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Vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafreffv. 

Tweede Kamer, si 

[«f . 2."».] 

V E R S L A G. 

De Commissie vnu Rapporteurs meent liet Verslag:, 
WMlin zij rekenschap geeft van de uitkomsten van het 
Onderzoek , door haar aan dit hoogst gewigtig wetsvoor-
stel gewijd, niet beter te kunnen aanvangen dan door 
ook harerzijds ecne welverdiende hulie te brengen aan 
allen, die de behandeling daarvan door de wetgevende 
magt hebben voorbereid. Die hulde geldt in de allereerste 
plaats den arbeid der Staatscommissie. Maar evonzeer heb-
ben daarop aanspraak zoowel het advies van den Raad van 
State, waarvan bij het parlementair en commissoriaal 
onderzoek een vruchtbaar gebruik is gemaakt, als het 
inet zorg bewerkte Rapport, door den Minister SUIDT over 
iat advies aan den Koning uitgebragt. 

De Commissie acht zich niet minder verpligt hier haren 
iauk te betuigen aan den tegcnwoordigen Minister van 
Justitie voor de welwillendheid en den ijver waardoor zijne 
medewerking tot de zamenstelling van dit Verslag zich 
heeft gekenmerkt. 

De Commissie meent voorts het volgende te moeten op-
merken aangaande de inrigting van dit Verslag. 

Het schriftelijk antwoord der Regering op de door do 
Commissie schriftelijk medegedeelde opmerkingen wordt 
in dit Verslag met kortere regels geirukt. Wanneer de 
Commissie opmerkingen heeft gemaakt, voor het geval dat 
de Regering had gemee"d aan hare hoofdbezwaren niette 
kunnen voldoe», zijn die subsidiaire bedenkingen cursijf 
gedrukt, telkens als tusschen de Commissie en de Rege-
ring omtrent de hoofdbezwaren zoodanige overeenstemming 
is verkregen dat de subsidiaire bedenkingen geen punt van 
Overweging behoefden uit te inaken. Waar na de schriftelijke 
gedachtenwisseling mondelinge bespreking tusschen do 
Regering en de Commissie met tot nieuwe geziglspuuten 
of beschouwingen heeft geleid, wordt van dit nader overleg 
geene melding gemaakt. De uitdrukking: >de Commissie" 
wordt zoowel van de meerderheid der Commissie als van de I 
gehcele Commissie gebezigd. Indien bij het voorstellen van ! 
amendementen de Commissie zich cenjmrig met het voor- ! 
stel vereenigt, wordt dit uitdrukkelijk'gezegd. Uit de 
voorgestelde amendementen zal overigens van zelf blijken, 
in welke gevallen verschil van gevoelen tusschen de Re-
gering en de Commissie is blijven bestaan van genoeg-
zaam gewigt om daarover de beslissing der Kamer in te 
roepen. Uit het zwijgen der Commissie op een antwoord 
des Ministers kan niet per se wordeu afgeleid datdeCom-
missie van de onjuistheid der door haar gemaakte opmerking 
is overtuigd geweest, maar alleen dat hare meerderheid ge-
meend heeft — al ware het somtijds op afwijkende gronden 
— in het gevoelen der Regering te kunnen berusten. 

De Commissie vermeldt hier nog dat door de heeren 
OI.DEXHUIS GRATAMA en LKNTING in hunne afdeelincren 
zijn overgelegd noia's, die bij dit Verslag zijn gevergd. 
Voorts zijn bij het Verslag overgelegd: 1°. een van de 
Regering ontvangen gewijzigd wetsontwerp; 2°. een index 
door een der leden van de Commissie vervaardigd; en 
3°. eene lijst van de amendementen door de Commissie 
voorgesteld. 

Algcmccne beschouwingen. 
A. Vorm. § 1. Ten aanzien vanden vorm, waarin dit ont-

werp aan de Kamer wordt aangeboden, meent de Com-
missie van Rapporteurs zich te moeten beperken tot eene 
enkele opmerking van ondergeschikt, maar toch van 
praktisch belang. 

In de aanduiding van volzinnen van dezelfde alinea, 
die met een nieuwen regel beginnen, bestaat verschil. Nu 

eens vindt men cijfers, zoo als bijv. in art. 171 (1), dan weder 
zoo als bijv. in art. 154 , niet. Ifet komt der Commissie 
voor dat het wenschelijk zou zijn, niet alleen regelma-
tigheidshalve, maar ook ter vermijding van vergissingen 
bij het citeren van bedoelde onderdeelen , overal het atel-
sel toe te passen dat in de meeste gevallen gehuldigd 
schijnt, om cijfers te bezigen waar feiten , letters waar , 
zoo als in art. 09 , straffen worden opgesomd. 

Tusschen cijfers en letters overal het bedoelde 
onderscheid te maken, zou onmogelijk zijn, daar 
soms in hetzelfde artikel (zie art. 9) beide gebruikt 
worden. De gemaakte bedenking zal, naat-
de Minister zich vleit, vervallen , wanneer in 
de artt. 39, 80, 154, 195, 19G, 214, 358, 
439 en 450 cijfers worden bijgevoegd, ter-
wijl in art. 09, 70 en 79 de letters mede door 
cijfers vervangen worden. Op deze wijze heeft 
men, ter onderscheiding der onderdeelen van de-
zelfde alinea, overal cijfers behalve alleen waar, 
gelijk bijv. in art. 9, dubbele teekens noodig zijn. 

§ 2. De Commissie betreurt dat dit nieuwe Wetboek van 
Strafrcgt is geschreven in de spelling van 1804, waaraan 
het Xederlandsche volk meer en meer vreemd wordt, die 
misschien in geen enkele school meer wordt onderwezen, 
en die het opkomend geslacht bijgevolg niet kent. Thans, 
meende zij, ware het eene gepaste gelegenheid om met 
de oude sleur te breken en voor het nieuwe Wetboek 
de nieuwe spelling' aan te nemen. 

Blijkens het gewijzigd ontwerp van wet is 
aan den wensch der Commissie voldaan. De 
Minister deelt tevens mede dat hij eenige taai-
of stijlfouten heeft weggenomen, die, naar het 
oordeel van een uitstekend taalgeleerde, hier 
en daar worden aangetroffen. 

15. Omzanij. De Commissie kan zich in het algemeen 
wel vcreenigen met het stelsel der Regering, behoudens 
haar gevoelen omtrent de toepassing van dat stelsel, 
in het Tweede en Derde Roek. Wel werd in de afdeelinge:: 
door eene minderheid het gevoelen verdedigd, eensdeels 
dat weinig waarde moest worden gehecht aan de omstan-
digheid, dat in een alf/emeeu Wetboek van Strafregt alle 
strafbare feiten of zelfs alle misdrijven zouden worden 
vereenigd, omdat toch voor het vervolg nieuwe of veran-
derde maatschappelijke toestanden nieuwe strafwettelijke 
bepalingen zullen noodig makeu , die dan naast het wet-
boek zullen gelden, anderdeels dat, waar een onderwerp 
speciale regeling vereischt, deze regeling niet moet opge-
nomen worden in een wetboek, dat uit den aard der zaak 
alleen algemeene regelen behoort te stellen , — maar de 
Commissie acht het met de Regering en de Staatsconv 
missie wenschelijk, dat althans zooveel mogelijk de mis-
drijceu, die thans in verschillende wetten voorkomen, in 
het wetboek worden opgenomen. Eerst daardoor zal eene 
eenvormigheid in de straffen worden verkregen , die nu 
door de behandeling van verschillende strafbare feiten in 
verschillende wetten veel te wenschen overlaat. 

Wat de oeertredhujen aangaat, volgt reeds uit den 
aard der zaak, dat de meeste thans strafbare overtredin-
geu buiten het wetboek moeten blijven en dat alleen die 
feiten voor opname in het wetboek in aanmerking komen, 
die overal en altijd, onafhankelijk van de gemeente waar 
zij gepleegd worden, als strafbare handelingen moeten 
worden gequalificeerd , terwijl al hetgeen daar buiten valt 
en dat algemeene karakter niet draagt, aan den provincialen, 
gemeentelijken en waterschapswetgever zal moeten wor-
den overgelaten. Maar de Commissie kan met de Regering 
eene schrede verder gaan en deelt in het gevoelen dat ook 
die bepalingen, overtredingen van eene speciale wet be-
treffende, die met het onderwerp dier wet in verband 
staan, niet in het wetboek moeten worden overgenomen. 
(Zie het rapport van den Minister aan den Koning ad 
artt. 230—233). 

(1) Bjj de aanhaling van artikelen in hot Verslag zyn overal de 
oiirfe nummers gevolgd, behalve voor zooveel betreft geheel nieuwe 
artikelen, die door het nieuwe nummer worden aangewezen. 

Haudelingen der Sinten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880. 



82 [4f . 23.] 
Vaststelling van een nieuw Wetboek van Strufregt. 

Tegen het beginsel ten aanzien der overtredingen in i 
het regeringsontwerp gehuldigd, achtte zij de bedenking 
vun hen , die aan het ontwerp der Staatscommissie de voor-
keur gaven op grond dat daardoor vele verouderde wet-
ten van zelve zouden vervallen, en dat in liet stelsel 
der Regering vele speciale wetten in overeenstemming 
zullen moeten worden gebragt met het ontwerp, niet 
overwegend, — maar niet geheel ongegrond kwam Imar de 
vraag voor, welke eveneens in de afdeelingen werd ge-
daan , of de Regering niet hier en daar artikelen uit liet 
ontwerp der Staatacommissie bad weggelaten tonder liet 
eigen stelsel consequent door te zetten. Zij behoudt zich 
dan ook voor de bepalingen van het Derde Roek nader 
aan het gekozen neginsel te toetsen. 

Uok bij liet beginsel hieromtrent in bet Re-
geerings-ontwerp aangenomen, en waaraan do 
Minister thans wenscht vast te houden, ia ta 
rechtszekerheid ön harmonie i:i de rijkswet-
geving te verkrijgen. Rij de invoering van het 
Wetboek zou men alle strafwetten , alsmede alle 
strafbepalingen , in andere wetten voorkomende 
(een en ander onverschillig naam en oorsprong): 
vóór zoover zij vóór 1 Januarij 1865 zijn uit-
gevaardigd , hebben af te schaffen, BEHALVE voor 
zooverre zij [uitdrukkelijk worden gehandhaafd; 
voor zoover zij sints 1865 zijn uitgevaardigd, 
hebben te handhaven, BEHALVE voor zoover zij 
uitdrukkelijk worden afgeschaft. Wat op die 
wijze gehandhaafd bleef, zou gemakkelijk te 
overzien zijn en in de invoeringswet deels door 
algcineene, deels door eenige weinige bijzondere 
bepalingen, met de beginselen van het Eerste 
Roek moeten worden in overeenstemming ge-
bracht. 

Ook de Minister gelooft dat hier en daar nog 
een artikel wordt aangetroffen da t , naar het 
aangenomen beginsel, niet in het Wetboek te 
huis Lehoort. Als voorbeeld wij.-t hij op art. 164, 
z. i. geen rechts- maar een wets-delict. 

De Commissie meent te moeten doen opmerken , dat hel 
oorueel omtrent de aanneming der grens van 1 Januarij 
1865 tot de behandeling der invoeringswet kan blijven voor-
behouden. 

C. Indeeling. Va de afdeelingen werd door sommige 
leden het gevoelen verdedigd, dat niet alleen de drieledige, 
maar ook de tweeledige verdaeüng der strafbare feiten 
behoort te worden prijs gegeven. Men zal , werd gezegd, 
laat men het onderscheid tusschen misdrijf en overtreding 
bestaan, toch tweeërlei soort van strafbare feiten behouden. 
Het publiek zal aan de eene kategorie een meer onteerend 
karakter toekennen dan aan de andere, hoewel onder die 
zoogenaamde misdrijven feiten voorkomen , die ontegen-
zeggelijk dat stigma niet verdienen. De onderscheiding 
tusschen regts- en wurtldelicten moge philosophisch juist 
zijn , bij de bepaling van hetgeen in het belang van de 
veiligheid van den Staat en van zijne ingezetenen al dan 
niet strafbaar zal zijn , komt eene onderscheiding niet te 
pas. Alleen iu de qv.antiteit der straf moet onderseheid 
worden gemaakt. Verschil in de qualiflcalie is onnoodig 
en tot zekere hoogte gevaarlijk, omdat de grens tusschen 
rggts- en ?/• /«delicten hoogst JP zeker is. Ook in het ont-
werp zijn feiten onder de misdrijven gerangschikt , die de 
publieke opinie stellig nooit als zoodanig zou beschouwen , 
en die inderdaad veeleer wetsdelicten zijn, terwijl daaren-
tegen onder de overtredingen feiten zijn opgenomen, die door 
de publieke opinie stellig als vergrijpen tegen het regt 
zullen beschouwd worden, ook al ware daartegen door 
geen wettelijke bepaling voorzien. Mogten er tegen de 
opheffing der onderscheiding uit een formeel oogpunt 
bezwaren bestaan, dan zou daarin op eene andere wijze 
kunnen worden voorzien. 

De Commissie verwijst hier naar de nota van den heer 
OLDENHLIS GRATAMA , p. 1 , 1 . 

Ofschoon de Commissie niet wil ontkennen dat uit een 
theoretisch oogpunt deze bedenkingen hare waarde hebben, 

heeft zij zich toch met liet stelsel der Regering ver.'enigd, 
hoofdzakelijk op grond van beteeen te dien aanzien in de 
Memorie van Toelichting (§Sj '.i, 4 ,,„ 5) voorkomt. De 
grens tusschen overtreding en misdrijf moge niet altijd 
met juistheid zijn te t rekken, dit néémt niet weg dat 
inderdaad een onderscheid tusschen beide Icategorïen van 
feiten bestaat en ook in de volksconscientie wel degelijk wordt 
gemaakt. Al zou de philosophisch e grond voor de onderschei-
ding, welkede Regering aangeeft — regti-otrw/Mchennis 
tot twijfel aanleiding kunnen geven, dit SOU niet beletten 
dat toch het criterium voor lier, verschil: opzet of nchuld 
bij misdrijven , afwezigheid van opeet of schuld nla een 
der elementen van het strafbaar feit bij overtredingen, 
voldoende dat verschil zou kenmerken niet alleen, maar 
tevens de regtvaardiging zou insluiten van een qualitatief 
onderscheid in de te bedreigen straf. Het geopperde denk-
beeld om, zoo als in den Code PénaJ geschiedt, liever de 
straf tot grondslag der verdeeling aan tr- nemen achtte 
de Commissie niet aan te bevelen. Ken onderscheid ia alleen 
te billijken wanneer, gelijk inderdaad het geval is, de aard 
en het karakter van het strafbaar feit grondslag van dat 
onderscheid uitmaken. Toetsen van het beginsel aan bijzon-
dere bepalingen blijft tot de behandeling der artikelen 
voorbehouden. 

Met de Commissie is de Minister van oordeel 
dat onderschei! tuaschen misdrijf ea overtreding 
alleen dan te billijken i s , wanneer, gelijk in-
derdaad liet geval i s , do aard, het karakter 
van liet straf haar feit grondslag van dat onder-
scheid uitmaakt. In de gelijkstelling van opzet 
en .schuld bij overtredingen, en het niet bestaan 
van noodzakelijkheid om lij deze feiten een dezer 
beide uitdrukkelijk te eisene:), ziet hij clan ook 
niet het criterium voor bedoelde onderscheiding, 
maar een der vele practische redenen waarom 
het noodig is de, in den aard der zaak gelegen, 
onaeruaeiding ook in de Met te erkennen. Tot 
de toetsing der bijzondere bepalingen aan het 
gekozen criterium zal hij te liever medewerken , 
omdat ook zijns inziens enkele wets-delicten ten 
onrecnie in 2:1e D ek zijn opgenomen. 

Opzet. 

Eers te Bock. 

jemeent besekoutdngi... 

In de beschouwingen der Resrerinjr :n 
der Memorie van Toelichting word', door de Commissie 
in zoover gedeeld, dat cok zij eene definitie niet volstrekt 
noodig acht. Het tegenovergesteld gevoelen vond echter 
in de afdeelingen en ook in de Commissie zelve warme 
verdedigers. Juist de omstandigheid , bïweerde men , dat de 
Memorie van Toelichting zeer verschillende stelsels omtrent 
opzet aanvoert , bewijst dat eene omschrijving iu de wet 
niet mag ontbreken. Nu de Regering tusschen die ver-
schillende stelsels eene zeer bepaalde keus had gedaan, waa 
e r , meende m e n , niets tegen en veel voor om van die 
keuze in de wet te doen blijken. De Commissie wenscht, 
naar aanleiding van dit gevoelen , aan de Regering de vraag 
te onderwerpen of e:- bij haar overwegende bezwaren be-
stann om aan de geopperde bedenkingen te gemoet te 
komen. 

"Voor het geval dat eene bepaling in de wet zou worden 
opgenomen, werden hoofdzakelijk twee stelsels aanbevolen. 
In de eerste plaats werd voorgesteld te lezen: »Geen 
misdrijf bestaat tonder opzet om het met straf bedreigde 
feit te plegen , 1 ehalve waar schuld ais kenmerk wordt 
gesteld." Door de opneming van deze bepaling zou, 
meende men , eens en vooral het vereiachta van opzet in 
den zin vau het ontwerp zijn vastgesteld , en de langdra-
dige , dikwijls aanstootelijke herhaling van het woord opzel-
telijk in de artikelen te vermijden zijn. Wel geeft deze be-
paling niet eene definitie van het woord opzet, maar toch 
volgt er uit in welken zin de wet straf baar opzet verstaat. 

De Commissie had echter tegen deze bepaling de be-
denk ing , dat zij in strijd is met het stelsel van het geheele 
ontwerp, dat juist door de plaats van het woord > opzette-
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lijk'' in fle artikelen het feit wil aangeven, waarop de wil 
Zul moeten iperigt zijn om het binnen de grenzen der 
straf bedreiging te brengen. Wensclit men derhalve eene 
omschrijving van opzet In de wet, dan zal deze toch niet 
kunnen itrekkeu om de herhaling van dat woord in de 
artikelen te vervangen. De Commissie zou zich daii ook 
eerder kunnen vereenigen met bet In de tweede plaats 
voorgedragen gevoelen, om in de wet op te nemen de 
bepaling van art. 11 eerste lid van het Crimineel Wetboek 
voor het Koningrijk Holland: »Opzet is de wil om te doen 
of te laten die daden . welke bij de wet geboden of ver-
boden zijn", — eene deilnitie die de Begerïng (pag. 13 der 
Memorie van Toelichting) te regt de eemg juiete noemt. 

b. Kan zich de Commissie in bet algemeen wel ver-
eenigen met bet stelsel der Regering oui zooveel mogelijk 
overal door liet woord » opzettelijk" nnn te duiden het feit 
dat de wet strafbaar stelt en waarop dus de wil moet 
gerigt zijn , — in sommige gevallen acht zij de consequentie 
te ver gedreven en wordt, naar haar oordeel, ten wille der 
eenvormigheid de taal geweld aangedaan. De Regering 
zelve gebruikt in vele artikeleu de woorden » wetend» 
dat", » kennis dragende tan" enz. (zie de artt . 219, 231, 
2 3 3 , 261 , 271 , 2<J5, 2 % , 297;. Elders echter , waar de 
Staatscommissie evenseer » wetende dat" of eene dergelijke 
ui tdrukking bezigt, houdt het ontwerp aan bet woord opzet 
•vast, boewei da duidelijkheid daaronder lijdt. 

Opzet, a. De .Minister heeft overwegend be-
swaar tegen bet opnemen zoowel van eenalge-
racete bepaling van opzei als van een algemeen 
voorschrift waaruit de rechter het antwoord zou 
moeten putten op de vraag of voor de bijzondere 
misdrijven opzet noodig, dan wel schuld vol-
doende is. 

Ter rechtvaardiging van dit bezwaar, moet 
hij zich eenige uitvoerigheid veroorlooven. 

On '.er »optet" verstaat hij de {bcwnslc) richting 
van den wil op een bepaald misdrijf. Willenen 
icete.ï, — on beide komt het aan , gelijk men 
dan ook in net dagelijksch leven, zeer terecht, 
»optetteiyk" en » willens en wetens" dooi 
elkander gebruikt. 

Hoever moet zien echter dit willen en dit 
weten uitstrekken? 

1°. Is het voldoende dat de wil gericht zij 
op de formele handeling of nalatigheid (formeel 
opzet. Torsatz) of moet hij ook ger icht l i jn op 
de gebeurtenis,bet onmiddellijk ( i j gevolg van 
de handeling of de nalatigheid (materieel op-
zet , Absicht, oogmerk,, 'i 

2°. Is het noodig' dat de dader bekend was 
met alle omstandigheden die, volgens dewette-
lijke definitie , voor bet bestaan van het misdrijf 
gevorderd worden ? Zoo j a , moet hij claarom-
trent zekerheid hebben, of is het voldoende dat 
hij de zekerheid van het tegendeel mist , en 
twijfelende, het er op waagt (voorwaardelijk 
opzet) f 

3°. Is het noodig dat de dader lekend was 
met het strafbare, of althans met het rechtens 
of zedelijk ongeoorloofde van hetgeen hij deed ? 

Ziedaar eenige vragen die met nog vele andere 
zouden kunnen vermeerderd worden. 

De derde vraag wordt in de Memorie van 
Toelichting' behandeld. Omtrent de beide andere 
veroorlooft de Minister zich bier ter plaat-e een 
];aDr opmerkingen. 

Ad lam. Of de wetgever formeel opzet g e -
noegzaam behoort te achten, dan wel materieel 
opzet (een bepaald oogmerk) Ijehoort te ritenen — 

(1) liet middellijk gevolg, mot andere woorden de vrucht die 
men voor zich zelt' of een ander van de gebeurtenis verwacht, en 
dus ook de reden waarom de gebeurtenis gewenscht wordt (drü!'-
veer, motief) blijft buiten aanmerking en is, in 't algemeen, voor 
't beslaan van een misdrijf volkomen onverschillig. 

daaromtrent Ie geen algemeene regel te geven. 
Alles hangt af van den aard van het concreto 
misdrijf. 

Wél daarentegen Is een algemeene regel moge-
lijk omtrent de wijze waarop hij, bij de omschrij-
Ving der bijzondere misdrijven , betzij het formeel 
opzei . hetzij her, materieel opzet of oogmerk 
behoort uit te drukken. Is het noodig bijv. het 
oogmerk iptit verbis uit te drukken? 

Neen, wanneer bet geldt een materieel mis-
drijf (misdrijf eerst voltooid wanneer de hande-
ling een bepaald gevolg had; bijv. doodslagen 
moord) immers dan ontleent bet woord *opzette-
lijk", aan het volgende werkwoord of substantief 
van zelf zijn materielen inhoud. Als men zegt 
» hij die opzettelijk een ander van het leven be-
rooft" , dan zou het volkomen overtollig, ja 
ongerijmd zijn er nog bij te voegen » met het 
OOgnterk hein te dooien". Dat oogmerk wordt 
zee;- zeker gevorderd, maar het volgt reeds uit 
het materiele werkwoord dat hier den inhoud 
van het begrip ;> opzettelijk " bepaalt. 

Anders echter is he t , "wanneer ook bij een 
formeel misdrijf (misdrijf reeds voltooid door de 
enkele handeling) een materieel opzet zal ge-
eischt worden. Het gaat niet aan valaohhrid of 
diefstal eenvoudig te omschrijven door: »hij die 
opzettelijk . . . . namaakt ", of » bij die opzette-
lijk . . . . wegneemt"; iptit verbis moet er worden 
bijgevoegd *met het oogmerk om." 

Ad Hum. In 't algemeen moet de eerste daar 
gestelde vraag bevestigend beantwoord worden. 
He: volgt oumiddelijk uit de vooropgestelde 
definitie. Bewuste richting van den wil — niet 
enkel op het feit, maar op het misdrijf', weten-
schap wordt alzoo vereisekt ten aanzien van alles 
wat noodig is het feit een misdrijf te .'.oen zijn. 
Hij die eens anders zaak wegneemt, meenende 
dat die eene res nullius was , is geen dief; 
dwaling omtrent de esscntialia (niet te verwarren 
met dwaling omtrent de strafbaarheid) onver-
schillig of zij e":: feitelijke dan wel een rechts-
dwaling is, sluit het opzet uit. 

Is" het echter noodig dergelijke algemeene 
waarheid, in het 1ste Boek uit te drukken ? 
Daarvan zou geene verduidelijking maar veeleer 
misverstond te wachten zijn. 

Een ander punt. Opzet wordt niet uitgesloten 
door de dwaling omtrent omstandigheden die 
buiten het begrip van 't misdrijf gelegen zijn. 
Kunnen echter dergelijke onbekende omstan-
digheden dan toch als verzwarende omstandig-
heden worden toegerekend ? De wetgever zal 
deze vraag toestemmend of ontkennend hebben 
te beantwoorden, al naarmate de grond der 
strafverzwaring bovenal in het grootere nadeel 
dan wel bovenal in de grootere immoraliteit van 
den dader te zoeken is. Alles hangt alweder af 
van den aard van het concrete misdrijf. 

Niet min Ier is dit laatste het geval bij de 
beantwoording der vraag, of :> zekerheid " noodig, 
dan wel gemis van zekerheid van bet tegen-
deel voldoende is. Daar zijn mis.lrijven wan-bij" 
tusschen voorwaardelijk opzet en onvoorwaar-
delijk opzet geen onderscheid hoegenaamd te 
pas komt ; de houder van een publiek huis bijv., 
•verplicht om naar den leeftijd der bij hem in-
wonende vrouwen onderzoek te doen, kan zich 
niet verdedigen door de bewering dat hij den 
jai-ten leeftijd niet niet zekerheid kende; door 
iiet lutl-informeren blijkt de dolus. Daar is zelfs 
een misdrijf, waarbij geen ander dan alleen toor-
icaardelijk opzet feitelijk kan voorkomen , nanie-
lijk bigamie. De bigaam heeft nooit zekerheid 
dat zijn vroeger huwelijk nog bestaat; zijn eerste 
echtgenoot kan een oogenblik te voren plotseling 
overleden zijn. De dolus bestaat dan ook juist 
hierin dat hij een huwelijk aangaat , zonder zich 
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to nebben verzekerd dat het vroegere huwelijk 
ontbonden of uietip* verklaard U (1). 

Het bovenstaande toont genoegzaam aan, 
waarom de Minister meent geen gevolg te mogen 
geven aan den wenteh hetzij om een algemeen 
voorschrift op te nemen waardoor de vraag of 
en hoeverre voor de bijzondere misdrijven opzet 
gevorderd wordt dan wel schuld voldoende i s , 
zou werden beantwoord, noch om eene algemeene 
bepaling van opzet in te lnsschen. Ook bij 't 
bestaan van dergelijke algemeene voorschriften 
komt alles op de omschrijving van het bijzondere 
misdrijf aan. Algemeene regels (tenzij u i tge-
werkt en toegelicht op eene wijze die in een 
wetboek niet paal) kunnen niets hoegenaamd 
Opleveren, dan alleen het gevaar, dat de uit-
legger twee, welligt strijdige, maatstaven heeft 
aan te wenden waar één voldoende zou zijn 
geweest. 

Ten alotte worde aangestipt dat art. 11 van het 
Crimineel Wetboek 18>)9 geenszins een volledige 
definitie bevat, maar alleen zooveel als noodig 
is om te constateeren , dat de wetgever geen 
dolus ju ris vordert, maar met den üolus facti 
genoegen neemt. Het blijft den Minister voor-
komen dat ook dergelijke verzekering eer in 
eene Memorie van Toelichting dan in een \Vet- 
boek te huis behoort. Wil men eene definitie, 
dan moet zij veel vollediger zijn en zou het 
gevaar ontstaan, waarop zoo even gewezen i3. 

I. Indien opzet zoowel »willen" als >weten" 
omvat, dan is er geen de minste bedenking 
om zich in de omsc'nrijving te bedienen van 
uitdrukkingen als * weten de dat", »kennis dra-
gtude van", »des bewust" enz. Ja meer, derge-
lijke uitdrukkingen zijn de meest natuurli jke, 
wanneer men te doen heeft met handelingen 
die op zich zelve per se opzettelijk zijn en waar 
dus de ui tdrukking van het opzet tot die van 
de bekendheid met sommige omstandigheden 
bepaald is. 

Door het antwoord der Regeering is de Commissie be-
vestigd in hare aanvankelijke overtuiging dat eene definitie 
van opzet niet volstrekt noodig is, maar zij meent dat men 
dan ook uiterst voorzichtig moet zijn om een ander woord 
dan opzettelijk te gebruiken. Het bezigeu van andere uit-
drukkingen , waar de taal haar niet volstrekt eischt, zou de 
moeijelijkheid van interpretatie, ook door de tegenstel-
ling tegenover het woord opzettelijk 'm andere artikelen, 
noodeloos vermeerderen. 

Schuld. Het begrip schvld is te onbepaald om zonder 
nadere omschrijving als kenmerk van een misdrijf te 
worden gesteld' Het onderscheid tusschen culpa lata en 
culpa levis is volstrekt niet denkbeeldig, en telkens doet 
zich bij de interpretatie der artikelen de vraag voor, of 
deze wet alleen de eerste of ook de laatste WJI treffen. 
De strafwet moet zich bepalen tot de culpa lata, maar 
vooral ook omdat in jure civili reeds ontstentenis van over-
magt of toeval voldoende kan zijn om de aansprakelijkheid 
te doen ontstaan , is eene bepaling noodzakelijk. Wel kan 
toegegeven worden dat de mate van schuld in de meeste 
gevallen door den regter zal moeten worden in aanmerking 
genomen bij de bepaling van het quantum der straf, maar 
de regter moet toch in de wet eene aanduiding vinden dat 
de cuïpa levis geheel is uitgesloten. 

Ten einde aan dezen eisch te voldoen werd voorgesteld, 
hetzij eene omschrijving van het begrip in overcenstem-

(1) Art. 259 dat in het ontwerp 'Ier Staatscommissie niet voorkwam 
behoort niet te worden behouden. Hot {reval ia in art. 258 begrepen 
en de uitdrukkelijke vermelding kan alleen dienen om aan het woord 
„ opzettelijk " in 258 een veel te enge uitlegging te geven. Zeker, er 13 
ook wel culpose bigamie denkbaar (bijv. als iemand wiens huwelijk door 
echtscheiding ontbonden was maar die te goeder trouw de formaliteit 
van art. 276 B. Vf. verzuimd heeft, een nieuw huwelijk s'uit), maar 
dergelijke culpa verdient geen straf. 

ming met art. 418 van don (.'ode Pénal Beige, (1) hetzij eene 
verklaring, dat onder schuld verstaan wordt grove ouacht-
zaamheid of ontoorzigligheid. Kan de Begering zich met 
eene dezer delinitien vereenigen of wel zou zij eene hetere 
kunnen aanwijzen? 

Schuld. Ook ten aanzien van dit zoo belang-
rijke onderwerp w.jrde eenige uitvoerigheid ten 
goede gehouden. 

Terwijl hij die opzettelijk misdoet, zijn ver-
mogens verkeerd gebruikt , is de eigenaardigheid 
van de schuld deze dat men ze niet gebru ik t , 
waar men ze had behooren te gebruiken. Gebrek 
aan liet noodige nadenken, aan de noodige kennis 
of aan het noodige beleid, ziedaar het wezen 
van alle schuld. 

Hoeveel nadenken , hoeveel kennis, hoeveel be-
leid is er nu noodig om van schuld vrij te wezen, 
met andere woorden hoe groot moet het gebrek 
aan nadenken , kennis, beleid zijn om als schuld 
te kunnen worden toegerekend ? Is het vol-
doende dat men niet zóó nadacht, niet zooveel 
wis t , niet zooveel beleid aanwendde als de meest 
nadenkende, de meest kundige de meest voor-
zichtige mensen (culpa levis) V Of wordt ver-
eisciit dat men minder nadacht, wist, beleidvol 
was dan de mensch in het algemeen {culpa 
lata)'*. Zonder twijfel moet deze vraag in den 
laatsten zin worden beantwoord. Alleen die 
schuld (hetzij bewuste schuld of roekeloosheid, 
hetzij onbewuste schuld), behoort tot bet gebied 
van 't strafrecht die ia jbro eivili »culpa lata " 
genoemd wordt. De uitzonderingen die men op-
pervlakkig zou willen aannemen, zijn slechts 
uitzonderingen in schijn. Zeer zeker, hij dio 
bijv. in zijn beroep handelt of, zonder een he-
roep uit te oefenen, zonder noodzaak, eene 
beroepsbezigheid vervult, is tot meer nadenken, 
kennis , beleid verplicht dan de mensch in ' t 
algemeen. Maar ook voor hem is het voldoende 
dat hij zooveel nadenken, kennis beleid open-
baart als van de leden dier beroepsklasse in 't 
algemeen gevorderd wordt. 

Een geneesheer kan niet wegens culposeu 
doodslag worden vervolgd, op grond dat wei-
licht de uitmuutendste medicus, eene beroemde 
specialiteit, den patiënt in het leven zou hebben 
gehouden, maar alleen dan wanneer hij niet 
onderzocht, niet wist of niet deed datgene wat 
goede medici in 't algemeen onderzoeken, weten, 
doeu. Dezelfde onnadenkendheid, onkunde, on-
voorzichtigheid die voor den niet-medicus nog 
sleohts culpa levis zou zijn, kan voor den medicus 
culpa lata wezen. Maar culpa lata is steeds en 
voor all tn noodig. 

Uit het bovenstaande volgt , dat de Minister 
geen overwegend bezwaar zou hebben in het 
2de Boek de ui tdrukking taan wiens schuld te 
wijten is", te vervangen door: taan mens 
ÜUOVE schuld ie wijten is ". Wtnsciielijk acht 
hij de bijvoeging niet; de uitlegger behoort te 
weten dat de strafwetgever niet op den dili-
gentissimus paterfamilias, maar op den burger 
in 't algemeen het oog heeft. Als men ze 
echter, om misverstand to voorkomen, noodig 
ach t , dan zal hij zich daarbij nederleggen. 

Daarentegen kan hij onmogelijk voldoen aan 
den wensch om eene definitie van schuld in het 
Wetboek op te nemen. Om iets te beteekenen 
zou dergelijke bepaling een doctrinair karakter 
moeten bekomen en juist daardoor blijken niet 
in een Wetboek te huis te behooren. Art. 418 
Code Pénal Beige verkondigt, behalve een (zoo-
veel mogelijk te vermijden en gansch overbodig) 
negatief vereischte: » satis intention"enz.,niets 

(1) Est coupable d'homicide ou de lésion in volontaire, celui qui 
a cauaé Ie mal par défaut de préroyance oa de précaution, mai» 
sans intentioa d'attenter a la pereonne d'autrai. 
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anders don een deel van de door niemand be-
twijfelde waarheid dat schuld (onder anderen) 
in » déf'aut de. prévoyance ou de precaution" be-
stuat. klaar daaruit leert de rechter nieta boege* 
naiund dan 't geen hij i ook tonder wetsbepa-
ling, wel weten zou en wordt 11ij in 't minst niet 
wijzer ten aanzien van de vraag1 waarop het 
juist aankomt: wanneer men net bestaan van 
dergelijk dèfaut moet aannemen. 

De Commissie meent, na kennis genomen te hebbenvan 
het antwoord der Regering, niet nader on het opnemen 
vau eene definitie te mogen aandringen. Zij verheugt zich 
dat de Begering met haar van oordeel ia, dat voor het 
bestaan van schuld nog meer noodig is dan afwezigheid 
van overmagt cf toeval, on dat dus hij elke veroordeeling 
wegens schuld zal moeten worden aangetoond waarom bij 
ontstentenis van opzet de daad toerekenbaar is, — een ver-
eischte dat genoegzaam schijnt te worden uitgedrukt door 
de in dit ontwerp gemeenlijk gebezigde uitdrukking: hij 
aan wiens schuld te wijten is. tiet overige zal wel geheel 
aan het voorzichtig oordeel van den regter moeten worden 
overgelaten. De Commissie zou tegen de uitdrukking: grove 
schuld, als soms te beperkt en buitendien evenmin scherp 
begrensd, bezwaar hebben. 

TITEL I. 

Heerschappij der strafwet. 

Art. 1 , tweede lid. » Foor den vervolgde". Beier »*00f 
den dader", omdat juist het gevolg van deze bepaling kan 
zijn dat er geen «vervolgde" is. 

Ook » dader " ware volgens den Minister ver-
keerd , want, als geene vervolging plaats grijpt, 
weet men ook niet wie de dader is. Wen moet 
lezen » verdachte ", even als in art. 77. 

Art. 2. Zoo als de redactie nu luidt, zou kunnen betwij-
feld worden of iemand. <!ie zich in het buitenland bevindt 
en , van over de grenzen, hier te lande een strafbaar feit 

£leegt, onder het gebied der Ne lerlandsche strafwet valt. 
•aarom wordt voorgesteld te lezen: » de Nederlandsche 

strafwet is toepasselijk op ieder die zich schuldig maakt 
aan eenig binnen het Kijk in Europa gepleegd stafbaar 
feit". 

De verandering, die dan evenzeer in de 
artt. 3—7 zou moeten plaats hebben en tot zeer 
gedwongene zinsconstructie zou leiden, is niet 
noodig. 

Loens delicli is de plaats niet waar 't gevolg 
der handeling zich openbaart, maar waar ge-
handeld wordt, waar de handeling die tot 't 
wezen van 't misdrijf behoort, geschiedt. Dat 
deze, door de beste schrijvers aangenomen , leer 
ook die van den Ne lerbmdschen wetgever is, 
blijkt o. a. uit art. 8 Wetboek van Strafvor-
dering, waar misdrijven wier gevolg zich perse 
hier te lande openbaart. genoemd worden » mis-
d rij ven buiten 's lands gepleegd ". 

Volgt hieruit, dat loens delicli steeds is (gelijk 
art. 8 der wet houdende algemeene bepalingen 
voor de wetgeving van bet Koningrijk vero:.-
derstelt): de plaats waar de dader zich bevindt V 
Neen , want men kan zeer goed, door tusschen-
komst van een instrument, handelen op een 
andere plaats. Wie te Keulen een lasterlijk 
artikel op de post doet en het in eene Amster-
damsche courant doet publiceeren , pleegt zijn 
misdrijf te Amsterdam; in laatetgemelrie plaats 
geschiedt die handeling die zijn misdrijf afsluit, 
die het persdelict kenmerkt — de publicatie. 
Wie daarentegen een lid van den Regeerings-
raad met geweld te Kleef vasthoudt en hem 
daardoor verhindert de Vergadering te 's Hage 

bij te wonen, pleegt zijn misdrijf te Kleef; zijne 
handeling is aldaar vo!t.> i 1 en hier te lande 
heeft geenerlei strafbare handeling plaats ge-
hnd. lli't beswaar van mr. LUNTINÖ (zie zijne. 
Nota, hldz. 1) tegen de aan lulling van art. i02 
in art. 4 schijnt daarom ook niet juist. 

In hoever iemand, zich in het buitenland 
bevindende, hier te lande een misdrijf kan ple-
<Xt;n. is eene vraag waarop door de gekozen 
redactie niet wordt geprsejudicieerd enwierbe-
antwoording uien aan de wetenschap moetover-
laten. Wil men haar in de wet oplossen, dan 
zou men veel verder moeten gaan en, ook 
speciaal voor 't geval onderscheidene daders en 
in hleplichtigen in verschillende landen gevestigd 
:.ijii, een grootti reeks nieuwe artikelen moeten 
iulassehen. 

De Commissie dringt op wijziging der redactie niet ver-
der aan. De twijfel, waartoe de Memorie vau Toelichting 
aanleiding gaf, ü door c Ie nadere verklaring der Regeering 

Art. 4L —«. De Commissie kan zich niet vereenigen 
met het stelsel der Begering ten opzigte dor strafbare 
feiten, gepleegd buiten bet Kijk in Europa, een stelsel 
dat ook in ue afdeelingen slechts weinige voorstanders 
mogt vinden. 

De regeling welke in het ontwerp wordt voorgesteld is 
omslagtig, onduidelijk, onvolledig en dikwijls. onregt-
vaardig. Behoudens enkele wijzigingen ver.lienit eene rege-
lmg als die van § 4 van het Duitsohe Strafwetboek (1) verre 
de voorkeur. Volgens deze regeling moet de vreemdeling 
alleen wegens die in het buitenland gepleegde misdrijven 
hier te lande kunnen worden vervolgd, die het karakter 
van hoogverraad hebben, of tegen de oecouomische belangen 
van Nederland gerigt zijn; verder wegens scheepvaart-
misdrijven . die door een vreemdeling ten aanzien van een 
Nederiandsch schip kumien gepleegd worden, omdat omtrent 
die feiten het buitenland in den regel is de locus delicti; 
de landgenoot alleen voor die zelfde misdrijven of voor 
die feiten welke niet alleen door de Nederlandsche strafwet, 
maar ook in het land waar zij begaan werden met straf 
bedreigd zijin Dit laatste voorbehoud is een eisch der 
billijkheid. Een Nederlander moet niet strafbaar zijn voor 
feiten die de Nederlandsche wet straft, maar die hij in 
landen waar geen behoorlijke staatsmagt bestaat wettigt 
ter verdediging van leven of eer verpligt was te plegen. 
Evenmin voor de daden die de wet of de zeden van e°n 
ander land, waar hij vertoeft, wettigen. Men denke bijv. 
aan feiten welke, hier als bankbreuk straf baar, in België 
straffeloos zijn. 

Tegen du beginsel zou kunnen worden aangevoerd, dat 
de Nederlander dan onbeschermd zou zijn tegen mis-
drijven jegens hem door een Nederlander gepleegd in l an -
den , die eene behoorlijke strafwetgeving missen. De 

(l) Wegen dei im Auslande begangenen Verbrechen und Ver-
gehen findet in der Kegel keine Verfolgung statt. 

Jedoch kanu nach den Strat'gesetzen des Deutschen Keichs ver-
folgt werden: 

l ' l ein Ausliinder. welclier im Ausl.inde eine hocliveriiitherisclie 
Handlang gegen das Deutsche Keien oder einen Hundesstaat, oder 
ein Münzverlirechen oder als lieamter des Deutschen Keichs oder 
eines Uundesstaats eine Htadlliag behangen hst , die nach den Ge-
setzen des DeotSOfcea Reicus als Verbrechen oder Vergehen im Amte 
anzusehen ist ; 

2». ein Deutseher, welclier im Auslande eine laudesverratherisebe 
Handlang gegen das Deutsche Heien oder einen Bundesstaat, oder 
eine Hcleidigiing gegen einen Bundesfiirsten begangen nat ; 

3°. ein Deutseher, WrlsbST nn Auslande eine Handlang begangen 
na t , die nach den Gesetzen des Deutschen Keichs als Verbrechen 
oder Vergehen anzusehen und durch die Gesetzu des Orts, an welcheui 
sie begangen wurde, init Strafe bedroht ist. 

Die Verfolgung ist auch zulassig, wenn der Thiiter bei Iicgchung 
der Handlang noch nicht Deutseher war. In dicsem Kalle bedarfes 
jedocli eines Antrages der zustiindigen Üehiirde des Landes, i a 
welchem die strafbare Handlang begangen worden, und das aus-
landische Strafges"tz ist anzuwenden, sowc'.t dieses milder ist. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880. 
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Commissie ziet echter in dit bv.waar geen reden on; het 
stelsel niet aan te n men. .Men meende dat do Neder-
lander , welke in onbeschaafdeStreken vertoeft, weinig beat 
zal vinden l>ij de bescherming der Nederlandsche strafwet 
en bovendien zich vrijwillig aan ue gevaren onderwerpt 
welke eene niet georganiseerde maatschappij meebrengt, 
terwijl het niet aangaat op do feiten in die maatschappij 
bedreven nene wet twe te pnssnn Welke met het oog1 

op geheel andere toestanden werd geschreven. Wat 
eindelijk liet bezwaar betreft, dat een Nederlander niet 
tegen vreemdelingen wordt beschermd voor feiten in be-
sonaafde landen gepleegd, mee de men vertrouwen te 
moeten stellen op de wetgevingen van die landen. Wan-
trouwen zou allerminst een klein land als bet onie voegen, 
terwijl een groot land als Dnitschland de bescherming 
van zijne onderdanen tegen vreemdelingen buiteu'slauds 
aan den vreemden wetgever overlaat. 

Een ander stelsel, dat eveneens tegenover het Rege-
ringsontwerp werd gesteld , berust op het beginsel, dat 
"behalve voor eetiige zeer zware misdrijven, waarvoor 
zoowel vreemdeling als Nederlander zullen worden straf-
baar gestild, de Nederlandsche strafwet alleen toepasselijk 
is op den Nederlander, die zich buiteu'slauds schuldig 
maakt aan Benig misdrijf, ter zake waarvan de wet uit-
levering toelaat ingeval de schuldige een vreemdeling is. 
Met dit stekel kon de Commissie zich echter niet ver-
eenigen. Zij meende dat de vraag, hoever de heerschappij 
der Nederlandsche Strafwet ziek zou uitstrekken, alleen op 
gronden ontleend aan regt en billijkheid en aan de nood-
zakelijkheid om de veiligheid van den Staat te beschermen 
moest worden beantwoord, maar geenszins moge getoetst 
worden aan het bestaan van internationale verpligtingeu. 
De m i n d e r h e i d de r C o m m i s s i e , ofschoon Ban het 
territorialiteits-beginsel, dat de grond is voor het, stelsel dat 
de strafbaarheid afhankelijk stelt van de mogelijkheid tot 
uitlevering van vreemdelingen , veel waarde hechtende, 
kon zich echter te eerder bij het gevoelen der meerder-
heid nederleggen, omdat zij indirect dezelfde uitkomst 
wenscht te verkrijgen, uitgaande van de stelling, dat niet 
alleen de thans bestaande uitleveringswet ten eenen male 
onvoldoende is, maar dat het eenig in deze zuiver be-
ginsel uitlevering medebrengt voor alle misdrijven , — een 
beginsel dat men door alle beschaafde natiën zou wenschen 
gehuldigd te zien. 

De Commissie verwijst l.ier naar de nota van den heer 
LENTING , p. 1 , I. 

Art. 4 . 1°. Hier worden niet opgenomen art. 110, 
n°s. 3 en 4. Het gevolg daarvan zal zijn, dat in tijd 
van oorlog, volgens artt. ö en 81 , alsmede art. 75 van 
het Crimineel Wetboek voor het krijgsvolk te lande, de 
vreemdeling voor die feiten met den dood zal worden ge-
straft en volgens dit Wetboek de Nederlander niet met 
den dood. Bij de voorgenomen herziening der militaire 
strafwetgeving zal het noodig zijn deze wanverhouding 
te herstellen. 

2°. De opsomming in deze alinea is niet volledig. Als 
het ontwerp op de instelling eener postspaarbank wet 
wordt zullen de spaarbankzegels ontbreken, en het is te 
vreezen, dat later meerdere leemten zullen worden ontdekt. 
Het zou daarom wenschelijk zijn eene meer algemeene om-
schrijving te kiezen. De Commissie geeft in overweging 
alin. 2. te lezen: »aan eenig misdrijf ten opzigte van 
Rijksmuntspecien , Rijksmuntpapier , Rijksmerken of van 
Rijkswege uitgegeven zegels". De bedenking welke, op 
grond van de Memorie van Toelichting, p. 133, ad Tit. XI , 
•werd geopperd, dat het vervalschen of namaken van het 
Rijkszegel juist niet tot de misdrijven gebragt wordt, is 
niet afdoende, omdat eensdeels ouder Rij kszegels moeijelijk 
verstaan kan worden het Rijkszegel, en anderdeels omdat, 
wanneer de Nederlandsche strafwet het feit niet strafbaar 
stelt, hare toepassing van zelve is uitgesloten. 

3°. Aan het slot van deze alinea dient te worden bij-
gevoegd : » of aan het opzettelijk gebruik maken van eenig 
«Ier hier vermelde geschriften". Het gebruik maken toch 
wordt in elk opzigt met de valsebheid gelijk gesteld. 
(Zie Titel XII, Boek II.) 

4°. en 5°. Deze beide alinea's kunnen , naar het oordeel 
der Commissie , vervangen worden door de bepaling: » aan 
een seheepvaartiuisdrijf ten aanzien van een Nederlandsch 
schip of seevisschersvaartuig gepleegd". De misdrijven die 
het ontwerp bovendien opneemt en welke dese omschrijving 
niet omvat, vallen onder het bereik van art. 3 , en voor 
zoover dit niet het geval is, missen zij de kenmerken van 
buitengewoon zware vergrijpen of van aanranding van 
de veiligheid van don Staat, welko de regtvaardiging zijn 
voor de uitbreiding van de heerschappij der strafwet bui* 
ten de grenzen van het Rijk. Slechts ten aanzien van 
slavenhandel en zeeroof ontstond ernstige twijfel. — De 
m i n d e rh e i d d e r C o m m i s s i e was van oordeel, dat 
het internationaal belang medebrengt om de;:e ergerlijke 
feiten , welke uit den aard der zaak gepleegd worden op zee , 
waar niemand gei.ied voert, te Straffen, door wien en hoe zij 
ook worden gepleegd. Speciaal ten aanzien van den sla-
venhandel schijnt de vrees gewettigd, dat wij geen over-
eenkomsten zouden kunnen sluiten met vreemde mogend-
beden tot wering van het misdrijf, wanneer niet de ver-
pligting, maiir de bevoegdheid om het feit te straffen niet 
in beginsel in de Nederlandsche strafwet werd uitgedrukt. 
De C o m m i s s i e deelde echter in deze bezwaren niet. 
Zij was van oordeel dat de tcensehelijkheid om iuternatio-
nale verpligtingen op ons te nemen geenszins a priori 
vaststaat, terwijl de mogelijkheid om die verpligtingen te 
aanvaarden niet wordt weggenomen door het gemis van 
bepalingen in bet Strafwetboek, dat de strafbaarheid der 
feiten, onafhankelijk van internationale overeenkomsten, 
regelt. De omstandigheid dat de zse een gebied is dat aan 
niemand toebehoort kan, op zich zelf en afgezien van' 
bedoelde internationale regeling, bezwaarlijk een grond 
zijn voor den Nederlandschen wetgever, om feiten , die de 
veiligheid van den Nederlandschen Staat niet deren, excep-
tioneel onder de heerschappij der strafwet te brengen. 

Ter vereenvoudiging zou in dit artikel eene nieuwe 
alinea het feit kunnen vermelden thans omschreven in 
art. 6 , en dus 4°. kunnen gelezen worden: » aan een 
der misdrijven omschreven in Titel XXX van het Tweede 
Boek", terwijl dan als 5°. zou volgen de bovengenoemde 
kategorie: » aan een scheepvaartmisdrijf," enz. 

Artt. 4—7. De Minister erkent dat de een-
voudigheid te wenschen overlaat. Door de ge-
maakte wijzigingen meent hij de gemaakte 
bedenkingen zooveel mogelijk te hebben weg 
genomen. Voor zoover hij nog van de Com-
missie in zienswijze verschilt, worde het vol-
gende opgemerkt: 

Art. 4. 1°. Bij de voorgenomen herziening 
der militaire strafwetgeving zal de opmerking 
worden ter harte genomen. 

Art. 4. 4°. en 5 \ Door de voorgestelde 
redactie zou aan deze bepalingen eene betee-
kenis gegeven worden die zij nooit gehad heb-
ben en thans, nu misdrijven buiten 's lands 
door vreemdelingen tegen Nederlanders ge-
pleegd niet straf baar zijn, allerminst zouden 
mogen bekomen. 

Afgescheiden van zeeroof en slavenhandel 
(waarover dadelijk), waren de beide nommers 
hun oorsprong verschuldigd aan deomstandig-
heid dat sommige der strafbare feiten , in den 
31sten Titel van bet 2de en den 9den Titel van 
het 3de Boek omschreven , door den schipper 
en de opvarenden ook luiten boord kunnen ge-
pleegd worden. Ten einde dit duidelijker te doen 
uitkomen, is thans een afzonderlijk art. 7 
nieuw aan dit onderwerp gewijd. Vermelding 
van bijzondere artikelen is daar achterwege ge-
laten ; het spreekt wel van zelf dat daar slechts 
bedoeld zijn die misdrijven en overtredingen die 
schipper en opvarenden buiten boord kunnen 
plegen. 

Daarentegen wordt in art. 4, n°. 4 de zeeroof 
genandhaafd. Volgens het voorstel der Com-
missie zou wel gestraft worden de vreemdeling 
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die tegen een Naderlanduch vaartuig leetroof 
pleegt; niet echter de Nederlander die een 
vreemd ichip aanvalt; ja zelfs dun niet all lnj 
liet deed varende op een (oorspronkelijk) Neder-
landsch vaartuig) art. 3 «OU niet baten, want 
volgens liet volkenrecht, welks regelen in art. 8 
erkend worden, wordt een schip door het plegen 
van zeeroof gedenationaliseerd. 

Sints eeuwen is algemeen aangenomen dat 
zeeroof is een misdrijf tegen het volkenrecht, 
tegen alle staten; aoor alle Staten te beteu-
gelen ; dat de zeeroover is een » huslis gtnerii 
humani" , justiciahel in eiken Staat wiens 
marine hem heeft bemachtigd, onverschillig 
welke de nationaliteit was hetzij van bet roof-
schip , hetzij van de aangevallen schepen , hetzij 
van den zeeroover, hetzij van zijn slachtoffers. 

Ook in onze dagen is dit de leer van de 
beste Eugelsche, Amerikaansche, Fransche en 
Duitsc'.ie schrijvers: 

PHILLWORB. Cor.imentaries upou International 
Law. Vol. I (1834) bil. 379. »To whatever country 
the Pirute may have originally belonged, he is 
justiciableeverywhere; his detestable occupation 
lias made him hostis humani yeneris , and iie 
caunot upon any ground claim immunity from 
the tribunal of his captor." 

WHEATOX. Elements dn droit international, 
3ème Editiou. Tom I , hl. 141, » Le pouvoir 
judiciaire de chaque Etat Souverain s'étend a 
Ja poursuite de certains crimes contre le droit 
des gens et eutre autres du crime de piraterie." 

OUTOLAN. Regies intemationales et Diplomatie 
de la mer, 1864. Toinel, bl.208. »I1 est permis 
et ordonné a chacun de leur courir sus et de s'en 
emparer par tous les moyens possibles ; et 1'état 
dont les citoyens en ont fait la capture, est 
appelé avant tous a leur faire subir lajuste pu-
nition de leurs crimes." 

HKITTER. Bas EnropaiscUe Völkerrecht, 1861, 
bl. 191. » Jeder Staat, der sich ihrer bemachtigt, 
ist befugt sie nach seinen Gesetzen zu richten." 

De Minister onthoudt zich van verdere aan-
halingen. Het geldt een punt waaromtrent 
geen twijfel bestaat. Trouwens wat zou prak-
tisch van 't verlaten van 't beginsel 't gevolg 
zijn? Of dat de Koninklijke Nederlandsche 
Marine niet meer bevoegd zou zijn tot de ver-
vulling van een internationalen plicht mede te 
werken, dan na den zeeroover beleefd te hebben 
laten vragen of hij soms ook een Nederlander 
gemolesteerd heeft. Of dat zij, wijzer dan de wet, 
het roofschip in den grond zou boren of den 
zeeroover , zonder vorm van proces , ophangen 
aan de ra. 

Daarentegen heeft hij gemeend te kunnen toe 
geven aau het verlangen om den slavenhandel 
uit art. 4 te verwijderen. Het, is niet te ont-
kennen dat gelijkstelling van slavenhandel en 
zeeroof nog niet als alijemeene regel van volken-
recht kan worden aangemerkt. 

Art. 5. De Commissie geeft, naar aanleiding van het-
geen reeds boven opgemerkt is , in overweging dit artikel 
te lezen als volgt: 

»De Nederlandsche strafwet is toepasselijk op den Neder* 
lander, die zich buiten het Rijk in Europa schuldig maakt: 

>1°. aan een der misdrijven , omschreven in de Titels I 
en II van het Tweede Boek; 

»2°. aan een feit, hetwelk door de Nederbmdsrhe straf-
WOt >ll misdrijf wordt beschouwd en dat d< w de wet van 
het land , waar het gepleegd is, met, straf is bedreigd. 
De vervolging ka:: ook plaats beuben , iudiou da dader 
bij het plegen van het feit nog geen Nederlander was." 

De laatste alinea is daarom , in navolging van het Duit-
sche strafwetboek , opgenomen , omdat zich het geval zou 
kunnen voordoen .'at een vreemdeling na het plegen van 
een misdrijf Nederlander werd. In dat geval zou uitlove-
ring onmogelijk zijn en, zonder bedoelde bepaling, evenzeer 
vervolging krachtens dit ariikel. 

De laatste zinsnede van § 4 van het Duitscho wetboek 
werd niet overgenomen ; zij bevat eene al te fijne onder-
ncheiding. Men wordt Nederlander met al de voerregten, 
maar ook met alle bezwaren daaraan verbonden. 

Art. 5. 1°. De artt. 227, 258, 442 en 443 
moeten vermeld worden. In art. 227 geldt het 
een fait dat de vreemde justitie zich niet zal 
aantrekken; in art. 258 een feit dat in ' t buiten-
land niet overal strafbnar is en juist bij voorkeur 
in 't buitenland gepleegd wordt. In de artt. 
442 en 443 feiten die niet in een land gepleegd 
worden. 

Da Commissie ziet geen bezwaar in het opnemen der 
voorgestelde artikelen. 

2 \ Het geval dat een vreemdeling na het 
plegen van een misdrijf, Nederlander wordt, 
zal, naar het oordeel van den Minister, niet 
licht voorkomen. Geldt het een ernstig misdrijf, 
dan zal het in üe zes jaren van verblijf hier te 
lande, die aan de naturalisatie moeten vooraf-
gaan en bij de informatien die, bij verzoek om 
naturalisatie , worden ingewonnen, wel ontdekt 
worden en de naturalisatie achterwege blijven. 

. Had het misdrijf een minder ernstig karakter, 
dan is het toch verjaard (art. 79:). Ook schijnt 
het min logisch een artikel, dat de Nederlandsche 
wet alleen toepasselijk verstaat op den Neder-
lq,nder die zich schuldig maakt, te eindigen 
met de opmerking dat onder dien Nederlander 
ook een vreemdeling begrepen wordt. 

Bij het mondeling overleg heeft de Commissie den Mi-
nister er op gewezen 1°. dat do daders van ernstige mis-
drijven dikwijls geruimen tijd onbekend blijven , zoodat 
het ligt mogelijk is dat misdadigers zouden worden ge-
naturaliseerd, die men na de naturalisatie niet zou kun-
nen straffen en evenmin uitleveren; 2°. dat natura-
lisatie niet het eenige middel is waardoor men Nederlander 
wordt; men denke bijv. aan de vreemde vrouw die met 
een Nederlander in het huwelijk treedt. 

De Minister heeft daarop verklaard dat hij geen over-
wegende reden had om niet aan den wensch der Com-
missie te voldoen. 

Art. C. » hem " is in » den Nederlandschen 
ambtenaar" veranderd, omdat, wegens de wijzi-
ging van art. 5 , medeplichtigen niet onvoor-
waardelijk strafbaar mogen worden gesteld. 

Art. 7. Dit artikel gaat te ver. Niet alleen beaamt 
de Commissie de aanmerking van den Raad van State 
(pag. 8), maar zij meent ook dat een Nederlander in den 
vreemde dikwijls door de zeden van het land waar hij 
zich bevindt tot tweegevecht kan gedwongen worden. In 
die gevallen te straffen ware niet te billijken. Vooral nu 
het ontwerp de uitdaging tot tweegevecht strafbaar stelt, 
zou het artikel zonder bezwaar geheel kunnen vervallen. 

Art. 7 (oud). Dat dit artikel inderdaad te ver 
ging stemt de Minister gereedelijk toe. Ook van 
den Nederlander die het land verlaat om even 
over de grenzen te duelleeren, behoeft wegens 
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de nieuwe redactie van art. 5 n°. 2 , niet ge-
sproken te worden daar zoowel in Duitschland 
als België het duel strafbaar is en dergelijke 
poging tot wetsontduiklng dua niet zou slagen. 

Art. 7 (nieuw). De Minister verwijst naar 
zijn antwoord ail art. 4 , n°. 4 en 5. 

TITEL l i . 

Strafstelsel. 

Tuehthnis. De Commisaie kan xich met het stelsel 
van het ontwerp, om geen zwaardere vrijheid straf dan geven* 
genisstraf aan te nemen, wel vereenigen. Eeno m i n d e r 
h e i d was niet van dat gevoelen. Zij zou geenszins terug 
willen keeren tot net stelsel van ontoerende en niet ont-
eerende straffen, maar in sommige gevallen: bijv. hij 
recidive zou eene zwaardere vrijheidstraf, bijv. opsluiting 
gedurende een gedeelte van den straftijd op water en 
brood, hoogst wensciielijk zijn. Voor sommige misda-
digers is de eenvoudige vrijheidsberooving, zelfs met ver-
piigten arbeid , geenszins een groot leed. In verzwaring 
van de omstandigheden waaronder de gevangenis wordt 
ondergaan, behoort een middel gevonden te worden om 
de dwingende kracht der poenale sanctie ook voor hen 
te behouden. De Commissie verwijst naar de Nota van den 
heer LENTING , p. 2, II. 

Doodstraf. De Commissie is met de Regering van oor-
deel, dat er geen termen bestaan om terug te, komen op 
de beslissing, ten aanzien van dit punt in 1870gevallen. 
In de afdeelingen openbaarde zich verschil van gevoelen, 
ofschoon men vrij algemeen erkende, dat den Staat zor.der 
twijfel het regt toekomt om de doodstraf toe te passei:. 
Vele voorstanders der doodstraf meenden dat zij onmisbaar 
is en beriepen zich hoofdzakelijk op de gronden aange-
voerd in het uoor de Regering overgelegd advies van de 
heeren MACXAY c. S. Anderen daarentegen verklaarden 
uitdrukkelijk, dat zi j , ofschoon in 1870geen voorstanders 
van de afschaffing, thans niet gouden willen medewerken 
tot wederinvoering, nu de statistiek had aangetoond, dat 
door het ontbreken dier straf de zware misdrijven niet 
waren toegenomen; ofschoon hiertegen weid opgemerkt, 
dat alleen een stat'stiek van de gepleegde aanslagen on 
het leven , niet eene van de geregtelijk behandelde dood-
slagen eenig afdoend bewijs zou leveren. Belangrijk werd 
het echter door sommigen geacht dat de Kamer werd in staat 
gesteld met de meeste nuauwkeurigheid de gegevens der 
statistiek te onderzoeken , en uien wenschte daarom van de 
Regering eene opgave te ontvangen van al Ie aanslagen op 
het leven , zoowel van moord als doodslag na de afschal'-
fing der doodstraf hier te lande gepleeg! , met eene ver-
gelijking met die welke over oen zelfde aantal jaren vóór 
dien tijd he-djen plaats gegrepen. Aan eene statistiek-
van de gepleegde moerde» alleen werd weinig gewigt ge-
hecht , omdat de voorbedachte niad bij overigens zeer 
gevaarlijke misdrijven dikwijls nioeijeüjk te bewijzen is. In 
het Voorloopig Verslag van liet IVde Hoofdstuk der Btaaia* 
begrooting werd reeds aangedrongen op de niededeeling 
van de hier bedoelde gegevens. 

De Commissie ziet evenwel in de overlegging van een 
dergelijke statistiek geen nut. 

Ook de wederinvoering der lijfstraffen vond in de afdee-
lingen warme voorstanders, zelfs onder hen die de afschaf-
fing der doodstraf toejuichten. Tegenover de opmerking 
dat die straffen niet passen in een stelsel dat niet op de 
afschrikking.-t'ieorie is gebaseerd, dat zij schier algemeen 
èn door de ondervinding en door de erimiualisteu zijn ver-
oordeel I , dat. door de. toepassing der straf de gestrafte 
wordt gedemoraliseerd en tot wrok en wrevel voor de 
ondergane schande wordt aangezet , beriep men zich op 
het feit, dat dikwijls de gevangenis niet minder demora-
liserend werkt en aan den anderen kant voor sommige indi-
viduen naauwlijks als straf kan worden aangemerkt. Men 
wees op het voorbeeld van Engeland, waar gebleken is , 
dat men sommige misdrijven niet bad kunnen beteugelen 

dan nadat men er toe overgegaan was de schuldigen aan 
den lijve te tuchtigen en op Saksen , waar de Minister 
van Binnenlandeche Zaken , onlangs geïnterpelleerd over 
liet ergerlijke toenemen van hehdai'ij met bedreiging, 
moest erkennen daartoe geen beter middel te weten dan 
de wederinvoering der lijfstraf (I'rügelstrnfe). 

iJe Commissie is echter van oordeel, dat de Regering 
op goede gronden geeue wederinvoering der lijfstraffen 
heelt voorgesteld. 

Deportatie. Het voor en tegen dezer straf werd zoowel 
in de afdeelingen als in de Commisaie bepleit. De voor-
standers zouden haar als eene doelmatige straf nevens de 
levenslange gevangenisstraf voor het leven willen bedreigen. 
Zij geeft minder kans van ontvlugting , minder aanleiding 
tot ontslng vóór het einde van den straftijd. Zij is meer 
afschrikkend en dus meer geschikt om de doodstraf te ver-
vangen. Als zoodanig is zij noodzakelijk. Het absolute 
bewijs vanden meer afsehrikkenden aard te leveren i s , men 
erkende liet, niet mogelijk, maar evenmin is het bewijs te 
leveren dat het voorgestelde strafstelsel genoeg afschrik-
wekkend is. De Memorie van Toelichting acht bovendien 
de straf niet wensciielijk omdat (pag. 24 en 25) : 1°. het 
strafstelsel eenvoudig moet zijn en deportatie eene com-
plicatie zou wezen. Dit bezwaar werd beantwoord met de 
opmerking dat vergelijking van straf mogelijk blijft, 
wanneer men den regter bij de misdrijven, waartegen 
levenslange gevangenis wordt bedreigd, de keuze laat 
tusschen deze en depoitatie; 2°. deportatie niet behoort 
in een stelsel dat straf dienstbaar maakt aan de zedelijke ver-
betering van den misdadiger. Uok dit bezwaar is niet 
klemmend als deportatie nevens levenslange gevangenis 
wordt bedreigd, want ook daar zou het evenzeer moeteu 
geldeu ; 3°. de uitvoering der straf niet kan geschieden 
onder de verantwoordelijkheid , immers niet onder het on-
middellijk toezigt van den bij de zaak betrokken Minister. 
Daartegen geldt dat de uitvoering der straf zal staan onder 
het onmiddellijk toezigt van de koloniale autoriteit en dat de 
uitvoering, als zij eenmaal goed geregeld is, moeijelijk de 
noodzakelijkheid vim ingrijpende veranderingen kan doen 
ontstaan. De tegenstanders gaven niet toe dat levenslange 
deportatie zwaarder straf zou zyuofiueer zou afschrikken 
dan levenslange gevangenis, en daardoor verviel naar 
hunne meening de voornaamste grond voor liet betoog ten 
voordeele der deportatie. De straf zou bovendien slechts 
voor enkele gevallen gelden en daardoor te kostbaar en 
te omslagtig worden. Zij zou óf zijn opsluiting in eene 
koloniale gevangenis, en dan zou deportatie volkomen over-
bodig zijn, óf dienen tot kolonisatie, maar deze is voor een 
klein land op zich zelf reeds bezwarend , terwijl tenslotte 
een geschikt verbanidngsoord niet is aan te wijzen. Ue 
overgelegde , te dezer zake tusschen de Departementen van 
Koloniën en van Justitie gewisselde rapporten en corres-
pondentien geven daaromtrent geen voldoende zekerheid. 
Wel wordt ook in de Memorie van Toelichting (pag. 25) de 
mogelijkheid dat een eiland zou zijn aan te wijzen dat u i t 
een hygiënisch oogpunt geschikt i s , toegegeven, maar de 
waarschijnlijkheid dat zulk eene plaats uit anderen hoofde 
zeer ongeschikt zou blij keu te zijn, is zoo groot dat een nader 
gemeenschappelijk onderzoek der genoemde Departementen 
waarop door de voorstandem der deportatie nog werdaan-
gedrongen , ten eenen in.de overbodig schijnt. De Commissie 
acht deze bedenkingen overwegend en vereenigt zich dan 
ook met het gevoelen der Regering om de deportatie niet 
in het strafstelsel op te nemen. 

Geca ugeu isa tra f. 

A. Duur. Lcwusbiage//evaiigenis. Eene m i n d e r h e i d i n 
d e Co m m i s s i e omhelsde het gevoelen, ook in do afdee-
lingen verdedigd, dat levenslange gevangenis niet in 
het strafstelsel moet worden opgenomen Vooreerst is levens-
lange vrijheidsberooving in strijd niet het stelsel van het 
ontwerp, di t uitgaat van destelling dat geen veruordeelde 
voor verbetering onvatbaar is en dus vooruitzigt op het 
terugbekomen der vrijheid behouden moet blijven. Ten 
andere werkt de straf niet gelijk. Jonge misdadigers worden 
veel zwaarder gestraft dan oudere. Eindelijk beneemt de 
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veroordeel ing tot deze zwaarste vrijheidsstraf de mogelijk* 
beil om later begane misdrijven te straffen. De ( 'om-
m i s s i e deelt in deze bedenkingen niet. Al moge men 
aannemen dat alle gevangenen voor verbetering vatbaar rijn, 
'dan behoeft, men niet tevens aan te nemen nat ll»Z» \ e i -
betering door den levenslangen duur belet wordt. Te bo-
weren dat verbetering onmogelijk ia voor he*u die geen 
lioop beeft om terug te keeran in de maatschappij, schijnt 
eene miskenning van het begrip van verbetering te zijn. 
Indien men aanneemt dat iemand gedurende en zefs door zijn 
straf verbeterd wor.lt, dan volgt, daaruit niet dat levens-
lange gevangenis moet worden afgekeurd, daar bet begrip 
van straf geenszins meebrengt (lat gevangenen na hunne 
verbetering of bekeering op vrije voeten moeten worden 
gesteld. Ter vervanging van de doodstraf il levenslange 
gevangenisstraf onmisbaar. Zonder een dier beide straffen 
zoude er geen behoorlijke verhouding meer baataan tuaachen 
de krenking van het regt en de voldoening van in-t ge-
krenkte regtagevoel. Ook het tweede beswaar ia nietover-
wegend. Immers bij alle vrijheidsDernoving, ook bij do 
tijdelijke, zal ongelijkheid onvermijdelijk zijn en vaak do 
jongere relatief zwaarder worden gestraft dan de oudere. 
En wat de laatste bedenking betreft mag worden herinnerd 
dat zij ook geldt bij de doodstraf vóór de voltrekkii g e n bij 
tijdelijke gevangenisstraf toegepaat op lieden van leeftijd, 
doch dat de ondervinding in dit opsigt geene praktische 
bezwaren heeft aau de band gedaan, terwijl van bet be-
gaan van nieuwe misdrijven rol worden teruggehouden, 
door het verlies van de kans op gratie en door strengere 
tucht. Ook gaat bet niet aan ju 't algemeen de strafmaat 
te verlagen, enkel om gelegenheid ie hebben. na afloop 
van een straf nog een andere te kunnen opleggen, eeu 
beginsel da1, tot de zonderlingste consequenties zou leiden. 
De Commissie vereenigt zich dus met het gevoelen dei-
Regering om deze hoogste vrijheidsstraf in het strafst.Isel 
te behouden. 

Minimum der tijdelij'ke gevangenisstraf. Overeenkomstig 
de meerderheid in de afleidingen acht de Commissie het 
aangenomen minimum te boog. Bij het wegvallen van 
bet systeem der verzachtende omstandigheden, moet het 
minimum zoo laag mogelijk worden gesteld, om te voor-
komen dat de regter in sommige gevallen genoodzaakt zou 
zijn eene zwaardere straf op te leggen dan hij billijk acht. 
Waar nu alternatief gevangenis en boete bedreigd is , zal 
de regter alleen boete kunnen toepassen, maar waar 
uitsluitend gevangenisstraf is bedreigd, zal het regt van 
gratie ten onregte het eenig middel van redres kunnen 
zijn. Bij de groote vrijheid in de mate der op te leggen 
straf bij dit ontwerp den regter gelaten , ziet men er 
geen bezwaar in to bepalen: »de uuur der tijdelijke ge-
vangenisstraf is minstens één dag ". 

Maxim tan der tijdelijke gevangenisstraf. Het verschil 
tuaachen de levenslange gevangenisstraf en het aaiigc-
nomen maximum der tijdelijke komt der C o m m i s s i e te 
groot voor. Erkende men dat in vele gevallen 15 jaar voldoende 
zou zijn, toch kunnen zich andere voordoen, waarin de 
leeftijd van den dader bet wenschelijk zou maken , met 
bet oog op liet door hem gepleegd mis irijf. eene vrijheids-
berooving voor langeren tij 1 uit te spreken. Bovendien ia de 
termijn van 20 jaar langzamerhand in de volksovertuiging 
als strafbedreiging tegen zware vergrijpen doorgedrongen. 
Het schijnt daarom aanbeveling te verdienen cm hierin 
niet van hetgeen op dit oogenblik bestaat af te wijken ; 
immers de voordeden van eene verkorting van liet maxi-
mum met eenige jaren zijn uiet aangetoond en springen 
ook geenszins in bet oog. 

Naast de levenslange gevangenisstraf zou dan, ter keuze 
van den regter, een gevangenisstraf van 25 jaren moeten 
gesteld worden. 

De m i n d e r h e i d in d e C o m m i s s i e bad eciiter ern-
stig bezwaar tegen eene langere tijdelijke gevangenis dan 
van 15jaren, en achtte de gronden, daartegen op pag. "28 
der Memorie van Toelichting aangevoerd, overwegend. 

Het was den Minister aangenaam te bespeu-
ren dat ook de Commissie nóch doodstraf, nóch 
lijfstraffen , nóch deportatie weuscht op te ne-
men en dat zij zich met 't behoud der levens-
lange vrijheidstraf vereenigt. 

Aan den wensch om liet minimum der govan-
genisstraf tot op één .'• .. to verminderen ia 
(art. 10) voldaan. Op de gronden in de .Memorie 
van Toelichting uiteengezet, blijft de Minister 
verbooging van bet unutiinum boven iu 15 
(nap. 20) jaren onraadzaam achten. 

Op dit laatste punt kan de Cunimi.s--.ie zich, bij gehouden 
nader overleg, vooral ook op grond der uitbreiding van 
de celstraf tot vijfjaren, met den Minister vereonigen. 

B. Aard tan het getaugmlsstelsel. Be Co in m i s s ie kan 
zich in hoofdzaak wel met de voorgestelde regeling vereenigen. 

Eene m i n d e r h e i d echter was van een ander gevoelen. 
De krachl van het voorgedragen strafstelsel ligt ui(-

tl uitend di ;.et guvaugjuustelsöl. Nu zijn levenslange ge-
vangenUitraf en driejarige celstraf ongetwijfeld kracht-
bezittende elementen. Maar reeds aan het effect derstraf-
bedreiging wurut ten aanzien van de lijdelijke gevangenis-
straf afbreuk gedaan zoowel door bet beginsel van art. 3 5 , 
als door de toepasselijkheid der voorwaardelijke invrijheid-
stelling op de driejarige celstraf, en , wat dit laatste gevolg 
aangaa t , juist dus in do gevallen , die dour de Regering 
(zie Mem. v. Toel., p. 38 en aldaar noot 2) beschouwd 
worden de meest frequente te zullen zijn. 

En hoe zal het nieuwe stelsel werken ten aanzien der 
ttntfoepauiag? De Memorie van Toelichting (blz. 29-31) 
zoekt te regt het zwaartepunt in de celstraf, wier u i t -
breuling zeker goedkeuring verdient. Die straf, die nooit zal 
kunnen zijn een afdoend moraliserend middel , zal al thans 
een voorbehoedmiddel blijven tegen de morele Lesmeiting 
der gemeenschap. Maar boe daarmede te rijmen de over-
g a a g tot die gemeenschap na driejarige afzondering? De 
Regering ziet legen het mogelijke ge\aar *an dienover-
g a u g eeu correctief zoowel in de voorafgegane afzondering, 
als in cte geclassificeerde gemeenschap. Zij maakt zich 
echter daaromtrent illusien. De uit de cel gekomen ge-
vangenen zullen in den regel geene verbeterd* veroordeelden 
zijn; maar wel zoodanige, oij wie de kwade rei g ingen 
die iu de afzondering welligt gesluimerd hebben, juist door 
de gemeenschap weder zuilen worden opgewekt De clas-
sificatie, zij moge dan op hetere grondslagen gevestigd 
worden, zal falen, gelijk zij overal gefaaid beeft, waar 
men in haar bet middel gezocht heeft om onderling be-
derf te voorkomen. Reeds de voornaamste factor, het ge-
drag, heeft de eigenschap van onvermijdelijke bedriegelijk-
heid. Het is een door alle deskundigen op bet gebied van 
het gevangeniswezen erkend feit,, dat juist de trgtte boeven, 
die gevangenen zijn die zich het best gedragen, dat i s : 
die zich het gewilligst aan de gevangenistucht onderwerpen. 

Dat goed gedrag in de gevangenis zal intusschen zijn de 
voorwaarde waarvan de conditionele invrijheidstelling af-
bangt. Maar dan heelt men ook te verwachten , dat niet zel-
den huichelarij en OOgeudiensi, waardoor ook de meest ge-
oefende meiisciienkeimer zal kunnen misleid worden, liet 
middel zullen zijn, om bet voorregt van bet voorwaardelijk 
ontslag te verkrijgen e.i dat terugkeer in de maatschappij 
ouk aan de gevaarlijkste veroordeelden zal kunnen wor-
den gegund. Tegen dit gevaar levert de opdragt der beslissing 
aan den Minisier van Justitie (ait. 22) geen waarborg , 
waar deze moet afgaan op de inlichtingen van anderen, 
die zells tut in de laagste sferen van de beambten van het 
gevangeniswezen moeten wurdeu ingewonnen. En hoe zal 
nu de maatschappij beveiligd worden tegen de mogelijke 
gevaren, waaraan deze terugkeer van voorwaardelijk ont-
slageuen haar kan blootstellenV Door een streng politie-
toezigt , d a t , in andere landen niet eene krachtig georgani-
seerde politiemagt mogelijk , in ons land niet ligt uitvoer-
baar zal zijn , en d a t , wel verre van , zoo als de Begering 
meent , het vinden van eene kostwinning door den on t -
slagene te bevorderen, integendeel den strijd tegen het 
wantrouwen en de vooroordeelen, waarmede ontslagen ver-
oordeelden te kampen hebben, nog moeijelijker aal maken. 
De ontslagenen zullen eene tusschenklasseinde maatschappij 
vormen (noch vrijen noch gevangenen) wier plaats mreije-
lijk i.s aan te wijzen. Do inededeelingen omtrent de werking 
van het voorwaardelijk ontslag in 1'ruissen bewijzen, da t 
do herroeping zelden voorkomt. Maar bewijzen ze , dut de. 
maatschappij daar te lande beveiligd blijft tegen de ont-
alagenen, wanneer hun het scherpsnij< lende Damocles-
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zwaard van een J'ruissiseh politietoezigt niet ineer boven 
het hoofd hangt? Het Duitsche gevangeniatelsel kun Loven-
dien ligt verandering ondergaan, wanneer de nieuwe -̂o-
vaiïgeniswet, waarvan bet ontwerp aanhangig is, zal 
worden ingevoerd, en de invloed daarvan op liet stelsel 
van liet voorwaardelijk ontalag is onzeker. 

Mnar al moge bet stelsel in audere landen goed werken, 
hier te lande zou het weinig in den imaak vallen en uit-
kwpen o]) liet zoo algemeen afgekeurde toezigt der booge 
politie. Bovendien, waartoe is bet noodig? Belooning voor 
goed gedrag kan men geven door vermindering van straf. 
Én om welke reden zal men dan herroepen? Wordt een 
strafbaar feit gepleegd, dan komt ook zonder dit middel 
de delinquent weder in hechtenis, maar wat zal men verstaan 
onder hem »die zieh llecbt gedraagt"? En wie zal dit 
heoordeelen? Zal niet verschil van persoonlijke inzigten 
daaromtrent, welligt van mindere politiebeambten, tot aller-
lei willekeur aanleiding moeten geven Y 

Vraagt men nu welk ander stelsel dat van het ontwerp 
zou mot-tt-n vervangen, dan wordt bet antwoord gegeven 
door de Memorie van Toelichting, blz. 31 al. uit. Wrj moeten 
voortgaan op den weg , dien wij sedert 2S jaren met goed 
gevolg hebben afgelegd; liet cellulaire stelsel uitbreiden niet 
slechts tot len maximum van 3 jaren, maar van zoodauigen 
duur als noodig is, om de celstraf, nevens de levenslange 
gevangenisstraf, te doen zijn de cenU/e vrijheidstraf, behou-
dena de uitzonderingen ten aanzien van hen , die ongeschikt 
of niet in staat zijn ue straf te ondergaan. De vrees dut hiiig-
durige celstraf geraerlHk is voor ligchaam en geest, is over-
dreven. Die nadeelen zijn evenzeer te vreezen bij eene drie 
jaren durende celstraf, en juist te eerder gedurende dit tijd-
perk , omdat de ondervinding leert, dat nadeelige gevolgen 
der straf zich meestal in den eersten tijd der gevangenschap 
vertoonen. Dat langdurige celstraf zonder nadeel voor 
ligchaam en geest kan worden endergaan, leert het voor-
beeld van andere landen. In het Groothertogdom Baden 
was het maximum der straf vóór de invoering van het 
Duitsche strafwetboek zes jaren , en zoo weinig werden in 
de cellulaire gevangenis te Bruchsul nadeelige gevolgen 
eener meer dau driejarige afzondering ondervonden, dat, 
toen het nieuwe wetboek in werking kwam, al de ge-
vangenen die langer dau drie jaren eenzame opsluiting 
hadden ondergaan, verkozen in de cel te blijven. .Maar 
vooral kan op België worden gewezen, waar het sedert 
1860 regel is, dat al de vrijheidstraffen in afzondering 
worden ondergaan, en wel sedert 1870 naar eene bij eene 
wet van 4 Maart van dat jaar ingevoerde strafschaal, welke 
ten gevolge heeft dat het maximum der celstraf is een 
duur van tien. jaren. Dat stelsel werkt zonder de gevreesde 
nadeelen. Het blijkt vooreerst daaruit, dat de bouw van 
cellulaire gevangenissen in België in bijna allearrondisse-
menten voltooid is, om de straf op alle daarvoor geschikte 
veroordeelden te kunnen toepassen. Maar ook blijkt de voort-
durend goede werking uit de getuigenissen van de hoofd-
ambtenaren die in België met liet toezigt op het gevan-
geniswezen zijn belast, gelijk ojk uit die van vreemde 
bevoegde beoordeelaren, die op de. plaats zelve het Belgis-.-he 
gevangenisstelsel hebben onderzocht. De rapporten van 
den administrateur des établissernents pénitentiaires over 
1809, 1875 en 187G/7 kunnen daaromtrent met vrucht 
geraadpleegd worden, even als de verhooren van den 
inspecteur-generaal der Belgische gevangenissen, STEVENS, 
bij de parlementaire enquête, die krachtens eene wet van 
25 Maart 1872 in Frankrijk plaats had. (1) Uit de com-
missie, met deze enquête belast, werden twee leden ge-
delegeerd tot onderzoek van het gevangeniswezen in België. 
In hun rapport wordt herhaaldelijk op grond van naauw-
gezet persoonlijk onderzoek geconstateerd, dat de cel-
straffen van langen duur in de gevangenis te Leuven 
zonder nadeel voor ligchaam en geest worden ondergaan. 
Geheel hetzelfde oordeel velt een hoofdambteuaar van het 
1'ruissische ministeri» van justitie , dr. STARRE, die op last 
zijner Uegering de Belgische gevangenissen beeft bezocht 
en de resultaten van zijn bezoek heeft openbaar gemaakt 
in een te Berlijn in 1877 uitgegeven werk, getiteld: Das 
Belgische Gefangnisswesen. 

(1) Zie de parlementaire documenten der Fransche Assemblee 
Nationale 1873. Enquête parlementaire sur Ie regime iles étuHissetnenls 
pénilcniiairet, t. I I , p. 25—54. 

Bij dergelijke resultaten van langdurige celstraf elders, 
schijnt proefneming met een stelsel, dat reeds in beginsel 
hier proef houdend is bevonden , meer geraden dan met 
het Lij ons volkomen onbekend stelsel van het ontwerp, 
en zou het gevangenisstelsel kunnen gegrond zijn op do 
volgende beginselen, 

lieiioudens hetgeen omtrent de afzonderlijke hechtenis 
zal worden besloten,is er slechts ('•éne gevangenisstraf en 
deze wordt geheel in afzondering ondergaan. 

Bij de toepassing van dat beginsel wordt de eenzame 
opsluiting beschouwd als eene zwaardere straf dan dege-
meenschappelijke. 

Uitzondelingen op het beginsel worden toegelaten met 
het oog op don leeftijd en den ligchamelijken of ziels-
toestand van den gevangene. 

Het maximum der cellulaire gevangenisstraf is negen 
jaren, hetgeen in de gevallen, bedoeld Lij art. 10, alm. 8, 
tot twaalf jaren kan verhoogd worden. 

De wet stelt tusschen den duur der eenzame en dien 
der gemeenschappelijke gevangenisstraf eene verhouding 
vast, die tot rigtsnoer strekt, hetzij voor den regter, als 
de redenen die de toepassing der eenzame opsluiting be-
letten reeds bestaan tijdens de veroordeeling, hetzij voor 
de administratie, als die redenen ontstaan gedurende het 
ondergaan der eenzame opsluiting. 

Tegen dezs beschouwingen werd in hoofdzaak aange-
voerd: 

Ten aanzien der strafbedreiging. Het bezwaar dat het 
stelsel niet afschrikkend genoeg zou zijn is niet over-
wegend. De straf kan afschrikken maar daarin moet niet 
het zwaartepunt van een strafstelsel worden gezocht. 
Kegel is, dat wie uit hartstogt een misdrijf begaat, zelfs 
niet door vrees voor de doodstraf daarvan wordt terugge-
houden. Wanneer hejag van winst of voordeel het motief is 
tot de daad, zal daarvan teruggehouden worden door de 
zekerheid dat het misdrijf geen winst of voordeel zal aan-
breugen. De bedenking dat aan het effect der strafbedrei-
ging afbreuk wordt gedaan door het beginsel van art. 35 
en de toepassing der voorwaardelijke invrijheidstelling op de 
driejarige celstraf is daarenboven niet principieel. Het stelsel 
van classificatie in gemeenschap na driejarig verblijf in de cel 
is zeer goed te verdedigen ook zonder de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, en aan den anderen kant zou de voor-
waardelijke invrijheidsstelling zeer goed , zonder afbreuk 
te doen aan het beginsel zelf, beperkt kunnen wordeu 
tot de gevallen van langeren straftijd dan drie jaren. 
Eindelijk werd, te dien aauzien, ontkend dat de cellulaire 
opsluiting, althans voor korte termijnen van 3 of4jaren, 
voor alle mis ladigers een intensief zwaardere of meer 
afschrikwekkende straf zou zijn dan de gemeenscbappe-
lijke gevangenis. 

Ten aanzien der straf'toepassing. Gemeenschap na voor-
afgaan Je cel. Het groote bezwaar tegen dit stelsel bestaat 
in de inconsequentie, die gevonden wordt in de omstan-
digheid dat in de afzondering een voorbehoedmiddel ge-
zocht wordt tegen morele besmetting, terwijl men door 
de toepassing der gemeenschap na voorafgaande cel de 
veroordeelden weder aan die besmetting blootstelt. Bij dit 
bezwaar wordt de moraliserende invloed der ondergane 
celstraf voorbijgezien. Wanneer het waar zou zijn dat 
de uit de cel yekomen gevangenen in den regel geene 
verbeterde veroordeelden zijn, maar in de afzondering de 
booze neigingen alleen gesluimerd hebhen, dan zou dit 
een argument zijn tegen de celstraf maar zeer zeker niet 
voor de uitbreiding er van. De gevangenen mogen niet 
tjeheel zijn verteterd, de voorstander der celstraf moet 
aannemeu dat zij gedeeltelijk zijn verbeterd en dus voor-
bereid voor een terugkeer tot de gemeenschap om van 
daar weder over te gaan in de maatschappij. Het 
spreekt daarbij van zelf dat de gemeenschap beter zal 
moeten geregeld worden dan thans het geval is en 
daartoe geeft in der daad het systeem van classificatie 
een uitmuntend middel aan de hand. Dat het goed 
gedrag niet altijd een betrouwbare factor is in de rege-
ling dier classificatie kan worden toegegeven, maar 
toch zal het zeer zeker niet onmogelijk zijn in den regel 
de huichelaars en oogendienaren te onderkennen van 
hen die wezenlijk naar verbetering streven. Maar bovendien 
zou niet alleen het leven in de cel maar zouden ook de 
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antecedenten van den gevangene een element van be-
oordeeling van liet gedrag mouten zijn. Kn daarenboven , 
al ware het goed gedrag niet MO juiste maatstaf bij de 
regeling der klassen, dan zou daarmede het stelsel geens-
zins zijn veroordeeld. De Commissie is zelve van gevoelen 
dat ook andere factoren bij die regeling moeten worden 
in acht genomen ; vooral ook do aard van het misdrijf en 
de duur der straf. Dat bij eene beten regeling der ge-
meenschap de gevaren die men vreest, vooral na vooraf-
gaande afzondering, inderdaad overwegend zouden zijn, 
is niet aangetoond. 

Voorwaardelijke invrijheidstelling. De bedenkingen tegen 
dit deel van liet Regeringsstelsel vonJen meer steun 
zoowel in de Coinmis.-ie als in de afdeolingcn. Daartegen 
•werd evenwel in het midden gebragt, in de eerste plaats 
dat de tegenstanders van de voorwaardelijke invrijheid-
stelling uitgaan van eene verkeerde onderstelling, l iet 
voorwaardelijk ontslag moge in vele gevallen een voor-
regt zijn voor den gevangene, het is dit niet in de eerste 
plaats. Het is niet een Lene/icium aan den veroordeelde 
verleend of een regt van den veroordeelde, maar eene 
regeling van de si ra/ in uillitulem publicam. De voor-
•waardelijk ontslagene is neg steeds in zekeren zin ge-
vangene; daarom meet het ontslag nooit worden toege-
past op de gevangenen, zoo lang zij nog in de cel verblijf 
houden. Daarom ook behoort bij het ontslag niet uitsluitend 
op het goed gedrag te worden ge le t , maar vooral op de 
antecedenten van den gevangene en (gelijk vooral in Saksen, 
waar het stelsel goed schijnt gewerkt te hebben, geschiedt) 
op de vraag of hij werk zal kunnen vinden of op eene 
andere wijze in zijn onderhoud zal kunnen worden voor-
zien. Wanneer dit het geval is wordt de gevangene ont-
slagen niet als g u n s t , maar omdat zijne kostbare opsluiting 
niet behoeft te worden bestendigd en men den veroordeelde 
reeds vóór het einde van zijn straftijd de gelegenheid geven 
kan zich te gewennen aan een geregeld leven in de maat-
schappij , waarin hij na het einde van dien straftijd zal 
moeten wederkeereu. En in dit opzigt valt het algemeen 
belaug samen met dat van den gevangeue zelf. De over-' 
g a n g van de gevangenis tot volkomen vrijheid , veelal 
op een oegenblik dat het den ontslagene moeijelijk, 
zoo niet onmogelijk moet vallen in zijn onderhoud te 
voorzien, is meestal hoogst noodlottig. Volgens het nieuwe 
stelsel zal wel het toezigt der politie zijn een zwaard van 
Damocles , maar te gelijk een middel dat juist daarom 
weldadig op den ontslagene kan werken. Heeft dit prae-
ventive middel eenigen tijd met goed gevolg zijne kracht 
doen gevoelen dan zal de ontslagene , bij ontheffing van 
het toezigt, ook beter zijn voorbereid om zelfstandig in 
de maatschappij te kunnen leven. Ook'de toepassing van 
het stelsel behoeft geene overwegende moeijehjkhtden op 
te leveren. Juist omdat het getal van hen die tot voor-
waardelijk ontslag zullen worden toegelaten betrekkelijk 
gering zal zijn, juist daarom zal 'het niet moeijelijk zijn, 
dat door den Minister van Justitie en de eoininissien van 
administratie eene scherpe controle worde uitgeoefend op 
de adviesen die zij van de directeuren en cipiers der ge-
vangenissen zullen moeten ontvangen. Bestond hier over-
wegende niceijelijkheid om over de toelating tot voor-
waardelijk ontslag te oordeelen , diezelfde moeijelijkheid 
zou ook thans bestaan ten aanzien van het ontslag ver-
leend door vermindering van straftijd bij wege van gratie. 
Ook verlieze men niet uit het oog dat aan het ontslag 
allerlei voorwaarden kunnen worden verbonden ter bescher-
n.iug vooral van de openbare veiligheid. Eindelijk worde 
niet vergeten dat het stelsel zoowel in Engeland als in 
Duitschland in de praktijk is beproefd en dat niet alleen 
in Duitschland, met zijne zeer strenge politie, maar ook 
in Engeland geen bezwaren zijn ondervonden die reden 
zouden geven om aan de mogelijkheid eener billijke toe-
passing te twijfelen. 

De Commissie meent er echter op te moeten wijzen, dat 
van het middel niet dan met groote bedachtzaamheid en 
na een voorafgaand, zoo naauwkeurig mogelijk, onderzoek 
zal moeten worden gebruik gemaakt , ter voorkoming dat 
niet welligt later aan het stelsel zou worden geweien wat, 
zoo als de ondervinding elders geleerd heeft, alleen aan 
eene verkeerde toepassing daarvan zou moeten worden 
toegeschreven. 

Over voor/raar (lelijke intrijheiditelüng zie verder de Nota 
van den heer LHNTINM p. 4 , III. 

Ldjlschc ttéltel. liet Delgiicbe 6ttl el zu-kt •. > er zijne 
uitvoerbaarheid de grootste kracht in herbaalde bezoeken 
(in het bijzonder door de aurnóniers), in de zorg dat de 
gevangene zoo min mogelijk van de buitenwereld iaafge-
zonderd en aan zich zelven overgelaten. Maar jui.-i in de 
wijze van uitvoering van het stelsel ligt het grootste be-
wijs, dat langdurige eelatiaf onmogelijk is zouder nadeel 
voor ligchaam en geest en zonderden gevangene onbruik-
baar te maken voor het verkeer in de vrije maatschappij. De 
gunstige resultaten van het Belgische stelsel zijn dan ook, 
behalve welligt voor weinig langdurige celstraf, niet be-
wezen. Hetgeen gezegd wordt van de gunstige resultaten 
der voorwaardelijke iuvnjiieiusieiiing in Duitschland geldt 
in nog hoogere mate van de resultaten van het Belgische 
stelsel. De gunstige werking van de celstraf gedurende 
den straftijd bewijst niet dat do maatschappij beter bevei-
ligd is door dezo straf dan door eene andere. Ook hier mag 
herinnerd worden wat tegen het goed gedrag als criterium 
voor voorwaardelijk ontslag werd aangevoerd, dat de beste 
gevangenen dikwijls de ergste boeven zijn. De tijd van wer-
king in Belgiois naauwelijks voldoende om den onmiddel-
lijken invloed van lange afzondering te kunnen waarnemen , 
maar zeer stellig onvoldoende om de gevolgen van het 
stelsel in het algemeen te kunnen leoordeelen. Eeneproef-
neming met de celstraf op zoo ruime schaal is inderdaad 
eene gevaarlijke proefneming. Langdurige afzondering 
wordt beschouwd als intensief zwaarder dan gemeenschap-
pelijke gevangenis. Het gevolg daarvan is dat de straftijd 
aanmerkelijk korter moet wezen, en dat misdadigers veel 
eerder in de maatschappij zullen moeten terugkeeren, dan 
volgens het stelsel van het ontwerp het geval zou zijn. Het 
is daarom veiliger en beter de resultaten der ervaring af te 
wachten. Wanneer onder de oogen der justitie het stelsel 
van afzondering, gelijk tot nu toe geschiedde, langzainer-
hand wordt uitgebreid, dan kan zonder gevaar de ervaring 
uitspraak doen. Ingeval werkelijk het voordeel overwegend 
blijkt ook na de nieuwe uitbreiding thans aan de celstraf 
gegeven, zal later een nieuwe stap in die r igt ing zonder 
oezwaar kunnen geschieden. Eene proefneming uitsluitend 
met celstraf is voorbarig en gewaagd. 

Ook de Minister waardeert cellulaire opslui-
t ing als de minst onvolmaakte gevangenisstraf. 
Geenszins voorliefde voor geclassificeerde ge-
meenschap (nooit anders dan een noodzakelijk 
kwaad) , maar eenig en alleen de overweging 
dat toepassing der afzonderlijke opsluiting ook 
op de meest langdurige strallen vooralsnog eene 
gevaarlijke proefnemingzou zijn, heeft dan ook 
in der tijd de Staatscommissie er toe geleid een 
maximum van o jaren aan te nemen. Sedert 
zijn vele jaren verloupen; meer en meer heeft 
de ervaring ten gunste van het cellulaire stelsel 
uitspraak gedaan; steeds grooter is de sympa-
thie geworden waarin het zich bij deskundigen 
verheugt. De Minister vindt dan ook volle vrij-
heid om uitbreiding tot tij f jaren voor te stel-
len. Verder te gaan acht hij voorshands niet 
geraden. 

Dat bij de classificatie ook op anteceden-
t e n , den aard van 't misdrijf en de duur der 
straf moet gelet worden, stemt hij toe. De 
algemeene maatregel in art. 2(J bedoeld, kan 
dit bepalen. 

