet altijd mogelijk 
is ook in zeer onvoonleelige jaren eene juiste verhouding 
tusscheu de tijdelijke Inkomsten en de niet meer dan hoog 
noodige uitgaven te bewaren, Om het al of' niet buiten-
Sporige der verteringen te bepalen moet dus gelet worden 
op een zeker middencijfer van inkomsten, maar de wet 
kan het aantal jaren, waarover dit berekend moet worden , 
onmogelijk vooraf bepalen. Zij moet dus de vergelijking 
tussohen inkomsten en verteringen, oin daaruit op te 
maken of deze laatste al dan niet buitensporig zijn ge-
weest, geheel overlaten aan 's regters vrije waardering. 

2°. Hier, met het ontwerp van 1847, van s p e l in het 
algemeen, van «weddingschap of andere gewaagde en 
louter van het toeval afhankelijke ondernemingen" te 
spreken, is evenmin weuschelijk als , met vroegere ont-
werpen, den regter te noodzaken in een onderzoek te 
treden van het al of niet g e o o r l o o f d e dier onderneinin-
gen , zonder evenwel haar bepaald karakter aan te wijzen. 
Ook mag men niet, met de bestaande wet, gewagen van 
a a n z i e n 1 ij k e verliezen wat elders door » consoinmer de 
fortes sommee" wordt aangeduid. In twee woorden, 
b e u r s s p e l en w i n d h a n d e l , wordt bier liet karakter 
der ondernemingen ondubbelzinnig aangeduid; de koop-
man is schuldig, zoodra aan die oorzaken de door hem 
geleden verliezen geheel of gedeeltelijk zijn te wijten. 

3°. Weder is hier vermeden de uitdrukking a a n z i e n * 
1 ij k e geldopnemingen en b e 1 a n g r ij k e ondernemingen, 
en inzonderheid de vermelding van een «tijdstip dat de 
koopman geweten heeft of beeft moeten weten, dat de 
Schulden zijns boedels vijftig ten honderd of daarboven 
de baten overtrollen". Ook behoort hier het verband van 
oorzaak en gevolg in den tekst der wet duidelijk te 
worden aangewezen ; het doel des koopmans meet geweest 
zijn h e t u i t s t e l van zijn faillissement, noodeloos tijd 
te winnen, al wordt daardoor ook de toestand der schul!-
eiscliers verergerd; behalve liet algemeen nadeel, dat alle 
schuldeischers daarvan in ieder geval ondervinden, kan in 
het ijijzonder voor één of meer hunner inmiddels tiet regt 
v.ui reclame verloren gaan (art. 232, 2de lid wetb. van 
koophandel). De uitdrukking van het oogmerk om louter 
u i l t e s t e l l e n laat iedere geoorloofde poging, om een 
faillissement zoo mogelijk tr. v o o r k o m e n , geheel vrij. 

4°. Met eene eenigzins gewijzigde redactie is dit ontleend 
aan art . 3 , 3°. der wet van 1837. Btrafregtelrjke sancüe 
wordt alleen verleend aan de verpligting van ieder koop-
man om boek en geregeld boek te houden en om de 
gehouden boeken te voorschijn te brengen. Het zoude te 
ver gaan , vooral met het oog op den kleinhandel, in 
geval van faillissement of geregtelijken afstand, ieder 
koopman te straffen, wiens boekt n niet geheel overeen* 
steniiueu met de voorschriften van het wetboek vau koop* 
üandei. 

Waarom art. 3 , 1°. en 4°. der wet van 1837 h i e r niet 
is overgenomen, blykt uit de toelichting van art. 495. 

A i * . a 6 S . B e d r i e g e l i j k e b a n k b r e u k . Als a lge-
meen beginsel staat hier op den voorgrond, dat niemand 
behoort te 'worden schuldig verklaard aan bedriegelijke 
bankbreuk, die niet heeft gehandeld tot bedriegelijke ver-
korting der regten zijner gezamenlijke schuldeischers. 

1°. en 3". De zamenkoppeling derzelfde werkwoorden in 
den verleden en in den tegenwoordigen tijd geeft te kennen , 
dat het geheel onverschillig i s , of de bier omschreven 
feiten vóór of na de faillietverklaring zijn gepleegd. 

4°. Zie de toelichting van art. 307, 4°. 
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II. 

Misdrijven van bestuurders eener failliet verklaarde naumlooze 
vennootschap of coöperatieve vereeniging (artt. 3 6 0 , 370) . 

Gelijke bepalingen als in de artt. 3(57 en 368 ten aanzien 
van den iudividueleii koopman, treft men in de artt. 3(59 
en 370 aan met betrekking tot de bestuurders eener naam-
looze vennootschap of coöperatieve vereeniging. Noch in 
de bestaande wet van 10 Mei 1837 {Staatsblad n°. 21), 
noch in het ontwerp van '847 werden omtrent de eersten 
voorzieningen aangetroffen. In elk der hier opgenoemde 
gevallen moet het bewijs worden geleverd , dat de bestuurder 
tot de verkeerde handelingen medegewerkt of zijne toe-
stemming verleend heeft. Wat de boekhouding betreft, 
zul de regter in elk concreet geval hebben te beslissen, 
of en in hoeverre slordigheid en nalatigheid aan den 
individueler bestuurder te wijten zijn, waarbij de statuten 
der vennootschap of vereeniging en de regelen ten aanzien 
der verdeeling van de werkzaamheden vastgesteld, naast 
de voorschriften der wet omtrent liet beheer dernaamlooze 
vennootschappen en coöperatieve vereenigingen tot rigt-
snoer kunnen dienen. Met het oog op art. 17 der wet 
van 17 November 1876 (Staatsblad n°. 227) moeten alle 
coöperatieve vereenigingen , onverschillig of zij al dan niet 
eene handelsonderneming tpn doel hebben, hier en in de 
artt. 372 en 375, met naamlooze vennootschappen worden 
gelijkgesteld. 

III. 

Misdrijven bij faillissementof in hetvooruilzigt van fatllisse-
menl of geregtelijhen boedela (stand door derden gepleegd 

(art. 3»1). 

Twee oj) zich zelf staande misdrijven betreft het hier , 
die in gecnen deele onder de gevallen van niedepligtigheid 
aan eenvoudige of bedriegelijke bankbreuk belmoren be-
grepen te worden en daarmede aan den anderen kant ook 
wel kunnen concurreren. Het is dus onjuist te eiscben , 
dat bet onttrekken van goederen aan den boedel geschied 
zij »dans l'intérèt du failli", gelijk de fransche wet van 
18Ü8 bepaalde, of »im Interesse einesKaufmans, welcher 

! »seine Zahlungen eingestellt hat" , zooals § 282 1). Wl>. 
; het uitdrukt , woorden die juist weder tot verschillende 
| opvattingen aanleiding hebben gegeven. Wel moet vast-

staan , nat de dader gehandeld bebbe ter bedriegelijke ver-
I korting van de regten der schuldeischers. Ook mag hier 

niet gesproken worden, met art. 9 der wet van 1837, van 
j samenspanning met den bankbreukige om zijne goederen 
i te ver luisteren. Wijders is het van belang allen twijfel 
I weg te nemen, waartoe § 282 van het duitsche wetboek 

aanleiding geeft, ten aanzien van het tijdstip waarop de 
onttrekking heeft plaats gegrepen. 

Dat ook de in art. 9 der geldende wet vermelde verkrijging 
van valsche schuldvorderingen uier niet uitdrukkelijk be-
hoeft vermeld te worden als eene daad van medepligtigbeid 
aan bankbreuk, behoeft geen betoog. Maar het als opregt 
en deugdelijk doen gelden eener niet bestaande schuld-
vordering bij de verificatie behoort los gemaakt te worden 
van de vervolging der gefailleerden en als op zich zelf 
staand misdrijf gestraft, zoodra dat feit gepleegd is tot 
bedriegelijke verkorting van de regten der schuldeischers. 
\ :ui het v o l h a r d e n bij e e d s p r a e s t a t i e behoeft hier 
met , met meergemelde thans nog geldende bepaling, te 
worden gesproken, vermits dat feit ongetwijfeld valt in 
de bepaling van m e i n e e d . 

Met het voorwenden van eene valsche schuldvordering 
i staat hier volkomen gelijk bet doen gelden eener bestaande 
; tot een verhoogd bedrag. Het maximum der bedreigde straf 

maakt eene bijzondere verhooging onnoo.lig voor het geval , 
dat de schuldige als curator in het faillissement is opge-
treden. Pleegt laatstgenoemde »malversation dans sa 
»gestion", dan bedrijft hij een misdrijf hetwelk niet in 
dezen titel mag worden gerangschikt (art. 575, 4°. der 
belgische faillieten wet), maar zal hij wel meestal vallen 
in de termen van gequaliliceerde verduistering en straf-
baar zijn krachtens art . 350, n°. 2 , of als medepligtige 
aan eenig door anderen gepleegd misdrijf. 
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Het Artikel spreekt van » geregtelijken boedelafatnnd van 
»een koopman ' , omdat deze alleen tot zoodanigen afatand 
kan worden toegelaten, maar zonder eenige beperking van 
» faillissement", wat dus ook betrekking heeft op failliase-
inent va.ii naamlooze vennootschappen en coöperatieve ver-
«enigingen, alzoo niet uitsluitend van kooplieden hetzij 
.afzonderlijk, hetzij onder eene gemeenschappelijke firma 
handeleiéde. 

IV. 

Sluipaccoordeu (art. 37*). 

Onder de heerschappij van den code de commerce is zoo 
dikwerf geklaagd over het gemis van strafbepalingen tegen 
strafwaardige handelingen bij gelegenheid der raadplegingen 
over een aangeboden accoord , (lat men zich teregt mag 
verwonderen, dat in dit onderwerp door den wetgever van 
1837 niet voorzien werd. In Frankrijk is die leemte reeds 
in 1838 aangevuld door art. 597 code de commerce, zoo 
als het bij de wet van 28 Mei van dat jaar is vastgesteld, 
en eene daarmede geheel overeenstemmende strafbepaling 
vindt men in art. 490 C. P. B. Van die bepaling wijkt 
het voorgestelde artikel in zooverre af, dat het aangaan 
der ver noden overeenkomst even strafbaar is voor beide 
partijen — scliuldeischer en schuldenaar of die dezen 
bij naamloos* vennootschappen en coöperatieve vereenigin-
gen vertegenwoordigt —, terwijl voor beiden het misdrijf 
eerst aanwezig is als de scliuldeischer is toegetreden tot 
het aceoord ten gevolge van de door hem bedongen bij-
zondere voordeelen, en die toetreding door de aanneming 
van liet accoord is gevolgd. De overeenkomst wordt alleen 
onder die voorwaarden aangegaan ; zij verkrijgt daardoor 
eerst haar beslag en moet d u s , ingeval deze niet vervuld 
worden, straffeloos blijven. 

V. 

Misdrijven van den particulier ter bedriegelijke verkorting 
van de regten zijner schiddeischers (art. 373) . 

Reeds in de ontwerpen van 1839 en 1847 werd straf 
bedreigd tegen niet-kooplieden, die sommige daden verrigten 
waarop, waren zij kooplieden, eene schuldigverklaring 
nan bedriegelijke bankbreuk zou gevolgd zijn. Dit artikel 
beeft gelijke strekking. 

He gestrenge bepalingen omtrent bankbreuk worden 
geregtvaardigd zoowel door de eigenaardige verhouding 
van den koopman tot zijne schuldeisciiers, liet bijzondere 
icbul iregt in handelszaken en de bijzondere wijze va:i j 
verevening van verachterde koopniansboedels. als door 
den schok dien de staking van betaling van een koopman j 
aan liet crediet geeft. Gelijke redenen gelden niet voor i 
niet-kooplieden, maar in enkele gevallen kan toch krach- j 
tens de wet eene verevening hunner boedels plaats hebben, 
op gelijksoortige wijze als bij faillissement 01 boedelafstand 
van den koopman , door een concnrsus ereditorirni. Kr be-
staat geenerlei reden om hem die daarbij, ter bedriegelijke 
verkorting van de regten der schuldeisciiers, handelingen 
pleegt die in den koopman als bedriegelijke bankbreuk 
strafbaar zouden zijn. ongestraft te laten. In dit artikel | 
zijn alzoo de bepalingen omtrent bedriegelijke bankbreuk 
voorzoover de overneming mogelijk en wensciielijk is 
nairevolgd. 

VI. 

Misdrijven gepleegd bij tttrtte.net van, betaling (art. 3741. 

De bepalingen van de artt. 916 en 917 wetb. vankooph. . 
moet hij, die de buitengewone regtsweldaad inroept eener j 
surséance van betaling, stipt, naleven. Het ontwerp kan ! 
zich daarom niet aansluiten aan de vroegere van 18311 I 
en 1847, die de strafbaarheid afhankelijk stelden van het 
bewijs van k w a d e t r o u w . 

Ofschoon art. 17 der wet van 17 Nov. 1876 (Staatsblad 
n ' . 227) alleen geldt voor faillissement, niet voor surséance 

van betal ing, kunnen coöperatieve vereenigingen, die 
»eene handelsonderneming ten doel hebben", zeker ook 
zoodanige surséance vragen en verkrijgen. Met het oog 
hierop moet dus ook dit artikel van die vereenigingen 
gewag maken. 

VII. 

Misdrijven van bestuurders eener naamlooze vennootschap 
of coöperatieve vereeniging die hare insolventie of 

ontbinding veroorzaken (art. 37ft). 

De rampen die naamlooze vennootschappen dikwerf treilen 
en de aandeelhouders in hooge mate benadeelen , zijn niet 
zelden het gevolg van roekeiooze handelingen der hestuur-
ders. Geraakt zoodanige vennootschap in staat van faillis-
sement, de bepalingen van de artt . 3(39 en 370 zijn toe-
reikend ; is dit echter niet het geval en wordt zij krachtens 
de voorschriften der handelswetgeving ontbonden , art. 375 
wijst de straf aan, die den bestuurder treft met wiens 
medewerking of toestemming windhandel werd gedreven 
of ondernemingen plaats hadden , in strijd niet de sta-
tu ten , waaronder somtijds ook beursend zal begrepen zijn. 
In beide gevallen echter moet daarvan het gevolg zijn , 
dat de vennootschap buiten staat geraakt om aan hare ver-
pligtingen te voldoen of ontbonden moet worden. Nevens 
de naamlooze vennootschappen zijn ook , als daarmede in 
dit opzigt moetende gelijk s taan, de coöperatieve vereen i-
gingen vermeld. 

\och hier, noch in de gevallen van de artt. 369 en 370 
eischt het ontwerp, dat de bestuurder nog als zoodanig 
in functie zij op het tijdstip waarop de vennootschap of 
vereenighig wordt failliet verklaard, of buiten faillissement 
wordt ontbonden, of buiten staat geraakt om aan hare 
verpligtingen te voldoen. Het ontwerp eischt een onderzoek 
naar de oorzaken, die tot deze gevolgen geleid hebben, en 
treft ook den bestuurder die , na de strafwaardige feiten ge-
pleegd te hebbeu , zijn bestuur nederlegde en , zoo hij aan-
deelhouder was , zich ontdeed van zijne aandeelen op een 
tijdstip waarop andere deelgenooten met den toestand der 
vennootschap of vereenighig min volledig bekend waren. 

VIII. 

Onttrekking van lenig goed aan een daarop gelegd beslag 
ter bedriegelijke verkor/ing tan de regten des 

tchuldeitchert ( a r t . 370) . 

In vele landen heeft men sedert lang het gemis gevoeld 
van eene strafbepaling tegen hem die, ter bedriegelijke 
verkorting van de regten zijns schuldeisciiers, goederen 
aan een beslag hetzij reeds daarop gelegd , hetzij dreigend , 
onttrekt. Kerst het Saksische wetboek (volgens de laatste 
redactie art. 310) heeft die leemte aangevuld ; met eenige 
wijziging werd zijn voorschrift in liet duitsche rijkswetboek 
overgenomen. Het ontwerp wijkt van heidenat'. Het straft 
liet onttrekken van goederen aan een reeds daarop gelegd 
beslag, onverschillig of dit executoriaal of enkel eonser-
vatoir zij ; is liet feit daarentegen gepleegd op een tijdstip 
waarop liet beslag oog slechts dreigde, zonder werkelijk 
reeds gelegd te zijn, zoo eisciit het ontwerp dat een execu-
toriaal beslag den schuldenaar boven het hoofd bange , 
dat de scliuldeischer reeds een regtstitel tot dat einde 
bezit te. De bepaling veroer uit te strekken is onraadzaam 
bij den twijfel , <:ie ('oc rgaans zal rijzen ten aanzien der 
Vraag, of inderdaad een beslag moet geacht worden den 
schuldenaar te bedreigen, en reeds hei verschil van ge-
voelen , dat zich elders geopenbaard heeft . is eene waar-
acbuwing voor den wetgever om niet de strafbaarheid of 
straffeloosheid van het feit te doen afhangen van de meer-
dere of mindere vrees, die in elk concreet geval de door 
den schiildeiscner genomene maatregelen den schuldenaar 
moesten inboezemen. 

De vraag of ook de poging tot dit misdrijf behoort 
strafbaar te wezen , is in Duitschlond ontkennend beant-
woord, doch de stratfelcosheid evenmin door afdoende 
gronden geregtvaardigd als de bepaling, dat de vervolging 
alleen mag plaats hebben op klagte van den schuldenaar 
wiens maatregelen zijn verijdeld. 
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Uit de vergelijking dezer bepaling met het voorschrift 
van art. 219 volgt, dat h ier alleen de schuldenaar dader 
van het strafbare feit zijn kan , moge al een ander zich 
daaraan medepligtig hebben gemaakt, terwijl het d a a r 
omschreven misdrijf door elk en een iegelijk kan gepleegd 
worden, en ook het bepaalde oogmerk, (.e bedriegelijke 
verkorting van de regten des schuldeischers, geene voor-
Wtnrde der straf baarheid is. 

IX. 

Onttrekking van goederen door of ten behoeve des eigenaars 
aan hem die deze, tot uitoefening van een bepaald regt 

onder zich heeft (art. 377). 

Ook eene straf bedreiging tegen het zoogenaamde furtum 
possessiouis is bepaald noodig; eigenaardig vindt zij in dezen 
titel liaiv plaats. Het artikel strekt tot bescherming der 
regten van pand, terughouding, vruchtgebruik en gebruik. 
In elk voorkomend geval behoort bewezen te zijn, dat een 
dier regten naar de regelen van het privaat regt werkelijk 
door een ander werd uitgeoefend. Dader van het strafbare 
feit kan ook een derde zijn, die het goed ten behoeve des 
eigenaars, zij het ook zonder diens last of diens voorkennis, 
aan den regthebbende onttrekt. 

TITEL XXVII. 

2°. het goed geheel of ten deele aan een ander toebehoore. 
De zamen voeging der woorden opze t t e l i j k en weder-

r e g t e l i j k is hier noo dg. Vernieling die, zonder opzet 
gepleegd, niettemin aan iemands schuld te wijten is, valt 
buiten het gebied van het strafregt, ten ware de achte-
loosheid van den schuldige dezen onder het bereik brenge 
eener elders voorkomende strafbepaling; verg. de artt. 180, 
182 , 184, 399. Vernieling die wel opzettelijk doch niet 
wederregtelijk plaats heeft, b. v. door werping van goe-
deren bij zeerampen, kan evenmin een strafbaar feit zijn. 

De uitdrukking »eenig goed dat geheel of ten deele aan 

een ander toebehoort" is in overeenstemming met die van 
de artt. 336, 344 , 345 en 348. 

Het tweede lid van het artikel is noodig, omdat men 
bezwaarlijk van dieren, hoezeer uit den aard der zaak 
onder het begrip goederen vallende, de uitdrukking ver-
n iel en kan bezigen. Daarentegen moet het werkwoord 
b e s c h a d i g e n ook hier behouden blijven, vermits niet 
elke beschadiging van dieren, o. a. het afsnijden van paar-
denstaarten, eene verminking of verwonding is. Van ver-
wonding afzonderlijk te gewagen is overbo.iig (1). Zij is 
begrepen onder de beschadiging, die met het in art. 272 
omschreven misdrijf kan concurreren. 

Art. 380. Slechts ten aanzien van eenige weinige voor-
werpen, ilie bijzondere bescherming verdienen, is de in 
art. 379 bedreigde straf ontoereikend. Deze zijn vermeld 
in dit artikel en in de artt. 382 en 383. Met betrekking 
tot de in dit. artikel vermelde voorwerpen bestaat er 
geen reden om ook de poging tot beschadiging strafbaar 
te stellen. Wijders behoort de bijzondere bescherming van 
de voorwerpen , die in musea en bibliotheken bewaard wor-
den , niet te worden beperkt (gelijk elders geschied is) tot 
openbare verzamelingen; zij moet worden uitgebreid tot 
alle voor bet publiek toegankelijke verzamelingen, onver-
schillig wie daarvan eigenaar is. 

Art. 381. Over de straffeloosheid der poging volgens 
dit artikel zie men de toelichting van B. I ad art. 56. 

TITEL XXVIII. 

INBREUKEN OP HET REGT VAN TOEËIGEMNG. 

De regeling der uitoefening van jagt en visscherij in 
het algemeen, het stellen van voorschriften ter bescher-

(1) In den Code Pénal bestond (artt. 452—455) eene leemte die, 
naar het gevoelen van sommigen, werd aangevuld door art. 30 Code 
Rural. Art. 3 van het in 1865 ingediend wetsontwerp tot intrekking 
der wetten van 6 October 17Ö1 en 26 Ventöse an IV had hierop 
betrekking. 

VERNIELING OF BESCHADIGING VAN GOEDEHEN. 

De uitvoerigheid waarmede dit leerstuk in den Code 
Pénal en in sommige latere wetgevingen is behandeld , 
heeft tot tal van bezwaren in de praktijk aanleiding ge-
geven. Hier heeft men onderscheid gemaakt naar gelang 
van de m i d d e l e n waardoor de vernieling of beschadi-
ging plaats heeft; daar op grond van de dr i j fveren 
(wraakzucht, eigenbaat enz.) die den dader leidei; ; elders 
naar den aard der v o o r w e r p e n die vernield of bescha-
digd kunnen worden. De Code Pénal, die het laatste stelsel 
op den voorgrond plaatst, wijdt aan het misdrijf een groot 
aantal artikelen. Volledigheid werd daar.loor echter niet 
bereikt, zooals o a. blijkt uit de omstandigheid, dat voor 
eeuige jaren hier te lande eene bijzondere wet moest worden 
vastgesteld om de bestraffing mogelijk te maken van ver-
nieling ten opzigte van schepen gepleegd. 

Opmerkelijk is hierbij de ook in het stelsel van den J 
code niet te ontkennen theoretische fout, die men beging 
door ui art. 479 n°. 1 onder de schuldigen aan » contra-
vention" te rangschikken »ceux qui hors les cas prévus 
depuis Tarticle 434 jusques et compris 1'article 462 (lees 4(51) i 
auront volontaire ment causé du dommage aux propriétés 
mobilières d'autrui". Dat voorschrift werd in het ontwerp 
van den code niet aangetroffen en was ook, gelijk men 
erkende » sans precedent dans la législation intermediaire ", 
waaraan de meeste bepalingen van het vierde boek zijn 
ontleend. Hoe men het begrip » contravention " ook opvatte, 
steeds is het bezwaarlijk een redelijken grond aan te voe-
ren , waarom b. v. het doodeu van een huisdier op het 
terrein van den eigenaar wanbedrijf zijn moet, doch over-
treding zoo het feit elders, waar dan ook, wederregtelijk 
en opzettelijk wordt gepleegd. 