Niet minder dan de Commissie is hij over-
tuigd dat van voorwaardelijke Uivrylieidstel< 
ling slechts met de meeste omzichtigheid 
moet worden gebruik gemaakt. Hij blijft het 
wenschelijk achten dat van dit stelsel, dat 
elders gunst ig w c rk t , ook hier de proef geuo-
men worde. Daar het hem echter slechts om 
eene voorzichtige proefneming te doen is , heeft 
toij, ter tegemoetkoming aan ue geopperde be-
zwaren, in art . 21 Ue cijfers veranderd. Hen 
die hunne straf uitsluitend cellulair ondergaan, 
geheel uit te s lui ten, ware niet te entedigen. 
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Voorwaardelijke invrijheidstelling- toch is geen* 
zins een correctief tegen <le nadeelen der goineen-
seliap. maat een middel om den overgang tot 
de vrye maatschappij iet* mojf geleidelijk te 
maken. Daaraan heef;; <le cellulaire gevangene 
evenzeer behoefte als de anderen. Overigens zal 
juist du alge.ueeiie bekendheid vu.i bet feit dat 
soms de slechtste mentenen zich in do gevan< 
gems het best gedragen, misleiding door een 
huichelaar minder gemakkelijk maken. 

De Commissie kan niet toegereu dat het niet te verdo-
rligen ware, hen die hunne straf uitsluitend cellulair 
ondergaan , geheel uit te sluiten van de voorwaardelijke 
Invrijheidstelling. Z\j h integendeel van oordeel dat voor» 
waardehjke invrijneidsteding, m oen stelsel dat yemeeu-
schap na de cel behoudt, consequent alleen als een nieuwe 
trap van overgang kan worden aangenomen bovenal ook 
om aan do erkende beswaren der gemeenschap te gemoet 
te komen. Toch acht zij de bezwaren tegeu eeno voor-

i zigtige proefneming met de voorwaardelijke invrijheid-
stelliug ook van hen die hunne straf uitsluitend cellulair 
ondergaan niet overweg-end. Hij de uitbreiding der celstraf 
tot vijfjaren zou bovendien de proef alligt illusoir worden, 
wanneer zij tot de zeer weinige gevallen beperkt bleef 
waarin eeue gevangenisstraf van laugeien duur werd op-
gelegd. 

Over de door het ontwerp uitgesloten cumulatie van 
gevangenisstraf met geldboete, zie de nota van den heer 
OLDEMIUIS GKATAMA, J». 2 , II. 

Ar*. ï ® . Overeenkomstig hetgeen boven is opgemerkt 
zou nu de tweede alinea moeten luiden : » De uuur dei-
tijdelijke gevangenisstraf is ten minste één dag- en ten 
hoogste vijftien achtereenvolgende j a ren . " 

Volgens het advies van den Raad van State pag. 10 
was het in de oorspronkelijke redactie niet duidelijk dat 
in gec.i geval het maximum vau 20 jaren kon worden 
overschreden. Om aan dit bezwaar te geaiuet te komen 
werden ingelascht de woorden » hetzij al zonder lijk — vuor-
itmendt". De bepaling is echter nog niet duidelijk genoeg 
en geeft aanleiding tot twijfel, (iuar de beide gevallen 
te gelijker tijd disjunctie!' en conjunctief moeten gelezen 
worden, of liet maximum, wanneer de gevallen gezamenlijk 
voorkomen, ook voor beiJeu te tameH maxi mum moet zijn. 
Beter ware bet dus eene 4de alinea î 'j te voegen, lui-
dende: »Zij kan in geen geval den tijd van 20 jaar 
overschrijden." 

Aan deze laatste opmerking is voldaan door 
verandering1 der redactie. 

A r t . i l . De Commissie is geneigd tot uitbreiding van de 
verpligte celstraf tot f> jaren mede te werken. Laardoor zouden 
de waarborgen tegjti de gevaren der gemeenschap grootar 
worden en althans aan sommige bezwaren der minderheid 
worden te gemoet gekomen zonder dat daardoor ernstige 
gevaren te duchten zijn. De voordeden, die het; cellulaire 
stelsel heeft doen kennen, en de ontwikkeling, die daaraan 
door de wetgeving en de regtspraktijk is gegeven, schijnen 
inderdaad eenige moordere uitbreiding dan tot drie jaren 
te wettigen. 

De vraag werd geopperd , of niet de wetgever de ver» 
houding moet vaststellen tusschen de zwaarte van celstraf 
en gemeenschappelijke gevangenis. De gevoelens waren 
verdeeld. Aan den ee;.e:i kant w erd betoogd dat ui het stelsel 
van het ontwerp bet vaststellen van zulk eene verhouding 
misplaatst zon zijn, omdat nies do regter de keuze beeft 
tusschen cel of gemeenschap, maar alleen gevnngenisstruf 
oplegt , wetende, dat de eerste jaren in afzondering zullen 
worden doorgebragt. De eenige reden van twijfel zou kun-
neu liggen in de bepaling van art. 1 2 , omdat de regter 
in de daar omschreven gevallen eene andere straf meet 
opleggen dan gewoonlijk. Maar men moet niet vergeten 
dat vergelijking toch reeds is uitgesloten door de ratio dei-
uitzondering : kinderen en hoogbejaarden mogen, wat de 
op te leggen straf aangaat , niet op eene lijn worden gesteld 
met menschen van middelbaren leeftijd. Alk-en voor de 

laatste kategorie , giiyungeium die na geneeskundig onder-
zoek ongeschikt uljjken te zijn voor de cel, zou welligt 
eene verlenging van straftijd in aanmerking kunnen komen. 
Voor deze zeer weinige gevallen acht men echter eene 
bijzondere regeling, waarvan do billijkheid toch ten slotte 
van subjectieve gevoelens afhankelijk is, nietnoodig. Aan 
den anderen kant werd er op gewezen , dat onder hen , 
die de straf zullen moeten toepassen , groot verschil van 
gevoelen heersoht over de vraag of cel eene Intensief 
zwaardere straf is dan gemeenschap, dan wel of hier omtrent 
geen algemeene regel kan worden gesteld. (Jok in den boezem 
iter Commissie wer l zoowel het eene als bet andera gevost» 
len voorgestaan. Dit verschil van appreciatie zal zich bij 
het opleggen dor straffen volgens de nieuwe wet zeer doen 
gelden eu alligt ten gevolge kunnen hebben dat iiij ver-
schillende oollegien een verschillende maatstaf van straf 
zou worden aangenomen, zeer ten nadeele van de eenheid 
der strafregtsplegiug. Te meer omdat de Regering zelve 
herhaaldelijk doet uitkomen dat zij , gelijk ook thans de 
algemeene opvatting is , de celstraf intensief zwaarder acht 
dan de gemeenschappelijke opsluiting. 

De Commissie zou , naar aanleiding van dit meenings-
venchi l , van de Begering Wenachen te vernemen , of liet 
haar raadzaam voorkomt, hetzij in het wetboek, hetzij 
in de invoeringswet, eene bepaalde verhouding tusschen 
cel en gemeenschap vast te stellen. 

Of cel ui of niet zwaarder d ruk t dan geineen-
schap, hangt van de individualiteit al'. In ' t 
algemeen drukt zij zwaarder; juist hierin ligt 
ee.-ie harer deugden. Daaruit volgt intusschen 
niet dat de uitbreiding der verplichts celstraf, 
van 3 tot 5 jaren, verlaging der voorgestelde 
Btrafnutaima zou moeten ten gevolge nebben. 
Dij de /ii/ixïma is te letten niet op id quod ple-
rumqm fit, maar op dat wat Aa/t voorkomen. 
De omstandigheid dat er vele lijden zijn voor 
wie de cel met zwaarder is dan de gemeenschap, 
is dan ook voldoende om in dit opzicht behoud 
van bet voorgestelde te. rechtvaardigen. 

l iet vaststellen eener bepaalde verhouding 
tusschen cel en gemeenschap zal noodig ziju 
i ij de invoeringswet. om de toepassing van 
het 2!e lid van art. 1 mogelijk Ie maken. Ia 
liet wetboek zelf is daaraan geen behoefte. In-
dien al de personen in art. 12 bedoeld de ge-
meenschap minder drukkend vinden dan de oe i , 
daartegenover staat dat elke vrijheidsberooving 
ben UI 't algemeen zwaarder treft dan anderen. 

Alin. 2. De bepaling kan , zoo als zij nu luidt , naar 
liet oordeel der Commissie niet behouden blijven. Den ge-
vangene mag geen r-'-jt worden toegekend op de cel. Het 
strijdt met liet karakter van straf m het algemeen, dat 
den gevangene tegenover den Staat een regt zou wordeu 
gegeven om zijne straf op de meest aangename wijze te 
ondergaan. De willekeur en de grillen vau den veroordeelde 
mogen niet beslissen over de wijze van uitvoering der 
straf. Dikwijls zal ziekelijke overspanning of huichelarij 
om zich als verbeterd te doen voorkomen. ook met 
het oog op de voorwaar lelijke invrijbeidsstelling, dedrijf-
veer zijn. Maar bovendien zou het afschrikwekkende ele-
nient, dat te regt in de eenzame afzondering wor lt gezocht , 
worden verzwakt. Door het re>jt te erkennen verkondigt 
men als liet ware dat de celstraf een voordeel kan zijn. 
Het is echter niet wenscbelijk en in strijd met het stelsel 
van het ontwerp, dat dit, denkbeeld algemeen zou post 
vatten. Klndelijk blijkt niet duidelijk , doe ver zich het 
regt van den gevangene uitstrekt. Moet dit zoo worden 
opgevat, dat zijne keuze voor zyn geheelen verderen straf. 
tijd of voor eene do-tt hem aangegeven periode verbindend 
is , of wel in dier voege, dat iiij, eenmaal de genmenschap 
gekozen hebbende, niet meer in de cel kan wederkeeren, 
maar de cel gekozen hebbende, iederoogetiblik verlangen 
kan uit de cel ontskgen te worden, of wel z:il bij naar \ville- 
keur de cel en de gemeenschap kunnen doen afwisselen? 
Om deze redenen zou de Commissie aan eene bepaling, in 
hoofdzaak overeenstem mende met het voorstel in het adres 
van het genootschap tot zedelijke verbetering der gevau-
genen, de voorkeur '^oyen boven het Hegerings-ontwerp 
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en dus willen lezen: > In geval van veroordeeUng tot ge-
vangunisstraf van langoren duur dan van 5 jaren kan 
het hoofd van het Departement van Justitie, op verzoek 
van den veroordeelde, hem vergunnen zijn verderen straf-
tijd in afzondering door te brengen ". Daardoor zou ook 
eenigermate worden te gemoet gekomen aan eone andere 
bedenking welke in de Commissie werd te berde gebragt. 
Men meende toch, dat terugkeer tot de cel mogelijk moest 
zijn , wanneer personen om de een of andere reden blijken 
voor gemeenschappelijke opsluiting ongeschikt te wezen. 

Zie de Nota van den heer LENTINÜ, p. 3 , ad art. 11. 

Aan de opmerking is in het gewijzigd ontwerp 
gevolg gegeven. 

Art. 18. In de Commissie werd bedenking gemaakt 
tegen het stelsel der Regering, dat jeugdige gevangenen 
beneden de 16 jaar en bejaarden boven de 60 nimmer 
cellulair zullen kunnen geplaatst worden. Toch zou het 
zeer wenschelijk kunnen zijn een jeugdigen boosdoener of 
ook een in misdrijf vergrijsde buiten aanraking met anderen 
te houden. Men zou daarom het voorschrift facultatief, 
niet imperatief willen stellen en de beide eerste nummers 
doen vervallen. Bij andere leden der Commissie wogen 
echter de bezwaren aan de eenzame opsluiting van jeug-
dige kinderen verbonden meer dan bovengenoemde beden-
kingen. De angst die kindereu veelal in de eenzaamheid 
ondervinden , maar vooral de moeijelijkheid van toezigt en 
opvoeding aan de cel verbonden, maken het wenschelijk 
deze straf op hen niet toe te passen. Ook voor de zeer 
bejaarden werd de gedwongen celstraf te zwaar geacht en 
vereenigde men zich met de motiven der Memorie van 
Toelichting. Als transactie werd voorgesteld den leeftijd 
van 16 jaar met een of twee jaren te verlagen. 

Aan dit laatste is door wijziging van n°. 1 
gevolg gegeven. Het 3de nummer van het 
artikel ontneemt aan deze uitbreiding het be-
denkelijke. 

Art. 13 . De Commiss ie is met vele leden in de afdee-
lingen van gevoelen dat de artt. 1 3 , 1 4 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 19 en 20 
alin. 1 niet in een strafwetboek op hunne plaats zijn en 
moeten vervallen. Het Wetboek bepale den aard der straf en 
regele de bevoegdheid om straf op te leggen, maar niet hare 
uitvoering. Het blijve , hetzij aan eene speciale wet, hetzij 
aan algemeene maatregelen van inwendig bestuur over-
gelaten om alles te regelen wat de tucht, den arbeid, de 
classificatie, het onderwijs in de gevangenissen betreft. 
Alleen het eerste lid van het artikel, het beginsel inhou-
dende van klassen-verdeeling, moet in deze wet behouden 
blijven. Immers deze klassen-verdeeliug hangt naauw 
zamen met het stelsel van het ontwerp omtrent den duur 
der celstraf. 

De m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e was echter 
voor het behoud van artt. 16, 17, 18, 19 en 20, als 
bevattende, evenzeer als de bepaling omtrent de klassen-
verdeeling , eenige beginselen omtrent den aard der ge-
vangenisstraf, die naar haar meening in de wet behooren 
te worden vastgesteld. 

2de alinea. Ook op den duur der straf en op den aard 
van het misdrijf behoort te worden gelet. liet schijnt bijv. 
niet wenschelijk misdadigers van dezelfde kalegorie gemeen-
schappelijk op te sluiten. 

Wanneer dus de alinea behouden blijft, zouden ook deze 
voor eene nuttige Massificatie zoo gewigtige factoren moeten 
worden vermeld. 

Art. 1 1 . Dit artikel moet, naar het zoo even opge-
merkte, vervallen. 

In geval van behoud heeft men de volgende bedenking. 
De redactie van alin. 1 maakt niet duidelijk genoeg dat 

alleen alin. 2 eene exceptie is op den regel. Men zou alin. 1 
kunnen opvatten in dien zin, dat de nachtelijke a/zondering 
plaats heeft waar zij mogelijk is. Alin. 2 zou dus moeten 
luiden: > Alleen ten aanzien " enz. 

Alinea 2. Vooral hier is de leeftijd van 16 jaren te 
hoog. Gemeenschappelijke slaapzalen zijn reeds voor gevan-
genen van 14 en 15 jaren gevaarlijk. 

Art. 16. Ook deze bepalingen behooren, naar het 
oordeel der C o m m i s s i e , als maatregelen van tucht niet in 
deze wet. De gevangene, op Staatskosten onderhouden 
en verpleegd, heeft geen regt op den arbeid dien hij ver-
rigt. Het kan nuttig zijn hem een deel van de opbrengst 
af te staan, maar dan geschiedt dit om hem tot arbeid 
aan te sporen in utilitatem publicam. De arbeid behoort 
aan den Staat, en een regt van den gevangene moet niet 
worden erkend. 

De m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e achtte het eek-
ter een belangrijk onderdeel van de bepalingen omtrent den 
aard der gevangenisstraf, dat de gevangene bij zijn ontslag 
niet in de maatschappij terugkeert, zonder althans in den 
eersten tijd in zijn onderhoud te kunnen voorzien. Het 
voorschrift dat hem een deel van de opbrengst van zijn 
arbeid als uitgaanskas wordt ter hand gesteld, wenschte 
zij daarom , niet als een regt van den gevangene maar 
als een maatregel in het algemeen belang, in de wet te 
behouden. 

Wat bedoelt de Regering, ingeval het artikel behouden 
blijft, met de woorden: » aan hem afgestaan" ? Heeft men 
hier het oog op de verteringen in de cantine? 

Art. SO. De eerste alinea kan als onderwerp van een-
maatregel van inwendig bestuur der gevangenissen uit 
het Wetboek vervallen. De tweede alinea moet naar het 
gevoelen der C o m m i s s i e worden behouden. Juist omdat 
men staat tegenover personen die van hunne vrijheid be-
roofd zijn , moet dwang in dit opzigt uitdrukkelijk worden 
uitgesloten. Dat de bepaling M de toet niet overbodig is, 
blijkt reeds daaruit dat in de afdeelingen stemmen zijn 
opgegaan ter verdediging van de verpligting aan gevan-
genen op te leggen om de godsdienstoefeningen bij te 
wonen. 

Eene m i n d e r h e i d wilde deze alinea ook doen vervallen 
als zijnde eene bepaling welke niet in het strafwetboek 
op hare plaats is. 

Artt. 13—20. Ook aan de opmerkingen om-
treut deze artikelen is gevolg gegeven, behou-
deus twee uitzonderingen: 

1°. De regeling der hierbedoelde onderwerpen 
wordt aan een algemeenen maatregel van in-
wendig bestuur overgelaten, maar (art. 29, 
2de lid, nieuw) binnen zekere grenzen door de 
wet getrokken. Niet de Regeering, maar de wet-
gever beslisse over de algemeene beginselen bij 
die regeling te volgen. Men behoort der Regee-
ring niet het recht te geven den gevangene alle 
aandeel in de opbrengst van zijn arbeid te ont-
nemen , lijfstraffen in te voeren enz. De wetgever 
beoordeele zelf hoeveel vrijheid hij omtrent een 
en ander aan de Regeering laten wil. 

2°. Maar dan kan ook het 2de lid van art. 20 
(hoe men overigens over die bepaling denke) 
buiten het Wetboek blijven. 

De Commissie vereenigt zich met het stelsel door de 
Regering sub. 1 aangeduid, en berust daarom ook in de 
uitzondering sub 2 vermeld. 

Art. 2 1 . Op grond van hetgeen boven reeds is mede-
gedeeld geeft de Commissie in overweging in de eerste 
aliuea te lezen in plaats van » ten minste een jaar": » ten 
minste drie jaren" Tevens zou moeten worden uitgedrukt 
dat niet uitsluitend op het gedrag in de gevangenis, maar 
ook op de antecedenten van den gevangene en op de mo-
gelijkheid van het verkrijgen van arbeid of onderhoud bij 
de invrijheidstelling zal worden acht geslagen. 

Twijfel werd geopperd over de beteekeuis van het woord: 
»voorwaardelijk". De Commissie is van oordeel dat uit 
het slot der tweede alinea volgt, dat hiermede te kennen 
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wordt gegeven dut aan de invrijheidstelling bepaalde voor-
waarden kunnen worden verbonden, bijv. ook aanwijzing 
van de plaats waar de ontslagene zich zal hebben op te 
houden. 

Wat wordt bedoeld met straftijd? Is dit de tijd bij 
het vonnis bepaald , of ook de tijd welken de veroordeelde 
in de gevangenis zal moeten doorbrengen, wanneer hij 
ten gevolge van gratie vermindering van straf beeft be-
komen ? Wanneer aan een veroordeelde tot levenslange 
gevangenisstraf, gratie wordt verleend, zal ook op hem do 
voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen worden toege-
past. Over welk tijdvak zullen echter in dat geval de '/, 
berekend worden ? Over den straftijd te rekenen van den 
dag der inhechtenisneming of over den straftijd van don 
dag af dat de vermindering bij gratie is verkregen? De 
Commissie zou deze vraag in den eerstgemelden zin be-
slisseu. Men moet in dat yeval aannemen dat den veroor-
deelde tijdelijke gevangenisstraf is opgelegd. 

Zie boven , blz. 22. 
Ongetwijfeld zal do Minister van Justitie op 

de antecedenten en op de mogelijkheid van het 
verkrijgen van arbeid of onderhoud acht slaan. 
Dit echter in de wet te schrijven ware over-
bodig en zelfs gevaarlijk , daar ook op andere 
omstandigheden te letten is. 

Met de interpretatie van het woord » voor-
waardelijk" vereenigt de Minister zich geheel. 

Evenzoo met die van het woord » straftijd" , 
en met de oplossing aan de gestelde vraag ge-
geven. 

Indien de Regering de andere door haar bedoelde om-
standigheden niet in de wet wil opnemen, is het raadzaam 
ook de woorden » en zich gedurende dien tijd door goed 
gedrag heeft onderscheiden" weg te laten, zoowel omdat 
niet bij voorkeur op die omstandigheid behoort te worden 
gelet, als omdat de mogelijkheid bestaat dat gevangenen, 
wier gedrag in de gevangenis tot berisping aanleiding 
gegeven heeft, en die zich dus niet onderscheiden hebben 
door goed gedrag, met goed gevolg voorwaardelijk in 
vrijheid kunnen worden gesteld. De Commissie stelt mits-
dien eenparig als amendement op dit artikel voor de woor-
den » en zich gedurende dien tijd door goed gedrag heeft 
onderscheiden" te laten wegvallen. 

Evenmin als er regt op gemeenschap bestaat (zie ant-
woord des Ministers, verslag p. 29), is er regt op verblijf 
in de gevangenis. De Staat laat los wanneer hij, niet 
wanneer de gevangene het goedvindt. De Commissie stelt 
daarom eenparig als amendement voor de woorden met 
zijn toestemming te doen wegvallen. 

Ar*. 2 2 , alin. 1. De redactie laat twijfel toe over de 
vraag, of eeue nieuwe voorwaardelijke invrijheidstelling 
mogelijk is na herroeping. De Commissie meent dat de 
wet moet beslissen in ontkennenden zin. 

De bedenking is weggenomen door het nieuwe 
4de lid van art. 21. 

Alin. 2. Gaat het belang van de openbare orde verder 
dan slecht gedrag of overtreding van de voorwaarden van 
den verlofpas in art. 21 alin. 2 ? 

De bedenking werd gemaakt dat hier het regt van aan-
houding gegeven wordt aan den burgemeester niet als 
hulpofficier maar als hoofd der gemeentepolitie. Men 
vreesde dat daaruit misbruiken zouden kunnen ontstaan, 
omdat de voorloopige aanhouding aan geen duur of reg-
terlijke bekrachtiging is gebonden. De Commissie meent 
echter dat niet moet worden uit het oog verloren dat men 
hier te doen heeft met gevangenen, met personen die ieder 
oogenblik weder naar de gevangenis kunnen worden 
teruggebragt, en dat de voorloopige aanhouding een nood-
zakelijk middel is om die terugbrenging mogelijk te 
maken, als de Minister tot herroeping besluit. Het 
schijnt echter raadzaam dat het oordeel niet uitsluitend 
aan de burgemeesters wordt overgelaten, maar dat ook het 
openbaar ministerie in het belang der justitie die aan-
houding moet kunnen gelasten. Der Regering wordt 

daarom in bedenking gegeven achter de woorden: » waar 
liij zich bevindt" in te voegen: » of door den officier van 
justitie van het arrondissement waartoe die plaats behoort." 

De beide hier gemaakte bedenkingen zijn 
weggenomen door aanvulling van deze alinea. 

Hechtenis. Niet minder dan vijf stelsels werden in de 
Commissie besproken. 

Een vrijheidstraf voor alle strafbare feiten. Gevangenis 
voor alle misdrijven , dus ook de culpose , en hechtenisVoor 
de overtredingen. Gevangenis voor alle doleuse misdrij-
ven , hechtenis voor overtredingen en culpose misdrijven 
zoo als het ontwerp wil. Hechtenis ook voor enkele niet 
zware doleuse misdrijven, alleen of alternatief met ge-
vangenis. Onderscheiding der culpose misdrijven waarvan 
sommige ook met gevangenis, andere alleen met hechtenis 
zullen worden bedreigd. 

Een vrijheidstraf voor alle strafbare feiten. Het ver-
schil in den aard der straf is een terugkomen op het 
prijsgegeven beginsel van het verschil tusschen ont-
eerende en niet-onteerende straffen. De gevangenis zal 
thans in het volksbegrip onteerend worden tegenover de 
hechtenis; dit althans is een gevolg dat de Regering 
voorziet en wenschelijk acht (zie Memorie van Toelich-
ting pag. 39, al. uit. en pag. 40). Wel is waar is, 
zoo als sommigen meenen, volgeus het Regerings-ont-
werp het verschil tusschen gevangenis en hechtenis 
niet groot genoeg om die overtuiging ingang te doen 
vinden, vooral indien niet uitdrukkelijk vasststaat dat 
gevangenis en hechtenis in afzonderlijke gebouwen zullen 
worden ondergaan , maar het ligt toch in het karakter 
van het stelsel dat tusschen beide vrijheidstraffen een 
streng onderscheid worde vastgehouden, vooral nu de 
Regering, in afwijking van het ontwerp der Staats-
commis»ie, de hechtenis uitsluitend tot overtredingen en 
culpose delicten beperkt. En toch zijn vele ligte mis-
drijven volstrekt niet meer onteerend dan sommige over-
trecliugen , bijv. eenvoudige beleediging. Een scherpe grens 
in den aard en de laakwaardigheid der verschillende straf-
bare feiten is niet vol te houden, en door een radicaal ver-
schil in den aard der straf mogen niet, altijd willekeurig , 
sommige kategorien met schande gebrandmerkt worden. 
De consequentie vordert derhalve dat de hechtenis geheel 
worde prijsgegeven, zelfs al zou men uit theoretische of 
formele beweegredenen het onderscheid tusschen misdrijf 
en overtreding willen behouden. 

De Commissie kan deze bedenkingen niet tot de hare 
maken. Reeds boven is uiteengezet dat zij inderdaad eeue 
scherpe principiële grens aanneemt tusschen misdrijven en 
overtredingen. Die grens moet worden uitgedrukt door 
den verschillenden aard der straf. Dat door de invoering der 
hechtenis zou worden teruggekomen op de afschaffing der 
onteerende straffen kan niet worden toegegeven. De gevan-
genis is altijd outeerend, en het is een geluk dat zij dit ook 
in het volksbegrip is. Maar het karakter der veroordeelde 
onteerende vrijheidstraf in tegenoverstelling met de niet-
onteerende, lag in de onteerende regtsgevolgen welke aan 
Je straf verbonden waren. Dit wordt te regt als beginsel 
voor een verschil van straf afgekeurd en tot dat beginsel 
keert men door de invoering der hechtenis niet terug. 
De Commissie is echter van oordeel dat het verschil 
tusschen beide vrijheidstraffen scherper moet worden ge-
teekend dan in het ontwerp geschiedt, zoowel door de cel 
bij de hechtenis nimmer verpligtend te stellen als vooral 
ook door de opname van eene bepaling, dat elk dier straffen 
in een ander soort van gesticht zal worden ondergaan. Art. 
29 van het ontwerp der Staatscommissie is in het Regerings-
ontwerp, naar het oordeel der Commissie, ten onregte niet 
overgenomen , en ofschoon art. 33 doet denken aan de 
mogelijkheid van eene onderscheiding tusschen de gevan-
genissen, zoo blijft toch die onderscheiding onzeker en 
afhankelijk van den bestuursmaatregel, bij art. 29 be-
doeld, terwijl zij , omdat het geldt verschil tusschen de 
straffen zelve, bij de toet moet worden verzekerd (zie het 
advies van den Raad van State, pag. 17, en het Rapport 
aan den Koning, pag. 11). Volgens dat rapport blijft de 
zaak aan nadere regeling overgelaten. Dit is echter on-
noodig en niet wenschelijk. Als de wet haar moet oplos-
sen, is het wetboek de plaats voor die oplossing. 
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De overige drie stelsels welke ook een verschil van ge-
vnngenis en hechtenis aannemen , maar verschillen in de 
toepassing der hechtenis op de culpose delicten, stuiten, 
naar het oordeel van eene m i n d e r h e i d der Com-
m i s s i e , af op het principiële verschil dat altijd tusschen 
opzet en schuld blijft bestaan, al moge het dan ook waar 
zijn dat strafbare culpa hoogst ernstige gevolgen kan na 
zich slepen, gevaarlijker is <!:m sommige ligte misdrijven 
met opzet begaan en soms van buitengewone ligtzinnigheid 
blijk geeft. Het meest consequent en het meest in overeeu-
stemming met den aard van het strafbaar feit schijnt dus 
aan deze minderheid der Commissie het stelsel van het 
ontwerp: de toepassing der hechtenisopa/feculposedelicten. 

De C o m m i s s i e deelt in deze meening niet. Zij zou 
er integendeel prijs op stellen tegen sommige ernstige 
culpose misdrijven gevangenis of hechtenis te bepalen. Een 
culpoos misdrijf toch blijft ook volgens het ontwerp een 
misdrijf, en schijnt alzoo althans evenveel overeenstemming 
met een misdrijf als met een overtreding te hebbeu. Bij 
de twee graden van schuld, die vrij algemeen worden 
aangenomen: de bewuste schuld of roek«leo*k$id en de*M-
voudige culpa verdient het aanbeveling den regter de be-
voegdheid te verkenen , waar de eerste, die aan voorwaar-
delijk opzet grenst, wordt bewezen, gevangenis op te leggen. 
Voor hom, die opzettelijk, willens en wetensonvoorzigtig 
is, zich bewust is van de mogelijkheid der noodlottige ge-
volgen en toch doorgaat, vertrouwende dat alles wel goed 
zal afkopen, is niet zelden hechtenis geen geschikte straf. 

Dat hechtenis en gevangenisstraf in verschil* 
leude gestichten moeten worden ondergaan is 
ook de zienswijze van den Minister. Men verge-
lijke het nieuwe 1ste lid van art. 29 en art. 2lJ 
van het oorspronkelijk ontwerp der Staats-
commissie. 

Ook bij bewuste schuld , wel aa:i voorwaar-
delijk opzet grenzende , doch daarvan onder-
scheiden , acht de Minister, met de minderheid 
der Commissie , gevangenisstraf ongepast. 

Kosten van het nieuw gevangenisstelsel. De Commissie 
meent, ten aanzien van het gevangenisstelsel, te dezer 
plaatse nog te moeten opmerken, dat nergens in de 
Memorie van Toelichting eene opgave voorkomt om-
trent de kosten welke het nieuwe gevangenisstelsel ver-
moedelijk zal na zich slepen. In de afdeelingen werd 
zeer op mededeeling te dier zake aangedrongen. Ook de 
Commissie is van oordeel dat de Kamer althans bij be-
naderiug moet weten, welke geldelijke verpligtingen 
de Staat op zich neemt wanneer het nieuwe stelsel zal 
worden aangenomen. Zij wenscht daarom der Regering 
te vragen: Kan de Regering mededeelen een plan omtrent 
den bouw van nieuwe en de veranderde inrigting van be-
staande gevangenissen, die het nieuwe strafstelsel zal 
noodig maken, en eene approximative opgaaf van de 
kosten , die daarvan het gevolg zullen zijn f 

Op dit oogenblik zijn er 1318 cellen, d. w. z. 
reeds nu ruim 200 minder dan noodig is. Het is 
onmogelijk met zekerheid te voorspellen hoeveel 
er na de invoering van het ontwerp zullen ver-
eischt worden. Een globale berekening deed het 
totale cijfer tot hoogstens 2400 klimmen. De 
Minister meent dat door den bouw van 4 nieuwe 
cellulaire gevangenissen, ieder van p. m. 200 
cellen en de inrichting der bestaande gevangenis 
te Hoorn tot cellulaire gevangenis, in de behoefte 
zou zijn voorzien. Te Breda en te Groningen is 
in de voormalige vestingwerken terrein beschik-
baar; te 's Hage en Zutphen zal het ook op 
weinig kostbare wijze te verkrijgen zijn. De 
bouw van deze vier gevangenissen (op veel 
gunstiger terrein dan de Rotterdam sche, en 
eenvoudiger in te richten), en de verbouwing 
van die te Hoorn worden te zamen geraamd op 
drie millioen. Daarbij moet men echter in aan-
merking nemen, dat, ook zonder verandering 
in het strafstelsel, a. één nieuwe cellulaire ge-
vangenis dringend noodig is; b. de te Breda, 
Zutphen, 's Hage en Groningen bestaande ge-

vangenissen vernieuwing zouden eischen. En ook 
dit gelieve men te bedenken, dat tegenover de 
uitgave, in kapitaal, van p. m. f 2 300 000 
voor den {buitengewonen) gevangenisbouw , zal 
staan eene aanzienlijke vermindering van den 
straftijd, met andere woorJen van de kosten 
van onderhoud der gevangenen. Want , al be-
hooren de in de wet bedreigde maxima betrek-
keiijk hoo.tr te blijven nut het oog op hen 
voor wie de cel niet zwaarden is dan de gemeen-
schap, en al beeft toekomstig de rechter niet 
met de in 1851 aangenomen evenredigheid, 
maar eenig en alleen met bet strafstelsel van 
dit ontwerp te rade te gaan , in verre de meeste 
gevallen zal hij, in den zwaarderen druk der 
celstraf, grond vinden om eene korte straf op te 
liggen. 

De hechtenis zou kunnen worden ondergaan 
in de reeds bestaande huizen van bewaring, 
arrest en verzekering. Voorde personen bedoelü 
in art. 12 n°. 2 en 3, alsmede voor de geineen-
schappelijke opsluiting van beu die tot meer dan 
vijf jaren veroordeeld zijn, is te Leeuwarden en 
's Bosch plaats genoeg. 

Eindelijk zal men nog in zeer enkele arron-
dissements-hoofdplantsen eenig» weinige cellen 
moeten inrichten, ten einde kleine celstraffen 
in loco te kunnen executeeren of aan de reeds 
nu gebleken behoefte te kunnen voldoen. 

Art. 2 4 , alin. 2. 16 achtereenvolgende maanden. Dat 
is volgens het stelsel van strafverhooging van liet ont-
werp een jaar en 4 maanden. Volgens art. 95 evenwel 
is eene maand 30 dagen ; 10 maanden is dus 480 dagen , 
dat is minder dan een jaar en 4 maanden. Nergens toch 
is bepaald dat een jaar geldt voor 12 maa uden of voor 360 
dagen. Ten einde alle noodelooze complicatien te vermij-
den , geeft men in overweging de » maanden" overal in 
het ontwerp door » weken" te vervangen en alzoo hier te 
lezen: »een jaar en 16 weken'. Bij behoud van de 
berekening bij maanden leze men een jaar en 4 maanden. 
Dezelfde opmerking als bij art. 10, alin. 3 , geldt ook hier. 

Met opzet is in de gewijzigde redactie het woord 
*aphtereenvolgeude" geschrapt. Als iemand, 
tijdens hij hechtenis ondergaat, een ernstig 
misdrijf pleegt, moet men althans bevoegd zijn 
de hechtenis te onderbreken en de gevangenis-
straf te doen vóórgaan. Voor de plaatsing in 
eene Rijkswerkinrichting was reeds nu hetzelfde 
beginsel aangenomen. 

Art. 25 . Reeds boven is opgemerkt, dat men ter 
scherper onderscheiding tusschen gevangenis en hechtenis 
bij de laatste de celstraf niet verpügt zou willen stellen. 
De Regering verdedigt de verpligte celstraf met de op-
merking dat zeer korte hechtenis anders niet afschrikkend 
zou zijn. Maar bij culpose delicten en overtredingen staat 
het afschrikkend karakter der straf, daarenboven voor zoo 
korten tijd zeer problematisch, niet op den voorgrond. 
Bij eene celstraf van drie dagen kan bovendien in geen 
enkel opzigt aan de vourdeelen gedacht worden die de 
Regering van de eenzame opsluiting verwacht. De Rege-
ring zelve erkent trouwens (Memorie van Toelichting, 
pag. 41) dat bij de strifbarc feiten , waartegen hechtenis 
is bedreigd, geen sprake kan zijn van »beteugeling van 
kwade neigingen of booze hartstogten , waaruit het mis-
drijf ontsproot, van zedelijke verbetering en maatschappe-
lijke rehabilitatie". Er is eindelijk geen redelijke verhou-
ding van 3 dagen cel tot 480 dagen hechtenis , terwijl dit 
wel het geval is bij de verhouding van 3 jaren tot 15 
jaren gevangenis. Zou men hier verpligte celstraf willen 
invoeren, dan zou deze in betere verhouding moeten worden 
gebragt met den duur der opgelegde straf. 

Ook tegen de keuze aan den veroordeelde toegekend in 
de tweede alinea van het artikel, zijn gewigtige bedeu-
kingen gerezen (zie o. a. het adres van liet genootschap 
tot zedelijke verbetering der gevangenen, pag 4 , ad art. 25). 
De Commissie acht echter de redenen welke de Regering 

http://hoo.tr


90 [4T. 25.] 
Vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafregt. 

(Memorie van Toelichting, pag. 40, ad art 25) hebben 
bewogen, om bij hechtenis zoowel gemeenschap als uf-
zondering toe te laten, overwegend. Ten einde intusschen 
het verschil tusschen hechtenis en gevangenis meer te doen 
uitkomen, zou zij gemeenschap als regel op den voor-
grond willen stellen , en dus het geheide artikel willen 
lezen: » Hechtenis wordt ondergaan in gemeenschap, tenzij, 
de veroordeelde verlangt deze in afzondering te ondergaan 
en de omstandigheden dit toelaten." 

l.ste lid. Door het nieuwe 1ste lid wordt aan 
de vroeger (p. 28 in fine) gemaakte opmerking 
der Commissie voldaan 

2ue lid. Nooit was bedoeld dat ook hij die 
tot hechtenis van langer dan 3 dagen veroordeeld 
is, de drie eerste dagen in afzondering zou onder-
gaan. Dit staat dan ook in het artikel volstrekt 
niet te lezen. 

Nu de gevangenisstraf tot één dag kan dalen, 
is het, ter volledige handhaving van het nood-
zakelijk verschil tusschen de beide vrijheid-
straü'eu, noodig de verplichte afzondering bij 
de hechtenis van 1, 2 of 3 dagen te laten varen. 
De Minister heeft daartegen te minder bezwaar, 
omdat de uitbreiding, die tengevolge van de 
wijziging van art. 31, aan de subsidiaire heeh-
tenis kan worden gegeven, de zekerheid dat 
men , bij veroordeeling tot boete vau f5 of meer, 
door 1 dag subsidiaire hechtenis f 5 kan uit-
delgen, hseft weggenomen. 

Naar zijn ourdeel mag de wet niet overeen-
komstig het voorstel der Commissie bepalen: 
» hechtenis wordt ondergaan in gemeenschap ". 
Recht op gemeenschap bestaat niet, is zelfs niet 
bestaanbaar. Als er, in eene kleine gemeente, 
maar één politiegevangene is, zou dan de cipier 
verplicht moeten zijn hem gezelschap te houden ? 

Daarentegen behoort de veroordeelde de af-
zondering te kunnen kiezen; anders ware voor 
sommigen de hechtenis zwaardere straf dan de 
gevangenisstraf. 

Art. 26 . De aanhaling van art. 14 moet vervallen. 
Zie ad art. 13. 

Door de aanvulling van art. 25 is dit artikel 
overbodig. 

Art. 27. Eene m i n d e r h e i d achtte het beginsel van 
het ontwerp niet juist. De opbrengst van den verpligteu 
arbeid volgens art. 16 is eigendom van den Staat, omdat 
de gevangenen zelve behooren bij te dragen tot de kosten 
van het onderhoud der gevangenissen. In dit opzigt echter 
is er geen verschil tusschen gevangenen die gevangenisstraj 
en die hechtenis ondergaan. Ditzelfde beginsel zou ook mee-
brengen dat niet alleen in het algemeen arbeid verpligt 
was, maar ook de keuze van arbeid zou zijn uitgesloten. 

De m e e r d e r h e i d d e r C o m m i s s i e was echter 
van oordeel dat het karakter der hechtenis als eenvoudige 
vrijheidberooving het denkbeeld van gedwongen arbeid 
uitsluit, behalve in zoover de eischen van tucht en orde 
ledigheid niet toelaten. Overigens behoort iedere arbeid, ook 
geestelijke, zoo als lezen of schrijven, geoorloofd te zijn. 
Het noodzakelijk gevolg van dit beginsel is dan dat de 
opbrengst van dien arbeid ook aan den gevangene moet 
komen. 

Nog werd in de Commissie de stelling verdedigd dat 
ter voorkoming van moeijelijkheden en regtsgedingen eene 
bepaling zou moeten worden opgenomen, krachtens welke 
het regt der erfgenamen om de opbrengst te vorderen zou 
worden uitgesloten. De C o m m i s s i e kan zich echter met 
dat beginsel niet vereenigeu. Geeft men den gevangene 
eenmaal vrije beschikking over de opbrengst van zijnen 
arbeid, dan strijdt het met alle beginselen van regt 
zijnen erfgenamen de actie tot opvordering van hetgeen 
hem toekwam te ontnemen. 

Art. 29 . Moet niet achter: »het onderwijs" in de 
erste alinea volgen: » de godsdienstoefeningen " ? 

De laatste zinsnede van de tweede alinea behoort niet 
in een wetboek te huis en dient te vervallen. 

De Commissie zou overigens aan art. 30 der Staatscom-
missie de voorkeur geven boven de tweede alinea van 
dit artikel. 

De Minister verwijst naar bladz. 26 (ad. art 
13—20) eu heeft in de tweede alinea »de god 
dieustoefeningen " vermeld. 

artt. 
Is-

Art. 30 . De C o m m i s s i e , zich aansluitende bij de 
meerderheid van hen die zich in de afdeelingen over de zaak 
uitlieten , geeft der Regering in overweging het artikel 
te doen vervallen. Het artikel behoort niet te huis in het 
wetboek maar in eene wet op de tucht, of in de bestuurs-
maatregelen van art. 29. Ook met liet oog op de wijzi-
gingen die de ondervinding kan noodig maken, is het 
wetboek allerminst de plaats waar deze bepalingen moeten 
worden opgenomen. Bovendien acht de m e e r d e r h e i d 
d e r C o m m i s s i e het wegvallen van het artikel ook 
daarom wenschelijk, omdat zij de bevoegdheid tot het toe-
passen der lijfstraffen niet wil uitsluiten. In de Memorie 
van Toelichting wordt gezegd , dat reeds nu lijfstraffen in 
geene gevangenis meer worden toegepast. Deze bewering 
is echter niet juist, indien liet sluiten in de boeijen met 
of zonder dwangbuis als lijfstraf moet worden beschouwd. 
Deze straf wordt nog bijna overal toegepast en kan ook 
niet worden ontbeerd. 

De m i n d e r h e i d verklaarde zich tegen de toepassing 
van lijfstraffen in de gevangenis , nu zelfs bij de laatste wijzi-
ging van het reglement van krijgstucht voor het krijgsvolk 
te lande en te water is bepaald, dat sluiting in de boeijen 
plaats heeft zonder kromsluiting. Het eenvoudige boeijen 
acht zij geen lijfstraf maar een maatregel van tucht en 
veiligheid. Zij zou het eerste lid van het artikel willen 
behouden, om de quaestie door de wet te doen beslissen. 

Alin. 3. Tusschenruimte van eene maand. Dus als de 
disciplinaire slraf acht dagen geduurd heeft, toch eene maand 
tusschenruimte. Dit kan de bedoeling niet zijn. De tus-
schenruimte moet zijn van gelijken duur als de straf, even 
als in alin. 2. 

De Minister verwijst naar bladz. 26 (ad artt. 
13-20). 

Art. 3 1 , alin. 1. In overeenstemming met Duitsch-
land, waar het minimum een mark. en België, waar het 
een franc bedraagt, zou de Commissie in plaats van »een 
gulden" willen lezen »50 cents". 

Het geldt hier geen vraag van beginsel, 
maar alleen van cijfer. De gulden was gekozen 
met 't oog op de gemeentewet. In de invoerings-
wet zal nu ook voor provinciale, gemeente- en 
waterschaps- verordeningen een mininum van 
50 cent moeten worden voorgeschreven. 

Alin. 2. De Commissie geeft met de meerderheid in de 
afdeelingen de wenschelijkheid toe van het behoud der 
subsidiaire gevangenis. Met het stelsel der Regering om 
ook de aanmaningen te behouden, kan de Commissie echter 
niet meêgain. Zij beaamt de redenen welke in het advies 
van den heer BACHIENK worden aangevoerd, ten betooge 
dat de aanmaningen, als geheel onnoodig, kuunen vervallen. 
Ds opmerking dat vele vonnissen worden uitgesproken 
buiten tegenwoordigheid van den veroordeelde bewijst niets ; 
dit geschiedt evenzeer bij de meeste veroordeelingen tot 
gevangenisstraf. Daarenboven geschiedt geen opsluiting dan 
na voorafgaande oproeping. Wat belet dat die maatregel 
door den Minister van Justitie worde bestendigd ? De aan-
maniugen hebbeu bovendien het zeer groot bezwaar dat 
daardoor de straf eerst zeer laat, veel te laat op den ver-
oordeelde wordt toegepast. Hoe sneller de straf het mis-
drijf volgt, hoe wenschelijker. De Commissie geeft daarom 
in overweging deze alinea te lezen: » Bij veroordeeling tot 
geldboete wordt die boete, bij gebreke van betaling, binnen 
ééne maand na den dag waarop de regterlijke uitspraak 
kan worden ten uitvoer gelegd, vervangen door hechtenis." 
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Overigens zij opgemerkt dat rloor deze redactie nog een 
nnder bezwaar vervalt, dat in de afdeolingen werd ge-
opperd. De woorden: «bepaalt, de regter" passen, werd 
niet ten onregte gezegd, niet in eene strafwet. Het voor-
schrift behoort imperatief te luiden. 

In de redactie van liet ontwerp staat voorts minder 
juist: zoo de veroordeelde haar niet betaalt. Beter: zoo zij 
niet betaald is. Het is onverschillig wie betaalt. 

Wanneer de verpligte celstraf van art. 23 behouden 
blijft, zal deze dan ook toepasselijk zijn op de vervangende 
hechtenis ? 

De Minister vereenigt zich met het advies 
van mr. BACIUENE, en merkt op, dat de vraag 
aan het slot gedaan, ten gevolge van de wijzi-
ging van art. 25 , is. vervallen. 

Verkorting van den termijn tot op ééne maand 
is niet wenschelijk; betaling zou daardoor niet 
bevorderd worden. 

. . . dag waarjp de rechterlijke uitspraak kan 
worden ten uitvoer yeleyd. Bij veroordeeliug bij 
verstek is dit de dag waarop de uitspraak wordt 
beteekend. 

Min. 3. Ook met de laatste alinea kan de Oommissie 
zich niet vereenigen. De verhouding van f 5 voor iederen 
dag is slechts schijnbaar billijk, omdat f 5 niet voor iederen 
veroordeelde evenveel waarde heeft. Bovendien is te vree-
zen dat de gevallen zullen vermeerderen waarin sub-
sidiaire hechtenis boven boete zal verkozen worden, het-
geen, naar het oordeel der Oommissie, een verderfelijk 
gevolg van het stelsel zijn zou. In de afdeelingen waren 
er zelfs leden die wilden onderscheiden tusschen onwil of 
onvermogen. In het eerste geval zou geene subsidiaire ge-
vangenis toegepast, maar de boete door verhaal op het 
goed van den schuldige verkregen moeten worden. 
De Commissie kan zich nu wel niet met dit stelsel ver-
eenigen , ook op grond dat de grens tusschen onwil en 
onvermogen moeijelijk te vinden en onvermogen vooral 
zeer betrekkelijk is, maar zij beaamt toch ten volle de 
opmerking dat zooveel mogelijk de toepassing der vervan-
gende hechtenis moet worden beperkt. Elke andere ver-
houding dan die de Regering voorstelt is echter evenzeer 
in meerdere of mindere mate willekeurig, omdat in elk 
geval de omstandigheden die een maatstaf voor de ver-
houding moeten aangeven kunnen verschillen. Men late 
daarom liever op het voetspoor van art. 40 van den Code 
Pénal Beige (1) de beslissing geheel aan den regter — wien 
dit ontwerp toch zoogroote vrijheid laat — en legge hem zelfs 
niet aan de banden van de wet van 1864. De derde alinea 
zou dan gelezen kunnen worden: » De duur dezer hechtenis 
is ten minste één dag en ten hoogste zes maanden". 

Hoe groot de bevoegdheid zij, door het 
ontwerp in 't algemeen aan den rechter ge-
geven , zij is toch in de richting van het maxi-
mum altijd begrensd. Tegen het voorstel om 
den regter de bevoegdheid te geven zelfs voor 
de minst beteekenende overtreding zes maanden 
subsidiaire hechtenis op te leggen, heeft de Mi-
nister overwegend bezwaar. Daardoor immers 
zou worden teweeggebracht dat eene eenvoudige 
boete van f 15 eene zwaardere straf zou kunnen 
worden dan bijv. de generiek zwaardere straf 
van drie dagen hechtenis en zou het geheele 
stelsel der strafposities in het derde Boek ver-
stoord worden. 

Aan den anderen kant erkent hij dat de 
bezwaren tegen deze alinea, ook na de wijzi-
ging die zij reeds onderging, gegrond zijn. 

(1) A défaut de payement dans Ie délai de deux mois a dater 
de 1'arrêt ou du jugement, s*il est contradictoire, ou de sa signi-
tication , s'il est par défaut, Tarnende pourra étre remplacée par un 
emprisonnement dont la durée sera fixée par Ie jugement ou 1'arrêt 
de condamnation, et qui n'excédera pas six inois pour les con-
damnés a raison de crime, trois mois pour les condamnés a raison 
de délit, et trois jours pour les condamnés a raison de contravention. 

Les etc. 

Daarom stelt hij thans eene andere regeling 
voor: niet meer dan zoovele dagen als de be-
dreigde boete vijftallen guldens, noch meer dan 
zoovele dagen als de opgelegde boete halve gul-
dens bevat. 

Volgens deze nieuwe regeling heeft men, 
evenals reeds in het ontwerp 1879, één mini-
mum (één dag), maar twee maxima — één af-
hankelijk van de bedreigde boete, één afhanke-
lijk van de opgelegde boete; m. a. w. één \vuar- 
aan de rechter gebonden is welk bedrag hij 
voor de geldboete ook kieze, en een tweede 
waaraan hij zelf zich nader bindt zoodra hij het 
cijfer der op te leggen boete heeft vastgesteld. 
En de vijf gulden zijn — en hierin ligt het 
groot verschil met het vroegere stelsel — in 
verband gebracht niet meer met de boete die 
opgelegd wordt, maar met de hoogste die op-
gelegd had mogen worden. 

Op deze wijze wordt het bezwaar weggeno-
men dat de dag vour ieder ten minste op vijf 
gulden zou moeten worden geschat en toch 
de harmonie in de strafposities van het 3de boek 
bewaard. 

Een voorbeeld moge het stelsel nader toe-
lichten. 

Neem aan dat de wet een boete van ten hoog-
ste f 100 bedreigt. Zoolang nu de rechter f 10 
of meer oplegt, kan hij 20 dagen subsidiair 
opleggen. Daalt hij echter beneden de f 10, 
dan daalt ook met elke vijftig cent het maximum 
der subsidiaire gevangenisstraf met één dag. 

In omgekeerden vorm — en zoo blijkt naar 
de Minister meent, dat zijn stelsel niet' wille-
keurig maar rationeel is: 

als de rechter f 100 oplegt (en dat doet hij 
alleen aan den rijke), wordt de dag tenminste 
met f 5 gelijkgesteld ; 

als hij f 90 oplegt, wordt de dag ten minste 
met f 4.50 gelijkgesteld ; 

als hij f 60 oplegt, wordt de dag ten minste 
met f 3 gelijkgesteld ; 

als hij f 15 oplegt, wordt de dag ten minste 
met f 0,75 gelijkgesteld ; 

eerst bij f 10 houdt de vermindering in de 
toerekening op en moet, ook als men de boete 
op f 9, f 8 enz. stelt, elke dag ten minste voor 
50 cent worden toegerekend, omdat bet dage-
lijksch inkomen van iemand die nog boete lje-
talen kan, nooit lager daalt. 

Op deze wijze kan de rechter de boete stellen 
in evenredigheid met het vermogen en toch 
zorgen dat niemand belang hebbe de subsi-
diaire hechtenis te kiezen. * 

De Commissie — zich met deze nieuwe regeling ver-
eenigende — verwijst hier nog naar de Nota van den 
heer LENTING p. 5, IV. 

Art. 31, ödeen&delid (nieuw). Deze bijvoe-
ging wordt door den Minister noodig geacht in 
verband met de artt. 71 en 66. 

Het maximum der subsidiaire hechtenis bij 
misdrijven, was voor de drie gevallen in, het 
nieuwe 5de lid bedoeld te laag; wie bijv. eeu 
aantal misdrijven beging waarop alleen boete 
was gesteld, zag volgens art. 66 wèl de boete 
doch niet de subsidiaire hechtenis boven het 
maximum (6 maanden) verhoogen; had hij 
daarentegen een aantal overtredingen gepleegd, 
dan kon de .subsidiaire hechtenis, ook op zich 
zelve, volgens art. 71 tot één jaar klimmen. 

Er is geen reden denkbaar waarom de drie 
omstandigheden in het 5de lid bedoeld, wèl 
tot verhooging van de hoofdstraf, maar niet 
evenzeer tot die der subsidiaire hechtenis zouden 
kunnen leiden. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880. 
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In verband met deze aanvulling van art. 31, is 
in art. 71, 2de lid » een jaar" in *acht maanden" 
veranderd. Het moge waar zijn dat in art. "71 
ook vun hechtenis als hoofdstraf sprake is. Maar 
de bepaling is ook op subsidiaire hechtenis tó-
sluitend toepasselijk. En het gaat niet aan dat 
hij die een zeker aantal overtredingen begaat, 
in 't algemeen strenger gestraft kan worden 
dan indien hij een even «root getal met boete-
bedreigde misdrijven gepleegd bad. 

Art. 32, alin. 1 De woorden: » aanmaning of" moe-
ten in het stelsel der Commissie wegvallen. Ook het woord: 
>desverkiezende" zou kunnen gemist worden. Bij behoud 
toch zou zich het welligt zeldzame maar niettemin moge-
lijke geval kunnen voordoen dat de veroordeelde verkoos 
de hechtenis te ondergaan op een oogenblik dat geen plaats 
voor hem beschikbaar was. 

Alin. 3. Eene m i n d e r h e i d was tegen de proportionele 
bevrijding en wilde alleen de bepaling behouden, dat de 
veroordeelde zich ook na den aanvang der hechtenis kan 
bevrijden door het geheele bedrag der boete te betalen. 
Daardoor zou de lastige rekening-courant, welke het ge-
volg van de proportionele bevrijding zou wezen, vervallen. 
Het is wel waar dat de veroordeelde dan min of meer 
dubbel geboet heeft, maar k W quod sibi imputet. Het is 
zijne schuld dat hij de boete niet vóór de uitvoering der 
hechtenis betaald heeft. 

De C o m m i s s i e vereenigt zich echter met het stelsel 
der Regering zoowel op grond der billijkheid, alsmede omdat 
naar hare meening de vervangende hechtenis in geen enkel 
opzigt moet worden in de hand gewerkt. 

Art. 33 . In het stelsel der Commissie, medebrengende 
dat in dit wetboek eene bepaling worde opgenomen dat 
de hechtenis en de gevangenis altijd in afzonderlijke ge-
bouwen worden ondergaan , moet hier het woord » uit-
sluitend" wegvallen. Dit woord is alleen dan juist wanneer 
ook de mogelijkheid openstaat dat gestichten tegelijk voor 
beide vrijheidstraffen kunnen bestemd zijn. 

Artt. 32 en 33. De Minister heeft de redactie 
van de artt. 32 en 33 gewijzigd. Ten aanzien 
van het eerste lid van art. 32 merkt hij ten 
allen overvloede op, dat het Openbaar Ministerie 
zal te beslissen hebben of op het oogenblik 
waarop de veroordeelde zich aanmeldt, uitvoe-
ring feitelijk mogelijk is. 

Art. 34 . De bepaling, welke noch in den Code Pénal 
Beige noch in het Duitsche Wetboek voorkomt, zal ten 
aanzien der hechtenis tot ongewenschte gevolgen leiden. 
De veroordeelden tot zeer korte hechtenis zullen , wanneer 
zij ver van de parketten van het Openbaar Ministerie 
wonen, verkiezen zich niet vrijwillig tot het ondergaan 
ier straf aan te melden , om zoodoende een of twee dagen, 
soms den geheelen duur der straf op transport door te 
brengen. 

Den tijd van het transport niet toe te rekenen 
ware, volgens den Minister, onbillijk. Ook be-
hoeft men niet te vreezen noch dac het transport 
naar het kantonnale huis van bewaring ooit 
twee dagen of zelfs één ganschen dag zou vor-
deren, noch dat in 't algemeen de veroordeelden 
naar een, altijd min of meer schandelijk, trans-
port zouden verlangen. 

Art. 3 5 : alin. 1. *art. 32" , lees: * art. 31" . 

Het stelsel der Regering dat de praeventive detentie 
steeds geheel in mindering zal worden gejeden van de 
bij het veroordeelend vonnis opgelegde straf vond in de 
Commissie weinig steun. De toerekening moet, volgens 
haar, facultatief blijven. Bij het imperative voorschrift 
van het ontwerp zal de regter zwaarder straffen dan 
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hij anders zou hebben gedaan. De praeventive hechtenis 
is geen straf noch in beginsel noch in toepassiug; 
de veroordeelde misdadiger die den geheelen tijd zijner 
veroordeeling praeventief heeft gezeten, zou dus eigen-
lijk ongestraft blijven; de onbillijkheid zou zich kun-
nen voordoen dat het zwaardere feit ongestraft bleef, 
terwijl de veroordeelde tot eene ligtere straf, die straf zou 
moeten ondergaan; bijv. indien van twee personen die 
beiden 3 maanden in praeventive detentie hebben door-
gebragt, de een tot 3 maanden gevangenis , de andere tot 
4 maanden hechtenis zou worden veroordeeld. Gebood echter 
de billijkheid het stelsel van het ontwerp, dan zou gelde-
lijke vergoeding aan praeventief gedetineerden bij ontslag 
van regtsvervolging of vrijspraak, althans wegens ge-
bleken onschuld, onvermijdelijk zijn. Het antwoord van 
den Minister op het advies van den Raad van State, die 
ook op deze consequentie heeft opmerkzaam gemaakt, 
komt der Commissie niet bevredigend voor. Wanneer de 
praeventive hechtenis een noodzakelijk kwaad i s , hoe 
kan dan , als de noodzakelijkheid blijkt wel , als zij 
niet blijkt geen aanspraak op vergoeding bestaan ? Het 
argument in liet rapport, pag. 14, ontleend aan art. 21 
der wet van 1854 is onjuist. Dat de voorloopige detentie 
die ondergaan wordt ten gevolge van appel of cassatie in 
rekening wordt gebragt, is billijk. In appel of cassatie 
komende, maakt de veroordeelde gebruik van een regt hem 
bij de wet toegekend. De verlenging daardoor van de 
praeventive detentie , moet niet te zijnen laste zijn. Hij 
moet in dezelfde positie verkeeren , als ware hij niet in appel 
of cassatie gekomen. De straf moet dus ingaan van den 
dag der eerste uitspraak. Hier echter heeft de Staat ge-
bruik gemaakt van zijn regt om door de praeventive 
detentie de ontvlugting of de vernietiging van de spo-
ren van het misdrijf te beletten. De veronderstelling 
dat van dat regt een goed gebruik is gemaakt, wordt be-
vestigd door de veroordeeling. Maar dan is ook een cor-
rectief zoo als art. 35 voorschrijft niet noodig. Wegens 
dat verschil tusschen art. 21 der wet van 1854 en art. 35 
is dus onjuist het beweren van den Minister: 1°. dat het 
beginsel ook moet gelden voor degenen, die in de eerste 
uitspraak hebben berust; 2°. dat het consequente gevolg 
van het beginsel, schadevergoeding bij vrijspraak of ont-
slag van regtsvervolging, ook zou moeten gelden bij art. 21; 
want wordt een veroordeelde in appel vrijgesproken of 
ontslagen of in cassatie ontslagen , dan is zijne langere prae-
ventive detentie het gevolg van zijn eigen daad, niet als in 
het geval van art. 35 van eene daad vau het publiek gezag. 
De andere argumenten van den Raad van State door den 
Minister beantwoord (pag. 14, sub 1°. en 3°.) kunnen worden 
voorbijgegaan. Op grond daarvan zou art. 35 nietonaan-
nemelijk worden. 

De Commissie zou zich op grond van een en ander 
liever vereenigen met het beginsel der facultative im-
putatie, onder anderen aangenomen in § 60 van het 
Duitsche wetboek. Dit strookt ook geheel met het ka-
rakter dat in de ontwerpen van strafvordering van 1863-64 
en 1864-65aan de vergoeding, aan voorloopig aangehoudenen 
die buiten vervolging gesteld worden te verleenen, wordt 
toegekend. Men gaf hun geen regt op vergoeding, maar 
de regter kon de vergoeding toeleggen als zij hem naar 
billijkheid voorkwam verdiend te zijn (zie Memorie van 
Beantwoording § 4 , gedrukte stukken 1865/66, Ï O , n°. 4). 
Dit beginsel van facultative imputatie is billijk. Eene 
instructie kan door een zamenloop van verschillende om-
standigheden buiten de schuld van den beklaagde eene 
meer dan gewoon langdurige praeventive detentie ten ge-
volge hebben gehad. De regter zal in den regel ook nu 
er op letten zonder bepaling in de wet, maar het is welligt 
tegenover het bestaande verschil in de praktijk bij de ver-
schillende regtscollegiën niet overbodig het beginsel vast 
te stellen. Het correctief tegen praeventive detentie echter 
moet niet in art. 35 worden gezocht, maar in wettelijke 
maatregelen waardoor tegen te langen duur worde gewaakt, 
op den voet bijv. van de Belgische wet van 20 April 1874. 
In elk geval kan de vraag of voor praeventive detentie 
aanspraak bestaat op vergoeding, hetzij door vermindering 
van straftijd hetzij in geld, niet eenzijdig beslist worden 
uitsluitend voor het geval van veroordeeling, maar alleen 
hetzij bij partiële regeling der voorloopige hechtenis, hetzij 
bij de herziening van het Wetboek van Strafvordering. 
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Ten onrechte wordt de aanhaling van art. 32 
als eene drukfout beschouwd. De bedoeling is 
en blijft, dat als iemand, die preventieve hech-
tenis onderging, ten slotte tot enkele geldboete 
veroordeeld wordt, de boete verminderd wordt 
op dezelfde wijze als het 3de lid van art. 32 
dit voorschrijft voor 't geval van betaling na 
het gedeeltelijk ondergaan ter subsidiaire hech-
tenis. M. a. w. de preventieve hechtenis wordt 
dan met subsidiaire hechtenis gelijk gesteld. 

Het bezwaar tegen de imperatieve toerekening 
der preventieve hechtenis heeft de Minister steeds 
gedeeld. Het practische gevolg zou o. a. zijn, 
dat men den preventief gevangene als strafge-
vangene zou gaan behandelen, in. a. w., dat 
de onschuldige er onder lijden zou. Het gonees-
midfiel tegen misbruik van de preventieve hech-
tenis moet gezocht worden in hare zeer aan-
zienlijke beperking; een wetsontwerp met die 
strekking zal de Vertegenwoordiging in den 
aanvang van liet volgend zittingjaar bereiken. 

Hij stelt dan ook facultatieve mindering voor. 
Uitdrukkelijk voorschrift is, niettegenstaande 
de afschaffing der bijzondere minima, noodig, 
omdat anders de rechter de bevoegdheid zou 
missen te verklaren dat de straf reeds geheel 
ondergaan is. 

Tusschen de preventieve hechtenis vóór en die 
na het eerste vonnis onderscheid te maken, laat 
zich in beginsel niet verdedigen. Zegt men dat de 
veroordeelde, door in appel of cassatie te komen , 
van een recht gebruik maakt, precies datzelfde 
geldt van hem die, door 't verzoek om vele 
getuigen te hooren (art. 60 2de lid j°. 96 2de 
lid Strafvordering) de instructie rekt. Ook piac-
tisch is dergelijke onderscheiding hoogst beden-
kelijk. Wie, erkennende het juiste beginsel dat 
preventieve hechtenis geene straf is eu ook 
niet in eene gevangenis behoort te worden toege-
past, toch de straf per se wil doen ingaan van den 
dag van bet eerste eindvonnis , niettegenstaande 
appel en cassatie, stelt op het gebruik van die 
middelen eene premie. 

Door » de uitspraak" in art. 35 • wordt niet 
alleen de eerste einduitspraak bedoeld, maar 
ook de uitspraak van den rechter die in appèl 
of na cassatie opnieuw recht doet. 

> Opgelegde ". De bedoeling is dat de reenter 
eerst de straf zal oplegden en daarna casu quo 
in hetzelfde vonnis verklaren dat de preventieve 
hechtenis zal worden toegerekend. 

Het oude 2de lid van art. 35 schijnt thans niet 
te mogen worden gehandhaafd. Is de aftrekking 
facultatief, dan moet het ook den rechter vrij-
staan om, bij veroordeeling tot meerdere hoofd-
straffen , die aftrekking toe te passen op die 
straf of die straffen die hij daarvoor verkiest. 

Nu het beginsel van facultatieve imputatie in de wet 
wordt opgenomen, kan de Commissie het goedkeuren dat 
ook voor den tijd na het eerste eindvonnis hetzelfde be-
ginsel wordt aangenomen, hoe men ook over art. 21 der 
wet van 1854 denken moge in den tegenwoordigen stand 
der wetgeving. 

Art. 36 . 4°. Moet hier niet worden bijgevoegd: » de 
toeziende voogdij en de toeziende curatele"? 

De bijvoeging heeft plaats gehad. 

5°. Moet niet ook, even als in art. 335 van den Code 
Pénal, de vader of moeder van het vruchtgenot van de 
goederen hunner kinderen ontzet kunnen worden ? Men 
zie bijv. de artt. 267 en 268. 

Dergelijke bepaling behoort volgens den Mi-
nister te huis in 't Burgerlijk Wetboek, even 
als bijv. de bepaling dat hij die den erflater 
heeft omgebracht, van hem niet erven mag. 

Art. 37. De Minister heeft het slot om twee 
redenen gewijzigd: 1°. om de uitbreiding van 
art. 54 tot overtredingen, welke uitbreUinff httf 
ongepast zou zijn; 2°. omdat bij de vroegere 
redactie, de niet bedoelde uitlegging mogelijk 
was, dat ontzetting alleen dan kan worden 
uitgesproken wanneer de rechter van de bevoegd-
beid tot verhooging der hoofdstraf gebruik 
maakt. 

Art. 38 . Ook hier zullen de toeziende voogdij en 
curatele benevens de ontzegging van vruchtgenot ver-
meld dienen te worden. 

Het eerste is geschied. 
Art. 3 0 , al. uit. Waarom na dien? De Memorie van 

Toelichting zegt te regt, dat de straf niet ingaat voor 
dan dag der executie van de hoofdstraf. Maar waarom zou 
bijv. een vader niet reeds o/i dra dag der executie moeten 
ophouden, daden van vaderlijke inagt te verrigten ? Heter 
ware het dus te lezen: » De straf gaat in den dag waarop 
de regterlijke uitspraak kan worden ten uitvoer gelegd." 

Hijkswerhhirigting. Eene m i n d e r h e i d in de Com-
miss ie had ernstige beswaren tegen het opnemen van de 
plaatsing in eene Uijkswerkinrigting ouder de bijkomende 
straffen. De straf, zeide zij, past niet in het strafstelsel' 
van het ontwerp. Het is eene gemeenschappelijke opsluiting 
met verpligten arbeid zonder classificatie of voor\vaarde-
lijke invrijheidstelling. Bovendien zal de straf uitsluitend 
worden toegepast op bedelaars, en juist vcor bedelaars is 
de gemeenschap nog gevaarlijker dan voor andere klassen 
van veroordeelden. De bedelaarsgestichten ziju, het is 
genoeg bekend, ware nesten van ongeregtigheid. Maakt 
men de inrigtingen te streng, dan loopt men gevaar dat 
de luiaard, in plaats van te bedelen, een of ander misdrijf 
begaan zal ten einde in de gevangenis te komen, tenzij 
men ook andere misdadigers, bijv. dieven, in zulk eene 
inrigting wil doen brengen. Bovendien is te vreezen, 
althans in het stelsel der Regering omtrent de be lelarij, 
zoó als dit in het Tweede Boek wordt uitgewerkt, dat 
door de bestendiging van de Rijkswerkinrigtingen ook de 
tegenwoordige toestand worde bestendigd en de zoo nood-
zakelijke stichting van gemeentelijke werkhuizen zal worden 
vertraagd.— De m e e r d e r h e i d was evenwel van oordeel 
dat de Kijkswerkinrigting in het strafstelsel moet worden be-
houden. De bedelarij is, hoe men er ook over moge denken , 
een feit van bijzonderen aard, dat met andere misdrijven niet 
geheel op ééue lijn mag worden gesteld. Als straf op de 
luiheid is de verpligte arbeid als aangewezen , en zij zal in 
hooge mate preventief kunnen werken , terwijl aan den 
anderen kant bij eene goede inrigting het werk in de open 
lucht een heilzamen invloed op deze klasse van lieden zal 
kunnen uitoefenen. Men herinnerde dat de werkinrigtingen 
in den laatsten tijd reeds veel verbeterd zijn en nog veel 
verbeterd kunnen worden. 

De Commissie acht dus juist met het oog op den exceptio-
nelen aard van het misdrijf waartegen de straf zal be-
dreigd worden , de exceptionele straf in het aangenomen 
strafstelsel geenszins misplaatst. 

A.rt. 4 0 . Kan het minimum van 6 maanden niet soms 
te hoog zijn? Bijv. als de veroordeelde na afloop vanden 
winter werk zou willen zoeken en gemakkelijk zou kun-
nen vinden ? Te hoog met het oog vooral op de behoeften 
van zijn gezin? 

Artt. 39, 40. Aan de opmerkingen is door 
den Minister gevolg gegeven. 

Art. 13. De Commissie acht het juist dat in ditwet-
boek geen voorschrift is opgenomen, houdende bevel tot 
vernietiging of onhruikbaarmaking van werktuigen of 
andere voorwerpen, vervaardigd, geschikt gemaakt of 
gediend hebbende tot het plegen van eenig straf baar feit. 
Maar bij de invoering van het Strafwetboek zal dan ook 
aanvulling van het Wetboek van Strafvordering noodig 
zijn. Thans komt het bedoelde bevel niet in het Wetboek 
van Strafvordering, wel in art. 22 van de wet van 29 Junij 
1854 {Staatsblad n°. 102) voor. 
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De Minister denkt er evonzoo over. 

al. 2. Zuo algemeen als thans de bepaling luidt is zij 
ten aanzien van overtredingen, vooral met het oog op 
provinciale en gemeente-verordeningen (zie art. 98) be-
deiikelijk. In die verordeningen wordt niet zelden verbeurd-
verklaring gelast die hoogst onbillijk kan worden; bijv. 
verbeurd verklaring van » grazend vee " wanneer dit graast 
op eene verboden plaats, of verbeurdverklaring van eene kar 
waarop een stuk vleesch, in strijd met een voorschrift 
der verordening, vervoerd wordt. 

De bepaling zou bij drukpersdelicten tot noodeloos zware 
straf kunnen aanleiding geven, bijv. door de verbeurd-
verklaring van kostbare persen of machinerien. Eene restrie-
tie in den zin van de 2de en 3de alinea van § 41 vau 
het Duitsche strafwetboek (1) ware derhalve niet overbodig. 

Indien beperking noodig is, behoort zij vol-
geus den Minister toch niet in het Strafwetboek 
te huis maar in de wetten die do strafbedrei-
gende bevoegdheid der bedoelde collegien 
regelen 

Restrictie voor drukpersdelicten acht de Mi-
nister niet noodig. Ook bij andere misdrijven 
zou eene onverstandige toepassing tot onbillijk-
heid voeren. Men mag echter vertrouweu op het 
gezond verstand vau den rechter. 

Art. 44 . In het stelsel der Commissie vervalt deaan-
inaning en de proportie in de 2de alinea (vgl. hetaange-
teekende bij art. 31). 

Het blijkt niet dat wanneer de vervangende hechtenis 
is aangevangen , de uitlevering van het verbeurdverklaarde 
voorwerp van de hechtenis bevrijdt. Men zou eene nieuwe 
alinea kunuen toevoegen , luidende: 

»Ook de uitlevering vau het voorwerp bevrijdt vau de 
hechtenis." 

De Minister beeft door het nieuw 5de lid het 
laatste bezwaar weggenomen. Ook ten aanzien 
van het eerste bezwaar verwijst hij naar het 
gewijzigd artikel. Verbeurdverklaring op zich 
zelce heeft geen minimum of maximum; bet 
derde lid van art. 23 nieuw komt hier niet te 
pas. Er behoeft alleen gezorgd te worden dat 
de rechter, binnen behoorlijke grenzen, subsi-
diaire hechtenis kan opleggen voor zoodanigen 
duur dat niemand belang hebbe de hechtenis 
te verkiezen. 

Art. 4 5 . Moet, nu alle boeten ten bate vau den Staat 
komen , ter verrekening en controle, van elke transactie 
van waterschapsbesturen een bewijs worden overgelegd ? 

De zaak zal langs administratieven weg moe-
ten geregeld worden. 

Art. 46 . De woorden: »op kosten van den veroor-
deelde" zouden, als behoorende tot het formele regt, te 
dezer plaatse kunnen vervallen. 

De Minister antwoordt, dat over de kosten 
van het ycding het Wetboek van Strafvorde-
ring; over die der strafexecutie , ook blijkens 
art. 45 , waartegen men geen bezwaar maakt, 
het Strafwetboek handelt. 

(1) Wenn der Inhalt eincr Schrift, Abbildung oder Darstellung 
strafbar ist, so ist iin Urtheile aus zu sprechen , dasz alle Exein-
plare, sowie die zu ihrer Herstellung bestimmten Platte und Ponnen 
unbrauchbar zu machen sind. 

Diese "Vorschrift bezieht zich jedoch nur auf die ira Besitze des 
Verfassers, Druckeia, Herausgeburs, Verlegers, oder Buchhüadlcrs 
befindlichen und auf die öffentlich ausgelegten oder üffentlich ange-
botenen Exeinplare. 

Ist nur ein Theil der Schrift, Abbildung oder Darstellung straf bar , 
so ist, in sofern eine Ausseheidung niöglich ist, aus zu sprechen, 
dasz nur die strafbaren Stellen und derjenige Theil der Platten und 
Formen , auf welchein sich diese Stellen befiaden, unbrauchbar zu 
machen sind. 

TITEL III. 

Art. 47 . Bewusteloosheid. Zoowel in de afdeelingen 
als in de Commissie werd twijfel geopperü of de bepaling 
van het ontwerp niet te vergaat. Men geeft toe dat in den 
regel de geheel bewustelooze geen misdrijf kan plegen; 
maar moet dit beginsel ter wille van de logische conse-
queutie ook gelden, waar de bewusteloosheid vrijwillig 
wus teweeggebragt ? De Memorie vau Toelichting, pag. 51 
antwoordt bevestigend: »Zelfs voor de gevallen waarinde 
dader zich vrijwillig, door het gebruik van geestrijke 
dranken of andere middelen, in den toestand vau bewuste-
loosheid heeft gebragt, mag hier geeue uitzondering worden 
gemaakt". Wel wijst de Memorie vau Toelichting, pag. 52, 
er op aan het slot der aangehaalde alinea dat de bedoeling 
der Regering niet deze is, dat men zich straffeloos in een 
toestand van bewusteloosheid zou kunnen brengen om 
daardoor gedekt een vooraf beraamd feit te kuunen plegen, 
maar dit neemt niet weg dat, volgens de redactie van het 
ontwerp, de misdadiger die eeu vooraf voorgenomen misdrijf 
in vrijwillige volslagen dronkenschap had gepleegd, zou 
moeten worden vrijgesproken. Noch in het Wetboek voor 
het Koningrijk Holland, noch in de ontwerpen van 
1804 en 1847 heeft men zoover willen gaan , en de praktijk 
van het thans nog geldende regt heeft de behoefte aan 
dergelijk voorschrift ook niet doen gevoelen. 

De C o m m i s s i e kan zich echter met deze beschouwingen 
niet vereeuigen. Volgens haar kan ook met de voorge-
stelde redactie niet op goede gronden betwijfeld worden 
dat een misdadiger die een misdrijf in dronkenschap pleegt, 
maar waartoe het opzet reeds bestond vóór de toestand van 
bewusteloosheid (welligt beter bescffeloosheid) met het oog 
op dat feit werd te weeg gebragt, zou moeten worden 
gestraft. Het misdrijf toch is een zamengesteld geheel; 
het strafbaar feit begint met het boos opzet en eindigt met 
de voldongen daad. De misdadiger die, vóór hij zich op-
zettelijk bewusteloos maakt, zijn misdrijf beraamde, pleegt 
dat feit niet, terwijl hij niet in staat was zijn wil te be-
paleu, al wordt ook het materiele element van dat feit, 
net werktuigelijk deel der daad, voleindigd gedurende 
dien toestand. 

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

(Jok de culpose delicten zoudeu,werd in de Commissie 
beweerd, tegen de bedoeling der Regering (pag. 52 Mem. 
v. 'Poel.), volgens de woorden vau Uet artikel straffeloos 
blijven. De vrijwillige dronkenschap zelve moge een culpa 
zijn, daardoor wordt nog niet het feit culpoos, dat ge-
durende die dronkenschap wordt gepleegd. i)e schuld ligt 
in de dronkenschap , maar heeft niet noodzakelijk verband 
met de handeling die de wet, ware te dien aanzien schuld 
aanwezig, tot misdrijf zou stempelen. Wel vond ook het 
gevoelen der Regering steun, dat de schuld vereischt tot 
de straf baarheid van het delictum culposum reeds aan-
wezig kan zijn in de vrijwillige dronkenschap , omdat men 
het gevaar van daden, in een toestand van bewusteloosheid 
gepleegd, heeft kunnen en moeten voorzien, terwijl door 
den regter naar de omstandigheden zal moeten wordeu uit-
gemaakt, hier gelijk elders, of de onvoorzigtigheid van dieu 
aard was om schuld op te leveren; maar de Commissie acht 
het toch wenschelijk , juist ook op grond van den gebleken 
twijfel, eene uitdrukkelijke bepaling, welke de straffeloos-
heid ook ten aanzien van culpose delicten uitsluit, aau het 
artikel toe te voegen. Zij zou daarom als tweede alinea 
willen lezen: » Deie bepaling geldt niet ten aanzien van 
misdrijven zonder opzet begaan , of vau overtredingen ge-
pleegd in een toestand van bewusteloosheid door den dader 
vrijwillig te weeg gebragt." 

Eene minde rhe id der Commiss i e zou de geheeie 
zinsnede omtrent de niet-toerekenbaarheid bij bewusteloos-
beid willen doen vervallen, ja zij zou zelfs geen bezwaar zien 
om het geheeie artikel te schrappen. Bij hem toch die niet in 
staat is zijn wil op eeu bepaald feit te bepalen, kan te dien 
aanzien noch » opzet" noch >schuld" bestaan. Een uoodzake-
lijk element van de misdrijven volgens dit ontwerp valt 
dus vau zelf weg. De omschrijving der verschillende feiten 
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in het Tweede Boek zou ook zonder de bepaling van dit 
artikel den regter telkens aanleiding geven tot liet onder-
zoek niet alleen of het feit materieel geschied is, maar ook 
of de mede vereischte » d o l u s " of » cu lpa" aanwezig is. 
Bestaat zij niet, dan volgt do vrijspraak van zelf. De Oom-
m i s s i e is echter van oordeel, dat het heter is , ten einde 
voor goed aan alle verschil van opvatting een einde te 
maken, het artikel te hehouden. De tegenwoordige prak* 
tijk kent voorheelden genoeg dat de dolus, bijv. bij dief-
stal de arglist , uit liet feit zelf wordt nfgeleid, onafhankelijk 
van de vraag of de veroordeelde al of niet in staat was 
zijn wil te bepalen. 

» Ten aanzien van dat feit." De Commissie wenscht 
deze woorden te behouden, tegen het gevoelen eener 
minderheid, welke hoofdzakelijk op de gronden aange-
voerd in het adres aan de Kamer ingediend door de ge-
neesheeren van vier krankzinnigengestichten van een 
tegenovergesteld gevoelen blijk gaf. De Commissie meent 
het feit te mogen betwijfelen, dat zicli nimmer gevallen 
zouden voordoen, waarin iemand, in het algemeen volkomen 
in staat zijn wil te bepalen, daartoe toch tijdelijk of 
ten aanzien van bepaalde feiten niet in staat is. Men 
denke bijv. aan kindermoord onmiddellijk na en ouder den 
invloed der bevalling, aan kleptomanie, aan pyromanie. 
Vallen de wo.irden weg, dan zou de interpretatie van het 
artikel in die gevallen tot moeijelijkheden aanleiding kunnen 
geven. Zonder volslagen krankzinnigheid zou een straf baar 
feit altijd toerekenbaar zijn. Blijven zij daarentegen be-
houden, dan kan er geen bezwaar zijn voor den deskun-
dige die in gemoede overtuigd is dat de krankzinnige altijd 
onbekwaam is zijn wil te bepalen, ook indien zijne han-
deling niet direct uit zijne krankzinnige voorstelling kan 
afgeleid worden, die overtuiging ook ten aanzien van een 
bepaald feit voor den regter te bevestigen. Overigens zou 
het weglaten der bedoelde woorden den zin van het artikel 
niet wezenlijk veranderen, omdat het woord •» terwijl" 
reeds de strekking heeft die nader door de woorden » ten 
aanzien van dat feit" wordt verklaard en duidelijk gemaakt. 

De kritiek over dit artikel uitgeoefend, deels 
door deskundigen (dr. RAMAEH en de H. H. dr. 
VAN ANDEL c. s.), deels door de Commissie, heeft 
de Minister tot de volgende beschouwingen 
geleid. 

Kritiek der deskundigen. Terwijl dr. VAN 
ANDEL C. S. bezwaar opperen tegen de woor-
den : » ten aanzien van dat feit" en niet tegen 
het » bepalen van den wil", worden juist omge-
keerd, door dr. RAMAER eerstgemelde woorden 
verdedigd en laatstgemelde bestreden. 

Zal men nu eenvoudig beide kritieken ter 
zijde leggen mèt de opmerking dat zij elkander 
vernietigen ? 

Meer rationeel schijnt het uit dien strijd tus-
schen beide kritieken de conclusie te trekken 
dat de wetgever zich moet hoeden te praeju-
dicieeren op datgene wat tusschen deskundigen 
kwestieus i s , zich moet hoeden voor eene for-
mule die, al zou zij de ontwikkeling der psy-
chiatrische wetenschap niet in den weg staan , 
toch de deskundigen, die later met die formule 
zullen moeten werken, noodeloos knellen , ja 
voor velen hunner onbruikbaar zijn zou. 

Voorstel van dr. RAMAEH. Terwijl dr. RAMAEE 
overtuigend aantoont dat het vermogen van 
wilsbepaling voor de toerekeningsvatbaarheid 
niet voldoende i s , stelt hij zelf (bladz. 73) twee 
formules voor, waartegen (al konden alle andere 
deskundigen zich er mede vereenigen) uit juri-
disch oogpunt bezwaar bestaat. In de tweede 
wordt het woord » krankzinnigheid" gebruikt, 
in zóó algemeene beteekenis, dat daaronder ook 
de gebrekkige ontwikkeling fier verstandelijke 
vermogens begrepen is. Intusschen is deze ruime . 
beteekenis van het woord geenszins de algemeen 
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aangenomene en zal niet licht een rechter een 
idioot onder de krankzinnigen rangschikken. 
Zelfs al wilde men over dit bezwaar heenstap-
pen , dan zou men toch éu hij de definitie die 
dr. RAMAEH (in geval van aanneming zijner 
tweede formule) in Titel IX wenscht te zien 
opgenomen én , evenzeer, bij zijne eerste for-
mule , op twee bezwaren stuiten : 

V. Kan men van een niet onderwezen doof-
stounne zeggen dat bij krankzinnig i s , of zelfs 
dat hij lijdt aan onvoldoende verstandsontwik-
keling door gebrekkige hersent ormmg'i Zoo neen, 
dan is reeds om die reden de formule onbruik-
baar; de rechter behoort althans bevoegd te zijn 
om den niet onderwezen doofstomme vrij te 
spreken. 

2°. Door de woorden; »gebrekkige hersen-
vorming" betreedt de wetgever een gebied waar-
op hij , zoolang het eenigzins te vermijden i s , 
niet kome. Men mag niet vergeten dat de straf-
wet niet het minst spreekt tot diegenen bij wie 
dergelijke woorden , zij het dan ook ten on-
rechte , de gedachte zouden opwekken aan the-
orien wier huldiging de veiligheid niet bevor-
deren zou. 

Kritiek der Commissie. Ook te haren aanzien 
doet zich het verschijnsel voor, dat de Minister 
haar , in één opzicht, volkomen juist acht , maar 
zich toch allerminst met het voorgestelde ge-
neesmiddel kan vereenigen. 

Terwijl èu de Staatscommissie èn de Com-
missie èn de Minister, in overeenstemming ook 
met deskundigen, aannemen dat tijdens den 
staat van bewusteloosheid, welke ook de oorzaak 
daarvan zij.de toerekeningsvatbaarheid volkomen 
is uitgesloten , zijn zij het toch allen hierover 
eens dat daardoor de verantwoordelijkheid voor 
datgene wat men in dien staat werktuigeüjk 
verrichtte , niet onvoorwaardelijk wegvalt. Wie 
vóór dat hij in dien voorzienen toestand kwam, 
verzuimde de noodige voorzorgsmaatregelen te 
nemen (bijv. eene moeder die in den slaap haar 
kind dood drukt) of wie, door eigen schuld in 
dien toestand gekomen, onbewust rechtschennis 
pleegt , kan niet ontkennen dat het materiele 
feit » aan zijne schuld te wijten is."' Dit uit-
drukkelijk te bepalen, achtte echter de Staats-
commissie onnoodig, omdat in dergelijke ge-
vallen (even als ook in geval bijv. het slapen 
zelf strafbaar is zoo als bij een soldaat op post) 
het subjectieve element te plaatsen i s , niet in 
het tijdperkder bewusteloosheid,maar in deoogen-
blikken die daaraan voorafgingen. 

De Minister mag echter niet ontveinzen dat 
bij ue oude redactie die bedoeling niet duidelijk 
genoeg uitkomt. Wie geheel beschonken , vol-
komen on'jewust, iemand wien hij wellicht 
voor 't eerst ontmoet, doodt, kan — hij stemt 
het toe — zonder dat aan de taal geweld wordt 
aangedaan , niet gezegd worden zijn culposen 
doodslag vóór den staat van dronkenschap ge-
pleegd te hebben. 

Hij geeft dus toe, d a t , bij handhaving van het 
beginsel, verduidelijking der redactie wensche-
lijk is , zoowel voor ^ulpose misdrijven als even-
zeer voor overtredingen. 

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

Naar 't bescheiden oordeel van den Minister, 
ware dergelijk geneesmiddel nog oneindig erger 
dun do kwaal. 

Hij laat daar dat de ui tdrukking ^zonder opzet 
begaan" de bedoeling volstrekt niet uitdrukt. 

http://zij.de
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De vraag- is niet of de dader al of niet »opzet" 
had, niiiar of het werktuigelijk gepleegd mate-
rieel feit volgens du wet strafbaar is ook dan 
•la niets anders dan culpa aanwezig is. 

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

1°. Tusschen * vrij willig" en -»ouvrijioillig" is 
geen billijke en duidelijke grens. De moeielijk-
heid bestaat reeds bij de dronkenschap. Als bijv. 
een jongmenscli, niet precies wetende hoeveel 
hij verdragen kan , ongemerkt iets te veel dr inkt , 
kan men dun rechtens altijd van schuld spreken? 
»Vrijwillig" handelde hij toch zeker. Maar 
grooter en onoplosbaar la de nioeielijkheid voor 
zooveel betreft liet slapen. Is slapen •/> vrijwillig" 
of niet ? Neen , in abstracto. Ja — althans in 
den regel — i n concreto. Had men juist in dezen 
nacht moeten slapen? Gevallen waarin iemand 
letterlijk door den slaap overmand wordt, komen 
zeker veel voor. Zal men echter de stratfeloos-
heid tot die gevallen willen beperken ? 

2°. Om aan deze bezwaren te ontkomen zou 
men geneigd zijn het woord ^vrijwillig " te vw-
vangen door » door zijne schubt". Maar dan valt 
men van Scvlla op Charybdis. 

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

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

Als zoodanig draagt de Minister thans de-
zelfde voor die hij ook vropger verdedigd heeft 
en die hem nog altijd de minst onvolmaakte 
voorkomt. 

> Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat 
hem hetzij wegens den staat van bewusteloosheid 
waarin hij verkeert, hetzij wegens de gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke storing zijner ver-
standelijke vermogens niet kan worden toege-
rekend." 

In deze formule is, op een paar punten na (1), 
alles vermeden waartegen óf door Ur. RAMAER 
óf door de andere deskundigen bezwaar ge-
maakt is. Ter voldoening aan de opmerkingen 
van dr. RAMAEK is » geestvermogens" door 
» tirslandelijke vermogens ' vervangen. 

Het woord »pleegt'' i s , even als ook in de 
artt. 48—53, vervangen door » begaat". In het 
algemeen kan men zich van het eerste woord 
bedienen ; elk misdrijf wordt omschreven met 
't oog op den dader. Waar echter sprake is van 
een bepaald persoon die ('t zij dader , 't zij mede-
plichtige) op grond van persoonlijke hoedanig-
heid of omstandigheden van bijzondere conditie 

(1) Dr. RAMAEK wilde eenvoudig van „onbewustheid " gesproken 
hebben, daar „toestand" iets blyvends aanduidt. Tegen „staal" kan 
dit laatste niet worden aangevoerd, „Heuustelonsheid" is beter dan 
„onbewustheid". „Onbewust" beteekent: „iels niet beseffende", maar 
wordt niet gebruikt zonder aanduiding van dat iels. De staat van 
iemand die alle beieust;ijn verloren heeft, htet „bewusteloosheid" 
en wordt alleen in Vlaamsch België „onbewustheid" genoemd. 
Vgl. „Woordenboek der Nederlandsche taal", kolom 1142 (B, 1) 
en kolom 1144. „Ziekelijke" storing blijft de Minister duidelijker 
achten dan „storing door ziekte". 

i s , daar bedenke men dat het woord * plet/en" 
krachtens nrt. 57 1°. eene beperkte beteokenis 
heelt. Overal elders in het ontwerp is op liet 
verschil tusschen plegen en begaan gelet ; zie 
bijv. de artikelen betreffende de persoonlijke 
verzwarende omstandigheden, de ontzetting uit 
het beroep wegeus opzettelijk misdrijf enz. Zie 
ook de gewijzigde redactie van art. 282 2°. en 32!). 

Het woord » toegerekend" is in den meest 
letterlijken en feitelijken zin op te vatten. Als 
een feit gepleegd is onder een der in dit artikel 
aangewezen omstandigheden, dan onderzoekt do 
rechter nader of daaruit al of niet voortvloeit 
dat dat feit niet op 's daders rekening kan wor-
den geplaatst. Tot den machinist die, slapende, 
gevaar deed ontstaan voor een trein, tot den man 
die, door eigen schuld m volslagen dronkenschap 
gemakt , onbewust een doodslag beging , zal hij, 
zeggen : tijdens gij sliept of volslagen dronken 
waar t , waart gij — al was dan ook die s laap , 
die dronkenschap vrijwillig — niet toerekenings-
vatbaar ; toch stel ik de destijds door u werk-
tuigelijk gepleegde nalatigheid of daad op uwe 
rekening, want zij zijn onmiddellijk te wijten 
aan de schuld door u bedreven tijdens gij nog 
in bewusteu staat verkeerdet. 

Zal men het der voorgestelde redactie tot grief 
rekenen dat ook waar gebrekkige ontwikkeling 
of ziekelijke storing der verstandelijke vermogens, 
aanwezig i s , nader onderzoek te pas komt ? 
Waar men met werkelijke krankzinnigen of 
idioten te doen neeft, zal dit onderzoek, wel geen 
tijd kosten. In alle andere gevalleu is dit nader 
onderzoek wenschelijk , ja noodig. Waar is de 
grens tusschen die gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke storing der verstandelijke vermogens 
die de toerekeningsvatbaarheid uitsluit en dia 
welke haar laat bestaan? Jus in causaposilum. 
Trouwens, ook bij de vroegere redactie zou de 
rechter altijd nog te onderzoeken hebben of de 
dader in staat was ziju wil te bepalen. En het 
verschil tusschen. de beide formules ligt niet 
daarin dat de eene den rechter meer vrijheid 
geeft dan de andere, maar veeleer hierin , dat 
ue thans voorgestelde , door niet teprejudicieeren 
op eenigpsychologischoj'psychiatrischvraagstuk, 
meer dan üe vroegere, een verstandig gebruik 
van die vrijheid mogelijk maakt. 

Moet niet de wet bepalen dat de regter ingeval van 
vrijspraak, even als de plaatsing van kinderen in een Rijks-
opvoedingsgesticht (art. 49) de opsluiting in een krank-
zinnigengesticht kan bevelen ? 

Bepaling dat de rechter, in geval van vrij-
spraak, opsluiting in een krankzinnigengesticht 
kan bevelen, zou logisch daartoe moeten leiden 
dat hem ook de bevoegdheid verleend werd den 
dronkaard in een verbeterhuis , den idioot in een 
idiotengesticht, den somnambule in een gasthuis 
te doen opnemen. Het komt den Alinister voor 
d a t , als de krankzinnige werkelijk gevaarlijk 
is , de artikelen 1 0 , 2de en 3de lid en 15 der 
wet van 2<J Mei 1841 (Staatsblad n<>- 20) vol-
doende ziju, om zonder verwijl dat gevaar te 
keeren. 

De objectie van den Minister komt der Commissie niet 
afdoende voor. Het openbaar ministerie zal dikwijls moeten 
beginnen met vrij te laten. Het gevolg zal zijn dat de 
regter in twijfelachtige gevallen te angstig zal zijn om 
vrij te spreken. De door den Minister getrokken consequen-
tiën ten aanzien van dronkaards en somnambulen zijn niet 
ju i s t , omdat de abnormale toestand dezer personen niet 
blijvend is en althans ten aanzien der dronkaards, niet 
onafhankelijk is van hun wil. De Commissie wenscht 
derhalve als tweede lid van dit artikel de volgende bepa-
ling op te nemen: »Blijkt dat het gepleegde feit den 
dader wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke 
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storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden 
toegerekend, dan kan de regter gelasten dat de vrijge-
sprokene in een krankzinnigengesticht worde geplaatst" . 

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

Bij het mondeling overleg heeft de Minister dit amen-
dement overgenomen , onder bijvoeging dat die plaatsing 
geschiedt voor een proeftijd, den termijn van een jaar niet 
te boven gioinde. 

Art. 4 8 . De Commissie vereenigt zich met het stelsel 
van het ontwerp zoo als dit is uitgedrukt in alm. 1. 
Eene grens moet vastgesteld worden beueden welke ook 
de mogelijkheid van strafvervolging moet zijn uitgesloten. 
Eene andere meening welke in de Commissie werd ver-
dedigd, strekte om, zoo als ook nu het geval is, in ieder 
geval den regter te laten beslissen of het kind al dan niet niet 
oordeel des onderscheids gehandeld heeft. De bedenking dat 
dan toch teregtstelling van zeer jeugdige kil nieren zou mo-
gelijk blijven, werd beantwoord met de opmerking, dat die 
gevallen stellig meer en meer tot de uitzonderingen zullen 
behooreu en dat overigens de wet geuoeg middelen aan 
de hand geeft om een ambtenaar van het openbaar ministerie, 
die dergelijke onverstandige vervolgingen instelt, In zijn 
overdreven ijver >te mat igen, terwijl de regter in geen 
geval behoeft te veroordeelen. De procedure voor den bur-
gerlijken regter , die in de oogen van het publiek toch 
weinig verschil zal hebben met die voor den stral'regter , 
zou in dat stelsel van zelf vervallen. De Commissie is 
echter van oordeel, dat een kind beneden de 10 jaar nimmer 
handelt met oordeel des onderscheids, zoodat een onderzoek 
deswege volkomen overbodig is. Bovendien is eene uitdrukke-
lijke uitsluiting der toerekenbaarheid door de praktijk gebo-
den. Immers niet alleen hebben ambtenaren zeer jeugdige 
kinderen verve lgd, maarevenzeer bobben refters veroordeeld. 

W a t de grens aangaa t , het gevoelen door vele leden 
in de afdeeliugen uitgesproken , dat een leeftijd van 10 jaren 
te jong is en daarvoor liever, zoo als in het oorspronke-
lijke Regeringsontwerp, die van 12 jaren moest worden 
gesteld , vond ook in de Commissie steun. Men herinnerde 
dat de leeftijd van 10 j a ren , de grens ook door de >Staats-
Commissie verkozen, in liet ontwerp is hersteld om te gomoet 
te komen aan de bezwaren van den liaad van State, die den 
leeftijd geheel wilde doen vervallen. Maar de moeijelijkheid 
voor den regter om te beslissen of er oordeel des onderscheids 
aanwezig is, blijft voor den leeftijd van 10—12 jaren evenzeer 
bestaan als in het stelsel dat elke grens van leeftijd verwerpt. 
Ook de nadeelen in de Memorie van Toelichting pag. 5 3 , 
alin. 2 vermeld, blijven bestaan tusschen 10 en 12jaren. 
Twaalf jaren is ook de gewone grens voor den schooltijd, 
en het ontwerp zelf behoudt in art. 271 dieu leeftijd in 
de veronderstelling dat dan zich het weerstandvermogen, 
dat is inderdaad de wil, meer begint te ontwikkelen. De 
C o m m i s s i e acht deze redenen om een van het Regerings-
ontwerp afwijkenden termijn aan te bevelen niet overwe-
gend. Juist omdat boven de hier vast te stellen grens het 
onderzoek naar het oordeel des onderscheids verpligt 
blijft, is het niet noodig de grens der absolute outoereken-
baarheid zeer ruim te stellen. Naar het gevoelen der 
Commissie mag de moeijelijkheid om de vraag van het 
oordeel des onderscheids te beslissen niet een reden zijn om 
strafbaarheid geheel uit te sluiten , maar bewijst die 
moeijelijkheid integendeel dat in vele gevallen strafregte-
lijke verantwoordelijkheid moet worden aangenomen. 