Art. 3 7 9 . Elke vernieling of beschadiging van goederen 
is strafbaar, mits: 

1°. zij opzettelijk en wederregtelijk plaats hebbe; 

Art. 382. De verbinding dezer bepaling met die van 
art. 380, gelijk zij in de meeste wetboeken wordt aange-
troffen, verdient afkeuring. Strengere strafbedreiging is 
noodig tot wering van het beschadigen van sommige hier 
vermelde ten openbaren nutte aangelegde werken. Ont-
breekt dit karakter van openbaar nut aan het werk, het 
algemeene voorschrift van art. 379 of 380 mag toereikend 
geacht worden. 

Art. 383 . Ook dan wanneer van de opzettelijke en 
wederregtelijke vernieling of onbruikbaarmaking van een 
gebouw of vaartuig geen gemeen gevaar voor personen 
of goederen te duchten is (artt. 179 en 181) en daarbij het 
bedriegelijk oogmerk van art. 356 ontbreekt, moet zij , om 
de waarde die het gebouw of vaartuig in den regel heeft, 
zwaarder gestraft worden dan eenig ander in dezen titel 
omschreven feit. Die zwaardere qualificatie moet echter niet 
van toepassing zijn op elke beschadiging, maar alleen op 
die waardoor het beschadigde goed onbruikbaar wordt voor 
zijne bestemming. 

Artt. 3 8 4 , 385. De beide laatste bepalingen van 
dezen titel slaan terug op alle daarin vermelde misdrijven. 
De beschadiging van goederen door personen, die wegens 
diefstal derzelfde voorwerpen niet strafbaar zijn, behoort 
evenmin gestraft te worden, ten ware door die beschadi-
ging gemeen gevaar mogt ontstaan. Daarentegen is de 
zamenwerking van twee of meer personen eene omstandig-
heid, die tot strafverzwaring aanleiding moet geven. Er 
bestaat geen voldoende grond om, met de wetgevers van 
Hessen en Baden, hier ook van braak en inbraak te spre-
ken, noch ook om, op het voetspoor van den beijerschen 
wetgever, het geval van zamenrotting bijzonder te ver-
melden of om, met den Code Pénal Beige, van » violences, 
voies de fait et menaces", te gewagen, in alle deze gevalleu 
neemt het misdrijf een geheel ander karakter aan en zal 
het meestal vallen in de termen van art. 154. 
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ming van den wildstand, de visehteelt ea vischvangst 
blijft overgelaten aan de bijzondere wet. 

Weigering of verhindering van het onderzoek, bedoeld 
in art. 2 7 , laatste l id , der wet van l.'lJunij 1N.Y7 (Staats-
blad n°. 87), valt onder het bereik van art. 199 of art. 208 
van het ontwerp. 

Hier, in dezen t i te l , wordt als zelfstandig misdrijf ge-
keinnerkt de onwettelijke schending van het regt van toe-
eigening, erkend in art. C41 B. W. in verband met de 
artt. 2 , eerste lid, 2 1 a , 22 , tweede lid, en 28 van ge-
noemde wet. 

De beniiigti^ing van eene aan niemand toebehoorende 
zaak kan niet vallen onder het begrip van diefstal, maar 
het regt van toeöigening moet, evenals het regt van eigen • 
dom , door de strafwet worden beschermd, en hij die op-
zettelijk inbreuk maakt op dat regt , pleegt een misdrijf 
dat , ofschoon minder zwaar strafbaar dan de opzettelijke 
inbreuken op he: eigendomsre^t, niet langer gelijk mag 
worden gesteld met de eigenlijke jagt- en visscherij-over-
tredingen. 

Deze beschouwing der zaak brengt onder anderen mode 
dat niet langer , met art. 39 , derde lid , der wet van 1837 , 
de regtsvervolging kan worden voorkomen of gestuit door 
eene verklaring van den eigenaar of regthebbende, dat hij 
deze niet verlangt. Evenmin wordt eene klagte gevorderd 
als voorwaarde der vervolging van dit misdrijf. De eenige 
grond dien het ontwerp voor klagtdelicten erkent , is hier 
niet aanwezig, en zoodra de schending van eenig vermo-
gensregt als zóó storend voor de openbare orde wordt aan-
gemerkt , dat men haar onder de misdrijven rangschikt , 
kan — behoudens toepassing van het zeer bijzondere 
art. 343 — de strafvervolging niet afhankelijk worden 
gesteld van het goeddunken des benadeelden. Bovendien 
zoude het onmiddelijk constateren van het misdrijf bij be-
trapping op heeterdaad, hier , wil uien eene vruchtbare 
vervolging , hoogst noodzakelijk , in al die gevallen waarin 
die betrapping plaats heeft buiten tegenwoordigheid van 
den eigenaar of regthebbende, onmogelijk zijn , als eene 
klagte tot vereischte werd gesteld -voor de tusschenkomst 
van de openbare magt . 

Art . 3 8 6 . A a n n i e m a n d t o e h e h o o r e n d e d i e r e n 
b e m a g t i g t of a a n n i e m a n d t o e b e h o o r e n d e ei je-
r e n r a a p t . Het woord j a g e n kan hier niet gebezigd 
worden, daar art. 15 der jagtwet onder j a g e n alleen 
verstaat de uitoefening van een in de wet aangewezen , 
geoorloofd jagtbedrijf. De thans gekozen uitdrukking omvat 
ook het in de artt. 21e en 28 der jagtwet vermelde van-
gen van lijsters, vossen enz. voorzoover de dader opzettelijk 
inbreuk maakt op eens anders regt van toeöigening. 

TITEL XXIX. 

INBREUKEN OP HET HEGT VAN SCHRIJVERS EX KUNSTENAARS. 

In art. 4 der wet van 25 Januarij 1817 (Staatsblad 
n*. 5 ) , dé regten bepalende, die in de Nederlanden ten 
opzigte van het drukken en uitgeven van letter- en kunst-
werken kunnen worden uitgeoefend , is met de strafactie 
wegens inbreuk op het kopijregt ten onregto vereenigd 
de burgerlijke vordering tot schadevergoeding. De regt-
hebbende ontvangt , als wettelijke schadeloosstelling, » de 
»waarde van 2000 exemplaren van het nagedrukte boek* 
>of kunstwerk' ' , zonder dat hij dit uitdrukkelijk heeft te 
vorderen of de geleden schade behoeft te bewijzen, maar 
zonder dat het hem ook vrijstaat wegens meer nadeel meer 
vergoeding te verkrijgen. Deze aanmerkelijke afwijking 
van de gewone verhouding tusschen privaat- en strafregt 
behoort niet te worden bestendigd. De strafactie mag niet 
strekken tot bevrediging van private belangen. 

Strafbaar is ieder die, b e k e n d met eens anders uit-
sluitend regt om geschriften of kunstwerken openbaar te 
maken , te verspreiden, te doen ui t- of opvoeren, o p z e t -
te l i jk op dat regt inbreuk maakt. Aan wie en binnen 
welke grenzen zoodanig uitsluitend regt toekomt, ziedaar 
vragen, die niet in het strafwetboek maar in de wet ter 
vervanging van de verouderde wet van 1817 hare beslis-
sing behooren te vinden. De strafwetgever trede ook hier 
in geen enkel opzigt op het gebied van het privaat r e g t , 

maar verleone aan het regt van den auteur evenall aan 
den eigendom die krachtige bescherming die, nevens de 
burgerlijke regtamiddelen, vereUcht wordt om het tegen 
opzettelijke aanran lingen te beveiligen. 

Door welke handelingen men op het auteursregt in-
breuk maakt (uitgeven, binnen liet rijk invoeren, door 
den druk of and'-rzins gemeen maken) is eene feitelijke 
vraag , te beoordeelen naar de bepalingen der wet tot rege-
ling van het kopijregt in verband met de leer der deel-
neming in T. V. B. I. van dit ontwerp. 

Art . 3§7 . B e g t v a n een a n d e r ; onverschillig of 
deze persoon de schrijver of kunstenaar zelf is, of wel 
degene die door overdragt of erfopvolging het uitsluitend 
regt van den schrijver of kunstenaar wettig verkregen heeft. 

Doen ui t - of o p v o e r e n v a n k u n s t w e r k e n . In eene 
nieuwe regeling van bet auteursregt ztd vermoedelijk de er-
kenning van het uitsluitend regt van den dramatischen 
schrijver, componist en anderen tot het doen uit- of op-
voeren hunner kunstwerken niet ontbreken. De strafwet 
treft ook hier alleen de opzettelijke aanran ling van het 
elders erkende en geregelde regt. Zoo werd het reeds be-
grepen in art. 428 C. P . , straf bedreigende tegen de over-
treding van wetten en reglementen die tot nu toe in Ne-
derland niet bestaan. 

TITEL XXX. 

AMBTSMISDRIJVEN. 

Eene bepaling van het begrip, dat door bet woord a m b -
t e n a a r wordt aangeduid, is in het strafwetboek niet op 
hare plaats; de gronden waarom zij noch hier noch elders 
in het ontwerp wordt aangetroffen , zijn in de algemeene 
toelichting van T. IX B. I en in de aanteekening op art. 91 
aangegeven. 

Algemeene bepalingen omtrent misdrijven, door ambte-
naren in de uitoefening hunner bediening gepleegd, wor-
den reeds in de artt . 6 en 54 aangetroffen. 

W a t den omvang van dezen titel betreft, zij in het al-
gemeen opgemerkt, dat de beteugeling van verkeerde han-
delingen en verzuimen , door ambtenaren in de uitoefening 
hunner bediening gepleegd, slechts ten deele behoort tot 
het gebied der strafwetgeving. Voor een goed deel is zij 
overgelaten aan de discipline en tucht , die krachtens bij-
zondere wetten en verordeningen wordt uitgeoefend. 

Aan de toelichting der bijzondere bepalingen moge nog 
voorafgaan de volgende beschouwing, die geacht kan wor-
den aan vele harer gemeen te zijn. 

De krachtige steun dien de wet in het algemeen en in 
het bijzonder de strafwet aan het openbaar gezag verleent, 
de strafbepalingen op verzet tegen of ongehoorzaamheid 
aan dat gezag , waar het op regtmatige wijze werkzaam 
is, de talrijke middelen, ook van geweld, waarover het te 
beschikken heeft om de nakoming zijner bevelen te waar-
borgen , geven aan dat gezag een overwigt, aan die be-
velen eene dwingende kracht welke, in het belang der 
maatschappelijke orde en veiligheid onmisbaar, nogtans 
de regten der individuen op bedenkelijke wijze in gevaar 
zou brengen, wanneer de wet niet tevens krachtige waar-
borgen tegen misbruik gaf. Hoe wenschelijker het is het 
denkbeeld steeds algemeener te doen worden dat het open-
baar gezag , in het belang van allen uitgeoefend, op de 
medewerking en gehoorzaamheid van allen regt heeft, des 
te noodzakelijker is het tevens hen, die met dat gezag 
bekleed zijn, de grenzen te doen eerbiedigen binnen welke 
zij het hebben uit te oefenen, alle misbruik van dat gezag 
door gestrenge repressie te keer te gaan. De talrijke bepa-
l ingen, in den achtsten titel en elders opgenomen met het 
doel om eerbied en gehoorzaamheid aan de wet en de wet-
telijk gestelde magten te verzekeren, vinden dus haren 
terugslag in dezen titel, die een aanzienlijke plaats inruimt 
aan bepalingen, die ten doel hebben eerbied voor de w e t , 
eerbiediging van de regten van bijzondere personen, bij de 
organen van het openbaar gezag te verzekeren. 

I. 

Ministeriele reni/iticoordelijkhcid ( « r t . 3 8 9 . ) 

De omschrijving der hier bedoelde misdrijven is met 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 
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geringe wijziging der reductie overgenomen uit art. 3 der 
wet van 22 April 1855 [Staatsblad n°. 33), met weglating 
evenwel van liet g ro f v e r z u i m , onder letter ƒ om-
schreven , hetgeen óf een misdrijf van zóó bijzonderen aard 
is, dat da omschrijving daarvan niet in het wetboek, maar 
alleen in de bijzondere wet kan gegeven worden, óf wel 
aan de staatsregtelijke en financiële verantwoordelijkheid 
zal moeten worden overgelaten. In ieder geval kan het 
wetboek, hetwelk alléén de eigenlijke am bt sm isd rij v en 
moet bevatten, daaromtrent niet beslissen. 

De straf van verbanning is op de vroeger aangegeven 
gronden (mem. van toel., ad tit. I l , boek 1 , 1 , n". 3) niet 
weder opgenomen en hier alleen die van gevangenis be-
houden. Wijders is er geen voldoende grond om bijzondere 
voorschriften te behouden betreffende vervullenverklaring 
van ambten, waardigheden, titels, aanspraak op pensioen 
en verjaring (artt. 30 — 34der bestaande wet), waardoor zou 
worden afgeweken van de in het eerste boek aangenomen 
beginselen. Art. 30 der speciale wet zal kunnen worden 
gemist naast het algemeene voorschrift van art. 37 van 
het ontwerp. Omtrent art. 33 der wet vergelijke men de 
toelichting van art. 81 (ad tit. VIII, boek I, sub D). 

II. 

Tegenwerking of opzettelijk nalaten van de uitcoering van 
wettelijke voorschriften, (artt. 390—396). 

Art. 390 . Zamenspanning van ambtenaren behoort 
alleen dan als zelfstandig misdrijf gestraft te worden, 
wanneer zij geschiedt met het oogmerk om de uitvoering 
van wettelijke voorschriften te verijdelen, en de handha-
Ting dier voorschriften hun bepaald is opgedragen. Het 
maakt geen verschil, of maatregelen beraamd zijn tegen 
•wetten in engeren zin (art. 123 C. P.) en algemeene 
maatregelen van inwendig bestuur (arretés royaux in 
art. 2?3 C. P. B.), of tegen wettelijke voorschriften van 
anderen aard; ook maakt het geen onderscheid of tot de 
zamenspanning burgerlijke en militaire autoriteiten heb-
ben medegewerkt. Docli het ontwerp eischt voor de toe-
passelijkheid van het artikel, dat de zamenspanning een 
voorschrift betreffe welks handhaving aan den ambtenaar 
is opgedragen hetzij krachtens algemeene voorschriften die 
zijnen werkkring regelen, hetzij ten gevolge van bijzon-
deren last. 

Art. 126 C. P. is niet overgenomen. R-?eds de schrijvers 
der >Théorie du Code Pénal" hebben opgemerkt, dat dit 
artikel nooit is en welligt nimmer zal worden toegepast, 
en de bepalingen die het bevat, genoemd » des dispositions 
parasites", waaruit zigtbaar blijkt »1'esprit despote et 
méticuleux qui animait les rédacteurs du code''. 

Art. 391 . Eene collectieve weigering of nalatigheid 
is hier geen vereischte; één enkel ambtenaar kan het straf-
bare feit plegen. Ook wordt hier niet (gelijk in het vorige 
artikel) naar wettelijke voorschriften verwezen. De ambte-
naar behoort het bevel, dat hem door de bevoegde magt 
gegeven is, na te komen; weigert hij daaraan te voldoen , 
disciplinaire maatregelen zullen hein treffen; het feit wordt 
echter misdrijf, zoodra die weigering het gevolg is van 
zamenspanning met andere ambtenaren, of de weigering 
eene verpligting raakt, hem door of krachtens de wet 
opgelegd. In het eerste geval voorziet art. 391, in het 
andere art. 392. 

Art. 392 . Door hare algemeenheid maakt deze be-
paling voorschriften betreffende regtsweigering, gelijk die 
in vele andere wetgevingen voorkomen, overbodig. In 
art. Ifr, tit. IX, ontw. 1847, werd gestraft: 

1°. regtsweigering; 

2°. de ambtenaar die geweigerd heeft een door de daar-
toe bevoegde magt gegeven bevel of eene bij de 
wet opgelegde verpligting na te komen. 

Teregt werd in het voorloopig verslag der tweede kamer, 
evenals in 1843, op eene nadere definitie van de algemeene 

uitdrukking r e g t s w e i g e r i n g , in verband met do voor-
schriften van het wetboek van burg. regtsv., aangedrongen. 
Men bad er de vraag kunnen bijvoegen, of niet regts-
weigering is eene weigering van den regter om eene bij 
de wet opgelegde verpligting na te komen. 

Art. 393 . Deze bepaling, ontleend aan art. 234 C. P. 
(art. 259 C. P. B.), sluit zich iian bij die van art. 183 der 
gemeentewet. De schutterij en het krijgsvolk, daar afzon-
derlijk genoemd, zijn begrepen onder de algemeene uit-
drukking g e w a p e n d e magt. Vgl. artt. 36, 2"'., en 91. 

Art. 394 . Dit artikel stemt in hoofdzaak overeen met 
art. 188 ü. P. (art. 254 C. P. B.). In het tweede lid is 
getracht door de gekozen bewoordingen de reg^svragen 
af te snijden waartoe de uitdrukking » suiviu de leureffet" 
in art. 189 C. P. had aanleiding gegeven. Het ontwerp 
ziet de verzwarende omstandigheid niet in het bijeenkomen 
der gewapende magt, maar in de tijdelijke verhindering, 
die de uitvoering der wettelijke voorschriften, bevelen of 
uitspraken ten gevolge van liet inroepen van den bijstand 
der gewapende magt ondervindt. 

Art. 39» . In het ontwerp van 1847 was voorgesteld, 
dat ambtenaren die opzettelijk hebben nagelaten eene niis-
daad of een wanbedrijf te beletten, hetwelk zij door hunne 
betrekking verpligt waren tegen te gaan, worden gestraft 
met de straf op die misdaad of dat wanbedrijf gesteld. 
Zeker is het oogluikend toelaten van misdrijven door amb-
tenaren krachtig te beteugelen, om het even of hetzij 
onverschilligheid, hetzij vrees daartoe aanleiding gaf, of 
wel misplaatste ambtsijver, die de volvoering toelaat ten 
einde den schuldige des te zekerder te treffen, als drijfveer 
worde opgegeven. Doch er bestaat geen reden om niet 
hetzelfde beginsel aan te nemen ten aanzien van overtre-
óingen; en onverdedigbaar is de bepaling die den schul-
dige straft met de straf die tegen het niet belette misdrijf 
gesteld is. 

Art. 390 . Vgl. de aanteekening op de artt. 144—146. 

III. 

Verduistering en beschadiging (artt. 397—399). 

Artt. 3 9 7 , 398 . Behalve ambtenaren worden hier 
genoemd andere met eenige openbare dienst duurzaam of 
tijdelijk belaste personen. Deze bijvoeging is hier noodig, 
omdat de staat, de provincie of de gemeente niet zelden 
papieren of gelden toevertrouwt aan personen, die niet onder 
de ambtenaren kunnen worden gerangschikt, b. v. aan de 
administratie der nederlandsche bank, aan staatscommis-
siën tot bestrijding der noodzakelijke uitgaven, aan ge-
leerden belast met wetenschappelijke nasporingen enz. Nog 
in ruimere mate geldt dit ten aanzien van andere papieren , 
akten en bescheiden. 

Wat sommige wetgevers in één artikel hebben zaam-
gevat, is hier gesplitst; de straf verschilt naar mate de 
verduistering gelden betreft of zaken van anderen aard. 
Deze zaken zijn niet (gelijk in het ontwerp 1847) deels 
opgesomd, deels door de clausule o f a n d e r e voorwer-
pen aangewezen, maar alle in art. 398 opgenoemd. 

Ten aanzien van het strafbare feit had reeds de Code 
Pénal Beige (artt. 240, 241) het hier misplaatste werk-
woord souslraire dat in den C. P. van 1810 (artt. 169, 173) 
was gebezigd, teregt vermeden. Het ontwerp duidt de 
strafoare handeling aan door het woord v e r d u i s t e r e n , 
en voeyt daarbij in art. 398 nog v e r n i e t i g e n en 
o n b r u i k b a a r maken . 

Laat de ambtenaar toe, dat een derde zoodanige voor-
werpen wegmaakt, vernietigt of onbruikbaar maakt, of 
wel verleent hij dezen daarbij opzettelijk hulp, zoo is hij 
niet enkel als medepligtige te straffen, zoodra het feit 
voorwerpen betreft, die hij uithoofde zijner bediening onder 
zich heeft. Integendeel, hij pleegt een ambtsmisdrijf, en 
het was niet overbodig daarvan in art. 398 uitdrukkelijk 
gewag te maken. Het woord w e g m a k e n is hier geko-
zen , omdat het eene algemeene strekking heeft eu danr-
onder ook het w e g n e m e n is begrepen. 
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Voorts eischt het ontwerp in heide bepalingen, «lat de 
ambtenaar da voorwerpen in zijne bediening onder 
/.ieli heeft. Deze eenvoudige uitdrukking is verkieslijk 
Loven het in liet belgisch wetboek voorkomende: » a n t 
en vertu soit a raison «Ie sa charge", dat talrijke vroeger 
en later hier en elders ontstane regtsvragen In geenen 
deele uit den weg ruimt. 

Art . 3 9 9 . Do vraag in hoever e ui pa des ambtenaars 
bij het verlies van voor werpen, die hij ambtshalve onder 
zich heeft, behoort te worden gestraft, is in verschillende 
wetgevingen verschillend beantwoord. .Sommige hebben hier 
alles aan disciplinaire maatregelen overgelaten en gemeend, 
dat de srafwet ziel» moet bepalen tot het beteugelen van 
nalatighiid in het bewaken van p e r s o n e n . Andere daar-
entegen (vgl. art. 242 U. P. B.) gaan verder en bedreigen 
straf tegen den ambtenaar aan wiens verzuim het verlies 
van zaken, die hij in zijne betrekking onder zich heeft, is 
te wijten. Het ontwerp doet dit insgelijks ten aanzien der 
zaken in dit artikel bedoeld, niet ten opzigte der voor wer-
pen waarvan art. 397 gewaagt. In het geval toch van 
art. 398 is niet zelden het verlies onherstelbaar, terwijl het 
meestal onvermijdelijk is processtukken en andere papie-
ren ter beschikking des ambtenaars te stellen. Neemt men 
dit beginsel a a n , dan is er ook geene reden om zijne 
toepassing te beperken tot het geval » lorsqu'on aura 
soustrait ou détruit des pièces", maar inoet de ambtenaar 
strafwaardig geacht worden , zoo dikwerf aan zijne schuld 
te wijten is, dat die voorwerpen wegraken , vernietigd of 
onbruikbaar gemaakt worden. 

IV. 

Valschheid (artt. IOII lo:i> 

Deze bepalingen sluiten zich zoo naauw mogelijk aan 
die van den twaalfden titel aan. De in art. 400 gebezigde 
woorden zijn geheel dezelfde die in art. 246 voorkomen. 
Doch bij het ambtsmisdrijf komt een afzonderlijk onderzoek 
der vraag, of de valschheid gepleegd is met het oogmerk 
om het stuk als echt en onvervalscht te gebruiken of door 
anderen te doen gebruiken, niet te pas. Dit oogmerk toch be-
staat altijd bij den ambtenaar, die - gelijk het artikel eischt -
de valschheid pleegt in de uitoefening zijner bediening. 

Het maximum der in art. 400 bedreigde straf is wijders 
zoo hoog gesteld, dat het overtollig is hier in bijzonder-
heden te treden e n , met sommige buitenlandsche wetge-
vingen, aan enkele akten en stukken eene bijzondere 
bescherming te verleenen. 

V. 

Omkoopbaarheid (artt. 404—406). 

Art . 4 0 1 . Het aannemen van geschenken door een 
ambtenaar, zij het ook om iets te doen of na te laten 
waardoor hij aan zijne ambtsverpligting nog in geenen 
deele te kort doet, schokt het algemeen vertrouwen, knakt 
het gezag en de waardigheid van den stand waartoe hij 
behoort, en doet bij het publiek de meening veld winnen 
dat zoodanige middelen uoodig zijn om den beambte te 
nopen tot het vervullen van zijn pligt. Vooral dan wanneer 
de ambtenaar dezen of genen Benig voorregt kan bezorgen 
en dit voor geld doet, is zijne handeling dubbel laakbaar. 

De duitsche wet schijnt hier echter te ver te gaan door 
in § 331 (vgl. OI'PKNHOFF aant. 4) ook het aannpmen van 
giften te straffen, die geschonken zijn ten gevolge van 
hetgeen de ambtenaar vrijwillig gedaan of nagelaten heeft, 
zonder daardoor in strijd niet zijn pligt te handelen. In 
dat geval kan eene bestraffing voorzooveel noodig langs 
disciplinaireii weg geschieden, terwijl het misbruik dat niet 
zelden gemaakt wordt van het geven van fooijen, bezwaar-
lijk door de strafwet is te beteugelen. 

A r t 4 9 5 . Hier wordt tegen den ambtenaar straf be-
dreigd, niet alleen wegens het aannemen van geschenken 
ten einde iets onregtmatigs te doen of iets na te laten 
waartoe hij verpligt w a s , maar ook wegens gelijke han-

deling nadat hij in strijd met zijn pligt iets gedaan of 
nagelaten heeft, mits hij geweten hebbe , dat de gift ge-
daan zij ten gevolge of naar aanleiding van zijn onregt-
inatig handelen of nalaten. 

Overigens is noch hier, noch in het vorige artikel de 
bijvoeging » regtstreeks of door tusschengekomen personen" 
uit het ontwerp van 1847 overgenomen, vermits die geheel 
overbodig mag geacht worden. 

Art. HM». Over het algemeen is hier geen onderscheid 
gemaakt tusschen burgerlijke zaken en strafzaken. Toch 
was eene uitzondering noodig voor het geval, dat de gift 
werd aangenomen niet het bewustzijn dat zij gedaan werd 
om eene veroordeeling in eene strafzaak te verkrijgen. 
Het ontwerp spreekt hier nie t , gelijk dat van 1847 , van 
» veroordeeling ten gevolge van omkooping". Praktische 
bezwaren tegen zoodanige bepaling liggen voor de hand. Het 
geheim van de raadkamer zou moeten worden ontsluijerd. 
Ware zelfs bewezen, dat de omgekochte regter voorde veroor-
deeling zijne stem heeft ui tgebragt , nog zou het de vraag 
blijven , of niet reeds zonder die stem veroordeeling zou 
zijn uitgesproken. Zelfs zou men bezwaarlijk kunnen zeg-
gen , dat de veroordeeling het gevolg is van omkooping, 
wanneer de omgekochte regter zijne medeleden heeft over-
tuigd, dat de schuld van den beklaagde werkelijk is be-
wezen, of dat het dezen ten laste gelegde feit valt in de 
termen der strafwet. Doch ook in theorie is die leer onver-
dedigbaar. De daad des regters wordt niet strafwaardiger 
door de omstandigheid, dat zijne mederegters uit anderen 
hoofde tot veroordeeling overhelden; hare qualificatie m a g 
alleen afhangen van het bewustzijn des regters, dat het 
geschenk werd gedaan ten einde eene veroordeeling uit te 
lokken. Is in weerwil zijner handeling evenwel vrijspraak 
gevolgd, toch blijft het tweede lid van het artikel van 
toepassing. 

VI. 

Ambtsdtoaiifi (art. 4 0 Ï ) . 

De vergelijking van deze bepaling met art. 307 leert 
door welke karaktertrekken zich hier het ambtsmisdrijf 
van den gewonen dwang onderscheidt. In beide gevallen 
wordt iemand gedwongen iets te doen, niet te doen of te 
dulden, doch : 

1°. wordt daar geweld of bedreiging met geweld ver-
eischt, hier misbruik van gezag of bedreiging met 
zoodanig misbruik; 

2°. moet daar de dwang w e d e r r e g t e l i j k gepleegd 
zijn , terwijl hier de bijvoeging van dat woord over-
bodig i s , vermits geen ambtenaar ooit geregt igdis 
misbruik van zijn gezag te maken. 

VII. 

Knevelarij (art. 4 0 S ) . 

Tot het wezen der knevelarij wordt vereischt: 

1°. dat de ambtenaar iets vordert of ontvangt hetgeen 
hij wist niet verschuldigd te zijn; 

2°. dat hij dit in de uitoefening zijner bediening doet; 

3°. dat hij het heeft doen voorkomen alsof het gevor-
derde of ontvangene werkelijk verschuldigd was 
hetzij aan hem zelven , hetzij aan een ander amb-
tenaar, hetzij aan eene openbare kas. 

Het ontwerp laat den regter over bij de toepassing der 
straf daarop te letten , of de ambtenaar al dan niet heeft 
gehandeld met het doel om zich zelven te bevoordeelen. 
Dat dit doel tot het wezen des misdrijfs zou behooren, 
is niet aannemelijk. De onderscheiding van de §§ 352 en 353 
van het duitsche wetboek verdient dus geen goedkeuring. 
Ook m a g , met dit wetboek, niet worden aangenomen, dat 
personen die geen ambtelijk karakter dragen, zooalsadvo-
caten , zich schuldig zouden kunnen maken aan knevelarij. 
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Btrafvenwaiing in geval geweld of bedreiging Li aan-
gewend (nrt. 243 C. P, B.) Il Biet noodzakelijk, omdat I 
daarin genoegzaam wordt voorzien door de toepassing van 
de gewone regelen omtrent samenloop van misdrijven. 
Bene onderaobelding, die alleen op liet bedrag \an nette 
veel gevorderde of ontvangene steunt (art. 37G Beijeren), 
is eenerzijds te willekeurig, om aangenomen te worden, 
en anderzijds ook onnoodig, omdat den regter, in de toe-
passing der straf, eene genoegzame ruimte is gelaten. 

VIII. 

Misdrijven ten opzijte van demjtsplejiny (artt.409—411). 

Art . •!©!». Het o n t w r i n g e n eener bekentenis door 
dwangmiddelen , welke de wet niet toelaat en die alzoo door 
art. 52 niet gedekt zijn, is eene wederregtelijke handeling; 
evenzeer liet uitlokken eener verklaring hetzij van getuigen , 
hetzij van deskundigen , door gelijke middelen. Art. 319 
van liet pruissische wetboek van strafregt had daartegen 
straf bedreigd; met eenige wijziging werd dat voorschrift 
in § 343 van liet duitsehe rijkswetboek overgenomen. 
Uitdrukkelijk te gewagen vau o n g e o o r l o o f d e of o n -
wet t ige dwangmiddelen is onnoodig. Imxen moge ook 
al de gijzeling in strafzaken als een dwangmiddel tegen 
onwillige getuigen zijn aan te merken, bet voorschrift van i 
art. 52 is volkomen toereikend , om boven twijfel te stellen, 
dat de toepassing van zoodanig dwangmiddel den regter 
niet onder bet bereik brengt van dit artikel. 

Art . 41©. Het artikel dat thans alleen eene penale 
sanctie geeft aan het voorschrift in art. 31 wetb. v. burg. 
regtsv. , zal natuurlijk evenzeer gelden in strafzaken, 
wanneer in het wetboek van strafvordering eene bepaling 
van gelijke strekking mogt worden opgenomen. Dat bier 
het persoonlijk belang hetwelk de regter bij een geschil 
heeft, wel in de eerste plaats in aanmerking komt, spreekt 
van zelf. Doch ook andere omstandigheden, door de wet 
als gronden van wraking erkend, zijn van dien aard, dat 
de regter die niet aan de hem uitdrukkelijk opgelegde 
verpligting voldoet, onder het bereik der strafwet behoort 
te vallen. 

Art . 4 1 1 . De redactie van deze bepaling toont aan 
dat hier niet (gelijk b. v. in het strafwetboek van Bruns-
wijk , art. 270) enkel aan ambtenaren van de justitie of 
politie moet gedacht worden , maar, overeenkomstig art. 320 
van het pruissische en § 344 van het duitsehe wetboek, 
in het algemeen aan alle ambtenaren die tot het aanvangen 
of voortzetten eener strafvervolging kunnen medewerken. 

Tot toepassing van het artikel wordt vereischt, dat de 
ambtenaar bepaald geweten hebbe, dat de persoon tegen 
wien de vervolging wordt aangevangen of voortgezet, het 
feit niet gepleegd heeft waarop die vervolging betrekking 
heeft. Overigens kan ook de toepasselijkheid van dit arti-
kel , evenals die van art. 409, in bepaalde gevallen zijn uitge-
sloten door de algemeene voorschriften van de artt. 52en 53. 

IX. 

Inbreuken op de vrijheid (artt. 412—420). 

A r t t . 4 1 2 , 4 1 3 . Ten aanzien van wederregtelijke ge-
vangeiinerning en gevangenhouding wordt hier alleen 
onderscheid g e m a a k t : 

1°. naar gelang het feit met opzet of door schuld ge-
pleegd wordt ; 

2°. naarmate der gevolgen, die bet feit voor leven of 
gezondheid gehad hee.ft. 

De regter, niet de wetgever, heeft te letten op de » kwade 
bijoogmerken" waarvan het ontwerp van 1847 gewaagt , 
en op den duur der gevangenhouding, die in sommige 
nieuwere wetboeken tot willekeurige onderscheidingen heeft 
aanleiding gegeven. Vgl. art. 317 Pruissen, art. 147 C. P. B., 
art. 8 ontw. 1847. 

Artt. 4 1 4 , 4 1 5 . Niet van straöien in het algemeen 
(gelijk in § 345 van het duitsehe wetboek), maar alleen 

van vrijheidstraffen is in dit artikel spraak. Het geldt 
hier de onwettige uitvoering van eene door den regter 
opgelegde straf, b. v. wanneer in strijd wordt gehandeld 
met de artt . 11 — 14 of 30 tweede en derde lid. Doet de 
ambtenaar iemand eene in bet geheel niet opgelegde vrij-
heidatraf ondergaan , zoo valt hij in de termen van een 
der beide voorgaande artikelen (412, 413). 

Art. 41©. De woorden b u i t e n n o o d z a a k , ontleend 
aan art. 10 van het ontwerp 1847 , zijn hier ingelascht 
omdat er ook zonder bewezen en ontwijfelbare overmagt , 
b. v. bij transporten, noodzakelijkheid kan bestaan een 
gevangene tijdelijk in bewaring te Stellen op eene daartoe 
niet bestemde plaats. Voorts w ijzvii de woorden s t e l t of 
h o u d t op den eisch, dat zoodanige opsluiting niet langer 
mag duren dan de noodzakelijkheid gebiedt. 

A r t 4 1 7 . Hij die iemand, op openbaar gezag of krach-
tens regterlijke uitspraak of beschikking van de vrijheid 
beroofd, bevrijdt, maakt zich schuldig aan misdrijf tegen 
het openbaar gezag en wordt gestraft overeenkomstig art . 
211. Is de dader ambtenaar, met de bewaking belast, hij 
pleegt ambtsmisdrijf en valt onder het bereik van dit arti-
kel. Evenzeer is dit liet geval wanneer bij den gevangene 
opzettelijk laat ontsnappen. Van dit laatste feit maakt het 
duitsehe wetboek tevens een gemeen misdrijf door ook hem 
te treilen die , zonder ambtenaar te wezen , een gevangene 
met wiens bewaking of geleide hij belast is . laat ontko-
men ; terwijl de Code Pénal (art. 237) naast eenige uit-
drukkelijk aangewezene beambten spreekt van »tousautres 
«préposés a la conduite, au transport ou k la garde des 
»détenus" , woorden die in de praktijk tot uiteenloopende 
verklaringen hebben aanleiding gegeven. Het ontwerp 
heeft noch het eene, noch het andere voorbeeld gevolgd. 
Het gaat uit van het beginsel dat het openbaar gezag , 
buiten het geval van art. 468 , de zorg voor de bewaking 
en overbrenging van gevangenen niet' aan anderen dan 
ambtenaren in de ruimste beteekenis van het woord be-
hoort toe te vertrouwen. Was de geleider opzettelijk be-
hulpzaam bij zelfbevrijding, art. 211 treft hem gelijk ieder 
ander. Is de ontvlugting te wijten aan de schuld des ge-
leiders , alleen zijne hoedanigheid van ambtenaar kan de 
nalatigheid strafbaar maken. 

Uit de strenge scheiding der misdrijven in de artt. 211 
en 417 vermeld, volgt tevens, dat de ambtenaar zich in 
geen geval kan beroepen op het voorschrift van art. 211 
tweede lid. 

Het woord b e w a k i n g is overigens hier volkomen toe-
reikend; geleide, overbrenging, toezigt is daaronder be-
grepen. 

Art. 4 1 8 . Het woord a r r e s t a t i e is hier gekozen ten 
einde het artikel in overeenstemming te brengen met art. 
152 der grondwet. Deze vordert, dat de kennisgeving t e r -
s t o n d geschiede; is dit niet geschied, dan beeft ook het 
politiek gezag in strijd met het grondwettig voorschrift 
gehandeld. H e t b e v o e g d g e z a g is de plaatselijke reg-
t e r , door de grondwet aangewezen. 

l i j dit misdrijf is geen onderscheid gemaakt tusschen 
opzet en schuld, omdat , al neemt men aan dat gevallen 
denkbaar zijn waarin het feit zonder opzet kan worden 
gepleegd , het dan het gevolg moet zijn van eene zoo verre-
gaande schuld die in de strafbepaling zelve, al zal de 
regter hebben te onderscheiden , met opzet gelijk moet 
staan. Vgl. alg. besch. dezer memorie, § 6, noot 4. 

Art. 4 1 9 . N*. 1 is ontleend aan het ontwerp van 
1847 hetwelk zich aan art. 119 C. P. aansloot; doch in 
plaats van g e v a n g e n n e m i n g of g e v a n g e n h o u -
d i n g wordt hier de ruimere uitdrukking vr i j b e i d s -
b e r o o v i n g gebezigd, om de strekking van het artikel, 
dat ook op anderen ziet dan gevangenen, duidelijk te doen 
uitkomen. De handhaving der individuele vrijheid eischt, 
dat in n°. 2 van a m b t e n a r e n in het algemeen gespro-
ken worde; ieder ambtenaar wien de wet eenige verplig-
t ing op leg t , in geval hij kennis heeft bekomen dat iemand 
op onwettige wijze van de vrijheid is beroofd, behoort 
daaraan te voldoen en is, in geval van nalatigheid, strafbaar 
naar de hier gemaakte onderscheidingen. De onder 2°. be-
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doelde wet behoeft niet juist eene bepaling van het wetboek 
van strafvordering te wezen ; ook eene andere wet 1). v. die 
op de krankzinnigengestichten kan hier bijzondere verplig-
ttngen opleggen. 

Arl. 4 2 0 . Gewijzigd overgenomen uit urt. 9, n°. 2 , 
tit. IX ontw. 1847, met bijzondere vermelding van »de akte 
waarvan de wet de inschrijving vordert". Vgl. art. 007 
wetb. van burg. regtsv. 

X. 

Overschrijding van bevoegdheid (artt. 421, 422). 

Art. 4181. Terwijl het in art. 147 omschreven misdrijf 
niet vervolgd wordt dan op klagte van hem tegen wien 
het gepleegd is, geldt dit niet ten aanzien van schennis van 
den huisvrede door ambtenaren bedreven, üok wordt hier 
niet van b i n n e n d r i n g e n gesproken, maar van b i n - J 
n e n t r e d e n . l>oor te vorderen, dat de ambtenaar moet | 
gehandeld hebben niet overschrijding van zijne bevoegd- j 
heid of zonder inachtneming der voorgeschreven formaliteU 
ten, is het onnoodig hier uit § 342 van het duitsche 
wetboek de uitdrukking »in Ausübung oder in Veranlas-
»sung der Ausübung seines Amtes" over te nemen. Is hij 
niet in de uitoefening van zijn ambt werkzaam , zoo valt hij 
in de termen van art. 147. 

Art. 422. Het geldt hier eene overschrijding van be-
voegdheid van geheel anderen en nog bedenkelijker aard 
dan die in art. 421 bedoeld. De handeling van den ambte-
naar die, met misbruik van zijn gezag, aan de post of aan 
de telegraphie toevertrouwde stukken in beslag neemt of 
zich deze stukken wederregtelijk doet overleggen, moet 
krachtig worden beteugeld. 

XI. 

Misdrijven betredende het post- en telegraafterkeer 
(artt. 423-427). 

Ar t t . 4 2 3 , 4 2 4 In beide artikelen wordt gesproken 
van misdrijven der postambteuaren en wel onder n°. 1 ten 
aanzien van gesloten stukken (met de daarin gesloten 
voorwerpen), onder n°. 2 met betrekking tot ongesloten 
stukken. Beide strekken zoowel om het door de grondwet 
gewaarborgde geheim dier stukken te beveiligen , als om 
andere misdrijven, die de postambtenaar met betrekking 
tot die stukken kan plegen, te beteugelen. 

Op beide soorten van stukken ziet de slotbepaling van 
van art. 424; de uitdrukking zich t o e ë i g e n e n is ge-
bezigd even als in art. 348. Intusschen blijkt uit de be-
woordiDgen van het artikel duidelijk, dat alle ambtenaren 
van het postwezen hier op ééne lijn zijn gesteld, onver-
schillig of zij al dan niet met de zorg voor den brief of 
het pakket of het ongesloten stuk bijzonder waren belast 
en het uit dien hoofde onder zich hadden. Het toever-
t r o u w e n waarvan art. 154 der grondwet spreekt, ge-
schiedt aan de postadministratie als collectieve eenheid. 
Ieder die dit vertrouwen schendt is evenzeer strafbaar, 
en de gewone onderscheiding tusschen diefstal en verduis-
tering geldt voor dit ambtsmisdrijf niet. 

Art t . 4 2 5 , 426. Terwijl art. 425 zich geheel aan-
sluit aan art. 423 n°. 1 en art. 424 n°. 2, waarbij gelet 
is op de bepalingen der wet van 7 Maart 1852 (Staats-
blad n°. 48), wordt in art. 426 het daar omschreven feit, 
zoowel ten aanzien van postbeambten als van ambtenaren 
der telegrafie, in navolging van de §§ 354 en 355 van 
het duitsche strafwetboek, aan de gewone regelen van 
niedepligtigheid onttrokken. 

De uitdrukking » eene ten openbare nutte gebezigde tele-
groaf-inrigting" zal den strijd voorkomen waartoe de be-
woordingen der duitsche wet aanleiding hebben gege-
ven. De ambtenaar der telegrafie, die den inhoud wijzigt 
van een telegram, afgezonden van een spoorwegstation 
waar geene particuliere depêches worden aangenomen, 
behoort evenzeer strafbaar te zijn als hij die hetzelfde feit 
pleegt met betrekking tot een aan den rijkstelegraaf toe-

vertrouwd berigt. Het woord b e r i g t beteekent hier het 
door den afzender uan den ambtenaar ter hand gestelde 
stuk ; het stuk dat na het overseincn aan den gc:ulres-
seerde moet afgeleverd worden is, in overeenstemming 
met de gebruikelijke spreekwijze, door t e l e g r a m aan-
geduid. 

Art . 4W. Vergel. art. 33, derde lid, der postwet van 
12 April 1850 (Staatsblad n°. 15). Met den ambtenaar be-
hoort hier gelijk te staan ieder ander persoon die, vrijdom 
van port genietende, daarvan misbruik maakt ten nadeele 
van s rijks schatkist. 

XII. 

Ongeoorloofde ondernemingen (artt. 428 - 431). 

Art. 4 2 8 . Het voorschrift van den Code Pénal is hier 
beperkt tot a a n n e m i n g e n of l e v e r a n t i e n ; daarbij 
toch bestaat gevaar, indien de ambtenaar met bestuur of 
toezigt belast belanghebbende is, voor ondeugdelijk werk 
of slechte waar. Voor deelneming aan » pachten" en » het 
koopen van betwiste vorderingen " , in strijd met art. 57 
prov. wet en art. 24 gemeentewet, zijn de disciplinaire 
voorschriften van art. 58 van eerstgemelde en art. 26 van 
laatstgemelde wet toereikend. Eene uitzondering in den geest 
der slotbepaling van art. 245 C. P. B. verdient geene aan-
beveling. 

Art . 4 2 9 . Het verbod dat door eene strafbepaling 
moet worden gehandhaafd , is overgenomen uit art. 9 der 
wet van 1 Junij 1850 (Staatsblad n". 25) omtrent hettoe-
zigt en de zorg over de zaken der munt. 

Art . 4 3 0 . Ontleend aan art. 27 der wet van 18 Sep-
tember 1852 (Staatsblad n°. 178) omtrent den waarborg 
en de belasting der gouden en zilveren werken. In plaats 
van de auibtsontzetting is geldboete als hoofdstraf bedreigd. 
Ontzetting uit het ambt kan echter ook hier als bijkomende 
straf worden uitgesproken krachtens de algemeene bepa-
liug van art. 37. 

Ar t . 4 3 1 is met gewijzigde redactie en verhoogde straf 
ontleend aan art. 75 in verband met art. 187, 3°. der wet 
op de nationale militie. Allen die in eerstgemeld artikel 
worden genoemd zijn volgens het ontwerp (art. 91) onder 
ambtenaren begrepen. Tegenover de verzwaring van de 
geldboete staat het stellig vereischte, dat de deelneming 
aan de verboden onderneming opzettelijk moet plaats hebben. 

XIII. 

Voorschriften van verschillenden aard (artt. 432—433). 

Art . 432. De tegenstelling van één bepaald wettig be-
letsel tegen de voltrekking van een huwelijk in het eerste 
lid van dit artikel en alle andere wettige beletselen waar-
van het tweede lid gewaagt, strekt ten eerste om het 
ernstige karakter van het op den voorgrond gestelde feit 
duidelijk te doen uitkomen en zwaarder te doen straffen en 
ten andere om eene doellooze opsomming van bijzondere 
gevallen, die deels in het burgerlijk wetboek , deels elders 
wordeu aangetroffen , te vermijden. 

De daad van den ambtenaar van den burgerlijken stand, 
die zonder opzet medewerkt tot bigamie (artt. 258, 259) 
door het tweede huwelijk te voltrekken, is in geen geval 
strafbaar als misdrijf , maar kan als o v e r t r e d i n g 
onder het bereik van art. 520 vallen. 

Ar t . 4 3 3 . De strafwet moet de desertie van ben, die 
behooren tot de bemanning der nederlandsche koopvaardij-
schepen of zeevisschersvaartuigen (zie beneden de toelich-
tiug ad art. 444) krachtig beteugelen. Daartoe strekken 
niet alleen de bepalingen, die straf bedreigen tegen de 
desertie (artt. 445—448), maar ook de voorschriften van 
art. 449 betreffende den schipper, die een deserteur in dienst 
neemt, en van dit artikel dat tegen de aanmonstering van 
deserteurs straffen bedreigt. De daarbij vermelde uitzonde-
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ringen behooren echter in da wet te worden aangewezen, 
de eerste om den deserteur die voor het (gepleegde feit 
heeft teregtgestaun of niet meer vervolgd kun worden, 
niet de gelegenheid te benemen om de uitoefening van 
zijn beroep te hervatten; do tweede, omdat anders do amb-
tenaar die , volgens art. 6, ook voor buitenslands gepleegde 
misdrijven kan vervolgd worden, zou moeten weigeren aan 
het verzoek der plaatselijke overheid gevolg te geven, of 
den matroos aan to monsteren, die naar het rijk in Europa 
moet worden overgebragt. 

TITEL XXXI. 