Al. 2. De burgerlijke regier. Hoe wordt de burgerlijke 
regter gesaisisseerd ? Men veronderstelt door eene vorde-
ring van het openbaar ministerie , maar dan zal de wet 
dit ook moeten uitdrukken. Ook verder zal de procedure 
bij afzonderlijke wet moeten worden geregeld. 

De m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e zou deze zaak 
aan den strafregter in raadkamer willen opdragen. De straf-
regteris de aangewezeu regter om uit te maken of het feit 
een misdrijf oplevert. Het doel is de teregtstelling van het 
kind te voorkomen , maar dat doel wordt evenzeer bereikt 
als de strafregter het bevel in raadkamer geeft. 

De Minister heeft het tweede lid aangevuld. 

Ihjksoptoetlhij/sjfSÜcht. In de Commissie werd de vraag 
besproken die in de afvloeiingen te berde gebragt was, of 
niet ook voor de verpleging van jeugdige misdadigers 
gebruik zou kunnen worden gemaakt van de particuliere 
liefdadigheid, en of dit beginsel niet in de wet zou kunnen 
worden gehuldigd, bijv. door weglating van de syllabe 
» Rijks". De C o m m i s s i e achtteevenwel dit beginsel niet 
zonder beswaar. De particuliere maatschappijen staan uit 
den aard der zaak niet onder controle van den Staat. Deze 
kan dus ook de verantwoordelijkhei! voor de opvoeding 
in bijzondere gestichten niet op zich nemen. Bovendien 
zouden praktische moetfeiykheden te vreezen /.ijn wanneer 
de particuliere maatschappijen in sommige gevallen niet 
tot verpleging genegen souden worden bevonden. 

De C o in m i s s i e deelt daarentegen in de bedenking dat 
het zeer onbillijk zou wezen kinderen welks zich aan straf* 
bare feiten schuldig maken , niet te straffen maar van Staats-
wege op te voeden, en andere kinderen van dat voorregt 
uit te sluiten, /ij geeft daarom der Regering in overweging 
te bepalen dat de regter de bevoegdheid zal hebben de 
kosten der opvoeding geheel of ten deele te brengen ten 
laste der ouders. 

Van verpleging dezer kinderen bij partieu-
lieren worden in Duitschland proeven geno-
meii. Ook dan als die ervaring gunst ig uitviel , 
zou de Minister het voorzichtiger achten de kin-
deren zoowel des nachts als gedurende een 
gedeelte van den d a g , in het Rijksgesticht, 
onder toezicht van betrouwbare personen, te 
houden. 

Het gesticht te Alkmaar is te klein en uit-
breiding niet wensehelijk. De Minister zou de 
kinderen willen splitsen al naarmate zij tot de 
stedelijke of landelijke bevolking behooren, en 
voor tle tweede katogorie eene cdonie agricoh:, 
in den geest van Mettray, willen oprichten. 

De kosten der opvoeding ten laste der ouders 
te brengen , zou alleen dan aanbeveling verdie-

- nen, wanneer men ook den vermogenden straf-
gevaugene verpleegkosten betalen liet. 

Op de laatste opmerking van den Minister antwoordt de 
Commissie dat Je plaatsing in een Rijksopvoedingsgesticht 
geen straf is, maar een overnemen van de pligt der ouders, 
waartoe alleen wordt overgegaan wanneer de vervulling 
van dien pligt niet aan hen kan worden overgelaten. Daar 
echter de kosten in den regel niet verhaalbaar zullen zijn , 
acht de Commissii 
te stellen 

het ounoodig een amendement voor 

Ten hoogste voor den tijd van zes jaren. Overeenkomstig 
het gevoelen van vele leden in de afdeeliugen zou de 
Commissie in het belang der kinderen willen lezen: »ten 
hoogste tot den leeftijd van achttien ja ren" . 

Hieraan is in het gewijzigde ontwerp voldaan. 

Art . 4 9 . Ofschoon de Commissie met de Regering eene 
definitie van oordeel des onderscheids niet noodzakelijk 
acht tegen het gevoelen eener minderheid , die op grond 
van het groote verschil van opvatting dat onder de regts-
geleerden omtrent dit punt heerscht, eene omschrijving zou 
wenschen op te nemen , zoo erkent zij toch dat in de 
praktijk dikwijls beslissingen zijn voorgekomen, die met een 
juist begrip van oordeel des onderscheids in geenen deele 
zijn overeen te brengen. Zij acht het daarom niet over-
bodig, met verwijzing naar hetgeen te dien aanzien inde 
Memorie van Toelichting op veelal juiste gronden is aan-
gevoerd, en naar art. 22 van den » Bill to establish a 
Code of offences for England and I re land" aan het 
Engelsche Parlement aangeboden in 1880(1), uitdrukkelijk 

(1) No person shall be convicted of an offence by reason of' an 
act or oniission of such person when of the age of seven, bat under 
the age of fourlecn ycars, anless hc was competent to know the, 
nature and consequence of his conduct, and to appreciate that it 
was wrong. 
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te verklaren dat zr eenparig van ineening is dat onder 
oordeel des onderscheid* niet in liet algemeen moet 
worden verstaan de wetenschap dat iiet begane feit ver-
keerd of slecht i s , maar veeleer het inzigt van liet on-
geoorloofde der gepleegde handel ing uit het zelfde oog-
punt waaruit de volwassene zulk MM handeling beschouwt. 

In de opvatting der Commissie wordt door 
den Minister gedeeld. Baadt het 4 - IÏ 5jarig 
kind weet soms dat het dit of dat niet doen 
niiig ; men hoort zulk een kind wel eens uit 
eigen beweging zeggen: » ik heb het gedaan, 
maar zal liet niet weer doen". Daaruit volgt 
echter volstrekt niet, dat het » oordeel deson-
derseheids " zou hebben. » Oordeel des onder* 
scbeids" ia eenvoudig de bijzondere naam van 
de toerekeningsvatbaarheid, wanneer deze, a 
priori , wegens jeugdigen leeftijd , twijfelachtig 
was. Het is dan aanwezig, wanneer het kind 
het vermogen bezit om te begrijpen, dat zijne 
subjectieve neigingen aan de objectieve orde 
moeten onderworpen zijn. Hij een kind beueden 
de tien jaren zoodanig vermogen aan te nemen 
is ongerijmd. En eene droevige ervar ing, ook 
uit oen allerlaatsten tijd (1878) — niettegeu-
staande de bekende circulaire van mr. GODE-
FBOI — doet verlangen naar den dag waarop 
het sommige rechters onmogelijk zal zijn ge-
maakt 7 - en Sjurige kinderen tot 7'/jjarige ge-
vangenisstraf te veroor leelen. 

Alin. 2. Ten einde den schijn weg te nemen als of het 
bewijs zou moeten geleverd worden dat het kind zouder 
oordeel des onderscheid! handelde, leze men liever: «Blijkt 
niet dat het met < ordeel des onderscheid» heeft gehandeld" 
enz. en evenzoo in de ode alin.: » Blijkt dat het kind met 
oordeel des onderscheid! heeft gehandeld " enz. 

En toor niet langer dan zes jaren. Overeenkomstig het 
aangeteekende bij het vorig artikel moeten ook hier deze 
woorden vervallen. 

Alin. 3. In bet stelsel der Commissie moet de bepaling 
omtrent het minimum wegvallen. 

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

Art . 5 1 . » of goed". Deze bijvoeging strekt om de 
speciale bepalingen van den Code Péual in de artt. 322 
en 329 te vervangen, maar daardoor gaat de straffeloos-
heid van noodweer veel te ver. Volgens de voorgestelde 
redactie zou iemand die den dief van zijn horloge of wan-
delstok die bij anders niet kan verdedigen, neerschiet, 
straffeloos zijn. Om deze ongerijmdheid te ontgaan zouden 
de woorden: » of goed'" moeten worden weggelaten, en óf 
worden teruggekeerd tot de bepalingen van den Code Pénal 
óf op eene andere wijze het regt van noodweer tot verde-
diging van goed binnen billijker grenzen worden beperkt, 
Heeft de ervaring de on bruikbaarheid der bepalingen van 
den Code Pénal geleerd? Zoo j a , dan zou misschien aan-
beveling verdienen noodweer evenmin te omschrijven als 
overmagt, en liet aan den regter over te laten in ieder geval 
te beslissen welke daden als daden uit noodweer mogen 
worden gequalificeerd. 

De Minister vraagt of de wet mag eischeu dat 
bet recht voor het onrecht wijke ? Dat ook tot 
verdediging van » goed", noodweer geoorloofd is , 
is de algemeeue leer. Zelfs in Duitscliland wordt 
het aangenomen ( l ) , hoewel de wet (§ 33) liet 
in het midden laat. (2) 

(1) Zie bijv. SCHWABZE Commenlar (1871) blz. 232. 
(2) Eine strafbare Uandluug iat nicht vorhanden wenn die 

Handlang dnrch Nothwehr geboten war. 
Nothwehr ist diejenige Vertheidigung, welclie erforderlich ist, 

urn cinen gegenwartigen, reclitswidrigen Angriff von sieh oder eineni 
Anderen abzuwenden. 

Die Ueberschreitung der Xothwehr ist nicht strafbar, wenn der 
Thiiter in llestiirzting, Furcht odcr Schreckeu über die Grenzen 
der Vertheidigung hinausgegangen ist. 

Bij het mondeling overleg heelt do Commissie den Mi-
nister er op gewezen dat bet juist do vraag is wat in deze 
als regt moet wordeu aangemerkt. Zoodra liet goed , bijv. 
appelen of peren . niet anders te verdedigen ware , zou vol-
gens de voorgestelde redactie de dief straffeloos kunnen 
worden neergeschoten. De Minister heeft de zaak nader in 
overweging genomen, en aan de Commissie doen toekomen 
de volgende nieuwe redactie van art. 5 1 : » Niet strafbaar 
is hij , die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke 
verdediging van eigen of eens anders gued enz.", die hij 
volgenderwijze heeft toegelicht: 

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

Nooit is bedoeld, dat iemand die in de verte 
een jongen zijn appels of peereu ziet stelen , dezeu 
zou mogen doodschieten. In de Memorie van 
Toelichting wordt uitdrukkelijk verklaard dat 
de vraag of en in hoever de verdediging (zóó als 
zij gevoerd werd) noodzakelijk was, in elk geval 
ter beslissing van den rechter blijft. Het is 
echter niet te ontkennen dat bij de vroegere 
redactie het woord «noodzakelijk" uitsluitend 
verbondeu was aan » feit" en alzoo, bij letterlijke 
opvatting van het artikel, een rechter, met 
miskenning vau den geest der bepaling, het 
gestelde geval gejustiliceerd ha 1 kunnen achten. 

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

» Der Wertli des durch den reclitswidrigen 
Angritï'gefahrdeteu Rechts ist au und für sich 
für die Statthaftigkeit der Nothwehr nicht 
eutsclieidend; insbesondere ist diesel üe nicht 
dadurch bedingt, dasz jenes Recht ein uner-
setzliches oder dasz es bedeutender sei, r l sdas-
jenige, welches der Angegrilfene durch seinen 
Akt der Nothwehr verleizt. Der Richter der 
Thatj'rage, kat aOerzubeurtheilen, ob im Fa l ie , 
wo das gel'abrdete eigene Recht von weit ge-
ringerer Bedeutung, als das im Wege der 
Nothwehr verletzte war , die letztere als »ge-
boten " au zu sehen sei. Nichts hindert ihn, 
diese F rage lediglich wegen jenes Miszverhaltnisses 
zu vemeineu." 

Vermogensrechten uit bet artikel te bannen , 
ware: 

1°. ter uitsluiting van de gevreesde te ruime 
opvatting onvoldoende. Immers ook bij aanran-
ding van den persoon kan zich bedoelde » Misz-
verhültniss" voodoen. Mag men iemand dooden 
om een slag af te weren? Onvoorwaardelijk 
toestemmend zal wel niemand deze vraag be-
antwoorden. Het recht behoeft nooit te wijkeu 
voor het onrecht, maar dan toch onder de mits 
dat het ook zelf binnen de grenzen blijve; 

2°. hoogst gevaarlijk. Als algemeen beginsel 
te stellen dat noodweer niet tot bescherming van 
goed mag worden uitgeoefend, ware aan de 
dieven den triompb verzekeren. Als de dief 
iemand heel beleefd aldus aansprak: > ik verlang 
slechts den inhoud vau uw kar die daar staat ; 
ik zweer dat u geen haar zal gekrenkt worden", 
dan zou de aangesprokene zijne hand niet mogen 
gebruiken zoo lang de dief vau zijn kant zijne 
handen niet anders gebruikt dan om de kar 
van den aangesprokene te ledigen. 

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

Alin. 2. Is deze limitative opsomming van de oorzaken 
der overschrijding van de grenzen der wettelijke zelfver-
dediging wel aan te bevelen V Er kunnen welligt andere 
oorzaken zijn dan de hier genoemde welke de hevige ge-
moedsbeweging , waarvan de Memorie van Toelichting ge-
waagt , kunnen teweeg brengen. Zou het niet weuschelijk 
zijn den regter in deze meer vrijheid te laten en bijv. 
alleen te bepalen, dat de strafbaarheid is uitgesloten, 
wanneer de overschrijding het gevolg is geweest: » van oene 
hevige gemoedsbeweging door de aanranding veroorzaakt"? 

Blijft de limitatie van liet artikel behouden , dan zou toch 
eene wijziging gewenscht zijn. De woorden t » vrees, angst of 
radeloosheid" gaan te ver. Ligte vrees moet zijn uitgesloten. 
Beter leze men derhalve: ^radeloosheid uit vrees of angst." 

Aan de bedenking tegen de limitatieve opsom-
ming is in het gewijzigde ontwerp gevolg 
gegeven. 

Art. 54 . Liever leze men voor : » misdrijf': » strafbaar 
feit". Er is geen reden om te onderscheiden. Een politie-
agent bijv. moet zwaarder gestraft kunnen worden dan 
een ander wegens overtreding van een politiereglement. 
Wilde men de verhooging voor overtredingen niet, dan 
zou het maximum tegenover ambtenaren vooral bij jagt-
overtredingen geheel onvoldoende zijn. 

Aan deze opmerking is in het gewijzigd ont-
werp voldaan. 

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

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

In de tweede plaats is het noodig art. 54 te veranderen, 
omdat vele misdrijven , waarbij strafverhoogiug voor den 
ambtenaar wenschelijk zou zijn, niet behooreu tot die 
waartegen hij door zijne betrekking verpligt is te waken, 
terwijl hij evenmin gezegd kan worden misbruik te maken 
van zijn ambt, omdat wel zijn ambt hem het middel en 
de gelegenheid verschaft, maar het feit zelf niet valt binnen 
den kring der ambtswerkzaamheden. Het artikel zou daarom 
beter gelezen worden als volgt: » De straf kan met een 
derJe worden verhoogd, indien een ambtenaar eenig straf-
baar feit pleegt of toelaat, ingeval zijn ambt hem daartoe 
de gelegenheid of de middelen verschaft of in geval hij 
door zijne betrekking verpligt is tegen het feit te waken." 
Meent de Regering dat de strafverzwaring voor enkele zeer 
ernstige vergrijpen niet voldoende is , dan zou óf voor die 
gevallen daarin bij de artikelen kunnen worden voorzien, 
óf wel in plaats van een derde hier de helft kunnen worden 
gesteld. 

Het artikel is tot wegueming van misverstand 
nader gewijzigd. 

De Commissie acht art. 54 onvoldoende: 1'\ om-
dat het zwijgt van het (opzettelijk) toelaten, van 
passieve hulp. 

De Minister antwoordt het volgende: 
»Van twee dingen één. Of door het toe-

laten werd het misdrijf opzettelijk mogelijk 
gemaakt en dan is de opzettelijke toelater 
(zooals ook door het woord » passieve hulp " wordt 

aangeduid) wel degelijk medeplichtig, want (art. 
58, 2°) hij verschaft opzettelijk tot het plegen 
van het misdrijf de gelegenheid. Ja , indien hij 
die passieve hulp vooraf had toegezegd en door 
die belofte het feit uitgelokt, dan zou hij (57, 
2°) zelfs mededader wezen. 

Moet dit nu voor den ambtennar afzonderlijk 
worden uitgedrukt ï Maar dat ware hoogst ge-
vaarlijk , want ook de niet-ambtenaar kan door 
passieve hulp medeplichtig worden. De ambte-
naar staat in dezen volkomen gelijk met ieder 
niet-ambt'-naar die over eenigeu persoon of over 
eenige zaak het opzicht heeft. Men denke aan 
eene dienstbode die opzettelijk de deur ongesloten 
laat, aan den meesterknecht in eene fabriek die 
de bezoekers opzettelijk in de gelegenheid laat 
fabrieksgeheimen af te zien. üokdeze zijn» met 
bijzonder vertrouwen begunstigd en met bij-
zonder gezag bekleed". 

Voor dit eerste geval is dus in 't algemeen 
art. 58 voldoende, behoudens enkele speciale, 
zwaardere bepalingen (art. 397 enz.). 

Of wèl — door het toelaten werd het misdrijf 
niet opzettelijk en bewijsbaar bevorderd. Ook in 
dit geval kan men bij sommige misdrijven een 
delictum sui geueris (culpoos delict) aannemen, 
maar gaat het toch waarlijk niet aan als regel 
aan te nemen dat de ambtenaar moet gestraft 
worden als of hij bet feit gewild en zelf gepleegd 
had, ja nog 'l3 zwaarder. 

De Minister kan overigens niet nalaten zijne 
bevreemding uit te drukken over het standpunt, 
ten aanzien van het hierbedoelde »toelaten" 
ingenomen door de Commissie die bij art. 395 
terecht aanteekent dat strafbepaling tegen amb-
tenaren die een strafbaar feit opzettelijk niet 
beletten, » in hooge mate oupractisch " is. Met 
deze laatste opvatting vereenigt de Minister zich 
volkomen. Men straffe (behoudens enkele spe-
ciale bepalingen) hém die opzettelijk het mis-
drijf bevordert, maar vergenoege zich dan ook 
daarvoor met art. 58 , waarvan de politie in zake 
Lavertu niets te vreezen heeft. 

2°. acht de Commissie het noodig art. 54 te 
veranderen » omdat vele misdrijven waarbij straf-
verhooging voor den ambtenaar wenschelijk zou 
zijn, niet behooren tot die, waartegen hij door 
zijn betrekking verplicht is te waken, terwijl 
bij evenmin kan gezegd worden misbruik te 
maken van zijn ambt, omdat wèl zijn ambt 
hem het middel en de gelegenheid verschaft, 
maar het feit zelf niet valt binnen den kring 
der ambtswerkzaamheden." 

Waar staat echter in art. 54 te lezen dat 
het misdrijf zou moeten vallen binnen den kring 
der ambtsbezigheden? Nooit is iets anders be-
doeld dan dat de ambtenaar de macht, de gele-
genheid , de middelen , waarover hij als amb-
tenaar beschikt, misbruikt en ook niets anders 
werd door de woorden »of bij het begaan van 
eeuig misdrijf misbruik maakt van zijn ambt" 
uitgedrukt. 

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

Wat het eerste gedeelte van het artikel be-
treft, uit bladz. 59 der Memorie van Toelichting 
blijkt, dat ook de Staatscommissie scheuois van 
ambtsplicht als grond voor strafverzwaring aan-
nam. Het is verkieselijk ipsis verbis van die 
schennis te spreken. Door die ruimere redactie 
zal het mogelijk zijn aan het verlangen der 
Commissie om Titel XXX te vereenvoudigen, 
te voldoen, voor zooveel het wenschelijk is. Aan 
den anderen kant is deze redactie geenszins te 
ruim; zij dekt volkomen de ratio en reikt niet 
verder. Schennis van ambtsplicht is ook een 
zeer precies begrip. Dat overigens hij die een 
misdrijf pleegt waartegen hij door zijne betrek-
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king moest waken, ook oen ambtsplicht schendt, 
behoeft wel geen betoog. 

» Bijzonderen" ambtsplicht. Het beperkend 
ndjectief schijnt noodig. Elk ambtenaar schendt 
door elk strafbaar feit zijn algemeencn plicht om 
als ambtenaar van trouwe naleving der wet bet 
voorbeeld te geven, maar dit is niet voldoende. 

Bij bet mondeling overleg heeft de Commissie den Mi-
nister ongemerkt dat liet wel is waar juist is dat passieve 
hulp me.lepligtigheid kan zijn, maar dat de Commissie, 
gelijk uit den zamenbang van bare beschouwing blijkt, 
het woord niet in juridischen maar in algemeenen zin 
bezigde en blijkbaar bedoelde mededaderschap. De vraag 
toch die door de Commissie behandeld is, was deze: of bij 
ambtenaren opzettelijk toelaten niet gelijk moet staan met 
doen? Of niet het beginsel dat bet ontwerp zelf in de artt. 
220, 2". en 426 huldigt algemeen moet worden gemaakt? 
De Minister beantwoordde deze laatste vraag ook toen ont-
kennend. Voor zoover de zoogenaamde passive compliciteit 
dien naam verdient is daarin, zijns inziens, genoegzaam 
voorzien door art. 582, j° 54, alsmede door enkele speciale 
bepalingen (artt. 219, 220, 397, 398 en 42G). Aan eeue 
algemeene bepaling is geen behoefte. Daarenboven zou het 
bijvoegen van »toelaten" in art. 54 niet te buis belmoren. 
In dit artikel is sprake van handelingen die strafbaar zijn, 
ook als ze door een »/«l-ambtentiar gepleegd worden. De 
bijvoeging daarentegen zou eene uitbreiding geven aan 
het begrip dader. 

Overigens heeft de Minister de redactie der artikelen 219 , 
220 en 397 met die der artikelen 398 en 42G in overeen-
stemming gebracht. 

Aan het. einde van dezen titel werd in de afdeeliugen de 
vraag gedaan of hier niet wenscbelijk zoude zijn eene alge-
meene bepaling, houdende dat de straf baarheid wegens her-
haling van misdrijf of overtreding niet wordt verhoogd dan in 
de gevallen bij de wet aangewezen. Zou anders niet te 
te vreezen zijn dat, nu de algemeene verhooging der straf-
baarheid bij het ontwerp niet uitdrukkelijk is uitgesloten, 
latere verordeningen aan art. 98 het regt zullen ontkenen 
om haar te bepalen tegen het stelsel dezer wet ? Aan het 
gewenschte artikel zou dan als tweede alinea kunnen 
worden toegevoegd art. 611 der Staatscommissie, dat 
tbans als derde alinea naar art. 83 is verdwaald, waar 
het in het geheel niet thuis behoort en zeer zonderling 
is bijgevoegd. 

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

Op deze vraag , antwoordt de Minister , dat, 
zijns inzieus, inderdaad tegen het bedoelde be-
zwaar door de algemeene grensbepaling der straf-
bedreigende bevoegdheid van gemeenteraden enz. 
genoegzaam voorzien wordt. 

TITEL IV. 

Art. 55 . Poging met ondeugdelijke middelen. De Com-
miss ie vereenigt zich met het gevoelen der Regering, dat 
poging met absoluut ondeugdelijke middelen niet, die met 
relatief ondeugdelijke middelen daarentegen wel strafbaar 
moet zijn. Zie Memorie van Toelichting, pag. 64. Zij 
betwijfelt echter of het beroep op onze jurisprudentie, als 
zou deze zich in deze zelfde rigting bewegen, wel juist 
is. Zij meent dat integendeel dikwijls van de vervolging 
werd afgezien of ontslag van regtsvervolging werd uitge-
sproken , bijv. op grond dat te veel vergif werd toegediend, 
of wel zulk vergif waarvan reuk en smaak het innemen on-
mogelijk maakt. Zij wenscht daarom uitdrukkelijk de wets-
bepaling van het beroep op de bestaande jurisprudentie 
los te maken. Maar ook dan is twijfel niet onmogelijk of 

de redactie wel geheel met de bedoeling der Regering 
strookt. Aan den eenen kant toch werd met de Memorie 
van Toelichting aangenomen, dat het aanwenden van 
relatief ondeugdelijke middelen strafbare poging zou zijn 
omdat de geheele uitvoering van het misdrijf alleen ver-
ijdeld wordt, uithoofde van de omstandigheden waaronder, 
of den persoon door of tegen wien het misdrijf gepleegd 
werd, en derhalve door omstandigheden van den wil des 
daders onafhankelijk. Maar aan den anderen kant werd 
volgehouden, dat de relatief ondeugdelijke middelen 
wel niet door den dader gewild, doch daarom geenszins 
van zijn wil onafhankelijk waren. De dader heeft bijv. 
niet gewild te weinig vergif toe te dienen, maar de quan-
titeit van het toegediende vergif was toch ajhankelijk van 
zijn wil. Al kan men nu welligt op goeden grond be-
weren, dat de omstandigheid die bet misdrijf verijdelde 
juist de relatie is van bet gekozen middel tot bet concreet 
object, en dus als zoodanig wel degelijk van des daders 
wil onafhankelijk is , al is het ook waar eenerzijds dat de 
keuze van het middel zelf niet onaf haukelijk is van zijn wil, 
maar ook anderzijds dat de ondeugdelijkheid van het mid-
del niet door hem werd gewild, zoo beeft toch het ge-
bleken verschil van opvatting, naar het oordeel der Com-
missie, de noodzakelijkheid.aangetoond, dat de bedoeling 
van den wetgever duidelijker worde uitgedrukt. 

Eene m i n d e r h e i d wilde ook poging met absoluut 
ondeugdelijke middelen straffen. Volgens haar is het 
opzet in ieder geval gebleken door uiterlijke feiten, en 
is het weinig rationeel te onderscheiden tusscheu de om-
standigheden die tegen de bedoeling van den dader dat 
opzet verijdelden. , 

» alleen'. Het is beter dit woord te doen wegvallen, 
omdat anders poging nooit te bewijzen zal zijn. De mo-
gelijkheid zou altijd open blijven dat de voltooijing van 
liet misdrijf ook ten gevolge van de wijziging van den 
wil des daders en dus niet alleen ten gevolge van omstan-
digheden van zijn wil onafhankelijk, werd verijdeld. 

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

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

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

Art. 24 werd ook aangehaald in het ontwerp der Staats-
commissie. Maar in dat ontwerp werd hechtenis ook toe-
gepast op delicta dolosa, bijv. op tweegevecht (zie art. 168 
sqq. van dat ontwerp), en daarom was de aanhaling juist, 
omdat poging daarbij strafbaar is. Ten gevolge echter van 
het advies van den Raad van State heeft de Minister de 
hechtenis beperkt tot delicta culposa en overtredingen. De 
vermelding van art. 24 schijnt (lus bij vergissing te zijn 
blijven staan. 

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

De redactie drukt wel degelijk de bedoeling 
der Regeering uit. 

Alles hangt af van 't geen onder absolute 
en relatieve ondeugdelijkheid verstaan wordt. 

Bezie voorwerp en middel eerst ieder op zich 
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zelf. Is , op grond van da hoedanigheid of toe-
stand , hetzij van het voorwerp op zich zelf, 
hetzij van het middel op zich ze/J het misdrijf 
onmogelijk, dan is er absolute ondeugdolijk-
heid. Bij voorbeeld als iemand animo occidendi 
steekt in een lichaam, waaruit zonder zijn weten 
het leven reeds geweken was. Of als iemand bij 
vergissing suiker toedient in plaats van ar-
senicum. 

Relatieve ondeugdelijkheid daarentegen be-
s taa t , wanneer voorwerp en middel ieder op 
zich zelf deugdelijk zijn , maar ondeugdelijk zijn 
in betrekking tot elkander. Bij voorbeeld als 
iemand schiet op een geharnasden man of aan 
iemand vergift toedient, wél geschikt om in 't 
algemeen een mensen te dooden maar niet om 
dezen specialen individu, bijzonder sterk van 
constitutie , fijn van smaak of tot vomeeren ge-
neigd, het leven te benemen. 

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

Bij absolute ondeugdelijkheid ontbreekt > begin 
van uitvoering". Hoelang ook voortgezet, hoe 
dikwerf ook herhaald, geen stap wordt g e -
vorderd. 

Dat het bij relatieve ondeugdelijkheid anders 
i s , blijkt reeds hieruit, d a t , indien men voor 
strafbare poging ook relatieve deugdelijkheid 
eischte, de strafbare voleindigde poging (z. g. 
de'lit manqud) met het voltooide misdrijf zou 
samenvallen en op zich zelve nooit strafbaar zijn 
zou. Er is geen toeval. Tusschen »niet kunnen" 
en »moeten" is in de wereld der objectieve ver-
schijnselen geen derde. Als aan alle voorwaarden 
is voldaan waaronder door zeker middel op zeker 
voorwerp zeker effect kan worden uitgeoefend, 
dan moet die uitwerking zich ook openbaren. 

De relatieve ondeugdelijkheid van voorwerp of 
middel zijn van 's daders willen wel degelijk 
onafhankelijk. 

Hij wilde het voorwerp en hij wilde het mid-
de l , maar de hem teleurstellende gebrekkige 
relatie wilde hij niet. 

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

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

Art . 5 6 . De Commissie wenscht deze uitzondering op 
den regel te doeu vervallen. Juist bij drukpersdelicten is 
poging buitengewoon gevaarlijk , omdat zij uit den aard der 
zaak zeer na aan het voltooide misdrijf zal grenzen, en ook na 
de verijdeling het gevaar voor voltooijing blijft bestaan. 
Mogt het waar zijn , gelijk de Raad van State opmerkt 
(advies, pag. 27) , dat het misdrijf zich moeijelijk denken 
laat voor en aleer het voltooid i s , dan zal het weglaten 
van de uitzondering ook geen bezwaar opleveren. Met den 
Kaad van State acht de Commissie het a rgument , door de 
Regering uit art . 8 der Grondwet gepu t , minder jui*t. 

Aan de opmerkingen der Commissie is vol-
daan. Zie art. 46 nieuw. 

TITEL V. 

Art. 5 7 . 1°. Het onderscheid tusschen het hier om-
schreven geval van hen die opzettelijk tot liet plegen van 
een strafbaar feit hebben medegewerkt, en dat van art. 5 8 , 
n°. 1, hen die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen 
van een misdrijf, is moeijelijk te vatten. Iemand die op-
zettelijk behulpzaam is, werkt ook opzettelijk mede. De 
Memorie van Toelichting (pag. 68 , ad art. 58) heldert de 
zaak niet op. Intusschen zou de Commissie ongaarne mede-
gaan met hen die in deze moeijelijkheid aanleiding wilden 

nemen om de modepligtigen met dezelfde straf te straffen 
als do daders. Medepligtigen , werd gezegd . zij" soms 
erger dan de daders, zij helpen in liet verborgene, en 
men kan zich juist daarom voor hen niet wachten. Wel 
wilde men erkennen, dat soms medepligtigbeid ook minder 
strafbaar kan zijn naar mate zij minder invloed opdeu i t -
voering der daad heeft gehad , maar de onderscheiding 
kan , met het oog op de groote ruimte tusscheii maximum 
en minimum, gerust aan bet arbitrium judicis worden 
overgelaten. D(! Commissie is echter van oordeel, dat het 
verkeerde en in theorie afgekeurde beginsel van gelijk-
stclling van straf baarheid van dader en medepligtige niet 
mag worden aangenomen alleen omdat er gevallen kunnen 
zijn waarin onderscheiding tusschen daad en ïnedepligtig* 
heid moeijelijkheden kan opleveren. Bovendien is het 
onderscheid niet zoo gering als men meent tusschen de 
medewerking, dat wil zeggen de deelneming aan die feiten, 
welke belmoren tot de constitutive elementen van het 
misdrijf, en hulp, dat wil zeggen deelneming aan feiten, 
die daartoe niet belmoren, maar de volvoering door den 
dader gemakkelijk maken. De toepassing van liet beginsel 
op concrete gevallen is eene zaak die aan de jurisprudentie 
veilig kan worden overgelaten. Ten einde misverstand en 
verwarring te voorkomen , geeft de Commissie echter in 
overweging de woorden »of opzettelijk tot het plegen 
daarvan medewerken", te doen vervallen. Onder hen die 
het feit plegen ziju toch van zelf allen begrepen, die aan 
de handelingen welke het feit zamenstellen, regtstreeks 
deelnemen. Het onderscheid met den medepligtige zou daar-
door slechts te scherper uitkomen en bovendien zou eene 
ander bezwaar, dat met goeden grond tegen de bepaling 
zoo als zij nu luidt werd geopperd, door het weglaten der 
bedoelde zinsnede wegvallen. Het bezwaar geldt de over-
tredvnqen. Een dader van eene overtreding zou volgens het 
ontwerp ook zijn degeen die opzettelijk tot het plegen 
daarvan medewerkt. Strookt dit echter wel met de be-
ginselen die in de Memorie van Toelichting (pag. 202), om-
trent de vraag of opzet tot het wezen eener overtuiging 
behoort, zijn uiteengezet ? 

De bedenking der Commissie is juist. Met het 
voorstel echter om de woorden » of opzettelijk 
tot het plegen daarvan medewerken " te schrap-
pen , zonder daarvoor iets in de plaats te stel-
len , kan de Minister zich geenszins vereenigen. 
Daardoor zou men de coauctores afschaffen. 

Het woord > medeplegeu'' drukt precies uit 
wat bedoeld wordt: het verrichten van eene daad 
die óf (bij formele misdrijven) tot Let wezen van 
het misdrijf behoort; óf (bij materiöele misdrij-
ven) rechtsstreeks op den eventus gericht is, in 
welks bewerking het misdrijf bestaat. Het moge 
den leek zonderling schijnen een advocaat te 
hooren pleiten: «mijn cliënt heeft het feit niet 
medegepleegd, hij is slechts medeplichtig;" toch 
i s , juridisch, de tegenstelling volkomen juist . 
Dader, mededader; plegen, medeplegeu. 

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

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

»benevens hare gevolgen". Ook deze woorden zouden 
kunnen vervallen. In hare algemeenheid gaan zij veel te 
ver, terwijl toch, wanneer zij niet worden opgenomen, 
de regter zal hebben ui t te maken in hoe ver bij de 
handeling die opzettelijk werd uitgelokt en dus in aan-
merking komt bij de bepaling der straf, strafverhooging 
door de gevolgen krachtens wettelijk voorschrift wordt 
bepaald. 
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» Bij M bepalen der straf " moet hier weg-
vallen , terwijl liet in art. 59 moet lilijven. De 
medeplichtige is altijd medeplichtig aan liet 
misdrijf zóó als het gequaliiiceerd wordt; voor 
den intellectuelen duder daarentegen wiens wil 
door den materieelen dader is voorbij gestreefd, 
verandert ook de qualiticatie. 

Aan den anderen kant moeten de woorden 
» benevens hare gevolgen" behouden blijven. Dat 
die gevolgen gefingeerd woiden bedoeld te z\)i\, 
wordt volstrekt niet gezegd. Maar zij moeten 
als verzwarende omstandigheid in rekening wor-
den gebracht. Als A door een der middelen 
sub 2°. bedoeld , B beweegt om C een pak slang 
te geven, en deze mishandeling Cs dood ten 
gevolge heeft, is A schuldig aan mishandeling 
met doodelijk gevolg. 

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

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

Art. 48 . Urn dezelfde reden als ten aanzien der poging 
werd vermeld, zou ook medepligtigheid bij overtredingen 
uitdrukkelijk moeren worden uitgesloten. 

Art. 5 9 . In het stelsel der Commissie moeten in de 
eerste alinea »het minimum" en in de laatste de slot-
woorden : » benevens hare gevolgen" vervallen. 

Aan de opmerkingen omtrent art. 58 en het 
eerste lid van art. 5i> is in het gewijzigde om-
werp voldaan. 

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

Art. ©O. De Commissie vereeuigt zich met het advies 
van den Raad van State, dat dit artikel ter wegneming 
van alle onzekerheid positief behoort uit te drukken liet 
beginsel: » wanneer de persoonlijke hoedanigheid van den 
dader het feit bepaalt, is die hoedanigheid geen vereischte 
voor de strafbaarheid van den mededader of medepligtige ". 

Aau dien wensch te voldoen ware noch noodig., 
noch wenschelijk. Niet noodig, want het spreekt 
wel van zelf dat de complice medeplichtig is aan 
het misdrijf zóó als het voor den dader gequah-
ficeerd wordt (ander misdrijf is er immers niet 
gepleegd), ook al zou hij zelf dat bepaalde mis-
drijf, met die qualilicatie, all dader niet hebben 
kunnen plegen. Indien sommige schrijvers (bijv. 
CHAUVEAU en HÉLIE) het tegendeel leeren en 
de, volgens het gevoelen des Ministers, onge-
rijmde, leer verkondigen dat A, aan B het wapen 
verschaffende waarmede deze zijn vader doodt, 
medeplichtig zou zijn niet aan vadermoord (het 
eenige misdrijf dat er gepleegd is), maar aan 
moord (het misdrijf dat niet gepleegd is). dan 
is dit toe te schrijven aan het natuurlijk streven 
om de fout van den Code Pénal die, ook waar 
dit geen pas heeft, persoonlijke hoedanigheden 
in de qualiticatie opnam , practisch onschadelijk 
te maken. In het ontwerp is de aanleiding tot 
die noodleer weggenomen. Niet wenschelijk, want 
indien men het uitdrukte, zou men ten aanzien 
der coauctores van art. 57 in bijzonderheden 
moeten treden die beter aan de doctrine worden 
overgelaten. 

Artt. 0 3 en «3 . De Commissie kan zich niet ver-
eenigeu met het stelsel van het ontwerp, dat naar hare 
meening in den regel tot geheele straffeloosheid van druk-
kers on uitgevers zal leiden. Dut stelsel is, dat uitgever 
en drukker nooit als medepligtigen kunnen worden ver-
volgd , indien hun opzet niet is bewezen, en bovendien niet 
indien zij voldoen aan de voorwaarden gesteld in het 
eerste lid van art. 02 en 03, tenzij in dut geval aan-

• wezig zij de omstandigheid, vermeld in het tweede lid 
i dier artikelen. Maar , is er bij uitgever of drukker op-
I zet, dan zijn zij noodwendig mededaders volgens art. 57, 
: 1°. Zijn zij zonder bewezen opzet nooit strafbaar, hoe 

kunnen zij dan als drukkers of uitgevers ooit medeplig-
! tigen zijn ? Ën hoe zal het in tien regel mogelijk zijn 

hun opzet te bewijzen, ingeval zij niet voldoen aan de 
voorwaarden van het eerste lid , of in geval aanwezig is de 
omstandigheid van het tweede lid? Ër wordt bijv. laster 
gepleegd tegou den Koning; do uitgever en drukker 
voldoen niet aan de voorwaarde van liet eerste lid, of wel 
liet geval van het tweede lid is aanwezig. Zal nu drukker 
of uitgever kunnen volstaan met de verdediging, dat hij 
het stuk niet heeft gelezen (Mem. van 'Poel. pag. 72) en 
dus niet met opzet kan hebben gehandeld ? Hoe zal hem 
het tegendeel ooit zijn te bewijzen ? De Memorie van 'Poe-
lichtiug zegt dat afwijking van de gewone regelen van 
strafregtelijke verantwoordelijkheid noodig is ten voordeele 
van drukkers en uitgevers. De vroegere wetgevingen gingen, 
om gewigtige redenen, juist van het tegenovergesteld be-
ginsel uit, en de Commissie zou dan ook in hoofdzaak het 
tegenwoordige stelsel, waarvan de onbruik baarheid in de 
praktijk niet is gebleken , willen l estendigen. De uitgever 
is uit den aard der zaak altijd hoofddader , niet de schrijver, 
want liet feit waardoor de strafregtelijke verantwoordelijkheid 
ontstaat, is ook volgens art. 8 der Grondwet de publicatie. 
Zie ook art. 4 van het besluit van den Souvereinen Vorst 
van 24 Januarij 1814 (Staatsblad n°. 17). 'Pen voordeele 
der uitgevers wordt echter van de strenge consequentie 
van dat stelsel afgeweken en vervalt de strafbaarheid 
van den hoofddader, wanneer de verantwoordelijkheid op 
een ander kan overgaan. Maar deze moet daarom dau 
ook een grijpbaar persoon zijn , de overdragt van veraiitwoor-
delijkheid moet eene waarheid, niet eene regtsfictiewezen. 
Alleen in het geval de uitgever vóór de uitgave niet de 
wetenschap had dat de schrijver niet vervolgbaar was of 
buiten liet Rijk iu Europa is gevestigd zou de verantwoor-
delijkheid van den uitgever behooreu te vervallen. Aan 
den andereu kant is de uitgever bezwaard; de publicatie 
wordt gelijkgesteld met de geMeingeführliche misdrijven 
en de nalatigheid van den uitgever, de omstandigheid dat 
hij niet de noodige voorzichtigheid beeft in acht genomen , 
wordt de grond krachtens welken de bekendheid met het 
strafbare van den inhoud niet behoeft bewezen te worden. 
De uitgever pleegde het feit (de uitgave) met opzet. Voor 
de gevolgen die hij had moeten voorzien is hij aausprake-
lijk. De Commissie geeft daarom in overweging iii de artt. 62 
en 63 de woorden » als medepligtige" te doen vervallen, 
en eene bepaling op te nemen , dat de uitgever voor de 
gevolgen der publicatie strafregtelijk verantwoordelijk is , 
al is hij niet den inhoud onbekend, behoudens de boveu-
bedoelde uitzonderingen. 

Eene m i n d e r h e i d kan zich met hetgeen zij meent 
eene afwijking van de ware beginselen van het strafregt 
te zijn, alleen om steeds een «grijpbaar" persoon te heb-
ben , niet vereenigeu, maar zou met behoud van de door 
de Regering voorgestelde artikelen (bijv. inden titel, haude-
lende over Begunstiging) eene straf willen bepalen tegen den 
uitgever of drukker die weigert op de eerste aanmaning na 
regtsiugang den naam van den dader bekend te maken 
den of vóór de uitgave geweten heeft dat de dader strafreg-
telijk niet vervolgbaar of buiten het Rijk in Europa ge-
vestigd was. 

Is het niet noodig te bepalen in hoever eene tweede uit-
gave of nadruk strafbaar is ? 

Moet niet eene afzonderlijke bepaling worden opgenomen 
voor de periodieke pers'? De redacteur is volgens pag. 73 
der Memorie van Toelichting de dader, omdat hij open-
baart, doet openbaren of tot de openbaring regtstreeks 
medewerkt, maar moet dit dau niet in de wet worden 
uitgedrukt? Moet hij ook niet verantwoordelijk zijn voor 
geteekende stukken en deelt hij iu de voorregten van den 
uitgever ? 



Bijlagen. [4*. 
Vaststelling van era nieu 

Door de verandering der woorden : *als mede-
pligtige" in »als zoodanig'' zijn do artikelen 
verduidelijkt. Het privilegie wordt alleen ver-
leend voor zoover zij zich tot hun materielen 
arbeid bepalen , en houdt op zoodra zij de pen 
van den auteur opzettelijk tot misdadig doel in 
beweging brengen. Tevens is door deze veran-
dering ae uitlegging van liet artikel tegen do 
betwiste vraag of zij mededaders dan wel mede-
plichtigen zouden zijn, beveiligd. 

Overigens moet de Minister bij het stelsel zelf, 
op de in de Memorie van Toelichting ontwik-
kelde gronden , volharden. 

Aan eene afzonderlijke bepaling voor de perio-
dieke pers werd aan Nederland tot dusver geene 
behoefte gevoeld. 

Bij 2den druk of nadruk zullen de straf-
bepalingen tegen het desbewust verspreiden 
dienst doen. 

De Commissie moet evenzeer bij het boven ontwikkelde 
stelsel volharden. Zij meent dat uit de door haar gestelde 
praemissen tweeërlei volgt: 1°. dat in het belang van de 
eisenen der praktijk en om te voorkomen dat de uitgevers 
uit vrees voor de strafwet eene censuur uitoefenen, zij , 
indien zij niet zelve de pen van den auteur tot een mis-
dadig doel in beweging gebragt hebben, of wel zelve 
uitgevers en auteurs te gelijker tijd zijn, van alle aan-
sprakelijkheid worden ontslagen , mits een ander, geen 
Uomme de paille, de aansprakelijkheid op zich genomen 
hebbe; 2°. dat, iudieu dit niet blijkt, de uitgever straf-
baar is, hetzij als hoofddader, indien hij den inhoud gekend 
heeft, hetzij, zoo dit laatste niet blijkt, op grond van on-
verantwoordelijke roekeloosheid of ligtzinnigheid, door, 
ofschoon wetende dat de auteur geen aansprakelijkheid op | 
zich heeft durven nemen, toch te hebben uitgegeven. In i 
het laatste geval echter moet de straf ligter zijn dan in 
het eerste. 

De Commissie stelt mitsdien een amendement voor waar-
door de artt. 62 en 03 zullen luiden als volgt: 

» Art 62. Bij misdrijven door middel van de drukpers 
gepleegd is op den uitgever als zoodanig slechts dan de 
straf op het misdrijf gesteld toepasselijk, indien: 

1°. de auteur niet bekend is en niet op de eerste ! 
aanmaning na den rechtsingang door den uitgever is bekend I 
gemaakt; 

2°. de uitgever wist of kon weten dut de auteur op 
het tijdstip der uitgave strafrechtelijk niet vervolgbaar of 
buiten het Rijk in Europa gevestigd zou zijn. 

Indien niet blijkt dat de uitgever niet den inhoud van 
het stuk is bekend geweest, wordt het maximum dei-
hoofdstraf met een derde verminderd. 

Art. 63. Bij misdrijven door middei van de drukpers 
gepleegd is op den drukker als zoodanig slechts dan' 
de straf op het misdrijf gesteld toepasselijk, indien: 

1°. do persoon op wiens last het stuk gedrukt is niet 
bekend is en niet op de eerste aanmaning na den rechts-
ingang door den drukker is bekend gemaakt; 

2°. de drukker wist of kon weten dat de persoon op 
wiens last het stuk gedrukt is strafrechtelijk niet vervolg-
baar of buiten het Rijk in Europa gevestigd zou zijn. 

Indien niet blijkt dat de drukker met den inhoud van 
het stuk is bekend geweest, wordt het maximum der 
hoofdstraf met een derde verminderd". 

In elk geval zouden de woorden: » het gedrukte stuk zijn 
naam en woonplaats vermeldt en " moeten vervallen. Het 
kan immers niet de bedoeling zijn den uitgever of drukker 
te vervolgen, wanneer de dader bekend is of op de eerste 
aanmaning is bekend gemaakt, maar de naam of de woon-
plaats van uitgever of drukker of beide, op het gedrukte 
stuk ontbreken. 

De Commissie verwijst nog naar de Nota van den heer 
ÜLDENHLIS GRATAMA, p. 3 , III. 

25.] Tweede Kamer. 109 
Wetboek van Strafregi. 

Alin. 1. Op de eerste aanmaning des regters. De uit-
drukking: » de regter", is in de wet onbekend. Men zou 
dus moeten lezen: » van de regtbank" of: » van hetopen-
baar ministerie". Maar het eerste ware te omslagtig en 
het tweede, zonder beperking, niet wensehelijk. De Com-
missie geeft dus in overweging de woorden: » des regters", 
hier te vervangen door: »na den regtsingang", oin aan 
het Wetboek van Strafvordering de verdere regeling over 
te laten. 

Aan dien wensch is in de gewijzigde artt. 62 
en 63 voldaan. 

TITEL VI. 

Art. 6 4 . »Ëene" in den eersten regel, lees » ééne.'' 
Art. 6 5 , alin 2. Valsche munt gepleegd is. Beter:» hot 

misdrijf van valschheid, valsche munt enz. gepleegd is". 
Uit art. 230 blijkt dat «valsche munt" de 

naam van een misdrijf is. 
Art. 6 6 — 7 2 . De Commiss ie vereeuigt zich met het 

stelsel der Regering. Het absorptiestelsel consequent toe 
te passen, is reeds daarom niet geraden , omdat de Com-
missie hoogen prijs stelt op de strenge onderscheiding tus-
schen hechtenis en gevangenis , en in het geval van art. 67 
dus ook geen vermenging van beide vrijheidstraffen mag 
worden toegelaten. 

Eene m i n d e r h e i d in de C o m m i s s i e zou bij boete 
een zuiver cunuilatiestelsel, met een maximum voor de ver-
vangende hechtenis, verkiezen boven het stelsel van het ont-
werp. De consequentie eischt dat het beginsel van art. 71, ten 
aanzien der geldboeten, ook op de misdrijven worde uitge-
strekt. De redenen die bij vrijlieidstrall'en voor gematigde ab-
sorptie pleiten gelden bij veriiiogenstraflen niet, althans niet 
altijd. Cumulatie van boete wordt geeuzins in elk geval eene 
zwaardere straf clan de afzonderlijke veroordeeliug op ver-
schillende tijdstippen. Juist het eigenaardig karakter van 
de .vermogenstraf brengt mede, dat bij zamenloop van twee 
of meer misdrijven het zuivere cuniul niet moet zijn uit-
gesloten , omdat veelal eerst daardoor de straf evenredig 
zal worden aan de gepleegde feiten, terwijl de alternative 
vrijheidstraf en het maximum der vervangende hechtenis 
voldoende waarborgen zijn tegen eventuele hardheden, 
welke uit de cumulatie in sommige gevallen zouden kuu-
nen voortvloeijen. 

De meer der li e id der C o m m i s s i e vcreenigt zich 
echter met de beweegredenen, welke de Regering hebben 
geleid (zie Mem. van Toel. pag, 75, 78) om het zuivere 
cumulatiestelsel, tenzij bij overtredingen, ook voor boeten 
te verwerpen. De consequentie van dat stelsel zou de 
cumulatie der alternative vrijheidstraffen eischen, maar 
daar tegen bestaat overwegend bezwaar ; bovendien zou in 
het geval vau zamenloop van ongelijksoortige straffen, wan-
neer men het beginsel niet wil prijs geven, de boete naast de 
vrijheidstraf worden gecumuleerd, maar de vervangende 
hechtenis, wat den duur aangaat, gedeeltelijk worden ge-
absorbeercl. 

Art. 67, 2de lid. » Maximum " en > bedreigde " 
geven genoegzaam te kennen dat hier uitsluitend 
aan het derde lid van art. 31 (23 nieuw) te 
denken is. Het lagere maximum van het vierde 
lid van art. 31 is op het oogenblik, waarop 
art. 67 wordt toegepast, nog niet bekend. 

Art. 69, derde lid, moet, nu de plaatsing in 
eene Rijkswerkinrichting alleen bij overtredingen 
voorkomt, naar art. 71 (62 nieuw) worden 
overgebracht. 

Art. 6 9 d. Het antwoord op de opmerking van den 
Raad van State (zie advies Raad van State pag. 30, Rap-
port aan den Koning pag. 19) is niet bevredigend. Al zijn 
de gevallen hoogst zeldzaam, indien ze mogelijk zijn, 
waarom dan niet bepaald dat het maximum van art. 44 
of 66 al. uit. niet mag worden overschreden ? 

De Minister heeft de bepaling aangevuld. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880. 
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Vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafregt. 

Art. 72. = tóói' de eerste veroordeding"; men leze: 
» vóór die reroordeeling." 

Wat zal regténs wezen, wanneer op dezelfde zitting 
twee of meer feiten afzonderlijk worden beregtï Zal dan 
ook de zwaarste straf de ligtere absorberen ? Maar wan-
neer die straf nu werd belreigd tegen bet eerste feit en 
bij appel volgt vrijspraak , dan zal voor bet tweede feit 
eene veroordeeling zijn uitgesproken en tocb geen straf 
mogelijk weten. Moet hierin niet worden voorzien, of zou 
men dit als een gelukkig toeval voor den beschuldigde 
mogen over bet hoofd zien? 

Aan de eerste opmerking is in het gewijzigd 
ontwerp voldaan. 

Ware voorziening in het boven bedoelde ge-
val noodig dan zou zij in liet Wetboek van 
Strafvordering op bare plaats zijn. 

TITEL VII. 

Art. 7 3 , alt». 1. In de afdeelingen werd de opmerking 
gemaakt, eenerzijds dat aan den minderjarige boven de 16 
jaren , wegens de mogelijk verreikende gevolgen, niet de 
beslissing moet overgelaten worden datgeene klagt zal wor-
den ingediend, anderzijds dat er geen gegronde reden 
is waarom den minderjarige beneden de 16 jaren het regt 
van klagen ontnomen wordt. De C o m m i s s i e geeft in 
overweging, ten einde aan deze bedenkingen, waarvan de 
juistheid niet te miskennen is, te gemoet te komen, de 
afwijkende bepaling van art. 300, alin. 3 , algemeen te 
maken, en de klagt toe te laten zoowel van den minder-
jarige als van zijn wettigen vertegenwoordiger. 

Eene m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e zou het 
klaagregt aan alle minderjarigen willen ontnemen. Het 
geldt hier niet de Strafbaarheid van den minderjarige, 
muur de beslissing over zijne helangen. Waarom zou men 
dan de bevoegdheid van den wettigen vertegenwoordiger 
beperken? 

De redactie van het artikel dient eenigzins gewijzigd te 
worden. Het voorschrift moet duidelijk zijn , onafhankelijk 
van het opschrift van den titel. Men leze derhalve: »In-
dien een misdrijf', dat alleen op klagte vervolgbaar is , 
gepleegd wordt" enz. 

Aan den wensch om den minderjarige van 
16 jaren of daarboven het recht te benemen 
vervolging onmogelijk te maken, kan de Mi-
nister niet voldoen. Voor zooveel schaking be-
treft, is het natuurlijk anders, maar daarin is 
door eene bijzondere bepaling voorzien; trou-
wens dat misdrijf wordt in de eerste plaats tegen 
ouders en voogden gepleegd. In 't algemeen 
behoort hij die den Hijarigen leeftijd bereikt 
heeft, het bedoelde recht te hebben. 

Zal men bijv. een lGjarig meisje , dat volgens 
de wet een huwelijk mag sluiten, het recht 
betwisten zelfstandig te beoordeeleu of haar 
belang al of niet medebrengt dat wegens schen-
ding harer geheimen, van wellicht zeer deli-
caten aard, vervolging worde ingesteld? 

Vooral voor de misdrijven tegen de eigendom-
inen schijnt onveranderd behoud van het voor-
gastelde artikel noodig. Als de niet i:i de voogdij 
bevestigde moeder hare 22jarige dochter be-
steelt, en als deze hare moeder wil vergeven , 
zal dan een vreemde voogd het recht mogen 
hebben familieschandaal te maken? 

Aan den wenk omtrent de redactie van het 
artikel is gevolg gegeven. 

Alin. 2. Wie zal klagen wanneer het misdrijf gepleegd 
wordt tegenover een weeskind, dat geene bloedverwanten 
heeft, door een regent van het gesticht waarin het op-
gevoed wordt? 

Zou het niet wenschelijk zijn het regt ook toe te kennen 
aan bloedverwanten in de zijlinie van den vierden graad ? 
Op gevorderden leeftijd heeft bijv. een curandus meestal 
geen familieleden meer in den derden graad. 

Blijkens de Memorie van Toelichting is de opsomming 
successief. De woorden van het artikel geven tot dien 
uitleg, die ook niet gewenscht voorkomt, geen aanleiding. 

Let men op de misdrijven die ingevolge het 
ontwerp alleen op klachte vervolgbaar zijn, zoo 
is de onderstelling dat zoodanig feit door een 
regent van een weeshuis tegen een wees van 
het gesticht gepleegd wordt, hoogst onwaar-
schijnlijk. Mocht het feit zich voordoen en zich 
daaraan verbinden de dubbele bijzonderheid , dat 
de wee3 èn beneden de 16 jaren is , en geen 
enkel der bloedverwanten heeft In deze bepaling 
bedoeld , dan zou nog ieder der overige regenten 
van het gesticht bevoegd zijn tot de indiening 
eener klacht (art. 421 Burgerlijk Wetboek). 

Uitbreiding van het klaugresht tot bloedver-
wanten van den vierden graad in de zijlinie 
komt niet raadzaam voor. In bet gestelde geval 
van een bejaarden curandus is de toeziende 
curator de aangewezen persoon om eene klachte 
in te dienen. 

De toeziende voogd of curator, de echtgenoote 
en ieder bloedverwant in de rechte linie zijn 
gelijkelijk bevoegd tot het indienen eener klacht,. 
doch bloedverwanten in de zijlinie bezitten , naar 
de uitdrukkelijke woorden van het artikel, die 
bevoegdheid eerst » bij gebreke" van de boven-
genoemden. In zoover Oestaat er dus , gelijk de 
Memorie van Toelichting zegt, eenige » rang-
orde". Waar de ouders en de echtgenoote van 
oordeel zijn , dat eene vervolging nadeelig zoude 
wezen voor het familiebelang, meet het niet aan 
een bloedverwant in de zijlinie vrijstaan de zaak 
desniettemin voor den strafrechter te brengen. 

Art. ti. De Commissie zou boven het door de Re-
gering voorgedragen stelsel, bet beginsel verkiezen 
van art. 24, Titel II van het ontwerp Strafvordering 
1864—65. De termijn van 3 dagen is volkomen wille-
keurig, en de bewering der Memorie van Toelichting, 
dat de zaak zonder prricuhim im mom gedurende 3 
dagen kan blijven rusten, gewaagd. Een van beiden, 
öf de terminus ad qucm moet zijn de openbare teregtstel» 
ling óf bevoegdheid tot intrekking der klagt moet uitge-
sloten zijn. Het eerste moet gelden: (zie Mem. van 'Poel. 
ontw. Strafv. 1.1.) intrekking zoo lang de zaak nog geene 
openbaarheid heeft verkregen ; want het doel der beper-
king van de ambtshalve vervolging is, dat niet tegen het 
belang des beleedigden zelveu aan de zaak openbaarheid 
worde gegeven (zie o. a. Mem. van 'Poel. pag. 153, ad 
art. 300). De argumenten tegen toelating der intrekking 
tot de teregtstelling zijn alleen argumenten van conve-
niëntie. Zoo is tegen over de noodelooze moeite van 
justitie en politie overwegend het belang, dat het mis-
drijf niet tegen den. wil van de beleedigde partij vervolgd 
worde. 

Deelt de Begering in de meeniug der Commissie dat de 
intrekking eener lasterlijke klagt de vervolging te dier 
zake niet belet i 

Had de Minister te kiezen tusschen een vol-
strekt verbod van intrekking der klachte en eene 
bevoegdheid van intrekking tot op het tijdstip 
der openbare terecbtstelling van den beklaague , 
hij zou de voorkeur geven aan het volstrekte ver-
bod. Het maatschappelijk belang eischt, dat 
onzekerheid niet bestendigd noch lichtvaardige 
indiening van klachten uitgelokt worde. Alleen 
gedurende een zeer korten termijn behoort ge-
legenheidte bestaan om eene in een oogenblik 
van hevige gemoedsbeweging gedane klachte 
ongedaan te maken. Eene zoo ruime bevoegd-
heid van intrekking der klachte als door de 
Commissie wordt voorgestaan, zou bovendien het 
gevaar met zich brengen, dat de bevoegdheid 
tot klagen wierd misbruikt als middel tot allerlei 
vexatoire vorderingen en geldafpersing , waaraan 
men zou voldoen ten einde de intrekking der 
klachte te verkrijgen. 
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Vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafregt. 

»de bewering der » Gewaagd" noemt men 
Memorie van Toelichting dat de zaak zonder 
periculum in mora gedurende drie dagen kan 
blijven rusten". Maar er is gedurende dien tijd 
geene schorsing der vervolging voorgeschreven. 
De Toelichting zegt alléén dat in die gevallen 
*waar geen periculum in mora is", de zaak 
gedurende de drie dagen kan blijven rusten. 
Zoodra dus liet rusten » gewaagd" zoude zijn, 
wordt er niet gerust. 

De opmerking dat de hier bevoegde misdrijven 
niet vervolgd moeten worden tegen den wil van 
de beleedigde partij is juist, doch daarmede 
strijdt in geenen deele het beginsel, dat wan-
neer de tot klagen gerechtigde eenmaal zijn 
wil tot vervolging duidelijk heeft te kennen ge-
geven, het hem niet moet vrijstaan op deze na 
kalm nadenken gedurende drie dagen gehand-
haafde wilsverklaring op den duur terug te 
komen , dagelijks, maanden achtereen , den 
eenen dag te klagen en telkens den anderen 
dag de klacht weder in te trekken en ten slotte 
den aangeklaagde het middel te benemen zich 
van den aangewreven smet te zuiveren. De 
zaak toch wordt ruchtbaar langen tijd vóór de 
openbare terechtstelling. 

Levert de ingediende klachte een misdrijf op 
(art. 205, 287) zoo wordt, gelijk de Commissie 
terecht opmerkt, de vervolging van dat misdrijf 
niet belet door de intrekking der klachte. 

De Commissie vindt na de opmerkingen der Regering, 
geen termen op het vroeger voorgestane beginsel te blijven 
aandringen. Ten gevolge van het gehouden mondeling 
overleg is de termijn van drie dagen veranderd in acht dagen. 

T I T E L VIII. 

Art. ? 6 , alin. 2a. Vrijspraak. Hierbij dient ge^.oegd 
te worden » of ontslag ran reglscrvotging" in verband met 
het door de Commissie gehulligd beginsel om hier niet 
ie vervolgen wat elders straffeloos is. 

De bepaling is aangevuld overeenkomstig de 
wijziging, gebracht in Titel I. 

Alin. 2 b. » Uitvoering". Gedurende de voor\vaarde-
lijke in-vrijheid-stelling is de veroordeeling niet geheel uit-
gevoerd. Ten einde strafvervolging tn voorkomen in de 
gevallen dat een in het buitenland voorwaardelijk in vrij-
heid gestelde hier te lande vertoeft, dient hierachter opge-
nomen te worden: »voorwaardelijke in-vrijkeid-slelü/ig \ 

Overal waar het stelsel van voorwaardelijke 
vrijlating geldt, is de voorwaardelijk vrijgelatene 
onderworpen aan een nauwlettend toezicht der 
politie. Een verblijf in het buitenland ware niet 
dat toezicht niet te rijmen, en zal dus noch 
hier, noch in den vreemde ooit geoorloofd wezen. 
Vertoeft alzoo in Nederland een in het buiten-
land voorwaardelijk vrijgelatene , zoo mag men 
met zekerheid aannemen , dat hij in strijd han-
delt met de voorwaarden zijner vrijlating. Hij 
behoort mitsdien gelijk te staan met iederen 
andereu ontvluchten gevangene , en zijne voor-
waardelijke vrijheid in het buitenland moet, 
zoo hij daarvan een ongeoorloofd gebruik maakt, 
geen reden zijn om strafvervolging hier te lande 
onherroepelijk uit te sluiten. 

Art. ??. De artt. 447—451 Wetboek van Strafvorde-
ring maken eene uitzondering ten aanzien van boete in 
belastingzaken. De Raad van State wil (advies pag 31) 
eveneens eene uitzondering voor belasting en bovendien 
eene voor jagtzaken. De Minister zegt in antwoord 
aan den Raad van State (rapport pag. 20). dat art. 98 die 

uitzondering openlaat. Maar hoe is het dan met de reeds 
bestaande speciale bepalingen in belastingwetten V Worden 
die afgeschaft of niet I Kri zal dus in het eerste geval de 
uitzondering weer uitdrukkelijk moeten worden ingevoerd? 
In de Memorie van Toelichting (pag. 81) wordt niet er-
kend de uitzondering voor belastingzaken. Strijdt dit niet 
tegen 's Ministers antwoord aan den Raad van State , waar 
hij zegt dat art. 98 wel uitzondering voor belastingzaken 
bij speciale wetten toelaat? Wat is nu regtv Dit moet 
duidelijk worden uitgedrukt, en de exceptie naast den regel 
worden vastgesteld, — en dit te eerder omdat, naar het 
gevoelen van sommigen, de exceptie niet met grond ver-
dedigbaar is, daar ook in fiscale zaken de strafstraf is en 
dus niet meer moet kunnen worden gevorderd als de per-
soon, tegen wien zij is uitgesproken, niet meer bestaat. 

Overeenkomstig het aangeteekende op blz. 81 
van de Memorie van Toelichting, behooren de 
uitzonderingen, in de artt. 447—451 Wetboek 
van Strafvordering gemaakt voor de vermogens-
straffen in belasting-zaken, niet te worden be-
stendigd. Bij de onmisbare invoeringswet kunnen 
deze artikelen worden ingetrokken. Uitdrukke-
lijke intrekking zal noodig zijn, daar anders de 
regel zou gelden : » lex generalis non derogat 
legi speciali." 

Art. Ï 8 , alin. 1. (art. 66 nieuw) Het begin van den 
termijn te stellen op het oogenblik dat de tot klagen 

j geregtigde kennis heeft bekomen van het gepleegde feit, 
is theoretisch volkomen juist, maar in de praktijk zal de 
bepaling er toe leiden dat schier nooit de verjaring zal 
kunnen worden toegepast, want in (\c.n regel zal niet 
te bewijzen zijn dat de tot klagte geregtigde werkelijk 
van het gepleegde feit kennis heeft bekomen. Daarom 
schijnt het beter art. 79 aan art. 78 te doen voorafgaan eu 
art. 78 ulan 79) te doen aanvangen : » Behoudens de bepa-
lingen van het voorgaand artikel vervalt bij misdrijven enz." 

De Minister antwoordt, niet te kunnen deeleii 
de meening, dat het »in den regel niet te be-
wijzen zal zijn, dat de tot klachte geregtigde 
werkelijk van het gepleegde feit heeft kennis 
bekomen". Neemt men in aanmerking welke 
misdrijven alleen op klachte vervolgbaar ziju, 
dan is het in verre de meeste gevallen bijna 
onmogelijk, dat de tot klagen gerechtigde geen 
kennis zou bekomen van het gepleegde feit, en 
zal het bewijs van die wetenschap ook zeer wel 
te leveren zijn. Voor zoover dit onder bijzondere 
omstandigheden niet mocht plaats hebben, kan 
de vervolgde zich voorzeker steeds op art. 79 
beroepen. 

In art. 78 (oud) immers is geen sprake vau 
een speciaal verjaringsvoorschrift. dat aan het 
algemeene voorschrift van art. 79 zou dero-
geeren, maar van verval van klachtrecht. Dat 
verval en de verjaring zijn twee op zich zelve 
staande zaken, van elkander volkomen onaf-
hankelijk. 

Ten einde dit duidelijker te doen uitkomen, 
is de eerste alinea van art. 78 ais art. 66 naar 
den Vilden Titel overgebracht, waarin zij ook 
eigenlijk te huis behoort. 

Door daarentegen de artt. 78 en 79 van 
plaats te doen verwisselen , zou men de ver-
warring bestendigen. 

Alin. 2. De exceptie is vrij zonderling. Juist bij misdrij-
ven door de drukpers gepleegd is het gevaar grooter, 
omdat gedrukte stukken blijven en meer algemeen ver-
spreid worden. De ratio van de bepaling is , dat de bekend-
heid verondersteld wordt voort te vloeijen uit de openbaar-
making. Maar zal deze fictie in dit geval bijzonder juist 
zijn? Men denke bijv. aan stremming van gemeenschap, 
die de bekendheid bij de beleedigle partij uitsluit. 
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Art. 78, 'Me lid, is, even als liet laatste 
lid van art. 80 geschrapt, en , in verband daar-
mede , de termijn van art. 79, 1°. tot eenjaar 
verlengd. Daardoor wordt veel vereenvoudigd en 
inderdaad bijna niets veranderd. Volgens de vroe-
gere reJactie , zou men wegens klacht "drukpers-
delict aan vervolging bloot staan op zijn langst 
gedurende 3 -+- o' of 9 -+- b' = 9 of 15 maanden 
(78 2de lid, j°. 80 in fine en 79a); thans is 
die termijn, even als voor elk ander druk-
persdelict, op zijn langst één jaar. Onvermin-
derd verkorting van dien termijn , indien verval 
van het klachtrecht, ook vóór zijn verstrijken, 
te bewijzen is. 

Art. ÏO«. Üe termijn van zes maanden werd door eene 
m i n d e r h e i d der Commiss ie te kort geacht, omdat 
anders bij overtredingen, door zeevarenden en andere reizende 
en trekkende lieden gepleegd, al te dikwijls straffeloos-
heid door verjaring zal ontstaan. De m e e r d e r h e i d was 
echter van oordeel, dat de termijn lang genoeg is. Voor 
drukpersdelicten zou zij echter aan een langeren termijn, 
bijv. van een jaar, de voorkeur geven. 

b. ten hoogste drie jaren. Deze redactie doet denken 
aan misdrijven, bedreigd met een maximum van 3jaren, 
en sluit uit misdrijven met een lager maximum. Men leze 
daarom liever: » tan drie jaren of' minder". 

Art. 79 b. De redactie ia gewijzigd. 

Art. 8 0 , laatste zinsnede. Zie boven, ad art. 78, 2de lid. 

Art. 8 1 . » Stuit". Hieruit zou kunnen worden afgeleid 
dat de volle verjaringstermijn telkens op nieuw zou be-
giunen en de verjaring derhalve volkomen zou kunnen 
worden verijdeld. Het schijnt daarom noodzakelijk bij te 
voegen: > De verjaring begint weder te loopen van den 
dag der laatste geregtelijke acte" Dit is te meer noodig, 
omdat de bijvoeging gewoon is en het reeds daarom ge-
vaarlijk zou zijn haar hier weg te laten al ware zij op 
juridische gronden niet strikt noodig. Men zie bijv. art. 8(5 
en de Memorie vau Toelichting op dat art. (pag. 84); 
zoo ook art. 33 der wet op de ministeriele verantwoorde-
lijkheid van 20 April 1855 {Staatsblad n°. 33). 

De uitlegging. waarvoor de Commissie vreest, 
is de eenig juiste. Na schorsing vau verjaring 
wordt de draad weer opgevat, loopt dezelfde 
termijn door; na stuiting vangt een uieuwe 
termijn aan. Hiermede strookt geheel de aan-
gehaalde plaats in de Memorie van Toelichting 
(bladz. 84). waar van de stuiting der verjaring 
van de straf gezegd wordt, dat de termijn op 
nieuw begint te loopen bij ontvluchting van den 
veroordeelde. Het tegenovergestelde beginsel zou 
overigens in geenc deele volgen uit de aaube-
volen bijvoeging: » De verjaring begint weder 
te loopen van den dag der laatste gerechtelijke 
acte". Te dien aanzien zij voorts opgemerkt, dat 
wegens de subjectieve strekking vau het artikel, 
de nieuwe verjaringstermijn niet aanvangt op 
den dag der laatste gerechtelijke acte, maar op 
den dag waarop de daad van vervolging aan 
den vervolgde bekend of hem beteekend is. 

Te allen overvloede is het algemeen (ook in 
ons Wetboek van Strafvordering) erkende be-
ginsel dat door stuiting de draad der verjaring 
wordt afgesneden, thans in art. 81 , 2de lid 
uitdrukkelijk uitgesproken. 

De Commissie meent in het voorgestelde artikel te mogen 
berusten. Ofschoon het bezwaar dat de verjaring volkomen 
illusoir zal kunnen gemaakt worden door de Regering 
niet is opgelost, erkent de Commissie dat het stelsel der 
Regering theoretisch juist is en praktisch de gevreesde 
gevolgen, bij eene verstandige toepassing, niet zal na 
zich sleepen, terwijl het geheel laten vervallen der stui-

ting en het enkel toelaten van schorsing uit een practisch 
oogpunt niet is aan te bevelen. 

Art. 8 Ï . De redenen voor de beperking der schorsing 
tot het geval in het artikel omschreven , welke de Memorie 
van Toelichting geeft (pag. 83), schijnen zeer betwistbaar. 
Waarom zou in het geval van krankzinnigheid niet gelden 
de regel: contra agerenon talentem nou curritpraescriptio? 
Is het niet tegen het publiek belang de vervolgbaarheid 
te beperken waar het openbaar ministerie zelf niet bij 
magte is de vervolging voort te zetten? 

De civielrechtelijke regel, «contra agere non 
valentem non currit praescriptio" kan in het 
strafrecht niet worden ingeroepen, daar, gelijk 
in de Memorie van Toelichting bij art. 81 is 
uiteengezet, de verjaring in strafzaken op gansch 
andere gronden berust dan in burgerlijke zaken. 
Is het juist — hetgeen in het Verslag niet wordt 
betwist — dat de strafactie moet achterwege 
blijven in de gevallen , waarin ten gevolge van 
een lang tijdsverloop zoowel de herinnering aan 
het gepleegde feit, als de mogelijkheid om het 
te bewijzen worden gemist, dan is het onver-
schillig of dit langdurig tijdsverloop door krank-
zinnigheid van den dader of door eene andere 
oorzaak is ontstaan. In strafzaken heeft verjaring 
niets gemeen met eene poena negligentiae , noch 
met vermoedelijken afstand van recht. De tijd 
op zich zelf doet in het jmbliek belang de straf-
vervolging verjaren ook daar waar het openbaar 
ministerie, hetzij wegens krankzinnigheid des 
daders, hetzij wegens andere redenen, niet bij 
machte is de vervolging voort te zetten. 

Eene uitzondering aan te nemen voor bat 
geval van krankzinnigheid ware dan ook niet 
gerechtvaardigd en strijdig met »het publiek 
belang". 

Anders is het wanneer de strafvervolging 
wegens een prejudicieel geschil geschorst is. 
Dan moet men wel schorsing der verjaring aan-
neinen, omdat anders de verdachte het dikwerf 
in zijne macht zou hebben om door het rekken 
van liet prejudicieel geding, den verjarings-
termijn vervuld te krijgen. En dan is tegen 
de schorsing der verjaring ook weinig bezwaar 
omdat, juist door het prejudicieel geding, de 
herinnering aan de zaak 
houden. 

wordt levendig ge-

Art. 8 3 , alia. 1. Vrijwillige betaling van het maximum 
der boete zal. bij de groote speling in dit ontwerp tus-
scheu minima en maxima gelaten , wel nooit meer pLaats 
hebbeu. Toch komen bij politieovertredingen eene menigte 
gevallen voor, waarin het wenschelijk is de zaak zonder von-
uis te doen afloopeu. Eene uitbreiding van de bepaling van 
dit artikel in den zin van art. 51 der bestaande jagtwet zou 
daarom zeer wenschelijk zijn. De m e e r d e r h e i d der 
Commiss ie is echter tegen het beginsel van transactie. 
De regel moet zijn dat de regier de straf bepaalt, niet, zij het 
ook indirect, het openbaar ministerie; en alleen bij uitzonde-
ring moet toegelaten worden dat de beklaagde de regterlijke 
uitspraak voorkomt, maar dan door het vrijwillig ondergaan 
van de hoogste straf waartoe hij kon worden veroordeeld. 

Met de meerderheid der Commissie acht de 
Minister het beginsel van transactie in strafzaken 
volstrekt verwerpelijk; hieruit volgt dat aan 
* eene uitbreiding van de bepaling van het 
artikel in den zin van art. 51 der jagtwet " niet 
kan worden gedacht. Ook kan niet worden 
toegegeven, dat »vrijwillige betaling van het 
maximum der boete bij de groote speling in 
dit ontwerp tusschen minima en maxima gelaten, 
wel nooit meer plaats zal hebben." De boeten 
van het ontwerp hebben in den regel geen hoog 
maximum. Bovendien is deze bepaling, inge-
volge art. 98, ook op bijzondere wetten van 
toepassing. 
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Min. 2. » Waarde waarop cij geschat cijn." Hoe. en door 
wien geschiedt «Ie schatting? In art. 45 alin. 2 der jagtwet 
is daarin voorzien. Zou hier niet eene algenicene yelijk-
soortige bepaling moeten wordenopgenomen? Het geldt 
immers de uitvoering der straf. Bo 100 niet hier, dan zal 
het Wetboek van .Strafvordering in bedoelden zin moeten 
worden aangevuld. 

De vraag, »hot; de schatting geschiedt" , 
behoort, volgens den Minister, als van formeel 
rech t , in het Wetboek van Strafvordering te 
worden beantwoord. 

Art. 8 1 . He m i n d e r h e i d de r C o m m i s s i e wenschte 
eeno uitzondering voor verbeurdverklaring. He uitvoering 
der verbeurdverklaring moet, naar haar gevoelen, ook na 
den dood des daders kunnen plaats hebben. Vooreerst met het 
oog op de gevallen , waarin van verbeurdverklaring, vernie-
tiging of oubruikbaarmaking het gevolg is, en deie in strijd 
met het publiek belang zou worden belet. In de tweede 

Elaats omdat de onherroepelijk uitgesproken verbeurdver-
laring het verbeurd verklaarde voorwerp heeft gemaakt 

tot eigendom van den Staat, en dus de distinctie der Memorie 
van Toelichting (pag 83 ad art. 84) niet opgaat. De ver-
oordeelde heeft dus den eigendom op het tijdstip van zijn 
overlijden verloren. In het geval van opgelegde boete geldt 
de bedenking , dat de schuld, waarmede de nalatenschap is 
belast, tegen de erfgenamen moet worden ingevorderd, 
en de straf derhalve tegen hen zou worden uitgevoerd, 
terwijl bovendien de schuld niet is een schuld jure chili 
die op de erfgenamen zou overgaan. Bij verbeurdverklaring-
geldt deze bedenking niet, omdat bij het overlijden des 
daders de eigendom moet geacht worden reeds door den 
Staat verkregen te zijn. Ook in art. 50, Tit. XII I , van 
het ontwerp Strafv. 1864—65 was de verbeurdverklaring 
uitgezonderd. 

De m e e r d e r h e i d d e r C o m m i s s i e kan zich echter 
met het ontwerp vereenigen. Het onderscheid tusschen boete 
en verbeurdverklaring bestaat slechts in schijn. Bij beiden 
zou men moeten aannemen , dat den Staat een regt was ge-
acquireerd. Maar bij beiden ook is deze opvatting niet juist. 
Zoowel boete als verbeurdverklaring wordt bedreigd als 
straf tegen den dader, en de uitvoering dier straf tegen de 
erven strijdt in beide gevallen met het beginsel, dat de straf 
alleen persoonlijk is. Bovendien vervalt tegenover de erven 
de subsidiaire hechtenis. Wel wordt tegengeworpen, dat de 
omstandigheid, dat de keuze tusschen uitleveringen hech-
tenis is vervallen door den dood , niet ten voordeele be-
hoeft te komen der erven, maar deze objectie is minder 
juist. De hechtenis is het eenig dwangmiddel dat de wet 
kent , en dat met de verbeurdverklaring zelve wordt gelijk 
gesteld. Niet alleen dus dat de uitzondering die men wenscht 
illusoir zou blijven, maar juist de mogelijkheid dat de ver-
beurdverklaring door hechtenis werd vervangen bewijst 
voldoende, dat hier niet van een verkregen regt van den 
Staat op het goed, maar alleen op de straf sprake kan zijn. 

De gronden waarop de meerderheid der Com-
missie het gevoelen heeft wederlegd, dat de 
uitvoering van de straf van verbeurdverklaring 
ook na het overlijden des veroordeelden moet 
kunnen plaats hebben, komen den Minister 
afdoende voor. 

Art . 8 5 Aan de bedenking van den Raad van State 
(zie advies pag. 32 ad art. 85) is wel te gemoet gekomen 
door de derde alinea , maar toch kunnen de termijnen nog 
langer zijn. Als de uitvoering der straf wegens utiliteits-
gronden verjaren moet, dan moet die verjaring ook niet 
te kort worden gesteld. Br bestaat inderdaad geen over-
wegende reden om af te wijken van liet tegenwoordige 
stelsel van verdubbeling van den voor de verjaring der 
strafvordering gestelden termijn. 

I 
Volgt men , met weglating vnn de derde I 

zinsnede, het bestaande stelsel van verdubbe- ' 
ling van den voor de verjaring der strafvordering i 
gestelden termijn, dan is men niet, gelijk men i 

Alin. 4. 
overbodig. 

wenscht, gewaarborgd tegen het gevaar , dat 
in een bijzonder geval de termijn van verjaring 
korter zou kunnen zijn dan die der opgelegde 
straf. Mn behoudt men de derde zinsnede, dan 
is er geen reiden waarom de verhooging meteen 
derde bier ongenoegzaam zou wezen. 

Dese alinea is, als reeds begrepen in alin. 3 , 

De alinea is in het gewijzigd ontwerp g e -
schrapt. 

Art. 8 6 , alin. 1. Deze bepaling moet verband houden 
met art. 3 van het wetsontwerp houdende nadere bepa-
lingen omtrent het verzet tegen vonnissen in strafzaken 
bij verstek gewezen en de verjaring van strail'eu bij von-
nis of arrest opgelegd (gedrukte s tukken , zitting 1879-
1880, ii°. 122). De nieuwe alinea welke aan art. 462 
Wetboek van Strafvordering wordt toegevoegd moet hier 
opgenomen worden , (zie de Memorie van Toelichting op 
bedoeld ontwerp, pag. 3), te eerder, omdat anders op grond 
van art. 82 de regel exclusio iinius zou worden toegepast. 

Alin. 2. Er is niet voorzien in het geval dat de voor-
waardelijke invrijheidstelling herroepen en de veroordeelde 
voortvluchtig is. De termijn moet dan op nieuw aanvangen 
op den dag na dien der herroeping. 

Aan de tweede opmerking is in het gewijzigd 
ontwerp gevolg gegeven. Niet aan de eerste. 
Zoodra het bedoelde ontwerp tot wet zal zijn 
verheven, zal door het verzet de tenuttvoer-
legging geschorst worden (art. 1, 2de lid) en 
zullen dus de woorden van het 3de lid van 
art. 86 (»de termijn loopt niet gedurende de 
hij de wet bevolen schorsing dertenuitvoerleg-
g ing" ) ook zonder aanvulling het hier bedoelde 
'geval beheerschen. Wat de twee eerste arti-
kelen van bedoeld wetsontwerp betreft, deze 
behooren later in het Wetboek van Strafvor-
dering te worden opgenomen. 

TITEL IX. 

De Commissie is met de Regering overtuigd van de nood-
zakelijkheid van dezen titel. Zij behoudt zich echter voor, 
bij de behandeling van het Tweede Boek, de eventueft 
wenschelijk voorkomende aanvullingen nader te bespreken. 

Naar aanleiding van de opmerkingen der 
Commissie ad artt. 103 en 130 zijn de artt . 80 
(nieuw) en 81 (nieuw) hier opgenomen. 

Art. 80 (nieuw) De Minister verwijst naar 
de artt. 103, 111 , 448 en 453. 

Art. 81 (nieuio). Vergelijk de artikelen: 

a. 102, 130—134, 154, 155 , 157, 194 , 
344 , 435 , 436 en 450; 

//. 193 , 2 6 2 - 2 6 5 , 299 , 300, 307 en 339. 

In die sub « was niet, in die suh b wèl de 
bedoelde gelijkstelling uitgesproken. Soms (zie 
263, 2de lid en 265, 2de l id) , werd nog daaren-
boven gewag gemaakt van de omstandigheid 
dat een derde, met den dader in verbond, het 
slachtoffer bewusteloos gemaakt had; eene over-
tollige bijvoeging , gevaarlijk omdat zij tot de 
redeneering B contrario zou kunnen leiden. 

Het is wenschelijk eene algemeene bepaling 
in het 1ste Boek op te nemen. Kan de dader 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880. 
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in sommige der sub a genoemde gevallen (wat 
in enkele —zie bijv. 131, 183, 134, 194, 344 
en 450 — niet zeker is) door bet brengen in staat 
van bewusteloosheid of onmacht den door de wet 
geeiscliten dwang niet uitoefenen , dan zal de 
gelijkstelling juist daarom ook niet schaden. 

In twee artikelen (154 en 435) echter is 
het inden Immeri daar la van liet plegen van 
geweld sprake onafhankelijk van liet onmid-
delijke resultaat dat daardoor verkregen wordt. 
Daarom zal, wordt de voorgestelde algemeene 
bepaling in het 1ste Hoek opgenomen , alsslot-
bepaling aan de artt. 154 en 4:i5 moeten 
worden toegevoegd: 

» Art. 81 (nieuw) blijft buiten toepassing." 
Eindelijk wordt nu in de art t . 193, 2(53, 

265 , 299, 3D0, 307 en 339 de bijvoeging ge-
schrapt. 

Met B R PLBOBM tan geweld." Voor zooveel 
betreft de HKDitmuiNU met gewekt ware de 
gelijkstelling ongepast. Wie vooraf aankondigt 
dat hij iemand bedwelmen wi l , is juist niet 
gevaarlijk. 

Art . 8 » . Voor » toelaat" beter » geeft". Uitzigt is 
altijd toegelaten. 

Het artikel leidt tot ongerijmde gevolgen. Het stukslaan 
van een arm bijv. zal wel zwaar ligchamelijk letsel aijn 
en valt toch niet altijd onder het bereik van deze bepaling, 
daarentegen eene kleine wonde aan den pink van een viool-
speler wel. De liiniiative opsomming van gevallen is uit 
den aard der zaak gevaarlijk. Beter is aan den regter de 
interpretatie over te laten van hetgeen onder zwaar lig-
chamelijk letsel in het algemeen moet worden verstaan. 
Waarom anders niet op nieuw eene deiinilie van de woorden 
der definitie, en omschreven wat onder » verminking" of 
T ver lamming" moet worden begrepen 'i Noodzakelijk is 
alleen de omschrijving van hetgeen door het gewone 
spraakgebruik niet ondubbelzinnig wordt verklaard, maar 
door wetsduiding in liet begrip wordt opgenomen. Het 
artikel zou naar die opvatting behooren gelezen te worden: 
» onder zwaar ligchamelijk letsel wordt begrepen enz." 
met weglat ing van de woorden: > verlies van het gebruik 
van eemg z in tu ig , verminking". 

» Van ambts- o f beroepsbezigheden". Worden hier bedoeld de 
ambts- of beroepsbezigheden vanden mishandelde dan wel 
elke bezigheid van dien aardV Het eerste zal wel bedoeld 
zijn, omdat het tweede veel te ver zou gaan , maar dan is 
het wensciielijk de beperking in de wet uit te drukken. 

Zou »gewone bezigheden" niet beter zijn? De taak van 
eene huismoeder is van groot gewigt en toch oefent zij niet 
een ambt of beroep uit. 

Aan de opmerking is gevolg gegeven. 
lntusschen moest thans ook het woord »ver-

l a m m i n g " geschrapt worden. 
De ledematen en zintuigen die de huismoeder 

voor hare bezigheden als zoodanig behoeft 
(handen , oogen enz.), kunnen haar niet wor-
den ontnomen, zonder dat het zwaar lichamelijk 
letsel ontwijfelbaar zeker is. 

Omtrent het 2de lid (nieuw) vergelijke men 
dr. HAMAEH, bladz. 102. Van ziekelijke storing 
te spreken ware hier overtollig. 

Art . O l , alin. 1. Zijn nu onder ambtenaren ook be-
gTepen het bestuur vau de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen, en de directie der Nederlandsche Bank 
of der Handelmaatschappij ? Zij zijn verkozen krachtens een 
wettelijk voorschrift. 

De Minister antwoordt, dat de te dezer plaatse 
in het Verslag genoemde personen niet onder 
ambtenaren behooren begrepen te worden. Ter 
verduidelijking zijn de bewoordingen van het 
artikel eenigzins gewijzigd eu met die vau 
art. 36 , n°. 3 , in overeenstemming gebracht. 

Alin. 2. Het antwoord van den Minister aan den Baad 
van State (zie advies Baad van State, pag. 33, Rapport 
pag. 21), is niet juist. De gewone taalkundige beteekenis 
van regter is niet ook die vau admlniêtratiete regier. Dit 
laatste is eene in de praktijk gebruikelijke, maar zeer oneigen-
aardige uitdrukking. Nadere aanwijzing is dus noodig. 

Alin. 2 is In liet gewijzigde ontwerp aangevuld. 

Alin. 3. Moet elke beleediging tegen een soldaat of 
plattelandsscbutter als beleediging van een ambtenaar 
worden beschouwd f Eene m i n d e r h e i d was van oor-
deel dat inderdaad bet beginsel ten aanzien van soldaten 
te ver gaat . De Co in m i s s i e meent echter dat er geen 
bezwaar tegen bestaat. De beleediging zal alleen hot ver-
Iwarend karakter aannemen wanneer zij den soldaat quH 
talis of in de uitoefening vau zijn beroep wordt toegevoegd. 

Met de Commissie is de Minister vau oordeel, 
dat ook de militairen zonder rang of graad 
onder de bepaling moeten begrepen blijven en 
beheeraoht en beschermd zijn door de bijzondere 
strafbepalingen, zoo voor als tegen ambtenaren 
ontworpen. Hij die een schildwacht omkoopt, 
moet krachtens art. 191, en de schildwacht die 
zich laat omkoopen, krachtens de artt. 404 
eu 405 strafbaar zijn. 

Art. 92 , nieuw 2de en '3de lid. 
van Toelichting, pag. 192. 

Vgl. Memorie 

Art 94 , nieuw 3de lid. Het tijdstip van den 
aanvang van den oorlog mag strafrechtelijk niet 
afhankelijk worden gesteld van volkenrechtelijke 
vragen of formaliteiten. In de artt. 113 en 114 
was terecht »dreigend oorlogsgevaar" naast 
»tijd van oorlog" gesteld. Zoowel de conse-
quentie als de veiligheid van den Staat vorde-
reu, dat die gelijkstelling ook gelde in de 
art t . 110, 112 en 145. Voor sommige onzer 
onderwaterzettingen is meer tijd noodig dan 
waarover men beschikken zou , indien m e n , 
zelfs met de voorbereiding daartoe, wilde wach-
ten tot het oogenblik waarop ons eene oorlogs-
verklaring zal zijn uitgereikt. Ook verspieders 
zijn niet zelden het ijverigst werkzaam in de 
dagen , die aan den officieleu aanvang van den 
oorlog onmiddelijk voorafgaan. 

Voor » vijand'' is geene uitbreiding noodig. 
Dat e r , ook zonder eigenlijken oorlog, een 
vijand kan zijn, wordt algemeen aangenomen 
en wordt ook in onze wet van 17 September 
1810 (Staatsblad n°. 162) — niet bepaald, maar — 
ipsis verbis verondersteld. Dat zal dan ook zoo 
blijven, al wordt , bij de invoering' van het 
Wetboek , die wet ingetrokken. 

De tweede zinsnede van het voorgestelde 
nieuwe lid is zakelijk ontleend aan de wet van 
29 Maart 1877 [Staatsblad n'. 52). Zie ook de 
wet van diezelfde dagteekening (Staatsblad 
n°. 53). — Het schijnt raadzaam naast deze 
bepaling ook de uitdrukking »dreigende oor-
l o g " te behouden.. Als ieder weet dat de 
Koning morgen het »te wapen" zal uitspre-
ken, moet hij die heden desertie bevordert, 
zich niet op de zachtere straf bepaliug van 
art. 224 kunnen beroepen. Ook vooral voor het 
geval van het nieuwe tweede lid van art. 100 
nieuw is de bijvoeging wenschelijk. 

Art . 9 6 . De Commissie zou dit artikel willen doen ver-
vallen, en aan den regter de beslissing overlaten wat 
onder nacht moet worden verstaan. Alles toch hangt van 
de omstandigheden af. In groote steden is het nog geen 
nacht wanneer bet ten platte lande reeds lang nacht is. 
De willekeur van de fictie van het ontwerp blijkt duidelijk, 
wanneer men bedenkt dat de tijd in Junij tusscheu zons-
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opgang 3 u. 45 min. a 3 u. 42 min. tut <> uur als nacht sal 
nieten gelden. Mum' ook liet stelsel in de ufdeeliugcn uan-
bevolen van art. 86 der wet op den waarborg*, dat naoht 
gerekend wordt gedurende de maanden April tot September 
van 9 uur 'savocdl tot u' uur 'smorgen*, en gedurende. 
het overige] jaar van 7 uur des avonds tot 7 uur des 
morgens, ia willekeurig. Eveneens bet mede aanbevolen 
stelsel van de jagtwet. Het best welligt ware de oinschrij-
v ing : »dag is soolang het maatschappelijk leven duurt" . De 
Commissie ziet evenwel de noodzakelijkheid niet in om die 
omschrijving in de wet op te nemen. Bestendiging1 van de 
oude algemeen afgekeurde jurisprudentie zal Lij de in-
voering van het nieuwe Strafwetboek , wanneer de aun-
leiding vervallen is oin haar te bestendigen, wel niet te 
vreezen zijn. 

De Minister laat het artikel vervallen , echter 
onder voorwaarde, dat dan ook niet meer van 
•nacht", maar van • nachtriut" gesproken worde. 
Bij de artt. 147, 148 en 338 , n°. 2 , zal hij 
hierop terugkomen. 

Art. 9 ? . Tegen de redactie van dit artikel werden 
velerlei bezwaren aangevoerd. » Schending " is een onbe-
paald begrip. Valt hieronder de eenvoudige niet-eerbiedi-
g i n g van afsluiting, zonder verbreking of gedeeltelijke 
vernieling, bijv. het gaan door eene droogeslootI Moeten 
heggen en greppels hier niet bijgevoegd worden, en zal 
dan schending zijn het gaan door eeue opening in de heg? 
Ter voorkoming van deze en dergelijke bezwaren geeft 
de Commissie in overweging te lezen : » onder inklimming 
wordt begrepen overschrijding van elke afsluiting^ Daar* 
door zou ouder inklimming tevens gebragt zijn het begrip 
van ondergraving en de bijvoeging in de artikelen van 
het Tweede Boek vermeden kunnen worden. Ook de zeer 
betwiste vraag of ouder inklimming begrepen is elke wijze 
om binnen de huizen en besloten plaatsen te geraken , 
hetzij dit geschiede niet het geheele ligchaam dan wel 
met een deel daarvan, eene vraag die het ontwerp onbe-
list l aa t , wordt door de redactie der Commissie in laatst-

gemelden zin uitgemaakt. Ook door een gedeelte van het 
ligchaam wordt de afsluiting overschreden. (Vergelijk 
SCHOONEVELD , ad art. 379 C. P. n°. 12). 

Uit een taalkundig oogpunt was de redactie 
zeer gebrekkig. Overigens wordt het artikel, 
behoudens de bijvoeging van » oadergrazing", 
gehandhaafd. 

Onder » overschrijding" wordt verstaan elke 
wijze van passeeren, hetzij door er over te 
springen , hetzij door zwemmen , hetzij door ze 
te doorwadeu , betzij door over het ijs te gaan. 

Het gaan door een gat in een heg »iuklim-
m i n g " te noemen, ware met de ratio in strijd. 
Als er in een heg eene opening is , heeft de 
eigenaar het in zijne macht die opening aan te 
vullen. Verzuimt hij dit dan heeft hij op bijzon-
dere bescherming geen aanspraak. Over den 
waterstand of den vorst daarentegen is men geen 
meester. 

Een greppel kan dienen tot afvoer van water 
of tot grensscheiding. Dat hij tot afsluiting zou 
dienen, zal wel niemand beweren. 

De Commissie merkt op dat door de redactie der Rege-
n n g geenszins de bedoeling duidelijk wordt dat het gaan 
door een gat in een heg nimmer inklimming is. Zij kan 
echter met die redactie mede gaan juist omdat deze, naar 
hare meening, den regter vrijheid laat in concreto te be-
slissen. 

Art. 9 0 (nieuw). Onverschillig of het werk-
tuig al of niet een sleutel is, zoo het slechts 
niet die sleutel is, die voor de opening van dat 
slot bestemd is. 

In de artt . 147, 2de lid, 148, 2de l i l , 223, 
338 , 4°. , 344, 3de lid, en 351 (met andere 

woorden overal waarvan valaobe sleutels sprake 
is), komt de gelijkstelling voor. Het is raadzaam 
deze speciale bepalingen door eene algemeene 
bepaling te vervangen. Dat het slot nu eens 
tot een kas t , kist , bus enz., dan weder tot 
ren locaal enz. behoort, terwijl soms ook van 
! eide sprake is , blijkt uit de bijzondere artikelen , 
maar behoeft hier niet uitgedrukt te worden; 
datselfde geldt voorden eenten aleu tel evenseer• 

T w e e d e B o e k . 

In deafcleelingen vond de rangschikking van het Tweede 
Boek geenszins Onverdeelden bijval De indeeling vanden 
('ode Pénal , Boek I I I , Titel 2 , werd veel meer natuur-
lijk en rationeel genoemd dan die , welke hier gevolgd 
wordt, waardoor de zwaarste misdrijven grcotendeels achter-
aankomen. Van andere zijde weni aanbevolen eene rnng-
sobikking, volgens welke eerst de misdrijven tegen de 
personen , vervolgens die tegen bet vermogen en eindelijk 
die tegen familie en Staat zouden worden Lehandeld.dat 
is eene volgorde, welke met de natuurlijke uitbreiding 
van den kring der regtskrenking zou overeenstemmen. 
De Commissie achtte de quaestie echter niet van genoeg-
saam belang om deswege eene omwerking vun het Wet-
boek aan te bevelen. Alleen zou zij in overweging willen 
geven Titel Vl i l te doen volgen na Titel IV. Ten slotte 
zij hier nog vermeld , dat geprotesteerd werd tegen wat 
men noemde de sentimentele opvatting der Reger ing , dat 
de eer het hoogste goed zou zijn en dat daarom de aan-
randingen tegen de eer als generiek zwaarder dan die 
tegen het leven moesten worden beschouwd. 