SCHEKPVAAnTMISnniJVEN. 

I. 

Zeeroof (artt. 435—439). 

Het misdrijf van zeeroof wordt hier bepaald tot die han-
delingen, welke algemeen in het volkenregt als zeeroof zijn 
aan te merkeD. Zuivere aansluiting bij de volkenregtelijke 
opvatting is te meer raadzaam, omdat alleen voor deze en 
niet voor de uitbreidingen, in bijzondere staten aangeno-
men, de regel geldt dat iedere mogendheid bevoegd is, 
elk roofschip aan te houden en de zeeroovers te straffen, 
onverschillig welke hunne nationaliteit zij en de plaats 
van het misdrijf (2). Vermomde zeeroof blijft desniettemin 
zeeroof. Wie alleen om den schijn te redden kaapbrieven 
weet te verkrijgen van eene oorlogvoerende mogendheid, 
maar door het overschrijden zijner commissie of door het 
bezit van magtigingen van tegen elkander oorlogvoerende 
mogendheden bewijst, dat de door hem gepleegde daden 
van geweld tegen vriend en vijand zijn gerigt, is schuldig 
aan zeeroof. 

üe vorm van uitdrukking en het vereischte strafbaar 
opzet in de artt. 435—438 sluiten zich zoo naauw mogelijk 
aan bij de redactie van de artt. 294—297. 

Art. 4 3 * . Daden van gewe ld . Geen zeeroof is 
denkbaar zonder geweld, maar ook elke onregtmatige daad 

(1) Wel is waar behooren hiertoe ook de feiten vermeld in de 
artt. 295—297, doch z(j maken tevens een deel uit van het begrip 
„slavenhandel" hetwelk eigenaardig in tit. XV111 te huis behoort; 
en splitsing van die stof is niet aan te bevelen. 

(2) Vgl. het ingevolge het koninkl. besluit van 10 April 1838 
(Staatsblad n°. 12), door den hoogen raad opgestelde ontwerp van 
wet over zeeroof, afgedrukt met de memorie van toelichting achter 
de proeve eener geschiedenis der strafwetgeving tegen de zeeroovorjj, 
door mr. J. J. BAUD. (Utrecht, 1854). 

van geweld is hier zeeroof, onverschillig of diefstal of af 
persing gepleegd of beoogd wordt. Zoo al de oorspronke-
lijke beteekenis van roof diefstal met geweld of afpersing 
was , door het taalgebruik is de beteekenis van zeeroof en 
zeeroover veel uitgebreider geworden. 

In open zee. De bijzondere strafwaardigheid van zee-
roof .spruit voort uit de groote gevaren, die elke aanval 
ter zee voor de aangevallene vaartuigen oplevert en de 
moeijelijkheid om daartegen tijdige hul)) te bekomen. 
Geheel anders is de toestand wanneer daden van geweld 
door middel van vaartuigen worden gepleegd tegen kust-
bewoners of tegen vaartuigen, die zich in territoriale wateren 
bevinden. Deze handelingen zijn naar het gemeene regt 
als openlijk geweld met vereende krachten, als diefstal, 
als mishandeling enz. te beoordeelen, terwijl de zeeroof 
beperkt blijft tot de open zee. 

.Mag t ig ingen a f k o m s t i g van t e g e n e l k a n d e r 
o o r l o g v o e r e n d e m o g e n d h e d e n . Het varen met 
dubbele commissie, met kaapbrieven van twee of meer 
verschillende mogendheden . is op zich zelf niet strafbaar. 
Voor met elkander verbonden mogendheden kan er zelfs, 
met het oog op de opbrenging en prijsverklaring der ge-
nomen bodenis, een praktisch voordeel aan verknocht zijn 
om ieder aan denzelfden kaper commissie te geven. Kerst 
waar de commissiën uitgaan van onderscheidene staten, 
die elkander beoorlogen en dus strijdige belangen hebben, 
blijkt het oogmerk van zeeroof. Zoo ook in art. 5 ontwerp 
van den hoogen raad. 

Art. 436 . Hebben de daden van geweld den dood van 
een der opvarenden van het aangevallen vaartuig ten ge-
volge gehad, zoo wordt de straf verzwaard, en wel voor 
den schipper van het roofschip, krachtens zijne betrekking, 
in e lk geval, voor anderen alleen indien zij aan die daden 
hebben deelgenomen. 

Art. 439. De straf van den schipper staat gelijk met 
die bedreigd tegen het misdrijf van menschenroof (art. 298), 
wegens de groote gevaren waaraan niet alleen het vaar-
tuig, maar ook ieder der opvarenden wordt blootgesteld. 
In art. 10 van het ontwerp van den hoogen raad werd 
naast hot overleveren aan zeeroovers ook melding gemaakt 
van het overleveren aan den vijand. Hier kan daarvan 
gezwegen worden, vermits deze handeling onder het bereik 
valt van art. 110 of, zoo het oogmerk tot begunstiging 
des vijands mogt ontbreken, in elk geval onder art. 112 
n°. 2. 

II. 

Wederrcgklijkc bemaqliying tan een schip 
(artt. 44©, 441). 

De opvarenden kunnen zish wederregtelijk van het schip 
meester maken , de schipper niet, want het schip is hem 
toevertrouwd, hij is er meester. (Vgl. art. 327 van den 
ilaliaanschen Codice per la marina mercantile van 1866.) 
Zoo hij het schip ten eigen bate gebruikt, stelt hij zich 
in de plaats van de eigenaars of de reederij en begaat een 
afzonderlijk misdrijf. Ten opzigte van andere vaartuigen 
dan s c h e p e n zijn de hier vermelde handelingen niet 
strafibloos, maar worden ze als diefstal en verduistering 
beoordeeld naar het gemeene regt. 

III. 

Kaapvaart (artt. 4 4 2 , 443). 

Zoolang niet alle staten tot de bekende verklaring, bij 
het tractaat van Parijs gedaan, zijn toegetreden, kan de 
kaapvaart niet onvoorwaardelijk als misdrijf worden straf-
baar gesteld, en moet ook de nederlandsche strafwetgever 
haar binnen de grenzen door het volkenregt aangewezen 
als geoorloofd erkennen , te meer omdat het geval zich 
zou kunnen voordoen, althans niet is uitgesloten, dat 
Nederland zelf, tot afweer van vreemde kaapvaart of om 
andere redenen , haar aan zijne onderdanen veroorloofde. 

De misdrijven die op do scheepvaart betrekking hebben , 
zijn in dezen titel vereenigd (1). De betrekkingen, die uit 
de scheepvaart voortspruiten, geven een eigenaardig karakter 
aan deze handelingen, die elders óf niet kunnen voorkomen, 
óf straffeloos behooren te blijven, óf althans naar een an-
deren maatstaf van strafbaarheid zijn te beoordeelen. De 
zaïnenvatting in een afzonderlijken titel is bovendien be-
vorderlijk aan de verspreiding der kennis van deze straf be-
palingen bij de zeelieden, en maakt het gemakkelijk hierop 
acht te slaan bij het opmaken van den monsterrol. 

De omvang der uitdrukkingen s c h i p p e r en n e d e r -
l a n d s c h schip blijkt uit de artt. 92 en 93. 

O p v a r e n d e n zijn allen, die zich aan boord bevinden 
met uitzondering van den schipper; s c h e p e l i n g e n allen, 
die als scheepsolficieren of scheepsgezellen aan boord dienst 
doen (vg. titel IV, boek II , W. v. K.). 

Achtereenvolgens worden behandeld: zeeroof (artt. 435— 
439), wederregtelijke bemagtiging van een schip (artt. 
440, 441), kaapvaart (artt. 442, 443) desertie van boord 
(artt. 444—449), misdrijven waardoor de orde aan boord 
en het gezag van den schipper worden aangerand (artt. 
450—455), schelmerij van den schipper (artt. 457, 458), 
strafbare benadeeling van reederij of opvarenden door den 
schipper (artt. 459--463), inbreuken op de scheepvaart-
politie (artt. 464—466), inbreuken op de verpligting tot 
hulpbetoon aan de justitie (artt. 467 , 468), verlating van 
hulpbehoevenden (art. 469). 
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Maar waar een staat door zijne toetrading tot de verklaring 
het ongeoorloofde of althans af keuringswaardige der kaap-
vaart in beginsel heeft erkend en zich zedelijk verbonden 
tot hare geheele afschaffing mede te werken, moet hij 
aan zijne onderdanen de deelneming aan de kaapvaart ver-
bieden buiten die gevallen, waarin hij zelf haar door het 
volkenregt toegelaten en in zijn eigen belang oorbaar acht. 
Ken Nederlander kan aan de commissie of het verlof van 
eene vreemde regering geen regt ontleenen om de schepen , 
goederen of onderdanen eener andere, welligt bevriende 
natie gewelddadig aan te randen. Kan het feit, zoohing 
de kaapvaart door het volkenregt nog in zekere gevallen 
als regt erkend wordt, niet als zeeroof aangemerkt en ge-
straft worden , is de staat verpligt dat feit, wanneer liet 
door vreemden gepleegd wordt, zelfs als regtmatig te 
erkennen; het is in strijd met een regtsbeginsel door den 
neder]andschen staat openlijk gehuldigd, en het feit moet 
alzoo in den Nederlander strafbaar zijn als misdrijf. Daarbij 
mag tevens niet uit het oog verloren worden , dat deel-
neming aan kaapvaart eene daad van vijandelijkheid is 
tegen een der oorlogvoerende staten, welke den nederland-
schen staat aan ernstig gevaar of aan hoogst moeijelijko 
verwikkelingen kan blootstellen , en ook om die reden in 
strafwaardigheid te vergelijken is met het opzettelijk over-
treden van voorschriften van regeringswege afgekondigd 
tot handhaving der onzijdigheid (art. 108). 

IV. 

Desertie aan boord (artt. 444—449). 

De artikelen die nu volgen en sub IV en V worden 
toegelicht, zijn met eene belangrijke aanvulling ontleend 
aan de wet van 7 Mei 1856 {Staatsblad n°. 32) omtrent 
de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen. Terwijl 
die wet, reeds blijkens haar opschrift, alleen van toepas-
sing is op koopvaardijschepen (arrest van den hoogen raad 
van 12 Februarij 1877, Weekblad van het Regt, n°. 4081), 
bedreigt het ontwerp ook straf tegen desertie van en 
muiterij enz. op zeevisschersvaartuigen. Het wenschelijke 
daarvan is meermalen, en met steeds sterkeren aandrang, 
door het collegie voor de zeevisscherijen en verschillende 
kamers van koophandel betoogd, die eenparig van mee-
ning zijn, dat niets de verdere ontwikkeling van onze 
zeevisscherij meer belemmert dan dat besef van volkomen 
magteloosheid, waarin de reeder tot op dit oogenblik 
tegenover zijn scheepsvolk verkeert en die oorzaak is, dat 
wegblijven van boord, onderhuringen en dergelijke dage-
lijks voorkomen. De nadeelen daarvan doen zich daar 
zelfs nog sterker gevoelen dan bij de koopvaardijvloot, 
omdat de zeevisscherij zonder een volledig personeel niet 
kan worden uitgeoefend en het veelal genoeg is, dat één 
enkel lid der bemanning zich terugtrekt om groote schade 
te berokkenen. 

Het belang der nederlandsche zeevisscherij pleit er dus 
niet minder krachtig voor, dan het voor meer dan twintig 
jaren reeds erkende belang der nederlandsche koopvaardij, 
om inbreuken op de contractuele verpligtingen, in deze 
artikelen bedoeld, onder het bereik der strafwet te 
brengen. 

Van de bestaande artt. 2 en 3 der wet van 7 Mei 1856 
(Staatsblad nc. 32), omtrent de huishouding en tucht op 
de koopvaardijschepen , onderscheiden de bepalingen van 
het ontwerp zich hoofdzakelijk door de elementen van het 
misdrijf scherper uit te drukken en door weg te laten het 
onderscheid in straf naarmate er al dan niet gagie of 
handgeld is ontvangen, maar daarentegen de straf te 
verzwaren zoo de desertie door twee of meer personen ge-
zamenlijk of bij zameuspanning is gepleegd. Voor desertie 
van zeevisschersvaartuigen is monstering niet als ver-
eischte gesteld , omdat voor deze niet altijd monstering 
plaats heeft. 

Het voorname kenmerk van desertie ligt in het geheel 
of ten deele niet medemaken van de reis ten gevolge van 
opzettelijke afwezigheid zonder verlof. Intusschen moet 
ook de opzettelijke verwijdering zonder verlof, nadat de 
reis is afgeloopen maar terwijl de verbiudtenis ingevolge 
art. 446 wetboek van koophandel nog voortduurt, op het 
voorbeeld der bestaande wetgeving, als desertie na den 

affoop der reis worden gestraft (art. 447). Zoo is het van 
veel belang, dat zij die bijzonder met de stuwaadje be-
kend zijn (artt. 346, 397 n°. 12 W. v. K.), bij de ontla-
ding tegenwoordig blijven. 

Art. 4 4 4 . Vermits bij den schipper niet te denken 
valt aan afwezigheid of verwijdering van boord z o n d e r 
verlof, dewijl hij niemands verlof behoeft, zoude het 
gewone begrip van desertie slechts door eene gewrongen 
uitlegging op hein kunnen worden toegepast. Raadzamer 
is het daarom , als afzonderlijk misdrijf van den schipper 
aan te nemen: het zich onttrekken aan het voeren van 
het schip of vaartuig door opzettelijke verwijdering. (Vgl. 
artt. 341, 356 \V. v. K.) Daar deze daad strafbaar is van 
den aanvang tot het einde van des schippers verbindtenis, 
omvat de bepaling ook die opzettelijke verwijdering, welke 
voor de schepelingen, als desertie na den afloop der reis, 
afzonder l i jk is strafbaar gesteld. Trouwens het begrip 
reis is niet te bezigen als termijn voor de verpligtingen 
van den schipper, daar hij niet altijd bij de reis maar 
ook wel tot wederopzeggens wordt aangenomen, zooals 
b. v. bij eene geregelde stoomvaart tusschen twee havens. 
De gezagvoerders van zeevisschersvaartuigen worden in 
den regel tot wederopzeggens of voor een jaar aange-
nomen. 

Art. 4 4 8 . Kvenals in onderscheidene andere gevallen 
(artt. 151, 338) behoort de vereeniging van twee of meer 
personen eene verzwarende omstandigheid te zijn voor het 
misdrijf van desertie, wegens het meerdere gevaar waarin 
het vaartuig daardoor kan geraken , de ernstige schade 
door onvoldoende bemanning of vertraging van de reis , 
welke het feit veroorzaakt, en in elk geval het meerder 
overleg waarmede het misdrijf is gepleegd. Aldus ook 
art. 266 van het italiaansche wetboek. 

Art. 4 4 0 . De gemakkelijkheid waarmede gedeser-
teerde schepelingen op andere schepen worden in dienst 
genomen, ja niet zelden door de schippers zelve tot desertie 
worden aangespoord, draagt veel bij tot begunstiging van 
dit misdrijf. Deze praktijken moeten zooveel doenlijk wor-
den tegengegaan, en daarom behoort tegen den schipper 
die opzettelijk zoodanige personen in dienst neemt, gelijke 
straf te worden bedreigd als tegen den ambtenaar, die ze 
opzettelijk laat aanmonsteren (art. 433). 

V. 

Misdrijven loaardoor de orde aan boord en het gezag tan 
den schipper worden aangerand (artt. 450—455). 

Dat de handhaving der orde aan boord van een schip 
bijzondere bepalingen vordert, wordt algemeen erkend. 
De opvarenden van een schip vormen als het ware eene 
kleine maatschappij waarin verstoring der orde, aanran-
ding van de veiligheid van personen of goederen oneindig 
grooter gevaar doet ontstaan dan in de gewone burger-
maatschappij, terwijl de gewone bescherming van het 
openbaar gezag afwezig is, en geen ander middel van 
bescherming aanwezig is dan zelfverdediging ofdetoepas-
siug van civielregtelijke bepalingen. De aanwezigheid aan 
boord van een gezag dat, door de wet erkend, het regt heeft 
aan boord liet afwezige openbaar gezag te vervangen, is 
onmisbaar. De wet van 7 Mei 1856 heeft daarin voorzien 
door allen die zich aan boord bevinden, aan de bevelen 
van den schipper te onderwerpen, den schipper te magti-
gen de uitvoering dier bevelen door dwangmiddelen te 
verzekeren en hem een disciplinair gezag over descheeps-
gezellen toe te kennen. Hieruit volgt dat feitelijk verzet 
tegen of aanranding van het gezag, door de wet aan den 
schipper toegekend, als misdrijf strafbaar moet zijn. De 
wet van 1856 erkende dit evenzeer; zij verklaarde de bepalin-
gen van de artt. 206—218 C. P. toepasselijk op muiterij en 
verzet van passagiers tegen den schipper en van mindere 
schepelingen tegen hunne meerderen in rang, terwijl zij 
bepaalde, dat die schipper en die meerderen beschouwd 
zouden worden als ambtenaren werkzaam ter uitvoering van 
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da wei De/i' bepalingen , welligt noodig om verband met 
den ('ode I'énal te verkrijgen, zijn echter niet vrij van 
inconsequentie; de gelijkstelling met ambtenaren is noo-
delooa gewrongen en In strijd met het beginsel, dat de 
wet overigens aannam. Het is toch duidelijk dat zij bet 
gezag, aan den schipper en aan den meerderen in rang 
toegekend, niet beschouwde als in aard overeenkomende 
met bet openbaar gezag aan ambtenaren tegenover vrije 
burgers verleend, hetwelk wel gehoorzaamheid aan de 
wet , maar niet aan den persoon vordert en den ambte-
naar dan ook geenerlei disciplinaire regtsmagt toekent. 
Zij kent den schipper en den scheepsoiïieieren meerderheid 
van rang toe, zij legt den opvarenden ondergeschiktheid op. 
Verzet daartegen of aanranding daarvan kan dus geene 
wederspannigheid zijn , maar is insubordinatie. Uit dit oog-
punt laat zich volkomen regtvaardigen zoowel dediscipli-
naire regtsmngt, als de gestrengere opvatting van de 
verpligting tot gehoorzaamheid aan de bevelen van den 
schipper die bare analogie vindt, niet in de verpligting om 
ambtenaren niet in de uitvoering der wet te belemmeren, 
maar in de ondergeschiktheid van bet militaire regt. Dit 
is in het oog' gehouden in het ontwerp dat, door de ver-
werping van bet beginsel van art. 11 der tuchtwet, zich 
naauw aansluit aan dat van de artt. 6—9 dier wet, maar, 
zooals boven reeds werd gezegd, met uitbreiding tot de 
zeevisschersvaartuigcn. 

Inbreuken op de ondergeschiktheid kunnen hetzij door 
daden, hetzij door woorden of gebaren plaats hebben. Van 
de inbreuken die niet in daden bestaan, worden op de 
nederlandsche schepen alleen de gezamenlijke en de voort-
gezette dienstweigering (artt. 453, 454), op de nederland-
sche zeevisscbersvaartuigen ook de enkele dienstweigering, 
in het bijzonder strafbaar gesteld ; in verband met de alge-
meene strafbepalingen over beleediging en bedreiging is 
dit voor de zeevisschersvaartuigen voldoende; voor de koop-
vaardijschepen blijven bovendien de thans bestaande disci-
plinaire voorschriften van kracht. (Vgl. artt. 7—9 der 
tuchtwet.) 

Inbreuken op de ondergeschiktheid door daden zijn straf-
baar als insubordinatie en muiterij (artt. 450, 451). De 
daarbij vermelde verzwarende omstandigheden komen in 
vorm en strafmaat overeen met die van de artt. 195, 196, 
met deze uitzondering, dat het begrip » met vereenigde 
krachten" uit art. 196 vervangen is door »vereenigde 
personen". i aar voor de toepassing van art. 450 » geweld 
of bedreiging met geweld" geen onmisbaar vereischte is. 
Daar hier voorts het begrip van ondergeschiktheid op den 
voorgrond treedt, is de strafbaarheid niet afhankelijk ge-
steld van de omstandigheid, dat de schipper of de meerdere 
in rang, voor zoover van hem eenige handeling uitging, 
daarbij bleef binnen de juiste grenzen zijner bevoegdheid. 

Om dezelfde reden kan de opvarende zich slechts aan 
boord , de schepeling aan boord of in dienst aan insubor-
dinatie schuldig maken. Aan wal buiten dienst bestaat 
geen pligt tot ondergeschiktheid. 

Hieruit volgt al verder, dat deze bepalingen beperkt be-
hooren te blijs'en tot n e d e r l a n d s c h e vaartuigen. Immers 
de nederlanilscbe wet heeft niets voor te schrijven omtrent 
den pligt tot ondergeschiktheid aan boord van vreemde 
schepen. Voorzoover die vreemde schepen zich in de neder-
landsche territoriale wateren bevinden, ziju daarom de be-
wuste handelingen niet straffeloos, maar als mishandeling, 
dwang enz. naar het gemeene regt te beoordeelen. 

Art. J.iO. Van zijne vr i jheid van h a n d e l e n 
beroof t . Feitelijke aanranding is daartoe niet altijdnoo-
dig; ook andere middelen, b. v. het toedienen van een 
slaapdrank, bet opsluiten van een slapende zijn toereikend. 

Art. 451 . Muiterij is collectieve insubordinatie. De 
zwaarte van bet feit kan overigens aanmerkelijk verschillen 
naarmate van het aantal der bemanning, doch dit is een 
der omstandigheden op welke de regter heeft acht te slaan 
bij de toepassing der zeer ruim gestelde straf. 

Art. 452. Niet elke opruijing tot muiterij is een scheep-
vaartmisdrijf, maar alleen die met bet oog op een neder-
landsch «chip of zeevisschersvaartuig gepleegd wordt door 
iemand die zich betzij tijdelijk, hetzij als opvarende, aan 

boord daarvan bevindt. Zij staat, wegens de gevaarlijke 
gevolgen, in straf gelijk met de opruijing tot een der 
zware misdrijven genoemd in het tweede lid van art. 140. 
Mei»; afzonderlijke vermelding is te meer noodig, daar 
zelfs het eerste lid van genoemd artikel bezwaarlijk zoude 
kunnen worden toegepast inzooverre een schip niet werd 
aangemerkt als eene «openbare plaats". 

Art. 1 5 1 , 2°. Dienstweigering aan boord van een 
koopvaardijschip gedurende de reis kan volgens art. 9 der 
tuchtwet door den schipper disciplinair worden gestraft; 
deze bepaling zou, ook indien zij op zeevisschersvaartuigen 
toepasselijk werd verklaard, daar niet voldoende zijn. Voor-
eerst toch heeft aan boord van deze vaartuigen dienst-
weigering, ook van één opvarende, reeds dadelijk een veel 
gevaarlijker karakter dan aan boord van een koopvaardij-
schip, waar tijdelijk althans de arbeid van één beter kan 
worden gemist; bovendien is ook om die reden het opleggen 
van disciplinaire straffen, bestaande in sluiting in de boeijen 
of kromsluiting in de boeijen, aan boord van een visschers-
vaartuig een geneesmiddel even schadelijk als de kwaal 
zelve en is zelfs door de beperkte ruimte aan boord be-
hoorlijke afzondering van den schuldige geheel onmogelijk. 

Art. 455. De bepalingen van dit artikel, vooral die 
sub n°. 1, grenzen digtaan de strafbare dienstweigering, 
doch zijn van ligteren aard; vooral met het oog op de 
passagiers is de bijvoeging eener geldboete wenschelijk. 

1°. Krachtens art. 6 der tuchtwet (vg. art. 528 W. v. K.) 
is de schipper wel bevoegd den weigerachtige te nood-
zaken zijne bevelen op te volgen betrekkelijk het behoud 
en de zekerheid van schip en lading en de bevordering 
der reis, doch deze bevoegdheid maakt de strafbepaling 
niet overbodig. Immers de schipper kan stuiten op zoo 
krachtigen, algemeenen tegenstand, dat hij buiten de moge-
lijkheid geraakt, zich ook door dwang te doen gehoorzamen. 

2 \ Deze aan art. 292 van het italiaansche wetboek 
ontleende bepaling bevat, in het » van zijne vrijheid van 
handelen beroofd" ziju, een duidelijken terugslag op het 
misdrijf van insubordinatie. 

3°. De bepaling is te vergelijken met art. 145. Voor-
zoover het voornemen tot het plegen van enkele der in 
laatstgenoemd artikel vermelde misdrijven aan boord mogt 
worden opgevat, en een der opvarenden daarvan mogt 
kennis dragen, zal in den regel wel niet aan de ambte-
naren van justitie of politie, maar toch aan den bedreigde 
kunnen worden kennis gegeven van dat voornemen en 
daarmede aan den eisch der strafwet zijn voldaan. 

VI. 

Bepaling aan onderscheidene der voorafgaande 
misdrijven gemeen (art. 456). 

De scheepsofficieren kunnen ten opzigte van de hier 
bedoelde misdrijven gelijk worden gesteld in strafverzwaring 
met de ambtenaren, die misdrijven begaan waartegen zij 
verpligt zijn te waken, of waarbij zij misbruik maken van 
hun ambt (art. 54). 

VII. 

Schelmerij tan den schipper (artt. 4 5 7 , 458). 

De in deze artikelen genoemde feiten zijn overgenomen 
uit de artt. 375, 376, 639 en, wat de scheepspapieren 
betreft, art. 362 wetb. van kooph. Terwijl intusschen het 
handeleu in strijd met de genoemde bepalingen van het 
wetboek van koophandel altijd een civiel onregt is en aan-
leiding kan geven tot eene burgerlijke regtsvordering, 
worden de feiten eerst strafbaar wanneer zij gepleegd zijn 
om schelmerij (vg. art. 637 W. v. K.) te plegen of gepleegde 
schelmerij te bedekken. Zoolang de schipper ter goeder trouw 
handelt, is er van zijne zijde slechts onkunde, waarvoor 
hij kan boeten in een burgerlijk geding, maar waarin 
geen misdrijf is te zien. — De straf van art. 457 is dezelfde 
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als die tegen bedriegelijke bankbreuk (art. 368), die van 
art. 458 dezelfde als de straf tegen opligting (art. 354) 
bedreigd. — Voorzoover schippers van andere vaart uitren 
dan schepen zicli aan dergelijke feiten mogton schuldig 
maken, zijn hunne handelingen te toetsen aan de gewone 
vereischten voor verduistering en opligting. 

VIII. 

Strafbare benadeelin// van reederij of opvarenden door 
den schipper (artt. 459—4(53). 

Art. !.»!♦. Eene tijdelijke afwezigheid van den schipper 
in strijd met art. 361 wetb. van kooph. vereischt geeno 
strafbepaling, maar wel een verlaten met bedoeling van 
niet terugkeeren in den zin van art. 362 wetb. van kooph. 
(vg. ook art. 565 van dat wetboek). V e r l a t e n met he t 
s c h e e p s v o l k geeft te kennen, dat de schipper aan allen 
gelast hebbe het schip te verlaten, zoodat hij zich niet 
op straffeloosheid kan beroepen, indien enkele schepelingen 
eigendunkelijk aan dezen last niet hebben gehoorzaamd. 

Art. 460 . Iedere eigeninagtige handeling, die een 
nederlandsch vaartuig aan o p b r e n g i n g , a a n h o u d i n g 
of o p h o u d i n g (vg. art. 365 W. v. K.) kan blootstellen, 
verdient straf. De regter behoort intusschen eene groote 
vrijheid te bezitten bij de toepassing, daar zeer onder-
scheiden handelingen tot het hier genoemde doel kunnen 
leiden; men deuke aan blokkade-verbreking, vervoer van 
oorlogscontrabande, smokkelhandel, inbreuken op quaran-
taine-maatregelen of op buitenlandsche havenreglemen-
ten. — Het is noodzakelijk hier de ruirne uitdrukking 
v a a r t u i g te kiezen, omdat de bedoelde handelingen 
veelal met kleine bodems (visscherspinkeu) gepleegd wor-
den en niet strafbaar zijn naar het gemeen e regt. 

Art. 461 . Zijn desertie en insubordinatie van schepe-
lingen gestreng te straffen, zoo moet aan de andere zijde 
de schipper niet straffeloos blijven , die tot deze feiten aan-
leiding geeft door zijn scheepsvolk te onthouden hetgeen 
hij verpligt is hun te verschaffen. De bepaling is eene 
uitbreiding van art. 22 der tuchtwet en van de door geene 
voldoende strafbedreiging bekrachtigde artt. 23 en 24 dier 
wet, daar de tijdelijke onbevoegdverklaring van den schip-

Eer, door den raad van tucht uit te spreken op eene 
innen engen termijn beperkte aanklagt (art. 25), daar-

voor ongenoegzaam is. Zoowel de schipper, die het uoodige 
niet verschaft ofschoon hij het wel aan boord heeft, als 
hij die naliet het uoodige aan boord te nemen, is onder 
de bepaling begrepen. 

Art. 4 6 2 is te beschouwen in verband met art. 368 
wetb. van kooph. 

Art. 463 . Vernieling van een vaartuig is, naarmate 
daaraan een karakter van gemeen gevaar, van bedrog of 
alleen van beschadiging eigen was, in de artt. 181, 356 
of 383 strafbaar gesteld. Ten opzigte van l a d i n g , 
s c h e e p s v o o r r a a d of s c h e e p s b e h o e f t e kan alleen 
van beschadiging sprake zijn die, met het oog op de 
voorwerpen waartegen zij is gerigt, niet in den zeven en 
twintigsten maar in dezen titel is opgenomen. 

IX. 

Inbreuken op de scheepraartpoütie (artt. 464—466). 

Art. 4 6 4 . In welke gevallen een schipper geregtigd 
is de nederlandsche vlag te voeren leert de wet van 28 Mei 
1869 (Staatsblad n°. 96) betrekkelijk de afgifte van zee-
brieven en vergunningen tot het voeren der nederlandsche 
vlag. Blijkens art. 17 dier wet moet hij voorzien zijn van 
een voor zijn schip bestemden, niet vervallen zeebrief of 
vergunning, waaromtrent alle voorschriften dier wet zijn 
nagekomen. 

Art. 465 . Deze bepaling zal een einde maken aan de 

klagten vooral in Oost-Indie gerezen over het aldaar niet 
ongewoon misbruik, dat koopvaarders zich straffeloos weder-
re^telijk kunnen bedienen van de onderscheidingsteekenen 
van nederlandsche oorlogsvaurtuigen. 

Ten opzigte van de loodsvaartuigen vergelijke men art. 
10 der wet van 20 Augustus 1859 (Staatsblad n°. 93). 
Beperking tot n e d e r l a n d s c h e loodsvaartuigen ware, 
met het oog op de belgische, die op do Schelde dienst doen, 
niet geraden. Het aldaar door een Knipper aannemen van 
de onderscheidingsteekenen vaneen belgisoh loodsvaartuig, 
is oven misleidend en nadeelig voor de nederlandsche 
scheepvaart. 

Art. 46tt treedt in de plaats van liet laatste lid van 
art. 25 der tuchtwet. In beteekenis en straf stemt de be-
paling overeen niet art. 216. 

X. 

Inbreuken op de verplb/tiny tot hulpbetoon aan de 
justitie lar't. 467 , 468). 

De in eerstgenoemd artikel omschreven verpligting van 
den schipper komt thans voor in art. 25 der wet van 25 
Julij 1871 {Staatsblad n°. 91), houdende regeling van de 
bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken 
van burgerlijke akten, en van de consulaire regtsmagt. 
Heeft hij een beklaagde of veroordeelde aan boord geno-
nien , zoo rust op hem dezelfde pligt als op den ambtenaar 
belast met de bewaking van iemand, die op openbaar gezag 
of krachtens regterlijke uitspraak van de vrijheid is beroofd; 
in vorm en straf stemt art. 468 daarom overeen met art. 
417. (Vgl. art. 375 Italië.) In de verpligting om behoorlijk 
zorg te dragen voor de stukken tot de zaak betrekkelijk 
is reeds voorzien, daar de schipper, als » tijdelijk met 
eene openbare dienst belast", onder het bereik valt van 
de artt. 398 en 399. 

XI. 

Verlating van hulpbehoevenden (art. 469). 

Het hier omschreven feit is in het algemeen slechts 
strafbaar a l s o v e r t r e d i n g (art. 529). Is echter de nood, 
waarin de schipper nalaat hulp te verleenen, het gevolg 
van aanvaring of aandrijving met het vaartuig waarover 
hij bevel voert, dan neemt het verzuim van hulpbetoon 
het karakter aan van een regtsdelict en moet het a ls 
misdrijf straf baar zijn. (Vgl. artt. 374, alin. 1, en 385 
Italië.) 

TITEL XXXII. 

BEGUNSTIGING. 

Bij de toelichting van den vijfden titel van het eerste 
boek is reeds niet een enkel woord aangewezen, dat de 
begunstiging, evenals alle andere feiten die niet vóór of 
bij maar na de voltooijing van eene strafbare handeling 
verrigt worden, geenszins als vorm van deelneming, maar, 
voorzooveel noodig, als e i g e n misdrijf te beschouwen is. 
Hieruit volgt o. a. dat de wet niet heeft uit te drukken, 
dat er bijstand verleend zij aan den dader of den me-
d e p l i g t i g e , noch eene vóóraf beloofde begunstiging 
heeft uit te zonderen en als deelneming aan te merken, 
noch de straf tegen begunstiging heeft afhankelijk te 
stellen van die tegen het misdrijf dat begunstigd wordt, 
of van de bekendheid met de verzwarende en verligtende 
omstandigheden, die op den dader van dat misdrijf van 
toepassing zijn. Waar dergelijke bepalingen nog in som-
mige wetboeken voorkomen (vgl. art. 506 C. P. B., §§257, 
258 D. Wb.), heeft men te denken aan een overblijfsel 
der oudere leer, die de begunstiging onder de deelneming 
begreep. 

Opmerking verdient voorts dat: 
d. niet alle begunstiging strafbaar is; 

Handelingen der Staten-fieneraal. Bijlagen. 1878-1879. 

» 



138 [110. 3.1 
Wetboek van Strafregt. 

b. niet elke strafbare daad van begunstiging in den 
ruimen zin van bet woord onder het bereik valt van 
dezen titel. 

Ad a. Eene algemeene strafbepaling, gelijk in het 
duitsche wetboek, tegen elke daad waardoor men d n 
schuldige aan misdrijf opzettelijk de voordeden van zijn 
misdrijf verzekert, is te onbepaald en tevens te veel om-
vattend om goedkeuring te verdienen. Eene zoo algemeene 
bepaling tegen begunstiging is thans hier te lande onbe-
kend, en de praktijk beeft de behoefte daaraan niet doen 
kennen. 

Ad b. De verspreiding van geschriften, waardoor eenig 
misdrijf wordt begunstigd, is telkens onder dien titel straf-
baar gesteld waartoe het begunstigde misdrijf eigenaardig 
behoort (vg. nrtt. 122, 128 enz.), en hij die een schuldige 
verbergt of, met het oogmerk om een misdrijf te bedek-
ken, de sporen daarvan vernietigt, pleegt daardoor inbreuk 
op de vrije werking der justitie, zoodat zijne handelingen 
onder de misdrijven tegen het openbaar gezag in art. 208 
met straf worden bedreigd. 

Art. I H Hier komt in de eerste plaats in aanmerking 
de eigenlijk gezegde h e l i n g , het trekken van voordeel 
uit voorwerpen, die door misdrijf zijn verkregen. Geen 
heling zonder winstbejag; dit vereischte behoeft alleen bij 
» verbergen" nog afzonderlijk te worden uitgedrukt, daar 
het in de overige gebezigde werkwoorden (»koopt, in-
ruilt" enz.) reeds van zelf begrepen is. Komt de heling 
veelal voor bij diefstal en soortgelijke misdrijven tegen het 
vermogen, zij behoort daartoe niet uitsluitend bepaald te 
blijven; alleen was het raadzaam door de beperking tot 
misdr i jven zorg te dragen, dat feiten van weinig ge-
wigt niet als heling zouden worden gestraft. 

De w e t e n s c h a p van den misdadigen oorsprong moet 
door de wet als vereischte worden aangenomen , zonder dat 
dit vereischte door eene wettelijke vooronderstelling omtrent 
het bestaan van die wetenschap mag worden verzwakt, 
zooals in art. 8 , tit. IV, boek I , ontwerp 1847, en §259 
D. Wb. In hoever in een concreet geval de gevolgtrekking 
van het moeten weten tot het weten behoort te worden 
toegelaten, is een zuiver feitelijke vraag, alleen door den 
regter te beslissen. 

De thans betwiste en zelfs door den hoogen raad in ver-
schillenden zin beantwoorde vraag (zie SCHOONEVELD, ad 
art. 62, sub } , en n°. 3 , 8 en 20), of hij die opzettelijk 
deelt in de o p b r e n g s t van een door misdrijf verkregen 
voorwerp, met gelijke straf behoort te worden gestraft als de 
heler , wordt door het ontwerp in bevestigenden zin beslist. 

Art. 473 . Het in het eerste lid vermelde misdrijf kan 
met allerlei andere oogmerken dan uit winstbejag gepleegd 
worden , b. v. uit vriendschap voor den dief ten einde hem 
het genot van de vruchten zijns misdrijfs te verzekeren, of 
omdat men tot hem in dienstbetrekking staat en aan zijn 
last gehoorzaamt, enz. Wegens deze verscheidenheid van 
omstandigheden moet de straf tot enkele boete kunnen 
afdalen. 

Wie daarentegen uit winstbejag zijne tusschenkomst 
leent (al. 2), is even strafwaardig als de heler, van wiens 
daad zijne handeling alleen in vorm verschilt. 

Art. 473. De gewoonte-helers verdienen eene zwaar-
dere straf; de ondervinding leert, dat zij dikwerf zedelijke 
auteurs van het misdrijf zijn. Van het feit vermeld in dit 
artikel kan ook worden schuldig verklaard hij die nimmer 
te voren wegens heling was veroordeeld. 

De » gewoonte" maakt het afzonderlijk vermelden van 
het vereischte van w i n s t b e j a g hier ook bij «verbergen" 
onnoodig. 

TITEL XXXIII. 

BEPALINGEN OVER HERHALING VAN MISDRIJF AAN 
VERSCHILLENDE TITELS GEMEEN. 

De beginselen , waarvan het ontwerp uitgaat bij de be-
handeling der herhaling (recidive) als verzwarende omstan-
digheid van misdrijf en overtreding, zijn reeds uiteengezet 

bij de totdichting van B. I Tit. III. Ter kenschetsing der 
algemeene strekking van dezen titel zij nog opgemerkt, 
dat, terwijl die gevallen , waarin recidive alléén en uit 
sluitend in aanmerking komt bij vroegere veroordeeling 
wegens een feit, strafbaar gesteld in hetzelfde artikel als 
het.later gepleegde, in de betrekkelijke titels afzonder* 
1 ij k zijn vermeid, hier daarentegen zijn bijeengebragt alle 
gevallen, waarin bovendien w e d e r k e e r i g e r e c i d i v e 
moet worden aangenomen ter zake van misdrijven, in 
verschillendo artikels en titels omschreven, maar tusschen 
welke een zeker verband, een gemeenschappelijk kenmerk 
niet valt te ontkennen. 

Hierbij moet ook gelet worden op veroordeelingen door 
den militairen regter wegens niet zuiver militaire mis-
drijven uitgesproken. In het stelsel van het ontwerp kan 
de wet van 3 Maart 1852 (Staatsblad n°. 20) niet worden 
gehandhaafd. In de artt. 475 en 476 zijn mitsdien ook de 
gelijksoortige misdrijven bij de militaire wetten strafbaar 
gesteld, opgenomen. Het is echter noch wenschelijk, 
noch mogelijk hetzij de titels der militaire wetboeken, 
hetzij de algemeene daarin gebezigde qualificatien te ver-
melden. De indeeling der strafbare feiten toch in de ver-
schillende titels dier wetboeken is zeer willekeurig en soms 
geheel verkeerd ; en vermits de algemeene qualificatien , 
die tot opschrift der titels gebruikt zijn, meestal niet of 
zeer onvolkomen beantwoorden aan den aard der misdrij-
ven, in den titel behandeld, of te onbepaald zijn om een 
stellige, duidelijke grens aan te duiden, zijn ook die 
qualificatien onbruikbaar. Het verdient alzoo de voorkeur 
die misdrijven eenvoudig aan te duiden door algemeene 
uitdrukkingen, welke den aard der bedoelde strafbare 
feiten, in overeenstemming met de terminologie van het 
ontwerp, naauwkeurig aaugeven en bij hare toepassing 
op de militaire wetten geen bezwaar zullen opleveren. 

Art. 475 . De hier vermelde misdrijven worden alle 
uit ongeoorloofd winstbejag of met bedriegelijk opzet ge-
pleegd, zooals diefstal, verduistering, bedrog, valschheid, 
bankbreuk en dergelijke. 

Art. 4 7 6 omvat misdrijven tegen het leven gerigt of 
gepleegd, mishandelingen en in het algemeen daden van 
geweld tegen personen ondernomen, onder welke verschil-
lende qualificatien ook voorkomende. Zoo daarbij ook mei-
ding is gemaakt van de t i jdel i jke g e v a n g e n i s s t r a f , 
op te l e g g e n k r a c h t e n s de a r t t . 99 , 1 1 7 , t w e e d e 
l id , 124, t w e e d e l id , 312 en 3 1 3 , die, als alterna-
tief bedreigd met levenslange gevangenisstraf, voor den vol-
wassen dader toch reeds tot t w i n t i g j a r e n en n o o i t 
d a a r b o v e n kan stijgen (art. 10, 2de en 3de lid), dan ge-
schiedt dit alléén met het oog op de gevallen, waarin 
wegens poging (art. 55) — tenzij deze even strafbaar is als 
de volbragte aanslag (artt. 99, 117, 124 j°. art. 88) — , 
medepligtigheid (art. 59) of jeugdigen leeftijd (art. 49), 
de tijdelijke gevangenisstraf in den r e g e l en zonder de 
verzwaring ontleend aan concursus en recidive, gezamen-
lijk of afzonderlijk voorkomende, voor niet langer dan 
v ij ft i e n j a r e n kan worden opgelegd. 

Art. 477 omvat de in verschillende titels verspreide 
strafbepalingen tegen beleediging. 

DERDE BOEK. 

OVERTREDINGEN, 

Over het beginsel, bij de verdeeling der strafbare feiten 
in misdrijven en overtredingen gevolgd , is bij de algemeene 
beschouwingen dezer memorie (§4) gehandeld. Hier is het de 
plaats meer bepaald te wijzen op de voorname regtsgevolgen 
aan het karakter van o v e r t r e d i n g verbonden, de begin-
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selen te bespreken waarnaar men , bij eerbiediging' van dfl 
provinciale, gemeentelijke en wiitersdiaps-antoiiomie, bet 
gebied van den rijkswetgever heeft bepaald, bot stelsel 
aan to goven, dat men bij do rangschikking der overtre-
dingen van de rijkswet gevolgd heeft. 

I. 

Regisgevolgen aan het karakter van overtreding verbonden. 

De voorname r e g t s g e v o l g e n aan h e t k a r a k t e r 
van o v e r t r e d i n g v e r b o n d e n , openbaren zich ten aan-
zien van: 

1°. Opzet en schuld. 

2°. Poging. Geene strafbare poging tot overtreding 
wordt erkend (art. 55). 

3°. Deelneming. Bij overtredingen erkent de wet geene 
strafbare medepligtigheid (art. 58), en komen dus 
ook de bijzondere bepalingen der nrtt. 62 en 63 niet 
te pas. Aan den anderen kant geldt alleen bij over-
tredingen het bijzondere voorschrift van art. 61. 

4°. Klagte, als vereischte tot vervolging. Deze uitzon-
dering komt bij overtredingeu nergens voor. 

5°. Zamenloop (art. 71). 

6°. De verjaringstermijnen (artt. 79, 85). 

7°. De bevoegdheid tot vrijwillige betaling van het 
maximum der boete (art. 83). 

8°. De strafverzwaring voor ambtenaren (art. 54). 

9°. De verbeurdverklaring (art. 43). 

10°. De plaatsing van kinderen in een opvoedingsge-
sticht — bij overtredingen uitgesloten (art. 48 , 
tweede lid en 49, tweede lid). 

Terwijl ten aanzien der negen laatste punten kan wor-
den volstaan met eene verwijzing naar de memorie van 
toelichting van het eerste boek, vereischt het eerste punt 
hier eenige nadere behandeling. 

In onderscheiding van het tweede boek , wordt bij over-
tredingen nergens van opzet of schuld gewag gemaakt. 
Hieruit volgt, dat er ten aanzien van opze t en s c h u l d 
tusschen misdrijf en overtreding een t w e e l e d i g onder-
scheid bestaat: 

a. Tot het wezen van een misdrijf behoort altoos hetzij 
opzet, hetzij schuld; waar de wet beide erkent, is, 
op enkele uitzonderingen na (zie de artt. 418, 469 
en de algem. besch. dezer memorie, § 6 aan het 
slot in de noot), naarmate óf het een óf het ander 
aanwezig is, eene verschillende qualificatie aan het 
feit te geven. 

Anders bij overtredingen. Of iemand opzettelijk dan wel 
uit onnadenkendheid nalaat aan eene oproeping als ge-
tuige gevolg te geveu, bij den burgerlijken stand opgave 
of aangifte te doen, of aan het bevoegd gezag, waar de 
strafwet dit eischt, voor zekere handeling verlof te vragen; 
of iemand opzettelijk of door zijne schuld in kennelijken 
staat van dronkenschap zich in het openbaar vertoont; of 
iemand bewust of onbewust vee drijft op eens anders 
grond; — dat doet, al kan de regter bij de bepaling der 
straf er op letten , voor het bestaan en de qualificatie der 
overtreding niets af. 

o. Waar het een misdrijf geldt, moet altijd óf van op-
zet óf van schuld het bewijs aanwezig zijn; een 
bewijs dat niet zelden uit het feit zelf onmiddelijk 
voortvloeit, doch over welks bestaan dan toch uit-
spraak moet worden gedaan. 

Dij overtredingen daarentegen behoeft de regter naar het 
bestaan van opzet of zelfs van schuld geen bijzonder on-
derzoek in te stellen , noch daarover uitdrukkelijk te be-
slissen. Heeft de beklaagde in strijd met do strafwet iets 
gedaan of iets nagelaten? Ziedaar de eenvoudige vraag 
wier toestemmende beantwoording tot veroordeeling leiden 
moet, tenzij naar de, ook bij overtredingen toepasselijke, 
bepalingen van den derden titel van het eerste boek, do 
strafbaarheid mogt zijn uitgesloten. 

II. 

Wetsovertredingen in onderscheiding van die, welke 
aan de provinciale of gemeentelijke en water-

schapsivetgeving zijn overgelaten. 