Vergelijk de Nota van den heer OI.DENIU'IS GRATAMA. p. 4. 

De Minister vindt geen reden om thans in de 
rangschikking der Titels eenige verandering te 
brengen. Elke rangschikking heeft hare voor-
deelen en nadeelen; verandering zou, zonder 
praetisch nu t , veel omslag veroorzaken. Overi-
gens is de lofrede op de rangschikking in den 
Code Pénal niet zeer verdiend. Men leze bijv. 
art. 314 C. P. 

TITEL I. 

Artt . ÏOO en Ï O I . De Raad van State maakte de op-
merk ing , dat bet begrip van «mufag zonder meer te oube-
stemd is om in een Wetboek van Strafregt strafbaar te wor-
den gesteld. (Zie advies p. 3 5 , ad artt. 118, 119 , 123.) De 
Regering antwoordde (zie rapport p. 23 , ad artt . 118 ,119 , 
125). dat eene aanvulling overbodig scheen , omdat in de aan-
gehaalde artikelen niet onbepaald van een aanslag maar van 
een aanslag op den persoon wordt gesproken , en ue u i tdruk ' 
k ing elke daad van geweld (met inbegrip van de poging) 
omvat , welke ondernomen wordt tegen de in die artikelen 
genoemde hooge personen , die niet valt in eene zwaardere 
strafbepaling. Eene m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e 
was van oordeel, dat de Strekking van aanslag in de artt . 100 
en 101 juist ook door deze toelichting der Regering niet 
duidelijk is. Immers het geldt bier niet een aanslag op 
den persoon. Moet nu desniettegenstaande toch alleen aan 
daden van geweld worden gedacht? Dit zou echter niet 
overeenstemmen niet de bepaling van art. 8 8 , waarvan 
de strekking veel verder reikt. Aan den anderen kant zou 
het begrip te ruim kunnen worden opgevat. Vooral in het 
geval van art. 101 zou de onbestemdheid van aanslag tot 
verkeerde praktische gevolgen kunnen leiden, en pogingen, 
door middel van geschriften of vereenigingen ondernomen 
om den grondwettige regeringsvorm langs vreedzamen weg 
te veranderen , als strafbare aanslag volgens art. 101 kun-
nen worden gequaliliceerd. 

De ( ' o m m i s s i e is echter van meening, dat de interpre-
tatie veilig aan de jurisprudentie kan worden overgelaten, 
welke in de algemeene bepaling der straf bare poging een 
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voldoenden leiddraad vindt om den aanslag welke hier be-
doeld wordt te onderscheiden van wetenschappelijke ver-
handelingen of politieke besprekingen. 

De ui tdrukking »aansla//" zou, taa lkundig , 
alleen bezwaar kunnen hebben voor zooveel l>e-
treft het laatste feit in art. 101 genoemd; verande-
ring van regeeringsvonii of troonopvolging kan 
ook op niet strafwaardige wijze beoogd worden. 

Door de bijvoeging » op onwettige wijze" is 
de zin verduidelijkt. 

Art . 1 0 3 . Waarom » een of meer leden"? Is » een lid" 
niet voldoende? Elden (zie bijv. artt. 131 en 133) is de 
terminologie van dit artikel niet volgehouden. De Com-
missie geeft in overweging hier en in andere artikelen 
(130 en 132) »een of meer leden" te vervangen door 
» een lid " . 

Tegen het enkelvoud bestaat natuurlijk geen 
bezwaar. In 't algemeen mag bij het gebruik 
van het meervoud evenmin als bij ' t gebruik van 
het enkelvoud, a contrariogeredeneerd worden. 

Art. 1 0 3 . Het begrip van samenspanning i s , naar het 
oordeel der Commissie, te onbestemd. Men zou er zoowel 
voorloopige besprekingen als bepaalde afspraken en over-
eenkomsten toe kunnen rekenen. Toch zou dit te ver gaan 
en zou de Commissie ongaarne op het voetspoor van § 86 van 
het Duitsche wetboek (1) alle voorbereidende handelingen 
strafbaar willen stellen. Daarom zou het aanbeveling ver-
dienen in den negenden titel van het Eerste Boek eene 
omschrijving van zamenspanning op te nemen, bijv.: za-
menspsnning bestaat. zoodra twee of meer personen zijn 
overeengekomen liet misdrijf te plegen. (Zie Mem. v. ' loei., 
p . 9 0 . al. 3.) 

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

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

A r t 1 0 4 . De straf is in vergelijking met die bedreigd 
in art. 109 veel te ligt. Het misdrijf bedoeld in dit artikel 
is veel zwaarder en veel gevaarlijker dan dat van art. 109. 
In het eerste geval ontstaat gevaar voor het geheele land. 
In het laatste is het vergrijp schier zonder nadeelige 
gevolgen voor den Staat. 

Ten einde eene redelijke verhouding in de straffen te 
verkrijgen, zou derhalve de straf in art. 109 verminderd 
moeten worden en bovendien hier verzwaar 1. Het feit is , 
althans wanneer de verzwarende omstandigheid van het 
tweede lid aanwezig is, van niet minder beteekenis dan 
dat van art. 100. 

De Commissie geeft dus in bedenking in de eerste alinea 
de straf te brengen op 15 jaren en in d« tweede op levens-
lange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twin-
t ig jaren. 

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

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

Artt. ÏOA on KJÖ. In beide artikelen geldt het 
hetzelfde misdrijf » schending van Stautsgehei-
men". Op de nuance («openbaar maken", »mede-
deelen") moge de rechter letten. Trouwens het 

(1) Jede andere, ein hochverriillicrische» l'nternehuien vorl>e- ; 
reitende Handlang « M nut Znekthani bis za drei Jaliren odcr | 
Festiingsliat't von gleiclier Daner bestraft. 
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opzettelijk openbaar make - kan soms nog seha-
delijker zijn dan verraad aan één enkele mogend-
heid en tevens, subjectief, daarmede soms gelijk 
staan. 

Heide artikelen zijn dus vereenigd. 

A r t . 1 0 8 . In antwoord aan den Haad van State die 
het minimum van drie jaren voor de zoo strafbare en 
gevaarlijke handelingen van art. 108 te gering acht (zie 
advies, pag. 34), zegt de Regering: (zie rapport, pag. 22) 
» In art. 108 bestond er bij den dader geen oogmerk om den 
Staat in moeijelijkheid te brengen en is daarom de straf 
zwaar genoeg; doch als dat oogmerk bestond, is er eerst 
die werkelijk strafbare en gevaarlijke handeling, die de 
Baad op het oog kan gehad hebben, en deze kan dan ook, 
naar art. 104 , met 12 of zelfs met 15 jaren gestraft worden." 
De C o m m i s s i e acht deze toelichting niet volkomen juist 
en afdoende. Het is waar dat om het feit bij dit artikel be-
doeld strafbaar te doen zijn, voldoende is de wetenschap dat 
de geïncrimineerde handelingen de onzijdigheid van den 
Staat in gevaar kunnen brengen, zouder dat nog daarenbo-
ven het oogmerk of de bedoeling moeten aanwezig zijn om dat 
gevaar te doen ontstaan. In den regel zal zelfs liet doel van 
het misdrijf alleen zijn : winst te behalen. Maardit neemtniet 
weg dat ook het zwaardere feit, wanueer het oogmerk 
wel aanwezig is, naar dit artikel zou moeten worden be-
reg t , in al die gevallen welke niet tot art. 104 zouden 
kunnen gebragt worden, waartoe de hier liedoelde feiten 
niet noodwendig behooreu. Wanneer men dit in aanmerking 
neemt, schijnt het hier gestelde maximum te laag, vooral 
voor het geval dat werkelijk oorlog van de handelingen 
het gevolg is geworden. De Commissie zou in plaats van 
3 jaren willen lezen 6 jaren. 

De m i n d e r h e i d achtte de verhooging onnoodig, omdat, 
naar hare meening, de onzijdigheid van den Staat , wan-
neer deze zijn pligt doet, nimmer door een particulier in ge-
vaar kan worden gebragt. Daartegen werd evenwel opge-
merkt , dat juist voor een klein land als het onze het gevaar 
niet zoo geheel denkbeeldig is , en tegen misdrijven als welke 
hier bedoeld zijn, welke bij oorlog tusschen naburige 
Mogendheden zoo ligt amleiding tot oorlog met Neder-
laud kunnen worden , door zware strafbedreiging zooveel 
mogelijk moet worden gewaakt. 

Artt. 108 en 114 (oud). Het is niet te ont-
kenueu dat art. 104 alleen dan toepasselijk is 
wanneer van » terstandhouding" blijkt. Met het 
oog op enkele zwure feiten die alleen volgens 
art. 108 en 114 zouden kunnen gestraft worden, 
is dan ook de straf verzwaard. 

Vereeniging van 108 en 114 is wensehelijk, 
1°. omdat het misdrijven geldt van geheel ge-
lijken aard , 2°. omdat art. 114 daardoor ont-
trokken wordt aan de uitbreiding van art. 116. 
Verlangt de Nederlandsche Regeering dat onze 
burgers ook de bijzondere voorschriften van de 
bondgenooten zullen naleven, dan behoort zij 
hen daarmede bekend, en die voorschriften tot 
de hare te maken. 

Art . 10!>. Het feit is weinig gevaarlijk voor den Staat. 
Het gebrek aan vaderlandsliefde is zelfs dikwijls een 
weinig zwaar vergrijp, bijv. bij hem die buitenslands is 
opgevoed of hier genaturaliseerd. In verband met hetgeen 
is aangeteekend bij art. 104 zou de Commissie de straf 
willen verlagen tot 9 jaren. 

Hiertegen bestaat Ijezwaar. Zie boven ad art. 104. 

Art . H O . Het » oogmerk om den vijand te begun-
stigen " zal in den regel moeijelijk te bewijzen zijn en ook 
meestal ontbreken, omdat het beoogde doel bij dergelijke 
feiten schier altijd winstbejag is. De Commissie geeft 
daarom in overweging de eerste alinea te lezen: » Met 
gevangenisstraf van len hoogste vijftien jaren wordt ge-
straft hij die opzettelijk den vijand begunstigt, door hein 
hul]) te verstrekken of den Staat te benadeelcn." Ook 
zonder het oogmerk om den vijand te begunstigen is het 
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feit, wanneer opzet aanwezig is, een vergrijp zwaar ge-
noeg om het zware, maximum te regtvaardigen. 

Winstbejag is hier nooit oogmerk (naaste 
doel) maar kan einddoel of motief zijn. 

Kan dus de Minister de kritiek der Commissie 
geenszins beamen, hij meent toch dat do redactie 
te vereenvoudigen en te verduidelijken is. 

Wat in art. 110 1°. lid gevorderd wordt is 
eenvoudig het oogmerk om door zijne opzettelijke 
daad, deu vijand te helpen of den Staat tegen-
over den vijand to benadeelen. 

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

Intusschen behoeft het oogmerk om den vijand 
te helpen of den Staat te benadeelen niet afzon-
derlijk te worden uitgedrukt. Het is onder de 
uitdrukking: »opzettelijk hulpverleent of . . . 
opzettelijk benadeelt" van zelf begrepen, even 
als het oogmerk om te dooden in de uitdruk-
king «opzettelijk dooden". (Men vergelijke de 
algemeene beschouwingen over » opzet.") 

De woorden » zonder oogmerk enz." in art. 112 
vormen dan ook eene zuivere tegenstelling met 
het in art. 110 gevorderde (materieele) opzet. 

3°. Muiterij. De Memorie van Toelichting verwijst ten 
aanzien van de beteekenis van dit woord naar art. 451. 
Maar die omschrijving geldt alleen voor een scheepvaart-
misdrijf en dus niet voor alle hier bedoelde gevallen. Wat 
de Memorie van Toelichting zegt had dus de wet moeten 
zeggen. De burgerlijke regterzal, bij gebreke van uitdrukke-
lijke bepaling, in de militaire wetten de beteekenis moeten 
zoeken voor eene uitdrukking , welke volgens de Memorie 
van Toelichting aan het militaire strafregt is ontleend. 
Dergelijke stilzwijgende verwijzing komt der Commissie 
niet wenschelijk voor; zij zou daarom de definitie van 
art. 451 in titel 9 van Boek 1 wenschen te zien opgenomen. 

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

4°. » Verspieder tan den vijand.'' Beter » verspieder des 
vijands"; een verspieder van den vijand zou kunnen be-
teekenen: iemand die den vijand bespiedt. 

Is gewijzigd. 

Art. 111. Wordt ook hier zamenspanning niet te ligt 
gestraft ? In het volgend artikel wordt zes jaren bedreigd 
tegen hem die de aldaar vermelde feiten pleegt » zonder 
oogmerk om den vijand te begunstigen". 

Straf gelijk aan die van art. 103. 
Men bedenke dat samenspanning slechts eene 

voorbereidende handeling is. 
Art. 11S. 1°. » een verspieder tan den vijand"\ lees: 

> des vijands". 
Art. 112,2°. bevatte, bij de oude redactie, twee 

handelingen die, al naarmate het opzet al of niet 
ook op hulp of nadeel gericht is, hetzij onder art. 
110, 1ste lid, hetzij onder art. 114 behooren 
te vallen. Wordt ten nadeele van den Staat iets 
gedaan of een bericht verspreid zonder oogmerk 
om den Staat te benadeelen of den vijand te 
helpen, dan is art. 1083 nieuw voldoende. Do 
Regeering geve in oorlogstijd voorschriften om-
trent liet publiceeren van tijdingen betreflende 
beweging van troepen enz. 

Art. 112, nieuw tweede lid. Vgl. art. 224. 
Ook bevordering van desertie, al kan zij dan 
ook gepleegd worden zonder oogmerk om den 
Staat te benadeelen , draagt in dergelijken tij l 
een bijzonder gevaarlijk karakter. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880. 

Arl. 113. Volgens de Memorie van Toelichting ad 
art. 120 (pag. 94) moet het begrip beleediying worden ver-
klaard uit titel XVI. Op dezelfde wijze zou nu ook het 
begrip bedrog verklaard moeten worden uit de artt. 358 
en 359. Evenwel, volgens de Memorie van Toelichting op 
dit artikel (pag. 93) zal hier onder bedrog begrepen moeten 
worden elk feit dat door den regter geoordeeld wordt eene 
bedriegelijke handeling te zijn. Maar dan zou het beter 
zijn ter vermijding van verkeerde opvatting, in plaats van 
» bedrog" te lezen : » bedriegelijke handelingen". 

Moet het hier omschreven feit niet evenzeer worden straf-
baar gesteld wanneer het bedrog wordt gepleegd in vredes-
tijd ook dan wanneer geen oorlogsgevaar dreigt V Vele hoogst 
gevaarlijke misdrijven ten aanzien van leverantien voor 
het leger of bij den aanleg van vestingbouw zullen uit den 
aard der zaak alleen of althans meestal in vredestijd wor-
den gepleegd, terwijl niettemin, wanneer zij niet tijdig 
ontdekt worden, groote onheilen voor den Staat het ge-
volg kunnen zijn. 

Vgl. art. 94,3de lid nieuw. »Bedriegelijke han-
deling". Gewijzigd. Nu echter ook in de artt. 169 
en 170, hoewel in deze laatste artikelen mis-
vorstand niet mogelijk zou zijn. 

In tijd van vollen vrede kan men de leveran-
tien coutroleeren ea heeft men tijd, bij ai'-
keuring, zich andere te verzekeren. Het jus 
commune is dan voldoende. Stelt men voor 
leverantien voor het leger ook in vredestijd bij-
zonder strenge regelen, dan zal de schatkist 
daarvan nadeelige gevolgen ondervinden. 

Bij het mondeling overleg heeft de Commissie den Mi-
nister er op gewezen dat de schandelijkste feiten, veelal 
ten gevolge van conniventie van ambtenaren, in vredes-
tijd geschied zijn, juist omdat men dacht dat het bedrog 
wel nooit zou ontdekt worden. De Minister heeft zich 
daarop bereid verklaard in deze zaak nader te voorzien. 
Dientengevolge is een nieuwe alinea aan het artikel toe-
gevoegd en het feit voor zoo ver het in vredestijd plaats 
grijpt strafbaar gesteld in artikel 332 nieuw. 

Art. 115.. Waarom worden niet vermeld de artt. 103, 
106, 108, 111, 112 en 114, en waarom wordt alleen in 
het geval van het eerste lid de ontzetting toegelaten van 
de regten vermeld in art. 36, n°. 4 en 5? 

Overweging schijnt het voorts te verdienen of niet aaneen 
persoon , die zich heeft schuldig gemaakt aan het in art. 106 
omschreven misdrijf, het uitoefenen van bepaalde beroepen 
moet kunnen ontzegd worden. Eveneens is de toepassing 
van art. 36, n°. 6, als aangewezen in het geval van art. 113. 
Men denke bijv. aan een wapenfabrikant, een paarden-
koopman enz. 

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

De minderheid der Commissie achtte het stelsel der 
Regering in het algemeen juister; zij meende dat door den 
regter de bevoegdheid te laten de ontzetting naar wil-
lekeur uit te spreken, hem al te groote magt zou 
worden gegeven, in het bijzonder waar het geldt de ont-
zetting van een of meer beroepen zondere nadere aaudui-
ding of omschrijving. Deze bevoegdheid gaat veel verder 
dan de speling welke de wet thans tusschen maximum en 
minimum toelaat. 
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Slechts eene zoer kleine uitbreidingis mogelijk. 
Met ontzetting van de uitoefening van een 

beroep moet inea behoedzaam zijn ; liet is eun 
MM zware .straf, alleen door buitengewone om-
standigheden en in sommige recidievegevallen 
te rechtvaardigen. 

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

TITEL II. 

Art. 117. Twijfel ontstond over de vraag of onder de 
uitdrukking, » lid van het Koninklijk Huis" niet altijd be-
gropen is do naaste erfgenaam van de Kroon. Het geval 
bedoeld in art. 19 van de Grondwet, dat eene vrouw de 
Kroon in eenander Huis overbrengt, kan, naar men be-
weerde, de onderscheiding niet regtvaardigen , omdat 
vóór het overbrengen van de Kroon in het andere Huis de 
vrouw, wanneer zij naaste erfgenaam der Kroon is, toch 
tevens lid van het oude Koninklijk Huis is, terwijl wan-
neer de Kroon door haar is overgebragt, het nieuwe Huis 
het koninklijk Huis is geworden, zoodat ook dan voor de 
onderscheiding geen plaats is. 

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

Sommige leden van het Koninklijk Huis aan 
de bijzondere bescherming der strafwet te ont-
trekken, ware willekeurig en eene niet gemo-
tiveerde nieuwheid. 

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

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

den troon bedoeld in art. 24 Gw.? Moet ook 
die niet bijzonder beschermd worden? Beter 
is het daarom overal in plaats van » naaste erf-
genaam" te lezen »troonopvolgerv. Kiest men 
dit woord, dan is het woord i> naaste" over-
bodig. 

Art. 11§. Ter vermijding van noodeloozen omslag 
zouden de artikelen 118 en 119 kunnen worden zamen-
gevoegd. In 117 wordt de Koningin ook met den naasten 
erfgenaam van de Kroon en de leden van het Koninklijk 
Huis gelijk gesteld. Er is geen reden om het kleine ver-
schil tusschen de maxima te behouden. 

Samenkoppeling der beide artikelen zou geene 
verbetering wezen; gaf men trouwens aan den 
wensen der Commissie gehoor om ook Titel 
II en III (1) samen te smelten (wat volgens 
het eigen voorstel der Commissie betreffende 
art. 5 onmogelijk is), dan zouden ten slotte 
de Koning van Nederland en vreemde Souve-
reiuen in hetzelfde artikel en door dezelfde straf 
bepaling beschermd worden. 

Aanslag. Het begrip komt der Commissie te onbestemd 
voor, — het omvat zoowel feitelijke beleediging , bijvoor-
beeld het werpen van slijk , als aanrandingen van anderen 

aard. — Bovendien heeft het woord eene andere beteekenisdan 
do aanslag welke in art. 88 wordt omschroven. Men zou daar-
om liever lezen: Iedere feitelijke aanranding van den persoon 
des Konings enz. Deze uitdrukking toch geeft beter de 
bedoeling weer der Regering, die blijkens het rapport 
aan den Koning (pag. 23) dezelfde feiten strafbaar wil 
stellen, welke in art. 101 Code Penal Beige worden uit-
gedrukt door » attentat contre la personno". 

»Aanslag" is 
randing". 

veranderd in » feitelijke aan-

(1) Zie ad Titel III. 

»Koningin". Hier is blijkens de Memorie van Toelich-
ting, pag. 94, zoowel de regerende Koningin (vgl. art. 99) 
als de niet regerende Koningin (vgl. art. 117) bedoeld. 
Zou dit echter niet moeten worden uitgedrukt, opdat niet het 
woord » Koningin " gesteld worde tegenover »niet regerende 
Koningin", van het onmiddelijk voorafgaande art. 117? 
Ter vermijding van alle onduidelijkheid, en daar toch 
bijna doorgaans in dit wetboek onder het mannelijk ge-
slacht ook het vrouwelijke begrepen wordt, ware het beter 
uit art. 99 de woorden: > regerende Koningin", als van 
zelf begrepen onder » Koning" (zie Memorie van Toelich-
ting ad art. 99) weg te laten en uit art. 117 de woorden; 
» niet regerende ". Dan beteekeut Koningin altijd uitslui-
tend: » gemalin des Konings ". 

» Koningin". Het ontwerp is zoo duidelijk 
mogelijk. 

Als in art. 99 van » regeerendo Koningin", 
is art. 117 van de niet-regeerende Koningin" 
en in art. 118 van » Koningin" gesproken wordt, 
kan men dan betwijfelen dat in de laatste uit-
drukking beide begrepen zijn ? 

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

Zie boven ad art. 118. 

Art. 122. Volgens het gevoelen der Commissie moet 
art. 56 vervallen en derhalve ook de poging bij persde-
licten, indien zij mogelijk is , worden gestraft. In dat 
stelsel is liet niet twijfelachtig dat ook poging tot ver-
spreiding , openlijke tentoonstelling of aanslag van gedrukte 
of ongedrukte geschriften strafbaar is, zoowel in dit geval als 
elders (zie de artt. 128, 141, 143, 261, 290, 388). In 
het stelsel der Regering echter zou er misschien grond 
zijn voor de bewering, dat ouder misdrijven door middel 
van de drukpers gepleegd ook het misdrijf van verspreiding 
begrepen is , en zou derhalve ook de poging daartoe , tegen 
de bedoeling der Regering, (zie Memorie van Toelichting 
pag. 65) stralleloos kunnen worden geacht. Mogt dus 
art. 56 behouden blijven dan zou de geldigheid van den 
regel van art. 87 voor het misdrijf van verspreiding, niet-
tegenstaande de uitzondering van art. 56, in de wet 
moeten worden uitgedrukt. 

Art. 56 oud is vervallen. Uit de lezing van 
de Mem. van Toel. bladz. 65 en 73 blijkt ten 
duidelijkste, dat het misdrijf van verspreiding 
geenszins een persdelict zou kunnen geacht wor-
den in den zin van dit ontwerp. Het niet straf-
baarstellen van den verspreider in de artt. 62, 
63 en het vermelden van enkele gevallen van 
strafwaardige verspreiding als delicta suigeneris 
maken eene andere opvatting onmogelijk. 

» Verspreidt" Het misdrijf van verspreiden wordt gelijk 
gesteld met dat van openlijk tentoonstellen of aanslaan. 
Nu zal wel de bedoeling niet zijn dat alle verspreiding, 
ook die in beperkten of besloten kring wordt strafbaar 
gesteld; alleen de verspreiding onder het publiek heeft 
het gevaarlijk en strafwaardig karakter dat ook bij de 
openlijke tentoonstelling wordt gevonden. De Commissie 
zou daarom in overweging geven te lezen : » openlijk ver-
spreidt , tentoonstelt of aanslaat". Het criterium der publi-
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citeit wordt op die wijze bij de drie gevallen gelijkelijk 
vereischt. Aan de jurisprudentie kan veilig overgelaten 
worden te beslissen, of in concrete gevallen de versprei-
ding moet geacht worden openlijk te zijn geschied. 

Tegen > openlijk" verspreidt heeft do Minister 
bezwaar. Dergelijke bijvoeging zou alloen kun-
nen dienen om hem die in het duister verspreidt 
vrij te pleiten. 

Bij mondelinge bespreking is het der Commissie gebleken 
dat de Minister met haar van oordeel is dat het ter lezing 
geven van een zelfde exemplaar aan meerdere personen 
niet strafbaar moet zijn. Zij kan berusten in het gevoelen 
van den Minister, nu vaststaat dat het woord verspreiden 
een pluraliteit van in omloop gebrachte exemplaren insluit. 

TITEL III. 

De Commissie geeft in overweging dezen titel te ver-
eenigen met titel II. Er is, indien voor de vervolging geen 
klagt geëischt wordt, zoo als in § 102 van het Duitsche 
wetboek, geen reden tot splitsing. Het opschrift van den 
titel zou dan moeten luiden: » Misdrijven tegen de Ko-
ninklijke waardigheid en tegen hoofden en vertegenwoor-
digers van bevriende staten." 

De Commissie kan zich niet vereenigen met het be-
ginsel, dat de strafbaarheid der in dezen titel omschre-
ven feiten niet afhankelijk is van hetgeen in het bui-
tenland voor gelijke handelingen tegen den Nederland-
schen vorst en zijne vertegenwoordigers bepaald is. Het 
moge in het algemeen waar zijn, dat de Staat de beslis-
sing over de strafwaardigheid eener handeling niet moet 
doen afhangen van hetgeen bij den nabuur regtens is (zie 
Memorie van Toelichting pag. 96), maar die regel lijdtin 
dit bijzonder geval uitzondering; de bijzondere bescherming, 
die de vreemde vorst geniet, vindt alleen hare regtvaar-
diging in internationale verpligtingen of internationale 
wellevendheid. Die bescherming ook te verleenen tegen 
vorsten van natiën, die door wetten of tractaten niet ook 
onzen Souverein als zoodanig beschermen, ware eene mis-
kenningvan den regtsgrond der bijzondere strafwaardigheid. 

Vereeniging met Titel II is niet raadzaam , 
en wegens art. 5 onmogelijk. Dubbel bevreem-
dend is dit voorstel tot vereeniging van de zijde 
der Commissie die juist door hare reciprociteits-
leer een scherp onderscheid tusscheu Titel 2 en 
'S maken wil. 

Maar ook zonder die reciprociteit is, in 't 
stelsel der Regeering, tusschen beide titels een 
principieel verschil; de feiten van titel 2 sluiten 
meest in zich eene schending van eene verplich-
ting van trouw. Die verplichting kan min of 
meer sterk zijn, zij verschilt voor den onder-
daan en voor den gastvrijheid genietenden vreem-
deling, maar steeds bestaat er eenige band 
welken titel 3 niet kent. 

Reciprociteit te eischen acht de Minister ab-
soluut verwerpelijk. Tot straffen heeft men 
alleen recht wanneer men er toe verplicht is; 
hoe kan het bestaan van dien plicht afhangen 
van de omstandigheid of een ander zich jegens 
ons van zijn plicht kwijt? De rechtsgrond van 
den 3den titel ligt geenszins in eene » interna-
tionale verplichting of wellevendheid", maar in 
't besef der waarheid, dat er solidariteit bestaat 
van belangen, solidariteit van elk wettig gezag. 

Art. 186. »Het begrip beleediging moet worden verklaard 
uit titel XVI — zegt de Regering (Memorie van Toelichting 
pag. 94). »Even als in het opschrift van dien titel is be-
leedi°-ing hier een nomen g ener is, waaronder smaad, smaad-
schrift, laster, eenvoudige beleediging en lasterlijke aan-
klagt begrepen zijn." Derhalve zal in dit geval reeds voor 
eenvoudige beleediging het hier bedreigde maximum kunnen 
worden toegepast. Deze bepaling zou tot verregaande hard-
heid aanleiding kunnen geven, en de beoordeeling der 

Regeringsdaden van vreemde vorsten belemmeren on eene 
wijze die niet zou stroken met de hier te lande geldende 
begrippen van vrijheid. De Commissie erkent dat in den 
regel in de hier bedoelde gevallen, de animus injuriandi 
welke de Regering (pag. 147 der Memorie van Toe-
lichting) als element van alle beleediging aangeeft niet 
aanwezig zal zijn; maar toch stelt zij er prijs op 
reeds hier te verklaren, dat zij de verzwaring van straf, 
uit een politiek oogpunt noodzakelijk, alleen kan billijken 
wanneer het stelsel van strafbaarheid van de in den leden 
titel omschreven misdrijven zóó gewijzigd wordt, dat het 
de bevoegdheid om, in het publiek belang, ook de han-
delingen van hoofden en vertegenwoordigers vau bevriende 
Staten te beoordeelen , niet uitsluit. De Commissie komt 
hierop bij de behandeling vau den evengenoemden titel terug. 

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

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

Art. 137. Het zal wel de bedoeling zijn dat de belee-
diging den gezant qualitate qua wordt aangedaan. Een-
voudige beleediging van den persoon van den vertegen-
woordiger eener uuiteulandsche mogendheid behoort niet 
tot de zware of voor den Staat gevaarlijke misdrijven, 
waartegen in dezen titel wordt gewaakt. Bovendien 
vordert het belang van den beleedigde zei ven in zulk geval 
dat de vervolging van zijne klagt afhankelijk zij. Der-
gel ijke feiten behooren dus naar den regel van het gemeene 
re°-t te worden vervolgd. Ten einde echter deze bedoeling 
duidelijk uit te drukken geeft de Commissie in overweging 
te lezen: «Opzettelijke beleediging — in zijne hoedanig-
heid aangedaan , enz." 

De bijvoeging had plaats maar heeft nu ook 
in art. 128 moeten geschieden. 

Art. 188. Éene m i n d e r h e i d de r C o m m i s s i e kan 
zich met dit artikel niet vereenigen. De verspreiding met het 
oogmerk om te beleedigen volgens art. 280 wordt reeds 
strafbaar gesteld door art. 126. Voor het ligtere feit, 
verspreiding alleen met de wetenschap dat in het geschrift 
eene beleediging voorkomt, is afwijking van het gemeene 
regt niet wenschelijk. Afbeeldingen , bijv. in vreemde week-
bladen zouden, wanneer zij hier worden verspreid, ook 
zonder klagt aanleiding tot strafvervolging kunnen geven. 
Dit kan in sommige omstandigheden gevaarlijk worden. 
Aan den anderen kant ligt gewoonlijk het hatelijke 
en gevaarlijke van het feit in de verspreiding, niet buiten, 
maar binnen het land waar de vorst regeert. Ook is het 
feit niet van dien aard dat de strafmaxima van art. 290 
niet voldoende zouden zijn. 

De Commiss ie acht echter in het stelsel van hetont* 
werp het artikel onmisbaar. Juist omdat het zwaardere 
feit reeds volgens art. 126 strafbaar is, moet eene afzonder-
lijke bepaling voor het ligtere feit der verspreiding zonder 
oogmerk om te beleedigen, behouden blijven. Aan het ge-
zond verstand van het openbaar ministerie en van den 
regter kan overigens de onderscheiding van schuldelooze 
spot of jokkernij en strafwaardige beleediging gerust 
worden overgelaten. In de praktijk zullen zich althans 
hier te lande geen bezwaren voordoen. 

Do Minister meent dat de minderheid zich ver-
gist , maar kan zich ook met de argumentatie der 
meerderheid niet in allen deele vereenigen. Ten 
onrechte meenen beide, dat «verspreiding met het 
oogmerk om te beleedigen volgens art. 280" 
reeds strafbaar is door art. 126. Immers 280 straft 
niet den verspreider, maar den schrijver. Ver 
spreiding is nooit beleediging in den zin van titel 
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16, en kan dus nooit vallen onder beleediging 
in art. 126. Voor verspreiding geldt (in den 
16den titel) alléén art. 290, en dus ia alléén op 
art. 290 eene uitzondering gemaakt in de zwaar-
dere strafbepaling van art. 128. De praemisse 
dus der » minderheid" is niet juist, en het 
maximum van art. 290 voor de zwaarste feiten 
van verspreiding niet voldoende. 

Verspreidt", lees: » openlijk verspreidt, tentoonstelt enz." 

» Openlijk verspreidt"; zie boven ad art. 122. 

TITEL IV. 

Art. 130. Dit artikel zou eenvoudigheidsbalve met 
art. 132 kunnen worden vereenigd. Evenzoo art. 131 met 
133. Zie §§ 105 en 106 van het Duitsc'ie Strafwetboek, 
die dergelijke vereeniging bevatten van de misdrijven 
tegen de ligchamen zelve en tegen een hunner le;len gepleegd. 
Het verschil van strafmaxima is geen bezwaar. De straf-
waardigheid der feiten in concreto kan veilig aan het 
oordeel van den regter worden overgelaten. In den aard 
der hier gesplitste misdrijven is geen verschil. 

Samensmelting met art. 132 acht de Minister 
niet wenschelijk, te minder omdat in art. 132 
en 133 afzonderlijk van den voorzitter behoort 
te worden gesproken. 

» Geweld". Bij de meeste artikelen waar van geweld 
sprake is (bijv. art. 193), wordt de bepaling gevonden; 
» Met het plegen van geweld wordt gelijk gesteld het 
brengen in een toestand van bewusteloosheid." Door het 

f emis van die bepaling elders schijnt in die gevallen het 
rengen in een toestand van bewusteloosheid straffeloos te 

zijn. Toch is ook daar de ratio dezelfde. De Commissie geeft 
daarom in overweging bedoelde uitbreiding van het be-
grip geweld op te nemen in den negenden Titel van het 
Eerste Boek. 

Waar de toepassing mogelijk is, zal de gelijkstelling 
ook zeer wenschelijk zijn, en waar, zoo als in de beide 
eerste gevallen bij dit artikel voorzien, de toepassing 
ondenkbaar is, zal zij niet schaden. Het is echter wensche-
lijk te lezen: » het wederregtelijk brengen enz." Ook zou 
het overweging verdienen om het woord bewusteloosheid 
te vervangen door onmagt of onbewustheid. Verg. de bro-
chure van dr. J. N. RA.MA.EU , Phychiatrische Aanteeke-
ningen, bladz. 85. 

Vergelijk over de artikelen 130 en volgg. de Nota van 
den heer LENTING p. 7. 

Geweld. De Minister verwijst naar art. 81 nieuw 
en de daarbij behoorende toelichting. 

Het woord >wederregtelijk" zou hier ge-
vaarlijk zijn. Over daden met geneeskundig 
doeleinde zal de Minister uitvoerig spreken bij 
art. 321. 

Art. 131. Wanneer door geweld of bedreiging met ge-
weid een lid van eene der Kamers van de Staten-Generaal 
verhinder 1 wordt de vergadering bij te wonen , zonder dat 
bij den dader de wil op die verhindering gerigt was, 
bestaat geen politiek misdrijf. Ten einde derhalve wel te 
doen uitkomen dat hier alleen aan bet laatste wordt ge-
dacht , zou de Commissie willen lezen : » Hij die door 
geweld of bedreiging met geweld opzettelijk een lid enz." 

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

Art. 13-1. Dezelfde reden als bij art. 131 zou ook 
nopen tot invoeging van het woord » opzettelijk" in dit 
en het vorige artikel. 

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

De vraag werd in de afdeelingen zoowel als in de Com-
missie door sommigen in bevestigenden door anderen in 
ontkennenden zin beantwoord. Volgens de eersten is uit-
breiding van het artikel noodig, omdat het minder aan-
komt op de wijze hoe de kiezer gedwongen wordt, dan 
wel op het feit zelf, dat hem zijne vrijheid van kiezen 
wordt ontnomen. Daarbij werd verwezen naar blz. 142 der 
Memorie van Toelichting ad art. 262. Voor de straf baarheid 
der bedreiging is steeds vereischt het bewijs van causaal 
verband tusschen de bedreiging en de niet-uitoefening 
van het kiesregt of de uitoefening op eene bepaalde 
wijze. Even als in het geval van art. 262 komt ook hier 
de individualiteit van de handelende personen in 
hooge mate in aanmerking. De wet beleminere den regter 
niet door nadere aanduidingen, maar late hem voor elk 
gegeven geval volkomen vrij te beslissen, of de bedreiging 
werkelijk de oorzaak is geweest van de belemmering in de 
vrije keuze welke de wet wil straffen. Men zou dus in 
plaats van » bedreiging met geweld" eenvoudig kunnen 
lezen » bedreiging". 

Aan den anderen kant evenwel werd betoogd, dat juist 
hier de beperking van het begrip » bedreiging " zeer noodig 
is. Juist omdat bij dit misdrijf de politieke inzigten en 
hartstogten in het spel zijn, is het wenschelijk, het straf-
baar feit zoo naauwkeurig mogelijk te omschrijven. De 
appreciatie van het causaal verband zal in concreto dikwerf 
afhankelijk zijn van de politieke gevoelens van hem die 
geroepen is een oordeel uit te spreken, wanneer niet ob-
jectief de grens tusschen ongeoorloofde , maar daarom nog 
niet strafwaardige kiesmanoeuvres, en bedreiging welke in 
de termen der strafwet valt, is aangegeven. Bij uitbreiding 
van het artikel is niet alleen te vreezen verschil in de 
opvatting van den regter, maar nog meer verschil in de 
opvatting van het openbaar ministerie over de wenschelijk-
heid der vervolging. 

De Minister vereenigt zich met het laatstelijk 
ontwikkelde gevoelen. 

De plaats in de Memorie van Toelichting 
waarop de voorstanders van het eerste gevoelen 
zich beriepen, strekt juist ter verdediging der 
uitdrukking » bedreiging met geweld" in art. 
260, tegenover het engere duitsche » Bedrohung 
init gegenwartigen Gefahr für Leib oder Leben." 

Art. 135. De laatste alinea is niet zeer duidelijk. 
Beter ware het in de eerste alinea te lezen: » Hij die —• 
omkoopt om zijn kiesregt— uit te oefenen, of hij die zich 
daartoe laat omkoopen enz." 

De redactie is gewijzigd. 

Art. 136. Meer nog dan de voorgestelde uitbreiding 
van art. 134 schijnt de bepaling van dit artikel gelegen-
heid te geven voor ongelijke toepassing. Volgens de door 
de Regering voorgestelde redactie zouden schier alle kies-
manoeuvres , bijv. het plaatsen van advertentien waarin de 
politieke gevoelens van den candidaat verkeerd worden 
voorgesteld, in de termen der strafwet vallen. Beter is 
het een aantal laakbare feiten ongestraft te laten, dan 
ongelijke toepassing der strafwet uit te lokken. Zooveel 
mogelijk blijve de regter buiten de politiek; zooveel mo-
gelijk voorkome men door eene scherpe definitie van het 
misdrijf, dat de politiek op het oordeel van den regter, ook 
zijns ondauks, invloed uitoefene. 

De Commissie meent dat aan deze bedenkingen het best 
zou worden te gemoet gekomen door eene redactie in den 
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geest van artt. 138 en 139 van den Code P^nal Beige (1). 

Niet van dwaling omtrent gevoelens is inde 
tweede plaats sprake maar van error in persoua. 

Overigens is door verandering van » verijdeld " 
in » van onwaarde", de bedoeling van 't eerste 
deel van 't artikel verduidelijkt. 

De artt. 138, 139 Code Péual Beige die de 
Commissie ter navolging aanprijst, zijn in l s72 
uitgebreid door de artt. 121 vlgg. van den 
Code Electoral, welke op hunne beurt weder 
uitgebreid zijn door de bepalingen der wetten 
van 9 Juli 1877 en van 1(3 Mei 1878. 

Art. 1 3 8 . Deze bepaling gaat in bare algemeenheid 
wel wat ver. Het is een feit waartegen het stembureau 
kan en moet waken. Beter ware het uitsluitend strafbaar 
te stellen het deelnemen aan de stemming ouder een val-
schen naam. Zie art. 139 al. uit. Code Pénul Beige. 

De Minister laat bet artikel gaarne vervallen 
en voldoet door art. 128 (nieuw) aan bet geuite 
verlangen. 

TITEL V. 

Eene m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e , in overeenstem-
ming met hetgeen ook in sommige afdeelingen werd verde-
d igd , achtte het weuschelijk eene afzonderlijke bepaling in 
den geest van art. 201 van den Code Pénal op te nemen, l iet 
daar vermelde feit valt niet altijd onder de strafbepaling 
van art. 140 of eenig andere van dezen titel. Toch is het 
weuschelijk een wapen te hebben tegen den invloed, welke 
de geestelijkheid op haar gehoor heeft, een invloed van 
geheel bijzonderen uard en waarmede geene andere, bijv. 
die vau den dagbladschrijver, op bet puobek is gelijk te 
stellen. 

De C o m m i s s i e is echter van een tegenovergesteld g e -
voelen. Niet uitsluitend de geestelijke neeft den over\ve-
genden invloed waarvoor men bevreesd is. Bij veranderde 
omstandigheden zou hare magt verre overtroffen kunnen 
worden door andere leiders; men deake bijv. aan de hoofden 
der commune in Parijs of aan die der sociaal-democraten 
in Duitschland. Het ware beginsel in deze zaak, liet be-
ginsel dat alleen overeenkomt met onze constitutionele 
begrippen, is naar het oordeel der Commissie: geeu bij-
zondere bescherming aan de Kerk , en aan den anderen 
k a n t , geene bijzondere strafbepalingen tegen de leeraren 
van de godsdienst. Wanneer het feit niet valt onder 
art . 140, noch op zich zelf een ander strafbaar feit i s , 
bijv. laster of beleediging, dan moet de vrijheid van het 
woord , ook al wordt het van den kansel gesproken , wor-
den geëerbiedigd. Opmerking verdient dat de bepaling , 
welke thans in het Duitsche wetboek, art. 130« (2), voor-

(1) Art. 138. Sera puni d'un einprisonncnieut de trois mois ;'i 
deux ans et d'une aaiende de cinquante francs a deux mille francs, 
tout citoyen qui, chargé dans un scrutin du dépouillemcnt des bul-
letins, eontenant des suffrages, sera su'pris soustrayant ou falsitiant 
des bulletins, ou lisant irauduleusement d'autres noins que ceux qui 
sont inscrits sur les bulletins. 

Art. 139. Sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement et 
d'une amende de vingt-six francs a mille francs: 

celui, qui sera surpris soustrayant par ruse ou violence des bul-
letins aux électeurs, ou substituant frauduleuseincnt un autre bul-
letin a celui qui lui aurait été montré ou remis; 

celui, qui, Ie jour des élections et dans la salie oü 1'ou vote, 
sera surpris inscrivant sur les bulletins des votants non lettres, des 
noms autres que ceux qui lui auraient été declarés; 

celui qui, a 1'appel du nom d'un électeur absent, se présentera 
j>our voter sous Ie nom de celui-ci. 

(2) Ein Gcistlicher oder anderer Religionsdiener, welcher in 
Ausübung oder in Veranlassung der Ausiibun '̂ seines Merufcs ürtViitlieh 
vor einer Menschenmenge, oder welcher in einer Kirehe oder an 
einem anderen zu religiöscn Versaiumlungen bestiiimten Ürte vor 
Mehrercn Angelegenheiteu des Staats in einer den öffentlichen Frieden 

komt , alleen bij novelle (wet van 10 Uec. 18G1) opgenomen 
werd als gevolg van den Culturkampf; oorspronkelijk werd 
het feit ook daar niet strafbaar gesteld. 

Vergelijk de Nota van den beer LENTIXO, pag. 6. 

Art. H O Op openbare plaatsen of in openbare bijeeu-
komstcn. Da Regering zoekt het criterium der openbaarheid 
(o. a. volgens liet aangeteekende in de Memorie van Toe-
lichting op art. 200), niet zoo zeer in de toegankelijkheid 
der plaats waar bet feit geschied , als wel in de omstan-
digheid dat liet feit wordt gepleegd in het publiek , dat 
wil zeggen dat het wordt waargenomen door personen , 
wier toevallige tegenwoordigheid mogt worden vermoed. 
Do C o m m i s s i e meent dat dit begrip bier ten onregte is 
losgelaten. Zij zou daarom willen in overweging geven 
het artikel te lezen: » Hij die mondeling in het openbaar, 
of in geschriften, openlijk verspreid , tentoongesteld of 
aangeslagen , enz." 

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

Opruit. Uit de Memorie van Toelichting, pag. 98 , blijkt 
duidelijk de bedoeling der Regering ten opzigtc van he t 
verschil tusschen den auctor intellectualis en den opruijer. 
» De opruijer heeft geen bepaalden persoon op het o o g , 
maar bewerkt het publiek". In de wet echter komt deze 
bedoeling minder duidelijk u i t ; daarom geeft de Commissie 
in overweging te lezen : het publiek opruit. 

aliu. 2. Moet de strafverr.waring niet evenzeer gelden 
wanneer de opruijing , oproer of desertie van krijgslieden 
betreft? De ratio is dezelfde als bij muiterij. Zie ad art. i l 0 , 3 ° . 

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

Art . 1 4 1 . Ook hier zou het maximum moeten gebrag t 
worden op 4 jaren en de tweede alinea in dat geval kunnen 
worden gemist. 

verspreidt, openlijk tentoonstelt, lees: openlijk verspreidt, 
tentoonstelt. 

Artt. 140 en 141. Met de Commissie is de 
Minister van oordeel , dat het niet mogelijk is 
de opruijers, naar den meerderen of minderen 
invloed door hen te oefenen, in twee soorten te 
splitsen. Beter is het 't maximum der straf te 
verhoogen en , met weglating van het tweede 
lid , de waardeering én van dien meerderen of 
minderen invloed èn van de meerdere of min-
dere graviteit vau het feit waartoe opgeruid 
wordt, èn van bet meerdere of mindere succes 
dat de opruijer had , aan den rechter over te 
laten. 

In de artt. 140 en 141 evenwel dezelfde straf 
te bedreigen ware in strijd met bet stelsel overal 
elders in het Ontwerp (artt. 122, 128, 290) ten 
aanzien der verspreiders aangenomen. 

Publiciteit. De Minister moet opkomen tegen 
de door de Commissie beweerde gelijkheid der 

gefahrdenden Weise zum Gegenstande einer Verkündigung oder 
Erörterung macht, wird mit Gefiingnisz oder Festungshaft bis zu 
zwei Jahren bestraft. ™~̂ " 

Gleiche Strafe trifft denjenigen Geistlichen oder anderen Rcligions-
diener, welcher in Ausübung oder in Veranlassung" der Ausübung 
seines Bonifes Sehriftstücke nnsgibt oder verbreitet, in welenen 
Angelegenheiten des Staats in einer den öft'eutlichen Frieden ge-
fahrdenden Weise zum Gegenstande einer Verkündigung oder Erör-
terung geuiacht sind. 

Handelingen der Stateu-Generaal. Bijlagen. 1879-1880. 
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publiciteit 1 >ij opruijing en beleediging san den 
eeneu en schennis der eerbaarheid tan den an-
deren k;mt. 

Zeker, ec.iiii/e overeenkomst is er Hij dl die 
misdrijven is voor de publiciteit al*/noodig dat 
nok de plaats waar de dader zich bevindt eene 
publieke plaats was; bet is volkomen voldoende 
dat hetgeen bij deed of zeide, op eene publieke 
plaats waarneembaar! hoorbaar was; wie, staande 
binnenshuis , door een geopend raam de volks-
menigte toespreekt! valt, als bij opruit, onder 
art. 140, als hij, ook een afwezige, beleedigt, 
onder art. 285. De .Minister heeft dan ook geen 
bezwaar en acht bet zidl's raadzaam dit in ile 
artt. 140 en 142 eren als in de artt. 167 en 285 
reeds is geschied, op de allereenvoudigste wijze 
uit te drukken door de woorden: * in hetopen-
baar." 

Bij den outrage public aux moeurs (art. 200) 
daarentegen is de publiciteit nog veel ruimer 
op te vatten en dan ook terecht de uitdrukking 
tin het openbaar^ vermeden. Voor dit misdrijf 
wordt geenszins gevorderd dat de dader door 
het publiek gezien of gehoord wordt of verlangt 
te worden. Wie voor zijn raam waardoor alleen 
de buren den blik werpen kunnen, eene on-
tucbtige handeling verricht, valt onder art. 200, 
ook dan als hij meende niet gezien te worden 
en dus allerminst bet oogmerk bad iemand 
aanstoot te geven. Alleen dan zou bij buiten 
bet artikel vallen indien de buren, de door hem 
genomen voorzorgen opzettelijk verijdelende, zich 
dun aanstoot aan eigene nieuwsgierigheid of be-
spieding te wijten badden. Had men dit nu 
wellicht o]) andere wijze moeten uitdrukken dan 
door nopeiibure schennis der eerbaarheid " ? Verba 
valent usu. Het woord «openbaar" beeft in de 
rechtstaal en ook in het ontwerp een groot 
getal beteekenissen en, hoe meer men in Lij-
zonderbeden treedt, boe grooter de nuancering 
blijkt te zijn. Die beteekenissen intusscben blijken 
altijd deels uit bet gebruik, deels uit het ver-
band. In art. 260 is, zooals de Memorie van 
Toelichting constateert, de uitdrukking gekozen 
om in overeenstemming te blijven met bet 
3 outrage public aux moeurs" en met de be-
staande jurisprudentie. 

Uit bet bovenstaande blijkt d a t , al wordt 
thans, overeenkomstig den wensch der Com-
missie, in de aitt . 140 en 142 de uitdrukking 
» in 7 openbaar" gebezigd, daaruit geenszins l o t 
gelijkstelling met art. 260 (waar. zoo als met 
zoo veie woorden in de Memorie van Toelichting-
te lezen s taat , opzettelijk niet die uitdrukking 
gebezigd werd) te besluiten is. De schuldige in 
art. 260 denkt veelal niet aan het publiek ; die 
van art. 140 richt zich tot — bewerkt opzet-
telijk het publiek. 

Aan den wensch om dit laatste met zoo vele 
woorden in het artikel uit te drukken, kon de 
Minister niet voldoen; voor zooveel noodig, ge-
sehiedt bet door de woorden »in 't openbaar". 
Sprak do Wet van «liet publiek opruit", dan ZDU 
wellicht bij die, in 't openbaar, meer bepaald 
tot één enkel persoon het woord r ich t , in strijd 
met de ratio . geacht kunnen worden buiten het 
artikel te vallen. 

De woorden » het plegen van" zijn in arr. 140 
weggelaten. Zij waren in strijd met de redactie 
van het volgende artikel en daarenboven , we-
gens de beperkte beteekenis van » plegen" 
(art. 57) gevaarlijk. Ook bij, die in 't openbaar 
tot medepligtigheid opruit , moet straf baai-
wezen. 

Art. 1 4 2 . Op openbare plaatsen of in openbare bijeen-
komsten. Zie de aanteekemng bij art. 140. 

De bedoeling ie "in alleen die handelingen strafbaar te 
stellen waarbij het iptfi aanwezig is om inlichtingen, 

gelegenheid of middelen te verschuilen om eenig straf baar 
feit te plegen, niet die aanbieding-en die zonder dat opzet 
geschiedende toch bet gevolg hebben dat zij inlichtingen, 
gelegenheid of middelen verseliallen. Ten einde deze be-
doeling duidelijk te maken is bet wensehelijk het woord 
opzettelijk in te voegen voor aanbiedt. 

Art. \ §3 . Mezelf ie opmerkingen gelden ook hier. Men 
le/.e derhalve: Hij die opzettelijk een geschrift enz. 

Zou niet ook bier, even als in art. 141 , aliu 3 , de ont-
zetting uit het beroep bij recidive mogelijk moeten worden 
gemaakt? De ratio is dezelfde. 

Artt. 142 en 143. De Minister meent dat in 
» aanbieden " het opzet ligt opgesloten. 

Door het 2de lid van art. 143 is aan de andere 
opmerking gevolj. 

Art. 1 4 4 . Eene m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e zou 
de geheele bepaling willen doen vervallen. De toepassing zal 
praktisch groote moeijelijkbeden opleveren, cmdat het be-
wijs van de wetenschap schier nooit te leveren zal zijn. 
Uok praeventiei' zal de werking van de straf bepaling zeer 
gering zijn. Immers bij die kennis draagt van het bestaan 
nener zameuspanning zal of zelf tot de vrienden behoore.» 
of door vrees voor zijn leven van aangifte worden terugge-
houden. Maar bovendien zal de bepaling zeer positive na-
deelen opleveren. Door de straf tegen niet-aangifte zullen bij 
de vervolging van het misdrijf der zameuspanning de 
getuigen zeer moeijelijk te vinden zijn;'door te getuigen 
zouden zij zich zelf eene strafvervolging op den hals 
kunnen halen. Volgens art. 229 kunnen zij dan straf-
feloos meineed plegen. Eindelijk achtte men eene ver-
pligting tot aangifte alleen voor enkele misdrijven 
niet billijk; bet publiek kan , wanneer de verpligting 
niet algemeen is , niet dan door eene onware en in het 
strafregt niet te verdedigen regtsfictie gerekend worden 
te weten welke feiten moeten worden aangegeven en 
welke niet. 

De C o m m i s s i e acht deze bezwaren niet overwegend. 
De moeijelijkheid van bewijs mag geen argument zijn om 
strafwaar üge handelingen niet ouder de strafbare feiten 
op te nemen. Ook praeventiei zal de strafbaarstelling i n -
vloed uitoefenen, al moge het dan ook waar zijn dat in 
s iinmigü gevallen vrees, voor de schuldigen aan zamen-
spaunu)g-, een motief voor niet-aangifte zal opleveren. 
Vooral in de gevallen waarin in zoo booge mate als hier 
het algemeen belang is betrokken , moet aan middelen 
om bei gevaar te voorkomen meer gewigt worden toege-
kend dan aan de kans, dat door de werking dier middelen 
welligt later bet gepleegde misdrijf niet zal worden ge-
straft. Het bezwaar tegen de fictie, dat iedereen geacht 
wordt de wet te kennen, geldt niet uitsluitend deze be-
paling. De fictie moge soms hard zijn, zij is niet te 
vermijden. 

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

indien het feil is gevolgd. In art. 145, al. 1 , s taa t : 
indien het misdrijf is gevolgd: daaronder is ook, krachtens 
art. 87, de strafbare poging begrepen. Nu is voor de mis-
drijven van artt. 99—102 het gebruik van het wordt 
misdrijf, om ook de strafbare poging in te sluiten, on-
noodig wegens art. 88. Maar wel is het gebruik van het 
woord noodig om de pogmg van het misdrijf van art. 110 
onder dit artikel te doen vallen. 

Art. 1 4 d . Zie art art. 144. 
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Voornemen. De Memorie van Toelichting pag. 100 spreekt 
van beraamde misdrijven. Drukt het woord voornemen, wel 
hetzelfde begrip uit? Of zal schriftelijk of mondeling overleg 
reeds voldoende zijn om het voornemen te constitueren ¥ 
Beter ware het derhalve te lezen in plaats van voornemen 
» beraamd plan ". 

desertie naar den tijand. Beter desertie in geval van oorlog. 

Kennis te geven Lees: » tijdig voldoende kennis te ge-
veii. " Zie ad art. 144. 

Artt. 144 en 145 zijn op enkele puniea ver-
duideiijkt. — Voor de verandering evenwel van 
» voornemen" in »beraamd plan" bestaat geen 
reden. »Overleg" kan aan een voornemen 
voorafgaan , maar er ook op volgen. Zoudra 
het voornemen bestaat, moet kennisgeving ge-
schieden , al is dan ook wellicht liet plan , wat 
de wijze van uitvoering betreft, nog met in alle 
bijzonderheden vastgesteld. 

A r t . 1 4 7 . De woning of' het besloten lokaal oj erf'. Uit 
de Memorie van Toelichting (pag. 101, nc . 111) volgt, dat 
met woning bedoeld is een bewoond verblijf, zoodat de 
woorden: bij een ander in gebruik dezelfde beteekenis 
hebbeu als de woorden: habites pa* autrui van het aange-
haalde art. 439 van den Code Pénal Beige. De m i n d e r -
b e i d d e r Oom m i s s i e acht deze beperking ju i s t , en 
wenscht geen uitbreiding tot het binnendringen in tot 
bewoning bestemde maar niet werkelijk bewoonde locali-
teiten, bijv. gemeubileerde woningen die ues zomers door 
de bewoners verlaten worden , tot pakhuizen en dergelijke 
gebouwen. 

De regtsgrond van het hier omschreven misdrijf, is iiet 
gevaar dat reeds de aanwezigheid van wederregtelijk in de 
woning vertoevende personen voor de bewoners oplevert, be-
neveus de schrik die door die aanwezigheid kan worden ver-
oorzaakt. — De bedoeling der Regering is echter in de voor-
gestelde redactie met ondubbelzinnig weergegeven. Twijfel 
toch omtrent de strekking der woorden » bij een ander in 
geb ru ik" zou juist kunnen ontstaan de or de opvatting dat 
de woorden » besloten lokaal of erf", in tegenstelling tot 
» woning" gesteld zijn. Deze twijfel vindt nieuweugrond 
in de weglating der woorden » besloten lokaal of erf" na 
»eens anders woning" in de tweede alinea. De Memorie 
van Toel ebting stelt hier inderdaad woning als bewoond 
verblijf tegenover lucalen of erven, waaronder onbewoonde 
schuren of tuinen schijnen te worden gerangschikt. Beter 
ware het dus in het stelsel der Regering, dat schending 
van den huisvrede strafbaar stelt, in beide gevallen te 
lezen: » de woning of het daartoe beboorende besloten 
locaal of erf. " Dat daardoor ook strafbaar zou worden hij 
die zich in eene hooiberg of schuur zonder vergunning 
te slapen ligt en op de eerste aanmaning vertrekt zal in 
de praktijk wel geen bezwaren opleveren. 

De O o m m i s s i e is echter van oordeel, dat niet zoozeer 
moet worden strafbaar gesteld gevaar voor personen als 
wel schending van het regt van anderen op het onge-
stoord bezit van afgesloten localen of erven, schending 
van hetgeen art. 123 van het Duitsche wetboek (1) zeer juist 
befriedeks Besitzthum noemt. De regtsgrond is minder het 
gevaar en de schrik der bewoners dan wel de overschrijding 
van eens anders regt ; tiet zicli bevindeu op eene plaats 
waar men geen regt heeft zich ie bevinden. Dit blijkt 

reedt uit de gelijkstelling van rle feiten van dit artikel 
met die van art. 148. In nat systeem kan de redactie van 
liet artikel behouden blijven; de woorden » bij een ander 
in gebruik " hebben dan echter niet den zin van »door een 
ander bewoond" maar de beteekenis van » waarover een 
ander de beschikking beeft." 

DfseHoon eene in i n d e r b e i d aandrong op eene wettelijke 
definitieveiide uitdrukking .besloten locaal", omdat het 
bier geldt een i;er COUStitUtive elementen van het misdrijf 
en de zeer uitvoerige jurisprudentie uver <'>' beteekenis van 
»enclos" in art. 3Ü1 van den Code Pénal de wenschelijkbeid 
eener nadere aanduiding leert, acht de C o m m i s s i e eene 
definitie niet nuodig. Geene definitie sou de praktische 
bezwaren geheel rrplnsSDTl] de zeer rijke verscheidenheid 
der concrete gevallen mag niet het motief zijn om een 
oj) zich zelf duidel'jk begrip nader te omschrijven. 

Alinea '2 en 3. Bene in i n d e r h e i d d e r O o m in Esil 6 
BCbtte de straf veel te ger ing, op grond, dat onder deze 
bepaling ook zullen vallen vele feiten waar thans een zeer 
gewrongen jurisprudentie poging tot diefstal aanneemt 
onder verzwarende omstandigheden. 

Het is veelal niet mogelijk de poging' tot diefstal te 
bewijzen, wanneer de binnengedrongen misdadigers ontdekt 
worden voordat zij aan hun voornemen een Ivgin van uit« 
voering hebben gegeven. Toch is bet van groot maatscbap-
pelijk belang dergelijke boosdoeners ter zake van het hier 
omschreven feit, waaraan zij zicii in ieder geval mede 
scbul lig maakten, naar behooren te kunnen straffen. 
In den Code Pénal Beige (artt.439—44-2j (l) worden dan ook 
veel zwaarder straffen bedreigd. 

De C o m m i s s i e deelt echter in deze zienswijze niet. Het 
argument voor eene zware strafbedreiging voor de feiten 
welke bier omschreven wor 1 MI , strekt o.n indirect vooreen 
ander misdrijf straf te kunnen toepassen, ook dan als bet be-
wijs van dat misdrijf ontbreekt. Dergelijke Lepalingen zijn 
echter met de eerste beginselen van stral'regt in strijd. Alleen 
waar het bewijs van de poging tot diefstal of ander 
zwaarder mis Irijf werkelijk geleverd kan worden moet de 
aan die zwaardere vergrijpen gePvenredigJe straf kunnen 
worden opgelegd. Waar dat bewijs ontbreekt kan niet 
anders dan het betrekkelijk ligte vergrijp van schending 
van den huisvrede in aanmerking komen. De Commissie 
acht echter de verschillende omstandigheden welke in de 
tweede alinea genoemd worden ernstig genoeg om ze ge-
lijk te stellen' met die van de derde alinea. Zij geeft daarom 
in overweging de beide alinea's te vereenigen. 

Alin. 5. Deze alinea behoort, naar, het oordeel van de 

(1) Wer in die Wohuung, in die GcschUt'tsriiume odcr in das 
belïiedete Besitzthum eines Anderen oder in abgeschlosscne Kiiume, 
welene zum öffentlichen Dienst beatinimt sind, widerrechtlieh ein-
dringt, oder wer, wenn er ohne Befugnis.s daiin verweilt, aufdie 
Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt, wird wegen 
Hausfriedensbruches niit Gefangnisz bis n drei Monaten oder init 
Geldstraie bis zu dreibundert Mark bestraft. 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. 
Ist die Handlung von einer mit Waffen versehenen Person oder 

von Mehreren geineinschafthch begangen worden, so tritt (iei'ang-
niszstrafe von einer Woche bis zu einem Jahre ein. 

(1) Art. 439. Sera puni d'un emprlsonnr.nent de quinzc jours 
a deux ans et d'une amende de vingt-six iranes i trois eunts francs, 
celui, qui, sans ordre de 1'autorité et hors les ca» oü la loi pernict 
d'entrer dans Ie doinicile des particulier» contre leur volonté, se 
sera introduit dans une maison, un appartement, uno cliambre ou 
un logement habites par autrui , ou leurs dépendances, soit I 1'aide 
de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen 
d'eiïractiou , d'escalade ou de fausses clefs. 

Art. 440. L'emprisonnement sera de six mois a cinq ans et 
Tarnende de cent l'ranes a cinq cents francs, si Ie fait a été coramis, 
soit sur un faux ordre de 1'autorité publiqne, soit avec lecostume, 
soit sous Ie nom dun de ses agents, soit avec la réunion des trois 
circonstances suivantes: 

si Ie fait a été exécuté la nuit ; 
s'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes; 
si les coupables ou Tun deux étaient portcurs d*armes. 

Les coupables pourront, en outre, être condamnés a Tinterdiction. 
conformément I 1'art. 3 3 , et places, pendant cinq ans au nioins et 
dix ans au plus, sous la surveillance spéciale de Ia police. 

Art. 441. La tentative du délit prévu par 1'article precedent sera 
punie d'un emprisoniieiiiciit d'un mois a un au et d'une amende de 
cinquante francs a trois cents francs. 

Art. 442. Sera puni d'un euiprisonnement de quinze jours a deux 
ans et d'une amende de vingt-six francs ft trois cents francs, celui 
qui se sera introduit, sans Ie consentement du propriétaire ou du 
locataire, dans les lieux , désignés u 1'art. 439 , et f aura été trouvé 
U nuit. 
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m e e r d e r h e i d d e r C o m m i s s i e, te vervallen. Bij 
een d e e l dier meerderheid woog liet theoretisch bezwaar 
dat vervolging op klagte niet te pas komt bij misdrijven 
tegen de openbare orde; bij een a n d e r d e e l golden 
meer de praktische argumenten dat ill vele gevallen voor-
loopige aanhouding op grond van de feiten in dit artikel 
omschreven zeer wenschelijk zou zijn en dat bovendien de 
verjaringstermijnen voor misdrijven alleen op klagt vervolg 
baar te kort moeten worden geacht. 

Art. 1 4 8 . Met de schending van den huisvrede wordt 
gelijk gesteld het wederregtelijk binnendringen of ver-
toeven in een openbaar gebouw. Indien de klagt voor de 
vervolging der feiten in nrt. 147 omschreven vervalt, 
is er geen reden de beide artikelen te splitsen. De Com-
missie geeft derhalve in overweging het nieuwe artikel 
te lezen : » Hij die in een hij een ander in gebruik zijnde 
woning, besloten locaal of erf of in voor de openbare 
dienst bestemde localen wederregtelijk binnendringt, of 
wederregtelijk aldaar vertoevende zich niet op de vorde-
ring van of van wege den bevoegden persoon aanstonds 
verwijdert, wordt gestraft niet gevangenisstraf van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste hon-
deru vijftig gulden. 

» Hij die zich den toegang heeft verschaft door middel 
van braak, inklimniing, ondergraving, het bezigen van 
valsche sleutels of andere tot opening van de woning, het 
locaal of het erf niet bestemde werktuigen , een valsche 
Ofder of een valseli kostuum of die wederregtelijk bin-
nengekomen aldaar bij nacht wordt aangetroffen , of hij 
die bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt 
om vrees aan te jagen , wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar. 

» De in de heide vorige alinea's bedreig Ie straffen kunnen 
met een derde worden verhoogd, indien twee of meer 
vereenigde personen het misdrijf plegen." 

Volgens deze redactie en dit stelsel wordt nog eene 
moeijelijkheid onderschept, die art. 148 van het ontwerp 
doet ontstaan. Moeten niet, werd gevraagd, met voor de 
openbare dienst bestemde localen andere openbare gebou-
wen, zoo als kerken, worden gelijk gesteld? De ratio 
schijnt voor beiden dezelfde te zijn ; maar dat de uitdruk-
king voor de openbare dienst bestemde localen niet ook 
bedoelde gebouwen omvat, schijnt te moeten worden af-
geleid uit de woorden «bevoegde ambtenaar" in de eerste 
alinea. In het stelsel der Commissie zijn deze gebouwen 
begrepen in de besloten localen , bij anderen in gebruik. 

De woorden » anders dan ten gevolge van vergissing" 
moesten vervangen worden door het woord »wederregtelijk", 
umdat volgens de redactie der Commissie het » wederreg-
telijk " uit de eerste alinea niet meer op de handelingen 
in de tweede zou mogen betrokken worden. Volgens de 
redactie van het ontwerp daarentegen was de bijvoeging 
van dat woord daarom onnoodig, omdat het wederregtelijk 
binnendringen alleen in het eerste lid strafbaar wordt ge-
steld en het tweede slechts eene nadere verklaring geeft 
van de ui tdrukking binnendringt, welke ir. haar geheel 
door het begrip weder rejtelijk. wordt beheerscht. 

In het stelsel van de m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e 
zou , wil men ook de kerken omvatten , de uitdrukking 
«openbare gebouwen" moeten worden opgenomen. In flat 
stelsel ware echter, omdat de feiten van art. 148 niet 
schending van den huisvrede zijn , maar daarvan wezenlijk 
verschillen, ook al vervalt de klagt in art. 147 de zamen-
voeging tot één aitikel ongeraden. 

Artl. 147 en 148. De opvatting der meerder-
heid is ju i s t ; de woning behoeft niet bewoond 
te wezen. Hoe zou men anders, in het 1ste lid 
van art. 147, «woning, besloten lokaal of erf" 
in één adem hebben kunnen noemen ? 

Te ontkennen is het echter niet dat zoowel 
de beperkte uitdrukking in bet 2de lid, als de 
daarvan gegeven toelichting tot misverstand 
zouden kunnen leiden Die beperking diende 
intusschen geenszins om elk onbewoond ver-
blijf, maar alleen om schuur , t u i n , hooiberg 
enz. uit te sluiten en wanneer overigens van 
» bewoner" gesproken werd, geschiedde dit, in 

de toelichting, met het oog op id quod ple-
rumque JU. 

Intusschen heeft de Minister geen bezwaar om 
bedoelde, tot misverstand leidende, beperking 
in het 2de lid te laten vervallen. Met de min-
derheid is hij van oordeel dat daaruit practisch 
geen bezwaar zal voortvloeijen. Tevens gelooft 
hij dat het inderdaad wenschelijk 'm hen die 
zich 's nachts, niet gansch andere doeleinden 
dan om er te gaan slapen, in tuinen begeven, 
al vertrekken zij op de eerste aanmaning dade-
lijk, niet onvoorwaardelijk van straf vrij te 
stellen. 

Alzoo is de redactie van het 2de lid gewijzigd: 
» aldaar " even als in art. 148. Tevens is die re-
dactie a. vereenvoudigd; vgl. art. 97 en 90 nieuw; 
b. gezuiverd van de zonderlinge verklaring dat 
onze loges als ïinneadrinfferi beschouwd worden ; 
door de bijvoeging » zonder voorkennis van den 
rechthebbende" is hun die min juiste naam ont-
nonien. üok in art. 148, 2de lid was dezelfde 
bijvoeging noodig, ten einde den ongelukkige 
die met goedvinden van den bevoegd* n ambte-
naar, bijvoorbeeld den nacht op het politiebureau 
doorbrengt, niet als » binnendringer" te doen 
beschouwen, c. Eiudelijk is » nacht" vervangen 
door » voor de nachtrust bestemde tijd". Het 
komt den Minister voor , dat deze uitdrukking 
meer met de ratio overeenkomt, dan de door de 
commissie (ad art. 96) gewenschteomsenrijving, 
waarbij de nacht zou aanvangen met het einde 
van het maatschappelijk leven. » Maatschappelijk 
leven " is eene zeer onbestemde uitdrukking. In 
zekeren zin eindigt het in onzegroote steden oijna 
nooit en is erin plattelaiidsgeineenien bestaande 
uit verstrooide boerenwoningen, soms dagen lang 
weinig of niets van te bespeuren. 

Vereeniging van het 2de en 3de lid van 
art. 147/8 is onmogelijk; het 2ds lid immers 
bevat met gelijk het 3de eene verzwarende om-
standigheid, maar geeft eene uitbreiding aan 
de beteekenis van het woord « binnendringen." 

Evenmin kan veieeniging van art. 147 en 148 
plaats hebben. 

Hoe verwant ook, de misdrijven zijn onder-
scheiden. In art. 147 geldt het den eigenlijken 
huisvredebreuk. In art. 148 lokaliteiten, niet voor 
rust en kalmte bestemden waar inden regel man-
nen genoeg aanwezig zijn om den indringer te 
keereu. 

Met het oog op dit verschil, heeft de Minister 
in het 1ste lid van art. 147 de straf verhoogd. 

Kerken zijn geenszins voor den openbaren 
dienst bestemde lokalen , maar zijn evenals con-
certzalen enz., begrepen onder > besloten lokalen 
bij een ander in gebruik." 

Bij het mondeling overleg heeft de Commissie bij den 
Minister nog nader aangedrongen op het vervallen der 
laatste alinea van art. 147. Zij wees er op dat dit artikel 
moet subintreren voor tal van gevallen waar een of ander 
misdrijf werd voorkomen, terwiji hei niet wenschelijk is 
dat in die gevallen het vorderen van eene voorafgaande 
klagt de voorloopige aanhouding op grond van art. 39 
van het Wetboek van strafvordering zou beletten. .Nog 
een ander bezwaar doet zich voor. Het openbaar ministerie 
vervolgt iemand wegens poging van diefstal met iuklim-
ming. De inklimining wordt bewezeu, de bedoeling om 
te stelen niet. Nu moet het openbaar mii.isterie, omdat 
er geene klagte is (bij vervolging wegens diefstal on-
noodig), niet-ontvankelijk worden verklaard. Het geval 
van overspel, waarop de Minister wees , is niet concludent; 
het zou toch meestal niet o-ider het bereik van art. 147 
vallen. De persoon die bij de vrouw des huizes zou g e -
vonden worden, zou daar zeker niet zonder voorkennis zijn 
van de regthebbende, in dit geval de huisvrouw zelve. 

De Minister, de juistheid dezer laatste opmerkiug toe-
ge veude, beeft op dien grond aan het verlangen der 
Commissie voldaan. 
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Art. 1 4 9 , al. 1. Het is te vreezen dat de bepaling, 
zoo als zij thans luidt, tot tal van inoeijelijkhwleii zal 
aanleiding geven. Wat toch zijn de hier bedoelde inis-
drijven ? Ligt het antwoord op dio vraag in het opschrift 
van titel VU? Jlaar daar is sprake van het in gevaar 
brengen van de algemeene veiligheid van personen en goe-
deren, hier van aanranding, dat verder gaat, en van de 
veiligheid ook in het bijzonder van personen en goederen. 
Zijn hier dus nog andere misdrijven bedoeld en hoever gaat 
het kenmerk dier aanranding? De grens is inderdaad 
uiterst moeijelijk te trekken. De Commissie z<m er geen 
bezwaar in zien de woorden » waardoor de veiligheid van 
personen en goederen wordt aangerand " te doen vervallen. 
Het nut der beperking blijkt niet en door hare opheffing 
zouden een aantal netelige vragen worden voorkomen. 

Aan het verlangen der Commissie is voldaan. 

Artt. 16© en 151. Het stelsel van het ontwerp ten 
aanzien van het leerstuk der bedelarij vond geen bijval, 
noch in de afdeelingen, noch in de Commissie, behalve 
aanmerkingen van meer bijzonderen aard had men de prin-
cipiële bedenking, dat de splitsing van het bedelen in 
misdrijf of overtreding, naarmate al of niet van het bedelen 
een gewoonte wordt gemaakt, niet kan worden gebillijkt. 
Waarin ook de regtsgrond der strafbaarheid gezocht wordt, 
de gewoonte kan geen criterium zijn voor onderscheiding; 
zij maakt niet wat anders «Wsc hennis zou zijn tot regts-
schennis, en evenmin is in de gewoonte dolus of culpate 
vinden, wanneer deze niet reeds in het enkele feit van 
bedelen aanwezig wordt geacht. Bovendien is de gewoonte , 
welke het criterium van het misdrijf zal zijn, hoogst 
moeijelijk te begrenzen. Wat is hier eene gewoonte maken 
van bedelarij; hoeveel malen moet eene aalmoes gevraagd zijn 
eer dat criterium aanwezig is? Op deze vragen is geen 
bepaald antwoord te geven en de toepassing door den 
regter van het eene of van het andere artikel zal niet 
anders dan willekeurig en hoogst ongelijkmatig kunnen 
zijn. De frequentie van het bedelen moet dus niet een 
criterium zijn voor den aard van het misdrijf voor den 
wetgever, maar een element voor het oordeel van den 
regter nopens de zwaarte van de straf. 

Ook het andere constitutive element, het niet gewoon 
zijn een beroep uit te oefenen, werd door de meerderheid 
der Commissie niet gebillijkt. Hij die gewoon is een be-
roep uit te oefenen en geheel noodeloos bedelt, zal vol-
gens het ontwerp alleen voor overtreding strafbaar zijn; 
hij die ook met den besten wil niets te verdienen kan 
vinden, of invalide is, zal een misdrijf begaan als hij in 
zijn onderhoud door het vragen van aalmoezen voorziet. 

Tegenover het Regeringsontwerp werden drie stelsels 
in de Commissie verdedigd. 

a. Het stelsel van art. 274 van den Code Pénal en 
art. 19 der wet van 29 Junij 1854, mits losgemaakt van 
de jurisprudentie, welke aanneemt dat de bestaande bede-
laarsgestichten inrigtingen zijn »ter voorkoming van bede-
larij " voor alle gemeenten in het Rijk. Wanneer die onge-
lukkige fictie wordt verworpen, en streng wordt vastge-
houden aan het beginsel dat bedelen alleen strafbaar is 
wanneer ter plaatse waar gebedeld wordt een inrigting tot 
voorkoming van bedelarij bestaat, verkrijgt het feit van 
bedelen geheel het karakter van misdrijf. Het is, onverschillig 
of hij die bedelt al of niet van het feit eene gewoonte 
maakt, opzettelijke verstoring van de openbare orde of 
opzettelijke aanranding van de vrijheid van anderen, die 
dikwijls niet veel van afpersing verschilt. Tegen de opmer-
king dat dit stelsel alleen gemotiveerd is, wanneer erkend 
wordt een regt van ieder burger op arbeid van Staatswege, 
werd aangevoerd , dat deze vraag hier geheel onbeslist blijft; 
alleen wordt uitgemaakt dat de Staat den bedelaar niet 
straft, wanneer niet vaststaat dat zijne handeling een straf-
waardig karakter aanneemt, omdat in de plaats waar hij 
zich ophoudt eene inrigting bestaat waar de valide arme 
tegen werk, de invalide arme ook zonder werk in zijn 
onderhoud kan voorzien. Het moge waar zijn, dat het 
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opzet ook aanwezig is wanneer de verstoring van da 
orde of de inbreuk op de vrijheid van anderen gepleegd 
wordt door hem , die niet in zijn onderhoud kan voorzien 
en dat derhalve de bedelaar in strikt juridischen zin hot 
fait justificatif zou moeten bewijzen dat hij handelde uit 
overmacht, maar dit bewijs zal in den regel niet te leveren 
zijn; do aard echter van het feit en de maatschappelijke 
toestanden regtvaardigen het aannemen van een regtsver-
uioeden, dat hij, die een aalmoes vraagt, alleendoorden 
nood gedrongen daartoe overgaat. Een beroep op de lief-
dadigheid is, al is liet verstoring der openbare orde, in 
het regtsbewustzijn van het volk geen strafwaardig feit, 
tenzij de handeling niet volstrekt noodig was. Het open-
baar ministerie zal derhalve het bewijs moeten leveren dat 
de bedelaar vrijwillig bedelde, en dit bewijs kan alleen 
afdoende worden geleverd door de verwijzing naar eene in-
rigting tot voorkoming der bedelarij. Eene andere rege-
ling zou alleen leiden tot zeer laugdurig onderzoek en 
langdurige praeventive detentie. Dit zou onder anderen ook 
het geval zijn met het stelsel van al. 2 van'art. 150 vol-
gens de redactie van het ontwerp , tenzij bedoeld is dat de 
bedelaar het fait justificatif zal hebben te bewijzen , dat 
hij zich vruchteloos om onderstand heeft aangemeld , maar, 
als dit de bedoeling is, dan geldt daartegen het reeds boven* 
genoemde bezwaar, dat een dergelijk bewijs hoogst moei-
jelijk en hoogst onbillijk zou zijn. Neemt men echter voor 
de strafbaarheid der bedelarij het criterium aan van het 
bestaan eener werkinrigting , dan zal men het groote voor-
deel verkrijgen dat het feit gemakkelijk te bewijzen en 
snel te beregten is. Bovendien zal een heilzame prikkel 
ontstaan om liet tot stand komen van bedoelde inrigtingen 
te bespoedigen. Dat de openbare orde door bedelaars wordt 
verstoord is eeue zaak, waarbij in de eerste plaats het belang 
der gemeente gemoeid is; welnu deze zal het zelve in de 
hand hebben of het feit al dan niet als een strafbaar feit 
zal worden aangemerkt. 

Volgens een afwijkend gevoelen moet in het bovenge-
noemde stelsel, het vrijwillig bedelen niet als misdrijf, 
maar als overtreding worden gestraft. Regel is , dat het 
beroep op de barmhartigheid van den medemensen niet 
strafbaar is. Uitzondering is, strafbaarheid in het alge-
meen belang, wanneer het bedelen niet volstrekt noodig 
is. Maar nu zal ook , waar eens de strafwaardigheid wordt 
aangenomen, omdat eene werkinrigting aanwezig i s , het 
materiele feit van het bedelen voldoende zijn voor de straf-
baarheid , zonder dat in ieder concreet geval dolus of culpa 
zal bewezen behoeven te worden. Ook in ander opzigt 
valt het feit onder de Regeringsdefinitie van overtreding; 
het is geene schending van regtsbewustzijn en wordt eerst 
door de wet tot regtscheunis gestempeld. De bedenking 
dat het algemeen belang vordert dat de bedelarij onder 
de misdrijven worde opgenomen , omdat de praeventive 
aanhouding niet kan worden gemist, werd beantwoord 
met de opmerking, dat deze vraag niet in dit wetboek 
moet worden beslist en dat niets belet, zoo noodig, de 
praeventive aanhouding ook voor de overtreding van be-
delarij toe te staan. 

b. Een tweede stelsel gaat uit van de stelling, dat 
bedelarij altijd is stoornis der openbare orde, en als zoo-
danig als overtreding moet worden gestraft, onafhankelijk 
van de vraag, of ter plaatse waar het feit gepleegd wordt 
eene werkinrigting bestaat of niet, onafhankelijk ook van 
de vraag, of de delinquent zich al of niet bij het burger-
lijk armbestuur heeft aangemeld; alleen gequalificeerde 
bedelarij moet als misdrijf worden gestraft. 

De tweede alinea, zoowel in art. 15Ü als in art. 489, is in 
strijd met de opvatting dat bedelarij een vergrijp is tegen de 
openbare orde. Door het vragen van onderstand bij het bur-
gerlijk armbestuur wordt de materiele storing der orde in 
geen enkel opzigt opgeheven, terwijl het bovendien niet wen-
schel ijk is dat de regter in ieder geval zou moeten oordeelen 
over het al of niet voldoende van den onderstand welke de ad-
ministrative autoriteiten hebben verleend. Ook de omstandig-
heid dat geen werkinrigting aanwezig is neemt niet weg dat 
door het bedelen de openbare orde wordt verstoord. Bovendien 
geldt hier het theoretisch bezwaar, dat de consequentie van 
het stelsel, dat het bestaan van zoodanige inrigting als 
voorwaarde van strafbaarheid stelt, zou leiden tot de erken-
ning van een regt om van den Staat, immers van de ge-
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12C [47. 25.] 
Vaststelling vnn een nieuw Wetboek van Strafregt. 

nieente, arbeid te eischon , eeue consequentie die alleen 
ontweken wordt door de inconsequentie as t de stoornis der 
openbare orde, in de gevallen dat de Staat geen werk 
verschaft, wordt gesanctioneerd ; en niet minder geldt het 
praktische bezwaar, dat het moeijelijk zal zijn u i t t e maken, 
aan welke eischen de bedoelde inrigtingen zullen moeten 
voldoen. Het eonige zuivere stelsel schijnt dus te zijn, dat 
alle bedelarij, behalve gcqualificccrdc, uitsluitend als over-
treding wordt gestraft , en aan den regter de beoordeeling 
van de meerdere of mindere strafwaardigheid en naar die 
mate de toepassing van eene zwaardere of ligtere straf worde 
overgelaten. Alleen in gevallen van absolute overmagt moet 
straffeloosheid volgen , maar daarin voorzien de algemeene 
bepalingen van het Eerste Boek (zie art. 50). 

riet gevolg van dit stelsel is dat alleen bedelarij welke 
in het openbaar geschiedt strafbaar moet zijn. Volgens 
de Memorie van toelichting, pag. 103, al. 3 , is dit ook in 
het stelsel van het ontwerp de bedoeling der Regering , 
maar de wet zal het moeten uitdrukken. Bedelarij van 
iemand die' aanschelt en binnengelaten wordt geschiedt 
niet in het openbaar, zij behoort dus straffeloos te zijn. 
Tegen de gevaren die daaruit ontstaan kunnen waakt 
ar t . 147. 

e. Het derde stelsel gaat van een ander beginsel uit. 
De grond der strafbaarheid wordt gevonden i n : het on-
regtmatig zich ten laste brengen tan het algemeen. In eene 
maatschappij waarin men geen hulpbehoevenden aan den 
uitersten nood wil overlaten, is het zich vrijwillig verlaten 
op die hulp eene daad die zedelijk niet veel van afpersing 
verschilt. Feitelijk zijn bedelarij en afpersing dan ook soms 
n ie t t e onderscheiden. Hieruit volgt dat bedelarij een mis-
drijf is, eene daad, welke ook uit een zedelijk oogpunt 
afkeurenswaardig is. 

Volgeus de consequentie van dit stelsel moest gestraft 
worden : alle onregtmalig zich ten laste brengen tan het alge-
meen. Daar de grenzen van dit feit echter te onbepaald 
zijn en men te veel zou ingrijpen in het leven van bij-
zondere personen en de particuliere liefdadigheid , zou men 
zich kunnen bepalen tot datgene w a t , hetzij openlijk 
zonder den wi l , of aan de huizen tegen den wil van het 
publiek geschiedt. In het laatste geval derhalve op klagte. 
Hieruit volgt dat bedelarij moet worden gestraft als blijkt 
dat de bedelaar op andere wijze in zijn onderhoud kou 
voorzien. In ieder afzonderlijk geval beslisse de regter 
of de verlaten toestand den bedelaar te wijten is. Daartoe 
kan allereerst dienen het bewijs, afgegeven door eenig 
bestuur, dat de bedelaar werk of zonder te bedelen vol-
doenden onderstand had kunnen krijgen als hij gewild 
had. Zoodra blijkt dat er werk of voldoende onderstand 
te krijgen was , onverschillig bij wien, bij een bestuur of 
bij eeu particulier, en de bedelaar dit heeft geweten kan 
de schuld worden aangenomen. Blijkt het dat de opbrengst 
van den arbeid of de onderstand onvoldoende was dan ver-
valt de schuld. Bedelarij zal dus straffeloos zijn overal 
waar geen inrigting tot voorkoming van bedelarij is, even 
als in het stelsel sub a ontwinkeld, tenzij ook in dit geval 
het openbaar ministerie door verklaringen van besturen 
of getuigenissen van particuliere personen, die hebben 
kunnen en willen werk of voldoenden onderstand verschaf-
fen, het bewijs levert dat de bedelaar in zijn onderhoud 
had kunnen voorzien. Ook in dit stelsel wordt bedelen 
gestraft zelfs als het eenmaal geschiedt mits blijke dat het 
niet uit onvoorzienen nood plaats vindt. Art. 489 kan 
derhalve worden opgelost in art. 150, dat zou moeten 
luiden: »Hij die bedelt wordt gestraft inet gevangenisstraf 
van ten hoogste 3 maanden, indien blijkt dat hij op 
andere wijze in zijn onderhoud en dat van zijn gezin heeft 
kunnen voorzien." 

De Commissie heeft zich ten slotte met deze redactie 
vereenigd. Een deel der Commissie, hoewel niet al de aan-
gevoerde motiven beamende, erkende toch dat de ratio 
voor de strafbaarstelling dezelfde is in het geval waarin 
ter plaatse waar het feit der bedelarij gepleegd wordt, 
eene werkinrigting aanwezig is en in dat waarin zoodanige 
inrigting niet bestaat, maar waarin de bedelaar desniette-
min in zijn onderhoud kon voorzien en dit wist. Dat in 
vele gevallen het bewijs van deze laatste omstandigheid 
voor het openbaar ministerie onmogelijk zal zijn, behoeft 
niet te beletten de gelegenheid open te stellen voor die 

gevallen waarin dat bewijs wél zal kunnen gelever 1 worden. 
Voor bedelarij aan de huizen zon do Commissie echter 

geen Itlagt willen vorderen , gelijk in het laatstelijk out-
wikkelde stelsel wordt voorgesteld. Juist ten platten lande 
is deze soort van bedelarij hoogst gevaarlijk , terwijl de 
klagte meestal uit vrees zal achterwege blijven. Voor al 
te groote inmenging van het openbaar ministerie in de 
particuliere liefdadigheid behoeft, naar het oordeel der Oom-
missie , geen vrees te bestaan , omdat het feit, tenzij het zeer 
in het oog valt en daardoor een gevaarlijk karakter aan-
neemt, van zelf onbekend zal blijven, indien ernietspeci-
aal de aandacht op wordt gevestigd. 

Art . 1 5 1 . Vereeniging. Wanneer het waar is dat 
bedelarij in vereeniging grooter gevaren medebrengt voor 
de maatschappij dan eenvoudige bedelarij, dan is liet ook 
waar dat de omstandigheid, dat de bedelaars tot hetzelfde 
huisgezin behooren dat gevaar niet altijd vermiiidert. Men 
denke aan bedelarij op het platteland gepleegd door een vader 
met eenige volwassen zoons. Aan den anderen kant is er 
geen reden zwaarder te straffen bedelarij gepleegd door 
eeu blinde of andere invalide en zijn geleider. De grenzen 
waar de vereeniging gevaarlijk wordt zijn inderdaad zoo-
zeer afhankelijk van de concrete omstandigheden dat eene 
billijke beperking niet mogelijk is. De Commissie meent 
dat hier toch alles van he gezond verstand van den regter 
zal afhangen. 

Zij geeft daarom in overweging de distinctie te doen 
wegvallen. Voorts zou zij de voorkeur geveu aau het woord 
» gezelschap" boven » vereeniging" omdat bij behoud 
van deze laatste u i tdrukking, voorafgaande afspraak zou 
moeten vaststaan. Het artikel wordt d u s : »Hij die bedelt, 
hetzij met gebruikmaking van middelen om vrees aan te 
j a g e n , hetzij in gezelschap van audereu wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden." 

In ieder geval zou de redactie moeteu luiden: »Hij die 
enz.'' 

Artt. 150 en 151. Regeling van de bedelarij 
is bij meer dan eene gelegenheid gebleken aan 
veel bezwaren onderhevig te zijn. Te verwon-
deren is dit n ie t , want het vragen om een 
aalmoes is onder sommige omstandigheden zóó 
natuurlijk , het geven zóó echt menscuelijk , 
dat het uiterst moeijelijk is de juiste grens 
van het geoorloofd en ongeoorloofd vragen te 
bepalen. 

Naar de meening van de Regeering is 
deze nioeijelijkheid esner juiste grensbepaling 
het afdoend bewijs, dat men hier te doen heeft 
meteen wets-, niet met een rechtsdelict. Als de 
wet niet verbood onder zekere omstandigheden 
een aalmoes te vragen, niemand zou in dat 
eenvoudig verzoek een strafbaar feit zien. Te-
recht heefc dan ook de Staatscommissie, op 
het voetspoor o. a. van het Duitsche strafwet-
boek , de eenvoudige bedelarij onder de over-
tredingen gerangschikt. De noodzakelijke cou-
sequeutie daarvan echter i s , dat de gewoonte-
bedelarij uit de rij der misdrijven moet ver-
dwijnen. W a t , éénmaal gepleegd , een wets-
delict i s , kan geen rechtsdelict worden als de 
dader zich meermalen aau hetzelfde feit schuldig 
maakt. De aard van het feit verandert niet 
door herhaling. 

Art. 150 behoort dus te vervallen; aan den 
rechter kan worden overgelaten , en daarvoor 
juist dient de speling tusschen het minimum 
en maximum der straf, om zwaardere straf op 
te leggen aan den bedelaar , die van bedelen 
eene gewoonte maakt , dan aan hem , die slechts 
eene enkele maal om een aalmoes vroeg. 

Wat echter van den gewoonte-bedelaar geldt , 
is evenzeer waar van hem , die zich in gezel-
schap van anderen bevindt; ook in dit geval 
verandert de aard van het feit niet, waaraan 
de dader zich schuldig maakt. 

Dat een troep bedelaars, te zamen om een 
aalmoes vragende, meer schrik en vrees, voor 



[47. 25.] 427 
Vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafregt. 

al ten platten lande, te weeg brengt dan do 
eenzame bedelaar, mag geen reden zijn bet be-
delen in gezelschap onder de misdrijven , het 
bedelen door één persoon onder de overtredin-
gen te rangschikken; hoogstens zou ook hier 
slechts reden zijn voor strafverzwaring. 

Als gequaliliceerde bedelarij, volgens het ont-
werp, zou dus sleehts overblijven het bedelen 
met gebruikmaking van middelen gesebikt om 
vree:; aan te jagen. Dit feit echter is inderdnad 
niets anders dan poging tot afpersing; als afzon-
derlijk misdrijf kan het worden gemist en de 
geheele bedelarij alzoo worden overgebracht 
naar de overtredingen. 

Ontegenzeggelijk heeft de Staat de bevoegd-
beid het vragen van een aalmoes onder sommige 
omstandigheden tot een «Wsdelict te maken. 
Doch ook hier zelfs is beperking raadzaam. Wie 
erkent niet dat het,den ongelukkige, wien geen 
ander middel om in zijn nooddruft te voorzien 
overblijft, vrij moet staan een beroep te doen op 
de liefdadigheid zijner medemenschen; dut het 
inzamelen van giften door middel van inteeke-
ninglijsten , advertentien enz. geoorloofd moet 
zijn? De moeijelijicheid is dus slechts de juiste 
formule te vinden voor de strafbare bedelarij. 

Tot nu toe werd daartoe voorgesteld l>e lelarij 
in het algemeen te verbieden, doch bij wege 
van uitzondering toe te staan. De omschrijving 
dier uitzondering, in den toestand van den 
vrager gezocht, leidde echter, zoo dikwijls zij 
beproefd werd, tot onoverkomelijke moeijelijkhe-
den. Die van het ontwerp, waarmede in hoofdzaak 
overeenstemde het wetsontwerp van den Mi-
nister SMIDT, tot wijziging van art. 19 der wet 
van 29 Junij 1854 (Staatsblad n°. 102), is door 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal verworpen. 

De Regeering is met den Baad van State 
van oordeel, dat een andere weg moet wor-
den ingeslagen. In het algemeen zij het g e -
oorloofd een beroep te doen op de algemeene 
en bijzondere liefdadigheid ; daarin is op zich 
zelf inderdaad niets ongeoorloofds. Alleen ver-
biede men, maar dit ook onvoorwaardelijk: 1°. 
het gewone werk der bedelaars van professie: 
het bedelen op publieke plaatsen; 2°. het be-
delen door drie of meer vereenigde volwassenen. 
Door deze laatste bepaling in verband met de 
straf op huisvredebreuk, wordt tegen het ten 
platten lande zoo hinderlijk bedelen langs huizen 
niet aan den publieken weg gelegen, voldoende 
gewaakt. 

Op deze wijze wordt, geheel overeenkomstig 
het denkbeeld van den heerGoDEKuor, ontwikkeld 
in de zitting van de Tweede Kamer van den 
oden April 1878, de bedelarij losgemaakt van 
de armenzorg. En onbillijkheid wordt niet be-
gaan, watit de uitzondering van art. 50 (OVEK-
MACHT) is ook op deze overtreding van toepassing. 

Wat de drie stelsels betreft in het Verslag 
ontwikkeld, tegen het 1ste en 3de heeft i'.e 
Minister overwegend bezwaar. 

Indien bedelarij alleen strafbaar werd daar 
waar een plaatselijk werkhuis bestaat (1ste 
stelsel), dan zou de .strafwetgever gaan partij 
kiezen tusschen twee stelsels van armenzorg en 
eene premie stellen op het oprichten van werk-
huizen. Intusschen wordt door niet weinige 
specialiteiten op het gebied der armenzorg aan 
ondersteuning van den arme ten zijnent de 
voorkeur gegeven. De Commissie spreekt zelve 
van »een heilzamen prikkel". De Minister 
gelooft dat het in elk geval niet op den weg 
van den strafwetgever l igt , tot een, door 
velen afgekeurd, stelsel van armenzorg te 
prikkelen. 

Bedelarij alleen strafbaar te stellen »indien 
blijkt dat de bedelaar op andere wijze in zijn 
onderhoud en in dat van zijn gezin kon voor-
zien " (3de stelsel) is practisch niet uitvoerbaar. 

a. Er is daarbij geen sprake meer van een 
fait d'excuse, maar van een element van het 
misdrijf, dat door hot openbaar ministerie moet 
worden bewezen. De moeijelijkbeid nu van het 
bewijs, dat do tallooze bedelaars, dio voor 
Sommige rechtbanken terechtstaan, wel op andere 
wijze in hun onderhoud konden voorzien, de 
omslag waartoe dit aanleiding zou geven, ia 
bij eei.'ig nadenken duidelijk, b. Past men het 
stelsel toe In den geest der Commissie dio van 
het openbaar ministerie overlegging van ver-
klaringen vorderen van derden »die hebben 
kunnen en willen werk of voldoenden onderstand 
verschaffen ", dan is feitelijk strall'elooshoid ver-
zekerd. Want de bedelaar zal zich dan vooraf 
eenvoudig nooit om onderstand aanmelden; meldt 
hij zich niet aan , dan zal het armbestuur zijn 
toestand niet kunnen onderzoeken en zonder 
onderzoek zal het nimmer kunnen verklaren dat 
voldoende onderstand verkrijgbaar ware. c. Ein-
delijk mag men niet vergeten dat tal van bede-
laars rondzwerven van hun vrouw en kinderen 
gescheiden; meermalen verdienen die vrouwen 
kinderen ruim hun brood en hebben zij aan 
ondersteuning van den man geen behoefte. Als 
die bedelaars nu wel in staat zijn voor hun 
eigen onderhoud te zorgen maar niet voor dat 
van hun gezin tevens, zullen zij dan vrij mogen 
bedelen ? 

Op grond van het boven aangevoerde wil 
de Minister de artikelen 150 en 151 roijeeren 
en art. 489 aldus lezen: 

4 8 9 A. (429 nieuw.) Hij die in het open-
baar bedelt, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste twaalf dagen. 

4 8 9 B. (430 nieuw.) Bedelarij door drie of 
meer vereenigde personen boven den leeftijd 
van zestien jaren , wordt gestraft met hech-
tenis van ten hoogste drie maanden. 

4 8 9 C. (431 nieuw.) Indien tijdens het ple-
gen van een der in de beide vorige artikelen 
omschreven overtredingen nog geen jaar verloo-
pen i s , sedert de schuldige wegens een dezer 
overtredingen onherroepelijk is veroordeeld , kan 
de straf met een derde worden verhoogd en de 
schuldige, zoo hij tot werken in staat i s , tot 
plaatsing in eene Rijkswerkinrichting worden 
veroordeeld. 

De Commissie meent, ook na gehouden mondeling over-
leg met den Minister, te moeten volharden bij haar ge-
voelen dat bedelarij alleen dan strafbaar mag worden 
gesteld indien bewezen is dat het vragen om onderstand 
niet onvermijdelijk was. Waar op andere wijze niet in de 
behoefte van den bedelaar of van zijn gezin kon worden 
voorzien, bestaat geen enkele regtsgrond voor het straf-
baar stellen van bet beroep op de barmhartigheid van den 
inedemensch. Ook het wetsdelict mag niet willekeurig 
worden gecreëerd, maar moet, berusten op een ethisch be-
ginsel. Dat het bedelen geschiedde buiten noodzaak moet 
dus wel degelijk een element zijn van het strafbaar feit, 
maar men moet niet omgekeerd het bedelen op zich zelf 
strafbaar stellen, en aan den bedelaar het veelal niet te 

I leveren bewijs overlaten dat zijne toerekeubaarheid door 
! overmagt is uitgesloten. » Bij eenig nadenken" zal boven-

dien blijken dat het bewijs dat het bedelen zonder noodzaak 
! geschiedde zeer wel te leveren zal zijn, indien er inderdaad 
\ werk is. De politiebeambte of de persoon die last heeft 
! van bedelen behoeft slechts werk aan de hand te doen. 
i Die dan nog bedelt is strafbaar. De bedelaar zal zich niet 
i aanmelden, zegt de Regering. Maar als de bedelaar ver-
j wezen wordt naar een armbestuur en zich niet aanmeldt , 
j blijkt genoegzaam dat hij bedelde buiten onvermijdelijke 
I noodzakelijkheid. 

Op groud van een en ander persisteert de Commissie bij 
| haar stelsel. Zij heeft echter geen overwegend bezwaar 

met den Minister mede te gaan in zoover hij het feit 
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geheel onder de overtredingen wil opnemen. Ten einde de 
moeijelijkheden van interpretatie zooveel mogelijk te ver-
minderen, meent zij de onvermijdelijkheid van het bedelen 
te kunnen uitdrukken door eenvoudig in het regerings-
artikel 429 nieuw in te voegen de woorden: » buiten noodzaak" 
en zal te dier plaatse een amendement voorstellen. 

Art. 152. Naar het eenparig oordeel der Commissie 
moet deze bepaling vervallen. Landlooperij is geen mis-
drijf: het is geeu strafwaardige daad dat iemand die ni feu 
ui lie.u heeft rondzwerft. Men straft dan ook eigenlijk 
een feit dat geen misdrijf is, alleen om feiten die wel mis-
drijven zijn te voorkomen. Landlooperij is niet even als 
bedelarij verstoring van de openbare orde. Het eenige maar 
onhoudbare motief voor de strafbaarstelling is, dat in het 
rondzwerven van landloopers gevaar voor de openbare orde 
kan gelegen zijn. De strafbepaling is bovendien zonder 
beteekenis, daar het feit zonder den wil van den beklaagde, 
nooit te bewijzen is. 

Gequalifcceerde landlooperij is geheel ondenkbaar. Wat 
beteekenen vreesaanjagende middelen als niet gebedeld of 
een ander misdrijf met die middelen gepleegd wordt ? Wat 
het rondloopen in vereeniging, als het zich tot dat feit 
bepaalt ? 

Dat landlooperij eigenlijk geen strafbaar feit 
is , beaamt de Minister. De laudlooper doet 
werkelijk niets waardoor de publieke orde 
wordt aangerand of dat uit anderen hoofde 
strafwaardig is. Hierbij komt, dat de negatieve 
elementen van het misdrijf, indien de dader niet 
bekent, bijna nimmer ziju te bewijzen. Tegen-
woordig komt dan ook bijna geene vervolging 
wegens landlooperij voor dan van diegenen, die 
zich als zoodanig vrijwillig aangeven en dan 
nog slechts daar waar de rechtbank het met de 
bevestiging der bekentenis niet al te zwaar 
opneemt. Waar dat college gewoon is het be-
wijs niet spoedig ter veroordeeling voldoende 
te achten, iaat men de als landloopers zich 
aangevende personen bedelen en vervolgt hen 
wegens dat misdrijf. 

Indien de Staat ter voorkoming van misdrijf 
opneming in een bedelaarsgestiebt moet gemak-
kelijk maken, dan geschiede dit door loijale 
middelen, niet door lictie van -of provocatie tot 
misdrijf. 

In verband met hetgeen voorafgaat is ook 
art. 153 geroijeerd. 

Art. 154. Volgens de Memorie van Toelichting pag. 
104, wordt hier alleen strafbaar gesteld hij die werkelijk 
geweld pleegt, niet hij die tot de vereenigde menigte be-
hoort, die aan de zamenrotting heeft deel genomen zonder 
zelf individueel tot geweld te zijn overgegaan. De Com-
missie acht dit stelsel juist, maar zij twijfelt of de redactie 
van het artikel de bedoeling duidelijk weergeeft. Zij zou 
daarom liever lezen: » Hij die , wanneer openlijk met ver-
eenigde krachten geweld gepleegd wordt tegen personen 
of goederen , persoonlijk daaraan deelneemt enz. " 

Wijziging der redactie ware gevaarlijk en 
zou bij de interpretatie van andere artikelen 
(zie bijv. 196) tot de redeneering a contrario leiden. 

Zij is ook onnoodig. > Zij die plegen"; 
is het mogelijk duidelijker uit te drukken dat 
alleen strafbaar is hij die werkelijk geweld 
pleegt ? 

Alin. 3. Deze alinea moet vervallen. Er is geen reden 
waarom de individuele poging tot geweldpleging niet 
strafbaar zou worden gesteld. De alinea strijdt overigens 
ook tegen 's Ministers antwoord aan den Kaad van State 
(zie rapport p. 25) waar beweerd wordt, dat de poging 
wel strafbaar is. 

Alin. 3 is verwijderd. Zie verder ad art. 81 nieuw. 

Art. 1 4 2 nieuw. Zie art. 487 oud en de aan-
teekening der Commisie ad h. a. 

Art. 157. De m i n d e r h e i d der Commiss ie keurde 
de bijzondere bescherming, hier aan de godsdienst verleend, 
af. Den geestelijken of bedienaren van de godsdienst moeten 
door den Staat geen bijzondere verpligtingen worden op-
mlegd , zoo als geschiedde in de artt. 201 en 202 van den 
Code Pónal, maar aan den anderen kant moet ook geen 
bijzondere bescherming worden verleend. Het is niet wen-
schelijk dat de Staat uitmake wat godsdienst is , en het 
is ook onnoodig, want de bescherming van bet gemeene regt 
is ook voor de godsdienst voldoende. — De C o m m i s s i e 
evenwel wenscht de strafverzwaring zoowel hier als in 
art. 158 te behouden. De bijzondere bescherming is niet 
MM bescherming aan de kerk of aan de geestelijken ver-
leend, maar de aard van ons volk brengt mede, dat in-
breuk op zijn godsdienstzin als een zwaarder vergrijp 
wordt opgevat dan inbreuk op de vrijheid van geoorloofde 
vergaderingen in het algemeen. 

Art. 159. Met het oog op de ernstige ge-
volgen die het feit voor de openbare orde hebben 
kan, is de straf verzwaard. 

Art. 1 6 0 - 1 6 4 . Eene m i n d e r h e i d der Commiss ie 
zou deze bepalingen willen,overbrengen naar de begrafenis*, 
wet. Wanneer het noodig is eene bijzondere bescherming voor 
het vervoer en de bewanng van lijken in het leven te 
roepen, dan behoort zij OOK eigenaardig in eene bijzondere 
wet, niet In het algemeen Wetboek te worden geregeld. 
In het algemeene Wetboek zijn alleen algemeene voor-
schrii'teu op hunne plaats. Acht men het noodig bijv. be-
lemmering van het openbaar vervoer strafbaar te stellen 
in het Wetboek, dan beperke men zich niet tot lijken 
maar strekke de bepaling uit tot alle vervoer, ook van 
eene partij goederen bijvoorbeeld. 

De C o m m i s s i e vereenigt zich met het ontwerp. Het is 
te dezer plaatse niet meer dan een gevolg van het aan-
genomen stelsel om zooveel mogelijk alle misdrijven, ook 
die welke tot nu toe in speciale wetten worden geregeld, 
in Vet Wetboek zamen te vatten. Dat de bescherming 
alleen verleend wordt ten aanzien van lijken vindt zijn 
grond daarin , dat lijken in de schatting van het volk niet 
op eene lijn met andere leveulooze voorwerpen gesteld 
worden. De belemmering van het vervoer van een lijk is 
vergrijp tegen de openbare orde niet alleen, maar het is 
eene daad welke onafhankelijk v<»n wettelijke voorschriften 
als regtschennis mag worden gequalificeerd. De Commissie 
meent hierbij te mogen opmerken, dat de feiten welke in 
de begrafeniswet als wanbedrijven worden gestraft en welke 
hier niet zijn opgenomen , alle naar de beginselen van 
dit Wetboek tot de overtredingen moeten worden gebragt. 
Eene aanvulling van de door de Regering voorgestelde 
bepalingen met andere wanbedrijven uit de begrafeniswet 
acht zij uit dien hoofde overbodig. 

Art. 164 is geschrapt als zijnde geen misdrijf, 
maar hoogstens eene overtreding. Dat iemand 
alleen onder toezicht van bepaald aangewezen 
personen iets doen mag, kan alleen de toet, 
niet het recht hem leeren. 

Daarenboven is het verbod niet geschikt om 
in een Wetboek, in zoo algemeene termen, ge-
perpetueerd te worden. Een medisch student 
die nog slechts 'zijn propaedeutisch examen heeft 
afgelegd, is stellig nog geen geneeskundige. 
Zal deze student onder de misdadigers gerang-
schikt worden, omdat hij de sectie voortzet ook 
nadat de professor en zijn adsistent zich hebben 
verwijderd ? 

Voorts, wanneer eenmaal de anatomie van 
de geneeskundige naar de natuurkundige facul-
teit werd overgebracht (waar zij volgens som-
migen te huis behoort), zal dan de professor 
anatomiae geen practisch college meer mogen 
geven zonder toezicht van een medisch collega ? 

Art. 160. » Toegang tot eene begraafplaats." Door deze 
redactie zou de strafbepaling alle bewaarders van kerk-
hoven treffen. Het is daarom noodig te lezen : > Hij die 
wederregtelijk en opzettelijk den toegang enz." 
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De Minister heeft het bezwaar weggenomen, 
door in plaats van «toegang" te lezen: » ge-
eorloofde toegang". 

Ar t . EG1 Graven schendt: Liever: een graf. 
Ook de bijvoeging van het woord » opzettelijk " is noo-

dig. Beo graf kan ook bij ongeluk geschonden worden, bijv. 
bij het delven van een ander graf inde onmiddolijke nabijheid. 

Art. 161 is gewijzigd overeenkomstig het voor-
stel. Tevens is liet opzettelijk en wederrechte-
lijk vernielen of beschadigen van gedenhteclienen 
op kerkhoven herwaarts overgebracht. De hier 
bedoelde gedenkteekeuen hebben dikwerf geen 
bekenden eigenaar meer; toch moet dan niemand, 
dan alleen het bestuur der begraafplaats, tot 
hun verwijdering bevoegd zijn. 

Een jaar is als maximum voor dit misdrijf 
niet te veel. 

Art. 163. De Commissie geeft in overweging dewoor-
den : » buiten de gevallen bij de wet toegelaten, een be-
graven lijk opgraaft of" even als de woorden: » opge-
graven of" te doen wegvallen. Het opgraven vaneen lijk , 
buiten het geval van art. 161 of art. HÏ3 is niet meer 
dan wetschennis en derhalve overtreding. Hetzelfde geldt 
van het vervoer van zulk een lijk. 

Art. 162 drukt, in de gewijzigde redactie, 
met minder woorden meer uit. (Jok het weder-
rechtelijk weghalen van een lijk uit het sterf-
Jmis valt thans onder het artikel. 

Hoewel soms geldboete voldoende zal zijn, 
laten zich gevallen denken waarin dit misdrijf 
zwaarder straf dan van drie maanden verdient. 

Ar t 1 6 1 . Zie boven ad art. 160—164. 

Art . 165 . Dit artikel zou zoo als het nu is ontworpen 
tot groote onbillijkheid aanleiding geven. Wanneer iemand 
in zijn feitelijk bezit gestoord door het plaatsen of ver-
plaatsen van eene afsluiting, deze wegmaakt of vernielt 
pleegt hij geen eigenrigting, maar oefent een regt uit. 
Het plaatsen daarentegen der afsluiting most in zulk een 
geval strafbaar zijn. DJ Commissie zou daarom willen 
lezen: » of vermeend regt te storen , wederregtelijk het-
geen tot afsluiting of afscheiding van eigendommen kan 
dienen , maakt, plaatst, vernielt, verplaatst enz." 

Art. 165 is geschrapt. De strafwetgever heeft 
tegenover de eigenrichting slechts één plicht: 
er van te zwijgen. Doet hij dit, dan zal zij 
qua talis niet strafbaar wezen , maar omgekeerd 
ook nooit justiüceeren dat wat op zich zelf 
strafbaar is. Neemt men nu, met het ontwerp, 
dit stelsel aan, dan is het niet wel te begrij-
pen waarom vernieling enz. van afsluiting enz. 
een speciaal delict zou worden wanneer zij 
plaats heeft met het oogmerk om zich of een 
ander de uitoefening van een recht te verze-
keren of een ander in de uitoefening van een 
recht te storen. Het jus commune (titel 27, 
zie ook art. 362) is voldoende eu niet te streng. 

TITEL VI. 

Tweez/crccht. Eene m i n d e r h e i d in de afdeelingen , ook 
in de Commissie vertegenwoordigd, verklaarde zich tegen 
het stelsel der Regering. Door het duel te maken tot een 
dellctum sul ijcncris geeft men het eene zekere waardigheid , 
en vermindert de waarde van bet niensehenleven dat ten 
gevolge van het duel in gevaar komt of verloren gaat. 
Men wil het vooroordeel bestrijden, maar door het duel 
als zoodanig te straffen erkent men het en voedt het 
dwaal begrip dat men wil tegengaan. Men drukt boven-
dien een zekeren stempel van fatsoenlijkheid op het duel, 
zoowel door do erkenning der mindere strafwaardigheid 
als door het feit dat men alleen een zekeren vorm van twee-
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gevecht behandelt en niet het ten platten lande voornamelijk 
voorkomend tweegevecht, waarbij noch uitdagingsover-
brenging noch getuigen te pas komen. liovenuien is in 
de praktijk de behoefte tot regeling der zaak als af/.on-
derlijk misdrijf niet gebleken. Kr ligt zelfs in het stelsel 
van het ontwerp eene aanmoediging van het duel dat 
tegenwoordig, nu de jurisprudentie de strailen van moord, 
doodslag en verwonding toepast, zeldzaam is, terwijl 
voortaan de ligtere strali'en , die bij een toegevend regter 
tot een luug minimum kunnen dalen, ongetwijfeld een 
ongunstigi;!i invloed op het cijfer der duels zullen uit-
oefenen. Eindelijk is het stelsel niet te rijmen met de 
praktijk bij het leger, waar niet voldoening aan eene uit-
tlaging tot duel verwijdering uit het corps ten gevolge 
heeft. Men zou daarom het tweegevecht aan het ge-
wone regt willen overlaten. In zoover echter de uitdaging 
eene soort van eigenrigting is, zou men deze als misdrijf 
tegen de openbare orde kunnen stralléu eu evenzoo het 
zijn van getuige bij een duel. Art. 166 zou derhalve bij 
den vorigen titel kunnen worden gevoegd terwijl de 
overigen artikelen van dezen titel zouden moeten vervallen. 

De C o m m i s s i e , in overeenstemming met de meerder-
heid in de afdeelingen, is evenwel van een tegenovergesteld 
gevoelen. 

Als van een duel het gevolg is de dood van eene der 
partijen , zou er alleen van moord sprake kunnen zijn, 
maar ook dit misdrijf is niet aanwezig, want er is geen 
praemeditatie van dien aard als bij moord vereischt wordt. 
Vóór dat de jurisprudentie van het Fransche Hof van Cas-
satie, pour te besoin de la cause, duel straf uaar verklaarde 
als moord, berustte de straffeloosheid op arresten van 
datzelfde Hof, waarin de volgende onwederlegbare consi-
derans voorkwam : » que 1'homieide coinmis en duel ne 
pourrait être assimüé au meurtre commis avec prémédita-
tion ; que ce que Ie Code qualiüe assassinat, en eifet, 
suppose une agression prémeditée non concertée auparavant 
avec celui sur lequel elle a été exercée, accompagnée 
du dessein de donner la mort, et dans laquelle s'il y a 
eu résistance, la défeuse n'est née que de 1'atiaque; que 
dans Ie duel au contraire , il y a eu toujours convention 

1 antérieure, intention commune, réciprocité et simulta-
uéitó d'attaque et de défeuse." (1) 

Hetzelfde geldt evenzeer van duel, als alleen ligchamelijk 
leed of letsel daarvan het gevolg is. 

Al waren dus de bezwaren tegen het maken van het 
duel tot een delicluai sui ijencris juist, dan nog zou men 
nimmer de zaak kunnen laten gelijk zij thans is ; eu zelfs 
al zou men de moeijelijkhedeu door het Fransclie Hof van 
Cassatie aangeduid, het bestaan van coïncidentie van opwt 
en coïncidentie van noodweer kunuen overwinnen, 
dan uog zou deze bedenking overblijven, dat men alleen 
de straffen op misdrijven tegen het leven en mishaude-
ling gesteld op duel zou kunnen toepassen; maar die 
stallen zijn ongeëvenreaigd aan het feit. Duellisten kunnen 
uiet met moordenaars eu hen die mishandeling" plegen 
gelijk gesteld worden. Duel blijft niet te min in elk 
geva 1 een strafbaar feit en kan dus niet hebben het karakter 
van waardigheid of fatsoenlijkheid. Juist de straf baarheid 
als zelfstandig misdrijf zal de vervolging eerder mogelijk 
en zekerder maken dan thans, nu menigmalen wegens 
de gedwongen toepassing van de bepalingen, moord en 
mishandeling betredende, met duel de haua is geligt. 
Een andere grond voor afzonderlijke regeling van het duel 
ligt iu de wenselielijkheid om ook de feiten vanartt. 166, 
167 eu 170 strafbaar te kunnen stellen. 

Het beroep op de militaire praktijk kan zeker geen 
argument zijn voor de bestendiging van den bestaanden 
toestand. Te eerder wanneer het duel als delictum sui 
geueris is strafbaar gesteld , zal de Minister van Oorlog 
tegen moedwillige overtreding van een uitdrukkelijke be-
paling der strafwet kunnen waken. 

Een l id der Commiss i e wilde met den Raad van 
State ter zake van tweegevecht alleen dan straffen, indien 
het duel heeft plaats geüad. De regtsgrond der niet-straf-
baarheid van de uitdaging met niet gevolgd duel is de 
algemeenc uiet strafbaarheid van een voorstel tot misdrijf 

(1) Zie CnACVEAr et IULIE, Theorie du Code Pénal, éd. XTPELS, 
I, p. 753, n". 2463. 

• 
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waaraan gueo gevolg is gegeven. Anders zou a fortiori 
ook een voorstel tot diefstal straf baar moeten zijn. — L)aar-
tegeu werd opgemerkt , d a t , juist omdat het duel een 
eigenaardig, niet niet moord te verwisselen misdrijf 
is, de eigenaardigheid van dit feit niet moet uit het oog 
worden verloren, en dat men dus als men eigenrigting te 
keer wil g a a n , ook dengene strailen moet, die een ander , 
door maatschappelijke vouroordeelen gebonden, zedelijk 
dwingt liet inid lel van eigenrigting aan te grijpen. 

Nug twee andere opmerkingen verdienen vermelding. Ue 
zware strafbaarheid «rao het tweegevecht, werd gezegd, 
in verband met de stelling der Regering dat de eer meer 
is dan het leven, brengt noodwendig mede eene zware 
straf voor beleediging , vooral van die persoonlijk aange-
dane beleediging tot wier wraak gewoonlijk tweegevecht 
onmisbaar wordt gerekend. Daartegen werd evenwel aan-
gevoerd, dat de persouiilijke smet van de beleediging niet 
door zware straffen van den beleediger wordt uitgewischt. 
Wil men de uitdayhty straffen dan moet eene andere wijze 
van genoegdoening voor die, daad iu de plaats treden, en 
het eenige wat daarvoor iu aanmerking komt is de uit-
spraak van een eeregerigt, dat zal hebben te beslissen 
iu hoever de beleediging te regt geschiedde of ongemo-
tiveerd was en lasterlijk Alen erkende echter dat dit met 
eene zaak is tot welker regeling de Regering het initiatief 
kan nemen. 

In de tweede plaats werd gevraagd of niet eene definitie 
van het begrip tioceyetecht noodig is ? .Naar de meening 
der Commissie evenwel blijkt voldoende uit art. l(iy , wat 
met tweegevecht bedoeld wordt , namelijk elke strijd, op 
welke wijze ook geboerd, dus ook een vuistgevecht, waar-
van de voorwaarden vooraf zijn geregeld, en dat plaats 
heeft in tegenwoordigheid van wejerzijdsche getuigen. 

Naar het oordeel van den Minister, behoort, 
als het tweegevecht achterwege blijft, niet alleen 
de overbrenger der uitdaging, maar ook èn de 
sub 1°. bedoelde persoon èn de uitdager én de-
gene die de uitdaging aannam, straffeloos te zijn. 
Tevens moet de straffeloosheid der poging blijven 
gehand uaafd. 

Alen mag toch, wat de partijen betreft, niet 
vergeten, üat men hier te doen heeft met per-
sonen, die niet zelden, worden zij niet door 
valsche schaamte weerhouden, nog op het laatste 
oogenblik zullen terugtreden. Door hen, ook bij 
terugtred, te straffen, werkt men — ook door 
de publiciteit, die door de vervolging aan de 
zaak gegeven wordt — den terugtred tegen ; zij 
zullen , met het oog op die publiciteit, vreezen 
voor » laf nartig" gehou.en te worden. Wat de 
onder 1°. en 2°. genoemde personen betreft, die 
onder n°. 1 hebbe er belang bij nog het mogelijke 
te doen om het duel te voorkomen; die onder 
n°. 2 is m den regel de bemiddelaar. 

Ook poging behoort straffeloos te zijn. Niet 
zoozeer umuat het moeijelijk is het begrip vast 
te stellen, maar omdat si rat'uaarheid der poging 
al weder het duel zal bevorderen. Ken vriend, 
een echtgenoot, die vruchteloos tot op het laatste 
oogenblik alles beproefde om partijen haar plan 
te doen opgeven, heeft ten slotte soms geen 
ander uiid iel dan het inroepen van de tusscuen-
komst van derden. Dat middel zal geen eerlijk 
man georuiken indien hij weet dat üie derden , 
vóór den aanvang van den strijd op de strijd-
plaats verschijnende, door hunne verschijning 
aan partijen ueu weg zouaen afsnijden om, door 
vrijwilhgcu terugtred (uiet zeldzaam) strafvrij 
te blijven. 

Art. 1 6 0 . W a t is de reden dat de overbrenger van 
een uitdaging volgens dit art. 2°. gestraft kan worden 
met 4 , en de uitdager zelf slechts met 2 maanden gevan-
genisstraf? 

De C o m m i s s i e zouden overbrenger alleen willen straf-
baar stellen als het tweegevecht gevolgd is. Hij die een 
uitdaging overbrengt is dikwijls juist degeen die de zaak 
in orde maakt en het duel voorkomt. 

Eene m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e meende ech-
ter de straf op liet overbrengen der uitdaging gelijk te moeten 
stellen met die op de uitdaging zelve , maar verklaf-rde zich 
t e g m n°. 3 van dit artikel. Alet verwijten of bespotting 
van dezen aard moet naar hare meening de wet zich niet 
inlaten. 

Art. 166, 1°. Ook hij die tot het aannemen 
aanzet, moet, als het duel volgt, strafbaar rijn. 

De eerste vraag der Commissie en evenzoo 
hare daarop volgende aanmerking vervalt door 
de wijziging. 

A r l . 1 0 7 vervalt (zie boven.) Art 166'wordt 
het nieuwe artikel 153. 

Art. 1 0 8 . Vergelijkt men de straffen van dit artikel 
met die van art. 324, dan blijkt dat de straffen hier veel 
te zwaar z in . Immers volgens art. 169 zullen, behalve in 
het dat geval het duel op leven of dood was aangegaan , de 
bepalingen van art. 324 toepasselijk zijn als alle vormen 
niet zijn in acht genomen, terwijl de zwaardere straffen 
van art. 168 zullen bedreigd zijn, voor het geval de vormen 
teel zijn in acht genomen. Bij duel toch kan niet van 
voorbedachten rade in den gewonen zin sprake zijn , omdat 
eene wederzijdsche overeenkomst voorafgaat. Daarom zou 
de Commissie willen lezen, in plaats van een jaa r : zes 
maanden; in plaats van twee jaren: een jaar ; in plaats van 
zes jaren: drie jaren en in plaats van acht jaren: vier jaren. 

Het zoogenaamd Amerikaansch duel : loting wie der 
beide partijen zich zelf zal dooden, is, wanneer men het 
als een zelfmoord beschouwt, niet strafbaar. Toch is het 
wenschelijk tegen dezen ergerlijken vorm van het tweege-
vecht zooveel mogelijk te waken en dien derhalve in de 
ontworpen regeling te begrijpen. Dit zou op de eenvoudigste 
wijze kunnen geschieden , door in art. 169 als nieuw vierde 
geval op te nemen, »indien uit de vooraf geregelde wijze, 
waarop het tweegevecht plaats heeft, de dood van eene 
der partijen noodwendig moet volgen". 

In de voorlaatste alinea van dit artikel moeten dan de 
woorden: » of indien enz." vervallen. 

Hoewel de voorbedachte raad om geweld te 
plegen hier bestaat, kunnen echter de straffen 
nog verlaagd worden. 

Het zoogenaamd Americaansch duel (in ons 
vaderland onbekend) is geen tweegevecht in 
den zin van dezen Titel. Het in art. 169 op te 
nemen ware zelfs onmoyelijk, want bij een 
Americaansch duel wordt men gedood niet door 
de tegenpartij , maar door zich zelven. Ten 
einde aan het verlangen der Commissie te gemoet 
te komen is art. 318 eenigzins gewijzigd. 

Alinea 5. Deze alinea moet naar het oordeel der Com-
missie worden weggelaten. Wanneer reeds de verwijderde 
poging in art. 167 wordt straf baar gesteld, moet a fortiori 
de onmiddelijke poging zelve met straf bedreigd worden. 

Zie de vorige bladzijde. 

Art . 1 0 9 . Zie ad art. 168. 

3°. ten nadeele tan de wederpartij moet ook betrekking 
hebben op het eerste geval van deze zinsnede. Immers 
het bedrog kan ook geschieden ten voordeele van de weder-
partij , bijvoorbeeld door den kogel van het pistool te nemen. 

De afwijking van de voorwaarden ten nadeele van de 
tegenpartij kan geheel onwillekeurig geschieden; in dat 
geval moet echter het tweegevecht niet geacht worden 
van aard te zijn veranderd. Aan deze bezwaren wordt 
te gemoet gekomen door voor het 3de geval te lezen : 
»indien de dader opzettelijk ten nadeele der wederpartij 
zich aan eenig bedrog schuldig maakt of van de voor-
waarden afwijkt". 

De redactie is gewijzigd. 

Ar*. 1JO. Eene minderheid wilde de getuigen wel 
straffen. Ook als van het duel een delictum sui yeneris 
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wordt gemaakt, blijft bet tocb een misdrijf; zij dio dat 
misdrijf mogelijk maken, moeten derhalve ook worden 
gestraft. Het straffen der getuigen zal bovendien een uit-
stekend middel zijn om de tweegevechten te beteugelen. 

Alin. 2. 2°. Ook bier moet uitgedrukt worden, dat bet 
bedrog door de getuigen geschieden moet ten nadeele der 
partijen, — dat bet door partijen gepleegd bedrog ten 
nadeele van de wederpartij moet zijn geweest en dat do 
afwijking dor voorwaarden opzettelijk moet hebben plaats 
gehad. 

De redactie is ook hier gewijzigd. De woorden 
»opzettelijk en ten nadeele van" beheerschen 
allerf wat volgt. 

Alin. 3. In deze alinea zal ook , even als in alin. 2 2°. 
moeten opgenomen worden het geval dat de getuige zelf 
zich aan bedrog schuldig maakt. 

De redactie is gewijzigd. 
In één adem te spreken van »bedrog" en 

»toelaten van bedrog" is alleen dan geoorloofd 
wanneer dat toelaten opzettelijk geschiedt. Dit 
woord is dan ook ingelascht; de woorden *op-
zeltelijk e» ten nadeele van die, partij", beheer-
schen ook hier alles wat volgt. Vergelijk de 
redactie van de Staatscommissie (art. 172). 

Over de verandering van * bedrog" in » be-
dricjlijke handeling" zie boven ad art. 113. 

TITEL VII. 

De Commissie kan zich niet vereenigen met het stelsel 
der Regering, dat bet subjective element bij de strafver-
zwaringen geheel uitsluit. » Het gevaar voor de algeineene 
veiligheid" zegt de Memorie van Toelichting, pag. 110, 
» behoort objectief aanwezig te zijn, en is dit zoo, dan 
blijft 's daders subjectief inzigt daaromtrent buiten beschou-
wing" Het gevolg van dit beginsel is, dat men straf-
verzwaring aanneemt zouder dat daarmede noodwendig 
evenredige verzwaring van schuld gepaard gaat. In sommige 
gevallen , bijv. art. 171, 3°., gaat het ontwerp zelfs zoo ver, 
dat uitsluitend de eventus de strafverzwaring bepaalt, 
zonder dat zelfs aanwezig is de pracsimtio jv.ris et de 
jure van grootere schuld, welke in bet objectief criterium 
van grooter govaar zou kunnen gevonden worden. Reeds 
op zich zelf is de regeling der straf naar den eventus 
onvolmaakt: het gaat niet op dat in ieder geval de schuld 
grooter is naar mate het misdrijf gelijk het zich uiterlijk 
openbaart een ernstiger karakter aanneemt; maar voor den 
menscbelijken wetgever is deze onvolmaaktheid onvernnj-
delijk. JS'eemt men echter alzoo te regt deu eventus aan als 
criterium van strafwaardigbeid , dan moet toch zooveel mo-
gelijk bet verband van de gevolgen van de handeling met 
den wil van den dader worden in het oog gehouden. Door 
de strafverzwaring alleen afhankelijk te stellen van het 
objectief gevaar, schept men eene regtsfictie , die geheel 
noode!""s tot de grootste onbillijkheid zal moeten aanlei-
dinp .^even. Geheel noodeloos, want de regter zal toch, 
wanneer objectie fgevaar te duchten was, wanneer het gevaar 
in het algemeen evident was, gemakkelijk kunnen be-
oordeelen of ook in bet concreet geval de wetenschap van 
het gevaar ar •'•ezig is. Het opzet van den dader, de 
Memorie van . •lichting pag. 109 zegt bet te regt, moet 
alleen op de hendeling gerigt zijn, niet op de gevolgen 
der handeling. i>" grootere strafwaardigheid hij ernstiger 
gevolgen ligt niet in het opzet tot zwaarder vergrijpen , 
maar in de grootere roekeloosheid van den dader, bij groo-
tere verantwoord.'ijkweid tegenover bet publiek, maar deze 
moet dan ook net door eene fictie worden aangenomen, 
maar in ieder geval worden biWttt*. 13e Commissie zou 
daarom als criterium van strafverzwaring willen stellen dat 
de dader heeft moeten voorzien dat het grootere gevaar te 
duchten was. 

Overigens werd nog de opmerking gemaakt dat bijeen 
aantal artikelen van dezen titel (171, 177, 183, 185) 
eigenlijk twee zeer verschillende categorien van feiten 
worden bijeengevoegd. Wa'ineer opzet om nadeel te be-
rokkenen aanwezig is zijn de feiten van den allerergsten 

aard. Wanneer dit niet aanwezig is bebooron zij tot de 
ligte misdrijven. De Commissie erkent dat hier zeer veel 
aan het arbitrium judieis is overgelaten , maar do bezwaren 
tegen eene splitsing der hier bedoelde misdrijven acht zij 
overwegend. De maxima zullen echter, om ook voor de 
ergerlijkste feiten eene evenredige strafte kunnen toepassen , 
moeten worden verhoogd. 

De Commissie neemt drie graden van schuldig bewustzijn 
aan. Opzet wanneer bet feit willens en ic-lens bedreven 
wordt; schuld wanneer men de daad niet gewild noch 
voorzien heeft, maar die had kunnen en moeten voorzien. 
Tusschen die beide schuldgraden ligt de bewuste schuld: 
wanneer men de daad niet gewild heeft, noch geweten 
heeft dat zij zou geschieden, zoodat men ze zelfs zou ge-
laten hebben wanneer men geweten bad dat zij gescbie-
den zou, maar eene handeling gepleegd heeft met de we-
teuschap dat het feit kou geschieden. Dit is roekeloosheid. 
Twee gevallen zijn nu mogelijk: óf dat de daad op zich 
zelve geoorloofd is (gelijk bijv. kan plaats hebben in art 171 
lste lid bij vergunning van den burgemeester) of dat zij 
het niet is. Is zij op zich zelve geoorloofd dan moet het 
opzet, zal er misdrijf zijn , juist op de mogelijkheid tan 
gevaar gtrigt wezen. Is zij op zich zelve niet geoorloofd 
(bijv, art. 176) dan ligt de grond der strafverzwaring 
hierin dat men aan het opzet paarde de roekeloosheid. Iu 
elk geval moet er dus correlatie bestaan tusschen den 
wil en het strafbaar feit. Hoe erger het gevolg is hoe 
meer blijkt dat de dader roekeloos heeft gehandeld. Om 
die reden wordt ook hij gewone culpa de straf geregeld 
naar de zwaarte van het voorgevallene door schuld ver-
oorzaakte feit. 

Maar bet verhoogen van straf alleen om het gevolg 
schijnt niet geregtvaardigd. Bij voltooide poging straft 
men, omdat het feit gewild is; men vermindert de straf, 
omdat het nadeel objectief geringer is, schoon subjectief 
bet feit voltooid was. In art. 154 wordt eveneens het 
feit zelf gewild. Evenzoo bij mishandeling: bet letsel is 
gewild en daarbij was te voorzien dat het leven gevaar 
kon loopen. Daarom straft men zwaarder ook als de dood-
slag niet beoogd was. Maar in art. 171 is niet gewild 
de dood of het levensgevaar, doch enkel en alleen brand 
of ontploffing. Moet nu de man die deze op zich zelve 
vaak onschuldige feiten met opzet pleegde, zonder dat hij 
voorzien kon dat iemands leven gevaar liep, toch gestraft 
worden als ofIi ij een gr,,/een-geraariijk misdrijf gewild had? 

Zelfs wanneer men bij de beoordeeliug van het gevaar 
alleen wil letten op de objective evidentie, dan nog zoude 
strafverzwaring in het derde geval van art 171 niet vol-
doende zijn gemotiveerd. Men herinnerde o. a. aan het 
historische geval, dat iemand zonder eenige kwade bedoe-
ling zijn hooischelf verbrandt, waardoor een bedelaar, die 
zich buiten de$ eigenaars weten daarin had te slapen gelegd, 
was omgekomen. Dergelijke feiten zouden thans onder het 
bereik van deze bepaling vallen. Ook bij strafverzwaring 
naar den eventus mag toch deze niet uitsluitend het crite-
rium zijn en moet toch altijd vast staan dat gevaar voor 
menschenlevens te duchten was. Men zou daarom in het 
stelsel der Regering de voorkeur geven aan de redactie 
van art. 173, 3*., der Staatscommissie, welke de Regering 
zonder opgaaf van reden verlaten heeft. 

De maxima van dit artikel zijn naar het oordeel der 
Commissie te ligt. Zeer ligte maar ook zeer ergerlijke 
feiten vallen binnen de grenzen van bet bier omschreven 
misdrijf. Betwijfeld zou kunnen worden of het door den 
Raad van State besproken geval van Bremerhaven al dan 
niet krachtens art. 313 kon worden beregt. In de Com-
missie althans werd betoogd tegenover het gevoelen vau 
den Minister (zie rapport pag. 25) dat niet aan moord, 
allerminst aan moord op de gesneuvelde wandelaars zou 
mogen gedacht worden, omdat het opzet daartoe niet aan-
wezig was. Er zijn echter andere feiten, zoo als sommige 
handelingen der nihilisten en der petroleurs, welke zonder 
twijfel alleen volgens dit artikel zullen gestraft kunnen 
worden en welke voor het algemeen belang en de veilig-
beid van den Staat gevaarlijker vergrijpen zijn dan dj 
aanslag op het leven van een individu. 

Da Commissie geeft op grond van voorafgaande beschou-
wingen in overweging het artikel te lezen: 

»Hij die opzettelijk brand sticht, eene ontploffing te weeg 
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brengt of eene overstrooming veroorzaakt wordt ge-
straft ; 

>1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, 
indien hij bad moeten voorzien dat daarvan alleen gemeen 
gevaar voor goederen te duchten was, 

»2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren 
indien hij had moeten voorzien dat daarvan levensgevaar 
voor een ander te duchten was; 

» 3°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van 
ten hoogste 20 jaren, indien hij had moeten voorzien dat 
daarvan levensgevaar voor een ander te duchten was en het 
feit iemands dood ten gevolge heeft." 

Het >moeten" omvat hier noodwendig het »kunnen". 

De Minister kan niet toegeven dat het sub-
jectieve element bij de strafverzwaringen ge-
heel wordt uitgesloten. Heeft hij die een der 
in dezen titel bedoelde feiten pleegt en daar-
door bijv. den dood van een mensch ver-
oorzaakt, den wil, het oogmerk, gehad om 
hetzij dienzelfden mensch, hetzij een ander 
mensch te dooden , dan is hij schuldig aan moord, 
misschien — indien hij namelijk in eene plotse-
linge gemoedsbeweging gehandeld had, wat 
feitelijk niet licht zal voorkomen — aan dood-
slag. In die gevallen dus worden de regelen 
van den concursus idealis toegepast. Moordenaar 
was ook zonder den minsten twijfel de schuldige 
aan de ontploffing te Bremerhaven. In zijn motief 
moge alleen voor geldzucht plaats geweest zijn; 
wie een schip midden in den oceaan met man en 
muis plotseling wil doen uiteenspringen, heeft 
ongetwijfeld den wil om te dooden. Of nu al 
de ontploffing elders en vroeger plaats had dan 
hij berekend had , en ofdemenschen die gedood 
werden anderen waren clan die welke hij' wilde 
dooden , dat alles doet niets af. Moord is niet het 
opzettelijk dooden van A te Bremerhaven of van 
B , passagier , maar van een mensch , wien ook 
en waar ook ; menschen wilde hij dooden ; mcn-
schen hoeft hij gedood. En al heeft zoo iemand 
den dood van de slachtoffers nietgewcnseht, hij 
heeft den dood van menschen gewild. 

Wat daarentegen betreft het bezwaar der 
Commissie tegen de toerekening der ook niet 
gewilde of zelfs voorziene gevolgen — die toe-
rekening is, zoo slechts die gevolgen te duchten 
waren, volkomen rechtvaardig. Het ontwerp 
fingeert niet, dat die gevolgen gewild waren , 
(integendeel, waren zij gewild, dan zullen in 
den regel andere en strengere bepalingen toe-
passelijk zijn), het past eenvoudig het beginsel 
toe dat op 't gebied van rt strafrecht, in onder-
scheiding van dat der moraal, niet alleen de 
wil , maar ook het objectieve gevaar en de 
eventus in aanmerking komt. Als feit A en 
feit B beide subjectief gelijkstaan, maar objec-
tief A grooter gevaar of ouheil teweeg brengt 
dan B , moet de dader van A zwaarder gestraft 
worden dan die van B. 

Juist omgekeerd, de Commissie miskent de 
beteekenis van het suljjectieve element in zoover 
zij voor brandstichting met doodelijk gevolg 
dezelfde straf verlangt als voor moord , ook 
dan als de dader den dood niet gewild, zelfs 
niet voorzien had, maar dien > had moeten 
voorzien". 

Intusschen is het niet te ontkennen dat de 
verandering ten vorigen jare in de oorspron-
kelijke redactie van art. 171 n°. 3 gemaakt, 
(weglating der woorden nindien daarvan lérens-
gevaar te duchten is") der Commissie recht 
geeft over te groote gestrengheid te klagen. 
Wat ook de dader zelf voorzien hebbe, het 
is noodig dat op 't oogenblik der daad men 
gevaar voorzien kon. De redactie der Staats- ' 
commissie wordt derhalve hersteld. 

BI 

Met wat de Commissie noemt: » opzet om 
nadeel te berokkenen" heeft deze Titel niets te 
doen. Of al of niet gehandeld is uit het motie/ 
om te benadeelen, kan van Invloed zijn op 
's rechters strafbepaling; voor 't bestaan van t 
misdrijf is 't motief onverschillig. 

Eindelijk deelt de Minister mede dat hij in 
t t . 171», 172', 179' en 180' het woord alleen 

doet vervallen. Het diende om den concursus 
van numero's van hetzelfde artikel uit te slui-
ten. In zoover is het intusschen 1°. overbodig; 
die concursus zou alleen concursus idealis zijn 
en dus geen bezwaar opleveren; 2°. gevaarlijk, 
a. wegens de redeneering a contrario ten aan-
zien van verzwarende omstandigheden; b. bij 
de interpretatie van deze artikelen zelve. Indien 
bijv. gevaar te duchten was èn voor goederen, 
èn voor de gezondheid vau een mensch {zonder 
levensgevaar) zou het feit onder geen enkel n°. 
vallen. 

Door het herstel van de redactie der Staatscommissie is 
aan de bezwaren der Commissie gedeeltelijk tegemoet ge-
komen. Intusschen handhaaft zij haar gevoelen en stelt 
thans als amendement voor , in art. 171 te lezen. 

In n". 1, in plaats van negen t »twaalf". 
In n°. 2 , in plaats van twaalf: > vijfden". 
In n°. 3 , in plaats van gevangenisstraf van te» hoogste 

vijftien jaren .• »levenslange gevangenisstraf of lijdelijke van 
ten hoogste twintig jaren". 

Verder stelt de Commissie eenparig als amendement voor. 
In n°. 1, n°. 2 en n°. 3 tusschen de wi.orden indi n en 

daarvan in te lasschen: » hij had moeten voorzien dat". 

Art. 172. Men herinnerde aan het reeds vroeger op-
gemerkte, dat bet begrip van schuld te ou bepaald is. Hij 
die door culpa levissima, bijvoorbeeld door het omwerpen 
van een petroleumlamp, brand veroorzaakt, zou volyens 
dit artikel strafbaar kunnen worden gehouden. 

Aan den anderen kant moet, naar het oordeel der Com-
missie , bij bewuste schuld (roekeloosheid , Frevelhaftigkeit, 
luxuria) hechtenis eene te ligte .straf wordeu geacht. Als 
de dader de gevolgen zijner onvoorzigtige handelingen heeft 
voorzien maar zich daarover niet heeft bekommerd , is ge-
vangenisstraf geregtvaardigd. Aan den regter moet, over-
eenkomstig den graad der schuld , de keus tusschen gevau-
genisstraf of hechtenis worden overgelaten. — De minuer-
he id der Commiss ie blijft bij het gevoelen datculpose 
delicten altijd met hechtenis moeten gestraft worden , op de 
gronden ontwikkeld in dit Verslag pag. 29. 

Aanmerkelijke vereenvoudiging zou zonder bezwaar 
kunnen worden teweeggebragt, wanneer de artt. 172, 178 , 
182 , 184 , 186 weiden vervangen door één artikel aan het 
einde vau deze reeks van misdrijven , en dus onmiddellijk 
vóór art. 187. Het artikel zou dan moeten luiden : 

» Hij , die op een der wijzen in de vorige artikelen van 
dezen titel omschreven, zonder opzet gemeen gevaar, dat 
hij had moeten voorzien, heeft doen ontstaan, wordt ge-
straft : 

» 1°. met hechtenis (of gevangenisstraf) van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd 
gulden , indien alleen gemeen gevaar voor goederen ontstaat; 

» 2°. met hechtenis (of gevangenisstraf; van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd 
gulden , indien levensgevaar voor eeu ander ontstaat; 

» 3°. met hechtenis (of gevangenisstraf) van ten hoogste 
een jaar, indien iemands dood het gevolg is geweest." 

Door deze redactie is tevens vermeden de zeer onbestemde 
uitdrukking vau schuld. Volgens een deel der Commissie 
kan het maximum der gevangenisstraf gelijkgesteld worden 
aan dat der hechtenis; volgeus een ander deel der Com-
missie zal het, met het oog op den aard der feiten welke 
krachtens dit artikel zullen moeten gestraft worden, nog 
aanmerkelijk moeten worden verhoogd. 
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Of men , door 't omverwerpen vnn een petro-
leumlamp brand veroorzakende , al of niet onder 
art . 172 valt , is quaestlo facti. De .Minister ver-
wijst naar zijne beschouwingen over schuld. 

Samensmelting der eulpa-artikelen zou voor 
den rechter lastig wezen daar bij dan altijd twee 
artikelen in zijn vonnis zou moeten inlasseben. 

Vereeniging der verschillende oulpote delicten in dezen 
titel, aciit dtTCommissie niet van zóó overwegend belang 
dat zij meenen zou daarop te moeten blijven aandringen. 

Zij blijft echter van gevoelen dut naast de hechtenis 
alternatief ook de gevangenis moet bedreigd worden. Gelijk 
reeds boven is opgemerkt , bestaat de schuld (cnlpa) in 
onvoorzi°"tigheid of roekeloosheid. De zeer ernstige gevallen, 
zoowel subjectief als objectief, welke liet gevolg zijn van 
roekeloosheid, regtvaardigen een zwaardere, straf dan 
hechtenis. Hier geldt echter bovenal jus in caussl positum. 
Daarom late men den regter in de keuze vrij. Voor doleuse 
misdrijven gelde zonder uitzondering de gevangenis, voor 
de overtredingen en de zuiver culpose delicten zonder uit-
zondering de hechtenis. Op het tussehenterrein , waar de 
eenvoudige culpa roekeloosheid kan worden , beslisse de 
regter. 

De Commissie stelt daarom als amendement voor in de 
artikelen 172, 163 nienw, 178 ,180 ,182 ,184 ,18/> en 188, in 
plaats van: met hechtenis, te lezen : » met hechtenis of 
gevangenisstraf ". 

Art . 1 7 3 . Niet het opzettelijk verbergen of on!>ruik-
baar maken op zich zelf is het motief der strafbaarheid iu 
dit ar t ikel , maar bet feit dat de handeling geschiedt bij 
of in het vooruitzigt van brand. Het verband van het 
o-evolg der daad met den wil van den dader mag ook 
hier niet uit het oog verloren worden. Men leze daarom: 
» Hij die opzettelijk bij of in het vooruitzigt van brand de 
blusehgereedschappen enz." 

eenige andere wijze. Beter: eenige wijze. De gevallen 
staan niet gelijk. Anders ware het trouwens eenvoudiger 
te stellen: » Hij die op eenige wijze de blussching enz." 

verhindert. Zoo als de redactie nu lu id t , zou de ver-
hindering der blussching , door onbevoegden ondernomen , 
strafbaar zijn. Dit gaat echter te ver, in het geval de 
eigenaars of regthebbeuden vreemde inmenging willen 
Met t en . Alleen belemmering van liet bevoegd gezag 
moet worden gestraft. Men zou derhalve willen lezen: 
wedcrregtelijk verhindert. 

drie jaren. Het maximum is te l ang , zoowel hier als 
in de beide volgende artikelen. De feiten, welke hier 
worden omschreven, kunnen duizelden menschenlevens 
in gevaar stellen. De Commissie zou daarom willen lezen 
<j jaren. 

Alinea 2. Wi l men deze distinctie behouden , dan zou 
zij moeten worden uitgebreid t o t : » eeu persoon met kar 
en paard". Daardoor kan dikwijls meer nadeel berokkend 
worden dan door twee of meer personen. De alinea kan 
echter naar het oordeel derCommissie, vooral rnet het oog 
op de voorgestelde verhooging van het maximum in de 
eerste alinea, geheel vervallen. De regter zal van zelf op 
deze verzwarende omstandigheden acht geven. 

Aan alle opmerkingen der Commissie is vol-
daan , behalve alleen voor zoover betreft de 
inlassching van 't woord: » wederrechtelijk" , 
als beperking voor het verhinderen. Voor het 
> verbergen of onbruikbaarmaken " is dergelijke 
beperking wenscnelijk, ja noodig als men, wat 
om andere reden raadzaam i s , vóór bluschge-
reedschappen het, lidwoord DE weglaat. Daarom 
is vóór » verbergt " het woord » wederrechtelijk " 
ingevoegd. Tot verhindering of belemmering van 
het blusschen daarentegen heeft niemand recht. 
Het artikel is alleen toepasselijk op hem die opzet-
telijk blussching verhindert of belemmert en 
treft dus niet hem die indringers weert die komen 
stelen. Daarentegen wel — en terecht — hem 
die, den brand willende doen voort woeden, bijv. 
den gedienstigen buurman, al behoort die dan 
niet tot de brandweer, belet te blusschen. 

Art. 1 7 1 . Zie ad art. 173. Het woord opzettelijk zal 
ook hier moeten geplaatst worden na die: » Hij die opzet-
telijk enz." Het maximum worde 6 jaren en (Je tweede alinea 
vervalle. Ten opzigte van de plaatsing van het woord 
wederregtelijk ontstond verschil van govoeleu. In ieder ge-
val moet het ingevoegd worden vóór eenige poging. Maar 
mout liet verbergen of onbruikbaar maken van dijkmate-
rialen of gereedschappen niet ook alleen strafbaar zijn als 
het wederregtelijk geschiedt? De Com m i s s i e was van oor-
deel , dat het feit altijd strafbaar moet wezen. Wanneer , 
met de wetenschap dat watersnood bestaat of in het voor-
uitzigt is , opzettelijk dijkmaterialen of gereedschappen wor-
den verborgen of onbruikbaar gemaakt , is het verder 
onverschillig of deze voorwerpen den dader toebehooren of 
niet. De m i n d e r h e i d der C o m m i s s i e meende evenwel, 
dat wanneer de verberging of onbruikbaar making jure. 
plaats heeft, niet van een doleus misdrijf sprake kan zijn. 
Ontstaat er werkelijk gevaar door de handeling, dan is er culpa 
en valt die van zelve onder bet bereik van art. 172. 

Verberging jure is niet strafbaar en toch 
(men denke aan gereedschappen) zeer wel mo-
gelijk. Het woord wederregtelijk is duidelijk-
heidshalve bijgevoegd , maar ook hier alleen tot 
beperking van » verbergen of onbruikbaar ma-
ken" . niet tot beperking van » verijdelen of 
tegenwerken" , waartoe niemand recht heeft. 

A r t . 175. Zie ad art. 173. Het maximum worde zes jaren. 
indien daarvan gevaar voor overstrooming te duchten is. 

Men leze: » indien hij had moeten voorzien, dat gevaar 
voor overstrooming te duchten is." 

Het maximum is verhoogd. 

De Commissie stelt eenparig als amendement voor te 
lezen: indien hij had moeten voorzien dat gevaar voor 
overstrooming te duchten is. 

Art . 1 7 6 . Zie ad art. 1 7 1 , de opmerking, dat als 
criterium moet gesteld worden, dat het gevaar voor het 
verkeer of het leven kon of moest voorzien zijn. Waarom 
wordt , in het stelsel der Regering, het hier vermelde 
feit niet ook als delictum culposum gestraft ? De ratio is 
hier dezelfde als in de artikelen 172, 178, 180, 182 enz. 
en het geval kan zich ook even goed voordoen. 

Aan art. 176 is een culpoos delict toegevoegd 
(163 nieuw.) 

Verijdelt. Hier moet uitgedrukt worden dat de bedoelde 
veiligheidsmaatregelen genomen zijn ten aanzien der hier 
vermelde werken en wegen. Men leze daarom: of tenaau-
zien van zoodanig werk of van zoodanigen weg genomen 
veiligheidsmaatregelen verijdelt. ' 

Waarom hier niet eeue bepaling opgenomen iu den geest 
van de derde alinea van art. 177 ? De ratio is dezelfde. 

Aan de laatste opmerking is voldaan door de 
gewijzigde redactie van art. 190. Daardoor werd 
het laatste lid van de artt. 177/8 overbodig. 

Art . 1 7 ? . Het maximum in de eerste alinea moet , 
op grond van het bij art. 171 aangeteekende, verhoogd 
worden tot vijftien jaren ; in de tweede alinea tot levenslange 
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twint ig jaren. 

Aan dien weiisch kan , juist omdat de Rege-
ring de beteekenis van het subjectieve element 
wil handhaven, niet worden voldaan. 

De Commissie stelt derhalve als amendement voor te lezen: 

In de eerste alinea in plaats van * twap.lf: " * vijftien". 
In de tweede alinea in de plaats van » met gevangenis-

straf van ten hoogste vijjtien jaren " : » met levenslange 
gevangenisstraf of tijdelijk» van ten hoogste twintig jaren." 

Haudelingen der Stateu-Generaal. Bijlagen. 1879-1880. 
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Art. 17©. Ook dit artikel moet casu </uo in overeenstem-
ïning worden gebragt niet de nieuwe reductie van art. 171. 

De Begeering voegt bier alleen (evenals de 
Staats-Cornniissio gedaan bad , zie baar art, 181) 
in de woorden : » indien daarvan levensgevaar 
voor een ander te duchten is". 

Gebouw. De Commissie kon de Begering niet toegeven 
hetgeen zij beweert in de Memorie van Toelichting pag. 
112, dat de vernieling van andere werken, die niet in 6uQ 
der vorige artikelen van dezen titel begrepen is, geen wer-
kelijk gevaar oplevert voor de algeineene veiligheid. Men 
denke aan stellaadjes Lij gelegenheid van wedrennen, illu— 
ininatien of andere openbare vermakelijkheden. 

Men leze daarom liever: gebouw of getimmerte. 

Tegen getimmerte is geen bezwaar. Zie verder 
ad art. 171. 

De Commissie stelt als amendement voor in art. 179 
te lezen als volgt: 

In n°. 1, in plaats van negen: »twaalf". 
In nc. 2, in plaats van twaalf: » vijftien". 
In n°. 3 , in plaats van gevangenisstraf van ten hoogste 

vijftien jaren: > levenslange gevangenisstraf of lijdelijke van 
ten hooijste twintig jaren". 

Voorts stelt de Commissie eenparig als amendement voor: 
In n°. 1, n°. 2 en n°. 3 tussehen de woorden indienen 

daarvan in te lasschen: »bij bad moeten voorzien dat". 

Art. 181 . Het prtikel moet in overeenstemming wor-
<len gebragt met de nieuwe redactie van art. 171. 

Eene minderheid der Commissie wilde ook voorzien 
in het geval dat alleen gemeen gevaar voor goederen te voor-
zien was. De Memorie van Toelichting (pag. 113) zegt dat 
bijna nimmer gevaar voor goederen buiten het vaartuig 
zal te duchten zijn. Toch is liet geval denkbaar, bijv. :ge-
vanr voor sluizen , zeeweringen en overvaring van andere 
schepen. In elk geval, als het geval bijna nimmer te 
duchten is , dan is daardoor de mogelijkheid erkend. 

De Commissie is echter van oordeel dat gemeen gevaar, 
zonder dat tevens levensgevaar te vreezen is, in het gevai 
van art. 181 nimmer te duchten is en dat art. 383 ge-
noegzaam voorziet tegen opzettelijke vernieling, waarbij 
geen levensgevaar ontstaat. 

Zie ad art. 171 en 179. Ook hier is de re-
dactie der Staatscommissie (183) hersteld. 

De Commissie stelt als amendement voor te lezen: 
In n°. 1, in plaats van twaalf: t> vijftien". 
In ii°. 2, in plaats van gevangenisstraf van ten hoogste 

vijftien jaren: »levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van 
teii hooijste twintig jaren". 

Voorts stelt zij eenparig als amendement voor: 
In n°. 1 en n°. 2 tussehen de woorden indien en daar-

zan in te lasschen: » hij had moeten voorzien dat". 

Art. 183. Ook hier moet de omschrijving van het 
misdrijf in overeenstemming worden gebragt met art 171. 
Eveneens de strafbedreiging. De ergerlijkste feiteu van 
stnindroof vallen onder het bereik van dit artikel, zoowel 
als handelingen waarbij geen opzet om te benadeelen bestaat. 
Men stelle de maxima derhalve op twaalf jaren, vijftien 
jaren en levenslange gevangenisstraf of tijielijke van ten 
hoogste twintig jaren. 

De opmerking werd gemaakt dat de eerste alinea eigenlijk 
overbodig moet worden geacht, omdat men mag aannemen 
dat het vernielen enz. van voor de scheepvaart gestelde 
teekens altijd gevaar zal doen ontstaan. De Commiss ie 
kan echter de juistheid van die opmerking niet toegeven. Het 
doel der teekens kan vervallen zijn of wel de teekens 
kunnen tijdelijk worden weggenomen of verplaatst op een 

tijdstip dat de scheepvaart daar ter plaatse niet mogelijk 
oi' wel zeer (ïiwaursohijnlijk was. 

De Begering voegt in n°. 2 en 3 alleen de 
woorden in : »indien daarvan gevaar voor de 
veiligheid der scheepvaart te duchten is" 

De Commissie stelt als amendement voor te lezen in 
art. 183: 

In n°. 1, in plaats van negen: » twaalf". 
In n°. 2 , in plaats van twaalf: * vijftien"'. 
In n°. 3', in plaats van gecangeui straf van ten hoogste 

vijftien jaren: tlevenslangc gevangenisstraf of tijdelijke van 
ten hoogste twintig jaren". 

Voorts stelt zij eenparig als amendement voor: 
In n°. 1 en 2 tussehen de woorden: indien en daarvan 

in te lasschen: * hij had moeten voorzien dat". 
In n°. 3, te lezen: »indien hij had moeten voorzien dat 

daarvan levensgevaar voor een ander te duchten was en". 

Vergelijk de Nota van den heer LENTING, p. 8. 

Art. 1S5. Waarom bier geen melding van opzet, gelijk 
overal elders'? Wel straft art. 18G de culpa, maar dit geldt 
ook bij de andere doleuse delicten van dezen titel. 

De strafmaxima moeten ook hier worden 15 jaar en 
levenslange of tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste 20 
jaren. De gevallen welke hkronder vallen , kunnen veel 
gevaarlijker zijn dan gewone doodslag met voorbedachten 
rade. Men denke aan het geval dat door de vergiftiging 
van eene waterleiding eene geheele stad in levensgevaar 
wordt gebragt. 

Het opzet is zoo duidelijk mogelijk uitge-
drukt (»wetende dat"). 

Even als in 187 moest ook in dit artikel de 
redactie gewijzigd worden om te doen uitkomen 
dat het niet op de schadelijkheid der stof, maar 
op die van het mengsel aankomt. 

De Commissie stelt als amendement voor te lezen in de 
1ste alinea in plaats van: ticaalf jaren: «vijftien jaren" 
en in de 2de alinea in plaats van: • gevangenisstraf van 
ten hoogste vijftien jaren" »levenslange gevangenisstraf 
of tijdelijke van ten hoogste 20 jaren." 

Artt. 1&7,188. De Commissie kan zich niet vereenigen 
met het stelsel der Regering, dat volgens hare meening 
tot onoverkomelijke praktische moeijelijkheden zal leiden. 
Wat voor de gezondheid of het leven gevaarlijk is, is met 
zekerheid niet altijd a priori te beslissen. Het gevaarlijke 
is veelal relatief. Wat voor den een onschadelijk is, is 
verderfelijk voor een ander. Bovendien gaat het artikel veel 
te ver. Er zijn vele waren van dagelijksch gebruik die 
min of meer met schadelijke ingrediënten worden vermengd , 
doch waarvan het gebruik om die reden, ofschoon het feit 
van algemeene bekendheid is, niet vermindert. Men denke 
aan Beijersch bier, dat dikwijls wordt vermengd met 
strichnine , eene zelfstandigheid welke , wanneer zij onver-
niengd wordt gebruikt, zelfs in geringe hoeveelheid zeer 
gevaarlijk is voor het leven. Waar echter kooper en ver-
kooper beiden bekend zijn met het gevaarlijk karakter der 
geleverde waar, is er geene reden een strafbaar feit, al-
lerminst een misdrijf aan te nemen. 

Eene billijke regeling van deze materie schijnt alleen 
mogelijk door haar in verband te brengen niet eene rege-
ling van het geneeskundig Staatstoezigt op de levens-
middelen. Alleen de verkoop, vermenging enz. van stoffen 
of eetwaren welke door het bevoegd gezag, als voor de ge-
zondheid gevaarlijk, vooraf zijn aangekondigd, moet als mis-
drijf worden gequalificeerd en wel, op het voetspoor van 
§ 324 van het Duitsche strafwetboek (1), alleen voor het geval 

(1) Wer vorsiitzlicli — Gegenstündc welche zum öffentlichen Ver-
kaui'e odcr Verbrauchc bistimmt sind, vergiftct oder denselben 
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dat de dader de gevaarlijke eigenschap opzettelijk verzwijgt. 
Het niet voorhanden hebben of aanplakken van de door 
het bevoegd gezag opgemaakte lijst zou als overtreding 
moeten worden gestraft. Door dergelijke regeling ware 
welligt ook een ander bezwaar dat tegen de redactie van 
het ontwerp is aangevoerd, uit den weg te ruimen. Som-
mige stoffen toch zijn gevaarlijk onvermengd, maar wor-
den door de vern enging volkomen schadeloos. Omgekeerd 
zou een mengsel van op zich zelf onschadelijke zelfstan-
dlgheden gevaarlijk kunnen worden. In de afdeelingon 
werd zelfs beweerd dat de bepalingen van het ontwerp den 
handel in verduurzaamde levensmiddelen onmogelijk zou 
maken. 

A r t . 1 8 8 . In het stelsel der Commissie moet dit artikel 
sreheel vervallen.' 

Art . 1 8 9 . Dit artikel zal casit guo In overeenstem-
ming met art. 187 moeten worden gewijzigd. 

Blijft het stelsel der Regering gelden, dan zal toch in 
de wet zelve duidelijker moeten blijken dat onder schadelijke 
eigenschappen, welke voor het leven of de gezondheid gevaarlijk 
zijn , niet begrepen is het reeds in art. 187, 3°., geregelde 
geval, dal dr schadelijke eigenschap door ver menging of toe-
bereiding is ontstaan. De Memorie van 'Toelichting zegt wel 
dat dit d« bedoeling is, maar uit de wet zelve blijkt het niet. 

Artt. 187 — 189. De Minister vleit zich dat 
door de belangrijke wijziging, tevens vereen-
voudiging, de bezwaren zijn weggenomen. Van 
liet » in voorraad hebben " m a g , daar het »ver-
zwijgen" thans gevorderd wordt, niet g e -
sproken worden. 

»waren". Niet enkel eet- of drinkwaren, 
ook andere. De raiio is dezelfde. 

Aan een afzonderlijk artikel 189 is thans geen 
! ehoefte. Voor zooveel noodig, is thans het geval 
onder 187 begrepen. 

De C mmissie acht door de belangrijke verbeteringen 
die de Minister heeft aangebragt , de bezwaren in hoofd-
zaak weggenomen. 

Zij stelt echter als amendement voor te lezen in art. 187 
in de 1ste alinea in plaats van: »twaalf jaren":» vijftien 
j a r en" en in de 2de alii ea in plaats van: tgevangenisstraj 
van ten hoogste vijftien jaren"'.• «levenslange gevangenis-
straf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren." 

TITEL VIII. 

Art . 1 9 1 . Zouden de woorden ten gevolge of niet kunnen 
vervallen? Is de gift het gevolg van deomissio of comissio 
van den ambtenaar, is dan ook niet die omissio of comissio 
de aanleiding tot de gift? 

De dubbele uitdrukking werd gekozen om 
aan te duiden dat de band tusschen gifte en 
plichtschennis zoowel indirect als rechtstreeksch 
zijn kan. 

Art . 1 0 2 . Waarom wordt deze bepaling niet even als 
in art. 179 van den Code Pénal uitgebreid tot andere 
ambtenaren? De oatio schijnt bij beiden dezelfde. 

Het feit van art. 192 ten aanzien van andere 
ambtenaren dan rechters gepleegd , valt onder 
191. Voor rechters alleen achtte men strafver-
zwaring noodig. Datzelfde beginsel, maar min-
der consequent ook in den Code Pénal. De om-

Sloffe beimischt, von (lenen ibm bekannt ist, dasz sie die mensch-
Ik-he Gesundheit zu zerstören get'ignet sind, ingleichcn wer solchc 
vrrgiftetc oder niit gefiihrlic.hen Stoffen vermischte Sachen wissentlieh 
und mit Verschweigung dieser Eigenschaft verkauft, fcilhalt oder 
sonst in Verkehr bringt, wird mit Znchthaus bis zu nehn Jahren 
und, wenn durch die Handlung der Tod eines Mensohen verursacht 
worden ist, mit Zuchthaus nicht under zehn Jahren oder mit leben» 
litnglk-hem Zuchthaus bestraft 

kooper wordt in art. 179 ('ode Pénal niet dezelfde 
straf gestraft als de omgekochte en de artt. 181, 
182 Code Pénal straffen althans den crimineelen 
rechter zwaarder dan andere ambtenaren. 

Art . 1 9 3 . Is de straf niet te l igt? Men denke aan 
het geval , dat zonder dat aan medepligtigheid te denken 
is, de arrestatie wordt verhinderd vuti iemand die op het 
punt is een (waar misdrijf te plegen. 

Eene m i n d e r l i e i d zou,als geweidof hedreiglnggebruikt 
wordt om een ambtenaar tot net nalaten eener arnbtsver-
r igt ing te dwingen, geen onderscheid willen maken of 
deze a! dan niet regtmatig i s , evenmin al* zulks geschiedt 
waar de dwanjr geldt ht'tvolcoeren van eeneanibtsverrigting. 

De Co mm laa ie echt echter het in het ontwerp gemaakte 
onderscheid juist en wenschelijk. Dwang tot het volvoeren, 
eener ambtsverrigting is nimmer te regtvaardigen. Verzet 
tegen eene OUregttnatige ambtsverrigting is zeker zedelijk 
niet ongeoorloofd en er is ook van de onderscheiding geen 
gevaar te vreezen , want ieder die zich verzet doet het 
MM pcriculo. 

Aan strafverzwaring is geen behoeft •. Men 
vergete niet dat de artt. 195 en 190 ook hier 
van toepassing zijn. 

Art. 1 9 1 . De voorbeelden der Memorie van Toelichting 
(pag. 118), van personen die bijstand verkenen , schijnen 
aan te toor.en , dat bet personen zijn, die ten gevolge van 
wettelijke verpligting of bepaalde opdragt van eenige auto-
riteit den bijstand verleenen. Maar volgens het artikel genie-
ten ook die personen de hier verleende bijzondere bescherming, 
die bijv. op verzoek van een ambtenaar of van anderen ten 
zijnen behoeve behulpzaam zijn om een wederspannige 
aan te houden. Voor zoover het verzoek direct van den 
ambtenaar uitgaat is hiertegen geen bezwaar, maar het 
gaat naar het oordeel der Commissie te ver de bijzondere 
bescherming ook te verleenen aan personen die door 
anderen zijn te hulp geroepen. Waaraan kunnen dezen 
de bevoegdheid om handelend op te treden ontleend hebben? 

Het geval bedoeld in het tweede lid van art. 193 kan 
zich hier evenzeer voordoen, ui tbewijst op nieuw de nood-
zakelijkheid dat de bepaling algemeen worde gemaakt . 
Hier zou het anders gelden , inclusio unica e^t exclusio 
alterius. 

Het artikel is verduidelijkt. 

Vergelijk over art. 196 de Nota van dei 'heer LE.NTING, 
p. 8. 

Art . 1 0 ? . Het artikel moet naar het oordeel der Com-
m i s s i e vervallen. In de Memorie van Toelichting pag. 119 
wordt opgemerkt dat wat bij dwang poging i s , bij w<ider-
spannigheid een reeds voltooid misdrijf oplevert. Alen zou 
daaruit mogen opmaken dat de Regering vooral daarom 
deze bepaling wenscht op te nemen , omdat naar haar oor-
deel poging tot wederspannigheid feitelijk onmogelijk is. 
Wanneer dit juist is zal evenwel het ontbreken der be -
paling niet kunnen schaden, en wanneer zich daarentegen 
in de praktijk gevallen voordoen die de mogelijkheid der 
poging bewijzen , dan zou dit artikel een beletsel zijn om 
die poging te straffen. 

Eene m i n d e r h e i d wilde het artikel behouden , omdat 
het als bet ware een commentaar vormt op art. 194. 
Door art. 197 blijkt nu dat ook het meest eenvoudige ge-
weld , het ontwringen bijv. reeds het voltooide misdrijf 
vormt. De C o m m i s s i e meent echter dat vrees voor eene 
onjuiste opvatting van art. 194 nog eer gewettigd is als 
art. 197 blijft benouden , omdat dan de reg te r , ten einde 
de ratio van dit artikel te verklaren, een onderscheid zou 
trachten te vinden tusschen de poging en het voltooide 
misdrijf. 

Aan de opmerking is gevolg gegeven. 

Art . 1 9 0 . Op dit artikel volgde in het ontwerp der 
Staatscommissie haar art. 202. De Regering heeft dit 
zonder opgave van redenen weggelaten. Waarom? 
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Volge'is eene ü: i ii il e r lioid 'lor Commiss i e vallen 
<le bepalingen van <*ene reeks volgende artikelen (artt. 20'), 
201, 202, 204, 200, 207) linnen de grenzen van bet 
bier omschreven misdrijf. Wel zijn daar mindere strallen 
gesteld , maar die gradatie kan even goed aan den 
regter worden overgelaten. De Begering neemt een aantal 
schakeringen aan, dikwijls zonder voldoende reden. Onder 
art. 199 vallen toch ook nu eene groote menigte zeer ver-
schillende en zeer ligt.' feiten (zie de lijst in tie Memorie 
van Toelichting n. h. %.). 

De Commiss i e kun zich over hrt algemeen met deze 
beschouwing slechts gedeeltelijk vereenigen. Gelijk bij de 
bedoelde artikelen nader zal blijken bestaat er naar hare 
meening, behouden* enkele uitzonderingen, niet slechts 
verschil in hel quantum der straf maar ook een generiek 
verschil in de misdrijven zelf. Ter vereenvoudiging zou 
echter kunnen sf rekken de iiieensmelting van dit artikel 
met art. 200, door iu art. 199 te lezen: » door een ambte-
naar met de uitoefening van eenig toezigt belast of door 
een ambtenaar i.elast met of bevoegd verklaard tot het 
opsporen of onderzoeken van strafbare feiten enz." 

Vordering. Ten einde allen twijfel weg te nemen of 
ouder vordering ook betel begrepen is, zou liet weuschelijk 
zijn te lezen: bnd of vordering. 

liet feit van art. 202 Staatscommissie valt, 
vdorzoover het strafbaar behoort te zijn , onder 
art. 199. 

Artikel 199 wordt met "206 vereenigd. 

Art. 202. Obk dit artikel moet naar het r.ordeel der 
Commissie behouden blijven, omdat juist hier liet wettelijk 
voorschrift gegeven wordt dat aan het bevel moet ten groud-
slag liggeu en dat adders ten eenen male zou ontbreken. 

Ër kan geen sprake wezen van opzet, wanneer degeen, 
die zich na het bevel niet verwijdert, dat bevel niet heeft 
gehoord. Het zal daarom weuschelijk zijn, dat het gedaan 

worde op eene voor allen verneembare wijze, bijv. bij trom-
melslagof bet opsteken van een vaandel. Regeling van den 
vorm bij administrativen maatregel is dus noodzakelijk. 

Bij bet oorspronkelijk art. 186 der gemeentewet wasvoor 
den vorm der waarschuwing verwezen naar de toen nog te 
maken wet op bet regt van vereeniging. Uie verwijzing 
verviel en de zaak is tot nu toe niet geregeld. 

Het maximum is naar bet oordeel der ('ommissie te laag. 
Zeer belangrijke en gevaarlijke feiten van lijdelijk verzet 
zullen alleen krachtens dit artikel kunnen worden gestraft. 
De Commissie geeft daarom in overweging do strafte stellen 
op gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geld-
boete van ten hoogste zes honderd gulden. 

De straf is verhoogd. 

Art. 203 . Aangeslagen. De uitdrukking is , althans 
volgens de gewoue beteekenis, te eng. Zij zou bijv. niet 
omvatten bekendmakingen op houten borden geschilderd, 
zoo als die te Scheveningen van het waterschap Delfland. 
Men leze daarom liever: » Hij die van wege het bevoegd 
gezag in het openbaar gedane bekendmakingen afscheurt 
enz. " 

Vergelijk de Nota van den heer LE.NTING , p. 8. 

De redactie is gewijzigd. Met het oog op de 
opmerking der Commissie ad art. 502 is bet 
woord »wederrechtelijk" bijgevoegd. 

Verijdelt. Indien het artikel behouden blijft zou ook het 
belemmeren , waardoor liet onderzoek bij de Memorie tan 
Toelichting bedoeld, slechts gedeeltelijk en dus slechts onvoh 
komen effect kan hebben , moeten toorden strafbaar gesteld. 
En indien iu art. 199 beletten iets anders is dan verijdelen, 
moet dan niet hier ook tan beletten sprake zijn? 

Art. 2 0 0 . De redactie van het artikel is niet juist. 
Het is niet-de wet die het uiteengaan eener vergadering 
gebiedt, maar krachtens art. 22 der wet van 22 April 1855 
(Sluatsllad nc. 32) de politie. In bei «e gevallen bestaat 
hier derhalve weigering om te voldoen aan eene vordering 
krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar 
met de uitoefening van eenig toezigt belast. Het artikel 
is dus inderdaad naast art. 199 overbodig. Kr is hoven-
dien naar het oordeel der Commissie geen reden om het 
maximum der wet van 1855, twee maanden, te verlagen 
tot twee weken. 

Art. 200 is , overeenkomstig den wensch der 
Commissie, als overtollig verwijderd. 

Art. 201 . De Commiss i e is, tegen het gevoelen 
der minderheid bij art. 199 vermeld, van oordeel dat dit 
artikel moet behouden blijven. Het bevel tot verwijdering 
geschiedt hier omdat opschudding verwekt wordt Xu is 
het waar dat dit bevel zonder dit artikel ook krachtens de 
artt. 305 en 310 van het Wetboek van Strafvordering en 
art. 24 van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering 
zou kuiuieu worden gegeven, maar liet is weuschelijk het 
feit niet tot die gevaïleu te beperken , en liever in het 
algemeen in het iiier beschreven geval het maken van 
opschudding als motief voor de verwijdering te erkennen. 

Eene m i n d e r h e i d wilde lezen: »opschudding ver-
oorzaakt, of r,a bekomen bevel zich niet verwijdert", 
om ook het feit strafbaar te stellen, dal iemand, bijv. een 
getuige, niet voldoet aan de vordering van deu president 
om zich te verwijtiercu. — De Commiss i e meent 
echter, dat in dat geval altijd opschudding zal worden 
veroorzaakt. 

Nog werd de meening verdedigd, dat hier, waar het 
voornamelijk geldt een misdrijf tegen de justitie, de straf 
zwaarder behoorde te zijn dan in het analoge geval van 
art. 156. Daartegen geldt echter de opmerking, dat stoornis 
van de openbare orde in groote vergaderingen veel ge-
vaarlijker is dau op eene teregtzitting. 

Art. 2 0 3 . Volgeus de bedoeling der Regering (zie 
Memorie van Toelichting, pag. 123) .zouden hier straf baai-
gesteld worden handelingen die aan de verrigtingen en 
üevelen van ambtenaren voorafgaan. Het artikel dient om 
bet voorschrift van art. 25 der wet van 28 Mei 1869 
(Staatsblad u". 97) algemeen te maken. Wat aangaat het 
in dat artikel in de tweede plaats genoem !e feit i het zich 
niet houden aan de bevelen van den burgemeester, krach-
tens art. 22 van bedoelde wet gegeven, mag worden op-
gemerkt dat het reeds valt binnen de omschrijving van 
art. 199. De Memorie van Toelichting heeft dus blijkbaar 
alleen het oog op het eerste deel van genoemd artikel. 
De bedoeling oer Regering wordt echter in het art. 204 
niet ondubbelzinnig weergegeven, omdat men niet zonder 
grond zou mogen volhouden dat een bevel opzettelijk eerst 
kan worden verijdeld nadat het bevel bekend was en dus 
aan de geïnerimineerde handelingen was voorafgegaan. 
De Commissie zoude evenwel niet gaarne met de Regering 
medewerken om de feiten, die zij in de Memorie van Toelich-
ting op bet oog heeft, in net algemeen strafbaar te stellen. 

I Zij herinnert aan het welbekende vooroordeel dat aan drenke-
i lingen niet de noodige hulp wordt verleend, omdat dit later 

de nasporingen der justitie zou kunnen verijdelen. Toch is tiet 
' motief voor de strafbaarstelling der door de Regering 
| bedoelde feiten inderdaad betzelfde motief dat iu het hier 
! vermelde geval algemeen als een onmenschelijk dwaal-

begrip wordt gewraakt Kan liet welligt in sommi-
ge exceptionele gevallen nuttig wezen, de bemoeijin-
gen van particulieren te beperken en als overtreding 
te strallen, algemeene strafbaarstelling ware gevaar-
lijk. Allerminst mag het feit als misdrijf worden ge-

: qualificeerd. De mogelijkheid dat door het verbod, gelijk 
! het thans wordt voorgesteld, het redden van menschen-

levens zou worden verijdeld, weegt, naar het oordeel der 
Commissie, verre op tegen de mogelijkheid dat door de 
ontijdige inmenging van bijzondere persouen de opsporing 
van misdrijven zal kunnen worden bemoeijelijkt. Het artikel 
zal om deze redenen behooren te vervallen. 

Het artikel is vervallen. 
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Art . 21Ï3. Beeda il er op gewezen Ijij de behandeling 
van het, Eerste Boek, dut in sommige gevallen door do 
beteokenis welke aan liet woord •opzettefijk'' wordt toege-
kend de taal geweld wordt aangedaan. De Commissie meent 
dat dit artikel een bewijs is voor do juistheid dezer be-
wering. De redactie van art. 209 der Staatscommissie is 
veel duidelijker. Wil men bet woord » opzettelijk " behou-
den , dan zou men nog beter kunnen lezen: » hij die 
opzettelijk, in strijd met de waarheid, van het gepleegd 
zijn van een stratbaar feit aangifte doet enz." 

Is het maximum hier niet te hoog en zou de straf-
bepaling van het volgende artikel niet voldoende zijn ? 

De redactie der Staatscommissie »wetende 
d a t ' ' is hier inderdaad beter. 

Te hoog schijnt de straf niet. Misleiding der 
justitie brengt , ook indirect, onberekenbaar 
nadeel te weeg. Al heeft men niemand beticht 
(deed men dit dan zou art. 287 toepasselijk zijn) 
een onschuldige kan de dupe worden. 

Art . 2 0 J . Het artikel k a n , daar het feit geheel valt 
in de termen van art. 199 , vervallen. Het daar bedoelde 
wettelijk voorschrift vindt men in art. 42 van het Wet-
boek van Strafvordering. 

Het artikel is vervallen. 

Art . 2 0 8 . Welk is toch het systeem der Regering bij 
het bepalen van de verhouding van gevangenisstraf en 
geldboete? In art. 199 vin.it men 3 maanden of'zeshon-
derd gu lden ; in art. 204 eene maand of drie honderd gul-
den en in art. 208 zes maanden of drie, honderd gulden. 

Eene m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e wilde het geval 
onder 1°. omschreven geheel weglaten. Waar de vervolging 
en de nasporing van misdrijven aan bepaalde personen, de 
ambtenaren van justitie of politie is toevertrouwd, bestaat 
geen zedelijke pligt voor den burger om ook zelf in ieder 
concreet geval ten koste van zijnen medeburger het Staats- j 
belang te bevorderen. 

De C o m m i s s i e wenscht echter, opgrond van hetgeen 
in de xUemorie van Toelichting pag. 124 isaangeteekend, 
de strafbepaling te behouden. 

In den regel is, bij alternatieve bedreiging, 
f 300 gesteld; zoodra de recliter dat maximum 
te laag oordeelt, moet hij tot gevangenisstraf 
overgaan. Er zijn echter misdrijven waarbij 
hooger of lager cijfer wenschelijk is, zonder 
dat juist daarom de gevangenisstraf hooger of 
lager behoeft gesteld te worden. Verhooging 
van de boete kan den schuldige zelfs baten, 
inzoover de rechter dan niet zoo spoedig gevan-
genis behoeft op te leggen. Van eene vaste 
verhouding tusschen beide alternatieve straften 
mag geen sprake zijn. Het karakter van het 
bijzonder misdrijf moet beslissen. 

Weglating van art. 208' ware hoogst onge-
raden. Er bestaat geen plicht om iemand, wien 
ook, te verraden, maar wél om zich te ont-
houden van tegenwerking van de justitie. 

Art . 2 0 9 . De redactie kan veel eenvoudiger worlen 
zonder het minste aan de duidelijkheid te schaden. Door 
de bijvoeging van de woorden »of op andere wijze" wordt 
de voorafgaande opsomming van speciale gevallen geheel 
overbodig. Men leze: »Hij die opzettelijk eenegeregtelijke 
lijkschouwing belet, enz." 

Het woord » verijdelen" maakt vereenvoudi-
ging van redactie mogelijk. 

Art . 2 IO. Op het voetspoor van het Duitsche Straf-
wetboek (zie § 257 in verband met § 52) (1) zou de Com-

(1) § 257, alin. 2. Die Begiinstigung ist straflos, wenn dieselbe 
dem Thatcr oder Thcilncluucr voa einein Angehörigen gewahrt 
worden ist, urn ihn der Bestratung zu entziehen. 

§ 52 alin. 2. Als Angeliürige im Sinne dieses Strafgesctzcs sind 
anzusehen Venvandte and Verschwii^erte aaf- and absteigonder Linie, 
Adoptiv- und Pllege- Kltcrn und-Kinder, Eliegattcn , Geschwister 
und deren Ehegatten, und Vcrlobte. 
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missie de gunstige bepaling van dit artikel ook willen 
uitstrekken lot den verloofde. 

De uitzondering moet naar bet oordeel der Commissie 
beperkt blijven tot de feiten van art. 208. Wil men de 
particuliere; belangen voor de bier genoemde personen een 
overwegend motief achten om de onttrekking van den per-
soo/i des misdadigers aan de justitie te vencnoonen, men 
gaat te ver wanneer men toestaat de ontdekking van het 
misdrijf te verhinderen, door daadwerkelijk in te grijpen 
in den feitelijke» toestand , waarvan de gevolgen veelal 
verder kunnen reiken dan van te voren was te voorzien. 

» Verloof Ie" is in Duitscbland een gansch ander 
begrip dan bij ons. Hier te lande zijn er velen 
die het begrip zeer ruim opvatten ; veel te ruim 
dan dat de wet het vage begrip zou kunnen 
opnemen. 

Art. 210 is thans met art. 208 vereenigd en 
art. 211, 2de lid, wpggelaten. 

Art. 2 1 1 . Het is voldoende in plaats van de woorden 
top openbaar gezng of krachtens regterlijke uitspraak of 
beschikking van de vrijheid beroofd" te stellen » op wet-
telijke wijze van de vrijheid beroofd". 

Daardoor wordt tevens te gemoet gekomen aan de be-
denking dat de bevrijding van voorloopig aangehoudenen , 
krachtens art. 39 van het Wetboek van Strafvordering, niet 
onder het bereik van de in dit artikel vastgestelde straf be-
palingen zou vallen, hoewel het feit volkomen gelijkstaat 
met andere in de Memorie van Toelichting omschreven han-
delingen. Ook in dit geval toch mist degeeu die men zou 
laten ontsnappen de vrijheid • ten gevolge van de tusschen-
komst van clen Staat, verleend uit kracht van de wet". 

Het tweede lid moet naar het oordeel der Commissie 
vervallen. Medewerking met de justitie mag men van de 
hier bedoelde personen in geen geval eischen , feitelijke 
belemmering der justitie blijft in den georderden Staat voor 
ieder ongeoorloofd. De bepaling zou bovendien de bezoe-
ke'n van bedoelde personen in de gevangenissen zeer ge-
vaarlijk maken, en het praktische doch ongewenschte 
gevolg zou zijn eene belangrijke beperking of belemme-
ring van die bezoeken. 

De voorgestelde redactiewijziging zou a a n -
leiding geven tot allerlei chicanes. Zoodra eenige 
informaliteit had plaats gehad, zou men straffe-
loosheid beweren. Het geval van art . 39 Straf-
Tordering is v.el degelijk in de Regeerings-
redactie begrepen. 

Art . 2 1 2 . Wanneer men dit artikel vergelijkt met 
art. 499 , stuit men op de zonderlinge inconsequentie dat 
de ge tu ige , deskundige of tolk, welke in het geheel niet 
verschijnt, hoogstens met eene geldboete kan worden ge-
straft , terwijl dezelfde personen als zij wl verschijnen 
maar weigeren aan hunne wettelijke verpligting te vol-
doen , eene gevangenisstraf kunnen beloopen van zes 
maanden in strafzaken en van vier maanden in andere 
zaken. Het juiste criterium voor het verschil van het feit 
dat hier strafbaar wordt gesteld en de analoge overtre-
ding is dat hier een opzettelijk verzuim wordt bedoeld, 
terwijl bij de overtreding het opzet niet behoeft bewezen 
te worden. Xaar het oordeel der Commissie zou het m i s -
drijf beter aldus omschreven worden; »Hij die wettelijk als 
ge tu ige , als deskundige of als tolk opgeroepen , opzette-
lijk zich onttrekt aan eenige wettelijke verpligting die hij 
enz". Door deze redactie zou art. 213 overbodig worden. 
En bovendien wordt nog een ander bezwaar opgelost, 
dat tegen het ontworpen artikel werd aangevoerd. Wat toch 
deskundigen en tolken betreft kan weigering bij verschij-
ning voor het bevoegd gezag plaats hebben , als zij wei-
geren den eed af te leggen , of te antwoorden op de 
vragen over het onderwerp hunner expertise of ver-
tolking. Maar hoe, bij de omschrijving van het ontwerp, 
als deskundigen of tolken alleen een rapport of vertaling 
bij het bevoegd gezag hebben in te leveren en in dit op-
zigt weigerachtig zijn ? Dan heeft niet plaats eene weige-
ring van een toor het bevoegd gezag verschenen deskundige 
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of tolk. (Zie onder anderen art. 229 Wetboek van Burger* 
Hjke Begtsvordering.) 

Hij de Invoering van dit Wetboek zal overal moeten 
worden nagegaan, welke bepalingen in andere wet-
boeken of speciale wetten geheel of gedeeltelijk worden 
Mabrogeerd. In het bijzonder wordt de aandacbt der 
Begering gevestigd op de middelen van eontrainte welke 
op de feiten, in dit artikel omschreven, toepasselijk zijn. 
Zullen deze blijven gehandhaafd of zHn zij vervangen door 
art. 212V Deze vraag verdient vooral daarom overweging, 
omdat de wijzigingen, welke de wetboeken en andere 
wetten door dit en de volgende artikelen ondergaan , door 
de Staatscommissie niet werden opgenomen onder de wijzi-
gingen, die hare ontwerpen in de wetboeken zouden brengen. 

De voorgestelde redactie is overgenomen. *Niet 
voldoet" is echter beter dun »zich onttrekt''. 
Strafbedreiging brengt, zoolang de wetgever 
niet het tegendeel bepaalt, geene wijziging in 
de bestaande mid elen van eontrainte. 

Art. 214 . Waarom is bet maximum hier hoogerdan 
in de beide voorgaande artikelen ? 

Ook toeval of overmagt is hier denkbaar. Men leze 
daarom : » Hij die opzettelijk niet voldoet enz." 

De straf' van art. 212 kan ook bier voldoende 
geacht worden. Het woord » opzettelijk" is bij-
gevoegd om te doen uitkomen dat de schuï-
dige het bevel moet gekend hebben. Geenszins 
om » overmacht " uit te sluiten ; deze laatste 
is door art. 50 overal stilzwijgend uitgesloten. 

Art. 815. Bestuurder. De Commissie geeft in over-
wegiug tö lezen: Bestuurder of commissaris. Daardoor 
wordt niets beslist aangaande de verantwoordelijkheid of de 
verpligtingen van commissarissen. De regeling van deze 
materie moet worden overgelaten aan het Wetboek van 
Koophandel. Maar indien zij verpligt zijn tot het geven 
van inlichtingen , geldt voor hen dezelfde reden vau straf-
banrheid in de Lierbedoelde gevallen als voor bestuurders. 
De redactie van het ontwerp laat overigens twijfel toe 
over de vraag of de commissaris mede-bestuurder (zie art. 52 
Wetboek van Koophandel) in de termen vau het artikel 
zou begrepen zijn. 

Ook de commissaris is vermeld. 
» Wettelijk opgeroepen to t" is korter en ' 

juister dan de omschrijving in de vroegere re-
d actie. 

Art. 21G. Men leze: »Hij die opzettelijk een regt enz." 
Het geval toch kan zich voordoen dat iemand , ofschoon 
bij regterlijke uitspraak van een regt ontzet, hiervan geen 
kennis draagt. 

Het uitoefenen van een recht is, op zich zelf, 
per se opzettelijk. Het opzet wordt hier het best 
uitgedrukt door de wetenschap dat hij er van 
ontzet was. 

Art. 2 1 " . Ook hier moet gewaakt worden dat de straf 
alleen bedreigd worde tegeu opzettelijke miskenning van de 
beslissingen van het bevoegd gezag. Dat de redactie van 
2°. zoo als zij nu luidt tot onbillijkheden zou kunnen aan-
leiding geven springt in het oog, maar zelfs in het sub 
1°. omschreven geval is het niet onmogelijk dat men bij 
vergissing onderscheidingsteekeneu draagt of daden verrigt, 
ofschoon men weet dat zij behooren tot een ambt dat 
men niet bekleedt. Men kan bijv. bij ongeluk den rok 
en daarmede de onderscheidingsteekenen dragen van een 
ander. Beter ware het, tevenseeuvoudigheidshalvc de beide 
paragraphen vereenigende, te lezen: »Hij die opzettelijk 
de onderscheidingsteekenen draagt of eene daad verrigt 
behoorende tot een ambt dat hij niet bekleedt of waarin 
hij geschorst is." 

Aan de opmerking is gevolg gegeven ; door 
het vooropgestelde > opzettelijk " wordt ook uit-
g sloten het geval dat men met de schorsing 
niet bekend was. 

Art. 218. Moet niet een poütiestrsi worden bepaald 
op het terugkeeren van krachtens art. 'j der wet van 13 
Augustus 1849 (S'naUblad n'. 39) over de grenzen ge-
bragte vagebonden ? 

Art. 14 van genoemde wet straft hen die binnen 5 jaren 
na het bevel van den kantonregter terugkeeren, met ge-
vangenis van acht dagen tot drie maanden. Art. L5: ▼nero-
delingen die tegen eene uitzetting op 's Konings last, 
zonder dat deze is opgeheven, in Nederland terugkeeren 
van drie tot zes maanden. In het ontwerp wordt uitzetting 
op 's KoningS en op 's regters last gelijk gesteld , ook wat do 
Straf betreft. De m i n d e r h e i d der Commiss i e achtte 
dit minder juist. Br is verschil tusschen vreemdelingen, ge-
vaarlijk voor de openbare rust en die geene voldoende 
bestaanniiddelen hebben. De Commiss ie is echter van 
oordeel dat het misdrijf bestaat in terugkeer na uitzetting , 
onverschillig waarom deze werd bevolen; zij meent dat 
het niet noodig en ook niet juist is het motief voor de 
uitzetting tot criterium van een verschil van misdrijf te 
maken, terwijl bovendien de regter voldoende ruimte heeft 
om de verzwarende omstandigheden in aanmerking te nemen. 

Straf te bedreigen tegen terugkeer van over 
de grenzen gebrachte vagebonden komt niet 
noodig voor. Hunne uitleiding heeft een geheel 
tijdelijk karakter. Indien zij na verloop van 
eenigen tijd hier te lande een middel van bestaan 
hebben gevonden, belet niets dat zij terugkeeren. 

Art. 219. verbergt. Indien in art. 471 verbergt iets 
anders is als in art. 472 zijne tusschenkomst leenen tot 
verberging, moet dan niet hier ook de laatstgemelde vorm 
van het misdrijf worden genoemd? Of is dit hier mede-
pligtigheid ? 

» wetende dat enz." is taalkundig beter, want 
er was nog van geene andere onttrekking ge-
sproken dan van die van den schuldige zelven. 

Het leenen van tusschenkomst tot 't verbergen 
moet natuurlijk beoordeeld worden naar de alge-
meene regels voor deelneming. Zie verder ad 
art. 472. 

3de lid. De bijvoeging van »opzettelijk " 
is hier liepaald noodig. Zie art. 223 Staats-
commissie. 

4de lid. »door of" is geschrapt, als on-
mogelijk. 

Zie voorts ad art. 376 en ad art. 54. 

Art. 220. bevoegd gezag. De Commissie geeft in over-
weging te lezen bevoegd openbaar gezag. Ook de besturen 
van particuliere vereenigingen, bijv. kerkeraden, kunnen 
bevoegd zijn om gezag, zoo als liier omschreven wordt, 
uit te oefenen. Toch is, blijkens het opschrift van dezen 
titel, alleen de bedoeling üe krenking van het openbaar 
gezag strafbaar te stellen. 

Het spreekt van zelf dat in den ganschen 
titel slechts openbaar gezag bedoeld is. De ge-
vraagde bijvoeging mag dan ook niet leiden tot 
de redeneering a contrario. 

Art. 231. Wanneer de gunstige bepaling vvn art. 210 
ook wordt uitgestrekt op het geval van art. 209, dan zou 
de consequentie de uitbreiding eischen tot de hier omschreven 
feiten. Be ratio toch is dezelfde. Be Commissie meent echter 
dat dit een argument te meer is voor de beperking van art. 210 
tot de gevallen van art. 208. Be uitbreiding toch ware zeker 
niet te regtvaardigen en in strijd met de regelen eener goede 
justitie. 

Art. 222. Postkantoor. De Commissie geeft in over-
weging te lezen : post- of lelcgraaphkantoor. 

He: xelegraafkantocr is vermeld. 
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Art.. 823. Over de bijvoeging van » verbre-
kutij " , zie ad art. 338 in fine. 

Art. 224. Art. 1 der wet van 12 December 1817 {Staats-
llud n*. 33) bedreigt ook straf tegen hem, die bet overgaan 
van militairen uit bet eene eorpa in bet andere onder 
vreemde ol verdichte namen of op andere bedriegelHke wijze 
bevorder':. Dit la geen desertie. Wanneer,zoo alsdeMemo-
ric van Toelichting, pag. 1M, zegt, art. 294 de wet 
van 1817 vervangt, en deze dus bij de invoeringswet sou 
worden ingetrokken, sou bet feit straffeloos zijn. is dit 
wenschelijk ? 

Speciale strafbepaling is onnoodig. Tenzij er 
falsum is, kan de militaire administratie zelve 
wel sorgen dat bare registers juist en bare con-
tróle scherp is. 

Vergelijk overigens het regeeringsantwoord 
ad art. 112. 

Art. 325. Volgens de Memorie van Toelichting is in 
de meeste gevallen , welke onder de benaming van feite* 
lijke insubordinatie vallen , reeds voorzien door de straf' 
bepalingen tegen de commune misdrijven. 

De deelneming aan feitelijke insubordinatie, voordeweU 
nige gevallen waarin zij niet de kenmerken vaneen gemeen 
misdrijf draagt, als een bijzonder misdrijf strafbaar te stellen , 
acht de Commissie overbodig en gevaarlijk, omdat het voor 
den burger dikwijls zeer moeijelijk is zich do begrippen 
van militairen te dezer zake duidelijk te maken en zich 
van het strafwaardige van bedoelde feiten te doordringen. 

Wanneer men zich hier bepaalde tot eene bijzondere 
strafbedreiging tegen deelneming aan de beide ook in 
art. 110 afzonderlijk genoemde feiten van oproer en muiterij, 
zou, naar het oordeel der Commissie, op volkomen vol-
doende wijze tegen vergrijpen tegen het militair gezag 
zijn voorzien. 

Zie t. a. p. ad art. 110. In oorlogstijd laat 
zich bevordering van muiterij of oproer onder 
liet krijgsvolk niet denken zonder den wil om 
den staat tegenover den vijand te benadeelen. 

Nu de insubordinatie door oproer of muiterij 
vervangen wordt, moet de straf niet lager zijn 
dan in art. 19(5. 

Art. 22G. aanwerft. De opvatting der Commissie is 
immers juist, dat aanwerven niet is het overhalen of over-
reden van iemand om in vreemde krijgsdienst te gaan, 
maar bet aannemen van vcrbindte.dsscn tegen zeker hand-
geld of andere voordeelen V 

Zoolang geene bepaalde verbiiidteuis bestaat, 
heeft men wu\ geworven, maar uizïaangeioorven. 

Art. 227. door verminking. Deze woorden moeten naar 
het oordeel der Commissie vervallen , opdat de omschrijving 
van het misdrijf ook de andere wijzen omvatte waardoor 
men zich voor de dienst ongeschikt kan maken, bijv. door 
borstaandoeniugen te bevorderen, welk feit zich werkelijk 
hier te lande moet hebben voorgedaan. Er is geen reden 
om te onderscheiden. In de laatste alinea zouden dan de 
woordeu: de ver nanking, moeten vervangen worden door 
de woorden : het feit. 