In dit opzigt is het stelsel gevolgd dat ook in 1847 , 
niettegenstaande aanvankelijk groot verschil van meening 
scheen te bestaan, ten slotte bleek én door de regering èu 
door de kamer te wor ien aangenomen (zie voorloopig 
verslag bl. 61—64, memorie van beantwoording hl. 60, 
61, algemeen verslag bl. 21). Dit stelsel waarmede toen 
de kamer -< bij nadere overweging algemeen genoegen nam ", 
en dat, na 1848, nog duidelijker dan vroeger het eenige 
is, dat zich met de algemeene beginselen van onze pro-
vinciale, gemeentelijke en waterschaps-autonomie laat 
overeenbrengen, komt op het volgende neder. 

a. De rijkswet voorziet in die overtredingen van alge-
meeuen aard, die èu in alle gemeenten èn overal op 
dezelfde wijze behooren straf baar te wezen. 

Van daar o. a. de bepalingen van de artt. 478, 479 en 
509, tot dusver alleen in enkele gemeenteverordeningen 
voorkomende. 

b. Aan den provincialen of gemeentewetgever wordt 
overgelaten al datgene, wat tot zijn eigenaardigen 
werkkring behoort of waarbij bijzondere provinciale 
of gemeentelijke toestanden invloed oefenen, 

1°. hetzi j ten aanzien van de behoefte aan strafbaar-
stelling in het algemeen; 

Van daar b. v. dat het ontwerp zwijgt (om uit hon-
derde voorbeelden enkele te noemen) van de brandpolitie 
in de schouwburgen (anders arrêté 1 Germinal an VII, 
hier tot dusver verbindend); zwijgt van de verpligting 
der burgers tot het verlichten of schoonmaken der straten 
(anders art. 471 n°. 3 O. P), van hetgeen behoort tot de 
eigenlijke politie op het bouwen, van maatregelen ter 
voorkoming en wTering van brand in 't algemeen, van de 
wegenpolitie ; zwijgt van de verpligting der burgers tot 
het onderhoud van brandbluschmiddelen (anders § 368 
n°. 8 D. W.), enz. 

2°. hetz i j ten aanzien van de bijzondere omschrijving 
der feiten of de hoegrootheid der straf. 

Van daar b. v. dat men te vergeefs zal zoeken naar eene 
strafbepaling tegen bovenmatig snel rijden in de bebouwde 
kom der gemeente (art. 475 n°. 4 C. P.). In het algemeen 
moge dit overal te verbieden zijn , alleen de plaatselijke 
wetgever kan de vereischte bijzondere aanwijzingen geven, 
zoo noodig met aanduiding van bepaalde straten waarin 
of bepaalde tijdstippen waarop »niet sneller dan stapvoets" 
mag worden gereden. Gaat de rijkswet zich op dit gebied 
begeven , hare uit den aard der zaak uiterst vage voor-
schriften zullen zoowel hier, als omtrent de andere onder-
werpen , noodeloos den provincialen of plaatselijken wet-
gever de handen binden. 

c. Wie de gebods- of verbodsbepaling uitvaardigt, be-
dreige ook de straf; wie de straf bedreigt, geve ook 
de gebods- of verbodsbepaling. 

Aan den eenen kant dus, waar de rijkswetgever zich 
geroepeu acht straf te bedreigen, daar maakt hij de 
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praotUobfl beteekenii dier bedreiging niet it/hankeiyk van 
het bestaan eener bijzondere verordening. 

Aan den anderen kant, waar do rijkswetgever zich 
onmagtig gevoelt uin de gebods- et' verbodsbepaling vast 
te stellen , daar matigt bij zich hot regt niet aan , zelf 
regtstreeks straf Ie bedreigen. Bene straf b. v. wegens 
overtreding van de » règlements ou arriHés coneernant 
la petite voirie'' zal men in het ontwerp niet vinden. De 
eenige afwijking van dezen regel vindt haar grond in de 
omstandigheid, dat de magt, bevoegd tot uitvaardiging 
van het gebod of verbod, onbevoegd is tot bedreiging van 
straf (art. 497, in verband met art. 493, 2°. en art. 498). 

III. 

Rangschikking. . 

Evenals in den Code Pénal zoo worden ook in den Code 
Pénal Beige en in het duitsche wetboek de overtredingen 
gerangschikt eenvoudig naar de zwaarte der straf. Il bet 
ooit bij iemand opgekomen dergelijke orde bij de mis-
d rij ven aan te nemen V Zoo neen, waarom dan alleen bij 
de overtredingen? 

Ook practisch verdient stelselmatige rangschikking de 
voorkeur, omdat daardoor het overzigt wordt gemakkelijk 
gemaakt. 

Op een paar uitzonderingen na, komen in het ontwerp 
de indeeling en volgorde der overtredingen overeen met 
die der misdrijven in het tweede boek, gelijk blijken kan 
uit het volgende overzigt: 

Boek III. Boek 11. E oek III. Boek II 
Titel 1 . . Titel 7 Titel 6 . . Titel 14 

» 2 . • 5 • 7 . » 27 
• 3 . > 8 • 8 . » 30 
• 4 . • 13 » 9 . i 31 
> 5 . » 15 

TITEL I. 

OVERTREDINGEN BETREFl'ENI' : : DE ALGEMEENE VEILIGHEID 
VAN PERSONEN EN GOEDEREN. 

Art. 478 . De noodzakelijkheid om straf te bedreigen 
ook tegen die met de veiligheid van personen of goederen 
onbestaanbare feitelijkheden, die noch als mishandeling, 
noch als injuria realis, noch als strafbare beschadiging, 
noch als een der in den zevenden titel van het tweede 
boek omschreven misdrijven ziju aan te merken, is reeds 
vroeger door de regering en de vertegenwqordiging en, 
op haar voorbeeld, in art. 563, n°. 3 Code Pénal Beige 
erkend. De straf moge, juist wegens den concursus die 
zich in ernstige gevallen zal voordoen, ligt zijn, straf-
bedreiging is noodig, zal de politie met vrucht die bal-
dadigheden kunnen tegengaan en den op heeter daad 
betrapte kunnen vatten. » De vele, dikwerf onoverkomelijke 
moeijelijkheden" — zoo lezen wij in de toelichting van 
art. 7, n°. 1, boek III, ontwerp 1847 — > die de politie, 
» vooral in de groote steden, tot handhaving der goede 
» orde, door het ongestraft blijven der meeste baldadig-
» heden a l h i e r o p g e n o e m d , dagelijks ondervindt en 
» de billijke klagten die daaruit zijn ontstaan, maken deze 
» bepaling, naar het oordeel der regering, allezins nuttig 
» en gewenscht en doen haar dezelve als van groot belang 
» beschouwen". 

Terwijl de tweede kamer deze beschouwing volkomen 
deelde, maakte zij echter op de redactie eene aanmerking 
van gewigt. In het oorspronkelijk aitikel namelijk kwam 
eene lijst der meest gewone baldadigheden voor, besloten 
door de woorden » of op eenige andere dergelijke wijze". 
De kamer, overtuigd dat tusschen eene volledige vermel-
ding van a l l e feiten, die hier in aanmerking komen en 
eene algemeene uitdrukking moest gekozen worden en , na 
vele vruchtelooze pogingen de eerste onmogelijk achtende, 
stelde teregt eene algemeene bepaling voor. Zij had er nog 

kunnen bijvoegen, dat de voorgedragen lijst enkele han-
delingen bevatte , die reeds onder eene zwaarderejqualificatie 
vallen, en dat alzoo het oorspronkelijk artikel, evenals 
art. 475, n°. 8 C. P., deels te weinig, deels te veel bevatte. 

De regering vereenigde zich met dit voorstel. Alleen 
beperkte zij de voorgestelde redactie: «baldadigheid op 
welke wijze ook tegen personen of goederen gepleegd", 
door do bijvoeging op of aan den weg. In het tegen-
woordig ontwerp is, meer overeenkomstig den grond van 
het artikel, de nadere beperking tot o p e n b a r e n w e g 
opgenomen, en zijn voorts allo voor het publiek toegan-
kelijke plaatsen daarmede gelijk gesteld. 

B a l d a d i g h e i d veronderstelt eene zeer eigenaardige 
wilsuiting die niet, gelijk bij de meeste opzettelijke han-
delingen, m i d d e l , maar doel is, althans niet met wils-
rigting op eene bepaalde krenking van eens anders regt 
gepaard gaat. Blijkt het tegendeel, het feit wordt be-
schadiging van goederen, mishandeling enz. 

Onder b a l d a d i g h e i d wordt hier meer bepaald ver-
staan elke handeling, onbestaanbaar met de algemeene 
veiligheid van personen of goederen, voorzoover zij n i e t 
valt onder de bepaling van eenig ander artikel. Zoo b. v. 
het doen schrikken van paarden, het werpen metsteenen 
of sneeuwballen, het bekladden van pas geverwde wonin-
gen enz. Men mag vertrouwen, dat in de praktijk de grens 
tusschen onschuldige guitenstreken en het veroorzaken van 
ergerlijken overlast zal worden in het oog gehouden. 

Art. 47©. Dat de beide nommers van dit artikel, bij 
concursus ideaiis met de bepalingen van titels XX of XXI 
van het tweede boek, daarvoor moeten wijken, spreekt 
wel van zelf; de woorden quand même enz. in art. 475 
n°. 7 C. P. zijn dan ook als overbodig weggelaten. 

1°. Tusschen a a n h i t s e n en n i e t t e r u g h o u d e n 
wordt in het ontwerp, voor zooveel de betrekking tusschen 
den dader en het dier betreft, een onderscheid gemaakt 
dat in den Code Pénal verwaarloosd was. Van a a n h i t s e n 
heeft i e d e r , ook hij die tot het dier in geenerlei betrek-
king staat, zich te onthouden; tot t e r u g h o u d e n is alleen 
hij verpligt, die het dier hetzij als eigenaar, hetzij slechts 
tijdelijk onder zijne hoede heeft. 

Voorts is niet meer van v o o r b i j g a n g e r s , maar van 
een m e n s c h , niet meer van h o n d e n , maar van een 
d ie r gesproken. Al zal het geval in den C. P. vermeld 
feitelijk het meest gewone zijn, er bestaat geen grond 
andere gevallen uit te sluiten. In dit opzigt is ook § 366 
n*. 6 D. W. te beperkt. 

2°. Terwijl in n°. 1 a l l e dieren bedoeld zijn, die op 
menschen kunnen worden aangehitst, is n°. 2 beperkt tot 
die dieren, die g e v a a r l i j k zijn. Gevaarlijk is elk dier, 
waarvan schade voor lijf of goed te duchten is. Daarbij 
maakt het geen verschil, of deze eigenschap aan a l l e 
exemplaren van die soort of alleen aan het corpus delicti 
eigen was, en evenmin of men met eene voortdurende 
eigenschap of met eene ziekte te doen heeft, üok kwaad-
aardige of dolle honden zijn dus in de bepaling begrepen. 

Art. 4 8 0 . Dit artikel, voorkomende in de wetboeken 
van Baden (art. 99) en Beijeren (art. 139), is ook in onze 
wetgeving niet geheel nieuw. Eene gelijksoortige bepaling 
kwam reeds voor in art. 29 tweede lid van het Décret 
contenant des dispositions de poKce relatines a V exploitation 
des mines (3 Janvier 1813, Bulletin des Lois n°. 467), 
luidende: » Nul ouvrier ne sera admis dans les travaux, 
s'il est ivre"; terwijl art. 31 op overtreding van dit voor-
schrift »lors meme qu'elle naurait pas Hé suivie d'accidents " 
de straffen bedreigde, bepaald in titre X der wet van 
21 April 1810. 

Er bestaat geen de minste grond om zich bij de beteu-
geling van de verregaande roekeloosheid, in dit artikel 
bedoeld, tot den in ons vaderland hoogst zeldzameu mijn-
arbeid te bepalen. Wie, beschonken zijnde, dienst doet als 
verloskundige, als machinist een locomotief of als koetsier 
een rijtuig wil besturen, of als loodgieter met vuur op 
een dak klimt, verdient waarlijk niet op minder strenge 
wijze behandeld te worden. Al is de dronkenschap op zich 
zelve niet strafbaar, zeker heeft niemand het regt door 
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zijne dronkenschap anderen Mm een onmlddeiyit dreigend 
Bevaar bloot te stellen. Of tal de strafwet eerst tussehen 
beiiie treden, wanneer het gevaar heeft platte «maakt 
voor een werkelijk nadeel 1 Juist om do eulpose misdrijven 
van de Titels VII en XXI Boek II te voorkomen , geve 
men door het voorgestelde artikel elk burger bet r e g t , 
elk dienaar der openbare magt den last, om den beschon-
kene, op heeter daad bij de gevaarlijke werkzaamheid be-
t rapt , te vatten. 

W e 1 ke werkzaamhe len de hier bedoelde bijzondere voor-
zorgen of omzlgtigheid eiaehen, beelieae de regter. Of het 
eene b e r o e ps-bezigheid is, doet niet af. 

Evenmin is het noodig, dat de staat van dronkenschap 
k e n n e l i j k was, mits hij slechts bewezen zij. Andersin 
art. 509. Het verschil in den grond der heide artikelen 
verklaart dit onderscheid. 

Art. 1 8 1 . Deze bepaling wordt roods aangetroffen in 
art. 475, n°. 7 , C. P. Alleen is bet betamelijk krank* 
ginnigen niet langer op eene lijn te stellen met » kwaad-
doende of wilde beesten ". 

Art. 4 8 2 . Op het voorbeeld van bet ontwerp van Oc-
tober 1847 (art. 5 n°. 1 boek III), is de opsomming van 
bijzondere voorwerpen, zooals die in art. 471 n°. 7 C. P. 
wordt aangetroffen, hier weggelaten. Zelfs is verder ge-
gaan en ook het woord « w a p e n e n " vermeden. 

De uitdrukking «voorwerpen u i t h u n a a r d geschikt 
om te dienen als middelen tot het plegen van misdrijf" is 
enger dan die van den C. P. en ruimer dan die van het 
ontwerp 1847. Het gaat te ver, met den franschen wet-
gever, alle gereedschappen te noemen »dont puissent 
abuser les malfaiteurs"; wat is er waarvan niet misbruik 
k a n gemaakt worden? Aan den anderen kant is er geen 
reden om met den wetgever van 1847 te beperken tot 
«voorwerpen geschikt tot bet plegen van g e w e l d d a -
d i g h e d e n tegen personen of goederen". 

Art . 4 8 3 . Deze bepaling, waarop o. a. in Duitschland 
door hooggeplaatste politiebeambten werd aangedrongen, 
is ontleend aan § 369 n°. 1 van he; duitsche wetboek. Zij 
is echter deels r u i m e r , inzoover zij niet tot slotenmakers 
beperkt is, deels e n g e r , inzoover het opensteken zelf niet 
vermeld wordt. In dit laatste, voorzoover het zich buiten 
het geval van strafbare me lepligtigheid denken laat , wordt 
voldoende voorzien door de bepalingen betreffende huis-
vredebreuk en beschadiging van goederen. 

Onder b e r g p l a a t s zijn kisten en kasten begrepen. 

Art. 4 8 4 . Wanneer door het in brand steken van 
eenig goed noch gemeen gevaar ontstaat , noch de eigen-
dom van een ander vernield, noch bedrog gepleegd wordt, 
moet he t , voorzooveel r o e r e n d goed betreft, natuurlijk 
straffeloos zijn. Anders, wanneer, buiten de gevallen in 
het tweede boek voorzien , onroerend goed in brand ge-
stoken wordt. Wegens den overlast en de ontsteltenis, die 
door dergelijk feit kunnen worden veroorzaakt, en niet 
minder wegens het brandgevaar dat daaruit kan ontstaan, 
eischt dit artikel voorafgaand verlof vanden burgemeester. 
Vgl. art. 12, n°. 10 B. III. O. 1847. 

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

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

Art. 4 8 * . Vgl. art. 457 ('. P. en artt . 15 en 16 , 
tltre II ('ode Hural. Voor zooveel de overlast openbare 
wegen mogt betreffen, behoort bet onderwerp tot dè eigen* 
lijke wegen politie en dus niet in dit ontwerp voor te komen. 

TITEL II. 

OVBBTRiniNQEN BBTBBPFXBtDI DE OPENBARE OUDE. 

Art . 4 8 0 . De onbescheidenheid, in dit artikel om-
schreven, behoort wegens bet nadeel dat de staat .laarvan 
lijden kan, gestraft te worden. Is de dader zich het gewigt 
zijner handeling bewust , bestaat bij hem schending van 
ombtapligt of oogmerk om verraad te plegen, dan zullen 
niet zelden de artt. 105, 106, 110 of 291 kunnen worden 
toegepast; voor het bestaan van de hier bedoelde overtrs* 
dlng echter komen die omstandigheden in het geheel niet 
in aanmerking. 

1°. Geheim zijn al de s tukken, wier geheimhouding 
door het staatsbelang wordt geboden , onverschillig of hun 
door de regering u i t d r u k k e l i j k dit karakter was toe-
gekend , onverschillig of de dader met dat karakter bekend 
was. Wie staatsstukken geheel of bij uittreksel wil af* 
schrijven of publiek maken, onderzoeke bij twijfel of daar-
tegen bezwaar bestaat. 

2°. Dat dit feit, ook in vredestijd en zonder eenige 
gedachte aan landverraad gepleegd, strafbaar zijn moet, 
werd sedert lang erkend. Voor zooveel m i l i t a i r e n of 
met dezen gelijkgestelde]] betreft, wordt e r , hoewel on-
voldoende , in voorzien door het tweede lid van art. 76 van 
het crim. wetboek voor het krijgsvolk te land. Tegenover 
ieder ander waren tot dusver justitie en politie niagteloos. 
Wel is waar gold hier nog altijd art. 41 , titre II der 
fransche wet van 10 Julij 1791: » concernant la conservation 
et Ie classement des places de guerre" , welk artikel de 
hier bedoelde handeling verbood. Maar in plaats van zelf* 
standige strafbedreiging vond men daar verwijzing naar 
de straffen, die deswege in de militaire strafwetten zouden 
bedreigd worden. De hiertoe betrekkelijke artikelen echter 
in den code van 21 Brumaire an V en in het nedorlandsche 
reglement van 1799 — aangenomen zelfs (wat meer dan 
twijfelachtig is), dat zij naast de militaire strafwetgeving 
van 1814 en 1815 bleven gelden — bedreigden den dader 
a l s s p i o n met de doodstraf, en waren dus blijkbaar 
a l l e e n voor o o r l o g s t i j d geschreven. In tijd van vrede 
kan men zelfs bij fictie geen spion zijn , kan men dus tot 
op dit oogenblik wegens het hier bedoelde feit niet gestraft 
worden Van daar dan ook, dat in 1868 door den minister 
van oorlog de instructiën werden ingetrokken, waarbij de 
arrestatie van de hier bedoelde teekenaars aan de militaire 
autoriteiten werd gelast. 

Door de hier voorgestelde bepaling wordt dus eene be-
denkplijke leemte in onze wetgeving aangevuld. 

. 
Art . 4 8 7 . In onderscheiding van het volgend artikel 

wordt bier geëischt dat de rust werkelijk verstoord is. Of 
de dader dit bedoelde , doet niets af, zoo hem slechts de 
valschheid zijner kreten of signalen bekend was. 

Men beeft hier te doen met een soort van baldadigheid, 
hierin van die van art. 478 onderscheiden, dat zij niet de 
veiligheid maar — en in veel sterker mate — de orde in 
gevaar brengt. 

Art. 4 8 8 . Van b e l eed i g e n de geruchten (art. 479 , 
n°. 8 C. P.) mag hier geen sprake zijn; zoo werkelijk bet 
oogmerk bestaat een of meer personen te beleedigen, kan 
er iujuria realis wezen, strafbaar volgens art. 285. 

N a c h t e l i j k . Vgl. art. 96. 
B u r e n g e r u c h t . Dit woord, dat nu eenmaal eene tech-

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

Ook buiten het geval , dat eene gansene buur t in op-

Door de bier voorgestelde bepaling wordt dus eene Le-
denkplijke leemte in onze wetgeving aangevuld. 

. 
Art . 4 8 7 . In onderscheiding van het volgend artikel 

wordt bier geëischt dat de rust werkelijk verstoord is. Of 
de dader dit bedoelde , doet niets af, zoo hem slechts de 
valschheid zijner kreten of signalen bekend was. 

Men beeft hier te doen met een soort van baldadigheid, 
hierin van die van art. 478 onderscheiden, dat zij niet de 
veiligheid maar — en in veel sterker mate — de orde in 
gevaar brengt. 

Art. 4 8 8 . Van b e l e e d i g e n de geruchten (art. 479 , 
n°. 8 C. P.) mag hier geen sprake zijn; zoo werkelijk bet 
oogmerk bestaat een of meer personen te beleedigen, kan 
er iujuria realis wezen, strafbaar volgens art. 285. 

N a c h t e l i j k . Vgl. art. 96. 
B u r e n g e r u c h t . Dit woord, dat nu eenmaal eene tech-

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

Ook buiten het geval , dat eene gansche buur t in op-
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schudding kan worden gebrngt , kim men , door handelingen 
binnenshuis, de rust der minste buren verstoren op eene 
wijze , die strafbaar behoort te zijn. Daarom vermeldt de 
wet naast «burengerucht" , > rumoer waardoor de rust kan 
worden gestoord '. Onder « rumoer" wordt bier zoodanig 
gedruiscli verstaan, dat niet middel tot of gevolg van ge-
oorloofde werkzaamheden of uitspanningen i s , maar om 
z i c h ze l f , uit baldadigheid .veroorzaakt wordt. Van hem, 
die in zijn buis een bal of een concert geeft of die werkznniiihe-
den verrigt in zijn bedrijf, b. v. als bakker , slager enz. , kan 
men niet zeggen dat hij » rumoer" maakt ; wél daaren-
tegeu is dat woord toepasselijk als iemand , uit zuivere 
baldadigheid, de rust van zijne buren verstoort. 

Art . IS!». Ygl. de artt. 150 en 151 tn do toelichting. 
Ook dan als de bedelarij eene politie-overtreding oplevert, 
is er geen voldoende regts-grond, om hem te straffen , 
die, door klaarblijkeiijken nood gedwongen , de hulp van 
een ander inroept. Dit moet hier evenzeer toepasselijk zijn, 
als in 't algemeen de bepalingen van den derden titel van 
het eerste boek ook voor overtredingen gelden. 

Art . 4 9 0 . Hier geldt het niet, zooals in de artt. 217 
en 4G5, aanmatiging van anibtsgezag of ambtsteekenen, 
maar eene sanctie van de art t . 03—65 der grondwet, bij 
overtreding waarvan tusschen goede en kwade trouw geen 
onderscheid gemaakt wordt. 

A a n n e e m t . Evenals in de grondwet, zoo is ook hier 
van het d r a g e n van v r e e m d e ordesteekenen geen 
sprake. Het d r a g e n alléén is niet strafbaar, al kan liet 
naar omstandigheden, als indirect bewijs (art. 442 strafv.) 
van de a a n n e m i n g , in aanmerking komen. 

Art . 4 9 1 . Eene voor rle algemeene veiligheid en goede 
orde onmisbare bepaling is hier opgenomen, ontleend aan 
ar t . 475 , 2°., in verband met art. 478 C. P. en aan het 
ontwerp 1847, B. 111, art. 5 , 3°. 

A r t . 4 9 2 . Deze bepaling vervangt een aantal straf-
bepalingen waardoor bijzondere wetten aan hare beperkende 
voorschriften de noodige sanctie verleend hebben. Men 
denke o. a. aan de wetten op het lager en middelbaar 
onderwijs, aan de wet regelende de uitoefening der ge-
neeskuust; aan die regelende de uitoefening der artsenij-
bereidkunst en aan die regelende de uitoefeuing der vee-
artsenijkunst. 

Dat de beide overtredingen, hier omschreven, niet als 
m i s d r i j v e n te beschouwen zijn, is duidelijk. Indien de 
wet het niet verbood, zou uitoefening van eenig beroep 
geen onregt zijn, en zouden er geene g r e n z e n v a n 
b e v o e g d h e i d bestaan; naar aanwezigheid van opzet of 
schubl komt geen onderzoek te pas; van strafbare poging 
of medepligtigbeid is geen sprake. 

Eene zamensmelting van al de hier bedoelde straf bepalin-
gen verdient aanbeveling, niet alleen als vereenvoudiging, 
maar ook tot bevordering van consequentie. Is het b. v. 
verdedigbaar, dat in sommige dezer wetten de recidive wèl, 
in andere niet als verzwarende omstandigheid erkend wordt; 
dat in sommige overschrijding van bevoegdheid met l a g e r e , 
in andere met d e z e l f d e straf bedreigd wordt ais geheel 
gemis van bevoegdheid; dat in de geneeskundige wetten 
van u i t o e f e n i n g v a n b e r o e p , in die betreffende het 
onderwijs, van geven van o n d e r w i j s gesproken wordt? 
Zoo reuds ééne enkele handeling, mits de uitoefening van 
lieroep bewijzende, teregt voldoende wordt geacht , men 
geve niet door verschil van uit.lrukking aanleiding, dit 
voor sommige gevallen in twijfel te trekken. 

Overigens stellen de bier bedreigde straffen, zoowel bij 
eerste overtreding als bij recidive, den regter voldoende 
in staat alle omstandigheden naar eisch te kunnen waar-
deren. 

Art . 4 9 3 . Wordt in het tweede boek straf bedreigd 
tegen hen, die opzettelijke desertie van een nederlandsch 
krijgsman teweeg brengen of bevorderen, bijua geheel 
dezelfde gronden die vroeger, naast de wet van 12 Decem-
ber 1817 (Maatsblad n°. 33), de wet van 3 Junij 1859 
(Staatsblad n°. 44) noodig maakten, eischen thans, nevens 
art. 224, de hier voorgedragen bepalingen. 

De onder n°. 1 omschreven bepaling is, in afwijking van 
art. 1 der voormelde wet van 1859, n i e t beperkt tot hen die 
» niet aan de militaire regtsspraak onderworpen" zijn. Der-
gelijke beperking is niet wenscbelijk en in elk geval in dit 
ontwerp niet op hare plaats. Als militair delict is bet feit tot 
dusver niet strafbaar; mogt later in de militaire strafwet 
eene bijzondere bepaling voor hen , die aan de militaire 
regtspraak onderworpen zijn, noodig geacht worden, dan 
kan zij aan dit artikel derogeren. Afwijkingen van het 
geiueene regt moeten uit bet bijzondere, niet uit het al-
geineene wetboek blijken. 

Voorts is, a l s o v e r t o l l i g , weggelaten: 

a. de eisch dat het feit moet gepleegd zijn »zonder 
oogmerk om desertie te bevorderen". Dat, zoo dit 
oogmerk bestaat, art. 224 en niet art. 493 toepasselijk 
i s , volgt uit art. 64. 

b. het tweede lid van art. 1 voormeld. Deze alinea bad 
alleen beteekenis als derogerende aan het voorlaatste 
lid van art. 1 der thans vervallen wet van 12 De-
cember 1817. Voortaan spreekt liet wel van zelf, dat 
het den schuldige niet baat, den naam van den 
militair te kunnen noemen. 

c. de uitsluiting der bepaling in geval van » verkoop 
op openbaar gezag" . Dit toch is volstrektonnoodig; 
men koopt dan niet v a n den krijgsman. 

Door naast het koopen , in pand of in bewaring nemen, 
ook het i n r u i l e n , het i n g e b r u i k n e m e n en t e u 
g e s c h e n k e n e m e n te vermelden, worden de vrij vage 
bewoordingen: »o f o n d e r w e l k e n t i t e l o o k o n t-
v u n g e n , a n d e r s d a n m e t h e t k e n n e l i j k d o e l 
o ui Uie g o e d e r e n t e h e r s t e l l e n of t e r e i n i g e n " , 
vermeden. 

In g e b r u i k . Hieronder is zoowel huur als bruikleen 
begrepen. 

De meest gewigtige wijziging is de aanvulling der in 
de wet van 1859 bestaande leemte ten aanzien van de 
t u s s c h e n p e r s o n e n . Voortaan is strafbaar ook hij , die 
v o o r een militair de hier gewraakte overeenkomsten sluit. 
Van dengeue die m e t dier. tusschenpersoon handelt — den 
kooper enz. — zwijgt het ontwerp. Immers van twee dingen 
één. Of hij weet, dat de verkooper als tusschenpersoon voor 
een militair handelt, in dat geval koopt hij v a n den 
krijgsman; of hij weet het niet, en dan ware het onregt-
vaardig hem te straffen. 

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

A r t . 4 9 4 . Ook dan als noch opl igt ing, noch poging 
daartoe aanwezig is , moet het hier omschreven feit straf-
baar zijn. Het maakt het plegen van bedrog gemakkelijk 
en ondermijnt het vertrouwen , dat in het credietmiddel 
behoort gesteld te worden. Er is echter geen reden om , 
met het duitscbe wetboek (§ 360, n°. 6) ook hem te straffen 
die de werktuigen, waarmede de hier bedoelde drukwer-
ken kunnen vervaardigd worden, in gereedheid brengt. 
Deze uitzondering op den rege l , die geen strafbare ineiie-
pligtigheid aan overtredingen aanneemt, is niet voldoende 
geregtvaaidigd. 

A r t . 4 9 5 . Het g a a t , ook met het oog op art. 893 
wetboek van kooph. te ver , op het voorbeeld van art. 3 , 
1°. en 4°. der wet van 10 Mei 1837 (Staatsblad n°. 21),. 
waarvan trouwens ook reeds het ontwerp van 1847 was 
afgeweken , het niet voldoen aan de wettelijke verpligting 
tot aangifte van faillissement strafbaar te stellen als enkele 
bankbreuk. Evenmin echter mag die verpligting, dikwijls 
tot groot nadeel der scbuldeischers, geheel straffeloos wor-
den veronachtzaamd. .Dit verzuim wordt dus gestraft als. 
overtreding. 
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Ar*. 4 9 6 . Vgl. de artt. 163 en 209. De bepaling 
strekt om de ontdekking van misdrijf of van zelfmoord 
te bevorderen. 

TITEL III. 

OVEltTllEDINGEN BITBBPFBNDI HET OPENHAAlt GEZAG. 

Art. 4 9 7 stemt overeen met art. 1 van liet aanhangig 
ontwerp tot herziening der wet van 0 Maart 1818 (Staats-
blad nc. 1 ')• De aangewezen plaats voor zoodanige alge-
meene strafbepaling is in bet wetboek van strafregt. In 
overeenstemming met het voorschrift van art. 64, tweede 
lid , blijft zij buiten toepassing waar eenige bijzondere be-
paling hetzij van liet wetboek zelf (zie de artt. 493 en 
523) , hetzij van eene andere, daarnevens in stand gehouden 
of latere wet eene hoogere of lagere straf bedreigt. 

Art. 4 9 8 . Zie art. 187 der gemeentewet Daar de 
burgemeester en de commissaris des Konings tot strafbe-
dreiging niet bevoegd zijn, is overtreding van de hier 
bedoelde voorschriften thans straffeloos. 

Nevens het vereischte van bekrachtiging door den raad 
(art. 187, derde lid), blijft ook bestaan de bevoegdheid van 
den gemeentewetgever om het voorschrift door eene zelf-
standige verordening met zelfstandige strafbedreiging te 
vervangen. 

Art. 4 9 9 . Vgl. de artt. 212 en 213 van dit ontwerp, 
de artt. 12 en 14 der wet van 5 Augustus 1850 (Staats-
blad n°. 45) . artt. 31 en 33 wet v. 28 Augustus 1851 
(Staatsblad n°. 125). 

W e t t e l i j k v e r p l i g t . Zie o. a. de artt. 66 en 177 
wetb. v. strafv., art. 116 in verband met de artt. 200, 
206 en 215 wetb. v. burg. regtsv. 

G e l d i g e r e d e n . De regter beoordeelt vrijelijk wat 
in ieder bijzonder geval als voldoende verschooning kan 
gelden. Op overmagt wordt hier niet gedoeld ; dat deze alle 
straf wegens de niet-verscliijning uitsluit, volgt reeds uit 
art. 50. 

A r t 5 0 0 . In dit onderwerp wordt thans voorzien door 
art. 389 , laatste lid, gelijk het gelezen wordt volgens 
art. 2 der wet van 15 November 1876 (Staatsblad n°. 195), 
in verband met art. 506 B. W. Er is geen grond voor 
straffeloosheid in eenig der in het voorgedragen artikel 
begrepen gevallen. Evenmin voor de lage straf in art. 389 
B. W. bedreigd. Het geldt hier gewigtige belangen van 
personae miserabiles d ie , door nalatigheid in de vervulling 
van den familiepligt, groot nadeel kunnen lijden (zie de 
artt. 492, 493, 499, 513 B. W. enz.; zie ook art. 16 der 
wet van 29 Mei 1841, Staatsblad n°. 20). Niet opgenomen 
is het geval , bedoeld bij art. 331 B. W. In dat geval 
toch worden de verwanten niet in eens anders belang, 
maar in hun eigen belang opgeroepen. 

G e l d i g e r e d e n . Zie de toelichting van art. 499. 

Art . SOI. G e v a a r v o o r d e a l g e m e e n e v e i l i g -
h e i d v a n p e r s o n e n of g o e d e r e n . Voor de reeks van 
bijzondere gevallen in art. 475, n°. 12 C. P. is deze alge-
meene uitdrukking in de plaats gesteld. Zij omvat alle 
gevallen waarin hetzij door menschen, hetzij door natuur-
krachten, de algemeene veiligheid van personen of goederen 
bedreigd en de hulp der burgers ingeroepen wordt om dat 
gevaar af te wenden. Van r a m p e n of o n h e i l e n be-
hceft dus niet afzonderlijk gewaagd te worden. Hulpbe-
toon bij volksoploopen (t'umitltrs) is opzettelijk niet af'zon-
derlijk vermeld ; voorzoover in dit geval de algemeene vei-
ligbeid niet bedreigd wordt, is er geen reden om te Straffen, 

H e e t e r d a a d . Volgens ons wetb. v. strafv. isdeopen-
bare kreet (rlameur pulliqu») ouder het flagrant délit 
begrepen. Anders in het fransche regt. 

D a d e l i j k g e v a a r . Het gevaar behoeft hier niet zoo 
groot te zijn als in art. 529 , maar grooter dan in art. 507. 

Art. 5 0 2 . Vgl. art. 203. Het verschil bestaat alleen 
hierin, dat hier het daar bedoelde oogmerk ontbreekt en 
alleen aan baldadigheid te denken is. 

TITEL IV. 

OVKIITKEDINGEN H E T H E I ' E E N D E DEN BUUGEKI.IJKEN STAAT. 

Zoowel van aanmatiging van n a m e n als van het geven 
van verboden v o o r n a m e n wordt in dezen ti fel gezwe-
gen. Het eerste is of begrepen onder de bepalingen betref-
lende valschlieid of opligting, ót' eene ijdelheid waarmede 
de strafwet zich niet inlaat. 

Wat de v o o r n a m e n betreft, de wet van HGermina l 
an XI bevat geene Strafbepaling en ondergaat derhalve , 
voorzoover zij nog regtskracht bezit, door de invoering 
van het nieuwe wetboek geene wijziging. De jurispruden-
tie van den hoogen raad , volgens welke het eerste artikel 
van die wet nog geldt en zijne poenale sanctie vindt in 
art. 27 in verband met art. 17 B. W . , blijft, na de invoering 
der nieuwe strafwetgeving, even juist of even onjuist als zij 
tot dusver was. Wordt bij die jurisprudentie volhard , dan 
zal men , in stede van art. 27 B. NV., art. 521 van dit ont-
werp hebben toe te passen. Vgl. de arresten H. R. 10 Junij 
1853, 4 Januarij 1856, 15 Januarij 1857 (Weekblad van 
het Regt n°. 1836 en 1955) en in het bijvoegsel tot het 
Staatsblad 1857 (n°. 166, bijlage A) een souverein besluit 
van 15 Maart 1815, waarbij — in den vorm eener inter-
pretatie — de wet van Germinal gewijzigd wordt. 

Hoe wenscheluk het zijn moge , ten aanzien van dit 
onderwerp alle onzekerheid van regtstoestand te doen 
ophouden , het behoort niet tot de taak van den strafwet-
gever hierin verandering te brengen. Hij heeft zich t ebe -
palen tot eene poenale sanctie van de voorschriften der 
burgerlijke wet betreffende de akten van den burgerlijken 
stand , en moet het aan den burgerlijken wetgever over-
laten te bepalen , wat al of niet in die akten mag worden 
opgenomen. 

Art . 5 0 3 . R e g i s t e r s v a n g e b o o r t e n . Vgl. artt. 
29 en 30 B. W. Uit art. 33 B. W . blijkt, dat deze uitdruk-
king afzonderlijke vermelding van aangifte van v o n d e -
l i n g e n overbodig maakt. 

Of o v e r l i j d e n . Met uitzon lering van de personen, in 
de artt. 54 en 57 B. W. vermeld, is tot dusver hier te lande 
tot deze aangifte niemand verpligt. Het ligt niet op den 
weg van den strafwetgever dergelijke verpligting in te 
voeren, maar wel aan die verpligt ing, voorzoover zij 
reeds bestaat of mogt worden uitgebreid , poenale sanctie 
te verleenen. 

De verklaring, bedoeld in art. 5 der wet van 1 Junij 
1865 (Staatsblad n°. 60), is n i e t als eene a a n g i f t e aan 
den ambtenaar van den burgerlijken stand te beschouwen; 
dit voorschrift vindt zijne sanctie in art. 19 dier wet. 

Art . 5 9 4 . Moge de beschaving nog niet ver genoeg 
gevorderd zijn , om bij alle burgers een juist begrip van de 
verhouding tusschen het burgerlijk huwelijk en de daarop 
al of niet volgende kerkelijke plegtigheden te mogen ver-
onderstellen , er is toch geene reden meer om de in dit 
artikel omschreven onbedachtzaamheid of kwade t rouw, 
waardoor alleen onnoozele lieden kunnen misleid worden, 
met de gestrenge straffen van de artt. 199 en 200 C. P. te 
beteugelen. 

Het artikel is zóó geredigeerd , dat het met art. 136 B. W . 
in overeenstemming is. E l k e godsdienstige plegtigheid 
tot het huwelijk betrekkelijk , al voldoet zij niet in allen 
ileele aan hetgeen in eenig kerkgenootschap voor eene 
geldige inzegening gevorderd wordt , is strafbaar, wan-
neer niet partijen vooraf van hun voltrokken huwelijk 
hebben doen blijken. 

Eindelijk is de strafbepaling niet , zoo als in art. 199 
C. P . , beperkt tot b e d i e n a a r s v a n de g o d s d i e n s t 
(ministres a*M culte). Dergelijke beperking zou aanleiding 
kunnen geven tot ontduiking, vooral bij het meer en meer 
splitsen van gezindten en kerkgenootschappen en het op-
lossen daarvan in bijzondere vereenigingen. Die beperking 
zou bovendien te minder geregtvaardigd zijn , omdat vol-
gens de leer van sommige gezindten, de huwelijksinzege-
ning niet noodzakelijk door een geestelijke behoeft te ge-
schieden. 
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TITKL V. 

OVERTREDINGEN BETREFFENDE HlM'ltKIlüKVKNÜKN. 

Art , SOS. Ken kind, onverschillig van welken be-
paalden leeftijd, doch z<5ó j o n g , dat liet verlaten kan 
worden of verdw den kan , i s , in dien toestand gebras t , 
geheel aan lioh zelven overgelaten , volkomen hulpeloos. 
JJie liet verlaten of verdwaald kind eenvoudig aan zijn lot 
overlaat, handelt niet alleen onniensebehjk , maar geeft 
ook aanstoot en onthoudt zich moedwillig van hetafvven-
deii van oen mogelijk gevaar voor dat kind en van bet 
doen ophouden van bezorgdheid voor ouders of andere 
verzorgers. 

Art . SOS. Hier geen tegenwerking, gelijk in art. 204 , 
maar gebrek aan medewerking. Geen gevaar voor de al-
gemeene veiligheid, gelijk in art. 501 , maar voor een be-
paald individu. Mogt voor den hulpbehoevendede toelating 
eene levensvraag zijn, dan zou, zoo de dood het gevolg 
is, art. 507 toepasselijk kunnen worden. In vtle gemeente-
verordeningen is het voorschrift van dit artikel ten onregte 
beperkt tot tappers en logementhouders. 

Art . S 0 7 . De behoefte aan hulp kan in enkele ge-
vallen zoo dringend zijn, dat ie Ier gehouden is te doen 
wat hij kan. Hij , die een ander met den dood ziet worstelen 
en bij magte is hulp te verleenen, is daartoe verpligt. bij 
oogeublikkelijken nood moet de burger datgene doen wat 
de vertegenwoordigers van bet openbaar gezag zouden 
verrigten, indien zij tegenwoordig waren. V an tijd tot tijd 
komen gevallen van den hier bedoelden aard voor; de 
bepalingen over het onwillig veroorzaken van den dood of 
van ligchamelijk letsel zijn ontoereikend en het volksbe-
wustzijn ergert zich aan de straifeloosheid. Zoo werd o. a. 
voor eenige jaren in Frankrijk de enge redactie van art. 
475, n°. 12 C. P. betreurd, bij gelegenheid van het er-
gerlijk gedrag van een postrijder, die onderweg een kind 
in een sloot zag verdrinken zonder iets tot redding te 
beproeven. 

V e r l e e n e n of v e r s c h a f f e n omvat ook het gevpl, 
dat men niet zelf maar door tusschenkomst van anderen, 
b. v. door inroeping der politie, de behulpzame hand biedt. 

TITEL VI. 

OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE ZEDKN. 

Voorschriften omtrent de openbare prostitutie behooren, 
boezeer § 361 , n°. 6, 1). Wo. ze heeft en ook het ont-
werp 1847, art. 9, n". 4 , die wenschte, evenwel niet in 
eene rijkswet te worden opgenomen. De plaatselijke toe-
standen en behoeften zijn in dit opzigt zeer verschillend; 
maatregelen van overheidswege, in groote steden welligt 
noodzakelijk, kunnen in plattelandsgemeenten geheel over-
bodig, misschien schadelijk zijn. Daarenboven zijn de 
meeningen van deskundigen aangaande het standpunt, 
dat de overheid tegenover de prostitutie heeft in te nemen , 
nog altijd en zelfs in toenemende mate zoo uiteenloopend, 
dat daarin voor den strafwetgever eene aanwijzing wordt 
gevonden om zich te onthouden. 

Maatregelen tot wering van besmetting hadden, zoo 
noodig, in de wet betredende de besmettelijke ziekten 
moeten wur.len opgenomen; nu dit niet geschied is , kan 
liet strafwetboek er niet in voorzien. 

Voorts mist men in dezen titel bepalingen ter vervanging 
van de thans geldende betreffende loterijen en waarzeggerij. 

Wat de laatste betreft, bestendiging van een voorschrift 
in den geest van art. 479 , n°. 7 , C. P. is niet raadzaam. 
Voorzoover dergelijke handelingen niet als opligting of 
pogmg daartoe zijn aan te merken — hetgeen ten gevolge 
van de uitbreiding, in dit ontwerp aan deze begrippen 
gegeven, eer dan tot dusver het geval zal zijn, — kan de 
strafwet ze met stilzwijgen voorbijgaan. Iynorantibus non 
stultis siiccurritm: Het denkbeeld , dat door dergelijke straf-
bepaling vooroordeel zou worden uitgeroeid en onzedelijk-
heid tegengegaan, is gebleken eene illusie te zijn. In-
tegendeel, het bestaan van eene strafbepaling die, bij 

gelegenheid van eene kermis, » met vergunning van het 
gemeentebestuur" nagenoeg overal straffeloos wordt over-
treden, werkt nadeelig op den eerbied verschuldigd aan 
de wet. 

Meer ingewikkeld is het onderwerp der loterijen. Na de 
wef van 20 Julij 1870 (Staatsblad n°. 132), zijn hier te 
lande nog slechts strafbaar: 

1°. het aanleggen of houden van loterijen zonder ver-
gunning (art. 1 , al. 1 der wet van 22 Julij 1814 
(Staatsblad n". 00), in verband met art. 410 G. 1\ 
en art. 2 décret impérial van 25 Sept. 1813); 

2'. bet collecteren voor vreemde loterijen (art. 1 , tweede 
lid, der wet van 1814); 

3*. de overtredingen van het keizerlijk decreet van 13 Oc-
tober 1812 »contenant diverses dispositions sur la 
loterie de Hollande" en van de koninklijke beslui-
ten betredende de staatsloterij. 

Wat de overtredingen betreft onder n°. 3 vermeld, zal 
de vraag of zij nevens het nieuwe wetboek straf naar zullen 
blijven een punt van nadere overweging kunnen uitmaken 
bij de wet tot invoering van dat wetboek. Üe onder nc. 1 
en 2 bedoelde straf bepalingen kunnen vervallen, zonder 
dat er iets anders voor in de plaats komt. 

Beperking der vrijheid ten aanzien van loterijen kan uit 
t w e e ë r l e i oogpunt worden aangeprezen; hetzij tot be-
scherniing van goede zeden of openbare orde, hetzij in 
het vermeend of waar belang der nederlandscne staatsloterij. 

Wie zich op het eerste standpunt plaatst, bedenke dat 
de staat niet geroepen, noch bij magte is om de speel-
zucht te bestrijden, noch om de burgers te beschermen 
tegen de gevolgen van eigen dwaasheid. Eerst dim, wan-
neer de speelzucht zich openbaart door zoodanige hande-
lingen die de openbare orde in gevaar brengen of openbaren 
aanstoot geven (zie de artt. 512 en 513), kan de strafwet-
gever tusschenbeide treden; gaat hij verder, dan betreedt 
bij het gebied der zedenleer. 

Over liet monopolie der nederlandsche staatsloterij beeft 
de ervaring uitspraak gedaan. Wat hebben, behoudens 
enkele vervolgingen, i n h e t a l g e m e e n de beperkende 
bepalingen der wet van 1814 gebaat? Terwijl men, naar 
de liekeiide jurisprudentie, straffeloos aan allerlei premie-
leeuingen van vreemde regsringen kan deel nemen , terwijl 
niemand zal voorstellen den handel in dergelijke effecten 
te verbieden of te beperken, mag bet zonderling heeten, 
andere loterijen te willen weren. 

Art . SOS. A a u s t o o t e l i j k is alles waardoor aanstoot 
k a n worden gegeven, onverschillig of in concreto de 
aanstoot gegeven is . Overigens leert de vergelijking met 
de artt. 260 en 261 van het ontwerp en hunne toelichting 
zoowel de overeenkomst als het verschil kennen, dat tusschen 
de daar omschreven en de hier bedoelde feiten bestaat. 

1°. Deze bepaling is zakelijk ontleend aan art. 7, n°. 4 
ontwerp 1847. De regering verklaarde »groot gewigt te 
hechten aan deze bepaling, bij den veelvuldigen aanstoot 
die door dit feit dagelijks, in de groote steden vooral, in 
het openbaar aan zoovelen wordt gegeven". De kamer 
opperde gaen bezwaar. 

Daarentegen bestaat er geene reden om, met het ontwerp 
1847 (art. 10, n*. 4) , ook melding te maken van het 
» zich naakt of op eene voor de goede zeden aanstoo-
telijke wijze gekleed in het openbaar te vertoouen". Dit 
feit, voorzoover het strafbaar behoort te wezen, valt ouder 
art. 260. 