Bovendien moet naar het oordeel der Commissie voorzien 
worden in het geval van misleiding of bedrog, wanneer 
de dienstpligtige niet werkelijk voor de dienst ongeschikt 
gemaakt wordt, maar middelen worden aangewend om zich 
door geveinsde of voorgewende ongeschiktheid aan de dienst 
geheel of ten deele te onttrekken. Zoo straft ook § 143 
van het Duitsche wetboek hem, die met dat doel » auf 
Tauschung bereclinete Mittel anwendet". 

Aan de eerste opmerking ia voldaan. 
Wat het andere punt betreft, de noodzakelijk-

heid voor deze uitbreiding der strafbepalingen 
der wet van IÜol is niet gebleken. 

TITEL IX. 

Art. 228. (di.i. 3. Verklaring onder eede. De Code 
Pénal straft meineed alleen als misdrijf jegens bijzondere 

personen. Doch de Memorie van Toelichting beweert 
(pag. 130): » straf baar is de wederregtelyke schending van 
c"ii door de wet erkenden waarborg . Aldus ook vroegere 
ontwerpen en nieuwere wetgevingen, intusseben is er, naar 
bet oordeel van eene minderheid der Commissie, een 
mr groot onderscheid in uttrd rus.--ei.eii m^nwod in strafzaken 
en burgerregteujke gedingen en meineed In belasting-
Enken. He1 eerste feit Is In de rolksov rtuiging een zwaar 
vergrijp, bet laatste wordt meer als eene ontduiking van 
de wel beschouwd. De eed is in bet eerste geval meer 
eene plegtige betuiging der waarheid, in bet laatste meer 
eene wettebjke formule. Meineed in strafzaken of in civile 
gedingen komt dan ook betrekkelijk zeldzaam, in be-
uistingzaken zeer menigvuldig voor. Het komt daarom 
aan de minderheid voor dat het maximum voor een valsohen 
belastingeed ongeremd hoog is. De Commissie is bet met 
deze beschouwingen niet eens, De meineed blijft ook in 
financiële zaken meineed, eene onwaarheid opzettelijk en 
met voorbedachten rade uitgesproken , met de wetenschap 
dat de wet de verklaring der waarheid eischt. Wanneer 
het waar is dat aan den belastingeed weinig waarde wordt 
toegekend, dan wordt het tijd uat deze opvatting worde 
te keer gegaan, of dat de belastingeeden niet tezenrwor* 
tien vermenigvuldigd, maar de meening dat het afleggen 
van den eel eene bloote formaliteit zou zijn moet niet 
worden gesanctioneerd. In de ruimte van de strafbcdrei-
ging vinde de regter het middel om de omstandigheid, dat 
bij belastingseed de verleiding veelal groot is , tot haar 
regt te doen komen. 

De Minister deelt geheel de beschouwingen 
van de meerderheid over de belasting-eeden. 

Alinea 3. De Commissie is van oordeel dat de redactie 
van het ontwerp niet duidelijk is. Het zou betwijfeld mogen 
worden of de suhjective meening van hem, die zijne verkla-
ring moet bekrachtigen, al of niet beslissend wordt geacht 
over de vrang of die bekrachtiging zal bestaan in den eed 
of wel in de eenvoudige formele belofte of bevestiging. 
Eene minderheid achtte het wenschelijk, eindelijk aan 
de verwarring- en dubbelzinnigheid, welke te dezer zake 
in onze wetgeving heerscht, een einde te maken door de 
uitdrukkelijke verklaring, dat aan de belofte of bevesti-
ging dezelfde kracht wordt toegekend als aan den eed. 
Het gaat niet aan dat zulk eene gewigtige zaak wordt 
beslist naar het inzigt van verschillende collegien en amb-
tenaren over de interpretatie van uitdrukkingen die voor 
meer dan één uitleg- vatbaar zijn en bovendien in ver-
Bühillende wetten verschillen. De Commissie is het met 
deze meening in zoover eens dat zij van de wenschelijk-
heid eener wettelijke regeling ten volle overtuigd is. Zij 
acht echter het Strafwetboek idet de plaats om deze netelige 
quaestie uit te maken, eensdeels omdat zij ingrijpt in 
onzegeheele wetgeving, anderdeels, omdat het lot van het 
wetboek niet mag in gevaar worden gesteld door eene beslis-
sing, die voor velen van overwegen:l belang is, wanneer 
die beslissing niet een noodzakelijk element vormt van de 
voorgenomen regeling van het strafregt. De Commissie 
wenscht derhalve hier alleen duidelijk te maken dat in 
alle die eventuele gevallen waarin belofte of bevestiging 
door de wet met den eed gelijk worden gesteld, de straf 
voor eene valsche verklaring dezelfde zal zijn als voor 
meineed. Zij acht het nojdig uit te drukken dat de ver-
klaring door de wet met den eed. moet worden gelijk ge-
steld om allen twijfel weg te nemen nopens de vraag of 
de subjective meening van hem die haar moet afleggen te dier 
zake in ieder bijzonder geval, ook terwijl de wet de be-
veegdheid van keuze niet uitdrukkelijk verleent, voldoende 
zou zijn. De Co in missie wil daarom de alinea lezen: 
> Met den eed staat gelijk de belofte of bevestiging waar-
aan de wet dezelfde kracht heeft toegekend." Eene min-
derheid wil ook de vraag openlaten of de wet al dan niet 
de gelijkstelling moet vaststellen , maar in ieder geval, 
waar de verklaring werkelijk met den eed wordt gelijk 
gesteld , waar eene verklaring als gelijk staande met eed 
afgelegd is, de verkrachting der waarheid gelijkelijk 
strafbaar stellen. Ten einde dit duidelijk te maken en het 
bezwaar uit den weg te ruimen, dat de redactie van 
het artikel zou kunnen geacht worden de zaak te ue-
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slissen ten voordoek; van de bevoegdheid tot vrije keuze, 
geeft zij in overweging te lezen: » Met den ee I staat ge-
lijk de belofte of bevestiging, wanneer deze voor den eed 
in de plaats treedt. " 

De redactie ia , door terugkeer tot die der 
Staatacommiaaie, verduidelijkt. Onder *krachtrus 
de w e t " is ook liet wettelijk voorschrift be-
grepen. 

Art . 2 2 » . l ü . verzwijgt. Men leze op het voetspoor 
van het Duitsehe Strafwetboek , § 157 : (1) * ontkent ofier-
zwijgt". Niemaud behoeft zichzelf te beswaren. 

• Strafvervolging." De Commieaie zou hier willen lezen: 
»Strafvervolging ter zake van misdrijf", zoo als in het 
Duitsehe Strafwetboek t. a. pi. Het gaat te ver een meineed 
niet te straffen , omdat de waarheid den meiueedige aan de 
veroordeeling voor eene overtreding zou hebben blootge-
steld. Bovendien zou deze redactie een ander bezwaar op-
lossen. Kaar de bedoeling der Regering moet ook de mein-
eed in belastingzaken worden gestraft Toch zou de mede-
deeling der waarheid hem , die in belastingzaken den 
valschen eed zal afleggen , aan strafvervolging kunnen bloot-
stellen. Immers hij zou door verzwijging van feiten , door 
te lage aangifte als anderzins , althans in den regel , boete 
verschuldigd zijn. Derhalve zou in den regel vervolging 
voor meineed in belastingzaken door de bepaling van dit 
artikel onmogelijk zijn. Wel is vaa r zal de speciale wet 
zich moeten rigten naar de algeineene beginselen van 
strafregt in het wetboek geformuleerd, niet omgekeerd 
de redactie van het wetboek met de bepalingen der spe-
ciale wetten moeten rekening houden, maar het is toch 
ontegenzeggelijk een voordeel, dat de bedoeling van den 
wetgever, ook zonder herziening van het systeem der 
hoetebedreiging in belastingzaken gevolgd, hare uitwer-
king niet zal missen. De Commissie gaat bij deze be-
schouwing uit van de stel l ing, dat in het stelsel van 
dit wetboek alle straf bepalingen in belastingwetten het 
karakter van overtredingen hebben. 

Eene m i n d e r h e i d de r C o m m i s s i e zou het geheide 
artikel willen doen vervallen. Volgens haar is opzettelijke 
vervalsshing der waarheid altijd zedelijk ongeoorloofd, en 
mag ook de wetgever de straffeloosheid in geen geval uit-
sprekeu. De C o m m i s s i e deelt in dit gevoelen niet. Zij is 
van oordeel d a t , wat rr zijn moge van da zedelijke ver-
pligting om in de hier bedoelde gevallen de waarheid te 
spreken, de Staat evenmin als in het geval van art. 210 
de met-opolfering van zoo groote individuele belangen aan 
het algemeen welzijn met straf mag bedreigen, terwijl 
bovendien, wat de uitzondering sub 2°. betreft, de Staat 
zelf, door de bevoegdheid tot verschooning te verkenen, 
erkent dat zij het getuigen der waarheid niet als pligt 
oplegt. De consequentie vordert echter uitbreiding van liet 
ar t ikel , hoewel ue straffeloosheid zich niet zoo ver behoort 
uit te strekken als in art. 210 , omdat de regtschennis in 
dit geval grooter is. De Commissie zou daarom in het geval 
sub 1°. willen lezen : » waarvan de mededeeling hem , zijn 
echtgenoot of bloedverwanten in de regte lijn aan straf-
vervolging enz." 

2°. Tegen deze redactie geldt het bazwaar, dat de 
gunstige bepaling ook zou gelden wanneer het de eigen 
schuld van den getuige was , dat hij niet opmerkzaam 
werd gemaakt op zijne bevoegdheid om zich te verschoo-
nen , bijv. indien een getuige , om ten voordeele van den | 
beklaagde eene valsche getuigenis te kunnen afleggen , j 
het feit van bloed- of aanverwantschap opzettelijk had | 
verzwegen. De Commissie geeft daarom in overweging i 
aan de zinsnede de woorden toe te voegen : » tenzij hij 
opzettelijk zijne betrekking als echtgenoot, bloed-of aau-
verwant heeft verzwegen". 

(1) Deze bepaling vermindert de straf op meineed van een ge-
tuige of deskundige gesteld tot de helft ten hoogste en één vierde 
ten minste „ wenn ilie Angabc der Wtkrktil gegen ihn selbst eine 
Verfolgung wegen eines Verbreehcns oder Vergehens naeh sich 
ziehen konntc ". 

Ten slotte zij nog gevraagd of omkooping tot meineed 
niet gestraft moet worden als de meineed nut gevolgd i s , 
evenzeer als omkooping gestraft wordt in do artt. 191 en 
192. In alle buitenlandsclie wetten wordt het feit straf baar 
gestald. 

De kritiek der Commissie heeft den Minister 
bevestigd in de overtuiging dat dit artikel he-
hoort te worden weggelaten. 

Zoo als de Commissie elders (ad art. 208) 
erkent , er is groot verschil tusschen niet-
medewerken en tegenwerken. Het beginsel dat 
men nooit hetzij zich zelven , hetzij een zijner 
naaste betrekkingen behoeft te bezwaren, moet 
ongetwijfeld het Openbaar Ministerie tot groote 
kieschheid bij het dagvaarden van getuigen en 
den rechter tot dezelfde kieschheid bij de onder-
vraging nopen. Maar het mag niet daartoe 
leiden dat men als getuige DUS GKVHAAGD (1) 
straffeloos verklaren mag niet te weten wat 
men wel degelijk weet , of, onverplicht getui-
gende, valach getuigen mag, want door een 
of ander brengt men valsch bewijsmateriaal in 
't geding waarvan een onschuldige derde de 
dupe kan worden. Wil in de gevallen in dit 
artikel behandeld, de rechter een geringe straf 
opleggen, het staat hem vrij. Maar de wet-
gever mag niet als beginsel aannemen dat het 
misdrijf van art. 228 soms straffeloos is. Geen 
misdrijf zelfs is er, waarbij dergelijke afwij-
king van het strengzcdelijk beginsel in de ge-
volgen zoo bedenkelijk zou zijn. 

Wat omkooping tot meineed betreft, zij staat 
gelijk met die tot eenig ander misdrijf (art. 57 !). 
De vergelijking met art. 191 en 19^ gaat niet 
op , want daar geldt het eene omkooping d ie , 
afgescheiden van 't gevolg, op zich zelve een 
vergrijp tegen het openbaar gezag is. 

De Commissie erkent dat het gevaarlijk is in de wet 
eene uitzondering te sanctionueeren op den regel dat ieder 
verpligt is de waarheid te getuigen. Maar daartegenover 
staat dat het een algemeen aangenomen beginsel is dat 
niemand zich zelf behoeft te bezwaren; nemo tenetur edere 
contra se. De ge tu ige , wieu in het algemeen gevraagd 
wordt de waarheid te zeggen, moet wel zich zelven, zoo 
hij de dader i s , denonceren. Door zich zelven niet als dader 
op te geven benadeelt hij altijd indirect den beschuldigde, 
ook al beschuldigt hij hem niet. Wegblijven zal in den 
regel niet baten, want de getuige kan worden gehaald 
en die wegblijft of weigert te getuigen vestigt juist 
daardoor de aandacht en de verdenking op zich zelf. De 
Staat mag iemand niet i:i tweestrijd brengen tusschen zijn 
pligt als burger en zijn pligt als vader of echtgenoot, of 
wel tusschen zijn pligt en zijn vaak aan zelfbehoud gren-
zend eigenbelang. Dit is ook de regtsgrond der verschoo-
ning. Het zou dus ten strengste moeten worden afge-
keurd, indien men , door met het oog op dit artikel ver-
dachten als getuigen op te roepen, achter de waarheid 
poogde te komen. Niettemin is het niet te ontkennen, 
dat ook hier veel afhangt van de omstandigheden. Als 
iemand, om zelf welligt eene kleine straf te ontgaan, 
een i.nder blootstelt aan zware straf, of om zich te ont-
lasten een ander valschelijk beticht, behoort straf, zelfs 
ernstige straf niet uit te blijven. Eenige straf, zij het ook 
een zeer l igte , is altijd verdiend. Het Duitsehe Wetboek 
schrijft dan ook alleen strafverligting, niet straffeloosheid 
voor. De Commissie kan zich op deze gronden met het 
weglaten van het artikel vereeuk-en. 

TITEL X. 

De Commissie deelt in het gevoelen van den Raad van 
State (advies pag. 38), dat de strafmaxima in dezen titel 

(1) Het verzwijgen van datgene waarnaar niet gevraagd wordt 
valt van zelf buiten art. 228. 
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niet zwaar genoeg zijn. § 140 van het Dultiche Strafwet* 
hoek bedreigt tuohthuisstraf (vijftien jaren)raet een mini-
mum van twee jaren , de Code Pónal den dood, de wet 
van 29 Junij 1854 tuchthuis van vijf tot twintig jaren. 
De Memorie van Toelichting, p. 133, achteene bijzondere 
strafverhooging voor werklieden bij de Munt overbodig. 
Daarom te meer moet liet; maximum in art. 230 en vol-
gende worden verhoogd. De Commissie geeft in overwe-
ging het hoogste maximum te brengen op negen jaren. 

De bedreigde straffen werden, volgens art. 
235 , voor ' t geval deze misdrijven ten aanzien 
van nationale munt gepleegd worden , niet Vs 
verhoogd; inderdaad was dus op het misdrijf 
van art. 230 acht jaar gesteld. Het is meer 
practisch het meest gewone geval op den voor-
grond te pluatsen en, voor 't geval de inis-
drijveu ten aanzien van bwilenlundscke munt 
gepleegd worden , de straffen te verminde ren 
(art. 212 nieuw). Daardoor wordt de rechter ook 
ontheven van de verplichting om in de meest 
voorkomende gevallen altijd twee artikelen in 
zijn vonnis 1e insereeren. 

In den regel is meineed de daad van het 
oogenblik, valsche munt een werk van 
langen adem, soms zelfs een handwerk. De 
verhouding van zes tot negen schijnt dan ook 
uiet ongepast. 

Art . M O . Bene m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e sloot 
zich aan bij het advies van den Raad van State (p.39). Zij 
was van oordeel da t , eren als in art. 160 Code Pénal Beige , 
het namaken of vervalsenen van muntspecien of muntpapier 
onafhankelijk van het oogmerk moet worden strafbaar 
gesteld. Het zal altijd hoogst moeijeUjk zijn te bewijzen dat 
uitgifte het oogmerk der muntvervalscbing is. Kr is 
geen bezwaar om het namaken op zich zelf strafbaar te 
stellen ; in de zeldzame gevallen dat scherts het oogmerk 
is , zal dit wel zoo duidelijk zijn dat eene vervolging door 
het Openbaar Ministerie niet te vreezen is. 

De C o m m i s s i e schaart zich aan de zijde van de He-
geering (zie rapport p. 27). Moeijelijkheid van bewijs zou 
in het stelsel der minderheid het motief worden om zon-
der bewijs te kunnen veroordeelen ; want dat het oogmerk 
om het geld uit te geven een element is van het Strafbaar 
feit, dat het karakter van valschheid medebrengt de be-
doeling om het nagemaakte voorwerp voor echt en waar 
te doen houden , wordt niet betwist. Bovendien zal men 
in den regel eerst door de uitgifte der valsche munt op 
het spoor komen der valsche munting. Het zou evenwol 
de vraag zijn of het namaken van munt zonder oogmerk 
om haar in circulatie te brengen niet als overtreding zou 
moeten strafbaar worden gesteld. De consequentie schijnt 
dit te eischen, wanneer men er op let dat art. 494 de 
eenvoudige vervaardiging der daar bedoelde drukwerken 
met straf bedreigt, ook voor het geval dat die drukwerken 
onder den vervaardiger blijven berusten. Hetzelfde motief 
dat daar geldt , en evenzeer bij het misdrijf van art. 23(3 
— het gevaar voor circulatie van valsche munt of munt-
papier, — pleit ook voor de strafbaarstelling van het na-
maken van munt zonder oogmerk om te misleiden ; even-
wel alleen als overtreding. 

De C o m m i s s i e geeft voorts in overweging alsnog gevolg 
te geven aan het voorstel van den Staatsraad mr. BACIIIUNK , 
(zie advies van den Raad van State pag. 62) om eene 
nieuwe alinea aan het artikel toe te voegen, behel-
zende eene bijzondere strafbepaling tegen het namua-
ten. Het namunten , het wederregtelijk vervaardigen van 
mun t , overigens voldoende aan alle voorwaarden van de 
Rijksmunt, is een misdrijf dat niet op ééne lijn mag gesteld 
worden met het vervalsenen der munt. Het namunten 
moet als misdrijf worden gestraft, omdat, ook al ware het 
oogmerk van winstbejag uitgesloten, den particulier niet 
mag toegelaten worden de stempels te gebruiken, welke 
bet merkteeken zijn voor den Staatswaarborg. Benadeeling 
van derden wordt evenwel niet bedoeld, en het is daarom 
wenschelijk het misdrijf van dat van valsche munt te on-
derscheiden. 

De m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e vereenigt zich echter 

met het gevoelen der Regering (zie Rapport pag. 27), 
dat het zoogenaamde » namunten" is begrepen onder 
» namaken " en daarom niet afzonderlijk strafbaar gesteld 
behoeft te worden, /onder winstbejag zal het namunten 
wel zelden geschieden, en mogt dit soms het geval zijn, 
dan kan de straf des noods tot één dag afdalen, maar 
ook bij nauiunting heeft men te doen met » valsche " 
munt. 

Zonder oogmerk om te gebruiken (resp. uit 
te, geven) is geen falsuni (resp. valsche munt) 
bestaanbaar. Het oogmerk zal in den regel uit 
de omstandigheden blijken. Voor zoover het in 
een zeldzaam geval niet blijkt, mag men geen 
falsuni lingeeren. 

Tegen het voorstel om de overtreding van 
art. 494 uit te breiden tot het vervaardigen of 
verspreiden van stukkeu metaal op muntspecien 
gelijkende, bestaat in beginsel geen bezwaar. 

Namunten is niets anders dan namaken; als 
de wet er van zwijgt, is 't onder art. 230 
begrepen. Is er echter reden het met eene lagere 
straf dan de gewone te bedreigen 'i De Minister 
ontkent dit. Wanneer zal de particulier (terwijl 
de munt tijdelijk voor hem gesloten is) met 
voordeel standaardgeld (voor pasgekl waarbij 
namunten ten allen tijde voordeelig i s , schijnt 
men geene bijzondere bepaling te wenschen) 
maken van precies hetzelfde gehalte en hetzelfde 
gewicht als het echte 'i Alleen dan wanneer 
(gelijk in den laatsten tijd met het zilver het 
geval was) de waarde van het metaal aanzienlijk 
lager is dan de muntwaarde. Wil dit dan zeg-
gen dat door zijn daad (aangenomen natuurlijk 
dat hij het geld als echt wil uitgeven) geen 
nadeel wordt teweeg gebracht ? Wordt de valsch-
heid ontdekt dan is benadeeld hij die het stuk 
voor echt ontvangen heeft; wordt zij niet ont-
d e k t , dan wordt de Staat benadeeld , wan t 
deze zal dan later eene te grootere hoeveelheid 
munt met schade hebben in te trekken of had 
zelf het voordeel kunnen genieten. W e l n u , 
dit een of ander nadeel kan aanzienlijk grooter 
zijn dan dat hetwelk door het maken van valsch 
pasgeld met lager dan het vereischte gehalte 
wordt te weeg gebracht. 

Art. 2 3 ï . Met het oogmerk. Zie ad art. 230. Uit de ver-
gelijking van dit artikel met art. 234 , blijkt dat hier 
gestraft wordt de eerste uitgifte, de émission, terwijl in 
art. 234 straf bedreigd wordt tegen het uitgeven van 
valsch papier of valsche munt die reeds als echt in cir-
culatie gebragt is geweest. Volgens de letter van dit 
artikel zou echter elk uitgeven binnen het, bereik der 
bier bedreigde straf va l len , en zou dus de uitgever in het 
geval van art. 234 het bewijs moeten leveren dat hij het 
valsche stuk voor echt en onvervalscht had ontvangen , 
een bewijs dat in den regel niet mogelijk is en ook den 
beschuldigde niet mag worden opgelegd. De Commissie 
geeft daarom in overweging te lezen, in plaats van 
» uitgeeft" : » in omloop brengt". 

Met het oogmerk. Het is volstrekt de bedoeling-
niet , in dit artikel alleen de eerste uitgifte te 
treifen en in art. 234 elke verdere uitgifte. Over-
eenkomstig de letter en de duidelijke aanwij-
zing in de Memorie van Toelichting, wordt in 
art. 231 elke uitgifte bedoeld tenzij de uitgever 
zelf ' t stuk ais echt had ontvangen. Hij dus 
die valsche munt des bewust aanneemt en des-
bewust weder uitgeeft valt in art. 231 , on-
verschiilig of die munt al dan niet reeds ge-
circuleerd heeft. 

Bij bet mondeling overleg heeft de Commissie den Mi-
nister er 
het stuk 

op gewezen dat het feit, dat de uitgever zelf 
als echt had ontvangen zeer moeijelijk zal te 

lewijzen zijn, zoodat de beklaagde zal kunnen veroordeeld 
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worden voor hot zwaardere feit vim art. 231 uok als iu-
derdaad het liptere van urt. 234 aanwezig is. De Minister 
liacl geen bezwaar om MD deze bedenking 1e gemoei Ie 
komen door in de omschrijving van het misdrijf in urt. 2:51 
all element op te nemen (lat de verval SOhing den dader 
bekend was toen hij de valsche stukken ontving. 

Art . 2 3 2 . Mei het oogmerk. Zie ad art. 230. 

Art . 2 3 3 . Uitgeeft. Men leze : » in omloop brengt". Zie 
ad art. 231. 

De Minister verwijst naar art. 231. 

Art . 2 3 4 . Het is wensehelijk te le ien: » Hij die opzet* 
telijk enz." Ook nadat de valschheid den uitgever bekend 
was geworden , zou de uitgifte zelve weder hij ongeluk 
kunnen plaats vinden. De woorden » voor echt, onvervalseht 
en voor ongeschonden ontvangen " moeten daarentegen ver-
vallen. Hot bewijs van dit feit is mouijelijk te leveren. Door 
het. onderscheid tusschen de eenvoudige uitgifte in dit artikel 
en het in omloop brengen, in art. 231 is liet ligtere feit van 
dit artikel voldoende gekarakteriseerd. 

» Opzettelijk'' is er bijgevoegd- Doch nu ook 
in de artt. 2 3 1 , 233 , want ook in de daar be-
doeldegevallen kan men » bij onge luk" uitgeven. 

Tengevolge van de nadere wijziging in de artt. 231 en 
233 zijn de woorden: » voor echt, onvervalseht en onge-
schonden ontvangen" vervallen. 

Art . 2 3 6 . Hier en in de artikelen 244 en 255 
is thans tevens verbeurdverklaring bedreigd. 
Art. 43 spreekt niet van voorwerpen die tot het 
plegen van misdrijf nog slechts bestemd waren. 

Aan het einde van dezen titel wenseht de Commissie 
nog opmerkzaam te maken op het volgende: 

1°. Waarom worden hier geene bepalingen opgenomen 
als in artt . 171 en 172 (1) van den CodePónsJ Beige? 

Tot bijzondere bepalingen als die van de 
artt. 171 en 172 O. P. Beige, ges-en onze uiunt-
wetten geene aanleiding. Het feit zou ook alleen 
kunnen gepleegd worden door ambtenaren en 
dus niet in dezen titel tehuis behooren. 

2°. Moet niet evenzeer voorzien worden tegen het feit, 
dat echte afgekeurde muntbiljetteu , door iemand ft&fdoor 
misdrijf verkregen , (bijv. onder schcurpapier gekocht) in 
circulatie worden gebragt nadat de afkeuringsstenipel 
door hem was weggemaakt V Of valt dit feit in de ter-
tnen van art. 246? Het geval heeft zich in de praktijk 
voorgedaan , met veroordeeling wel is waar in eerste in-
ótantie maar met ontslag van regtsvervolging in appel. 

De administratie die munt bil jetleii u/keurt, 
heeft te zorgen dat zoo iets onmogelijk is. 

TITEL XI. 

Ook in dezen titel zijn de stro f maxima , naar net oordeel 
der Commissie, te laag. 

De straf in art. 238 behoort lager te zijn.'an 
die in art. 247 en hooger dan die in art. 24ti. 
Bij de kleine verhooging is deze evenredig" i 
heid in 't oog gehouden. 

(1) Art. 171. Ceux qui se rendrnnt eoupaliles «ie fraude dan» Ie 
ehoix de» échantillona destinés, en exéeution de la In monetaire, 
a la véritieation du titre et du poids AM monuaies dor et d'argent, 
geront eoudamnés aux travaux torcés de uuin/.e a vtagt ann. 

Art. 172. Ceux qui auront eommis eette Iraude dans Ie ehoix des j 
èchantillons de monnaics dun autre métal seront punis de la réclusion. I 
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Art 23»*. liet artikel is, meent de Commissie, te, 
Limitatief. Het is reeds nu onvolledig door het ontbreken 
der spaarhankiagals. (Zie art. 22 van het ontwerp van wet 
op de postspaarbank. Gedrukte stukken zitting 1879-18.N0 
O . 48 ) . Zoo is het mogelijk dat binnen korter of langer 
tijd weder andere zegols zullen worden ingevoerd. In de 
uitleveringswet b. v. worden telegramsegels niet genoemd 
omdat ze tijdens de vaststelling nog niet bestonden. Men zou 
daarom in 1°. liever lezen : » hij die van Rijkswege u i t -
gegeven zegels namaakt enz." Zie overigens ad art. 4. 

De redactie is gewijzigd. 

Art . 2 3 0 . Betwijfeld werd of de verhouding van straf 
van artt. 239 en 238 wel juist is. Ken valsch merk, op 
zilveren of gouden voorwerpen is voor een leek niet ge-
makkelijk te ontdekken . terwijl dit niet in gelijke mate 
het geval is met de zegels van art. 238. Daartegen werd 
opgemerkt dat d« moeijelijkheid ook daar kan bestaan. 
Men denke aan den postzegelfabrikant die postzegels 
geheel gelijk aan de echte voor zich zelf zou maken. 
Maar waarom is de straf dan in beide gevallen niet gelijk? 

Ten aanzien van de moeijelijkheid der ont-
dekking bestaat tusschen beide gevallen geen 
zeker verschil. Daarentegen wordt het feit van 
art. 238 veel gemakkelijker dan dat van art. 231) 
op groote schaal gepleegd. Ook mag uien niet 
vergeten dat sommige dezer zegels (bijv. posl-
zegels) niet zelden als betaalmiddel dienst doen. 

Art . 2 4 0 . Met het oogmerk. Men zie ad art. 230. 
De Commissie kan der Regering (zie Mem. v. Toel., 

p. 134) niet toegeven dat art. 199 eene strafbedreiging 
tegen het wegmaken van gestelde merken van afkeuring 
zou overbodig maken. Wanneer het artikel inderdaad in 
dien zin mogt worden opgevat, dan zou ook art. 243 
overbodig zijn. Ligt echter niet in het woord ondernomen 
in art. 199 de beteekenis dat de handeling nog niet geheel 
is uitgevoerd en afgeloopen? Maar zelfs al ware het juist 
dat het bierbedoelde feit zou vallen binnen de omschrijving 
van het misdrijf van art. 199, dan nog zou het naar het 
oordeel der Commissie wensehelijk zijn , het misdrijf afzon -
derlijk te omschrijven en strafbaar te stellen. In de eerste 
plaats is het maximum van art. 199 voor het bierbedoelde 
feit onvoldoende, vooral ook met het oog op het gelijk-
soortige bij art. 243 strafbaar gestelde feit, en vervolgens 
is het ook theoretisch onjuist om feiten welke genere be-
hooren tot de hier omschreven misdrijven , naar eene a l -
gemeene bepaling als een vergrijp tegen het openbaar 
gezag te bestraffen. De Commissie geeft echter in o\ er-
weging het feit niet op te nemen in dit artikel, maar 
in een afzonderlijk artikel onmiddellijk vóór art. 2 4 3 , waar-
mede het in aard geheel overeenkomt. 

Art. 243 handelde niet over het wegma-
ken van merken maar over het gebruiken , 
verkoopen enz. van zegels, reeds vroeger g e -
bruikt en waarvan de merken, (voor zoover die, 
gelijk bij postzegels, tot teeken van dat vroeger 
gebruik , daarop geplaatst werden) reeds VWP-
wijderd waren. 

Door art. 221 nieuw.v.m dan wensch derCom-
missie voldoende, acht de Minister het dan ook 
tevens noodig aan art. 243 eennieuw eerste lid 
toe te voegen. Daardoor verdwijnt dan de anoma-
lic dat hij die het op het postzegel geplaatst merk 
doet verdwijnen, slechts met de straf van art. 
199 en daarentegen de gebruiker met de zoo-
vee] zwaardere van art. 243 zou gestraft worden. 

Art. 2 4 2 . Het artikel vermeldt niet het » binnen het 
Rijk in Kuropa invoeren ", zoo als de artt. 231 . 233 , 253 
» omdat" , zegt de Memorie van Toelichting, p. 134, »daar-
vau alleen ten opzigte van geld en bankbiljetten als cir-
culatiemiddel moet worden gewag gemaakt." De reden 
is niet duidelijk. Waarom kan de terminologie van art. 
231 ook hier niet worden gevolgd ? Postzegels kunnen boven-
dien wel degelijk als circulatiemiddel worden aangemerkt. 
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Aan de eerste opmerking is voldaan. Klaar 
ook in art. 243 aont de Minister deselfde b\jvoe-
ging noodig. Dat Nedarlandsebe gebruikte post* 
zegels in liet buitenland van het postmerk wor-
ilcii ontdaan en daarna bier worden ingevoerd 
om andermaal gebruikt te worden, u even 
mogelijk als dat men uit bet buitenland valsche 
postzegels invoert. 

Van » uitdeelen" kan bij dit misdrijf gerust 
gezwegen worden. 

Wederretjtelijk vervaardii/de. De bedoeling is dat de uit-
drnkking wcderre</teiijk ook betrekking heeft op de drie 
volgende bijvoegelijke naamwoorden. Het sou overweging 
verdienen om , ten einde dit beter te doen uitkomen, het 
woordje of tusschen otergebragt» en t/ebruikfe te vervangen 
door eene komma, en tusschen mts'-hr en croalsckte, het 
woordje of te voegen. 

De redactie is verduidelijkt en vereenvoudigd. 
De woorden »aangeveegde, overgebragto of 
gebruikte", alle door »wederrogtolijk" beheerscht 
en beperktj bobben plaats gemaakt voor eene 
algeineene uitdrukking. De hierl'êdoelde weder-
recbtelijk aangeveegde, overgebragto of g e -
bruikte , teekenen of merken ('239'. 24P) zijn 
van de voorwerpen waaraan /.ij verbonden zijn, 
niet te scheiden en het was dus voldoende die 
voorwerpen te noemen. 

Art. 3 4 4 . De Minister ver wij t naar art. 23G. 

TITEL XII. 

Art. 2 4 6 . Dat tot bewijs tan tenig feit kan Oenen. Do 
Commissie geeft in overweging te lezen: moet Henen. De 
omschrijving van het ontwerp omvat de vervalsching van 
alle mogelijke geschriften, leder geschrift ook van den 
meest eenvoudigen aard kan dienen tot bewijs van een of 
ander feit. Het misdrijf dat men hier wil straffen is echter 
uitsluitend vervalsching van bewijsstukken, (Urkui)denfiil-
scbung), derhalve niet van geschriften welke kunnen dienen 
tot bewijs, maar van geschriften welke inderdaad bewijsstuk-
ken zijn , hetzij zij uit hun aard het karakter van bewijsstuk 
dragen, hetzij in concreto dat karakter er aan gegeven 
wordt. Wanneer men vordert dat het geschrift tot bewijs 
van eenig feit moet dienen , wordt naar hut oordeel der 
Commissie het criterium duidelijk uitgedrukt. 

De vervanging van » kan, d ienen" door 
» moet dienen " schijnt niet aannemelijk. 

Wat bedoelt de Commissie met»moet dienen "? 
Zelve erkent zij «lat daaronder begrepen zouden 
zijn niet alleen die geschriften die uit hun aard 
het karakter van bewijsstuk dragen , maar ook 
die waaraan in concreto dat karakter gegeven 
wordt. De eenige ïvtioneele beperking ligt in 
de overige dojr het Ontwerp voor het bestaan 
van dit misdrijf gestelde vercischten, namelijk: 
1°. het oogmerk om het geschrift te gebruiken 
ol' te doen gebruiken als echt en onvervalscht; 
2°. de mogelijkheid van nadeel door dit gebruik. 
Zijn deze vercischten aanwezig, dan heeft ook 
het geschrift het karakter dat do Commissie 
daaraan wil toekennen. 

Boven »moet dienen" zou de Minister nog 
verkiezen de beperking » in rechten ". Maar de 
Memorie van Toelichting merkt met juistheid op 
dat die beperking gevaarlijk zijn zou. 

De woorden »geheel of ten deelc" zijn ge 
schrapt als overbodig en gevaarlijk, daar zij 
in andere artikelen (250, 2o2) niet voorkomen. 

Met het oogmerk en:. Bene minderheid der Commissie 
zou de omschrijving van het oogmerk geheel willen wijzigen, 
en de formule van het ontwerp willen vervangen door de 

woorden: met het oogmerk om daardoor zich of eenander 
te bevoordeelen of en ander te bunadoelen. Het is waar , 
door de redactie van bet ontwerp wordt in concreto de 
vraag vermeden of het oogmerk moet zijn iuleutiou de 
ntiire, eene vraag die \vel eens tot weifeling en verwar-
ring aanleiding gaf; toch ligt de iulentiuu de unire ook 
in de redactie van bet ontwerp; het oogmerk om het stuk 
als echt en onvervalscht te gebruiken omvat voor het 
alleen strafbaar gestelde geval, dat uit dat gebruik eenig 
nadeel kan ontstaan , zoo niet het oogmerk , althans het 
opzet om nadeel te berokkenen. Maar terwijl het ontwerp 
aan den oenen kant praktische bezwaren vermijdt, schept 
het aan den anderen kant veel grooter bezwaren. De praktijk 
toch heeft geleerd dat het criterium dat hot ontwerp stol t , 
poatbüiU de nuire , tot allerlei spitsvondige redeneringen en 
al te fijne distincties leidt. Zijn de weifelingen ten opzigte 
der 'inteutiou frauduleust" voornamelijk ontstaan door de 
onduidelijkheid of vermeende onvolledigheid van den Code. 
Pécal , de praktische bezwaren bij de beslissing omtrent 
de concrete possibilite de nnire. zijn inhaerent aan het bc-
grip zelf. Het is daarom beter aan te nemen , hetgeen 
ook inderdaad het geval is , dat de mogelijkheid van nadeel 
uit den aard van do geschriften waarbij alleen het misdrijf 
van valaohheid mogelijk is, volgt en dus i:: abstracto en 
a priori vaststaat, zoodat in concreto het bewijs van die mo-
gelijkheid niet behoeft te worden gevorderd. 

In dit stelsel zou echter eene afzonderlijke bepaling 
noo lig zijn voor ambtenaren die zonder inteutiou de nuire 
materiele valschheden plegen in authentieke akten welke 
aan hunne zorg zijn toevertrouwd. De waarde immers der 
authenticiteit berust voor een goed deel op de zekerheid 
dat in de eenmaal opgemaakte acte hoegenaamd niets 
veranderd worde; op het regtsvermoedon dat de authentieko 
acte volkomen weergeeft de feiten gelijk zij zich hebben 
voorgedaan. Ook zonder oogmerk om te beuadeelen of te 
bevoordeelen pleegt de ambtenaar derhalve!, die opzettelijk 
oorzaak is dat die feitelijke toestand onjuist wo'-dt weor-
gegeven, een misdrijf. Dat vele dergelijke valschheden, 
welke dagelijks in de praktijk voorkomen, thans niet ge-
straft worden , ligt welligt voor een deel hierin dat eene 
bijzondere bepaling met ligtc strafbedreiging ontbreekt. 

De CoJiimissio kan zich niet deze beschouwingen niet 
vereenigen. Het moge waar zijn dat ook de redactie van 
het ontwerp tot praktische moeijelijkheden aanleiding zal 
kunnen geven , zij komen der Commissie niet overwegend 
voor. De mogelijkheid van nadeel moge in de praktijk wel 
eens tot al te scherpzinnige redeneringen leiden, zij is in 
den regel niet nioeijelijk te bowijzen. De inteutiou de nuire 
daarentegen, het oogmerk om zich of een ander te bevoordee-
len of een ander te beuadeelen, zal in den regel zeer moeijelijk 
te bewijzen zijn, j a somwijlen inderdaad bij zeer strafwaar-
dige en gevaarlijke vervalschingen ontbreken. Het is daarom 
beter de redactie van het ontwerp aan te nemen. Bovcn-
dien blijft men daardoor in de terminologie welke ook 
in den tienden en elfden titel is gevolgd. Wel is waar 
blijven onopgelost de bezwaren van den Staatsraad SWAHT 
(zie advies van den Raad van S ta te , pag. 5 7 , I I I ) , 
dat handelingen strafbaar zouden zijn, welke straffeloos 
moeten blijven, maar indien men al de mogelijkheid van 
nadeel mag aannemen bij attestatiën do vita, acten van 
den burgerlijken stand on dergelijke, opgemaakt in strijd 
met de. waarheid op do wijze door den heer SWAUT bedoeld , 
dan nog zou dit geen reden mogen zijn om eene overigens 
juiste definitie in het wetboek te veranderen. In de wetten 
en besluiten welke die onderwerpen regelen zullen do wij-
zigingen moeten gebrast worden die de praktisch-na-
deelige gevolgen van de toepassing der strafwet zullen 
kunnen voorkomen. EEeno afzonderlijke bepaling tegen ver-
valschingen door ambtenaren gepleegd zonder inteutiou 
de nuire is naar den aard van dit stelsel, vooral ook met 
het oog op het uiterst lage minimum , overbodig. 

Van iiitciition de nuire mag geen sprake zijn. 
Terecht merkt de meerderheid der Commissie 
op , dat •lic intentie bij niet weinig falsarissen 
ten oenen male ontbreekt. Wie bij voorbeeld 
eon valsch bankbiljet maakt , wil niets liever 
dan dat noch de eerste noch een der volgende 
ontvangers de valschheid ontdekke on dat het 
bij niemand hunner onkome het biljet bij ds 
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Bank te presenteeren. Kon bet biljet maar 
altijd als echt in circulatie blijven , MUI waru 
ook hij van straffeloosheid zeker. 

Balansen. Naar het oordeel der C o m m i s s i e zullen valsche 
balansen in den iegel niet onder het bereik van deze si raf-
bepaling vallen. Bene balans moet nooit dienen tot bewiji 
van een feit, tenzij in zeer bijzondere gevallen, wanneer 
de wet voor een speciaal feit de balans als bewijs noemt, 
zoo als art. 2 , 4°. van de wet van lü Mei 1837 (Staatsblad 
u°. 21), of wanneer bij overeenkomst opzettelijk bewijskracht 
aan de balans is toegekend, h. v. door (ie statuten van 
naarnlooze vennootschappen ten opzigte van het quantum 
van dividenden of anderzins. Behalve in deze uitgezonderde 
gevallen is do balans niet andera dan óf eene schatting der 
goedereu of waarden óf eene resumtie der hoeken , waaraan , 
onafhankelijk van die hoeken, even weinig bewijs waarde 
mag worden toegekend, als aan de som van de posten 
uit het kasboek buiten verband met die posten zelf. Daar 
echter het publiek vertrouwen zich dikwijls naar de ba-
lansen door kooplieden opgemaakt moet rigten en hij de 
krenking der waarheid , welke door middel van valsche 
balansen wordt gepleegd, dikwijls groote belangen zijn 
betrokken, acht de Commissie het wenschelijk dat iiitdruk-
kelijk straf worde bedreigd tegen den koopman die opzet-
telijk een valschen staat en balans van zijn boedel onder-
teekent. Wanneer het geval zich dan zou voordoen dal 
de balans zou moeten dienen tot bewijs van eenig feit, 
dan zou toch in dat geval , krachtens (V: regelen van 
den concursus, de strafbepaling van art. 24(> moeten \vor- 
den toegepast. Zoo zal ook art. 354 of 3(>4 toepasselijk 
kunnen zijn wanneer de balans het middel wordt om 
bedrog te plegen. Het nieuwe artikel zou het best eene 
plaats vinden in den XXVIsten titel. 

liene m i n d e r h e i d de r C o m m i s s i e vereenigde zich 
met deze beschouwing niet. Volgens haar is de balans eene 
zamenvatting van actief en passief, om te geraken tot, 
het resultaat van een voordeelig of nadeelig saldo. Dat 
saldo is het feit tot bewijs waarvan de balans moet 
dienen. Van de balans geldt in dat opzigt wat van de 
koopmansboeken gezegd wordt in de Memorie van Toe-
lichting. »De koopman die valsch boekhoudt scbept. zich 
een t i te l , een bewijs." Waar nu krachtens dat saldo, als 
het geldt balansen van naarnlooze vennootschappen, divi-
denden worden uitgekeerd, kan ongetwijfeld nadeel ont-
staau , omdat vermindering van het kapitaal de waarde der 
aandeeleu vermindert. De valsche balansen van naarnlooze 
vennootschappen vallen derhalve onder het bereik van 
dit artikel. Verder te gaan en ook te waken dat anderen 
dan aandeelhouders geen nadeel ondervinden van valsche 
balansen, behalve in zoover reeds tegen misbruik in den 
titel van bedrog wordt gewaakt , is niet wenschelijk. 
Wanneer het publiek vertrouwen stelt inde valsche balans 
die de koopman opmaakt , is de schade die geleden wordt, 
wanneer de koopman zich overigens lijdelijk gedraagt , 
niet een direct gevolg van de krenking der waarheid. 
Het publiek behoeft geen vertrouwen in de balans te 
stellen : er is geen direct verband tusschen de vervalsehing 
en het geleden nadeel. Eene bijzondere strafbepaling is 
daarom niet noodig. 

Naar het oordeel van den Minister valt valsch-
heid in balansen onder art. 24(> in al die g e -
vallen waarin zij strafbaar behoeft te zijn , met 
andere woorden , m al die gevallen waarin uit 
hun gebruik eenig nadeel ontstaan kan. 

De balans en de daarvan niet af te scheiden 
slaat of inventaris moet in een register worden 
ingeschreven (art. 8 W . v. K.) en maakt met 
de overige koopmansboeken (de wet spreekt 
steeds m het meervoud) eén onafscheidelijk ge-
heel uit. Dat ook aan dat boek rechtsgevolg 
verbonden i s , kan in 't algemeen niet ontkend 
worden ; ware het anders , de artt. 9-13 W. v. 
K. zouden op dat boek niet van toepassing zijn. 

Dat de balans soms tot bewijs van eenig feit 
kan dienen, wordt door de meerderheid der 
Commissie niet ontkend. De minderheid toont het 
ten duidelijkste aan, voor zooveel betreft naam-
looze vennootschappen. Maar ook wat individuele | 
kooplieden betreft, is het niet twijfelachtig. 

25,] 
Wetlwiek van Strafregt. 

Geheel onderschrijft de Minister de volgende 
overwegingen van het Franscbe Hol' van Cas-
Satie. 'ld. 2(i Junij 1857. 

Zekere QtfDÉON was door hot Hof van Nancy 
buiten vervolging gesteld op grond dal bij slechts 
valschheid gepleegd had in de recapitulatie en 
de balans van zijn Inventaris. Het Hof van 
Cassatie vernietigde bet arrest op de navolgende 
gronden : 

» Attendu, en fait, qu'il est constaté par 
1'arröt attaque que CBABUM PBAMQOUI QÉDÉON, 
Qógooiant failli h Nancy , avai t , avant sa fail-
lite, e tpourob ten i rune augmentation de crédit 
des steun LOHKAIN et HOELNOBX , banquiers dans 
la menie ville, altere OU fait altérer frauduleu-
sement les totaux et balanee de sou inveutaire 
de 1855, en exagérant par de taosSBB addi-
tions, faites voloutairement, les résultats actil's, 
et par suite, la balanee dudit inveutaire, et 
en altérant frauduleusement, ainsi, les dócla-
rations et 1'aits que cette balanee et ces résultats 
avaient pour objet de recevoir et constater; 
a t tendu, en droit, que ces altérations consti-
tuent Ie crime de faux en écriture de commerce, 
prévu et défmi par Ie dernier paragraphe de 
1'art. 147 du Code Pénal ; qu'en ellet, et en 
premier l ieu, 1'obligation de faire un inven-
taire annuel étant impósée a tout négociant 
par 1'art. 9 du Code de commerce, et Ie livre, 
dans lequel cbaque inveutaire doit ètreannuel-
lement copié, étant également obligatoire pour 
lu i , aux termes dudit article et des articles 
suivants, les altérations, auxquelles les inveu-
taires ont été soumis, sont des altérations com-
mises en écriture commerciale; qu'en second 
lieu, 1'inventaire, prescrit par Ie Code de com-
ïnerce, et q u i , d'après 1'ensemble des disposi-
tions de ce Code, doit faire connaitre au com-
ïnercaut, et anuée parannée , sa situation active 
et passive, ne se constitue pas seuleinent par 
1'inscription successive, et article par article, de 
ses effets mobiliers et immobiliers, de sesdettes 
actives et passives, mais aussi par les récapi-
tulations et la balanee qui doivent Ie terminer; 
que c'est uniquement au moment oü eet acte 
a été ainsi complete qu'il est arrivé il 1'état 
parfait, et constitue un véritable invsntaire 
commercial; qu'il suit de la qu'altérer ces réca-
pitulations et balanee, niême en laissant intacts 
et sincères les élémeiits divers qu'elles devaient 
ïvsumer, c'est alFecter un tel acte jusque dans 
sa substauce, altérer les déclarations et 1'aits 
qu'il avait pour objet de recevoir et de consta-
ter, et que , dés lors, en décidant Ie contraire, 
1'arrèt attaque a manifestement violé les dispo-
sitions du dit art. 147." 

üf zou men beweren dat dergelijk arrest 
onder vigueur van het nieuwe art. 24G niet 
juist zou zijn ? Het hoofdpunt is en blijft: dat 
balans en staat of inventaris , welke laatste eerst 
door den eersten » arrive a l'e'lat parfait," één 
onafscheidelijk geheel uitmaken ; dat beide moe-
ten worden ingeschreven in een der koopmans-
boeken* dat de wet bewijskracht toekent niet 
enkel of bepaaldelijk aan het zoogenaamde dag-
boek (memoriaal) of aan welk ander speciaal 
boek ook, maar aan de boeken (1919 liurgerlijk 
Wetboek , 10 Wetboek van Koophandel) en dan 
ook de bewaring voorschrijft en de overlegging 
regelt van al de boeken (9-13 Wetboek van 
Koophandel); dat dan ook niemand a priori 
met zekerheid kan weten of niet ook de van 
elkaar onafscheidelijke inventaris en balans tot 
het bewijs van eenig feit zullen bijdragen. 

Tegen eene afzonderlijke bepaling betreffende 
valschheid in balansen bestaat dan ook bezwaar. 
Daardoor zou 1°. de schijn ontstaan alsof voor de 
strafbare valschheid in deze soort van geschriften 
iets minder geëischt werd dan voor die in andere, 
en 2°. het gevaar voor redeneeringen a contrario. 

file:///vor-
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Wanneer het woord kan behouden blijft, waarin de 
Commissie, na de nadere toelichting van den Minister, 
meent te kunnen berusten, is ook eene afzonderlijke be-
paling betreffende valschheid in balansen overbodig. De 
Commissie is echter niet overtuigd dat balansen in den 
regel bewijsstukken zouden zijn. Het beroep op art. 8 
Wetboek van Koophandel komt der Commissie niet afdoende 
voor. De balans behoort wel tot de boeken maar niet alle 
boeken zijn per se bewijsstukken. Het slot van art. 10 
Wetboek van Koophandel ware anders overbodig. Dat 
artikel wijst overigens duidelijk aan wat de boeken be-
wijzen, maar dat kan de balans niet bewijzen. 

Gesimuleerde aden zullen in den regel niet door deze 
strafbepaling kunnen getroffen worden. De gesimuleerde acte 
moet alleen dienen tot bewijs tusschen partijen , maar is juist 
tusschen partijen geen vervalscbing der waarheid met het 
oogmerk om te misleiden. Eene afzonderlijke strafbepaling 
is clan ook, naar het oordeel der Commissie, niet noodig. 
De grens is zeer moeijelijk te trekken. De regter beslisse 
in ieder geval of de criteria van dit artikel al dan niet 
aanwezig zijn. 

Art. 2 4 » . Alin. 2. Opneming in een krankzinnigen-
gesticht. Uok de verklaring om iemand in een gesticht 
te doen blijven dient hier vermeld te worden. Men leze 
derhalve : » Indien de verklaring wordt afgegeven met het 
oogmerk om iemand in een krankzinnigengesticht te doen 
opnemen of verblijven enz." 

Art. 250. Hij die eene schriftelijke verklaring tan een 
geneeskundige — valschelijk opmaakt. Is deze redactie wel 
geheel juist'? Gaat het aan te zeggen dat door iemand 
die geen geneeskundige is, de verklaring van een genees-
kundige valschelijk wordt opgemaakt? 

Maatschappijen tan terzehering. Verzekeringen kunnen 
ook gesloten worden door individuen of vennootschappen 
onder lirma. Men leze daarom liever: verzekeraars. 

Art. 251. Eene iudienstslelling. Men voege hierbij: »voor 
zich zelüen of een undcr." liet laatste kon anders twijfel-
acutig zijn. 

Art. 232. Aanduiding. Lees: aanwijzing. 

Artt. 249—252. Aan de gemaakte opmer-
kingen is gevolg gegeven. Omtrent de andere 
reuactiewijziging van art. 251 vergelijke men 
het liegeeriugsaütwoord ad artt. 4l)(J—403. 

Artt. 2 6 3 en 254. Even als in het geval voorzien bij 
art. 234 zal ook hier schier nimmer zijn te bewijzen dat 
men de valsche biljetten voor echt en onvervalscht heeft 
ontvangen. Het gevolg zal zijn dat de uitgeve: altijd zal 
gestraft wor.ien krachtens art. 247 alin. 2 en zoodoende 
de praktische waarde zal vervallen van de gunstige bepa-
ling van art. 254. Juist de groud voor die bepaling, de 
nioeijelijkheid om zich steeds van de echtheid van als be-
taalmiudel algemeen gebruikelijke biljetten te overtuigen, 
is tevens oorzaak dat het bewijs dat men ze als echt heeft 
ontvangen , bijna onmogelijk zal zijn. Men zou daarom 
ook bier de redactie, m art. 231 en 234 aangenomen, moeten 
volgen. In art. 253 zou men inueten invoegen achter » bekend 
is": in omhopbrengt; art. 254 worde dan gelezen: » Hij die 
opzettelijk valsche of vervalschte biljetten eener krachtens 
de wet opgerigte Nederlandsche circulatiebank uitgeeft 
enz." Door deze redactie zou krachtens de regelen van den 
concursus voor de hierueuoebie biljetten niet de algemeene 
bepaling geilen van art. 246 of art. 247, maar voor het 
in omloop brengen de speciale bepaling van art. 253 en 
voor de uitgifte, zonder het criterium van émission, de 
speciale bepaling van art. 254. Daardoor zal het bezwaar 
aan de inoeijelijklieid van het bewijs der exceptie verbon-
den worden voorkomen. De bedoeling van de Regering 
blijft tevens gehandhaafd, want bij behoud van 'et ar-
tikel zal toch het bewijs dat de stukken voor echt ont-
vangeu zijn, wel alleen door vermoedens te leveren zijn. 

Het is echter veiliger dit vermoeden tot eene praesumtio 
juris te maken. 

Vergelijk boven ad artt. 231 en 234. 

Na mondeling overleg worden ook deze artikelen over-
eenkomstig de bij artt. 231 en 234 aangenomen wijziging 
veranderd. 

Art. 2ÖO. Ontzetting uit het beroep kan ook hier 
dikwijls wenschelijk zijn : bijv. bij geneeskundigen. Over-
eenkomstig het aangeteekende ad art. 115, leze men, in 
plaats van 36 n°. 1—4, 36. 

De medicus die het in art. 249 omschreven 
misdrijf begaat zal, later soortgelijke verkla-
ringen gevende , niet onvoorwaardelijk geloofd 
worden. Maar overigens kan hij nog met vrucht 
in de uitoefening van zijn beroep werkzaam zijn. 

Het voorstel om van al de rechten van art. 36 
ontzetting toe te laten wordt ook hier onaan-
nemelijk geacht. Ontzetting ook vooral van de 
ouderlijke macht is eene hoogst ernstige zaak. 
Men late haar toe wanneer met of legen het 
kind misdaan is (art. 38), maar een vader de 
macht over zijn kind te ontnemen omdat hij 
— wellicht om het kind te kunnen voeden — 
een valsch bankbiljet heeft uitgegeven, dat 
gaat toch inderdaad te ver. 

TITEL XIII. 

Art. 25»*. Dit artikel omvat, naar het oordeel der Com-
missie, twee generiek verscheiden misdrijven; wanneer 
bedrog is gepleegd jegens den persoon met wien het 
tweede huwelijk werd aangegaan, bestaat een zwaar ver-
grijp tegen de zeden dat, althans waar het slagtoffer de 
vrouw is, bijna met verkrachting op ééne lijn mag worden 
gesteld; wanneer geen bedrog is gepleegd, wordt het feit 
van veel minder beteekenis, omdat beide personen, die het 
tweede huwelijk sluitpn, weten dat zij eene handeling ver-
rigten die geen wettelijke waarde heeft. De Commiss ie 
zou daarom de feiten willen onderscheiden en inheteerst-
bedoelde geval een maximum van acht jaren bedreigen. 
Eene m i n d e r h e i d zou in dat geval het misdrijf in den 
volgenden titel willen overbrengen. 

Over het gewigt en den aard van de bigamie , waarbij ge?n 
bedrog n a den eenen quasi-echtgenoot jegens de andere 
partij in het spel komt, bestond verschil van gevoelen. 

De m e e r d e r h e i d der Commiss i e ziet in dit feit 
slechts een ligt misdrijf tegen den burgerlijken staat, waar-
door eigenlijk niemand wordt benadeeld, omdat het tweede 
huwelijk geen huwelijk is en de regten van den waren 
echtgenoot en de wettige kin leren niet worden geschonden. 
Een maximum van drie jaren zou, volgens haar, voor dit 
feit volkomen voldoende zijn. — De m i n d e r h e i d de r 
Commiss ie acht ook, wanneer er geen bedrog plaats heeft, 
de bigamie een zwaar vergrijp tegen de maatschappij. Zoo 
lang men de monogamie als den eenig geoorloofden vorm 
van sexuele gemeenschap beschouwt en daaraan niet alleen 
wettelijke regten maar ook maatschappelijke voorregten 
toekent, is de aanmatiging dier voorregten eene aanranding 
van de orde der maatschappij zelve. Bovendien zullen de 
gevallen niet zeldzaam zijn , dat juist de omstandigheden, 
welke bigamie mogelijk maken, ook toelaten dat de be-
langen van do echte vrouw en de wettige kinderen on her-
stelbaar worden gekrenkt, al blijven hunne regten formeel 
ongeschonden. De minderheid zou daarom het maximum 
voor bigamie zonder bedrog willen stellen op 5 jaren. 

De door de Commissie geweusehte onderschei-
ding is gemaakt. De Minister kan echter niet 
toegeven noch dat bigamie zouder bedrog jegens 
cle wederpartij een licht misdrijf zou wezen, 
noch dat bigamie met bedrug bijna gelijk zou 
staan met verkrachting. Men mag niet vergeten 
dat, indien de wederpartij bedrogen werd, het 
huwelijk toch tot aan d«n dag der nietigver-

. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1S79-1880. 
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k la r ing , te haren voordeele alle burgerlijke ge-
volgen heeft (artt. 151 en 152 Burgerlijk Wet-
boek). 

Bigamie met bedrog naar Titel XIV over 
te brengen ware met het karakter van het mis-
drijf in strijd. Niet in de cohabitatie maar in het 
aangaan van het huwelijk bestaat, ook in dit 
geval , het misdrijf. 

Hooger dan tot 6 jaren kan men niet wel 
gaan ; in den regel zal de straf verzwaard 
kunnen worden wegens materieelen samenloop 
met valschheid in geschriften. 

2°. hij - van wien. Ten einde twee mannelijke voor-
naamwoorden te vermijden , leze men : » hij , die een hu-
welijk met iemand aangaat , wetende, dat deze daardoor 
enz." 

De redactie is gewijzigd. 

Art . 3 5 9 . De Commissie is niet voor de strafbaar-
stelling van culpose bigamie. De eiscb, dat b i j , die een 
tweede huwelijk aangaat , zich , ten einde zich niet aan 
strafvervolging bloot te stellen , moet verzekerd hebben 
dat zijn vroeger huwelijk ontbonden of nietig verklaard 
i s , zal in de praktijk tot groote bezwaren aanleiding ge-
ven. Die terzekering is een zeer vaag begrip , en boveudien 
is de nietigheid van het huwelijk eene genoegzame straf, 
waar alleen culpa aanwezig is en alle dulus ontbreekt. 
Hierbij zij opgemerkt , dat niet geheel juist is de bewering 
der Regering (zie rapport , bladz. 28) , dat zoowel het Be-
gische art. 3 9 1 , als het Duitsche Strafwetboek , § 171 , 
straf bedreigen tegen culpose bigamie. Art. 391 van den 
Code Pénal Beige (1) onderstelt noodwendig opzet, omdat, 
volgens het stelsel van dat wetboek , uitdrukkelijk g e -
zegd wordt wanneer ook culpa strafbaar is. Dat § 171 
vau het Duitsche Wetboek alleen dóleuse bigamie straft, 
i s , naar de woorden van het ar t ikel , naauwelijks te be-
twijfelen, ofschoon in de motiven ook de strafbaarheid 
der culpose bigamie wordt volgehouden. 

Het Duitsche Wetboek straft echter in § 170 (2) een feit, 
da t , naar het oordeel der Commissie, wel degelijk als misdrijf 
moet worden opgenomen; namelijk • »hetarglistig verzwijgen 
van wettelijke beletselen tegen het huwelijk ". De Memorie 
van Toelichting acht hiertegen de nietigheid van het huwelijk 
eene genoegzame straf. Naar het oordeel der Commissie 
ten onregte, want in dit geval treft deze straf vooral den 
onschuldigen mede-echtgenoot, terwijl zij voor den ander 
dikwijls geen straf zal zijn. Deze zal juist dooreen huwe-
lijk dat hij tuist nietig te zijn, zijn slecht doel hebben 
willen bereiken. Door de opname van eene bepaling in 
den geest van § 170 van het Duitsche wetboek , ook met 
vervolging op k l a g t , zou in deze leemte zijn voorzien. 
Tevens zou in die omschrijving de zwaardere soort van biga-
mie vallen , bedoeld in de aanteekening op het vorig artikel. 
Dat hier inderdaad eene leemte in de wet bestaat, blijkt 
ook nog uit art. 432. Daar wordt de ambtenaar gestraft, 
die iemands huwelijk voltrekt, wetende dat daartegen 
eenig wett ig beletsel bestaat. A fortiori moet bij gestraft 
worden die door het verzwijgen dier beletselen iemand tot 
een huwelijk heeft verleid. 

Art. 259 Vergelijk bet antwoord op de nota 
betreffende het 1ste Boek, bladz. 3 in de noot. 

Art. 238 (nieuw). Als de straf afhankelijk wordt 
gesteld van de voorafgaande nietigverklaring, 
dan is het niet noodig eene klachte te eiseheu. 

Kan wegens het beletsel geene nietigverklaring 

(1) Quiconque, étant engagé dans les lien9 de mariagc, en aura 
contracté un autre avant la dissolution du precedent, sera puni üe 
réclusion. 

(2) Wer bei Eingehung einer Elie dem anderen Theile ein ge-
setelickes Ehehinderniss arglistig verselnveigt, oder werden anderen 
ïhe i l zur Ehesehliessung mittels einer solehen Tauschung verleitet, 
weicue den Getiiuschten bcrechtigt, die Gültigkeit der Ene anzu-
fechten, wird , wenn aus eincm dicser firünde die Ehe aul'gelóst 
worden is t , mit Gefangniss nicht unter drei Monaten bestraft. 

Die Verfolgung tritt nur au!' Antrag des getiiuschten Theils ein. 

worden uitgesproken, dan ware strafvervolging 
onbillijk en irrationeel. Ten aanzien van den 
ambtenaar van den burgerlijken stand (art. 432) 
moet men strenger zijn; hij behoort '>ijv. ook 
dan gestraft te worden als hij, bij de voltrekking 
van een huwelijk, opzettelijk de wet op de 
nationale militie overtreedt. 

Het in art. 238 nieuw bedoelde geval met 
dezelfde straf te bedreigen als de bigamie met 
bedrog ware onrechtvaardig. De bigaarn immers 
pleegt misdrijf ook tegen den eersten echtgenoot. 

TITEL XIV. 

I. a. Uitvoerig werd, zoowel in de afdeelingen als in de 
Commissie, de vraag besproken of overspel al dan niet 
onderde misdrijven moet worden opgenomen. De m e e r d e r -
h e i d d e r C o m m i s s i e antwoordde metde meerderheid in 
de afdeelingen bevestigend. Dit oordeel werd echter verschiU 
lend gemotiveerd. Aan de eene zijde werd he tgewig t der 
gronden, in de Memorie van Toelichting voor het stelsel van 
s raffeloosheid aangevoerd , w< 1 erkend , maar toch het be-
zwaar overwegend geacht , dat aldus alleen tegen deze grove 
regtschennis — en wel alleen in ons wetboek , geen straf zou 
zijn bedreigd. Den beleedigden echtgenoot moei een wettelijk 
wapen gegeven worden tegen de overspelige vrouw en voon.1 
tegen haren medepliytiye, nie anders evenzeer onstrafbaar 
zou zijn. De vrees voor echtscheiding t> cli kan alleen prae-
ventief werken tegen de eclitgenooten , niet tegen derden , 
waaronder veelal gewetenloze lieden, die er niet tegen 
opzien bij voorkeur gehuwde vrouwen te verleiden. Boven-
dien kan de wetgever niet beweren dat echtscheiding 
zelfs tegen den schuldigen echtgenoot voldoende genoeg-
doening geeft, en dat daarom de strafvordering onnoodig 
i s , zonder zich noodeloos in te dringen in hetgeen uit-
sluitend ter beslissing van den beleedigden echtgenoot moet 
staan. De wetgever zelf erkent het regtmatige van den 
toorn vau den bedrogen echtgenoot, door in art. 311 dood-
alag op zijne overspelige wederhelft verschoon baar te ver-
klaren. Hiermede ware het in strijd de straffeloosheid van 
het overspel te verdedigen , op grond dat de strafvordering 
eene onedele wiaak is en oe echtscheiding een voldoend 
middel tot herstil van eer. Eohtsclieioi g moet bovendien 
niet door den wetgever worden bevorderd: straffeloosheid 
van overspel zal echter juist dat gevolg hebben. De zeld-
zaamheid oer klagten , onder de werking van het thans 
geldende stelsel, bewijst niet tegen bet nut der straf baar-
stelliug , want er zijn toch klagten geweest, en straffeloos-
heid zou ze onmogelijk maken. 

Van andere zijde werd eveneens de wenschehjkheid der 
strafbedreiging tegen overspel volgeboudeu. Men plaaiste 
zicii evenwel op een eenig/.ins and r standpunt. Erken-
neiide dat bet overspel een zwaar vergrijp is tegen de 
zeden , moest men toch tevens erkennen , nat de redenen 
vau de Memorie van Toelichting, op zien zelve, volkomen 
voldoende zijn om de straffeloosheid van net feit, ofschoon in 
aosiracio een misdnjt, te wettigen. Die re lenen zijn evenwel 
redenen van convenientie, die op hare ueurt geneutraliseerd 
worden door het argument dat liet ti<ur ue volksovertui-
ging stuitend zou wezen, wanneer ..e wetgever het straf-
v. aardig feit niet onder de misdrijven o, nam en daardoor 
den sebijn zou op zicti laden het niet als mis irijf te er-
kennen uit argument weegt zwaa,a< r dan de ïedenen 
welke voorde niet-vervolgb.iarneid va.. .ie; overspel pleiten, 
en om die reden is het wenschelijk i.et feit, reeds op zich 
zeil een regtschennis en eene aanranuing der zeden, ouder 
üe misdrijven op te nemen. 

Eene m i n d e r h e i d was voor . e Si radeloosheid van het 
overspel. Zij achtte de bezwaren tegen int .strafbaar stellen, 
in de Memorie van Toelichting(pag. l i l l en 141) uiteenge-
zet, overwegend, en meende allerei.it . aarnaar t e m o g i n 
verwijzen. Wanneer de i.eleedigue ecutgenuut het middel 
der echtscheiding niet te naat neemt , maar het huwelijk 
en de zamen woning laat bestaan I.MI is i.e vervolging 
op zijne klagt met anders dan de b e u v u i g n g van wraak-
zuent ; waarmede de verschonin aar eio van den doodslag 
volgens art. 311 geenszins mag wurum gelijkgesteld. De 
hevige gemoedsaandoening immers is i aar net motief voor 
de uitsluiting der volle toerekenLuari.eio , maar de g e -
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moedsaandoening zelve wordt daarom nog niet gewettigd. 
Den beleedigden echtgenoot mag men dus niet toestaan 
de schuldigen te vervolgen, zoolang hij geen echischei-
ding heeft verkregen. Maar wanneer echtscheiding is 
uitgesproken, verkrijgt de strafvervolging evenzeer het 
karakter van wraak. Echtscheiding en ontkenning van de 
wettigheid eens kinds, wanneer daartoe gronden zijn, zijn 
de eenige middelen die de wet ten dienste van den be-
leedigde echtgenoot kan stellen. Zijn belang kan niet 
vorderen dat daarenboven op zijn klagte eene stralvervob 
ging worde ingesteld. Raadpleegt men alleen het maat-
schappelijk belang, dan moet men komen tot straö'eloos-
heid óf tot vervolging ambtshalve. Ambtshalve vervolging 
echter zal, met het oog op de schromelijke gevolgen 
voor de rust der gezinnen , wel niemand wenschen. Maar 
er is ook een theoretisch bezwaar tegen ambtshalve vervol-
ging. Bij overspel, werd van deze zijde aangevoerd , ge-
pleegd door eeue gehuwde vrouw wordt de reytsorde in 
den staat gestoord, terwijl waar het alleen geldt overspel 
van den gehuwden man , alleen sprake is van een vergrijp 
tegen de zedelijke orde door de schending van de huwehjks-
trouw. De gehuwde vrouw toch kan door haar overspel 
voor haren echtgenoot de regtsüctie van art. 305 Burgerlijk 
Wetboek verzwaren Wil men het overspel straften als 
vergrijp .egen de zedelijke orde, dan mag men geen onder-
scheid maken tusschen den man en de vrouw. Wil men 
het straffen als kreuking der reytsorde, dan zou alleen het 
overspel der gehuwde vrouw ambtshalve vervolgd moeten 
worden, zij het ook ter vermijding van noodelooze in-
menging der justitie in particuliere verhoudingen, niet 
dan nadat de echtscheiding is uitgesproken. Deze couse-
quentié ware echter eene schromelijke hardheid. Het gaat 
toch niet aan den gehuwden man een vrijbrief te geven 
om de huwelijkstrouw te schenden en de vrouw, die voor 
verleiding is bezweken , aan den strafregter over te leve-
reu. Men zou dus moeten komen tot ambtshalve vervol-
ging in alle gevallen van overspel na uitgesproken echt-
scheiding, maar dit ware theoretisch onjuist en zou ook 
in de praktijk te ver gaan. Er blijft dus niet anders over 
als de straffeloosheid van overspel goed te keuren. — Een 
l id de r Commiss i e , dat deze theoretische onjuistheid niet 
kou inzien, achtte de bezwaren tegen vervolging op klagt, 
zoowel als tegen de niet vervolging, opgeheven door de 
bepaling dat overspel, onverschillig van man of vrouw, 
gestraft wordt, mits na echtscheiding, of scheiding van 
tafel en bed. 

L. Ook over de vraag of, wanneer overspel een misdrijf 
wordt, ten aanzien der strafbaarheid onderscheid gemaakt 
moet worden tusschen overspel van den man en dat der 
vrouw, bestond zoowel in de afdeelingeu als in de Commissie 
verschil van gevoelen. De m i n d e r h e i d was vóór het stelsel 
van art. 339 van den Code Pénal en art. 38'J van den Code 
Pénal Beige, evenwel volgens sommigen met deze afwijking 
dat de strafbaarheid moet ophouden, als de vrouw, terwijl de 
man de bijzit in de genieene woning onderhoudt, in die wo-
ning niet aanwezig is, bijv. in een krankzinnigengesticht is 
geplaatst. Men grondde zich l". op de reeds bovengenoemde 
omstandigheid dat de ontrouw der vrouw niet alleen veel 
dieper ingrijpt in het familieleven, maar ook een in aard ge-
heel verschillend misdrijf is dan de ontrouw van den man; en 
2°. op het feit dat de natuur zelve de vrouw veel sterker dan 
den man tot kuischheid verpligt. De m e e r d e r h e i d der 
Commiss ie erkende het onderscheid in regtsgevolgen, 
maar zij deinsde voor de gevolgen terug. De consequentie 
toch van het stelsel dat in de qualificatie van het overspel van 
man en vrouw onderscheid maakt, zou tot de boven reeds 
aangeduide hardheid leiden dat het overspel der vrouw 
ambtshalve werd vervolgd terwijl dat van den man zou straf-
feloos blijven. Maar bovendien is subjectief het feit volkomen 
hetzelfde, of de schuldige de man dan wel de vrouw is, en 
de medepligtige zal dan ook, niettegenstaande de verschil-
lende gevolgen, in beide gevallen gelijk worden gestraft. 
Men wees er eindelijk op dat het stelsel van den Code 
Pénal in het Burgerlijk Wetboek niet is volgehouden bij 
echtscheiding; immers te dien aanzien wordt geen onder-
scheid gemaakt ten aanzien van den loens delicti. 

c. De Commissie was eenparig van oordeel datdestraf-
yervolging in allen gevalle moet afhankelijk gesteld wor-

den van de klagt der beleedigde partij. In abstracto is er 
volgens het oordeel der meerderheid welligt veel te zeg-
gen voor ambtshalve vervolging en dan alleen nadat echt-
scheiding is voorafgegaan. Het praktische bezwaar dat 
daardoor de bijzondere familieverhoudingen dikwijls noo-
deloos zullen verstoord worden , is echter overwegend. Bo-
vendien zouden de Katholieken daardoor feitelijk in een 
van andere landgenooten verschillenden regtstoestand wor-
den geplaatst. Voor hen ware feitelijk strafvervolging ge-
heel onmogelijk. — Dit bezwaar zou echter vervallen, indien 
het sub a vermelde stelsel van het afwijkend lid der Com-
missie gevolgd werd. 

I. Heeft de Minister tot dusver in het ont-
werp geene wijziging gebracht dan die welke 
ook op zich zelve hem voorkwam eeneverbete-
ring te wezen, tot de opneming van het overspel 
onder de misdrijven heeft hij, na rijp beraad, 
slechts kunnen besluiten om zeer bijzondere 
redenen die hij wenscht uiteen te zetten. 

De gronden die indertijd de Staatscommissie 
het overspel, met volkomene erkenning niet 
alleen van de groote immoraliteit daardoor aan 
den dag gelegd maar ook van het groote onrecht 
daardoor gepleegd — uit de rij der misdrijven 
deden schrappen, werden en worden in 't alge-
meen door den Minister volkomen gedeeld. Hij 
kan niet toegeven dat die gronden door de 
Commissie wederlegd zijn, en verwacht dan ook 
van de strafbaarstelling van het overspel, voor 
de vermindering van dat kwaad geen recht-
streeksche vrucht hoegenaamd. 

Maar aan den anderen kant moet hij, na al 
hetgeen in de laatste jaren over dit onderwerp 
is voorgevallen, vreezen dat de straffeloosheid 
van het overspel groot nadeel zou toebrengen 
aan den algeraeenen zedelijken indruk door het 
Wetboek te maken. 

Een strafwetboek moet zijne kracht, zijn heil-
zamen invloed ontleenen niet enkel aan zijne 
strafbepalingen, maar ook aan den eerbied welken 
het wekt door zijne harmonie met de publieke 
conscientie. Zeer zeker, de wetgever mag zich 
niet vernederen tot een photograaf van de volks-
overtuiging-, voorzoover deze van hem eenig 
onrecht eischen zou; deed hij dit, hij zou wei-
licht weder doodstraf en lijfstraffen moeten in 
voeren. Maar waar het geldt het al of niet 
straffen van een feit omtrent welks onrecht-
matig karakter geen verschil bestaat of bestaan 
kan, en dat in zich zelf aan alle voorwaarden 
voor strafbaarstelling voldoet, daar mag en 
moet niet alleen gevraagd worden welke vrucht 
van de straf baarstelling, maar ook welke vrucht, 
met het oog op de volksovertuiging, van de 
straffeloosheid te wachten is. 

Het is niet te ontkennen dat het niet-straf-
baarstellen van het overspel een diepen en over 
't algemeen ongunstigen in ! ruk heeft te weeg 
gebracht. Die indruk was zelfs zóó sterk dat 
daardoor het geheele Ontwerp, hoewel in waar-
heid ten aanzien der misdrijven tegen de zeden 
oneindig strenger dan de Code Pénal, in eene 
reuk gekomen is alsof het de vrucht was, niet 
van ethische beginselen maar van eene »laxe mo-
raal ". Hoe ongerijmd deze beschouwing zijn 
moge, (en hoezeer zij ook in de motieven door 
de Staatscommissie voor de straffeloosheid van 
het overspel aangevoerd, hare volkomene weder-
legging vindt) haar bestaan is een belangrijk feit 
waarmede de wetgever ernstige rekening beeft te 
houden. (Jok mag men hierbij voegen dat in de 
laatste jaren in Nederland — (al is dan de 
publieke moraliteit zeker niet slechter dan in 
den door hen, die de geschiedenis niet kennen, 
hooggeroemden »goeden ouden tijd") — feiten 
zijn voorgekomen die het tijdstip min geschikt 
maken om de strafbedreiging ten aanzien van 
vergrijpen tegen de zeden te verzwakken. 
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Is alzoo de Minister, uit eerbied voor de 
volksovertuiging en in 't belang van den iu-
druk door liet Strafwetboek op de natie te 
weeg te brengsn, bereid het overspel onder 
de misdrijven op te nemen, hij kan niet be-
sluiten om daarbij tusschen den gehuwden man 
en de gehuwde vrouw eenig onderscheid te 
maken. 

Moge, naar Oostersche begrippen, aan de 
kuischheid der vrouw grooter waarde te hechten 
zijn dan aan die van den man; moge het ook hier 
te lande soms schijnen alsof niet, weinige mannen 
in dit opzicht Oostersche begrippen huldigen — 
uit zedelijk en rechtskundig oogpunt bestaat 
tusschen ontrouw van den man en ontrouw van 
de vrouw geen verschil hoegenaamd. Ook met 
liet oog op de materieele gevolgen is onderschei-
ding niet gerechtvaardigd. Het moge waar zijn. 
dat tengevolge van het overspel der vrouw 
een kind aan 't geziu kan worden opge-
drongen, daartegenover staat dat de uitspat-
tingen van den gehuwden man de vrouw en 
hare toekomstige kindereu bloot stellen aan 
ziekten , die zich niet zelden nog tot volgende 
geslachten voortslepen. En , vestigt men bij voor-
keur op de materieele gevolgen de aandacht, 
dan behoorde men niet, gelijk in den Code 
Pénal, den man , die eene concubine onder-
houdt , maar veeleer hem die aan Venus vul-
givaga offert, met de meeste gestrengheid te 
behandelen. 

II. In de §§ 173 en 175 van het Duitsche wetboek 
worden bloedschande en onnatuurlijke ontucht bestraft. 
Van de eerste kan, naar het oordeel der C o m m i s s i e , zonder 
bezwaar het » fieri non posse intelligitur" gelden. Ten 
opzigte van de laatste moet worden erkend het »quotidie fit." 
De m i n d e r h e i d der Commiss i e wil dan ook het feit 
onder de misdrijven tegen de zelen opnemen , op grond dat 
het naar het volksgeweten een zwaar misdrijf is en üestraffe-
loosheid óf aan den eerbied voor het wetboek moet afbreuk 
doen óf in de oogen van het volk, ook de strafwaardigheid 
van het feit moet verminderen. De Commiss ie is echter 
van oordeel dat, waar de eerbaarheid niet wordt aangerand, 
of openlijk belee lig 1, geen termen bestaan voorden straf-
wetgever om uit een zedelijk oogpunt laakwaardige feiten 
tot misdrijven te stempelen. De strafbaarstelling zou bo-
vendien tot vervolgingen leiden die de rust der gezinnen 
zouden storen zon :er heil voor de maatschappij. 

II. Ten onrechte meent de Commissie (ad 
art. 264) dat het crime», nefandum alleen in 
't geval van art. 264 kan worden gestraft; ook 
de artt. 265 en 267 en, feitelijk het meest, art. 
200 kan van toepassing zijn. Met het oog daarop 
is de straf van art. 260 tot op twee jaren ver-
hoogd. Deze verhooging dient niet om indirect 
te straffen wat men niet rechtstreeks met straf 
wil bedreigen, maar omdat de openbare schennis 
der eerbaarheid, wanneer zij — wat helaas niet 
zeldzaam is — door dal feit plaats heeft, on-
eindig erger is dan wanneer zij door natuurlijke 
handelingen geschiedt. 

Art. 2G2. Wordt onder bedreiging met geweld ook 
verstaan bedreiging , dat de dader geweld zal plegen tegen 
anderen , zoodanig dat ook tusschen die bedreiging en 
de vleeschelijke gemeenschap causaal verband bestaat? 

Wanneer niet eene algemeene bepaling in den IXden 
titel van het eerste boek wordt opgenomen , zou ook hier 
het brengen in een toestand van bewusteloosheid of 
onmagt met geweld gelijk moeten worden gesteld. 

Eene minderheid der Commissie wilde ook hier de be-
dreiging niet beperkt hebben tot bedreiging met geweld, 
op. de gronden vermeld bij art. 134. Zij wil dus de woorden 
> met geweld" doen wegvallen. 

De vraag is slechts of door het geweld of 

door de bedreiging met geweld de vrouw 
werd gedwongen. Bij bedreiging om geweld 
te plegen tegen een ander zal dit niet licht 
voorkomen. Verklaarde de vrouw zich, om dat 
geweld van een derde af te wenden, bereid, 
dan zou zij toch niet verplicht zijn eene onder 
dergelijke omstandigheden gegeven belofte te 
houden en de dader, om zijn doel te bereiken, ten 
slotte geweld tegen de vrouw zelve hebbeu aan 
te wenden. 

Weglating van de woorden »met geweld"1 

zou ook vooral bij dit misdrijf hoogst bedenke-
lijk zijn. 

Zie voorts ad art. 81 nieuw. 

Art. 863 . uitoefent. Liever, even als in art. 262, heeft. 
Veertien jaren. De Commissie wenscht den leeftijd te bren-

gen op zestien jaren. Kinderen van veertien en vijftien jaren 
verkeeren juist inde ontwikkelingsperiode en hebben nog 
niet zooveel doorzigt en zelfstandigheid dat zij de be-
scherming der strafwet kunnen missen. Ook art. 270 stelt, 
voor de verleiding van kinderen tot het gebruik van 
sterken drank, den leeftijd op zestien jaren. Zestien jaren 
is bovendien de uiterste termijn waarop ten onzent eene 
vrouw kan geacht worden huwbaar te zijn (vergl. art. 86 
Burgerlijk Wetboek). 

Het artikel wordt in drie artikelen gesplitst, 
ten einde de noodige onderscheidingen te kun-
nen maken. 

Het hierbedoelde feit gepleegd met een meisje 
beneden de twaalf jaren, schijnt met ver-
krachting op ééne lijn te moeten worden gesteld. 
Niet alleen doet de toestemming van zulk een 
kind niets af, maar (en in dit opzicht is het 
feit erger dan het misbruiken eener bewuste-
looze) in de gevolgen kan het leit, ook zouder 
bewezen zwaar lichamelijk letsel, ue toekomst 
van het kiud geheel bederven. Ook heeft men 
rekening te houden met de omstandigheid dat 
bescherming van zeer jeugdige kinderen tegen 
dit feit (helaas geenszins zeldzaam), anders dan 
door zwarestrafbedreiging,absoluut onmogelijk is. 

Ten aanzien der meisjes boven de twaalf jaren , 
is de regeling minder gemakkelijk. Voorzooveel 
bet geldt verleiding ten behoeve van een derde, 
heeft de Minister door aanvulling van art. 265 , 
aan den wensch der Commissie voldaan. Deed 
hij het echter ook, voorzooveel betreft den ver-
leider ten eigen bate, hij zou groot onheil stichten. 
De meisjes zouden, werd tot aan 16jarigen 
leeftijd hare verleiding tot een misdrijf vcr-
klaard , ambtshalve vervolgbaar , niet beschermd 
maar benadeeld worden. Het Burgerlijk Wet-
boek zegt uitdrukkelijk dat dergelijke meisjes, 
na van «en Koning verkregen dispensatie een 
huwelijk mogen aangaau ; zeer dikwerf dan 
ook komt het voor, dat de man , niet zelden 
zeer jonge man , die zulk een meisje in belang-
wekkenJe omstandigliedeu gebracht heeft, door 
een huwelijk zijne fout zooveel mogelijk her-
stelt. Werd zijne fout gestempeld tot een mis-
drijf ambtshalve vervolgbaar, dan zou hij , uit 
vrees voor straf, het meisje aan haar lot over-
laten. 

Alzoo behoort de verleiding van een meisje, 
gedurende de anni dubii, ter bevrediging van 
eigen lusten, slechts als /Wac/s/delict te worden 
erkend (art. 245nie?tw), met uitzondering alleen 
van de gevailen bij art. 266 voorzien, waarin 
het maatschappelijk belang zicli tegen straffe-
loosheid volstrekt verzet. 

Het woord » hranlizinvdj " is uit art. 263 ver-
wijderd op de gronden ontwikkeld door dr. RA-
MAER (t. a. p. bl. 79). In verband daarmede 
zijn in art. 267, n°. 4 de krankzi;iuigenge-
stichten opgenomen. 

Art. 364 . De straf is in vergelijking met art. 203 naar 
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hot oordeel der Commissie niet zwaar genoeg. Het crimen 
ne/andum kan alleen krachtens dit artiki worden gestraft. 

De straf ia dit artikel kan niet hooger zijn 
dan J/j van die in art. 262, met andere woor-
den , niet hooger dan die wegens poging tot 
verkrachting. Zie verder het Hegeringsantwoord 
op de algemeene beschouwingen over dezen 
Titel (II). 

Art. 265. Hij dv: mtt kinderen. Uit hst gebruik van 
het meervoud n u kunnen worden afgeleid dat voor de 
strafbaarheid van liet feit eene pluraliteit van objecten 
een vereisehte U. Men leze daarom liever: » Hij die met 
iemand" enz. 

Veertien jaren; lees: zestien jaren. Zie v.d art. 263. 

Zie Loven ad 263. 

Art. 266. De Raad van State was van nieening (zie 
advies pag. 41) dat de handelingen bedoeld in de artt. 
262—266 zwaarder gestraft moeten worden, ingeval zij 
gepleegd worden door vader, voogd, enz. De Minister 
was echter van oordeel dat de ruimte tusschen de maxima 
en minima zoo groot ia dat de bedoelde verzwaring niet 
noodig zou zijn. (Zie rapport pag. 29.) De Commissie 
vereenigt zich daarentegen met het advies vau den Raad 
van State, omdat naar haar gevoelen de ruimte welke in 
bedoelde artikelen den regter gelaten wordt, niet groot 
genoeg is. De feiten zijn van dien aard, ook met het oog 
op de gevolgen, dat dikwijls zelfs zonder de verzwarende 
omstandigheid waarop gewezen werd, het thans bedreigde 
maximum geenszins eene te zware straf moet worden ge- ; 

acht. De Commissie geeft daarom in overweging de straf 
in de artt. 262—266 te verzwaren. 

Maar zelfs wanneer in de voorgaande artikelen de straf 
niet werd verzwaard , zouden toch , naar het oordeel der j 
Commissie, de maxima in dit artikel hooger moeten ge- I 
steld worden. De straf is thans dezelfde als die welke ; 
bij art. 325 is bedreigd tegen mishandeling, terwijl het 
feit veel erger is. De Commissie zou het maximum in 
het 1ste lid willen brengen op twaalf en in het tweede 
lid op 15 jaren. 

Aan den wensch der Commissie ia voldaan. | 
Dat nu ook in artt. 267 en 268 de straffen 
moeten verhoogd worden, is geen bezwaar. 

Art. 26 ï . Vier jaren. De Commissie geeft in over- ] 
weging het maximum te brengen op zes jaren, liet geldt 
hier zeer zware en schandelijke misdrijven, waardoor on- j 
schuldige kinderen voor hun gehcele leven bedorven kunnen I 
worden ; » er bestaat ", gelijk du Memorie van Toelichting i 
pag. 143 te regt opmerkt, » een grof misbruik van gezag 
tegenover personen die door geboorte of door dwang van 
anderen verpligt zijn zich aan dat gezag te onderwerpen." 

De Commissie kan echter niet toegeven dat het ontwerp | 
van 1847 de bepaling' te ver zou hebben uitgestrekt door 
ook te omvatten dienstbare en andere personen , die zich 
vrijwillig onder eens anders opzigt gesteld hebben. De ratio 
der bijzondere bescherming is in die gevallen inderdaad de-
zelfde a's van die welke in het artikel wordt verleend , 
het zedelijke over wig t over onmondigeii, dat uit denaard 
der zaak wordt uitgeoefend door hem van wien zij feitelijk 
•fhankeujk zijn. Du Commissie zou dan ook als vierde 
geval in hot artikel willen opnemen : » door meesters met 
personen bij ben werkzaam." 

liet maximum is op ces jaren gesteld. 
Door het nieuwe n°. 2 wordt aan het verlangen 

der Commissie zooveel mogelijk te gemoet ge-
komen De bescherming ook tot meerderjarige 
bedienden uit te strekken, ware overdreven. 

1°. Er is naar het gevoelen der Commissie geen reden 
voor de limitative bepaling van het artikel. Waarom 
zouden de gevallen welke de Regering noopten in art. 271 
de algemeene uitdrukking: wettig gezag aan te nemeu 

(zie Memorie van Toelichting op dat artikel) hier zijn uit-
gealoten 'i Waarom de toeziende voogd, in het bijzonder 
waar deze volgens art. 431 Burgerlijk Wetboek tijdelijk 
de voogdij waarneemt I Waarom andere gevallen, waar 
het motief dat het artikel zelf aanduidt door de woorden 
» aan hunne zorg of opleiding toevertrouwde minderjarigen " 
evenzeer aanwezig is? De Commissie geeft in overweging 
de limilative opsomming dooreene algemeene bepaling te 
vervangen en te lezen : » door iemand met een aan zijue 
zorg of opleiding toevertrouwden minderjarige." 

De uitdrukking » wettig gezag" , zeer juist 
in art. 271 , ware hier geheel misplaatst. De 
predikant bijv. bij wien een kind opde cathechi-
satie gaat, kan tegenover dat kind niet het 
misdrijf van art. 271 , maar wél dat van art. 267 
plegen. De uitdrukking' »aan hunne zorg of 
opleiding toevertrouwde" is, zonder nadere aan-
duiding, niet precies genoeg. Noemde de wet 
de godsdienstleeraars en onderwijzers niet uit-
drukkelijk, dan zou men kunnen betwijfelen 
of bijv. een kind dat aan een kostschoolhouder is 
toevertrouwd, tevens is toevertrouwd aan den 
onderwijzer of godsdienstleeraar, van wien dat 
kind slechts een enkele les ontvangt. 

3*. In deze rubriek dienen ook vermeld te worden 
krankzinnigengestichten en opvoedingsgestichten of huizen 
van verbetering. Twijfel zou kunnen ontstaan of zij wel 
onder de benamingen van het artikel zijn begrepen. 

Aan de opmerking is gevolg gegeven. Voor 
alle zekerheid zijn ook hier de onderwijzers 
vermeld; zij ziju niet altijd beambten. 

Art. 268. Bij dit artikel werd de vraag ter sprake 
gebragt of niet ook verleiding van minderjarigen tot on-
tucht strafbaar moet worden gesteld, als het doel niet is 
koppelarij, maar bevrediging van eigen lust. De Com-
miss ie beantwoordt deze vraag, overeenkomstig het stelsel 
van het ontwerp, ontkennend. Zij acht het strafbaar 
stellen der verleiding van minderjarigen boven de zestien 
jaren hoogst gevaarlijk voor de rust van de maatschappij, 
zonder dat daardoor de zedelijkheid in het algemeen zal 
worden bevorderd. Wanneer men verleiding tot misdrijf 
stempelt, zal uien aanleiding geven tot chantage, terwijl 
het misdrijf zelf bijna nooit zal zijn te bewijzen , omdat, 
indien al niet, gelijk beweerd werd , bijna altijd de ver-
leiding van de vrouw zelve uitgaat, toch moeijelijk zal zijn 
aan te tooncu dat de ongeoorloofde verhouding het uit-
sluitend gevolg was van de verleiding van den man, ook 
in die gevallen waar het initiatief van hem uitging. Een 
meisje van zestien jaren is oud eu wijs genoeg om niet 
eene bijzondere bescherming te behoeven tegen misleiding, 
tenzij in het geval vau misbruik van noodzakelijk ver-
trouwen of maatschappelijke ondergeschiktheid, waarin 
echter reeds door art. 267 is voorzien. 

De m i n d e r h e i d der Commiss i e weuschte straf-
baarstelling van de verleiding, maar alleen in den geest 
van §§ 179 en 181 1°. vau het Duitsche wetboek, nl. in geval 
list en kunstgrepen het middel ziju geweest. Dergelijke 
bedriegelijke middelen zijn volstrekt niet onbewijsbaar, en 
de moeijelijk' 'id van bewijs mag bovendien niet het motief 
zijn om aan de justitie het wapen te ontnemen der straf-
vervolging in de gevallen waarin het bewijs wel zal kunnen 
worden geleverd. Dat hot misdrijf tot chantage aanleiding-
zal kunnen geven, werd door de minderheid niet ontkend, 
maar deze omstandigheid kan naar hare meening niet ten 
gevolge hebben dat een vergrijp tegen de zeden, door 
bedrog en misleiding mogelijk gemaakt, niet onder de 
misdrijven moet worden opgenomen. 

1°. Ontucht. Waarom hier ontucht en in art. 267 ontuch-
tigc handelingen? 

Tusschen »ontucht" en «ontuchtige hande-
lingen" neemt de Minister dit onderscheid aan-
het eerste is het nomen generis, dat, als soor-
ten, zoowel de vleeschelijke gemeenschap als 
de ontuchtige handelingen omvat. In art. 265 

Handelingen <!er Staten-Gcueraal. Bijlagen. 1879-1880. 
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— zoowel op zich zelf als met art. 263 verge-
leken — komt dat verschil duidelijk uit. 

Dientengevolge is in art. 267 »ontuchtUje 
handelingen " door » ontucht" vervangen. 

2°. Een en twintig jann.Eene m i n d e r h e i d der Com-
mis s i e wenschte den leeftijd terug te brengen op achttien 
jaren, gelijk ook in het ontwerp tier Staatscommissie was 
voorgesteld. Door den leeftijd te stellen op 21 jaren, gelijk 
ook nu in art. 334 van den Code Pénal, wordt de geheime 
prostitutie — de ondervinding heeft het geleerd — op 
schromelijke wijze bevorderd. De strafbedreiging werkt 
aldus praeventief tegen de openbare bordeelen, maar ten 
koste van de Invordering van de zooveel gevaarlijker 
clandestine prostitutie. — De C o m m i s s i e maakt deze 
bezwaren niet tot de hare. Dat de vermeerdering der 
geheime prostitutie een onmiddellijk gevolg zou zijn van 
de vermindering der publieke huizen, is volgens haar 
gevoelen geenszins bewezen. Vele andere invloeden moeten 
hier in acht genomen worden die de geheime prostitutie 
ten koste der openbare bevorderen, en dit verschijnsel zou 
zich evenzeer voordoen waar de concurrentie der laatste niet 
werd onderdrukt. Daarenboven moet voor een deel althans 
de oorzaak van de vermeerdering der misbruiken waarover 
men klaagt gezocht worden in het feit, dat het geheime 
lenocinium niet krachtiger wordt vervolgd. De strafwet-
gever moet, naar de meening der Commissie, niet mede-
werken om liet bevorderen der ontucht gemakkelijker te 
maken dan , volgens de door het gebruik geijkte bepaling 
van den Code Pénal, mogelijk is. — Een l id der Com-
miss i e wenscht den leeftijd op drie en twintig jaren te 
zien bepaald. 

Voor 21 schijnt inderdaad geen grond. Van 
twee dingen één. Of men acht het door de 
minderheid geopperde bezwaar juist en overwe-
gend; öf meu doet dit niet. In het eerste geval 
moet men tot 18 terugkeeren ; in het tweede is er 
geene reden om niet, even als in den Code 
Pénal, het tijdstip der meerderjarigheid dat is 
dus thans 23 jaren , te kiezen. De Minister ver-
kiest het laatste. 

Ook na het mondeling overleg met den Minister, bleef 
in de Commissie verschil van gevoelen bestaan over den 
in dit artikel te bepalen leeftijd, waarvan hierboven is 
melding gemaakt. Zij onthoudt zich derhalve van het 
voorstellen van een amendement. 

Art. 269 . In plaats van art. 36 W". 1—5 zou de Com-
missie willen lezen art. 36. Zie ad art. 115. Het kan zeer 
wenschelijk zijn de uitoefening van het beroep te ont-
zeggen aan tappers, tevens dikwijls geheime bordeelhouders. 

De bevoegdheid om vereeniging van het tap-
persbedrijf en het houden van een publiek huis 
te beletten, moet niet alleen bestaan ten aan-
zien van bordeelhouders die krachtens dezen 
Titel veroordeeld worden , maar ook ten aan-
zien van hen, die niet veroordeeld zijn. Art. 4 , 
n°. 1, van het aanhangig ontwerp van wet 
tot beteugeling van het misbruik van sterken 
drank geeft die bevoegdheid. 

Art. 2 «O. Opwekt of verleidt tot het gebruik. De Raad 
van State had bezwaar tegen dit artikel, en stelde voor 
het woord gebruik te vervangen door misbruik. (Advies 
p. 41.) De Minister antwoordt (rapport p. 29) dat het 
correctief reeds ligt in de woorden: T opwekt o f verleidt." 
Naar het oordeel der Commissie is dit antwoord niet af-
doende. Het bezwaar toch ligt juist daarin dat elke op-
wekking tot eenig gebruik strafbaar zal zijn, bijv. ook 
die van den huisvader in den huisselijken kring. E e n e 
m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e wilde daarom met 
den Raad van State misbruik in plaats van gebruik, aan den 
regter over latende, naar omstandigheden te oordeelen of 
werkelijk misbruik moet worden aangenomen. De C o m m i s-
si e meent echter dat het bezwaar nog beter wordt opgelost 
door de woorden opwekt of weg te laten. Verleiding lot ge-

uruik kan naar haar oordeel slechts in malam partem wor-
den verstaan; en ook het gebruik van sterken drank kan 
reeds verderfelijk zijn. 

Hier zij nog opgemerkt dat de Commissie niet kan in-
stemmen met hen die meenen dat het toedienen van art. 510 
in sommige gevallen verder zou gaan dan de opwekking 
of verleiding bedoeld in dit artikel. De Commissie ziet in 
het feit omschreven in art. 510 eene handeling in aard 
geheel verschillend van het misdrijf van art. 270. Met 
toedienen wordt klaarblijkelijk bedoeld het verstrekken 
op bestelling. 

De bij het gewijzigd ontwerp voorgedragen 
bepaling stemt overeen met art. 17 van liet zoo 
even genoemd ontwerp. Het kwam den Minister 
voor, dat art. 270 in zijne oorspronkelijke redactie 
deels te streng, dee's niet streng, genoeg was. 
Te streng, inzoover het ook trof hem die, zelfs 
voor één enkele maal, een löjarigen knaap aan-
spoorde om eenigen sterken drank te nuttigen. 
Niet streng genoeg inzoover het 't feit thans 
onder n°. 1 opgenomen , aan het lilde Boek 
overliet en dat vermeld onder n"i 3 aan de 
algemeene bepaling betreffende de Nóthigung 
(art. 307). En al was de straf van art. 307 op 
zich zelve voldoende, men behoort hier de ge-
volgen als verzwarende omstandigheden in 
rekening te kunnen brengen. 

De drie gevallen thans in art. 270 vereenigd , 
mogen geacht worden in strafbaarheid met 
elkander gelijk te staan , terwijl de straf niet 
lager mag gesteld worden dan die van art. 307. 

Door de nieuwe redactie vervalt het bezwaar 
tegen de woorden » opwekt of". Wordt een 
kind niet bepaald dronken gemaakt, dan kan 
het toedienen, zelfs het opwekken slechts als 
wetsdalict beschouwd worden. Dat men een kind 
niet opzettelijk dronken moet maken, weet ieder 
evenzeer als dat men het niet mag aansporen 
tot débauches; in hoever echter zelfs de op-
wekkiug tot het gebruik van — of het een-
voudig toedienen van één enkele teug sterken 
drank strafbaar is , kan slechts de wet leeren. 

Onder n*. 1 is het woord » toedienen" behou-
den. Dit woord is letterlijk en dus in zeer al-
gemeenen zin op te vatten. Geenszins is het 
beperkt tot » verstrekken op bestelling" 

Art. 271. Behalve van »kunstverrichtingen", 
acht de Minister het wenschelijk ook van 
T> gevaarlijken of de gezondheid oudermijnenden 
arbeid te gewagen. — De ratio is dezelfde. Het 
kind behoort nóch aan de ouders , nóch aan den 
Staat; het behoort aan zich zelven en de Staat 
heeft te waken dat de ouders hunne macht niet 
misbruiken. In eene speciale wet, waarvan de 
Minister vertrouwt dat spoedig het ontwerp zal 
kunnen worden ingediend, behoort men in de 
beperking van den arbeid van kinderen verder 
te gaan. Wat thans in art. 271 met straf bedreigd 
wordt, is een rectódelict, dat in het Straf-
wetboek tehuis behoort. 

Art. 2?2. De Commiss ie is het eens met den Minister 
en den Raad van State dat dieren geen regten hebben. Daar-
uit volgt evenwel, dat dierenmishande.;ng alleen straf baar 
kan zijn wanneer zij in het openbaar geschiedt. Volgens 
de Commissie is in dat geval een misdrijf aanwezig; naar 
een afwijkend gevoelen zou men alleen aan eene overtreding 
mogen denken (vergel. § 360 n°. 13 Duitsche wetboek en 
art. 561 n°. 5 van den Code Pénal Beige). (1) Maar zoowel 

(1) § 360 n». 13 Duitsch Wetboek: Mit Geldstrafe bis ra cin 
bundert fünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft: wer öffentlicli 
oder in Aergerniss erregender Wcise Tliierc boshaft qniilt odcr roh 
misshandelt. 

Art. 561 n°. 5 Code Pénal Beige: .Seront punis d'une aincndc de 
dix francs U vingt francs et d'un emprisonnement d'un jour :'i cinq 
jours, ou d'une de ces peines seulement: Ceux qui se seront rendus 
coupables d'actes de cruauté ou de mauvais traitcments excessit's 
envers les animaux. 
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volgens de eene als de andere zienswijze moet openbaar-
heid het criterium zijn van het strafbaar feit. Wanneer 
men eenige, waarde zou mogen toekennen aan het argu-
ment der Memorie van Toelichting dat de wreede behande-
ling welke niet in het openbaar geschiedt, zoodra zij rucht-
baar wordt, voor iedereen aanstootelijk is, dan zou deze 
redenering nog veel sterker gelden in het geval van andere 
vergrijpen tegen de zeden welke ook niet in het openbaar 
geschieden bijv. onnatuurlijke ontucht. Het argument is 
echter onjuist. Met alles wat onze lelijk is en daarom aan-
stoot geeft is strafwaardig, maar alleen de aanranding ons 
ondanks van ons zedelijkheidsgevoel, om die reden dus 
ook de schending van de openbare eerbaarheid en de 
openbare schending van het gevoel van medelij den en barm-
hartigheid. Hetzelfde criterium wat de Memorie van Toe-
lichting bij art. 2G0 voor openbaarheid geeft zou dus ook 
hier moeten gelden. Niet de toegankelijkheid van de plaats, 
maar de openlijkheid van het feit is hier beslissend. Het 
misdrijf moet geacht worden in het openbaar te zijn ge-
schied, niet alleen wanneer het op eene openbare plaats 
wordt gepleegd, maar ook als het door het publiek kan 
worden gezien of gehoord. Zie ad art. 140. 

Eene m i n d e r h e i d der Commiss i e was van oordeel 
dat de dieren, althans in zekere omstandigheden, wel dege-
lijk regten kunnen hebben, bijv. ontwikkelde huisdieren 
en helpers in den arbeid. Zij beschouwt de qualificatie als 
misdrijf tegen dezeden als eene transactie, als een stap in 
de goede rigting, waarmede men zich voor alsnog kan 
tevreden stellen. 

wreed behandelt. De Memorie van Toelichting, p. 145, 
teekent hierbij aan dat het in den aanvang van het artikel 
geplaatste woord opzettelijk ook de woorden y wreed lc-
handelt" beheerscht. » Het opzet moet mede op de wreed-
heid gerigt zijn. De physiologische proeven , het snijden 
van dieren en in het algemeen elke handeling, die eene 
regtmatige geoorloofde oorzaak heeft, waarbij het toege-
bragt leed slechts middel is , valt buiten het voorschrift". 
Deze redenering is , naar het oordeel der Commissie, niet 
juist en in strijd met het systeem van het ontwerp. Het 
opzet moet gerigt zijn op tie wreede behandeling; dit is 
voldoende om het misdrijf te constitueren. Of de wreedheid 
middel is of doel is volkomen onverschillig ; de opzettelijk 
gepleegde objective wreedheid is al wat vereischt wordt, 
zonder dat bovendien mag gevorderd worden de subjec-
tive wreedheid of het doel om te mishandelen. De Kege-
ring ziet hier over het hoofd, dat volgens haar eigen 
stelsel het opzet nimmer het oogmerk insluit. 

De Commiss i e meent echter dat, wanneer men var. het 
feit een misdrijf wil maken , wanneer men dus wil straften 
als vergrijp tegen de zeden , eene handeling , waarvan het 
ongeoorloofde ook zonder wetsbepaling niet twijfelachtig 
is , de subjective wreedheid wel degelijk , overeenkomstig 
de bedoeling der Regering, als element hl het misdrijf 
moet worden opgenomen. Zij geeft daarom in bedenking 
te lezen: » Hij, die in het openbaar een dier uit wreed-
heid mishandelt enz." 

De m i n d e r h e i d der Commiss ie was van een ander 
gevoelen. Volgens haar is de aanranding van het zedelijk-
heidsgevoel, welke in de openbare dierenmishandeling ge-
legen is , reeds op zich zelf regtschennis. Het motief, het 
oogmerk moet hier evenmin als bij openbare schennis der 
eerbaarheid in aanmerking worden genomen. 

Dat bij pbysi' 'ogische proeven, zoogenaamd in 'iet be-
lang der wetenschap, somtijds de dieren noodelooze en 
nntlelooze martelingen ondergaan, zou de Commissie niet 
durven tegenspreken. Volgens haar oordeel zou evenwel, 
zoo men deze materie wil regelen, daartegen in den geest 
der Engelsche cruelty to animals act van 11 Augustus 187G 
bij speciale wet moeten worden voorzien, zoodat alsdan 
de niet-nakomhig der daar te stellen voorwaarden um 
dader onder het bereik van deze strafbepaling zou brengen. 

De stelling dat dieren geene rechten hebben, 
heeft, naar het bescheiden oordeel van den 
Minister, geen anderen grond dan alleen de 
omstandigheid dat op de vraag: » wie heeft 
rechten? " het antwoord door menschen gegeven 
wordt. In de oudheid werd vrij algemeen aan-

genomen dat slaven geen rechten hebben, geen 
» personen " maar » zaken ", geen subject maar 
object van recht zijn; kortom men sprak over 
den slaaf, gelijk in onze dagen wordt gesproken 
van bel dier. Langttmern&nd kwam daarin 
verandering ; » ziekelijke ]>hilanthropen " en 
»sentimenteele materialisten" verkregen dat 
door Henatusconsulten de slaaf tegen enkele 
wreedheden van den meester werd beschermd. 
Om die bescherming nog wat meer algemeen 
te kunnen maken en haar ook een, voor 't groote 
publiek meest begrijpelijken , ut iliteitsgrondslag 
te geven, zei later een Keizer: »int'rest reipu-
blicae, ne qv.is sna re ahutainr". Door dat 
beroemde woord opende ANTOMMS Pn-s voor 
de slaven datzelfde overgangstijdperk , waarin 
de hedendaagsche maatschappij zich bevindt 
ten aanzien van het dier. 

Doortrekking dezer vergelijking zou natuur-
lijk tot dwaling leiden. Maar de Minister aarzelt 
niet te verklaren , dat hij de stelling » het 
dier heeft geen recht", in hare algemeenheid 
niet onderschrijven kan. Een dier zoolang het 
leeft, staat niet in allen deele gelijk met eene 
zaak. Wie een hem toebehoorend boek verscheurt, 
zal hoogstens een dwaas genoemd worden; wie, 
al ware 't in 't geheim , hetzelfde gedaan had 
met zijn levenden hond of kat, zou zelfs van den 
eenvoudigsten werkman, wiens instinctmatig 
rechtsbewustzijn in menig opzicht van meer 
waarde is dan de bespiegeling van menig ge-
'eerde, kunnen vernemen dat hij onrecht ge-
pleegd heeft. 

Geen wonder dan ook dat de Minister 1°. er 
prijs op stelt in art. 379 de daar gemaakte 
onderscheiding te behouden; 2°. niet besluiten 
kan de strafbaarheid van dierenmishandeling te 
beperken tot die welke in 't openbaar geschiedt. 
De door de Commissie gemaakte vergelijking 
met het misdrijf van art. 260 gaat niet op. Wie 
binnen 's kamers ontucht pleegt en zich daarna 
op straat vertoont, geeft geen aanstoot; als 

- daarentegen een binnen 's kamers verminkt 
dier zich later op straat vertoont, wordt wel 
degelijk aanstoot g-egeven. Maar daarenboven, 
het geven van aanstoot is niet de eenige grond 
voor de bepaling van art. 272. De rnensch 
pleegt onrecht, zoo dikwerf hij, zijne macht 
misbruikende , zonder eenig rationeel doel, m. a. 
w. noodi'loos , opzettelijk doet lijden eenig wezen 
dat lijden kan. En al kan men niet alle on-
recht , in zoo ruimen zin, straffen , in Nederland 
is, ::aar de juiste volksovertuigiug, het oogen-
blik gekomen om dierenmishandeling onder de 
misdrijven op te nemen. Aan het Openbaar 
Ministerie en aan den rechter kan veilig worden 
overgelaten bij de toepassing van het artikel 
zoodanige grenzen te trekken dat niet de straf-
vervolging oen geneesmiddel worde erger dan 
de kwaal. 

Wat de redactie betreft, ten allen overvloede 
is zij nog een weinig verduidelijkt, opdat zoo 
helder mogelijk uitkome dat het niet voldoende 
is dat de behandeling èn opzettelijk en Wreed 
is, maar dat het opzet op de wreedheid moet 
gericht zijn. Meent men dat dit zelfde denk-
beeld nog duidelijker zou worden uitgedrukt 
door het woord » mishandeling", de Minister 
zal zich tegen deze wijziging niet verzetten. De 
bijvoeging *v.it wreedheid" ware dan echter niet 
wenschelijk; zij zou dan, geheel noodeloos en 
in strijd met het algemeen stelsel van hetOnt-
werp, het motief uitdrukken. 

Tegen de bewering dat » volgens het eigen 
stelsel der Kegeering, het opzet nimmer het 
oogmerk insluit " moet de Minister, onder ver 
wijzing naar zijn algemeene beschouwingen over 
» opzet", ten sterkste protesteeren. Of» opzet" 
formeel of materieel is op te vatten, hangt af 
van het verband waarin het voorkomt. 
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Wat ten slotte betreft fle physiologisehe en 
andere proeven tot wetenschappelijk doel — 
voor zoover het weuschelijk is tegen exces door 
strafbedreiging te waken, kan dit, zoo alsook 
de Commissie erkent, slechts geschieden door 
een speciale wet, die juiste grenzen schept, en 
wier overtreding juist daarom slechts een wets-
delict zou kunnen wezen. 

Ook na de nadere toelichting der Regering blijft de Com-
missie van gevoelen dat » opzettelijk wreede behandeling, " 
volgens de terminologie van het Wetboek altijd aanwezig 
is wanneer de opzettelijke handeling (objectief) wreed is, 
ook al ontbreekt de wreedheid als animus (subjectief), 
zoodat tegen de bedoeling de vivisectie strafbaar zou wor-
deu. — De Minister heeft na mondeling overleg het reeds 
vroeger aangegeven denkbeeld uitgevoerd en » opzettelijk 
wreede behandeling'' vervangen door »mishandeling. " 
De Commissie kan zicli met deze redactie vereenigen. De 
regter beoordeele in concreto wanneer wreede behandeling 
mishandeling wordt. De Commissie blijft echter van ge-
voelen dat alleen de openbaarheid aan het feit het karakter 
van misdrijf geeft. Dat de dieren , die toch altijd tot het 
roerend goed worden gerekend, als zoodanig door den 
wetgever moeten worden beschermd en dat dierenmishaude-
ling dus per se een regtsdelict is, kan de commissie niet 
erkennen. Zij stelt daarom voor in plaats van »mis-
handeling van een dier" te lezen »mishandeling van een 
dier in \et opefllaar." 

TITEL XV. 

Art. 273. Het geldt hier een.' speciale bescherming, 
verleend aan personen die regt hebben op onderhoud, 
verpleging of verzorging. Het opzet moet dus ook op die 
omstandigheid gerigt zijn en het artikel gelezen worden: 
» Hij die opzettelijk iemand enz.". 

Aan de opmerking is gevolg gegeven. 

Brengt of laat. 
doeling is immers niet 

Beter * brengt of achterlaat". De be-
op zich zelf strafbaar te stellen het 

zicli onttrekken aan den eivielregtelijken pligt deralimen-
tatie; de Memorie van Toelichting eischt te regt eene han-
deling, waardoor den hulpbehoevende in concreto gevaar 
wordt toegebragt. (Zie Memorie van Toelichting, pag. 140.) 

Met de verandering van » laat " in » achter-
laat" kan de Minister zich niet vereenigen. 
Aohterlateu behoort tot het » brengen". De schip-
per die in het in de Memorie van Toelichting aan-
gehaalde voorbeeld den schepeling hulpeloos 
»achterlaat", brengt hem daardoor in hulpe-
loozeu toestand. Daarentegen moet worden voor-
zien in het geval dat iemand die reeds in hulpe-
loozen toestand is, daarin gelaten wordt door 
hem die tot zijn onderhoud verplicht is. De 
bedoeling is dan ook wel degelijk om hier 
strafbaar te stelleu het zich onttrekken aan 
een civielrechtelijken plicht, mits daardoor slechts 
in concreto dat gevaar wordt teweeggebracht 
dat iu een hulpeloozen toestand gelegen is. 

Art. 274. Volgens de Memorie van Toelichting, pag. 
146, slaan de woorden te vondeling legt alleen op een^;as-
geboren kind. Dit is echter in het artikel niet duidelijk. 
Men kan ook een pasgeboren kind verlaten met het oog-
merk om zich er van te ontdoen, en in dat geval bedrijft 
men hetzelfde feit dat omschreven wordt door de woorden 
te vondel ng legt. Er is dus hier tautologie , en de Commis-
sie stelt daarom voor weg te laten: te vondeling legt of. 

Eene m i n d e r h e i d der Commiss i e zou willen onder-
scheiden tusscheu het feit der eenvoudige verlating en dat 
waarop de Memorie van Toelichting voornamelijk het oog 
heeft (zie pag. 146) » het in hulpeloozen toestand" achter-
laten van een kind dat zich zelven nog niet kan helpen. 
De verlating toch brengt het kind niet noodzakelijk in een 

hulpeloozen toestand; integendeel dikwijl:; wordt het feit 
met opzet bedreven in dier voege dat geonerlei gevaar of 
nadeel voor het kind te duchten is. De onderscheiding van 
de artt. 349 en 352 C. P. tusscheu het te vondeling leggen 
in een: »lieu solitaire " en een » iieu non solitaire " be-
rust inderdaad op den hier aangegeven grond. Het is 
daarom beter het criterium meer algemeen uit te drukken, 
ook ter vermijding der praktische moeijelijkheden waartoe 
de terminologie van den 0. P. aanleiding geeft. Om deze 
redenen zou men op de eenvoudige verlating eeno ge-
vangenisstraf van hoogstens een jaar willen stellen en liet 
maximum van 4 jaren en zes maanden alleen willen 
bedreigen , indieu de verzwarende omstandigheid aanwezig 
is dat het kind door de verlating in hulpeloozen toestand 
wordt gebragt. Eene strenge strafbedreiging tegen het 
eersthedoelde feit zal ook ongetwijfeld kindermoord in do 
hand werken. 

De C o m m i s s i e acht de onderscheiding niet noo lig. De 
omstandigheden waaronder het kind wordt achtergelaten 
kunnen een aantal schakeringen van meerdere oi' mindere 
hulpeloosheid medebrengen, waarop de regter bij de toe-
passing der straf zal hebben te letten. Tegen het laatst-
genoemde bezwaar zal eene verstandige toepassing der wet 
beter dan het bedreigen van een lager maximum waken. 

Terwijl üe Minister met de meerderheid der 
Commissie van oordeel is dat het niet noodig is 
te onderscheiden of de verlating van het kind 
heeft plaats gehad iu een »iieu solitaire" dan 
wel in een »lieu non solitaire", kan hij zich 
niet vereenigen met het voorstel der Conunissio 
om weg te laten de woorden »te vondeling legt 
of". Men kan een kind — niet alleen een pas-
geboren kind maar elk kin 1 dat nog niet loopen 
kan — te vondeling leggen zonder het nog 
bepaald te verlaten, bijv. wanneer de moeder 
het op de stoep eener woning nederlegt en op 
den boek der straat de gevolgen afwacht welke 
dit zal hebben. 

Art. 275. De Commissie heeft bezwaar tegen do straf-
verzwariug wanneer » na verloop van drie maanden sedert 
het plegen van het misdrijf nog geeneriei spoor van het 
kind ontdekt ie." De fictie dat , wanneer onzekerheid be-
staat omtrent het lot van het kind, de schuld even zwaar 
is als in geval het slagtoffer zwaar ligchamelijk letsel 
ondervindt, is iu facto onjuist. Waar bijv. het kinu op eene 
druk bezochte plaats wordt achtergelaten, zal het spoor 
althans voor den dader gemakkelijk kunnen verloren gaan. 
De fictie is bovendien gevaarlijk, omdat zoo ligt na de 
veroordeeiing hare onwaarheid kan aan het licht komen. 
Daarbij komtnogeen bezwaar van praktischen aard, namelijk 
dat men, zoo de woorden blijven, gewoonlijk drie maanden 
zal moeten wachten met de vervolging. De Commissie 
geeft daarom in overweging het bedoelde criterium niet 
in het artikel op te nemen. 

Misdrijven. Zou het niet beter zijn hier te lezen feiten f 
Er meet verband bestaan tusscheu het bedreven feit eu 
het gewraakte gevolg, maar het misdrijf op zich zelf, 
zoo als het in de artt. 273 en 274 is omschreven, het ver-
laten alleen, kan nooit zwaar ligchamelijk letsel ten ge-
volge hebben. Dit hangt af van de bijkomende omstan-
dighede:;, welke in het ruimere begrip ftit kunnen geacht 
worden mede te zijn begrepen. 

Negen jaren. Waarom hier een maximum van negen 
jaren, in afwijking van andere dergelijke bepalingen ? In 
art. 324 bijv. wordt voor mishandeling welke den dood 
ten gevolge heeft, een maximum van zes jaren bedreigd. 

Met de eerste op dit artikel voorgestelde wij-
zigingen kau de Minister zich wel vereenigeu. 

Negen jaren. Het hier bedoelde misdrijf, ver-
lating van een kind, kan met voorbedachten 
rade gepleegd worden; het maximum moet dau 
ook hooger zijn dan mishandeling zonder voor-
bedachten rade. 

Art. 277. Eene minderheid achtte het artikel bij de 
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r.iimte van straf in de vorige artikelen overbodig. Zie 
u>l artt. 314 en 315. 

Het betreft hier een reden van verschooning 
die even als in de artt. 3 1 4 e n 3 1 5 , ultdrafcltfr 
lijk In de wet moet worden erkend. Weglating 
zou tot die van de beide laatetgemelde artikelen 
moeten leiden. 

Te vondeling legt of. Zie ad art. 274. 

TITEL XVI. 

jfr*. 2 7 » . Het stelsel van liet ontwerp vond in de Oom-
missie evenmin als in de ufdeelingen bijval, ofschoon men 
erkende het gewigt van hetgeen in bet rapport aan den 
Koning (pag. 29) wordt betoogd. Het is waar, dat volgens 
het thans geldende stelsel de meest strafwaardige en tevens 
meest frequente laster aan het bereik der strafwet ontsnapt; 
terwijl de onware betichting op den openbaren weg , maar 
binnen de grenzen van de bijzondere intimiteit, als in het 
openbaar gepleegde laster kan worden gestraft, blijft de ge-
vaarlijke en geheime verspreiding van lasterlijke aanlij-
gingen straffeloos. Al erkent m< n echter dat het stelsel van 
den Code Pénal onhoudbaar i s , mei: kan daarom nog niet 
instemmen met de bepaling welke het zou moeten vervangen. 
In de eerste jjlaats werd gewezen op het willekeurige dei-
omschrijving. Tot hoever zal de opvolgende mededeeling 
kunnen gelden? Volgens het ontwerp tot aan den vor-
jaringstermijn. Het is echter eene tastbare inconsequentie 
dat de mededeeling aan een enkel persoon onvoldoende 
is om het misdrijf te constitueren, terwijl de mededeeling aan 
twee personen met eene tusschenruimte van eenige jaren 
strafbaar zou wezen. Maar reeds de uitsluiting van de 
mededeeling aan een enkel persoon is willekeurig. Im-
mers het hangt geheel van den persoon aan wien de 
mededeeling wordt toevertrouwd af, of zij gevaarlijke 
eerroof is of niet. He mededeeling aan twee of meer ver-
trouwde personen kan zonder noemenswaardig gevolg zijn 
voor den betichte!, de mededeeling aan een enkel individu 
liet begin van den ergerlijksten vorm van kruipenden laster. 
.Maar het ontwerp is niet alleen inconsequent, het streeft 
ook het gestelde doel voorbij door strafvervolging mogelijk 
te maken ook in die gevallen waar de smaad in beperkten 
kring besloten blijft. (Jewone achterklap kan niet vervolgd 
worden zonder schadelijke inmenging van de regterlijke 
magt in particuliere gesprekken. Wel kan het Openbaar 
Ministerie alleen vervolgen op k l a g t , maar van den belee-
digde moet niet afhangen de beslissing of het publiek ge-
zag al dan niet inquisitie zal uitoefenen over het gesprokene 
in besloten kring. Er is bovendien iets stuitends in , dat 
de vervolging afhangt van de meerdere of mindere mate 
van discretie van hen , in wier tegenwoordigheid het feit 
wordt ten laste gelegd of aan wie het bij opvolging wordt 
medegedeeld. Eindelijk za l , wanneer gewone achterklap 
strafbaar i s , de beleedigde, wil hij niet stilzwijgend er-
kenuen dat de beleediger gelijk heeft, zedelijk wel ge-
dwongen zijn eene klagte in te stellen, zoodat in vele 
gevallen de hem verleende bescherming hem tot grooten 
last zal worden. 

Al deze bezwaren kunnen, naar het oordeel der C o m m i s-
s i e , worden voorkomen door scherper in het oog te vatten 
het feit waartegen men wil waken. Wil men den » waren 
listigen boosaardigen lasteraar" onder het bereik dar straf* 
wet brengen, men neme als criterium der strafbaarheid 
het oogmerk der publiciteit en treff'e daardoor de gewraakte 
handeling zonder noo leloos verder te gaan. Van die ge-
dachte uitgaande geeft de Commissie in overweging te 
lezen: » Hij die opzettelijk aan iemau.1, in het openbaar 
uf met het kennelijk doel om het t j r kennisse va i het 
publiek te brengen (o fwe l : » om daaraan ruchtbaarheid te 
geven"), een bepaald feit enz." 

Hierbij valt nog op te merken dat naar het oordeel der 
Commissie het oogmerk om te beleedigen niet moet geëiseht 
worden. Te regt zegt de Memorie van Toelichting » geen 
beleediging zoDder opzet om te beleedigen ". Maar het oog-
merk dat de wet eischt gaat verder dan hetgeen de Memorie 

van Toelichting als criterium stelt. Het opzet om te be-
leedigen kan aanwezig zijn ook waar het oogmerk iets an-
ders i s , bijv. zedelijke verbetering of bevordering van et 
publiek belang. J)e krenking van de eer is echter voltooid 
door de objeetive beleediging, en de beleedigde heeft aan-
spmak f behoudens de na te melden uitzonderingen, op de 
bescherming van de strafwet onafhankelijk van het sub-
jective doel dat de beleediger zich had gesteld. Bovendien 
zal het oogmerk om te beleedigen in vele gevallen niet 
zijn te bewijzen tenzij men , met de bestaande regtsprak-
tijk, dit oogmerk geregeld uit de gebezigde woorden 
zelve afleidt. Maar als men dat doet, erkent men dat 
het eigenlijk bij den dader aankomt niet op het oogmerk, 
maar op de wetenschap dat het feit, objectief beschouwd , 
beleedigend is. Doet men het niet, dan zal het eenig resultaat 
der vervolging wel meestal wezen dat aan zaken die 
anders weinig bekend zouden zijn nog meer ruchtbaarheid 
zal worden ^ce^even. 

Eene m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e acht het niet 
wenschelijk ook de woorden » in het openbaar " op te nemen. 
Zij vreest dat de interpretatie tot tal van moeijelijkhedeii 
aanleiding zal geven , en vooral dat te veel gewicht zal won len 
gehecht aan (ie plaats waar de beleediging wordt uitgespro-
ken. Bedoelde woorden zijn ook onnoodig, omdat deze quab-
(icatie van het feit geacht kan worden reeds omvat te worden 
door de ui tdrukking: »met het kennelijk doel om liet, 
ter kennisse van het publiek te brengen" (of: » om daaraan 
ruchtbaarheid te geven ''). Tegen de weglating geldt ech-
ter, naar het oordeel der Commissie, dat bij openbare belee 
diging het suhjective doel der ruchtbaarheid niet zal behoe-
ven bewezen te worden. (Jok waar dit bewijs zou ontbreken, 
moet tegen publieken eerroof worden gewaakt. Bij de 
toelichting op art. 260 (Mem. v. Toel. pag. 141.) heeft 
overigens de Regering het begrip van openbaarheid vol-
doende van de plaats waar het feit wordt gepleegd 
losgemaakt. 

De woorden »onder welke inkleediug ook" zijn, als vol-
komen overbodig, in het voorstel der Commissie weggelaten. 

Alin. 2. In het stelsel der Commissie vervalt deze alinea. 
'Blijft bet stelsel der Begering gehandhaafd, dan ware 

bet in ieder geval beter in plaats van hwisgcnoolen te lezen 
leden van het gezin, tinder huisgenoolen zouden ook, tegen 
de bedoeling der Kegering (de Minister spreekt in öet 
rapport, ad art. 279 , van huisselijken kr ing), inwonenue 
personen , couimensalen of dienstboden begrepen kunnen 
worden. Het plegen van de daad in tegenwoordigheid van 
bedoelde personen is echter reeds genoeg om het gevolg 
te weeg te brengen, dat in het rapport wordt geschetst. 

Eene minderheid zou de uitzondering ook wenschén uit 
Ie strekken tot de bloedverwanten en aangehuwdeu. 

Ar*. 280). Men leze: » Hij die opzettelijk aan iemand 
door middel enz . " Zie ad art. 279. 

Artt. 279, 280. Met voldoening bespeurt de 
Minister dat het stelsel van het Ontwerp om 
ook den zoogenaamden kruipenden laster straf-
baar te stellen, geenerlei tegenspraak vindt. 
Het geopperde bezwaar geldt alleen de redactie 
en wordt, naar hij zich vleit, door de voor-
gestelde redactiewijziging weggenomen. 

Dat oogmerk om te beleedigen vereischt 
wordt, daarover bestaat geen verschil. Spreekt 
men alleen van > telastlegging ", dan moet dat 
oogmerk afzonderlijk worden uitgedrukt. Onder 
» opzettelijk aanranden van eer of goeden naam " 
is echter het vereischte oogmerk begrepen, 
evenals onder opzettelijk dooden het oogmerk 
om te dooden. 

Bij de vroegere redactie, zou het feit de eer 
of den goeden naam aanranden. Dit is echter , 
ook taalkundig, niet juist. Niet het feit, maar 
de telastlegger randt aan. Bij de gekozen redac-
tie behoeft het feit niet nader gepreciseerd te 
worden ; uit den aanhef van 't artikel blijkt reeds 
dat alleen die feiten in aanmerking komen, door 
wier imputatie aanranding van eer of goeden 
naam mogelijk is. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880. 
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Door <1<! woorden »met hot kenlijk lioel 
on daaraan ruchtbaarheid te ge ven " een doel 
dat zonder moeite uit de omstandigheden zal Icon* 
nen worden a/geleid — kan de hier gevaarlijke 
bijvoeging »iu Jut optnbaar" gemist worden. 
Wie tgsjtvrr dal doei, op straal zacht spreeat, 
moet niet onder liet artikel vallen. — » Doel" 
en niet » oogmerk"; hel • oogmerk" (dat om te 
heleedigen) is in het i opzettelijk aanrander1" be-
grgpen. 

De artt. 279 en 280 zijn tot één artikel ver-
eenigd en heide door het nieuwe derde lid ver* 
duidaUjkten beperkt. Met onset «egt de Minister 
» verduidelijkt en beperkt ' . Of — zoo de wet 
zweeg, — hij die » uitsluitend handelt iu het 
algemeen belang, ot tot noodzakelijke verdedb 
g i n g " gez !gd zou kunnen worden » opzettelijk 
eer of goeden naam te heliljou aangerand", 
daarover zou zich luten twisten. De Minister zou 
de vraag ontkennend beantwoorden maar de 
voorzichtigheid, ook met hel oog op den bij de 
Commissie gerezen twijfel, eiselit uitdrukkelijke 
oplossing in de wet. Van het door de Commissie 
vermeld geval dat de imputat ie, met het doel 
van ruchtbaarheid, moet strekken tot » zede-
lijk* verbetering," wenscht de Minister te/.wij-
gen. Wie verheleren wil , sla alle wegen iu be-
halve dezen. 

Artt . 2 * 1 2 * 3 . Ook met het stelsel van deze arli-
kelen kan de Commissie zich niet vereenigen. Deexoeptto 
veritatis i s , naar hare meening, al te veel beperkt door 
haar , behalve in het geval van art. 282 , 2"., van den wil 
van den heleedigde zelf afhankelijk te maken. Den be-
leedigde zal het in den regel niet te doen zijn om de 
onwaarheid van het ten laste gelegde te bewijzen, maar 
om voldoening voor den eangedanen smaad , eene voldoe-
ning welke hij gemakkelijker en veiliger zal verkrijgen 
door het bewijs van de waarheid te beletten , dan door 
de kansen van een laster-proces. Maar bovendien er zijn 
vele gevallen waar zedelijke pligt de openbaring dei-
waarheid vordert, waar hoogere belangen straffeloosheid 
eischen en niet alleen het bewijs der waarheid de ver-
oordeeling wegens laster moet uitsluiten. Vrees voor eene 
vervolging ter zake van smaad of smaadschrift moet de 
vrije beoordeeling der publieke zaak niet aan handen Ieg-
gen . zoo lang de kritiek blijft binnen de perken der 
goede trouw. Ook moeten de handelingen van private 
personen , gesteld bijv. dat zij openlijk zijn aangevallen , 
openlijk kunnen verdedigd worden, zelfs wanneer daar-
door een ander iets zou moeten worden ten laste gelegd. 
De openbaring der waarheid moet alleen strafbaar zijn 
wanneer zij uoodeloos een an Ier kwetst. Waai - zij noodza-
kelijk is, primeert een hooger belangde bescherming die 
de wet anders den heleedigde verleent, in die oinstanhg-
heden valt het subjeetive criterium van mis .'rijf weg. Zelfs 
de civile regtsvordering is in dat g-e val uitgesloten. (Zie 
art. 1412 B. W.). Dat van tic uitbreiding der exceptio 
veritatis in dien zin te vreezen zou zijn het gevaar waarop 
de Memorie van Toelichting (pag. 147) wijst, dat buiten 
noodzaak de sluijer van het private leven zou worden 
opgeheven, kan reeds daarom niet worden toegegeven, oui-
dat het van den heleedigde zelven afhangt of het laster-
proces al dan niet zal worden gevoerd. Hij behoeft immers 
niet te klagen , wanneer hij vreest dat de waarheid van 
het geïmputeerde feit zal worden bewezen. 

De commissie zou om deze redenen art. 281 willen for-
muleeren a ldus : » De strafbaarheid der in de beide vorige 
artikelen omschreven feiten vervalt, indien de te laste 
legging geldt hei algemeen belang of noodzak lijke ver-
dediging en het ten laste gelegde feit waar is of de 
dader genoegzame gronden bad om het voor waar te 
mogen houden. 

»Het bewijs van de waarheid van liet ten laste gelegde 
feit kan worden toegelaten , tenzij dit niet dan op klag-te 
vervolgbaar is en geen klagl is gedaan." 

Nevens het bewijs der waarheid wn-.lt toegelaten het 
bewijs dat de dader genoegzame gronden had om het voor 
waar te houden. Deze bijvoeging is billijk , omdat , vooral 
bij de beoordeeling van de publieke zaak het bewijs der 

waarheid dikwijls niet is te leveren en eerst door de discussie 
mogelijk wordt. Do goede trouw en de waarschijnlijkheid 
van het feit mogen echter ook in het preval van noodza-
keüjke verdediging voldoende worden g-eacht oindesubjee-
tieveatrafwaaruignflid uit te sluiten. 

» Het bewijs der waarheid kan worden toefrelaten." De 
toelating is hier facultatief gesteld , om dan regter ge-
legenheid te geven vooraf te beoordealen of bat aangeboden 
bewijs ter zake dienende en afdoende zou zijn. 

Art. 281 van het ontwerp wordt in het stelsel dor Com-
missie art. 282. De artt. 282 en 283 vervallen. 

De woorden : » indien hij dat bewijs niet levert en" in 
art. 281 zijn overbodig. Wanneer telsstelegging tegen 
beier weten in is geschied, wordt a fortiori het bewijs 
der waarheid niet geleverd. 

Nu door de 3de alinea van art. 279 gewaakt 
is dat niemand van zijn gepssten ijver voor het 
algemeen belang, of van noodzakelijke vordedh 
ging de dupe worde, vleit zich de Minister dat 
de beswaren tegen het in het ontwerp gehul-
digde stelsel omtren tde exceptio veritatis convicii 
aanzienlijk zullen zijn verminderd. 

Als noch het algemeen belang, noch nood-
zakelijke verdediging de openbaring van een waar 
doch dan naaste compromitteerend feit eischt, 
niet welk recht publiceeren wij dan dat feit? 

La vie prive'e dolt c'tre muree. Juist door lieden 
voor wie z. g . waarheidsliefde en openhartigheid 
bet masker zijn voor liefdeloosheid, jalousie en 
schaamteloosheid en die , in plaats van zich met 
nigra ondeugden bezig te houden , wroeten in 
het private leven van anderen, wordt onmetelijk 
veel onheil gesticht. Zonder onwaarheid geen 
laster, neen. Maar door de waarheid van het 
geimputeerde feit m a g , buiten de uitgezon-
aerde gevallen, het bestaan van smaad met 
worden weggenomen. Erkent de Commissie 
niet zelve , dat openbaring der waarheid straf-
baar zijn moet, wanneer zij » uoodeloos" een 
ander kwetst V Door die woorden heeft de Com-
missie het stelsel der Staatscommissie onder-
schreven. 

De bewering »de heleedigde behoeft niet te 
klagen, wanneer hij vreest, dat de waarheid 
van het feit zal worden bewezen" is niet af-
doende. Neen, hij behoeft het niet, maar dan 
wordt hij ook straffeloos gesmaad. 

De woorden »indien hij dat niet levert e n " 
zijn niet overbodig. Het kan zijn dat iemand 
aan een ander een feit. te laste, leg t , stellig 
overtuigd dat het niet gepleegd is, terwijl later 
blijkt en bewezen wordt dat het wèl gepleegd 
is. Zoo iemand heeft immoreel gehandeld, maar' 
is daarom rechtens toch geen lasteraar. 

Na het mondeling overleg heeft de Minister art. 282 
aangevuld door opneming van een derde geval: «wanneer 
de rechter het onderzoek naar de waarheid uoodig acht 
ter beoordeeling van de bewering van den beklaagde dat 
hij in het algemeen belang of tot nootzakelijke ver !e.ii-
g ing gehandeld heeft." De bijvoeging is geschied, omdat 
zonder hel bewijs der waarheid veelal het bewijs der 
exceptie van het nieuwe 3de lid van art. 279 niet moge-
lijk zal zijn. 

Na de wijzigingen, die de artt. 279 en w . hebben onder-
gaan, zijn de bezwaren van de Commissie tegen het stelsel 
van het ontwerp in hoofdzaak weggenomen. 

Art 2 8 » , of in een tol lum yerigt geschrift. De C0111-
missie heeft bezwaar teyeu deze woorden. De bestraffing-
van dergelijke beleediging gaat te ver. Het artikel leze 
men liever aldus: »Elke opzettelijke beleediging, die 
niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt , iemand 
hetzij in het openbaar bij monde of bij geschrifte, hetzij 
in diens tegenwoordigheid bij inonde of door feitelijkheden 
aangedaau wordt, als eenvoudige beleediging , gestraft enz." 

Geldboete. De Commissie acht de hier bedreigde straf 
veel te l igt . Er zijn persoonlijk aangedane, regtstreeksche 
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heleedigingen die veel zwaarder treffen ilaa menige smaad 
of smaadsc.iirift. Juist die beleedigingen zijn het, dienaar 
het nog bij velen heerseheml gevoelen niet dan door bloed 
kunnen worden uitgewischt. Indien het duel strafbaar 
moet zijn , dan is daarbij ook krachtige, bescherming der 
wet tegen elke beleediging nou lig. De Commiasie geeft 
daarom in overweging de straf te bepalen op drie maanden 
gevangenisstraf, of eene geldboete van ten hoogste hon-
derd vijftig1 gulden. 

Hot is den Minister onmogelijk in te zien dat 
het te ver gaat beleediging strafbaar to achten 
ook di'ni als zij geschiedt door een toegezonden 
of aangeboden gesebrift. Wie onder vier oogen , 
in een OOgenbUJC van drift, iemand een soheld-
woord naar het hoofd werpt, zou straf baar zijn 
en daarentegen niet bij , die in koelen bloede 
een beleodigeiiden brief schrijft'? Word hot denk-
beold der Commissie verwezenlijkt, dan zal het 
geraden zijn beleedigende woorden en uitdruk-
kingen eenvoudig op stukjes panier te schrijven 
• des noods drage nieu voorraad in zijn zak-

boekje — en die eenvoudig over te reiken. 
Overigens is de redactie van het artikel een 

weinig vereenvoudigd. 
De straf is verzwaard en daardoor de ano-

malie weggenomen dat bij dit misdrijf de vor-
spreider (art. 290) zwaarder wordt gestraft dan 
de dader. 

De Commissie blijft bij haar gevoelen dat het te ver zou 
gaan alle eenvoudige beleediging bij geschriften straf baai-
te stellen: bijv. die in een gesloten brief. Ten einde echter 
aan de bezwaren der Regering nog eenigerniate te ge-
moet te komen stelt zij thans voor in de gewijzigde 
redactie te lezen voor: »aangeboden geschrift" : »aan-
geboden open geschrift." 

Art. 2 8 » , indien het atiehitdt met hel oogmerk om 
nagelaten betrekkingen, te grieven. Dit. oogmerk zal schier 
nimmer te bewijzen zijn. Uit het stelsel bij art. 279 door 
de Commissie aangenomen volgt , dat ook hier het opzet 
om te beleedigen voldoende zou moeten worden geacht. 
Het woord opzettelijk is echter in dit artikel overbodig, 
omdat het reeds m het begrip smaad of smaadschrift, 
dat volgens artt. 279 en 280 zal moeten worden verklaard, 
begrepen is. Wel is waar behoort alleen met het oog op 
en ter wille van do nagelaten betrekkingen vervolgd te 
worden , maar daarvoor wordt reeds voldoende gezorgd 
door liet tweede lid van het artikel. De aangehaalde 
woorden zullen dus eenvoudig moeten wegvallen. 

Geldboete van ten hooijsle drie honderd galden. De straf 
moet in vergelijking met «Ie vorige artikelen niet zwaar 
genoeg worden geacht, vooral wanneer men bedenkt, dat 
onder smaad ook laster is begrepen. De Commissie zou 
willen bedreigen nevens de ge l i boete eene gevangenisstraf 
van ten hoogste drie maanden. 

in de regte linie of in den tweeden, of derden, graad der 
zijdlinie. De bijzondere bescherming van de eer van over-
ledenen wordt bier, naar het oordeel der Coniu.issie, te 
ver ui tgestrekt , vooral in de regte linie, waar zij in het 
oneindige zou zijn toegelaten. Men leze daarom: » in de 
regte of zijdlinie tot den tweeden graad". 

of van den echtgenoot of gewezen echtgenoot van den, 
overledene. Het is voldoende te gewagen van »den echt-
genoot van den overledene''. Aan den gescheiden echtgenoot 
behoeft dit regt niet to worden toegekend. 

A r t 2 9 9 . Waarom is bier niet eene bepaling opge-
nomen gelijk aan het 2Je lid van art. 122? De gevallen 
staan volkomen gelijk. 

Artt. 289 , 290. Aan de opmerkingen der 
Commissie is voldaan. 

Aan het slot van dezen titel /.ij nog opgemerkt, dat 
de vraag gelaat) werd of beleedigingen tegen personae 
inorales of collectief tegen vereeniginjron van personen , 
Eooali tegen de liberalen, de ultratnontanen, volgens dezen 
titel strafbaar moet worden geacht. De Commissie an t -
woordt ontkennend, omdat dergelijke beleediging niet kan 
gezegd worden » iemand" te zijn aangedaan. Zij acht 
strafbedreiging tegen dergelijke feiten ook niet wenschelijk 
niet het oog op de gevaren welke daaruit voor de vrijheid 
van kritiek der openbare magten en der openbare aan-
gelegenheden zou voortvloeijen. De strafbedreiging is ook 
daarom overbodig, omdat , waar het feit het karakter 
van individuele beleediging zou aannemen , de strafbepa-
lingeii van het ontwerp reeds nu er in voorzien, en waar 
dit niet het geval is, niemand zich de beleediging behoeft 
aan te trekken. 

T I T E L XVJI. 

Openbaring van geheimen,. In art. 345 zou de Commissie 
ook gewaar willen maken van openbaring van geheimen, 
ofschoon het woord daar niet de technische beteekenis kan 
hebben welke er door het opschrift van dezen titel aan 
wordt toegekend. Het is daarom beter, ten einde verwar-
ring voor te komen, hier te spreken van schending van ge-
helmen,. Deze ui tdrukking, elleptisch voor schending van 
vertrouwen, door openbaring van geheimen, is in dien zin ook 
op zich zelve juister. 

Artt . 3 9 1 en 2 9 2 . Zts weken of geldboete van ten 
hoogste driehjuderdgulden. De C o m m i s s i e zou de straf 
willen verhoogen tot zes maanden of geldboete van ten 
hoogste zes honderd gulden. Ten onregte beroept zich de 
Minister (Kapport p. 31), in antwoord aan den Raad van 
State (advies p. 42) welke eveneens verzwaring van straf 
wenschelijk achtte , op de omstandigheid, dat het feit een 
zwaarder misdrijf wordt indien het belang der veiligheid 
van den Staat er bij betrokken is. Het misdrijf van dit 
artikel kan zeer ernstige gevolgen hebben voor dengene 
wien het geheim betreft, ook al is er geen Staatsbelang 
bij betrokken. Bovendien kan hieronder ook het feit vallen 
dat de dader duor een eed tot geheimhouding verpligt was. 
De buitenlandseiie wetten bedreigen dan ook in den regel 
zwaarder straf; (zie art. 309 Code Pénal Beige; § 300.• 
Duitsehe Wetboek, vgl. art. 418 Code Pénal) en het ver-
schil tusschen ö jaren (in art. 105) en (j maanden is toch 
altijd nog aanzienlijk genoeg. 

Eene m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e zou zelfs 
de gevangenisstraf in het geval van art. 292 op het voet; 
spoor van den Belgischen Ca Ie willen brengen op driejaren. 
Wil men , ofschoon niet zeer consequent waar de octrooijen 
zijn afgeschaft, de bijzondere nijverheid in dit opsigt be-
sènermen , dan i s , niet het oog- op de belangen die dik-
wijls bij eene geheim van handel of nijverheid gemoeid 
zijn, alleen een zware straf voldoende afschrikkend om 
preventieven invloed te mogen verwachten en ook , daar 
de dader gewoonlijk aanzienlijk voordeel of het toebrengen 
van groot nadeel beoogt, geregtvaardigd. 

Art. 2 9 1 . van zijn ambt of beroep. Ten einde, duide-
lijker te doen uitkomen dat ook strafbaar is de openbaring-
van geheimen nadat het ambt is nedergelegd of het bc-
roep niet meer wordt uitgeoefend, stelt de Commissie voor 
het woordje zijn weg te laten. 

Art. 2 9 3 . In de Memorie van Toelichting wordt ge-
zugd: » De vervolging is, volgens art. 293, alléén dan 
afhankelijk van eene voorafgaande k lag te , wanneer het 
misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, dus altijd 
in de gevallen van art. 292" . Dit is echter niet altijd 
liet geval. De openbaring van geheimen eener onderne-
ming van handel of nijverheid, zal wel altijd een misdrijf 
zijn tegen die onderneming, maar daarom nog niet nood-
zakelijk tegen een bepaald persoon. De Commissie geeft 
derhalve in overweging te lezen: » De in dezen Titel oin-
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schreven misdrijven worden , indien zij tegen een bepaald 
persoon of eene onderneming van i.andel of nijverheid ge-
pleegd zijn, niet vervolgd dan op klagte des benadeelden". 

Aan de opmerkingen betreffende dezen titel 
is gevolg gegeven. Alleen is voor de ge-
wenschte verduidelijking van art. 291 een an-
dere weg ingeslagen en de eiseh van klacbte 
thans bij ieder der beide artikelen afzonderlijk 
uitgedrukt. 

Zoowel voor » openbaart" in a r t 2 9 1 , als 
voor » bekend maakt of mededeelt" in art. 292, 
is de ui tdrukking » bekendmaakt " gesteld. Deze 
laatste uitdrukking is de juiste en voor ver-
schil in terminologie in de beide artikelsguene 
reden. Zie ook de artt. 423 en 42.">. — » Upen-
baren " is te e n g , want liet veronderstelt dat 
iets ter ulgemeeue kennis gebragt wordt; terwijl 
toch verraad ook aan één persoon strafbaar 
zijn moet. 

T I T E L XVIII. 

Art. 2 9 8 . De Memorie van Toelichting (pag. 152), 
zegt da t , » in hulpeloozen toestand te verplaatsen , nooit 
met reyt kan geschieden. Maar het woord medi-rrcgtelijk 
slaat thans ook op die woorden. Kr zou dus moeten ge-
lezen worden : » of om hem in hulpeloozen toestand te ver-
plaatsen". 

De woorden » om hem " zijn herhaald. 

Art . 3 9 9 . Men zou eene meer logische volgorde in 
acht nemen wanneer art. 300 aan dit artikel voorafging. 
Art. 300, waarin sub. 1°. eeu feit, waarbij niinderjarig-
heid geen element van het misdrijf i s , wordt gestraft, 
staat uu ingeschoven tusscheu verschillende misdrijven 
tegen minderjarigen. 

Kr is, naar het oordeel der Commissie, geen voldoende 
grond voor het onderscheid dat hier gemaakt wordt tus-
schen den leeftijd beneden en boven de twaalf jaren. De 
grens is geheel willekeurig. Niet alleen is het moeijelijk 
om naar het uiterlijk van een kind te beslissen of het al 
dan niet ouder dan twaalf jaren is , maar kinderen boven 
de twaalf jaren hebben soms meer bescherming noodig 
dan jongere , die physiek en intellectueel gunstig ontwik-
keld zijn. Bij sommige misdrijven is de willekeur, die in 
iedere grens gelegen i s , niet eeu voldoend motief om 
geeu grens te stellen , namelijk daar , waar de jeugdige 
leeftijd per se het misdrijf gevaarlijker of schandelijker 
maakt. Dit is echter hier het geval niet. Het wenen' van 
het misdrijf bestaat hier in de onttrekking aan het be-
voegd toezigt. De nevenomstandighedeu beoordeele de 
regter bij de toepassing der straf. Waar echter andere 
feiten , zooals geweld of bedreiging , het misdrijf verge-
zellen en de handeling in haar geheel daardoor een ern-
stiger karakter aanneemt, bestaat grond voor speciale 
strafverzwaring. Kvenzoo kan de aard van het oogmerk 
invloed hebben op den aard van het misdrijf zelf. Het is 
echter, met het oog op de praktijk, minder juist eene 
verzwaring van straf voor te stellen voor eene gebleken 
slechte bedoeling. Daardoor zou, in strijd met de oecouomie 
van dit wetboek, de goede be loeling als regel worden aan-
geuoraen. De Commissie zou de zaak willen umkeereu 
en eene strafvermindering willen voorschrijven voor het 
geval dat de goede bedoeling blijkbaar is. 

De twee eerste alinea's zouden derhalve moeten luiden: 
» Hij die met een baatzuchtig oogmerk of met het oog-
merk om den minderjarige tot ontuchtige handelingen te 
brengen enz. — uitoefent, wordt gestraft met gevange-
nisstraf van ten hoogste negen jaren ; 

met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren indien 
l is t , geweld of bedreiging met geweld gebezigd is. 

Deze straften worden met de helft verminderd indien 
van zoodanig oogmerk niet blijkt." 

De volgorde der artt. 299-303 is , overeenkom* 
stig den wensch der Communie, verando.d , en 
van schaking eerst sprake, nadat alles wat 
alleen op minderjarigen betrekking heeft, la 
afgehandeld. 

In Menen deele kan de Minister dooien inden 
wensch om de bijzondere bescherming van 
kinderen beneden de twaalf jaren te laten w r 
vallen. Hij kan niet toegeven dat die grem 
» geheel willekeurig" zou zijn. Zoo dikwerf de 
wetgever zich van cijfers bedient, ia e r , in 
zekeren zin, eenige willekeur. Niemand kan 
bewijzen dut eeu jonginensch van 23 jaren en één 
dag zooveel wijzer en knapper is of er andera 
uitziet dan twee dagen vroeger. Is dat nu eene 
reden om de bepaling dat de meerderjarigheid 
met het voleindigde 23ste levensjaar intreedt , 
als »geheel willekeurig" ter zijde te stellen V 
Heeft niet de Commissie art. 271 goedgekeurd 
waarin insgelijks de 12jarige leeftijd als grena 
werd aangenomen ¥ Hoeft zij niet bij art. 2(53 
der. lOjarigen , bij art. 208 den 21jarigen leef-
tijd aanbevolen? 

Kn waarom zou het dan nu bij dit misdrijf 
anders wezen ? » Het wezen van het misdrijf 
bestaat hier in de onttrekking aan het bevoegd 
toezicht" Toegegeven. Maar dat belet niet dat , 
even als bij het misdrijf van art. 863, zij het 
dan ook op eenigzins andere gronden, de jeugdige 
leeftijd op zich zelf eene verzwarende ninstandig-
heid is, gelijkstaande met geweld of list legen ou-
deren aangewend. Neemt men die gelijkstelling 
niet aan , dan zou het jeugdige kind, dat nog geen 
betrouwbaren wil heeft en zouder geweld of list 
gemakkelijk is mede te troonen, minder be-
scherind zijn dan de oudere. Onder de beste 
eigenschappen van het Ontwerp rekent de Mi-
nister de buitengewone zorg waarmede jeugdige 
kinderen beschermd worden (zie de artt. 3 8 , 
48 enz.) Kn biylü misdrijf zou men dat beginsel 
laten varen ? Zal het gelijkstaan ot' men ion-
der geweld of list een 22jarigen jongeling, die 
den naam zijner ouders wel onthouden en 
den weg naar huis wel vinden kan , wegvoert, 
dan wel een klein k ind, dat spoorloos ver-
dwijnen kan , zich zijne afkomst niet herinnert 
en wellicht niet meer te herkennen is ? 

Wat daarentegen betreft het oogmerk waar-
mede het misdrijf gepleegd wordt , of dit al of 
niet baatzuchtig i s , al of niet met ontuchtige 
doeleinden in verband s taa t , dat alles moge 
door den rechter worden in aanmerking geuo-
inen ; de wetgever behoort e r , behoudens liet 
geval van schaking, van te zwijgen. Kn td 
meer kan hij da t , omdat , indien de weg-
gevoerde tot ontucht gebracht wordt, strafvor-
hoogiug mogelijk is wegens materieelen samen-
loop niet de in den 14den Titel bedoelde mis-
drijven. 

bevoegd. Moet niet hier en in de artt. 301 en 302 ge-
lezen worden desbevoegd? 

Tegen de vervanging van »bevoegd" door 
«desbevoegd" bestaat geeu het minste bezwaar. 

Art . 3 9 9 , alin. 1 met het oogmerk om zich haar bezit 
in oj puiten echt te verzekeren. De ui tdrukking is in 
onze taal niet geheel passend en boveudien te beperkt. 
Men leze daarom liever: » lol het plegen van ontuchtige 
handelingen of het aangaan van een huwelijk. 

1°. zes jaren. De straf moet gebracht worden op negen 
jaren. Het ergste geval in art. 299 is eveneens met een 
maximum vau negen jaren bedreigd, en het feit kan ook 
hier tegen minderjarigen worden gepleegd en dan een 
even zwaar vergrijp opleveren. 
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bedreiging met geweld. Ook liier zouden , naar hs t oordeel 
\mi eeoe minderheid der Commissie de woorden »met ge-
weid" moeten vervallen. Zie ad art. 134. 

Art. 300. De uidrukking » met liet oogmerk-
om zich haar bedt te verzekeren " laat in dui-
delijkheid niets te wensehen over. Dat zij te be-
perkt zou zijn , kan niet worden toegegeven. 

De strallen zijn met die in art. 299 in over-
eenstemming gebracht. 

Alin. 3. Van de twee volzinnen make men liever twee 
alinea's. Het zijn verschillende gevallen. Voor en achter : 
» zoolang zij minderjarig is ontbreekt eene komma. 

Indien er een huwelijk is gesloten. De Memorie van 
Toelichting bil , 153 voegt hierbij: » ook met eenderde". 
In dat geval is er echter geen roden v>or de/.e bepaling. 
Waarom zou er geen klagt mogen worden ingediend 
indien de geschaakte haar huwelijk met den derde niet 
nietig wil verklaard hebben V Men leze daarom : »indien 
er een huwelijk is gesloten lusschen den dader en de ge-
schaakte". 

Aan de beide opmerkingen is gevolg gege-
ven. Tevens is eene lacune aangevuld. Het 
misdrijf van art. 300 n°. 1 kan ook ten aan-
zien van eene getrouwde vrouw gepleegd wor-
den. In dat geval behoort ook vooral haar ' 
echtgenoot het klachtrecht te hebben. Ook was 
de uitdrukking » ouders of voogden " min juist-
Als tle ouders overleden zijn maar de groot-
ouders nog leven , moeten deze tot klagen be-
voegd zijn, evenals zij de nietigverklaring van 
een zonder hunne toestemming gesloten huwelijk 
kunnen eischen. 

a. » Tijdens de wegvoering " ; die bijvoeging 
is noodig omdat de minderjarige dcor het bu-
welijk, zoolang het 7>iet is nietig verklaard, 
meerderjarig wordt. Volgens de oude redactie 
zou een meisje dat zich laat schaken en met 
den schaker t rouwt , ook alleen op eigen klachte 
kunnen vervolgd worden , zoolang het huwelijk 
niet is nietig verklaard. Daardoor echter werd 
het goede doel aan het slot van het artikel 
(» geene re? oordeeling"; voorbijgestreefd. 

T> Hetzij door iemand wiens toestemming", enz. 
Het woord » hem" of » hen " ware hier onjuist. 
Als bijv. de voogd zijn pupil schaakt, moet de 
toeziende vooffd kunnen klagen. 

Artt . 3 0 1 en 3 0 2 . In beide artikelen zal , op grond 
van hetgeen bij artikel 209 is aangeteekend , het verschil 
van straf naar mate van den leeftijd moeten vervallen , met 
behoud van het hoogste maximum. 

Art . 3 0 1 zonder daarvan binnen drie dagen kennis te 
geven. De Commissie heeft bezwaar tegen den termijn. 
Wanneer de drie dagen verloopen zijn zou de dader belang 
hebben om het kind te verduisteren of, in geval van wen-
voering , het bewijs van het misdrijf te bemoeijelijken. 
' )ok komt het bepalen van zoodanigen wettigen termijn. 
als criterium van het strafbaar feit, bij overtredingen, 
niet bij misdrijven te pas. Men late daarom liever de 
woorden: » binnen drie dagen" weg. 

Art. 301 is een fM&delict, waarbij geen opzet 
te pas komt en dut dan ook naar de overtredin-
gen wordt overgebracht Zie art. 447 nieuw. 

Art. 302. Het verschil van straf naar mate 
van den leeftijd wordt ook hier behouden , ja 
is hier in bijzondere mate van gewicht. Een 
ouder kind laat zich niet zoo gemakkelijk ver-
bergen ; een jong kind daarentegen kan men 
spoorloos doen verdwijnen. Overigens is de re-

dactie gewijzigd. In plaats van oen baatzuchtig 
oogmerk, (dat cent' verzwarende omstandigheid 
zijn kan) wordt geiüscht het bepaalde feit dat 
men den weggevoerde willens en wetens hetzij 
verbergt, hetzij aan de oasporing van justitie 
of politie onttrekt. 

Art. MM, De Memorie van Toelichting (pag. 153) 
zegt: » Arf. 303 is met eenige wijziging overgenomen uit 
art. G T. X V , B. II ontwerp 1847; de aldaar vermelde 
uitzondering » zonder wettige redenen" wordt gedekt door 
de artt . 52 en 53 van het Eerste Boek". Het beroep op 
deze artikelen is evenwel niet afdoende. Immers er kunnen 
andere redenen zijn dan wettelijk voorschrift of ambtelijk 
bevel, die de weigering volkomen zouden regtvaardigen , 
bijvoorbeeld, tijdelijke verstandsverbijstering van den regt-
hebbende of dreigend gevjiar voor mishandeling. De uit-
drukking » wettige redenen" kan echter niet worden be-
houden, omdat volgens de terminologie van het Wetboek 
onder » wettig" alleen verstaan wordt » hetgeen in over-
eenstemming is met de Rijkswet of een ander wettelijk 
voorschrift" (zie Memorie van Toelichting, pag. 5(5, noot 
2). De Commissie zou daarom willen lezen : » Hij il ie 
zonder billijke redenen " enz. De billijkheid der redenen 
kan aan de beoordeeling van den regter worden overgelaten. 

Zonder de bijvoeging van genoemde woorden zou de 
Commissie het artikel wensehen weg te laten. Die een 
minderjarige na de vordering van den regthebbende niet 
afgeeft, tnoet toch geacht worden hem aan het wett ig 
gezag te onttrekken en zou dus reeds vallen onder het be-
reik van art. 299. 

Te laten volgen. Beter over te geven. Men laat goederen 
volgen , niet personen. 

De Minister vereenigt zich met de bewering 
der Commissie dat het bierbedoelde feit, voor 
zooveel noodig, valt ouder bereik van art. 299 
(« onttrekt") en laat dus het artikel weg. 

Art. 3 0 4 . Van de vrijheid berooft of van de vrijheid 
beroofd houdt, lees: van de vrijheid beroojt of beroofd houdt. 

Aan de taalkundige opmerking is gevolg 
geg-even. 

Alinea 2 en 3. Indien het feit — tengevolge heeft. De 
Memorie van Toelichting (pag. 154) zegt , dat de straf* 
verzwaringen in art. 305 niet zijn opgenomen, omdat 
zwaar ligchamelijk letsel of de dood van het slagtoffer 
nooit regtstreeks te wijten zijn aan het doen opnemen in 
een krankzinnigengesticht. Kan echter de vrijheidberooving 
op zich zelve wel deze noodlottige gevolgen regtstreeks 
hebben? De behandeling gedurende de vrijheidberooving, 
welke in § 239 van het Duitsche strafwetboek mede als 
oorzaak van de verzwarende omstandigheid wordt vermeld , 
kan hier niet in aanmerking worden genomen, want dan 
ware het letsel of de dood niet een registreeksch gevolg van 
het feit. In dat geval zullen de regelen van den concursus 
gelden. Is het dus niet beter beide alinea's te doen vervallen ? 

Alinea 2 en 3. De Minister gelooft dat weder-
rechtelijke opsluiting , waar ook , op zich zelve , 
en ook zonder bepaalde mishandeling, de g e -
zondheid kan benadeelen, misschien zelfs iemand 
krankzinnig maken of doen wegkwijnen. De 
voorzichtigheid gebiedt alzoo de verzwarende 
omstandigheden te behouden. 

Alinea 4. Deze alinea kan vervallen. De casus gravior 
van de hier omschreven daad van medepligtigheid, wan-
neer het verschaffen van eene plaats voor de vrijheidbe-
rooving tevens is het beletten om de vrijheid te herkrij-
gen , valt reeds onder het bereik der eerste alinea. Voor de 
ligtere gevallen is de straf op de medepligtigheid voldoende. 

Alinea 4 mag niet vervallen. De bedoeling 
is juist dat bier nooit de lichtere compliciteitsstraf 
maar alleen die van het 1ste lid in aanmerking 
komt. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880. 
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Art. 305 . rfo«£ opnemen. Het opnemen zelf valt onder 
art. 304, eerste lid. Intusschen is de straf daar minder. 
De Commissie zou daarom willen lezen » opneemt of doet 
o[)iiemen.'' Of wel het geheele artikel zou kunnen ver-
vallen , omdat het doen opnemen toch reeds, krachten! 
art. 57, volgens art. 304 zou kunnen worden gestraft. In 
dat geval zou de straf in alinea 1 moeten gebragt worden 
op zeven jaren en zes maanden. 

krachtens de wet erkend kraukzin/<i;/c/(g<slicht. Waarom 
kier krachtens de wet erkend, terwijl deze qualificatii' in 
art. 306 ontbreekt? Het feit kan ook gepleegd worden door 
/iet doen opnemen in een niet erkend krankzinnigengesticht 
en is dan zelfs gevaarlijker, omdat de erkende </<stichten 
aan toezigt onderworpen zijn en het misdrijf dus gemahke-
lijker te constateren is. 

Het artikel kan vervallen. Door de artt. 304 
en 249, tweede en derde lid, wordt in dit 
misdrijf voldoende voorzien. Mitsdien is in art. 
304 de straf op zeven jaren en zes maanden 
gesteld. 

Art.306. schuld. Het zeer onbestemde bejjrip van 
schuld kan vervangen worden door nalatigheid. De op-
merking werd gemaakt, dat bet dikwijls in hel. belang 
van den krankzinnige is, dat hij niet wordt ontslagen , 
bijv. wanneer de stukken voorde verlenging van hel verblijf 
met tijdig genoeg gereed zijn. In dat geval a l men echter 
iu den regel niet mogen aannemen, dat het ontslag door 
culpa achterwege bleef. Door het gebruik van het woord 
nalatigheid springt dit in het oog. 

Eene m i n d e r h e i d achtte de zaak van zoo bijzonderen 
aard, dat zij beter en duidelijker in eene bijzondere wet 
zou kunnen geregeld worden. De Commiss i e volhardt 
echter bij het eenmaal aangenomen stelsel, om alle mis-
drijven in het wetboek op te nemen. 

Het woord » schuld" is niet meer onbestemd 
dan de benaderende omschrijvingen die men er 
voor in de plaats wil stellen. Overigens is het 
artikel anders geredigeerd en ontdaan van dat-
gene wat alleen bij een wetsdelict te pas komt. 

Men vergelijke 's Ministers antwoord ad 
art. 416. 

Art. 3 0 7 . De Memorie van Toelichting op art. 193 
i>ag. 117 zegt, dat de strafbepaling van art. 307 voldoende 
is tegen dwang tot nalaten van onreglmatige ambtelijke 
handelingen. Dit is echter onjuist. Dergelijke dwang toch 
is niet wederregtelijk. Het artikel stelt dus te regt het feit 
niet strafbaar. Of hecht de Regering aan het woord weder* 
regtelijk de beteekenis dat de dwang wordt uitgeoefend 
niet krachtens wettelijk voorschrift of ambtelijk bevelV 
.Maar waartoe het dan opgenomen? In dat geval zou het 
naast de artikelen 52 en 53 overbodig zijn. 

dwingt om iets te doen. Er zijn gevallen waarin hij, die 
een ander wederregtelijk dwingt om iets te doen ,'toch niet 
strafbaar moet zijn, namelijk, wanneer degeen die ge-
dwongen wordt, verplicht was tot de handeling waartoe 
hij genoodzaakt wordt. Men zou daarom willen lezen: om 
onverpligt iets te doen. Eene m i n d e r h e i d d e r Co m-
m i s s i e was evenwel van oordeel, dat wederregtelijkc 
dwang altijd strafwaardig is. Eigenrigting mag ook in 
de hierbedoelde gevallen niet worden toegelaten. 

Dwang tot nalaten van onrechtmatige ambte-
lijke of nict-ambtelijke handelingen is krachtens 
dit artikel strafbaar, tenzij de dader zich op de 
faits justifleatij's van noodweerenx. beroepen kan. 

Dat eigenrichting geen fait juslifiealif is, 
werd ad art. 165 opgemerkt. 

Het woord > wederrechtelijk" moet in u°. 1 
behouden blijven. Br laat zich een dwang den-
ken die, al kan men zic'i niet op eenig in dit 
Wetboek erkend fait justificatif beroepen , tocli 
niet wederrechtelijk is. IJijv. als een vader zijn 
minderjarig kind met; geweld het bezoeken van 
sommige plaatsen belet. Die vader handelt niet 
wederrechtelijk en toch niet » ter uitvoering 
van een wettelijk voorschrift". 

Alinea 1, 2°. Dit feit moet alleen op klagte vervolg-
baar zijn, om dezelfde reden waarom klagte ook bij 
smaad of smaadschrift zelve gevorderd wordt. 

Aan den wensch der Commissie is voldaan. 

Art. 3©H. De Commissie zou de straf willen verzwaren, 
vooral omdat krachtens dit artikel de zoo gevaarlijke 
brandbrieven sullen moeten worden gestraft. 

Slechts eene kleine verhooging is raadzaam. 
Men bedenke dat in de meest ernstige gevallen 
strafbare poging tot het misdrijf van art. 344 
zal aanwezig zijn. 

TITEL XIX. 

Art. 310 . doodslag. De C o m m i s s i e geeft in overwe-
ging te lezen moord. Doodslag is in velo gevallen , dat 
iemand opzettelijk van het loven beroofd wordt, niet de 
juiste uitdrukking; men denke b. v. aan vergiftiging. 
In de volkstaal hecht men aan moord niet anders 
dan het begrip van opzettelijke doodslag, ook zonder de 
verzwarende omstandigheid van den voorbedachten raad. 
Zoo spreekt men ook van kindermoord, vadermoord, in alle 
gevallen waar alleen van opzet om te dooden sprake is. 

Eene m i n d e r h e i d der Commiss ie zou er zelfs geen 
bezwaar in zien hier het hoogste maximum te bedreigen en 
art. 313 te doen vervallen. Het verschil tusschen het voor-
af beraamd plan van art. 313 en het opzet is volgens haar 
niet anders dan een gradueel verschil waarbij tallooze 
schakeeringen maar geen vaste grens is waar te nemen. 
Ook het opzet vordert een voornemen om te dooden en 
een plan om aan het voornemen gevolg te geven, al kan 
tusschen het beraad en de uitvoeriug het tijdverloop som-
tijds buitengemeen kort zijn. Volgens dit stelsel zou, wil 
men de verzwarende omstandigheden van het tweede lid 
behouden, in de eerste alinea eene gevangenisstraf van 
20 jaren moeten bedreigd worden, terwijl in de gevallen 
van het tweede lid ook de levenslange gevangenisstraf 
moet kunnen worden opgelegd. 

De Commiss ie vereenigt zich evenwel met het stelsel 
van het ontwerp. De voorbedachte raad is, naar hare mee-
ning, niet alleen een gradueel verschillend opzet, maar 
eene bijzondere qualificatie waardoor hot misdrijf een veel 
ernstiger karakter aanneemt. Volkomen te regt ziet de 
Memorie van Toelichting (op art. 313, pag. 157) den bij-
zonderen aard van het feit in het tijdstip van kalm overleg, 
van bedaard nadenken, dat aan den moord voorafgaat; en 
ook in het volksbewustzijn wordt groot onderscheid ge-
maakt tusschen gewonen moord en moord in koelen bloede. 
Het is zeer zeker dikwerf eene zeer moeijelijke quaeslio 
facti , of een zeker complex van handelingen opzet of voor-
b'dachten raad bewijst, maar daaruit volgt geenszins dat 
de begrippen zelve niet generiek zouden verschillen. De 
Commissie zou daarom nevens moord, moord met voorbe-
dachten rade willen behouden. 

Doodslag en moord. Het criterium ligt geens-
zins in de kortere of langere tijdsruimte tus-
schen besluit en uitvoering', maar in den ge-
moadatoestand van den dader. Tegenover den 
» voorbedachten raad " staat het handelen » in 
impetu",' waarbij én besluit genomen wordt èu 
uitvoeriug geschiedt gedurende ééne onafge-
broken gemoedsbeweging die het kalm nadenken 
uitsluit. De tijdsruimte kan eene gewichtige 
aanwijzing zijn voor het al of niet bestaan van 
den voorbedachten raad, maar bewijst dien niet 
per se. Wie, geheel kalm, het besluit neemt 
om een ander te dooden en het, na eenig over-
leg, bijna oogenblikkelijk daarna uitvoert, is 
moordenaar. Wie in drift ontstoken tot het 
feit besluit en het, zonder nog tot kalmte te 
zijn teruggekeerd, uitvoert, is doodslager, ook 
dan als de tijdruimte tusschen besluit eu uit-
voering grooter was dan in het eerste geval. 



[4f. 25.] 
Vaststelling van MO nieuw Wetboek van Strafregt. 

459 

Terminologie. Gaarne erkent da Minister 'l:i< 
het woord * doodslag" taalkundig niet zonder 
hedeuking is. liet, ware woord zou zijn »don-
ding." lniusschen heeft dit laatste woord, 
voorzoover het nog gebruikt wordt, eene ti' 
zachte beteekenia gekregen; liet gebruik van 
dat woord in de. wet zou den indruk maken alsof 
uien het feit als miniler ernstig beschouwt. 

Dat tuMohen »doodalag" en » moord" ver-
schil bestaat, wordt ook in de volkstaal erkend ; 
hoort men niet tallooze malen gewagen van 
» moord KN doodslag?" 

Nu is het volkorneu waar dat in de volkstaal 
het verschil anders begrepen wordt dan in de 
taal der rechtsgeleerden. Wil men de volkstaal 
volgen ? Zoo ja , dan zal men niet met de Oom-
missie van »moord" en «moord met vóorbe-
dachten rade" moeten sproken , maar het woord 
»doodslag" moeten behouden, o. a. ook voor 
enkele feiten waarin de rechtsgeleerde een moord 
ziet en die de Commissie » moord met voorbe-
dachten rade" wil noemen. 

De volkstaal wordt ten aanzien van dit onder* 
werp nog altijd in meerdere of mindere mate be-
heerscht door verouderde begrippen, «Doodslag" 
was oudtijds het openlijk dooden met geen ander 
doel dan om zich voldoening te verschall'en, open 
en loyaal wraak te nemen. Zoodra men daaren-
tegen iemand doodde hetzij uit eenig ander 
motief, hetzij in 't geheim, was iiet een .noord. 
Vandaar: zelfmoord, kindermoord, omdat die 
feiten in 't geheim geschieden en men zich 
noch op zichzelveu noch op een pasgeboren 
kind heeft te wreken; vadermoord, omdat men 
zich op zijne ouders niet mag wreken; » P.aub-
mord", omdat het feit uit hebzuchtig motief 
gepleegd wordt enz. Door de Corolina (1532) 
werd het criterium veranderd en in 't wezen 
der zaak betzelfde criterium aangenomen dat 
thans bij do rechtsgeleerden geldt. Wil men 
nu teruggaan tot vóór de Carolina ? Indien 
men het niet wil voor de zaak, waarom zou 
men het dan doen voor de namen? 

De waarheid is dat niemand niet zekerheid 
en nauwkeurigheid kan bepalen waarin, naar 
de tegenwoordige volksopvatting, het verschil 
tusschen moorden doodslag eigenlijk bestaat. 
Daarentegen zijn en de rechtsgeleerden én de 
meeste wetgevingen in de terminologie een-
stemmig. Aan het fransche »homicide" beant-
woordt liet Duitsche » Tüdtung"; wat in 't 
fransch »meurtre" heet, dat wordt in Duitsch-
land (§ '212), Zürich (§ 12t>) * 2'odtschtag" ge-
nounul ; in Hongarije (§ 279) » corsatzUche 
Tüdtung. » Mord is bij alle Üuitschsprekende 
volken hetzelfde nlsassassiuat, hetzelfde wat onze 
juristen en ook dit Ontwerp »moord" noemen. 
Aanneming van bet voorstel der Commissie zou 
da n ook geen ander practisebe resultaten hebbeu 
dan deze: 1°. Het volk zou met de beteekenis 
van het woord «doodslag", dan uit de wet 
verbannen, nog meer in de war gerakrn ; 
2 ' . Onze rechtsgeleerden zouden noodeloos 
litiinic terminologie moeten veranderen ; 3°. Bij 
vergelijking onzer crimiueele statistiek met die 
van de landen waar de hoogduitsche taal g e -
sproken wordt , zou misverstand niet uitblijven 
(I) 4°. Evenzeer zou misverstand ontstaan bij 
ile vergaUjking der statistieke cijfers vóór en na 
de invoering van het nieuwe Wetboek; al 
namen de moorden af, het zou heeten dat zij 
waren toegenomen. 

(1) Dat deze vrees niet ongegrond is, moge uit een voorbeeld 
blijken. Het woord „ Kindcsmord" heeft in 't Duitsch eene veel 
engere beteekenis dan da r kindermoord" van den Code Pénal; de 
gevallen waarin art. 13 n°. 4 der wet van 1854 de doodstraf hand-
haaft, vallen builen het Duitsche begrip „kindermoord". Toch kon 
men in 1855 in een Duitsch tijdschrift, als bewijs van de barbaar-si h-
heid der Nederlanders, lezen dat ivü nog in 1854 de doodstraf voor 
„ Kindesmord" behouden hadden! 

Op deze gronden wordt de terminologie van 
het ontwerp gehandhaafd, 

Wat de vergiftiging betreft, maakt de Com-
missie zich geheel noodeloos bezorgd. Dat dit 
misdrijf zonder voorbedachten raad gepleegd 
wordt , is wel niet geheel onmogelijk, maar 
toch uiterst zeldzaam. Voor zooveel 'bekend is 
in de laatste 70 jaren, is bier to lande slechts 
éénmaal eene vergiftiging gepleegd waarbij 
de voorbedachte raad twijfelachtig zou hebben 
kunnen zijn (in Friesland , omstreeks 1820). (ie-
DOdgiaam altijd zal , onder het nieuwe wetboek, 
vergiftiging als moord te qualificeeren zijn. 

Alinea 2. 2°. tegen zijne vrouw. Ook moord door de 
vrouw tegen den man gepleegd moet zwaarder strafbaar 
zijn («ie advies Baad van State pag. 43). De reden welke 
de Memorie van Toelichting (pag. 135) geoft om de bijzon-
dere bescherming tot de vrouw to beperken is niet geheel 
juist. Ten aanzien van vergiftiging 6. v. is de man nog 
meer aan de magt der vrouw overgeleverd dan omgekeerd. 
In naburige landen , Frankrijk en België , zijn dan ook 
de gevallen van vergiftiging van don man door de vrouw , 
dikwijls met het bezwarende doel om met een minnaar te 
huwen, niet zeldzaam. 

Dok moord tegen eigen kinderen verdient zwaardere 
straf. Het motief dat hij die zijne vrouw doodt den pligt 
tot bescherming schendt, hem door wet en natuur opgelegd , 
geldt in dezelfde mate tegen hem die zijn kind van het 
Laven berooft. De Commissie zou daarom n°. 2 willen lezen: 
»2°. tegen zijwn echtgenoot"; bijvoegen in 3°. stegen zijn kind", 
en » 3°". veranderen in > 4 ° " . 

De opmerking der Commissie wordt in art. 
328 gevolgd. Hier echter moet de alinea verval-
len. De in art 2f>2 aangenomen strafverzwaring 
brengt mede — wat ook op zich zelf wenschelijk 
is — dat reeds op den gewonen doodslag een 
maximum van 15 jaren moet worden gesteld. 

A r t . 3 1 1 . Naar het oordeel der Commissie behoort het 
geheele artikel te vervallen. De juistheid van hetgeen de 
Memorie van Toelichting (p. 156) aanvoert zal de Commis-
sic in het algemeen niet ontkennen , maar de motieven voor 
de mindere strafwaardigheid van hem die onder den invloed 
van provocatie een misdrijf pleegt , zijn geen motieven om 
de provocatie, bij uitzondering, als verzachtende omstandig-
heid in de wet op te nemen. Fr is geen generiek verschil 
tusschen provocatie en aile andere verzachtende omstau-
digheden; provocatie is eene sjiecies van verschoonbaarheid, 
die met andere sjtecies op dezelfde lijn staat. In het stelsel 
der wet wordt aan het arbitrium judicis de invloed van 
alle omstandigheden, aan de daad of den dader eigen , over-
gelaten. Waarom zal met deze eene uitzondering worden 
g e m a a k t ! Was er in bet stelsel der Staatscommissie nog 
eenige aanleiding om het artikel op te nemen , omdat daar-
door ook het minimum kon worden verlaagd , in het ont-
werp der Regering vervalt met bet verschil ia minimum 
ook dat motief. 

Doodslag, lees: moord. 
Hevige toom. Waarom niet de ruimere benaming: hevige 

gemoedsbeweging , welke de Memorie van Torlichting p. 157 , 
n°. 1 bezigt? Drift is ook eene gemoedsbeweging, maarniet 
altijd synoniem met toom. Toch kan ook drift de heer-
schappij over den wil mocije/ijk maken. 

Verslagene. Beter gedood*. 
Feitelijkheden. Bedreiging kan evenzeer provocatie wezen 

als feitelijkheden of beleediging. Zij zou dus, blijft het 
artikel behouden, moeten worden opgenomen. 

Alinea 2. De tweede alinea is in ieder geval overbodig, 
ook als het artikel behouden blijft, als geheel begrepen 
in de algemeene omschrijving van provocatie in de eerste 
alinea. 

Dé redactie is bovendien onjuist: immers tegen de be-
(b)cling zou ook de echtgenoot, die op overspel betrapt wordt 
door den anderen echtgenoot M die dezen doodt, onder de 
onmiddelijke werking van een htvigen toorn, lm gevolge der 
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betrapping, verschoonbaar zijn. Men zou dus moeten lezen: 
» op den doodslag door den beleedigdeu echtgenoot tegen dm 
anderen, enz." of: » door iemandtegen zijn schuldigen echt-
genoot enz." 

Eene minderheid der Commissie zon, indien het tweede 
lid behouden werd, onderscheid willen maken tusschen man 
en vrouw, overeenkomstig het stelsel van den Code Pekel. 
Volgens haar noemt de Memorie van Toelichting p. lf>7 het ten 
onregte een wanbegrip, dat ontrouw van de vrouw de eer 
van den man meer aanrandt dan ontrouw van den man de 
eer van de vrouw. 

De kritiek der Commissie kan niet geheel als 
juist erkend worden. In art. 311 isgeen sprake vim 
eene verzachtende omstandigheid (circoiistanre 
atténuante) maar van een verschooneude omatan* 
digheid (excuse). Het wegvallen der 'minima 
mag niet tot gevolg hebben dat men verschillen 
verwaarloost, die verschil van maximum eischen. 
Hoe men de tweede alinea » in ieder geval over-
bodig" kan 'noemen, is een raadsel. Wie niet eene 
gehuwde vrouw overspel pleegt, moge baar man 
beleedigen in den ruimen /.in, waarin men ieder 
tegen wien een misdrijf gepleegd wordt , » be-
leedigde" noemt; hij denkt er niet aan hem te 
beleedigen in den zin van Titel XVI , m. a. w. 
in den zin waarin dat woord in de 1°. alinea 
klaarblijkelijk gebezigd wordt. De schuldigen 
denken aan den afwezigen echtgenoot zoo weinig 
mogelijk en hebben allerminst te zijnen aanzien 
den animus injuriandi. Overigens bleek uit bet 
woord » diens" genoegzaam dat alleen de be-
drogen echtgenoot de verschooneude oinstan-
digheid kan doen gelden. 

Toch acht ook do Minister het raadzaam 
het artikel te laten vervallen. Tusschen die 
provocatie die wel en die welke niet tot ver-
schooning kan strekken, is a priori geen juiste 
grens te t rekken; ook bij ' t behoud van 't artikel 
zou ten slotte alles afhangen van de wijze 
waarop de rechter de woorden » onmiddelijke 
w e r k i n g " , » hevige toorn " etc. interpreteert. 
Daarbij komt het gevaar voor redeneeringen a 
contrario. BEATRICE CENCI nam deel niet aan 
doodslag, maar aan moord; zelfs al ware het 
feit een doodslag geweest, zou zij toch art. 311 
niet hebben kunnen inroepen. Toch werd zelden 
een misdrijf gepleegd zóó geprovoceerd, zóó 
verschoonbaar als het hare. 

A r t . 3 1 2 . Doodslag. Lees moord. 
Voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door eenstrafbaar feil 

en. Deze woorden kunnen , als geheel overbodig, vervallen. 
Zij qualificeren in geen enkel opzigt bet geïucrhnineerde 
oogmerk. In plaats van » de uitvoering van dat feit" zal men 
dan moeten lezen: »de uitvoering van een strafbaar feit". 

Het artikel maakt geen gewag van het oogmerk om 
zich het bezit van het door misdrijf verkregene te verze-
keren. Volgens het gevoelen der Regering (zie Memorie 
van Toelichting bij art. 339 p. 164) zou in zulk een geval 
niet aan eene verzwarende omstandigheid maar aan een 
afzonderlijk misdrijf te denken zijn. De Commissie ziet 
echter niet in , waarin het verschil bestaat met de andere 
hier omschreven gevallen. Het motief voor de strafver-
zwaring is hetzelfde. Wanneer de geheele handeling die 
de dader zich voorstelt te volvoeren niet is voltooid, wan-
neer het doel dat hij wil bereiken nog niet bereikt is, en 
de doodslag als middel dient om het feit geheel tot een 
gewenscht einde te brengen, bestaat er zoodanig verband 
tusschen den misdadigen wil en den gepleegden moord, 
dat het opzet inderdaad boosaardiger wordt. Het doet min-
der ter zake of het misdrijf juridisch voltooid is, dan wel 
of jeitelijk het oogmerk van den moord het misdadiger 
van het feit verhoogt. 

De woorden »voorafgegaan enz. zijn vol-
strekt noodzakelijk. Werden zij weggelaten, 
dan zou, in strijd metde bedoeliug, het artikel 

toepasselijk zijn 1°. ook dan als het feit tot 
welks voorbereiding de doodslag dienen moest, 
niet gepleegd werd; 2°. ook dan t i l de dood-
slag misschien tien jaren na het andere feit 
gepleegd werd met het oogmerk om een ecrsl 
toen plotseling ontdekten getuige uit den weg 
te ruimen. 

Ten einde de bedoeling van het artikel dui-
delijker te doen uitkomen en zijne interpretatie; 
tegen opvattingen als die der Commissie te be« 
hoeden, zijn de woorden »bij betrapping op 
lieeter daad" ingelascht. Voor de beide andere 
gevallen (» voorbereiden of gemakkelijk maken ") 
is beperking door tijdsaanwijzing niet noodig; 
dat men een doodslag begaat ten einde jaren 
later een strafbaar feit te kunnen plegen, 
komt niet licht voor; maar , als het voor-
kwam zou er stellig moord wezen. Daaren-
tegen laat het zich denken dat men geruimeu 
tijd na het plegen van een straf baar feit, geheel 
onverwacht bespeurt dat iemand er getuige van 
was, en in zijn angs t , zoo iemand doodt. Uit 
geval nu moet worden buitengesloten. 

»voorafgegaan, vergezeld of gevolgd." De orde 
moet worden omgekeerd, opdat overeenstemming 
besta met de orde der later volgende woorden 
»voorbereiden, gemakkelijk maken enz." In 
art. 339 daarentegen is de orde juis t , want 
daar wordt niet het geweld, maar de diefstal 
op den voorgrond gesteld. 

Aan den wensch der Commissie om hier ook 
de > handhaving in het bezit van het weder-
regtelijk verkregene " te vermelden , is (zoowel 
hier als in art. 339) voldaan. Uit het verband 
blijkt genoegzaam dat hier te denken is aan 
' t geen verkregen werd door het strafbare feit 
waarvan in den aanvang van het artikel sprake is. 

Art . 3 1 3 . De Commissie stelt voor dit artikel als derde 
alinea op te nemen in art. 310. De tweede alinea in dat 
artikel zou dan eene geringe wijziging van redactie moeten 
ondergaan, die bovendien in de praktijk gemakkelijker 
zijn zou voor het aanhalen van de strafbedreiging. Men 
zou moeten lezen: » met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijftien jaren, indien de moord begaan wordt tegen enz.; 
met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 
twintig jaren , indien de moord begaan wordt met voor-
bedachten rade." 

Samensmelting met art. 310 is niet aanneme-
lijk. Ten einde overigens den rechter te ontheffen 
van de noodzakelijkheid om , bij veroordeeling 
wegens moord, steeds twee artikelen te insereeren, 
is aan de bepaling een zelfstandig karakter 
gegeven. 

Art t . 3 1 4 e n 3 1 6 . Eene m i n d e r h e i d wenschte, even-
als in geval van art. 310 en 313, ook liier het aangenomen 
verschil te doen vervallen. In de praktijk zal het bijna 
onmogelijk zijn, wanneer men het onderscheid wil behouden , 
de »casuïstiek" te vermijden die de Regering te regt 
wraakt (zie Memorie van Toelichting blz. lf>8). De C o m -
m i s s ie vereenigt zich ook in dit geval met liet stelsel der 
Regering. Zij erkent dat feitelijk de beslissing dikwijls 
moeijelijk zal zijn of een kindermoord onder art. 314 of 
onder art. 315 zal vallen, maar dit mag voor den wet-
gever geen motief zijn een kenmerkend "verschil, in casu 
de tijd tot overleg en nadenken, over het hoofd te zien. 

De Commissie geeft in overweging ook deze beide arti-
kelen te vereenigen en te lezen: » De moeder enz. wordt 
als schuldig aan kindermoord, gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste zes jaren ; 

met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, indien 
de moord gepleegd wordt ter uitvoering van een besluit, 
genomen onder de werking van vrees voor de ontdekking 
der aanstaande bevalling." 

Ook hier zou vereeniging der twee artikelen, 
bij het noodzakelijk behoud van de onderschei-
ding zelve, geen praktisch nut hebben. 
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ditoogenblik noob uoodig, oog zelfs srenschelijk. 
Als bet by poging blijft, behoort ook de derde 

straffeloos te vezen, liet tegendeel ware bij 
uitnemendheid onpractiscb. Aan poging tot 
/.elfmoord kleeft iets ridicuuls. Werd die poging 
door vervolging van den belper rucbtbaar, dan 
zou de hoofdpersoon allicbt in do verzoeking 
komen bet feit te herbalen. 

Ar*. 3 1 » . De Begering zegt als motief voor do straf-
baarheid ran bef bier omschreven misdrijf (Rapport, peg, 31). 
»Het mag der vrouw evenmin als iemand anders vrijstaan 
de vrucht die in haar leeft te dooden." De strafbaarheid 
moet d u s , volgens het gevoelen der Begering, afhangen 
van de vraag of de vrucht die afgedmt* wordt ia i» vrouto 
leefde. Afdrijving eener doode vrucht ware dus poging met 
ondeugdelijk object. Maar wordt dit duidelijk genoeg uit-
gedrukt door eenvoudig te spreken van hare vrucht? 

De Commissie zou bier dezelfde exceptie wenschen op 
te nemen welke ook voorkomt in art. 320, en derhalve 
willen lezen: » De vrouw die behalve in geval van levens-
gevaar voor haar zelve (of hare vrucht) enz." De ratio 
leyis is in beide gevallen dezelfde. De uitzondering staat 
geheel gelijk niet de wettige verdediging bedoeld in art. 
5 1 , en zou zelfs overbodig zijn , indien het niet gewrongen 
ware het afwenden van levensgevaar onder verdediging 
van eigen of eens anders lijf te begrijpen. 

Wanneer in één adem gesproken wordt van 
» afdrijving of dood veroorzaken", dan spreekt 
het toch wel van zelf dat hier alleen aan 
eene levende vrucht te denken is. Het uit te 
drukken ware voor juristen onuoodig en voor 
sommige vrouwen gevaarlijk. Nog altijd leeft 
bij velen het oude dwaal begrip voort dat de 
vrucht eerst begint te leven omtrent het midden 
der zwangerschap. En het is bekend dat in 
sommige landen (bepaaldelijk in Amerika) niet 
weinige vrouwen daaruit de gevolgtrekking 
maken dat zij , gedurende de eerste maanden 
na de conceptie, de vrucht straffeloos mogen 
afdrijven. 

De tweede opmerking wordt ad art. 321 be-
antwoord. 

Art. I t l , Dezelfde opmerking als bij het vorig artikel 
geldt ook In'er. 

Behalve ia geval van, levensgevaar voor de 
vrouw of de vrucht. Deze woorden, die in 
het ontwerp der Staatscommissie niet voor-
kwamen . zijn voor deu Minister niet aaune-
melijk en daarom geschrapt. Zijne gronden zijn 
de volgende: 

1J. de reserve is volstrekt overbodig. Is het 
ooit bij iemand opgekomen om art. 309 Code 
Pónal van toepassing te achten op den chirurgijn 
die eene operatie verricht of op den Israëliti-
schen besnijder? Als een letterknecht de toe-
passelijkheid beweerd faad op grond dat in dat 
artikel, geheel in 't algemeen, van » faire des 
blessures" sprake is , dan zou de jur i s t , ge-
daehtig aan het » sci're leges , non est verba tenere 
sed vim ac potestatem" zelfs geen antwoord 
hebben noodig gekeurd. 

In 't algemeen is de genees-, heel- en ver-
loskundige volkomen gedekt , zoo dikwerf hij 
handelt naar de regelen zijner kunst. Toe-
stemming van den patiënt is nóch altijd noo-
dig — Ie patiënt is wellicht bewusteloos; — nóch 
op zich zelve voldoende — de chirurgijn die 
een gezond jongman op zijn verzoek een been 
afzette om hem van de militie vrij te m a k e n , 
zou strafbaar zijn. Bij de beantwoording der 
vraag, of inderdaad naar de regelen der kunst 
gehandeld i s , heeft men 1°. zich te verplaatsen 
op het tijdstip waarop gehandeld wordt. Het 
is mogelijk dat eene operatie ex JJOSI facto blijkt 

Art. 8 1 6 . Als gevolg van de voorgestelde wijziging 
op de artt . 314 en 315 zal dit artikel moeten gelezen 
worden : » De in het vorig artikel omschreven misdrijven 
worden, ten aanzien van anderen die er aan deelnemen , als 
moord of als moord met voorbedachten rade aangemerkt "• 

Doodslag uj'moord. Lees in ieder geval of als moord (vel 
niet sive). 

Zie boven. 
Aan de taalkundige opmerking , \ ooi-zooveel 

het woord > als" betreft, is gevolg gegeven. 

Art. 317. Bene minderheid wilde deze bepalingen 
doen vervallen. Op de omstandigheid dat de moord op 
verzoek van den ndoode plaats greep zal de regier acht 
moeten slaan. — De C o m m i s s i e is van een ander ge-
voelen , op de gronden uitgedrukt in de Memorie van 
Toelichting a. h. a. 

De Commissie zou het maximum aanzienlijk willen ver-
lagen en brengen op (5 jaren. Het feit waarbij alle gedachte 
aan aanslag tegen den persoon is uitgesloten is eener/.ijds 
veel minder immoreel of gevaarlijk dan moord volgeus 
art. 310, en verschilt anderzijds niet zooveel van hulp bij 
zelfmoord om een verschil in straf te regtvaardigen als 
nu in het ontwerp wordt aangenomen. 

Het geval van JAN SLOTBOOM (Kalfjeslaan bij 
Amsterdam, 1851), die voor geld eene vrouw on 
haar verzoek slachtte, bewijst dat het maxi-
SMHM niet lager dan op twaalfjaren mag gesteld 
worden. 

Art . 3 1 8 . Ook dit artikel wenschte eene m i n d e r h e i d 
te doen vervallen. De praktijk heeft ook de behoefte aan eene 
dergelijke bepaling niet doen kennen. — De C o m m i s s i e 
echter gaat ook hier met de Regering mede. De schending 
vanden eerbied aan het leven verschuldigd is, ook volgens 
haar, voldoende grond voor de strafbaarheid van het feit. 

Het ernstig karakter van de handeling is , volgens de 
Memorie van Toelichting, pag. 159 , eerst dan oubetwist-
baar wanneer de zelfmoord werkelijk gevolgd is. Dit is 
echter evenzeer het geval wanneer de handeling volbragt 
wordt , maar het gevolg toevallig wordt verijdeld , bijv. 
indien een gehangene tijdig door een derde wordt afge-
sneden of de vergiftigde door tegengif gered wordt Men 
leze daarom: » indien de zelfmoord volgt , of de poging 
daartoe wordt verijdeld door omstandigheden onafhankelijk 
van den wil van hem die de poging pleegde of daartoe 
hulp of middelen verschafte " enz. 

Eene m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e verklaarde zich 
tegen deze bijvoeging. De consequentie toch zou meebrengen 
dat ook de poging tot zelfmoord met straf werd bedreigd; 
het gaat toch niet a a n , de hulp tot een feit strafbaar te 
stellen en het feit zelf niet onder de straf bare feiten op te 
nemen. Bestraffing van poging tot zelfmoord wordt echter 
door niemand verlangd. — De C o m m i s s i e ontkentdat 
voer strafbaarheid van poging tot zelfmoord dezelfde redenen 
als voor strafbaarheid van hulp bij die poging zouden 
bestaan , en acht in elk geval de beweerde inconsequentie 
geen overwegend motief om de bijvoeging, waarvan de 
wenschelijkheid door de gelijkheid der ratio legis niet het 
geval van voltooiden zelfmoord blijkt, achterwege te laten. 

De zaak DETTEMKIJKK (Amsterdam . 1858) 
heeft, zooals destijds algemeen erkend werd , 
praetische behoefte aan dit artikel ook hier te 
lande doen kennen. 