2°. De grond van het artikel eischt gelijkstelling van 
dit feit met dat onder n°. 1 bedoeld. 

3°. Terwijl in art. 261 aan ter verspreiding geschikte 
afbeeldingen of blaadjes gedacht wordt, heeft men hier te 
doen met het schrijven of teekenen op plaatsen van den 
openbaren weg zigtbaar. In art. 261 vuig winstbejag, dat 
op de onzedelijkheid van anderen speculeert; in dit artikel 
baldadige, ondoordachte openbaring van eigen onzedelijk-
heid waardoor aan de eerbaarheid van anderen aanstoot 
kan gegeven worden. 

Art. S 0 9 . Gelijk bekend is , wordt tot dusver dit feit 
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alleen door plaatselijke verordeningen net straf bedreigd. 
I'it de opgeven, vdór Benige jaren door mr. J.C.T. Hiu-
i.KiKus (» De dronkenschap uit een straftegtelük oogpunt 
beschouwd". Bijlage A) verzameld, blijkt dat er toen in 
103 gemeenten bijzondere strafveroraeningen tegen de 
openbare dronkenschap bestonden, terwijl in vele andere 
(waarvan bet getal niet la opgegeven) in de algemeene 
politieverordening daartegen voorzien werd. Hei getal dezer 
laatste gemeenten wus niet ger ing: alleen in Drenthe 
waren er aeht. 

Hoe men over de strafbaarstelling der openbare dron-
kensohap denken moge , niet de gemeentelijke, maar de 
rijkswetgever behoort hier te beslissen. Welk versehil er 
tusseben de verschillende deelen des lunds , tusschen steden 
en platteland moge bestaan . hierin komen zij allen overeen , 
dat overal de openbare dronkenschap niet zelden voorkomt, 
dat zij overal een bron van ergernis is. Het verschil 
tusschen de gemeente-wetgevingen op dit punt is dan 
ook een uitvloeisel n i e t van verschillende behoeften of 
belangen , maar eenig en alleen van verschil van i n z i g t e n . 

De rijkswetgever behoort de verantwoordelijkheid eener 
beslissing op zich te nemen. 

Daarbij heeft hij t w e e vragen te beantwoorden: 
1". Wordt door openbare dronkenschap inbreuk gemaakt 
op de regten en belangen der maatschappij ? 2°. Is van 
strafbaarstelling vrucht te verwachten f 

Ad 1"'". Zoodra de onzedelijkheid naar buiten optreedt, 
zóó dat zij voor anderen een bron van ergernis en van 
gevaren i s , valt zij onder bet bereik van den wetgever. 
Deze is wel niet geroepen , noch in s taa t , de ondeugd 
a l s z o o d a n i g te bestrijden, maar hij mag tussehenbeide 
treden zoodra anderen in hun zedelijk gevoel gekwetst 
worden of hunne veiligheid zien in gevaar gebragt. 

Ad 2«'". De vraag is dus slechts, of van straf baar-
stelling vrucht te verwachten is. Zeker weinig of geen , 
i n d i e n men als baardoel de uitroeiing der ondeugd a l s 
z o o d a n i g aanneemt. Als echter de wetgever optreedt, 
eenvoudig om den aanstoot en de gevaren voor derden weg 
te nemen, dan is niet in te zien waarom justitie en politie 
de openbare straat niet even goed van dronkaards zouden 
kunnen zuiveren als zij haar thans van bedelaars en land-
loopers bevrijden. 

Ook vergete men niet da t , zonder strafbaarstelling, 
geene wet aan de politie het regt toekent den besehon-
kene in verzekerde bewaring te brengen. Is daarentegen 
de openbare dronkenschap strafbaar, dan geeft art. 39 van 
het wetb. van strafV., bij ontdekking op heeterdaad, de 
bevoegdheid en legt het zelfs de verpligting op , om t]^n 
schuldige naar het politiebureau te geleiden alwaar men, 
na zijne ontnuchtering , tot verbalisering en invrijlieidstel-
l ing kan overgaan. 

Wat de redactie van het voorgedragen artikel betreft, 
is de gebruikelijke u i td rukk ing : «kennelijke staat van 
dronkenschap" behouden. Ook de fransehe wet van 3 Fe-
bruarij 1873 gewaagt van: »6tat d'ivresse manifeste". De 
grond waarop de strafbaarstelling ru s t , geeft aan dit be-
grip zijn eigenaardigen inhoud. Zóó duidelijk zigtbaar moet 
de dronkenschap wezen, dat daardoor aan anderen aanstoot 
kan gegeven worden. 

Ontdekking op heeterdaad, voor het bewijs van dit feit 
onmisbaar , behoeft juist daarom niet in de omschrijving 
te worden opgenomen. 

In het algemeen reglement voor het vervoer op de spoor-
wegen van 9 Januarij 1876' {Staatsblad n°. 7) wordt in 
art. 3e aan elk, wien het uit den aard zijner betrekking 
niet vrijstaat, op de zware straffen in art. G4 der wet op 
de dienst en het gebruik der spoorwegen van !> April 1875 
(Stuatsblad n°. 97) bepaald , verboden zich in een staat van 
dronkenschap op stations te bevinden. Daarin wordt, naar 
het vermelde in de memorie van toelichting op art. 497 , 
door het tegenwoordig art. 509 geene verandering gebragt. 

Art. 5 1 0 . Art. 4 der fransehe wet van 3 Fehruarij 
1873 reikt nog iets verder, voor zooveel daarbij zelfs het 
o n t v a n g e n van beschonkenen in herbergen enz. verhc— 
den wordt, en geene uitzondering wordt gemaakt voor 

hot geval , dat het kind vergezeld is door hem onder wiens 
ïmigt het staat. 

Is er opwekking of verleiding, dan is art. 270 toepasselijk. 
Ook gewag te maken van hen , die door hunne kleeding 

kenbaar zijn als verpleegden in oenig gesticht, is niet 
geraden. Volwassen weesjongens en oude mannen mogen 
onder een bijzonder toezigt staan , er bestaat <^WM grond 
om ter hunner bescherming ecne bijzondere strafbepaling 
in het leven te roepen. 

Art . 5 1 1 . Vgl. de toelichting van art. 272. Wordt 
daar de opzettelijke wreedheid getroffen , hier geldt het 
handelingen waardoor , al is geene wreedheid bedoeld, het 
zedelijk gevoel van anderen kan gekwetst worden. 

Art. 5 1 Ï . Nu de speelbanken in den vreemde, op eene 
enkele uitzondering na, zijn opgeheven, is niet te meer 
zorg te waken, dat houders van huizen van hazardspel 
niet herwaarts gelokt worden om hun zede bedervend hand-
werk uit te oefenen. Dit dient alzoo strafbaar te b l i j v e n , 
maar alleen als o v e r t r e d i n g , waarvan het alle ken-
merken draagt. (Vgl. art. 410 (J. P . , art, 305 C. P. B.). 
De Strafbepaling is , in overeenstemming met het geldende 
regt , 1 e perkt tot h u i z e n v a n h a z a r d s p e l ; alleen 
daar bestaai de verleiding voor het groote publiek en heeft 
bet kwaad een algemeen zedebedervend karakter, dat de 
tussebenkomst van den strafwetgever regt vaardigt. Welke 
en hoeveel handelingen noodig zijn tot h e t h o u d e n van 
een huis van hazardspel, beslisse de regter in elk bijzonder 
geva l ; het huis behoeft niet u i t s l u i t e n d tot dat doel 
te strekken. 

De drieledige vermelding van personen onder n°. 1 tot 3 
van het artikel is ontleend aan art. 5 titel XXII boek II 
van het ontwerp 1847. De in dat gewijzigd ontwerp opgeno-
nien strafverz waring voor g e h e i m e speelbankenis echter 
niet nagevolgd; bet meerder gevaar dat daaruit kan out-
Btaan, wordt opgewogen door de minder a lgemeen verlei-
d ing , die zoodanig huis of bank oplevert. Toegankelijkheid 
van het huis voor het publiek is een vereischte der over-
t reding, maar het maakt geen verschil of deze publiciteit 
al dan niet wordt bemanteld of geheim gehouden , of zij 
al dan niet van eenige voorwaarde of van de inachtneming 
van eenigen vorm afhankelijk wordt gesteld. 

De straf van verbeurdverklaring is niet overgenomen uit 
art. 410 C. P. Zij treft zeer ongelijk naar gelang van de 
meer of min kostbare inrigting van het speelhuis, en 
noodig is zij niet ter beteugeling van het kwaad, ook met 
het oog op het booge maximum der boete. 

Art. 5 1 3 . De speler bevordert het lestaan der speel-
huizen. Hij moet dus ook strafbaar zijn, maar in veel 
geringer mate dan de in art. 512 genoemde personen. 

Dit laatste is evenzeer het geval met hen, die gelegen-
heid aanbieden tot hazardspel op den openbaren weg ; 
zoowel de aard der personen, welke zich daarmede bezig 
houden, als der inrigting die daarvoor noodig is , is geheel 
velschillend van de in art. 512 bedoelde. Wering van dit 
middel tot verleiding van het publiek wordt door liet maat 
schappelijk belang niettemin dringeud gevorderd. 

Art . 5 1 4 . Wordt in art. 271 een misbruik maken van 
de door de wet over het kind verleende mag t , ten nadeele 
van het k ind , als misdrijf gestraft — liet ongebruikt laten 
van die magt waar zij ten behoeve van het kind werlo 
zaam moest zijn, behoort als overtreding te worden geken-
merk t , voorzoover een strafbaar feit hiervan het gevolg 
is. De behoefte aan zoodanige bepaling is naast de voor-
schriften van artt. 38 n°. 1, 57 en 58 hier gelijk elders 
onmisbaar. In Duitsehland deed zij zich in die mate gevoe-
len, dat bij de novelle van 2(> Februarij 1870 te dien einde aan 
art, 3G1 van het strafwetboek een nieuw n°. 9 is toegevoegd. 

Het nu voorgedragen artikel wijkt inzonderheid in 
tweeërlei opzigt van de duitsche bepaling af. Deze gewaagt 
niet in het algemeen van het door een kind begaan strafbaar 
feit, maar alleen van »I)iebstahlen, strafbare, Verletzungen 
» der Zoll- oderSteuergeeetxe oder der Gesetze zum Schütze 
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> der Forsten , der Feldfruehte, der Jegd odor der Fischerei". 
Voor deze beperking bestaat geen grond. Zoodra er misdrijf 
of overtreding door een kind begaau i s , hetzij dit is dief* 
s t a l , brandstichting, smokkelarij, baldadigheid of eenig 
ander strafbaar feit, behoort bij die last kind onder zijn 
gesag of opzigt heeft, strafbaar te zijn wanneer hij niet deed 
wat in zijn magt was om bet gepleegde feit te beletten (1). 

Daarentegen gaat bet duitscbe wetboek te ver door 
strafbaar te stellen ieder, die kinderen of andere onder zijne 
magt staande personen » abzubalten unterlüsst". Niet in 
den aard der door het kind gepleegde feiten maar in de 
verhouding der ouders of voogden tot die feiten moet be-
perking worden in acht genomen. Waar zij geen kennis 
droegen van het gepleegde feit of buiten de mogelijkbeid 
waren het kind terug te houden, kan van strafbaarheid 
geen sprake zijn; van daar de ui tdrukking d a t g e n e 
w a a r t o e hi j bij m a g t e i s . 

Z e s t i e n j a r e n . In verband met de artt. 48 en 49 
dient bier de leeftijd der strafregtelijke minderjarigheid te 
worden aangenomen. 

TITEL VII. 

OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VELDPOLITIE. 

Nadat door de wetten van 20 Julij 1870 (Staatsblad 
n°. 131) en van 12 April 1872 (Staatsblad n°. 24) zeer 
belangrijke bepalingen van den Code Rural zijn ingetrok-
ken, en dit ontwerp (boek I I , titel XXVII , art. 485 enz.) 
op voldoende wijze de nog geldende en n o g n o o d i g e 
strafregtelijke bepalingen van dien code vervangt , voor-
zoover deze niet heter aan gemeentelijke politieverordenin-
gen zijn overgelaten, mag men vertrouwen dat algeheele 
afschaffing dier strafregtelijke bepalingen bij de invoering 
van het nieuwe strafwetboek geene bedenking zal ont-
moeten. 

Men zal in dezen titel geene bepalingen aantreffen ten 
aanzien van het in art. 471 ,n° . 10 C. P. vermelde »glaner , 
reteler, grapiller", noch ten aanzien van boomschenderij. 

Wat het laatstgemelde feit betreft, zoo de boom op-
zettelijk beschadigd wordt , is boek I I , titel X X V I I , in 
andere gevallen art. 478 toepasselijk. 

Het i> lezen" van korenaren, hooi of druiven is hier te 
lande nooit geoorloofd, in dien zin dat men er eenig r e g t 
op kan doen gelden; de in den C. P . gemaakte onder-
scheiding komt dus niet te pas. 

Art . 5 1 5 . Evenals in het ontwerp van 1847 (art. 2 , 
n°. 4) , wordt h i e r geëischt dat schade is toegebragt. Het 
pluimgedierte begeeft zich zoo ligt op eens anders grond 
da t , zonder die beperking , de bepaling onnoodig gestreng 
zou zijn. 

N i e t - u i t v l i e g e n d . Anders toch kan de eigenaar het 
niet beletten. 

L a a t l o o p e n . Niet alleen als gevolg van opzet, maar 
ook als gevulg van verzuimd toezigt. 

Art*. 5 1 6 e n 517. Vgl. artt. 471 , n°. 13 en 14 en 
4 7 5 , n°. 9 en 10 C. P. 

Zoowel de afwijkingen van den C. P . , als het kleine 
verschil in de redactie der beide voorgedragen art ikelen, 
worden verklaard door het beginsel, hier tot grondslag 
genomen. Men heeft alleen die handelingen willen treffen 
waardoor schade k a n worden toegebragt, behoudens toe-
passing van titel X X V I I , boek I I , voorzoover opzettelijk 
nadeel is gesticht. Tusschen b e z a a i d e en i n o o g s t 
staande gronden te onderscheiden wat de straf betreft, 
is niet noodig. 

(1) Desgelijks GEYEB bü VOK HOI.ZENDOKFF, Handbuch IV, 
103: „ Um (unter l'mstanden allerdings eintretende) unbillige 
„ Harten zu vermeiden und sieh auf die zumeist vorkommenden 
„Falie zu besehranken, hat man sich leider auch hier wieder einmal 
„ zu jener Casuistik verletten lassen, welene, inuein sie strebt nicht 
„ ungereeht zu sein, dennoeh ungerecht wird. Die Eltern werden 
„ also bestraft, wenn sie ihr Kind von irgend einem geringfügigen 
„Vermogensdelict abzubalten unterlasscn, nicht aber, wenn sie 
„Mord, Brandstit'tung, rauberische Erpressung von Öciten desselben 
„ geschenen lassen ". 

TITEL VIII. 

AMBTSOVERTREDINGEN. 

Art. 5 1 » . Vgl. artt. 63 wetb. van burg. regtsv. en 
211-, vierde l id, wetb. van strafv. 

Art . 5 1 9 . Vgl. art. 420. Heeft hij zicli het stuk doen 
vertoonen , doch zonder opzet de inschrijving verzuimd , 
dan is hij straffeloos. Het is voldoende tegen zoodanig 
verzuim disciplinair te waken. 

Art . 52Ö. Vgl. de artt. 126 en 127 B. W. Eene alge-
meene strafbepaling ter bekrachtiging van de verpligtingen, 
die deze artikelen den ambtenaar van den burgerlijken 
stand opleggen, wordt voorgesteld ter vervanging van de 
bijzondere en onvolledige bepalingen der artt. 193 en 194 
C. P . Zie voorts de toelichting van art. 432. 

Art . 5 * 1 . De artt . 27 , derde lid, en 137 B. W . zullen 
hierdoor buiten toepassing komen. 

Art. 5 2 3 . De strafbepaling tegen het schrijven van 
akten op losse bladen is ontleend aan art. 192 C. P . , maar 
niet minder noodig is he t , ook buiten het geval van 
weigering of opzettelijk verzuim (art. 392), straf te be-
dreigen tegen den ambtenaar, die geheel nalaat de akte op 
te maken en dus ook deze in het register in te schrijven. 
In de praktijk is zoodanige nalatigheid niet zonder voorbeeld. 

Art . 5 2 » , 1°. Zie o. a. art. 417 , tweede lid, B. W . 
Zie ook het koninklijk besluit van 31 Julij 1828 (Staats-
blad n°. 51) waarvan de overtreding anders, krachtens art. 
497, zwaarder zou worden gestraft. 

2°. Zie o. a. de artt . ;>7 en 60, derde lid, B. W . 

TITEL IX. 

SCHEEPVAARTOVERTREDINGEN. 

Art. 5 2 4 . Vgl. art. 398 wetb. v. kooph., dat bij de 
invoering van het strafwetboek zal moeten worden inge-
trokken. 

Het is wen3chelijk, ook met het oog op de wet van 
7 Mei 1856 (Staatsblad n°. 32), dat in a l l e gevallen het 
opmaken en teekenen der monsterrol door strafbedreiging 
verzekerd zij. 

Art . 5 2 5 . Vgl. art. 357 wetb. v. kooph. 

Art . 5 2 6 . Vgl. de artt, 358 en 359 wetb. van kooph. 
en de artt . 12—15 en 19 der wet van 7 Mei 1856 (Staats-
blad n°. 32). 

Niet op alle zeeschepen behoeft een strafregister te worden 
gehouden (art. 27 der tuchtwet). 

Art. 5 2 ? . Vgl. de artt. 35, 36 en 60 B. W. 

Art. 5 2 § . Ook de schepeling kan , zonder toedoen van 
den schipper, de hier bedoelde wettelijke voorschriften 
overtreden. 

In Engeland is sedert eenige jaren eene wet, waarbij 
schippers van in aanvaring verkeerende schepen onder 
strafbedreiging verpligt worden elkander naam en bestem-
ming van hun schip mede te deelen en zich niet van 
elkander te verwijderen, voordat gebleken is, dat zij el-
kenden hulp niet behoeven. W a t dit laatste betreft, heeft 
men voldoenden waarborg in art. 469. Het eerste te bc-
palen , is niet practisch. Voorzoover het schip niet bekend 
is — en alleen voor dat geval heeft de verpligting tot 
het noemen van naam en bestemming beteekenis — kan 
men zich straffeloos aan die verpligting onttrekken. In 
geen geval bestaat er grond om te verwachten dat , waar 
groote finantiele belangen tot verzwijging nopen, eene 
kleine straf eigen aangifte zal kunnen bewerken. 

• 
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Art. 58». De algemeen» bepaling van art. 507 is voor 
de scheepvaart ongenoegzaam. lteeds art. 82 van het cri-
inineel wetboek voor het krijgsvolk te water bepaalt,dat 
elk officier, die aan schepen of zeelieden, wie zij ook zijn 
mogen, die zich in gevaar van de zee bevinden, hulp 
weigert, wanneer hij die hulp veilig kon verleenen, uit 
'slands dienst zal worden gecasseerd. Intusschon bostaat 
er geen voldoende reden om dergelijke bepaling tot de zee 
te beperken, met uitsluiting van rivieren en binnenwateren. 

Voorts verdient niet alleen het volkomen weigeren van 
hulp, maar ook het onvoldoend hulpbetoon vermelding. 
Het kenmerk zij steeds of de schipper datgene gedaan 
heeft wat hij in de gegeven omstandigheden doen kon. 
Ook moet hij zich niet door eene kleinigheid laten terug-
houden; e e n i g gevaar is alligt aan het hulpbetoon ver-

bonden. Kerst wanneer zijne bereid vaardigheid hem zelven, 
zijn vaartuig of de opvarenden aan ondergang zoude bloot-
stellen, is hij niet gehouden bulp te verleenen. Zie verder 
art. 469 en de toelichting. 

ALGEMEKNE SLOTBEPALING. 
A r t A30. Kene afzonderlijke wet tot regeling van de 

invoering van het nieuwe wetboek en van den overgang 
der oude tot de nieuwe strafwetgeving zal noodig zijn , 
alvorens het nieuwe wetboek in werking zal kunnen treden. 

De Minister van Justitie, 
H. J. SM1ÜT. 

[HO 4.] 

Vergelijkend overzigt der strafmaxima. 
A. M I S D R IJ V E N. 

Strafmaxima. 
Misdrijven in eiken titel tot punt 

van uitgang gekozen. 
Misdrijven waartegen het aangewezen 

strafmaximum is bedreigd. 

1*. Levenslange gevangenisstraf. 

2 r. Gevangenisstraf van 15 jaren. 

3*. Gevangenisstraf van 12 jaren. 

4". Gevangenisstraf van 9 jaren. 

5°. Gevangenisstraf van X jaren. 

6°. Gevangenisstraf vim 7 jaren, 
G maanden. 

7°. Gevangenisstraf van 6 jaren. 

Aanslag op het leven van den Koning. 
(Titel I.) 

Aanslag op liet leven van den naasten 
erfgenaam der Kroon, zonder voor-
bedachten raad of doodelijk gevolg. 

(Titel II.) 
Idem idem hoofd van een bevrienden 

staat. 
(Titel III.) 

Opzettelijke brandstichting niet le-
vensgevaar. 

(Titel VII.) 

Doodslag. 
(Titel XIX.) 

Verkrachting. 
(Titel XIV.) 

Valschheid in nationale munt. 
(Art. 230 j.incto art. 235.) 

(Titel X.) 

Afpersing. 

Meineed. 

(Titel XXIII.) 

(Titel IX.) 
Valschheid in authentieke stukken. 

(Titel XII.) 
Onwettige opsluiting. 

(Titel XVIII.) 
Bedriegelijke bankbreuk. 

(Titel XXVI.) 
Verduistering door ambtenaren. 

(Titel XXX.) 

Artt. 99, 100, 110*, 117*, 124*, 312, 313. 

Artt. 101, 102 a, 10i* , 109, 110 a , 117 a , 
124 a , 171, 3°., 177*, 179, 3°., 181,2°. , 
196 d, 295*, 310*, 327*, 328 c, 339 d, 
344 a\ 436, 451 a\ 

Artt. 104 a , 107, 113, 130, 154 d, 168 d, 
171,2°., 176,2°., 177 a, 179,2°., 181,1°., 
183, 3°., 185*, 187*, 195c, 196c, 266*, 
294, 295a, 298, 304c, 310a, 317, 320*. 
325c, 327a, 328*, 339 c, 344c, 406*, 
412 c, 435 , 1°., 437 , 439 a , 450 d, 451 c. 

Artt. 132, 154 c, 171, 1°., 179, 1°., 183, 2*., 
185a, 187a, 189*, 192*, 228*, 262, 263*, 
266«, 275*, 296, 299a, 304*, 315,320a, 
325*, 328a, 338*, 339*, 344*, 394*,400, 
406a, 412*, 435, 2°., 439*. 

Artt. 168 d, 297, 438. 

Artt. 118, 195*, 196*, 249*, 263a, 275a, 
305, 311, 326*, 339a, 344a, 412a, 441, 
450 c, 451 *. 

Artt. 105, 112, 119, 125, 154*, 168c, 173*, 
174*, 176, 1°., 183,1°., 192a, 196a, 227*, 
228 a, 230, 231,247, 253, 264,265 *, 270 c, 
299*, 300,1°., 302a, 304a,311,314, 321*, 
324 c, 326 a, 338 a. 351, 368, 370, 394 a , 
397, 408, 411, 424*, 432a,440, 451a, 457. 