Indien , naar den wensch door de Commissie 
ad Tit. VI u i tgedrukt , in het Amerikaanscb 
duel zal worden voorzien, behoort dit , op bet 
Voorbeeld Tan Hongarije (§ 283), in dit artikel 
te geschieden. Boven eene uitvoerige beschrij-
ving waardoor een , hier te lande nog niet voor-
gekomen , feit zou worden bekend gemaakt , 
geeft de Minister de voorkeur aan de kleine 
bijvoeging ^aanzet tot". Zoodra hij die het ge-
lukkige lot heeft getrokken , den ander tot de 
vervulling zijner belofte wil nopen, valt bij 
onder dit artikel. Verder te gaan schijnt op 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880. 
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niet DOodig geweest te zijn; toch is de medicus 
volkomen gedekt, indien'hij slechts — en dat 
kunnen alleen de vakgenooten beoordeelen — 
goede redenen bad imitr noodig of weiisolielijk 
te achten; 2°. geen apecialen maar een alge-
men ion maatstaf* te gebruiken. Men mag van 
den medicus niet vorderen dat hij weto datgene 
wat de eerste specialiteit in bet vak zou hebben 
geweten. Alleen dan valt zijne kunstfout onder 
't begrip »culpa", » si ignorabat quod omnes 
medici sciunt", b. v. als hij (zooals eenmaal 
te Rotterdam is voorgekomen) de uithangende 
uterus voor een gezwel aanziet en dien afsnijdt. 

Ook bepaaldelijk wat de juridieke appreciatie 
der handelingen van den nccoucheur aangaat, 
bestaat tusseiien medici en juristen geen ver-
schil. Als conflict bestaat (op goede gronden 
vermoed wordt) tusschen 't belang van de moe-
der en dat van de vrucht, dan gaat 't belang 
van de moeder voor en weet de medicus wat 
hem te doen slaat. Uit nieis hoegenaamd is 
gebleken dat hier te lande de wetgever met zijne 
door hare algemeenheid altijd gebrekkige for-
mules moet tusschen beide treden , hetzij om de 
medici te beschermen tegen de juristen, hetzij om 
de maatschappij te beschermen tegen de medici. 

In dubbele mate is de bestreden reserve over-
bodig voorzooveel betreft die operatie waarop 
men meer bepaald bet oog had. De opwekking 
van vroegtijdige baring, met medisch doel, kan 
geen » afdrijving" genoemd worden en wordt 
dan ook niet aldus genoemd. Die operatie is 
minstens reeds sints '25 jaren gebruikelijk en 
toch is nog nooit beweerd dat onze medici, in 
wier academisch eedsformulier tot 1879 onder 
anderen voorkwam, *uec abortumprocuraturnm" 
daardoor rneineedig geworden zijn. 

2°. Voor elke vraag die de wetgever noodeloos 
wil oplossen, doet hij altijd tallooze anderen ont-
staan. Werd de bestreden reserve weder in bet 
wetboek gebracht, dan zullen de vragen en 
moeijelijkheden nauwelijks te overzien zijn. 

a. Volgens de bedoelde reserve zou straf baar 
zijn de medicus die in den aanvang der zwanger-
schap , met zekerheid voorziende dat de moedor 
toch geen levend kind kan ter wereld brengen 
en geheel noodeloos langzamerhand» zou weg-
kwijnen , tot afdrijving ile toevlucht neemt. 
Immers dan is er voor haar nog geen »levens-
gevaar." Intusscheu ware deze straf baarheid niet 
te verdedigen. Wat onder dergelijke omstandig-
heden te doen is, kan de wetgever niet uitma-
ken ; bij late den medicus de vrije beoordeeling. 

b. Uit de in art. '514 en 315 voorkomende woorden 
» BIJ de geboorte", in verband met art. 316, volgt 
dat zoodra de geboorte is aangevangen'niet. meer 
abortus, maar alleen doodslag of moord kan 
worden gepleegd.' Neemt men dus wèl in art. 
320/1 en niet in artt. 310 en 313 de woorden 
» behalve ingeval van levensgevaar" enz. op, dan 
zal daardoor de wetgever hebbeu beslist dat de 
accoucheur tijdens de baring het recht mist, 
om, tot behoud van de moeder, het kind op 
te offeren. 

c. Ook zou dan voortaan het amputeeren bijv. 
van een been niet meer geoorloofd wezen. Het 
gemis van een been ia ongetwijfeld » zwaar 
lichamelijk letsel"; art. 326 m iakt de reserve 
niet; ergo. 

Dat, indien de reserve in art. 320 gemaakt 
werd, zij evenzeer in art. 319 zou moeten wor-
den opgenomen , wordt der Commissie gaarne 
toegegeven. Beter echter schijnt het haar overal 
weg te laten in 't vertrouwen dat de wet slechts 
zal worden geïnterpreteerd door rechtsgeleerden 
die, ook zonder wetsvoorschrift, het beginsel 
erkennen: • niet straf baar is de geneeskundige, 
handelende naarde erkende regelen zijner kunst." 

Artt. M S en 323. Zie ad art. 115. Art. 322 eindige 
nnt liet woord verhoogd, en in art. 323 worde gelezen 
urtiAi'l 36 in plaats van artikel 36 , n°. 1 5. 

Zie boven ad art. 115, 256 enz. 

Ar(. 323. doodslag, lees moord, 
moord, lees moord met voorbedachten rade. 

Zie boven ad art. 310. 

TITEL XX. 

Ar<(. 32-1 :ï2*. Bene m i n d e r h e i d der Oommis-
sie zou geen onderscheid willen maken tusschen mishande-
ling en mishandeling met voorbedachten rade. De redenen 
welke pleiten tegen de afzonderlijke qualificatic van den 
voorbedachten raad bij moord gelden in nog sterker mate 
bij mishandeling. De meerdere of mindere tijdruimte welke 
verloopt tusschen het beraamde plan en de uitvoering is 
niet alleen theoretisch geen j uist criterium , mam praktisch 
zal het onbestemde begrip tot allerlei hoogst specieuse en 
willekeurige onderscheidingen leiden. Het is dan ook op-
merkehjk dat bet Duitsche wetboek, (§§ 223—233) dat 
hij moord nog aan hot onderscheid vasthoudt, bij mishaude-
ling de praemeditatie niet als verzwarende omstandigheid 
vermeldt. 

Het ontwerp is ook niet consequent. Immers artikel 328 
stelt het toedienen van voor het leven of de gezondheid 
gevaarlijke stoffen alleen strafbaar wanneer het oogmerk 
aanwezig is om iemands gezondheid te benadeelen. Daar 
wordt dus geen onderscheid gemaakt tusschen eenvoudig 
opzet en een vooraf in koelen bloede beraamd plan. 

De ('om miss i e is echter ook hier van gevoelen dat de 
praemeditatie aan het feit een ander karakter geeft. Het 
moge waar zijn dat in den regel het verschil tusschen 
eenvoudig opzet en opzet na voorafgaand bedaard overleg 
tnoeijetijk zal zijn te constateren, voor die gevallen waar 
het laatste werkelijk bewezen wordt is een hoogcr maxi-
mum noodig dan toegelaten mag worden waar alleen van 
opzet blijkt. De ïnoeijelijkheid van het bewijs mag geen reden 
zijn om eene feitelijk juiste distinctie over het hoofd te zien. 
De inconsequentie van het ontwerp in art. 328 is overigens 
geen argument om bet stelsel in art. 325 en 327 te ver-
laten. In dat stelsel zou de consequentie alleen de zeer 
mogelijke toepassing van het beginsel ook in het geval 
van art. 328 eischen. 

De inconsequentie van art. 328 is weggenomen. 

Art. 321 . Eene minderheid wenschte behalve ligcha-
meiijk leed en zwaar ligchamelijk letsel nog te onderscheiden 
ligchawiiijk letsel. Er is onderscheid tusschen letsel zonder 
duurzame nadeelige gevolgen en eenvoudige pijn zonder 
eenig uadeeUg gevolg eenerzijds, en letsel met duurzame 
nadeelige gevolgen anderzijds. Inderdaad is het verschil 
tusschen letsel en leed in bedoelden zin nog grooter dan 
tusschen letsel en zwaar letsel, maar in ieder geval is er 
geen reden de eeue distinctie op te nemen en de andere 
niet. De Commissie acht de onderscheiding niet noodig. 
Feitelijk zal zij vaak uiterst moeijelijk zijn te maken; 
juist echter om het willekeurige, dat in iedere dergelijke 
onderscheiding gelegen is, dient vermeerdering der ver-
lwarende omstandigheden zooveel mogelijk vermeden te 
worden. Bovendien is door het geheele wetboek heen bij 
verschillende misdrijven het zwaar ligchamelijk letsel als 
verzwarende omstandigheid vermeld. De definitie van 
art. 89 zal dus weldra door de jurisprudentie eene vaste 
feitelijke beteekenis verkrijgen, in veel sterker mate dan het 
geval zal zijn met eene onderscheiding, welke alleen bij 
dit misdrijf zou worden aangenomen. 

door cenige daad. Deze woorden kunnen , als overbodig, 
vervallen. 

opzettelijk ligchamelijk leed. Men betwijfelde of deze uit-
drukking inde Nederlandsche taal geoorloofd is. Is, vroeg 
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men , ligohamelijk leed niet eeno contradictio in terminis , 
omdat leed :il leen van morele smart gebezigd wordt ? Kris 
echter notf een ander bezwaar. Die opzettelijk aan een ander 
ligchanielijk leed toebreng-t is volstrekt niet altijd straf-
waardig. Men denke aan heelkundige operatien en aan de 
castigatio paterna. Het misdrijf behoort zóó ui tgedrukt te 
worden, dat deze en dergelijke gevallen er niet in be 
grepen zijn. De Commissie acht daartoe hot woord mis-
handeling zonder nadere omschrijving volkomen geschikt ; 
het begrip is voldoende bepaald en laat toch den regier 
ruimte voor eeno redelijke toepassing zouder gedwongen 
interpretatie. Het artikel zou dus moeten gelezen worden: 
» Mishandeling wordt gestraft met enz. ; 

met gevangenisstraf van — indien het feit zwaar lig-
chamelijk letsel teu gevolge heeft; 

met gevangenisstraf van — indien liet feit don dood ten 
gevolge heeft. 

Met mishandeling wordt gelijk gesteld het opzettelijk 
benadeelen der gezondheid. 

Poging e n z . " 

Overal in het Wetboek is, op den bij dit 
artikel ook door do Commissie erkenden grond 
*lecd" door »letsel" vervangen. Wordt door een 
reeds op zich zelf strafbaar (At pijn verowrzaakt 
zonder eenig letsel, dan behoeft, daar 't feit 
zelf reeds voldoende strafbaar is , geen bezwa-
rende omstandigheid te worden aangenomen. 
Alleen bij mishandeling is bet anders; het toe-
brengen van een eenvoudigen slag waardoor 
niets anders dan 't veroorzaken van pijn, beoogd 
en verkregen wordt, moet op zich zelf strafbaar 
zijn. Dit is intusschen ook bij de nieuwe redactie 
voldoende uitgedrukt. 

een jaar m zes maanden. De straf is naar het oordeel 
der Commissie te laag. Sommige feiten van eenvoudige 
mishandeling, — bijv. het zoogenaamde bekkesnijden — zijn 
niet voldoende met het hier bedreigde maximum gestraft. 
Maar bovendien is er nog een andere reden om het te 
verhoogen. Door de verhooging van een jaar en zes maan-
den in het eerste lid tot vier /aar en zes maanden 'm het 
tweede , wordt de dolus indirectus te zwaar getroffen. De 
verhouding is ook geheel anders in art. 32(3. De Commissie 
zou daarom de straf hier willen brengen op drie jaren , en 
in bet eerste lid van art. 325 op vier jaren en zes maanden. 

Verhoogiüg is slechts mogelijk tot twee jaren. 
Tevens is thans als beginsel aangenomen dat de 
premeditatie de strafbaarheid der mishandeling 
met de helft verhoogt. Op deze wijze wordt in 
de 4 artikelen billijke evenredigheid in acht 
genomen. 

Eene niet gepremediteerde mishandeling zou-
der blijvend gevolg en zonder dat het opzet 
op zwaar lichamelijk letsel is gericht , is be-
trekkelijk eene kleinigheid in vergelijking met 
de feiten der artt . 326 en 327. 

De Code Pénal bedreigt tegen eenvoudige, 
niet gepremediteerde, mishandeling slechts twee 
jaren en de ervaring heeft niet geleerd dat het 
noodig zou zijn de straf in art. 324 op drie 
jaren te stellen. 

Art. 3 2 5 . De redactie kan ook hier eu iu de volgende 
artikelen eenigzins worden gewijzigd, zóó dat in de tweede 
en derde alinea de straf wordt vooropgesteld , en de zin 
van de eerste alinea doorloopt; zij zullen dus luiden: *>met 
gevangenisstraf van ten hoogste enz. indien het feit enz." 
Daardoor zal bij het citeren noodelooze herhaling kunnen 
vermeden worden. 

laatste alinea. De motieven , welke in de Memorie van 
Toelichting (pag. 65) worden aangevoerd , voor de straffe 
loosheid der poging van eenvoudige mishandeling, gelden 
niet waar de voorbedachte raad bewezen k.m worden. In 
dat geval is er gwi reden ook niet van praktisciien aard , 
om de poging niet te straffen. De alinea behoort dus te 
vervallen. 

Art. 3 2 5 , laatste alinea is geschrapt. 

Ar*. 3'itt. door i-enige, daad. Deze woorden kunnen als 
overbodig weggelaten worden. 

De bedoelde woorden zijn weggelaten. Zij 
waren opgenomen omdat zij in art. 324 noodig 
waren , doch dit argument is nu vervallen. 

Art. 3 2 8 . Dit artikel bevat, gelijk reeds bij de art t . 
394-328 la opgemerkt , eene inconsequentie door geen 
onderscheid te maken tusscheti opzet en praemeditatie. Ook 
in een ander opzicht wijkt het af van de in het ontwerp 
aangenomen beginselen , doordien het de poging met bet 
voltooide misdrijf gelijk stelt. Immers is reeds door het 
toedienen der gevaarlijke stoffen het misdrijf voltooid. 

De Commissie acht beide afwijkingen , vooral de, laatste, 
niet gerechtvaardigd. De aansla//, bedoeld in de drie eerste 
titels van Boek I I , moge om geheel bijzondere redenen 
als voltooid misdrijf beschouwd worden, te ontkennen 
valt het niet dat he t , waar zulke bijzondere redenen niet 
bestaan , onrechtvaardig is om , zoolang het misdrijf ob-
joctief niet tot stand gekomen i s , te straffen als of dit 
wèl ware gesel)ied. Wel is waar i s , wegens het groot ge-
vaar waaraan het slachtoffer is blootgesteld, de rnneielijk-
lieid om tegen zulk een aanslag te waken en de bijzondere 
boosaardigheid die de dader aan den dag l e g t , krachtige 
repressie van het in dit artikel bedoeld misdrijf noodig. 
Maar aan dezen eisch kan in d i t , evenals in zoovele soort-
gelijke gevallen , volkomen voldaan worden door bedreiging 
met een hooger strafmaximum. De Commissie ziet er dan 
ook geen bezwaar in om op hot misdrijf in zijn zwaarsten 
vorm, namelijk het met voorbedachten rade toedienen van 
gevaarlijke stoffen , waarvan de dood het gevolg is (welk 
feit zeer weinig van dat omschreven in art. 313 verschilt), 
de op één na zwaarste straf te bedreigen, doch wenscht 
van de algemeene beginselen niet af te wijken. Zij stelt 
daarom voor, het artikel te lezen als vo lg t : » Indien een 
der in de artt. 324-327 bedoelde misdrijven gepleegd is 
door middel van voor het leven of de gezondheid gevaar-
lijke stoffen - worden de daar bedreigde straffen met een 
derde verhoogd. 

De slotbepaling van art. 324 is daarbij niet van toe-
passing." 

Art. 328. Aan de opmerking is gevolg ge-
geven. Uitsluiting van de bepaling dat poging in 
' t geval van art. 324 straffeloos is , schijnt echter 
niet noodig. Verdient werkelijk de poging straf-
baar te zijn, dan zal er ook wel voorbedachte 
raad wezen; is er geen voorbedachte raad, 
waarom zou men dan, nu het feit van art. 328 
eenvoudig verzwarende omstandigheid wordt , 
van het iu art. 324 aangenomen beginsel afwijken ? 

Ar», 3 2 9 2°. tegen zijne vrouw. Zie ad art. 310 alin. 2 
n". 2. Men leze hier tegen zijnen echtgenoot en voeg-e eene 
nieuwe alinea tusschen: » tegen zijn kind." 

Art. 329. Door de nieuwe redactie van de ver-
eenigde artt. 328 en 329 (304 nieuw) ia 
tevens eene fout weggenomen. Het was niet 
nauwkeurig de omstandigheid van art. 3 2 9 , 
n°. 3 even als die der n»s 1 en 2 door de woorden 
»ten aanzien van den schuldige die" te subjec-
tiveeren. Wordt tegen een ambtenaar misdaan, 
dan moet ook door de redactie uitkomen dat 
de strafverzwaring op alle deelnemers drukt . 

Art. 3 3 0 . Zie ad art. 311. 

Art . 3 3 2 . De vraag werd geopperd of ook hij straf-
baar moet zijn, die zijn hulp verleent om een zwakkere 
partij te ontzetten of hij die de vechtenden wil scheiden , 
en daardoor aan eene vechterij, waarin meerderen gewik-
keld zijn , deel neemt. De Commissie is echter van oor-
deel dat voor deze gevallen geen afzonderlijke bepaling 
of uitzondering behoeft opgeuomen te worden. Mogt men 
al willen volhouden , tegen de blijkbare bedoeliug der we t , 
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dat genoemde personen Oftetttlifk aan MfM r.rlitcrij ile«l 
nemen , dan zal nog art. 51 voldoende zijn ODI hen te 
beschermen. 

Daar de strafwaardigheid in vele gevallen uiterst gering 
is geeft de Commissie in overweging nevens de gevan-
genisstraf eene geldboete te bedreigen van (ra boogite 
f 150 in het geval sub 1° en van ten hoogste f U00 in 
dat sub 2° omschreven. 

De Minister vereenigt zich geheel met bet 
antwoord op de eerste vraag gegeven. 

Tot strafverlaging vindt bij geeue reden. 
Eerder zou weglating van het geheele artikel 
in aanmerking kunnen komen. 

Vechlerij. Is vechtpartij niet beter? 

> Vechterij" is ruimer en beter dun » vecht-
parti j". 

Aan het slot van dezen titel wenscht de Commissie er 
nog op te wijzen dat de Raad van State (advies p. 44) 
voorstelde om strafbaar te stellen: het brengen van iemand 
tegen zijnen wil in eenen toestand van bewusteloosheid , 
niet alleen waar het als middel dienen moet tot liet be-
drijven van eenig misdrijf, maar als delict urn sui gene ris. 
De Minister acht het » noodig noch raadzaam" (zie rapport 
p. 32). — De Commissie deelt echter in dat gevoelen niet. De 
bewustelooze is immers altijd aan groote gevaren bloot-
gesteld ; het feit is eene aanranding van den persoon , in 
zoover de persoonlijke integriteit wordt geschonden , en 
staat schier met vrijheidherooving op ééne lijn. Het feit 
moet derhalve strafbaar worden gesteld ook als niet van 
meer misdadig oogmerk bij den schuldige blijkt. 

Voor strafbaarstelling van het opzettelijk be-
wusteloos maken op zich zelf is geen reden. De 
wetgever moet geene misdrijven scheppen. Fei-
telijk komt het geval niet voor, dan alleen in 
den vorm van » dronken maken" en daarin is 
thans door art. 270 voorzien. 

TITEL XXI. 

Onwillig beteekeut tegen zijn wil, zijns ondanks, ge-
dwongen. Het staat bijna met tegenstrevend gelijk. Daarom 
beter door schuld. 

Het opschrift is gewijzigd. De wijziging ge-
schiedt echter onder opmerking dat redeneering 
a contrario hier volstrekt is uitgesloten. Ook in 
die artikelen waar dood of lichamelijk letsel als 
verzwarende omstandigheid vermeld zijn, wordt 
geen opzet vereischt voorzooveel die omstan-
digheden betreft. 

Art . 3 3 3 en 3 3 4 . Zie ten opzigte der bewuste schuld 
ad art. 172. De Commissie meent dat ook hier het vaag 
begrip van schuld kan vermeden worden , en dat hetzelfde 
criterium van strafbaarheid moet worden aangenomen 
als reeds bij art. 172 is voorgesteld. De artikelen zouden 
derhalve vervangen moeten worden door de volgende be-
paling. » Hij die eene handeling pleegt of nalaat waarvan hij 
het gevaar had kunnen en moeten voorzien won't gestraft: 

met hechtenis (of gevangenisstraf) van ten hoogste negen 
maanden, indien de dood van een ander daarvan het gevolg is; 

met hechtenis (of gevangenisstraf) van ten hoogste zes 
maanden, indien een ander daardoor zwaar ligciianielijk 
letsel bekomt of zoodanig letsel, waaruit tijdelijke ziekte 
of verhindering in de uitoefening van ambts- of beroeps-
bezigheden ontstaat." 

De Minister is en blijft van oordeel dat het 
woord » schuld" niet meer onbestemd is dan de 
z. i. onvolledige paraphrase die de Commissie 
daarvoor in de plaats wil stellen en die in elk 
geval meer voor de dolo gepleegde geineen-
gevaarlijke misdrijven passen zou. 

25.1 
iw Wetboek van ^trafregt. 

De Commissie berust in de redactie der Begering. Zij 
stelt echter als amendement voor te lezen in plaats van 
• hechtenis" : » hechtenis of gevangenis," 

A r t 3 3 5 In titel XXX III is dit; artikel niet vermeld 
onder de gevallen waarvoor itrafverhooging bij herhaling 
wordt voorgeschreven. Toch bestaat, naar lietOordeel der 
Commissie, alle/.ins reden om de verzwaring in dit geval 
toe te passen , ook ex analogia van art. 480. 

Ook zou de Commissie den regter de bevoegdheid willen 
geven de bijkomende straf van ontzetting uit het beroep 
toe te pasara. Vooral in geval van herhaling kan dit zeer 
gewenscbt en gepast zijn bijv. bij apothekers, accoucheurs, 
bouwmeesters. 

Voor het aannemen van culpose recidieve 
heeft de ervaring geen grond doen kennen. 

Aan de andere opmerking is gevolg gegeven. 

TITEl , XXII. 

Artt . 3 3 6 — 3 3 8 . De C o m m i s s i e kan zich niet ver-
eenigen met het stelsel van verzwarende omstandigheden , 
zoo als dat in bet ontwerp is uitgewerkt. De onderschei-
dingen zijn willekeurig en dikwijls hoogst onbeduidend. 
Sommige criteria, in buiteulandsche wetboeken opge-
nomen , zijn hier achterwege gelaten, andere, welke daar 
niet voorkomen , zijn hier wel vermeld, zonder dat een vol-
doende grond voor het een of het ander zou zijn aan te 
geven. Het voornaamste kenteeken voor de zwaarte van 
het miadryf is wel het quantum. Zoowel wat aangaat de 
gevolgen voor den bestolene, als wat betreft den misda-
digen wil van den schuldige , kan eenvoudige diefstal van 
eene groote waarde aan effecten bijv. een veel ernstiger 
feit zijn dan gequaliliceerde diefstal van voorwerpen 
van geringe waarde. Het quantum is dan ook een 
criterium niet alleen naar de volksovertuiging, maar 
ook in het stelsel van het ontwerp zelf. Immers het hoofd-
motief voor de mindere strafwaardigheid der slrooperij 
l ig t , volgens de Regering (zie Memorie van Toelichting 
pag. 165), in de uiterst geringe waarde van de ontvreemde 
voorwerpen. En toch wordt het quantum niet onder de 
verzwarende omstandigheden van diefstal opgenomen; naar 
bet oordeel der Commissie te regt , omdat het beter is de 
tallooze schakeeringen aan het oordeel des regters over 
te laten dan een altijd willekeurige grens te trekken. 
Maar diezelfde reden geldt ook voor de andere verzwa-
rende omstandigheden; de regter beoordeelt toch alle om-
standigheden waaronder het feit is gepleegd in onderling ver-
band ; waarom clan een willekeurige greep doen door slechts 
enkele te vermelden en daardoor aanleiding geven tot 
allerlei chicanes en spitsvondige interpretatiën ? De middelen 
waardoor het misdrijf wordt gepleegd, beoordeele en schatte 
de regter; de wetgever vermelde alleen die omstandigheden 
of gevolgen die , behoudens uitzonderingen, altijd, immers 
nit hun aard, aan het misdrijf een ernstiger karakter 
geven. Zoodanig is niet alleen bij diefstal maar ook overal 
elders het bijkomend geweld of de bedreiging met geweld. Zoo-
danig is ook veelal het onbeoogd noodkttige gevolg, omdat 
daardoor de grootere roekeloosheid wordt bewezen. De ver-
zwarende omstandigheden, die bij diefstal kunnen voorkomen, 
zijn echter geen van alle, behalve geweld en bedreiging — de 
ervaring bevestigt trouwens deze theorie — uit haren aard 
verzwarende omstandigheden. Het verband met andere a 
priori niet te omschrijven feiten en toestanden maakt dezelfde 
omstandigheid nu eens verzwarend dan weder hoogst onbe-
duidend. Om deze redenen zou de Commissie hot maximum 
op diefstal bedreigd willen brengen op negen jaren , en 
alle verdere onderscheidingen willen doen vervallen. 

Eene m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e kon zich met dit 
stelsel niet vereenigen. De overweging dat één en hetzelfde 
misdrijf onder zoo geheel verschillende omstandigheden 
en met zoo groot verschil van boosaardige bedoelingen 
bij den dader , of wel met zoo groot verschil in de gevolgen 
kun gepleegd zijn, dat het voldoende moet worden geacht 
het genus van het misdrijf in het wetboek te omschrijven 
en aan den regter eene ruime keuze tusschen minimum 
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en maximum te la ten, moge in het algemeen juist zijn , 
zij mag niet daartoe leiden dat <len regter alles worde 
overgelaten, ook daar waar het genus zeli' zeer ruim is en 
vele species omvat die onderling, wat aangaat het gevaar 
voor de maatschappij en de subjectwe straf waardigheid, groote 
verschillen kunnen opleveren. Doet men het , dan zon wel 
eens het suhjective oordeel des refters omtrent de poenale 
waardeering der middelen die dienen om diefstal te plegen, 
kunnen Wijken tot eene voor de maatschappij hoogst na-
deelige ongelijkmatigheid van straf'hedeeling te leiden. 
Ook in het stelsel der Commissie wordt de noodzakelijkheid 
van specificatie erkend voor sommige gevallen, met name 
voor geweld en dolus indireetus. Naar het gevoelen der 
minderheid zijn er echter andere omstandigheden die daar-
niede, wat aangaat het belang der afzonderlijke vermelding, 
opééne lijn mogen worden gesteld. Wel ligt er altijd iets 
willekeurige in iedere onderscheiding, en is de raad der 
Memorie van Toelichting (pag. 1(53) » spaarzaamheid in de 
aanwijzing van verzwarende omstandigheden Lij diefstal 
schijnt aanhevelenswaard " in het ontwerp al te weinig in 
praktijk gebragt , maar toch zijn er omstandigheden, die 
aan het misdrijf een zoo gevaarlijk karakter geven, dat het 
wenschelijk is de gevallen in de wet te noemen. Als zoo-
danig zijn te beschouwen: de vereeniging van twee of 
meer personen; het nachtelijk uur ; de schending der wo-
ning en liet misbruik van de ongelegenheid waarin de be-
stolenen zich reeds bevonden. De minderheid wijst daarbij 
nog op het feit, dat eene veeljarige jurisprudentie, al 
heeft zij omtrent het karakter der verzwarende omstan-
digheden van den Code Pénal menig geschil moeten op-
lossen, toch niet doet blijken van zoodanige onzekerheid 
omtrent den vorm waarin zij zich vertoonen, dat men 
daarom het bestaande stelsel zou moeten verlaten. De min-
derheid zou dus wel , ten einde ook voor de beoordeeling 
van andere omstandigheden, speciaal voor liet quantum 
ruimte te laten, in art. 336 diefstal (liet genus) willen be-
d reigen met eene straf van ten hoogste zes jaren, maar ver-
volgens de artt. 337— 339 willen oplossen in de volgende 
bepaling: 

De straf kan met een derde worden verhoogd indien de 
diefstal gepleegd is: 

1°. door twee of meer vereenigde personen; 

<,". bij nacht in een bewoond huis of op een besloten 
erf, waarop eene woning staat ; 

3". met geweld of middelen om vrees aan te jagen; 

4°. bij gelegenheid van brand, watersnood of andere 
openbare rampen. 

Indien het geweld den dood ten gevolge heeft, wordt 
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 
20 jaren opgelegd." 

Ter wille van de consequentie zou, om in overeenstem-
ming te blijven met andere artikelen van het wetboek, 
ook het geval vermeld kunnen worden dat de diefstal is 
begaan met behulp van braak, inklimming of valsche 
sleutels. 

Aan het hoofd van hare beschouwingen over 
dezen titel plaatst de Commissie de stelling : 
» het voornaamste kenteeken voor de zwaarte van 
het misdrijf (van diefstal) is wel het quantum". 
Is deze stelling juist? Dit kan allerminst worden 
toegegeven, hetzij men let op het maatschap-
pelijk gevaar , hetzij men meer in het bijzonder 
acht slaat op den bestolene of op den schuldige 
zelf. 

Voor de maatschappij is een inbreker van 
beroep , hoe weinig hij ook bemachtige, on-
eindig gevaarlijker dan de arme k n a a p , die 
een bankbiljet van duizend gulden wegneemt, 
dat het toeval onder zijn bereik brengt. 

Ten aanzien van den bestolene is de stelling 
evenmin ju i s t , want voor A is f 10 meer waard 
dan f 100 waard zijn voor B. 

üok » de misdadige wil van den schuldige" 

kan naar het quantum van den diefstal in geenen 
deele worde afgemeten , want in den regel is 
dfttquantum volstrekt onafhankelijk van ' idaders 
wil, terwijl in elk geval de morele en physieke 
niocijelijklieilen die de dief had te overwinnen 
de voornaamste maatstaf van waardeering geven 
ook voor de subjectieve zwaarte van het misdrijf. 

Dat de Regeering zelve het quantum als 
keofdmoÜat zou aannemen voor de mindere 
strafwaardigheid der strooperij kan evenmin 
worden beaamd. De Memorie van Toelichting ver-
meldt naast en gelijktijdig met de uiterst ge-
rlnge wairde der bedoelde voorwerpen tevens de 
omstandigheden dat deze feiten veelal a in het 
open veld , h uit nooddruft, gepleegd worden. 
Maar daarenboven is er voor do artt. 341 en 342 
nog eene andere ratio, waarover later zal ge-
sproken worden. 

De Commissie acht het in 't ontwerp gevolgd 
stelsel van verzwarende omstandigheden »een 
willekeurige g r e e p " , en ziet alleen in geweld en 
bedreiging niet geweldeene uit Mr:eu aard ver-
swarende omstandigheid. Maar is niet — om 
enkele sprekende voorbeelden te noemen — du 
diefstal bij nacht in eene woning, de diefstal 
met pluraliteit van daders eveneens uit zijnen 
aard verzwarend ? Met recht merkt de meerder-
beid der Commissie op , dat waar van willekeur 
sprake is, ook aan den rechter niet alles mag \vor- 
den overgelaten. Een maximum tegen enkelen 
diefstal van negen jaren gevangenisstraf en daar 
naast , als verzwaring, alleen diefstal met ge-
weld , zal aan den rechter een oneindig minder 
juist richtsnoer en derhalve aan de maatschappij 
een veel zwakkeren waarborg scheuken dan 
het stelsel van het ontwerp. Door dergelijk stel-
sel zou tevens zijn beslist dat alle misdrijven door 
denzelfden rechter zouden worden berecht en 
alzoo gepraejudicieerd worden op de toekomstige 
rechterlijke organisatie. 

W a t eenvoudigheid betreft, kan het ontwerp 
de vergelijking met andere wetboeken voorzeker 
doorstaan. Willekeurige onderscheidingen van 
gequalificeerde diefstallen zal men elders meer 
aantreffen dan hier. 

Overigens erkent de Commissie zelve dat haar 
stelsel zou medebrengen: 1°. dat de eenvou-
dige maraudage met 3 j a ren ; 2°. dat afpersing 
met 12 jaren (m. a. w. even zwaar als ver-
krachting) zou moeten worden gestraft. Door 
die consequenties veroordeelt het stelsel zich zelf. 

In hoofdzaak dus behoort het stelsel van 
't ontwerp te blijven behouden. Alleen kan 
art. 337, even als het tweede lid van art. 330, 
worden weggelaten, en , de straf, in verband 
daarmede, tot vier jaren worden verhoogd. 

Art . 3 3 6 . Eene m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e is 
van oordeel dat diefstal, volgens de taal en de volksovertui-
ging altijd gepaard gaat met oneerlijkheid. Diefstal is altijd 
lucri faciendi causa. Hi j , die eens anders goed wegneemt 
ter voldoening vaneene schuldvordering, maakt zich schuldig 
aan eigenrigting, maar hij is geen dief, niet alleen omdat 
hij niet oneerlijk is, maar omdat de toeëigening niet alleen 
berust op het wegnemen zelf, maar ook gegrond is op 
het regt van vorderen. Evenmin is hij een dief die eene 
zaak, welke aan een ander toebehoort, aan diens bezit 
onttrekt zonder oogmerk dat iemand voordeel uit het feit 
geniete, alleen dus om den eigenaar te benadeelen. De 
onzedelijkheid van diefstal ligt niet in het feit der weg-
neming, maar in de oneerlijkheid, in den wil om enkel 
op grond van (titulo) wegname eigendom te verkrijgen. 
Het is een vergrijp tegen de goede trouw evenzeer als 
tegen de regtsorde; het oneerlijke doel is in dit geval een 
element van den misdadigen wil. Ook de wetgever moet 
niet iemand tot dief stempelen , die in de volksovertuiging 
dien schandnaam niet verdient. Volgens de minderheid 
der Commissie zou daarom in de omschrijving van het 
misdrijf moeten worden ui tgedrukt , dat wegneming moet 
geschieden met het oogmerk om door toeëigening zich of 
een ander wederregtelijk te bevoordeelen. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880. 
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De Commiss ie is echter van CIÜI tegenovergesteld ge-
voelen, hoofdzakelijk on grond van hetgeen wordl aan-
geroerd in de Memorie vim Toelichting (pag. 162) De 
volksovertuiging is In dtszo geen betrouwbare gids; vol-
gene haar u ook hij een dief die niets wegneemt maar 
op andero wijze oneerlijk is, bijv. door iemand te veel in 
rekening te brengen, en aan den anderen kant ook tnj die 
uit boosaardigheid eens anders zaak ontvreemdt. De Itraf* 
wetgever letto hier evenmin nis elders op liet verwijderde 
doel, dat de dader zich voorstelde; voor hem zij do wc-
derregtelijke inbreuk op eens anders eigendomsregl het 
motief der strafbaarheid. In minieren zin is inderdaad in 
• Ie geordende maatschappij de krenking van dat regt niet 
alleen ongeoorloofd, maar onzedelijk on oneerlijk. Waar 
die krenking plaats grijpt door wegneming bestaai diefstal. 

Het is echter eene andere vraag naar het oordeel der 
Oommissie, of het misdrijf in die opvatting in h:it ontwerp 
wel juist ia omachreven. Wegneemt mei iet oogmerk om 
zich wtierregtetijk toe te rigeueu. Ia hier duidelijk gonoeg 
uitgedrukt dat bet naaste oogmerk, niet het verwijderd 
doel de toeoigeniiig is, zoodat ook hij strafbaar is die het 
goed óf nadat hij het weggenomen heeft vernielt 6f aan 
een derde overgeeft? Het ia Op goede gronden betwijfeld. (1) 
Ook is toteigentH een te eng begrip. Daaronder toch zou 
tegen de bedoeling niet vallen gebruiken of in pan Ihondrn, 
hetgeen trouwens volgens de minderheid der Commissie in 
geen geval strafbaar zijn moet. Bovendien , wordt toeeigening 
in oneigenlijken zin verstaan , dan ligt in liet woord dezelfde 
active. zin die ook reeds in het woord wegnemen l igt opge-
sloten en bevat de qualiflcatie eene tautologie. Welhgt 
ware het beter óf wel te gewagen van » het oogmerk om 
wederregtelijk over de zaak (e beschikken" óf wel om de 
uitdrukking van den Code Pénal te behouden en het 
oogmerk naast «Ie woorden » arglistig /vet/neemt" niet 
verder te omschrijven. Deze. laatste terminologie zou dit 
voordeel hebbeu dat het begrip bepaald is door eene. vaste 
jurisprudentie, die wel als zoodanig voor het nieuwe straf* 
wetboek niet zal kunnen gelden, maar toeh als communis 
opinio doctor um bare waarde behoudt. 

Met de Commissie kan de Begeer ing zieh 
geheel gedragen aan de Memorie van Toelichting 
tot bestrijding van de leer drv minderheid dat 
winstbejag (» oneerlijkheid ") een noodzakelijk 
element van diefstal zou zijn. 

Wegneemt met het oogmerk om het zich wder-
rechtelijk toe te eigenen. Voor de vrees dat 
» oogmerk" niet het naaste oogmerk maar » het 
verwijderd doel" zou uitdrukken, is te dezer 
plaatse evenmin grond als in andere bepalingen 
van ' t ontwerp waar dezelfde uitdrukking voor-
komt. 

Toeeigening is: als beer en meeater beschikken, 
en dus een niet te eng begrip. 

De gebrekkige terminologie van den C. 1'. 
» arglistig wegneemt" ia niet aannemelijk. De 
arglist (contrectatio frauduloaa) was alleen een 
juiste eisen , toen diefstal met geweld geen «lief-
stal , maar een ander misdrijf was (cis, roof). 

Overigens worde opgemerkt dat de woorden 
» met het oogmerk om het zich wederrechtelijk 
toe te e igenen": 1°. geheel overeenkomen niet 
de uitdrukking in de meeste nieuwere \vetge- 
vingen gebezigd. (Duitschland §242(2); ZOncb 
§ 162; Hongarije ij 333); 2". dat door die woor-
den inderdaad niets anders wordt uitgedrukt 
dan 't geen volgens onze praktijk de beteekenis 
is der onjuiste ui tdrukking : > soiistraction J'rau-
duleuse", zoodat de bestaande jurisprudentie 
waarde blijft behouden niet enkel als communis 
doctorum opinio, maar als de leer der Neder-
landache wetgeving. 

gevangenisstraf. Het is wensohelijk in sommige ^eval-
len , bijv. waar gierigheid het motief van den diefstal is , 
eene vermogensatraf te kunnen opleggen. DeCommiasie zou 
dus eene geldboete willen bedreigen naast do gevangenis-
straf. 

Ware »gierigheid" voor den wetgever vol-
doenden grond om naast de gevangenisstraf 
alternatief geldboete te bepalen, zoo zou die on-
deugd eene verzachtende omstandigheid worden. 

1°. is opgenomen. De Memorie van Toelichting (p. 163) 
verstaal, daaronder ook iemand , die tijdelijk in het 
huis is ontvangen, dus ook degeen die een bezoek 
komt maken, of eene boodschap doet ten huize van den 
meester. Maar deze bedoeling wordt beter uitgedrukt door 
hot woord » vertoeft". 

Met het hier omschreven geval staat gelijk iedere dief-
slal gepleegd door iemand die in eenigc dienstbetrekking 
i s , wanneer het feit bedreven wordt in de woning zijns 
in'esters, of in de woning waar hij werkzaam is. Eveneens 
geldt dezelfde rtUU legiê bij diefstal gepleegd door gasten 
tegen den gastheer of omgekeerd, of door gasten tegen 
gasten; en door den herbergier tegen in zijn herberg 
opgenomen personen of door een van dezen tegen den 
herbergier of een ander in de herberg opgenomen persoon, 
lïij behoud van de verzwarende omstandigheden zouden 
dus ook deze gevallen moeten worden vermeld. 

De tweede 
336—338. 

•zinsnede vervalt. Zie boven ad art. 

(1) Zie Weekblad >mi het Rei/I B*. 4466, p. 8. 
(2) Duitsch wetboek g MS; „ Wer SUM treinde. bewegliche 

Sacheeinem Anderen in der Abgiclit wegniimut, dieselbe sich m-lits-
widrig zuzueignen wird wegen Diebstahl, mit fJeiangniss gestraft." 

Hongarjje, § 333: „WIT eine treinde bewe;liche Sache au» dem 
Besitzc oder dem Gewahrsam eines Anderen ohne dessen Kinwilli-
gung in derAbsicht wegnimmt, sich dieselbe reehtswidrig zuzueig-
nen, begeht einen Diebstahl." 

Art. 337 . De, specificatie is niet volledig. Ook de werk-
tuige» van den landbouw, aan den weg staand hout en Ie 
veld slaande, oogst verdienen bijzondere bescherming. Indien 
lul artikel behouden blijft, zou men beter doen door den 
reglsgrond der verzwarende omstandigheid zelf in de wet op 
te, nemen en of de specificatie, te vervangen door de algc-
meent uitdrukking: •voorwerpen uit noodzaak aan deopeu-
bare trouir overgelaten", óf wel met behoud der specificatie 
bij te voegen: » alle andere voorwerpen uit noodzaak, enz.'' 

1°. Kerk of openbaar gebouw. Volgens de Memorie van 
Toelichting zijn onder openbare gebouwen bedoeld die, welke, 
door den aard hunner bestemming voor het publiek toegan-
kelijk zijn. Daaronder behooren ook herken. De woorden 
» Kerk of" zijn dus overbodig. 

begaan door iemand aldaar toegelaten. Deze beperking wordt 
in 2°. niet bijgevoegd en Aan ook hier worden gemist. 

3°. Het maximum is voor dit geval te l aag , zoowel 
met het oog op de nadeelige gevolgen die het feit kan 
hebben als op de ïnoeijelijkbeid om er tegen te waken. 
Het geval zou in art. 338 kunnen worden opgenomen. 

4°. De hier genoemde voorwerpen zijn niet uit ku* aard 
aan de openbare trouw overgelaten. Met evenveel regt zon 
diefstal van aan ambachtslieden loebehoorendegereedschappen, 
die op een oubeslolen er f waarop gebouwd wordt achterblijven, 
straf ver hooging eischeu. 

Art. 337 kan worden gemist , inet overbren-
ging van n°. 3 naar art. 338. Wat de werk-
tuigen van den laudbouw betreft, zuo is er 
geen enkele reden om terug te komen op de 
bepaling van art. 16 der wet van 29 Junij 1854 
(Staatsblad u°. 102), waarbij de diefstal van laml-
bouwgeraedschappen tot de eenvoudige 'lief-
stallen is teruggebracht. 

A r l l . 33*» en 3 3 9 . De straffen zijn, naar het oordeel 
der Commissie, te ligt. Het geldt hier de gevaarlijkste 

I dieven, wier spoedige terugkeer in de maatschappij door het 
j ondergaan van eene zeer zware straf moet kunnen belet 
I worien. 

Art. 3 3 8 . 1°. (oud). Hier zouden moeten worden bijge-
I voegd: 1°. ontploffing, die niet altijd brand veroorzaakt, 

file:///vetge-


[4*. 25.] 
Vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafregt. 

167 

maar een even grooto openbare ramp kan zijn; 2°. spoor-
wegongevallen. Beter daii de limitatieve opsomming vore 
OOK hier eene algemeene omschrijving. » Diefstal bij ge* 
Legen béid van openbare rampen", /.on de regtagrona der 
verzwaring aangevoti en alle gevallen omvatten. 

Blijkens de gerechtelijke statistiek is (i jaar 
voor diefstal van vee uit do weide ruim vol-
doende (1) 

Ontploffing on ipoorwegonheU zijn in de 
bepaling opgenomen. De algemeene uitdruk* 
king • openbare rampen" is niet alleen te on-
bepaald, maar KOU ook voor sommige gevallen 
nauwelijks toereikend zijn; men donke bijv. 
aan een binnanbraud door de huisgenooten ge-
bluseht. 

2°. (oud), woning. De ratio leg is brengt made dat het beter 
is hier van bewoond huis te gewagen. Voor diefstal in 
eene verlaten woning behoeft geen strufverzwaring te \vor- 
den voorgeschreven. Teneinde de moeijehjkheden, waartoe 
de uitdrukking aanleidiug zou kunnen geven, althaua 
ten deelo te voorkomen, en do uit de ervaring bekende 
bezwaren evenzeer teu deeleop te loaaen, sou de Commissie 
daarbij in overweging willen geven, in Titel IX van het 
Jste Boek eene definitie van het begrip op te nemen en 
te bepalen : » Under bewoond huis wordt begrepen ieder 
verblijf bestemd tot en ingerigt voor naelitverblijf". 

Woning is te verkiezen boven » bewoond 
bu i s " , omdat daaronder, zonder nadere delinilie, 
ook bewoondevaar- en voertuigen begrepen zijn. 
Men tot woning bestemd en ingericht huis dat 
tijdelijk niet bewoond, ja zelfs ongemeubeld is, 
moet geenszins aan de atrafverz waring worden 
onttrokken en valt ook onder de definitie der 
Commissie. 

De Commissie, ofsehoon zieli neerleggende bij bet gc-
voelen van den Minister, meent evenwel, om misverstand 
te voorkomen , te moeten opmerken dat in dit artikel 
onder » woning" nu ook verstaan moet worden een buis 
in 't algemeen wel »beatemd en ingerïgt tot bewoning**, 
maar tijdelijk ongeschikt voor nachtverblijf. Het begrip is dus 
ruimer dan de definitie door de Commissie voorgesteld. 

hi strijd met den, wit. Beter legen den, wit. 

» Tegen den wil" is overgenomen. 

4". (oud). Ex aualo/ia van art. 147 zou ook moeten vor-
meld worden het gebruik van middelen om vrees aan te 
jagen. Daaronder zou tevens bet overigens zeer onbe* 
stemde begrip van » met wapenen" kunnen vallen. 

Het vermelden van vreeswekkende middelen 
komt bij dit misdrijf onnoodig voor; men bepale 
zich tot de bedreiging met geweld in art. 33'J 

Het weg te nemen goed. Beter het weggenomen goed. 

Het weg te nemen goed i s , wegens de poging, 
de eenig mogelijke uitdrukking. » Weggenomen " 
ware ook daarom onjuist, omdat op het oogen-
blik van de braak bet goed nog niet wegge-
iiomen is. 

Naast » braak " is hier » verbreking " g e -
voegd, omdat het eerste woord niet voor kleine 
voorwerpen pleegt gebruikt te worden. 

Art. 3 3 9 . Overeenkomstig hetgeen gezegd is bij art. 312 
zal aan het slot der eerste alinea de zinsnede gevoegd 

moeten worden » of om zich hot bezit van het gestolen?, te 
VCrtehertn". De woorden voorafgegaan oj' vergezeld door, 
zullen dien ten gevolge moeten vervangen worden door 
»gepaard met". 

Indien volgens liet, stelsel der Commissie de verzwarende 
omstandigheden in de vorige artikelen vervallen, zal 
de straf in ik; eerste alinea moeten gebracht worden oj) 
twaalf jaren . omdat het geval waarvoor de derde alinea 
in het ontwerp door verwijzing naar de slotbepaling van 
art. 33S itrafverhooging toelaat , reeds in het algemeene 
begrip die/stal begrepen is. Het gevolg daarvan is dat de 
tweede en derde alinea zullen moeten vervallen, omdat 
het hoogste maximum reeds in het eerste lid bedreigd wordt. 

Bene m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e is van meening 
diit, evenals in art.34.") dwang tot afgifte door bedreiging met 
smaad of smaadschrift genoemd wordt na dwang tot afgifte 
door geweld of bedreiging niet geweld in art. 344, hier 
ook geinen behoorde te worden: » bedreiging met geweld , 
smaad of amaadachrift." 

Zie ad art. 312. 
*Dt vlucht mogelijk te maken" verdient hier 

(in navolging der Luxemburgsohe en Belgisehe 
wetgevingen (1) waarin bet thans bijgevoegde 
aan .diefstal met geweld " geassimileerd wordt) 
de voorkeur boven de ruimere ui tdrukking 
• straffeloosheid te verzekeren" in art. 312 Kr 
is hier geen sprake van dooden om stilzwijgen 
te verzekeren. Aan don anderen kant zou het 
te ver gaan bedreiging met geweld voor ' t geval 
geklapt wordt, voldoende te achten. 

Alin. 2 (oud) is thans overbodig. 

Aliu. .'! (oud), 2 (nieuw) is thans , met verwij-
dering van de verwijzing naar art. 338 , zelf-
standlg geredigeerd eu wel zóó dat nu in art. 
344, tegen welks derde lid de Commissie terecht 
bezwaar opperde, naar art. 339 verwezen kan 
worden. Tevens is «. in 33'J , 2de lid sub 1°. 
de openbare weg en de in beweging zijnde spoor-
trein opgenomen; de reden die in art. 177 vlgg. het 
woord » spoortrein" deed vermijden, bestaat hier 
niet ; b. evenals reeds in art. 344 geschied was , 
n'ui geèlscht dat de schuldige die het feit des 
nachts in een woning pleegt , zich daarbuiten 
weten of tegen den wil van den rechthebbende 
bevond; tegenover het geweld verliest deze om-
standigheul alle gewicht ; c. de braak beperkt 
lot builcnhrnük. In art. 344 ligt die beperking 
in dun aard der zaak ; ook in art. 33!) is zij wen-
schelijk , want bij geweld tegen personen heeft 
de omstandigheid dat ook aan een kist of trom-
inel gebroken i s , geen gewicht genoeg om (J 
jaar onvoldoende te doen zijn. 

Alinea 4. Wegens het hoogst gevaarlijk karakter van 
het misdrijf, zou de Commissie hier, evenals in art. 312 , 
een geval waarvan het in dit artikel omschreven misdrijf 
feitelijk naauwelijks zal zijn te onderscheiden, de straf 
willen brengen op levenslange gevangenisstraf of tijdelijke 
van ten hoogste 20 jaren. 

Tegen het niet gewild doodelijk gevolg wordt 
in het ontwerp nooit levenslange gevangenisstraf 
bepaald. 

Art. 340. Hier en elders (zie artt. 347 , 353 , 
354) is de ontzetting uit de ouderlijke macht 
weggelaten , even als reeds het geval was bij 
valschheid. Zie ad art. 256. 

Artt . 3 4 1 en 3 4 8 . Indien, volgens het stelsel der 
Commissie , de verzwarende omstandigheden bij diefstal weg-

(1) In den regel wordt tegenwoordig wegens veedicf-
stallen cellulaire gevangenisstraf opgelegd. In 1876 werd 
van 16 veroordeelden slechts aan 4 , in 1877 van de 16 
slechts aan 7, in 1878 van de 14 slechls aan 'A eriiui-
neele straf opgelegd. 

(1) Art. 461» van de Belgische Code 1'énal: „ Est assimilé au vol 
eommis i i'aide de violences on de nienaces, Ie cas on Ie voleur, 
surpris en flagrant delit, a exercé des violences ou fait des mena-
ces, soit pour se inaintenir en possession des objetH soustraits soit 

• pour assurer sa fuite." Art. 461) van den Luxeniburgschen Code 
i Pénal van 1879 is gelijkluidende. 

file:///vor-


[41. 25.] 
Vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafregt. 

vallen , zal liet maximum in art. 351 moeten geluncht 
worden op drie jaren en art. 342 moeten vervallen. In 
ieder geval , dus ook bij behoud van liet stelsel der Rege-
r i n g , komt het der Oommissie wenschelijk voor te voor-
zien in bet geval dat geweld of bedreiging niet de 
toeëigening gepaard gaat. De Begering (Memorie van 
Toelichting peg. 186) aeht het niet noodig, omdat In dal 
geval de regelen van zamenloop van misdrijven Kouden 
gelden. Het motief is echter onvoldoende, omdat liet 
geweld of de bedreiging die; de toefiigening vergezellen , 
bet feit zelf qualificeren en van karakter doen veranderen. 
Ware liet ju i s t , dan zou liet evenzeer gelden moeten bij 
diefstal. Dé Commissie geeft in overweging toeëigening 
met geweld of bedreiging altijd tot diefstal te brengen 
en dus art. 341 te lezen: »Hij die tonder dat de ver-
»werende omstandigheden van art. 339 aanwezig zijn , 
geheel of ten deele enz." 

Art. .111 De Commissie geeft in overweging achter 
lagyer in te voegen ongesneden turf, dat ook voorkomt in 
art. 348 der Staatscommissie, maar door de Regering, 
zonder opgave van redenen, niet is overgenomen; voorts 
achter grind i puin ; en achter veld®nichten : tuinvruchlen, 
bloemen of bloembollen. Wat het laatste aangaat , zegt de 
Minister in antwoord aan den Raad van State (rnpport 
p . 34 , ad art. 379), dat het plukken van bloemen , met het 
oogmerk om ze zich toe te eigenen , diefstal is en dus 
niet slrooperij. Naar het oordeel der Commissie staan zij , 
zoowel wat den aard als wat de waarde van het voorwerp 
betreft, met veldvruchten ongeveer op iene lijn. Achter 
het woord sprokkelhout zou de Commissie de woorden willen 
inlasschen: zoo lang deze voorwerpen nog niet zijn vervoerd. 
De hier bedoelde ontvreemdingen zijn , naar het algemeen 
regtsbewustzijn, niet uitsluitend om de geringe waarde niet 
gelijk te stellen met diefstal, maar ook omdat, zoolang 
nog geen eigenlijk gezegde daad van toeëigening door den 
regthebbende plaats heeft , de bedoelde voorwerpen nog een 
zeker karakter van gemeenheid dragen, waardoor de mis-
dadige inbreuk op het regt des eigenaars voor het bewusl-
zijn minder evident is. De toeëigening verkrijgt een ernstiger 
karakter wanneer de eigenaar of regthebbende door het 
vervoer der zaken zijn regt heeft doen gelden. 

drie weken. De straf is ook in het stelsel der Regering 
te laag. Onder de genoemde voorwerpen zijn er ook waar-
van de waarde niet onbelangrijk kan zijn, bijv. boom-en 
veldvruchten. 

Art. 3 4 2 . Indien het artikel behouden blijft, zouden 
in 1°. ook handwagens en manden vermeld dienen te wor-
den , en in 2°. zou nevens art. 338 ook gewag gemaakt i 
moeten worden van art. 33G, 1°. Het misdrijf wordt ge* 
vaarlijker en misdadiger indien het gepleegd wordt door 
iemand die in dienstbetrekking is van den regthebbende, 
of op andere wijze van diens vertrouwen misbruik maakt, 
op dezelfde wijze als ook in art. 336 bij diefstal het geval 
was. 

Aan onderscheidene opmerkingen is voldaan. 
Bloemen evenwel zijn niet vernield; zij kunnen 
niet alleen somtijds van groote waarde zijn , maar 
dienen ook nimmer tot bevrediging van nood-
druft. Tuinvruchten zijn öf boom- óf veldvruchten 
en vereischen dus geen afzonderlijke vermelding. 
» Manden" kunnen niet vermeld worden; men 
zou dan ook zakken moeten noemen. Zou de 
wetgever de grootte der manden bepalen? Zoo 
neen, zal dan het kleinste mandje voldoende 
zijn om de strooperij te qualificeeren ? 

Evenals bij don diefstal, is de dienstbaarheid 
niet afzonderlijk vermeld en de straf van 
art. 341 met '/, verhoogd. Voor zwaardere straf 
dan eene maand bestaat geen reden. (Vergelijk 
art. 18 der wet van 1854). 

Naar aanleiding van de algemeene beschou-
wingen der Commissie over dezen Titel en de 
Memorie van Toelichting ad artt. 341 en 342 , 

merkt de Minister o p , dat zijns inziens de ratio 
VU de exeeptioneele behandeling der maraudage 
ook vooral ligt in het volksrechtsbeu nst/ijii. He 
hierbedoelde feiten , hoewel naar strikt recht 
diefstal , worden door 't volk beschouwd niet 
als inbreuk op ritje adonis recht, maar als inbreuk 
op occuputierecht. Het is niet weasobelijk onder 
de dieven in te lijven hen die den afkeer \an 
diefstal nog te overwinnen hebben ; de wetgever 
Brkenne hlêr daarom bet volksbewustzijn, voor 
zoover de geringe waarde van het weggenomeue 
en bet ontbreken van verzwarende onutaudig-
heden dit veroorlooft. 

Art. 3 4 » . Wanneer de echtgenooten niet van tafel 
en bed gescheiden zijn , maar wel van goederen , zal vol-
g e m het eerste lid de strafvervolging zijn uitgesloten. 
Voor die uitsluiting is echter geen reden. De Commissie 
geeft daarom in overweging in plaats van de woorden 
van tafel en led gescheiden te lezen van goederen gescheiden. 
De scheiding van goederen omvat ook het geval van schei-
ding van tafel en bed krachtens art. 2(J8 Burgerlijk Wetboek. 

De ratio brengt mede dat scheiding van goe-
deren niet voldoende is voor de vervolging. 
Zoolang de echtgenooten tot samenleving ver-
plicht zijn, is strafvervolging wegens vergrijp 
tegen elkanders eigendom een geneesmiddel 
erger dan de kwaal. 

Tweede alinea; bij name. De woorden kunnen , als over-
bodig, vervallen. 

Aan de opmerking is voldaan. 

TITEL XXIII . 

In 't opschrift, even als in art. 345 , is » af-
zetterij" in •'afdreiging" veranderd. Het eerste 
woord, terecht door den Raad van State afge-
keurd, is alleen gebruikelijk wanneer iemand 
een ander te veel doet betalen. Het woord 
» afdreiging" werd oudtijds in onze rechtateal 
veel gebezigd (1) en is, naar het oordeel van 
prof. M. DE ViuES, thans het aangewezen 
woord voor het begrip » chantage". 

Art . 3 4 4 . De consequentie van het stelsel der Com-
missie omtrent de verzwarende omstandigheden bij diefstal 

i brengt mede, dat het 3de lid zou moeten wegvallen, en 
het maximum in het eerste lid zou moeten gebragt \vor- 
den op twaalf jaren. Dien ten gevolge moet ook het tweede 
lid vervallen. 

Alinea 1. met het oogmerk om het zich wederreglelijk 
toe te eigenen. Beter met het oogmerk om het hem weder-
regtelijk te ontnemen. Niet alleen geldt hier ook het be-
zwaar , waarop reeds bij art. 336 is gewezen , dat het 
begrip van toeeigenen eene te enge beteekenis heeft, maar 
bij dit misdrijf doet zich nog eene andere moeijelijkheid voor. 
Immers omdat hier het wegnemen geen element van het 
strafbaar feit is zou , volgens de redactie van het ontwerp, 
niet strafbaar zijn hij, die een ander dwong eenig goed 
enz. aan een derde, die geen mededader of medeplichtige 
i s , af te geven. Dit is echter blijkbaar niet de bedoeling. 
De minderheid, die in art. 336 wenschte gesproken te 
hebben van : het oogmerk om door toeëigening zich o)' een 
ander te bevoordeeleu, merkt op dat deze omschrijving van 
het oogmerk het geopperd bezwaar zou opheffen. Tegen 
de door de Commissie voorgestelde redactie heeft zij dit 

(1) Zoo byv. in eeno oorkonde in het Ordonnantieboek der stad 
Leuven, van 1453 (SEBBUHK, Yatlerl. Museum I I I , 24), en in de 
Costumen van Brielle, van MATTHIJSSIN, blz. 331. 
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bezwaar, tlat U l i haar oordeel afpersing niet bestaat , 
indien ile dader niet bedoelt tien eigenaar VU zijn »Att*ndmii 
te ontzetten , doch enkel een tijdelijk of oogenblikkelijk 
.•;ebruik beoogt. 

liet door de Commissie gestelde geval dat 
iemand een ander dwingt om iets al' te geven 
aan een derde ilie noch mededader, noohtnede» 
plichtige is, noch — voegt de Minister er b i j— 
manu* ministra , is zeker hoogst zeldzaam, fei-
telijk bijna ondenkbaar. Intiisschen moet de 
Minister , OP een anderen grond , erkennen dut de 
omschrijving van het oogmerk in dit en het vol-
gende artikel niet juist is. Het oogmerk behoort 
ook liet tweede gedeelte der beide artikelen (» hetzij 
tot het aangaan eau eene schuld oj'het te niet doen 
van eene iuschutd",)tv beneerschen; het wareonge-
rijmd aan afpersing of afdreiging schuldig te 
verklaren, bijvoorbeeld, hem uie iemand tegen 
belofte van eene acceptatie geld voorschiet eu 
daarna dezen dwingt die acceptatie te onder-
teekeuen , of hom dreigt dat hij , zoo hij dit 
nalaat , daaraan ruchtbaarheid geven zal; zulk 
een dwang moj,-e onder andere artikelen vallen, 
afpersing is er in dergelijke gevallen niet. Leest 
men nu het artikel, dan bevinut men dat de 
woorden » met het oogmerk enz." het tweede 
gedeelte niet beheerschen , trouwens daartoe ook 
niet geschikt ziju. 

Door de omschrijving der Commissie: » met 
het oogmerk om het hem wederreutel'ijA te o ui-
nemen " , wordt laatstgeineld bezwaar uiet weg-
genomen. Daarenboven ware het woord » ont-
uemett" : 1". min juist vooreen misdrijf waarbij 
geen nemen plaats heeft; 2°. te ruim; als b. v. 
een paar gymnasiasten met elkander stoeijen eu 
de een dwingt door geweld den ander hem zijn 
boekentasch af te geven , dan gaat het toch niet 
wel aau hem wegens afpersing voor negen jaren 
op te sluiten. 

De Minister stelt zoowel in art. 344 als 
in art. 345 voor (even als bij bedrog) te le-
zen: > met het oogmerk om zich of een ander 
wederrechtelijk te Oevoordeelen". Deze ui tdruk-
king is deels ruimer, deels enger dan het »OOg-
merk van wederrechtelijke toeëigeuing" in 
Titel 22. Zij is ruimer — en moet dat zijn — 
inzoover zij ook » bet aangaan van een schuld " 
enz. beheerscht. Zij is enger inzoover hier de 
lucri animus geëiseht wordt. Deze beperking 
intusschen kan geen kwaad , daar ook zonder 
dien animus art. 307, wellicht ook Titel 20 
van toepassing is. 

Met nadruk worde er op gewezen dat gedu-
rende den laatsten tijd in vele wetgeveuue ver-
gaderiugen de discussie over de omschrijving 
van het oogmerk bij diefstal en afpersing ten 
slotte heeft geleid tot het resultaat: dat men, 
ook bij diefstal met geweld, moet spreken van 
» oogmerk om zich de zaak wederrechtelijk toe 
te eigenen"; bij afpersing daarentegen van 
> oogmerk om zich zelven of een ander \veder- 
rechtelijk te bevoordeelen". Zie Duitschland 
§ 249 en § 253—55; Zürich § 157 en § Ki l ; 
Hongarije § 344 eu § 350 (1). Het heeft ten aanzien 
van een zóó gewichtig punt een groot voordeel , 
ten gevolge van gelijke wetsbepaling, met vrucht 
ook de buitenlandsche jurisprudentie te kunnen 
raadplegen. 

Schuld. Men kieze liever het ruimer woord veroindtenis. 
Er is geen reden tot beperking. 

(1) Duitsch wetboek § 253: „Wer, urn siek oder einem Dritten 
einen rechtswidrigenVermogensvortheil z.u verschaffen, einen Anderen 
duren Gewalt und Drohung IS einer Handlung, Dulding oder Unter-
laasung nöthigt, ist wcgeu Erurcssung mit Uetangnias nielit unter 
Einem Monat n bestralen." 

L»e omschrijving van JftyntMMf in S WW van het Wetboek voor 
Hongarije stemt daarmede overeen. 

s even ruim als verbintenis en .Schuld" is even ruim als vcilni 
staat , meest natuurlijk, tegenover *inschahV 

Alinea 3. Het verband van i&MmblMk on valsche sleutels 
met de afpersing is niet zeer duidelijk. Door dat middel 
zal bet goed kunnen worden weggenomen maar niet wor-
den uj'geprsl. Break, Inklimmulg, valsche sleutels zijn 
daarentegen volgent de redactie van bet ontwerp geen 
verzwarende omstandigheid , wanneer deze middelen dienen 
moeten om in de woning te komen van het slagtoffer der 
afpersing, tenzij deze woning tevens de plaats is waar 
het af te geven ^oed zich bevindt, terwijl jui.it in dat geval 
het misdrijf veel gevaarlijker k:m worden. De redactie 
zal dus eenige wijtiging moeten ondergaan. De Commissie 
•telt voor tii lezen: .Indien enz. en wel hetzij door twee 
of meer personen , hetzij de schuldige zich den toegang 
tot de plaats des misdrijfs of het af te geven goed hebbe 
verschaft door middel van braak enz." 

Vgl. bet antwoord van den Minister ad art. 
339, alin. 3. 

Art 3 4 5 . met het oogmerk om het zich wederregtelijk toe 
te eigenen. Lees: met hel oomerh om hel hem wederregtelijk 
te ontnemen. Zie ad art. 344. 

schuld. Lees verbindtenis. Zie ad art. 344. 

Zie ad art. 344. 

smaad oj' smaadschrift. Ook bedreiging met openbaar-
making van geheimen , die niet draagt liet karakter van 
smaad of smaadschrift maar die toch de bedreigde tot eiken 
prijs zou wenschen vermeden te zien , kan een middel zijn 
van chantage en verdient dus hier vermelding. 

Even als smaad of smaadschrift is het wensclielijk dat 
ook dit misdrijf alleen op klagte vervolgbaar is. 

Smaad of smaadschrift. Aan de opmerking is 
gevolg gegeven. 

TITEL XXIV. 

Artt . 3 4 1 8 - 3 5 1 . De wijze hoe het vertrouwen wordt 
geschonden is , evenmin als bij diefstal de wijze hoede weg-
neming geschiedt, een juist criterium ter bepaliug van de 
zwaarte van het misdrijf van verduistering. De strafver-
zwaring van art. 351 zal dus in het boven ontwikkelde 
stelsel der Commissie ook hier moeten vervallen met ver-
hooging van de maxima in de vorige artikelen. De ver-
zwarende omstandigheden in de artt . 348 , 349 en 350 
opgenomen zijn echter van geheel andereu aard. Deze be-
treffen niet de wijze maar de male van vertrouwenschennis; 
zij ziju gebouwd op de bijzondere betrekking van den dader 
tot het goed en geven derhalve uit hun aard een ander 
karakter aan het feit. 

De Commissie zou de straffen in die artikelen willen 
brengen op 4 , 5 en Ü jaren. Zij is het overigens , onaf-
bankeiijk van de voorgestelde weglating van art. 351 , 
eens met den Raad van State, waar deze betoogt (advies p. 45) 
dat de maxima te laag zijn. 

Over art. 351 zie beneden. 
De straffen zijn tot 3 , 4 en 5 jaren verhoogd. 

Door 4 , 5 en ü , gelijk de Commissie voorstelt, 
zou de verhouding met andere misdrijven ver-
brokeu worden. 

Vereeniging van het geval voorzien in het 
tweede lid van 348 met de gevallen in art. 349 
bedeeld, strekt niet enkel tot vereen voudiging, 
maar ook om eene onbillijkheid weg te nemen, 
üij de oude redactie zou wel in de gevallen 
van art. 349 maar niet in die van art. 348 , 
tweede lid , de stralverzwaring ook op den mede-
deelnemer drukken. Die onderscheiding is hier 
niet gemotiveerd. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880. 
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Dat overigens de in het gewijzigd ontwerp 
voorgestelde straffen /.waar genoeg z n , moge 
blijken uit don volgenden staat : 
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Art. 3 1 8 . De verzwarende omstandigheden in de tweede 
alinea van dit artikel opgenomen worden ten aanzien der 
strafwaardigheid , naar het oordeel der Commissie , teregt 
gelijk gesteld met die in art. 349 vermeld. De regtsgroud 
der verhooging is bij beide categorien de grootere mate 
vau vertrouwen welke, bij de bijzondere, ofschoon vrijwillige, 
verhoudingen waarvan hier sprake i s , geschonken moest 
worden. De Commissie acht het daarom regelmatiger, ook 
in het stelsel der Regering, om niet eenvoudig de redactie 
welke bij diefstal is aangenomen, na te volgen, maar 
de hier "omschreven verzwarende omstandigheden liever 
op te nemen in art. 349. Zie overigens de opmerking ad 
art. 336 , 1°. 

Feu gevolge van misdrijf. Beter door misdrijf. De uit-
d rukking van het ontwerp zou de beteekenis hebben dat 
het goed eerst na het misdrijf, als een gevolg daarvan , 
ouder den persoon gekomen was. De bedoeling is even-
wel dat misdrijf de oorzaak is dat hij het goed onder zich 
heeft. 

Aan de beide opmerkingen is gevolg gegeven. 

Art . : M 9 . De Commissie geeft in overweging de limi-
tative opsomming van het ontwerp te vervangen door 
eeue algemeene bepaling, welke den regtsgrond der straf-
verzwaring uitdrukt. Zij zou wenschen te lezen : » Ver-
duistering gepleegd door hem, die het goed uithoofde 
zijner betrekking tot den benadeelde of van zijn beroep 
of tegen betaling van loon onder zich heeft, wordt ge-
straft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf ja ren/ ' 

Wanneer het artikel behouden blijft, zouden nog andere 
verzwarende omstandigheden vermeld moeten worden ; bijv. 
de verduistering door schoolmeesters van goederen toe-
behoorende aan schoolgaande kinderen , door opzigters van 
goederen toebehoorende .aan werklieden. 

4°. In diezelfde veronderstelling is het wenschelijk de 
woorden : naamlooze en ccöperative weg te la ten; welligt 
zouden dan ook nog de zedelijke ligchamen moeten vermeld 
worden. Of welke reden is er voor de beperking welke 
het ontwerp aanneemt? 

De redactie is vereenvoudigd. Intusschen ware 
» uithoofde zijner belrekking " veel te ruim ; aan 
iemand tot wien men in geenerlei betrekking 
s taa t , vertrouwt men niets toe. — Over » naam-
looze" en > coöperatieve" zie ad art. 369. 

Art. 3 4 0 . De Commissie stelt voor de redactie te ver-
eenvoudigen en te lezen : » Verduistering gepleegd door 
hem, wien het goed uit noodzaak is in bewaring gegeven 
of door voogden, curators enz. ten onzigte van eenig goed 
dat zij als zoodanig onder zich hebben, wordt gestraft 
met eene gevangenisstraf van ten hoogste zes ja ren ." 

Aan den wensch der Commissie is voldaan. 

Art. 3&1 . In het systeem der Commissie vervalt dit 
artikel. Dat in iedor geval de strafverhouding in het 
ontwerp niet geheel juist is kan nog daaruit bli jken,dat 
hij die een kist met waarden steelt volgeus art. 336 uooit 
met meer dan drie jaren gevangenis kan worden gestraft, 
terwijl hij die de kist welke hij onder zich heeft opent 
en de waarden verduistert tot zes jaren zal kunnen worden 
veroordeeld. 

Het artikel k a n , wegens de gewijzigde straf-
positie in de vorige artikelen, gemist worden. Dat 
echter iemand die een kist met waarden steelt , 
slechts met 3 jaar kan gestraft worden, is al-
leen dan juis t , wanneer men aanneemt dat hij 
die de kis t , welke hij gestolen heeft, later 
openbreekt, niet valt onder art. 338. Deze 
stelling is echter minstens zeer betwistbaar. 

Aan het slot van dezen titel kwamen nog twee, vragen 
ter sprake. 

1°. Het art. 406 van den Code Pénal , misbruik van 
vertrouwen ten aanzien vau minderjarigen, is niet in dit 
ontwerp overgenomen. Moet daarin echter niet op eeue of 
andere wijze worden voorzien ? 

2°. Is het niet wenschelijk eene afzonderlijke bepaling op 
te nemen tot bestraffing van de toeëigening van gevonden 
goed? Eene m i n d e r h e i d der C o m m i s s i e beantwoordde 
die vraag bevestigend en stelde voor een artikel op te 
nemen van dezen inhoud: » Hij die zich eens anders goed 
toeeigent, dat voor het oogenblik in niemands bezit was, 
of bij vergissing of toevallig in zijn bezit is gekomen, 
wordt gestraft met maanden, tenzij hij bewijze de 
noodige pogingen in het werk te hebben gesteld om het 
goed aan den regthebbende terug te geven.'' Volgens haar 
gevoelen is het feit generiek verschillend van verduistering, 
omdat geen schending van vertrouwen kan worden aan-
genomeu, en het misdrijf althans niet tegen een bepaald 
persoon is gcr ig t , terwijl bovendien de groote verleiding 
door de mogelijkheid van langzame ontwikkeling der 
oneerlijke bedoelingen ook subjectief het strafbaar feit 
tot een ligter misdrijf stempelt. — De C o m m i s s i e acht 
de bijvoeging niet wenschelijk; met de Regering (rap-
port pag. 33) is zij van oordeel aat de toeëigening van 
gevonden goed soms diefstal kan wezen, soms ook 
verduistering. Wel is wraar is het goed aan niemand toe-
vertrouwd, en kan dus M zoover niet van schending van 
vertrouwen sprake zijn, maar de toeëigening is toch eene 
krenking van de maatschappelijke goede trouw en van 
het vertrouwen dat m eene geordende maatschappij van 
ieder burger mag worden geëischt. Er moge een specifiek 
verschil bestaan niet andere gevallen van verduistering, 
dat verschil is niet zoo groot dat er een afzonderlijke be-
paling noodig zou zijn. Het gevaar voor hardheid en 
onbilhjkbeid, waartoe in de praktijk de strafbaarheid van 
toeëigi'iiing van gevonden goed aanleiding zou kunnen 
geven , zal bovei.dien door eeue afzonderlijke bepaling nog 
eer vermeerderd dan \erminderd worden. 

In de Commissie werd er overigens op gewezen dat het 
rapport (pag. 33) regt zou kunnen geven tot het ver-
moeden dat naar tle meening der Regering de toeëigening 
van gevonden goed steeds óf verduistering óf diefstal is. 
Dit w;tre echter onjuist, daar de handeling waar het goed 
aan niemand toebehoort, volgens de artt. 600, 602 2°. en 
640 B. \V. geen strafbaar feit oplevert. 

De aan het slot van dezen titel gedane vragen 
hebben ook bij de ontwerpers een punt van 
ernstige overweging uitgemaakt. 

1*. Misbruik van vertrouwen, zooals dat is 
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omschreven in art. 406 Code Pénal , behoort in 
geen geval in dezen titel tehuis . Bene speciale 
bepaling in dien geest schijnt ook elders niet 
noodig. Soms /.al het feit zich voordoen als 
oplichting, soms als afpersing; valt bet onder 
geen dier bepalingen dan schijnt strafbaarsteb 
ling, ook met het oog op de nietigheid der door 
minderjarigen aangedane verbindteiiisson (naar 
ons Burgerlijk Wetboek Teel radicaler dan in 
den Code Napoléon), niet uoodig. 

2'. Met de meerderheid der Commissie U de 
Miinister van gevoelen dat het van de omstau-
diglie len afhangt of tocfiigening van gevonden 
goed een misdrijf is en zoo j a , welk. Bene 
afzonderlijke bepaling komt hem niet wen-
schelijk voor. 

TITBL XXV. 

Art. 3 5 4 . De ( 'o in m i s s ie is van oordeel dat het ont-
werp te ver gaat door een zatnenweefsel ven verdichtsels 
als middel van opligting te erkennen. Tegen onwaarheid 
alleen moet geen bescherming won len verleend; hoe 
onzedelijk op zich zelf liet spreken van onwaarheid ook 
zijn moge, toch zou het te ver gaan het bezigen van 
iedere onwaarheid strafbaar te stellen; het publiek behoort 
daar tegen op zijn hoede te zijn. Het feit verkrijgt eerst 
een ernstiger karakter wanneer andere middelen worden 
gebezigd om de onwaarheid waarschijnlijk te maken. Maar 
die andere middelen mogen uit den aard der zaak niet weder 
alleen leugens zijn. Ren leugen alleen maakt een leugen 
niet waarschijnlijker. Het criterium van het misdadige 
zoeke men niet in een valsch beweren maar in de middelen 
om de valsche liewering ingang te doen vinden. Bewering 
alleen is echter nimmer hewijs voor bewering. — Alleen voor 
het gebruik maken van valsche namen of hoedanigheden 
is eene uitzondering geregtvaardigd. Het maatschappelijk 
verkeer steunt in dit opsigt op getrouwheid aan de waar 
heid en de eenvoudige logen te dezen aanzien verkrijgt het 
karakter van inbreuk op de openbnre trouw. Overigens is het 
duidelijk dat het in dit stelsel onverschillig is op welke wijze 
het bewijs der onwaarheid is vervalscht; het is niet noodig 
het middel te beperken tot listige kunstgrepen ; ieder be-
driegelijk middel dat het geweuschte doel heeft geluid is 
voldoende om het strafwaardig bedrog te voltooijen. Voor 
nadere onderscheiding is geen voldoende grond. 

Ook de definitie van het resultaat welke het ontwerp aan-
neemt, de afgifte van eenig goed of het aangaan van eene 
schuld of het te niet doen van eene insehuldis , naar het 
oordeel der Commissie, bij dit misdrijf noodeloos beperkend. 
Elke daad en elk verzuim, waardoor iemand in zijn vermogen 
isbeDadeeld, is van gelijke waarde waar liet geldt vaststelling 
van het feit dat iemand door liet bedrog in zijn vermo-
gensregt is gekrenkt. Eindelijk zou de Commissie voor 
(len meest alyemceaen vorm van het misdrijf welke hier 
wordt strafbaar gesteld, den alyenieeuen naam van bcdroj 
verkiezen boven de meer speciale van opligting. 

Op grond van een en ander geeft de C o m m i s s i e in uver-
weging het artikel te lozen: » Hij die, met het oogmerk 
om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen , hetzij 
door het aannemen van een valschen naam of van eene 
valsche hoedanigheid (beter dan : van valsche namen of 
van valsche hoedanigheden), hetzij door het bezigen van eenig 
bedriegelijk middel om eene onwaarheid ingang te doen 
vinden, een ander beweegt om iets te doen of niet te doen 
waar !our deze in zijn vermogen wordt benadeeld, wordt , 
als schuldig aan bedrog gestraft met enz." 

Eene m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e is van oordeel, 
dat door een listig zamengesteld verbaal, door een zamen-
weefsel van verdichtsels, gelijk beo juist door het ontwerp is 
uitgedrukt, eene even groote waarschijnlijkheid kan geboren 
worden als door audere bijkomende middelen. De interne 
evidentie is dikwijls overtuigender dan eenig ander bewijs. 
Zij zou daarom althans in dit opzigt de voorkeur geven 
aan het stelsel van het ontwerp. 

Met opzet is gekozen het woord tamenwei'/• 
s4, niet te verwarren met opMiintupdiiif). Het 
is niet voldoende dat de eene leugen wordt 
gestapeld op de andere, maar de eene leugen 
moet door de andere op zoodanige wijze waar-
schijnlijk werden gemaakt dat de nadenkende 
niensoh zich daartegen evenmin kan wapenen 
als tegen andere middelen geschikt om de on-
waarheid waarschijnlijk te maken. Zoodanig 
listig samenweefsel van allerlei onware bewe-
rjngen is inderdaad in het maatschappelijk ver-
keer hoogst gevaarlijk. 

De Minisier kan voorts niet inzien dat bet 
resultaat in het ontwerp te beperkt is omschre-
ven. Wederrechtelijke bevoordeeling van zich 
of een ander moet op den voorgrond staan. Kan 
di t , voorzoover het strafbaar zijn moet, wel 
anders plaats hebben dan op eene der wijzen 
in art. 354 omschreven? Heeft de Minister alzoo 
de redactie van art. M54 behouden, het is hem 
aangenaam daarbij te vermelden dat hij van de 
andere opmerkingen der Commissie op dezen 
titel een dankbaar gebruik heeft gemaakt , zoo-
als uit de gewijzigde artikelen kan blijken. 

Tegen de uitdrukking » samenweefsel van verdichtsels" 
bleef ook na het met den Minister gehouden mondeling 
overleg bezwaar bestaan. Zagen sommigen in die woorden 
een te groote beperking, waarvan het gevolg zou kunnen 
zijn dat feiten, die men krachtens dit artikel zou willen 
straffen , ongestraft zouden blijven , omdat men hier vordert 
het vaak moeijelijk te bewijzen » samenweefsel" , anderen 
vreesden dat juist door die uitdrukking vele feiten als op-
ligting worden gequalillceerd die inderdaad straffeloos be-
hooren te blijven. Leugens, hoe kunstig ook zamenge-
weven, behoeven den nadenkenden mensch nimmer te 
verschalken; anders is niet in te zien waarom een plura-
liteit van leugens geeischt wordt; onder sommige .unstan-
digbeden kan eene enkele leugen waarschijnlijk worden. 
Daar echter bij het mondeling overleg gebleken is dat de 
woorden: i bedriegelijk middel om eene onwaarheid ingang 
te doen vinden," evenzeer aanleiding kunnen geven tot 
te ruime.opvatting, stelt de Commissie thans als amen-
dement voor de woorden » hetzij door een samenweefsel van 
verdichtsels" te doeu vervallen , waardoor dezelfde termi-
nologie ontstaat als in het volgend artikel door de Regering 
zelve gebezigd wordt. 

Art. 3 5 5 . Naar het gevoelen der Commissie is het 
ontwerp te beperkr, door alleen het in dwaling brengen 
van den verzekeraar ten aanzien van de waarde van het 
te verzekeren voorwerp , en niet ten opzigte van de andere 
bij de verzekering betrokken belangen strafbaar te stellen. 
Waarom zou niet elke door listige kunstgrepen !>ij den 
verzekeraar veroorzaakte dwaling strafbaar zijn, als hij , 
zonder die dwaling, de overeenkomst niet of niet onder 
dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten? De Commissie 
zou de omschrijving van het misdrijf zoo naauw mogelijk 
willen doen aansluiten aan de bepaling van art. 251 Wetboek 
van Koophandel, en derhalve willen lezen: »Hij die door listige 
kunstgrepen den verzekeraar in dwaling brengt ten opzigte 
van omstandigheden. welke van dien aard zijn, dat de 
overeenkomst niet of niet onder dezelfde v orwaarden 
zoude zijn gesloten, indien de verzekeraar van den waren 
staat der zaak had kennis gedragen, wordt gestraft enz. " 

Aan de opmerking is door gewijzigde redactie 
voldaan. 

Li&tiye kwasltjrepni. Hier is de ui tdrukking naar het 
oordeel der Commissie gepast , omdat zij te kennen geeft, 
gelijk dn Memorie van Toelichting zegt (pag. 170), dat 
de middelen geschikt moeten zijn om den bij zijne han-
delingen in het maatschappelijk verkeer nadenkenden 
mensch te verschalken. 

't Geen de Commissie hier tot aanbeveling der 
uitdrukking » listi/r Anust//rtpen" zegt, bewijst 
tevens dat die u i tdrukking, waaromtrent eene 
goede jurisprudentie bestaat, ook in art. 354 
juist gekozen is. Want daar is precies hetzelfde 
dbeoeld. 
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Art . 3 5 6 . De bedoeling zal wel zijn alleen die brand-
stichting hier strafbaar te stellen welke geschiedt met liet 
oog op boogt bodemerij of assurantie-penningen. Die ln-
doeling is echter in het artikel niet weergegeven. Vol-
gens de redactie zou iedere brandstichting in verzekerd 
goed, welke geschiedt niet liet oogmerk om zich of'een 
ander wederregtelijk te bevoordeelen, als een species van 
bedrog moeten worden aangemerkt , dus ook die welke 
bijv. geschiedt om een concurrent te benadeelen of om 
boeken te verduisteren. Men leze daarom liever: » Hij die 
ter verkrijging van assurantie- en bodemerij penningen 
brand sticht enz. " 

Men kan niet spreken van »ter verkrijging 
van bodemerijpenningen"j deze zijn immers 
reeds ontvangen. Overigens is aan den weiisch 
der Commissie voldaan. 

Brandgevaar. Wordt ook niet tegen gevaar voor ont-
ploffing verzekerd ? De Commissie meent dat dit wel ge-
schiedt en zou daarom ook hiervan willen gewag maken. 

Achter »brand sticht" 
ontploffing teweegbrengt". 

te voegen : » of eene 

Vaartuig hetwelk of. Lees: vaartuig hetwelk verzekerd is of. 

Art. 3 5 7 . Zoowel volgens de redactie van het ont 
werp als volgens de voorgestelde redactie der Commissie 
zou het hier omschreven feit reeds strafbaar zijn krach-
teus art. 354. Het artikel kan derhalve vervallen. 

Ware het een delictum sui geuêri», dan zou ook het feit 
van art. 494 als een species van bedrog afzonderlijk moeten 
worden vermeld, als het gepleegd is met het oogmerk om 
zich of een ander te bevoordeelen. 

Het gaat echter te ver het uitgeven van stukken die geen 
muntslag dra'/en ook te strofen in het getal de oude munt-
slag is afgesleten. Bij behoud van het artikel zou daarom-
trent althans eene uitzondering moeten worden gemaakt. Zelfs 
indien hier de criteria van bedrog in sommige gevallen aanwe-
zig zoude// zijn , is het van dien aard dal daartegen ieder 
zoo hij «ril kan waken. — Dezelfde moeijelijkheid ten opzigte 
van het brwijs doet zich overigens hier voor als bij art. 234. 
Indien men het feit derhalve als delictum sui geueris zou 
/rillen straffen , dan zou , in overeenstemming met hetgeen in 
den titel r,iu ralsehe munt is opgemerkt, in het eerste lid 
het in omloop brengen (émission), in hel tweede alleen de 
opzettelijk': uitgifte moeten strafbaar worden gesteld. 

Art. 357 vervalt. 

Art . 3 5 * . De bedoeling van de Memorie van Toe-
lichting (pag. 172) dut alleen tegen werkelijk bedrog in 
den handel straf moet worden bedreigd, niet. tegen de 
reclame waarvan de koopman zich bedient om aan het 
ligtgeloovig puijliek zijne waren aan Ie prijzen , is in de 
wet niet duidelijk uitgedrukt.. Volgens de redactie van 
het ontwerp zou wel degelijk , tegen de bedoeling, ook 
bedrog ten opzigte van soort of hoedanigheid strafbaar 
zijn ; in de praktijk zou deze bepaling echter niet zijn te 
handhaven en tot uuodelooze en willekeurige belemmering 
aanleiding geven De Commissie zou daarom willen in-
voegen achter bedriegt de woorden : in den aard der ver-
kochte of geleverde zaai'. Het tweede geval , bedrog in de 
identiteit der zaak , zal toch wel tevens bedrog zijn in 
den aard der zaak. Het laatste geval zal dan in eene 
nieuwe alinea moeten vermeld worden , luidende : > Met de 
zelfde straf wordt gestraft de verkoopcr die den kooper 
bedriegt ten opzichte van de hoeveelheid van het geleverde 
door het aanwenden van listige kunstgrepen." 

Het 2de nummer kan onmogelijk worden 
weggelaten. 

Dat bedrog in de identiteit tevens zou zijn 
bedrog in den aard, kan niet worden toege-
geven. Als ik u een ander paard lever dan gij 
gekocht heb, lever ik u dan toch geen paard? 

Na het gehouden mondeling overleg met den Minister, 
waarbij voornamelijk tegen de te groote uitbreiding van 

het 1ste nummer werd opgekomen , heeft de Minister zich 
vereenigd met het door de Commissie voorgestelde amen-
dement, om het eerste nummer van art. 358 weg te laten 
en n°. 3 te lezen: » ten opzichte van den aard, de hoe-
danigheid of de boeveelheid van het geleverde, door het 
aanwenden van listige kunstgrepen." 

Ar*. 3 5 9 . De Commissie geeft in overweging het 
artikel te doen vervallen. Het bedrog, gepleegd iloor den 
verkoop of de levering van vervalschte eet- of drinkwaivu 
of geneesmiddelen , wordt reeds strafbaar gesteld in art. 358. 
Verder te gaan en ook de voorbereiding tot dat bedrog 
strafbaar te stellen , komt de Commissie niet wenschelijk 
voor. Bovendien is het begrip van vervalsching zeer ou-
bepaald , omdat meestal van te voren en in het algemeen 
niet is uit te maken uit welke bestanddeelou een onver-
valschte waar moet bestaan. Daarbij komt, dat het geval 
sub 1°. schier nooit zal zijn te bewijzen, en eindelijk heeft 
het artikel nog dit bezwaar, dat in de gevallen, sub 1°. 
en 3°. omschreven , niet onderscheiden wordt, tusschen het 
als onve.rvalscht verkoopen van vermengde waren en het 
opzettelijk verkoopen van vernietigde waren als surrogaat; 
men denke bijv. aan de kunstboter. 

Geen artikel zóó uoodig in onze dagen als 
een dat de vervalsching van levensmiddelen, 
waardoor ook bepaaldelijk de minvermogenden 
zoo schromelijk bedrogen en benadeeld worden , 
beteugelt. Siuts tal van jaren heeft, de ervaring 
geleerd dat die vervalsching in den regel niet 
valt onder bedrog in den aard der koopwaar. 

Dat vervalsching een onbestemd begrip is, 
geeft de Minister toe. Daarom heeft hij, door 
eene nieuwe redactie, het misdrijf nader ge-
preciseerd. Vergelijk Zürich , § 188. 

De bijvoeging: » en die vervalsching verzwij-
gende" , is hier , even als in het nieuwe artikel 
174, bepaald noodig. Kr zijn steden in ons 
land waar men , gelijk ook de kooper weet, b. v. 
verschillende soorten van melk verkoopt, waar-
van door den verkooper erkend wordt dat zij 
meer of min met water vermengd zijn en , met 
't oog daarop, in prijs verschillend. Wie n u , 
willens en wetens, aangemengde melk koopt, 
heeft zich niet te beklagen. 

Aan den anderen kant vloeit uit den eisch 
dat de vervalsching moet zijn verzwegen , voort 
da t , even als in art. 174 nieuw , het » in voorraad 
hebbeu" niet strafbaar kan zijn. Anders in 
art. 365. Trouwens daar geldt het een misdrijf 
niet enkel tegen den kooper, maar ook, en 
vooral, tegen hem wiens merk is nagemaakt. 

(Jok van »uitdeelen" moet bier gezwegen 
WOfden. Wie gratis met water vermengde 
melk uitdeelt, moet niet strafbaar zijn. 

Art. 3 6 6 . De Commissie geeft in overweging deze 
bepaling algemeen te maken en te plaatsen aan het slot 
van dezen Titel. Voor opzettelijke uitzondering van de 
volgende drie artikelen is, naar de uieening der Commissie, 
geen voldoende grond. 

Door art. 338 , nieuw, is aan het verlangen 
voldaan. In verband daarmede is het 2de lid 
van art. 354 geschrapt. 

Art. 3 6 1 . De Commissie zou ook dit artikel willen 
doen vervallen. Kr is geen reden waarom bedrog bij spel 
per se ligter zou gestraft worden dan andere species van' 
bedrog, welke onder bereik van art. 354 vallen. 

Art. 361 oud, 331 en 332 nieuw. In plaats 
van op de speeltafel, vestige de wetgever, 
overeenkomstig het advies der Commissie, zijne 
aandacht op onheilen als die van de Taybrug . 

De beide nieuwe artikelen belmoren hier en 
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niet in Titel 1 en 7 geplaatst te worden, om-
dat het misdrijf voltooid is ook dan als het 
nog vóór den bouw wordt ontdekt, en dus in-
derdaad nog geen gevaar aanwezig is. 

Art. 362 . Waarom hier eeue andere redactie als in 
art. 165? In plaats van » hetgeen tot ajbakening der grenzen 
tan enen dient", leze men liever in overeenstemming met 
art. 165 » hetgeen tot afscheiding van eigendommen dient". 
Voorts zou ook hier het 'plaatsen en maken, nevens het 
verplaatsen enz. vermeld moeten worden. Zie daaromtrent 
ad art. 165. 

Moet hier ook niet gewag gemaa*kt worden van het ver-
plaatsen van peilen voor een bepaalden waterstand, even 
als in § 231 van het Pruissisch wetboek van 1851? (Zie 
Memorie van Toelichting p. 173). 

De redactie van dit artikel schijnt geene wij-
ziging of aanvulling te behoeven. Art. 165 
is vervallen. 

Art. 363 . Opzettelijk. Volgens de Memorie van Toe-
lichting is het doel hier winstbejag. Maar dan is het 
criterium der vorige artikelen beter. Men leze derhalve: 
» Hij die, met het oogmerk om zich of een ander weder-
regtelijk te bevoordeelen , door het verspreiden enz." 

Waarom bijv. hier niet openbaarmaking van het vonnis 
en ontzetting uit het beroep even als in art. 364. Zie ad 
art. 360. 

Aan Ket verlangen is voldaan; zie art. 337 
nieuw. 

Art. .104. Zich belastende met of. Deze woorden kunnen 
vervallen. Het geval is reeds begrepen in de uitdrukking: 
zijne medewerking verleenende tot. 

Het geldt hier een artikel, tegen welks toe-
passing alle mogelijke chicanes zullen beproefd 
worden. >Zxch belastende nut " ziet op den eenigen 
emitteur. 

Onderdrukken. Liever verzwijgen. De redactie is overigens 
niet geheel juist. Het strafbaar feit is het verzwijgen, het 
oogmerk het bewegen. Men leze daarom : » Hij die enz. om 
het publiek tot inschrijving of deelneming te bewegeu , 
opzettelijk ware feiten of omstandigheden verzwijgt of 
verminkt of valsche voorspiegelt enz." 

Vennootschap. Ook hier zouden, even als in art. 349, welligt 
ingevoegd moeten worden de woorden: zedelijkligchaam. 

Onder > vereeuiging" is » zedelijk lichaam" 
begrepen. Overigens drukt de redactie juist 
uit, wat ook die der Commissie zou uitdrukken. 

Art. 365. Deze bepaling regelt eeue materie welke 
ook behandeld wordt in het wetsontwerp op de fabrieks-
merkeu (Gedrukte stukken, zitting 1879—1880, n°. 43). 
Er is evenwel eenige afwijking. Art. 11 van bedoeld ont-
werp noemt alleen het merk; de naam , de lirma, is blijkens 
art. 1 , alin. 6 het merk. In dit artikel daarentegen wordt 
iu het bijzonder gewag gemaakt van den naam, de firma 
of het merk. Voorts heeft art. 11 in plaats van: Hij die 
opzettelijk: het woord desbewust onmiddelijk voor terkoopt. 
De Commissie acht het wenschelijk op deze verschillen op-
merkzaam te maken, onder opmerking, dat naar hare meening 
de redactie van dit ontwerp de voorkeur verdient, en ook 
daarom reeds niet in overeenstemming behoeft gebragt te 
worden met het speciaal ontwerp, omdat bij invoering 
van het strafwetboek genoemd art. 11 van zelf zal 
moeten vervallen. Het komt der Commissie echter wel 
wenschelijk voor dat, even als zulks in het speciaal ontwerp 
geschiedt, strafverhooging voor recidive bedreigd worde. 

Noch krachtens dit artikel noch krachtens eenige an-
dere bepaling , zal gestraft kunnen worden hij, die valsche 
of nagemaakte merkteekenen van kerkelijke autoriteiten' 

bezigt, om aan zekere voorwerpen of waren den schijn te 
geven, alsof zij zekere wijding hadden ontvangen of vol-
gens bepaalden ritus waren onderzocht en goedgekeurd, 
of wel echte merken bezigt, wanneer de wijding of het 
ritueel onderzoek niet heeft plaats gehad. Ten einde 
daarin te voorzien zou welligt eene bepaling aanbeveling 
verdienen als die van art. 3)7 van het reeds meer ge-
noemde Engelsche ontwerp van een Criminal Coue. (1) 

Minder juist is de opmerking der Commissie 
dat de naam en de firma het merk is; zij kun-
nen geheel of gedeeltelijk het merk zijn. In 
de speciale wet die alleen de handels en fa-
hnék&merken regelde, kouden die woorden niet 
worden overgenomen ; hier moeten zij behouden 
blijven, zij het ook dat, zal dit artikel wat de 
namen en firma's betreft goed kunnen werken, 
eene regeling der handelsregisters zal behooren 
vooraf te gaan. 

De praktische noodzakelijkheid om straf te 
bedreigen tegen het gebruiken van valsche of 
nagemaakte merken van kerkelijke autoriteiten 
is hier te lande niet gebleken. Reeds om die 
reden komt het niet wenschelijk voor daarin 
te voorzieu. 

Art. 338 nieuw Zie boven ad 360. 

Aan het slot van dezen titel dient er nog op gewezen 
te worden , dat bedrog met de materialen van groote open-
bare werken gepleegd, waarvan openbare rampen, zoo-
als het spoorwegongeluk op den Taybridge, het gevolg 
kunnen zijn, niet naar behooren kan worden gestraft. 
Indien het feit al valt binnen het bereik van art. 354, 
dan kunnen toch de gevolgen van het bedrog zoo groot 
zijn en is het van zoo misdadigen aard, dat eene 
veel aanzienlijker straf gewettigd is. Bovendien verkrijgt 
het feit een eenigzins ander karakter, omdat het niet al-
leen een bedrog is tegen een enkel persoon, maar ook 
tegen het publiek. De Commissie zou daarom de Rege-
ring wenschen in bedenking te geven , dergelijke feiten, 
als hier bedoeld worden, als delictum sui generis in de-
zen titel .strafbaar te stellen. 

Zie boven ad art. 361 oud, 331 en 332 nieuw. 

TITEL XXVI. 

Art. 367. Eene m i n d e r h e i d de r Commiss ie wil 
het geheele artikel uit de wet nemen, of althans beperken 
tot het geval sub 2°. omschreven. Het gaat niet aan om, 
ten einde ligtvaardigen handel te beteugelen, feiten te 
straffen, die alleen om het ongunstig resultaat zouden 
worden veroordeeld. Het is een onjuist regtsbeginsel, niet 
om het resultaat als bewijs van den misdadigen wil of van 
de mogelijkheid van maatschappelijk gevaar te erkennen, 
maar om het resultaat, naar mate het gunstig of ongunstig 
is, tot criterium van strafwaardigheid te verheffen. Het 
kwaad, dat men wil bestrijden, behoort veeleer langs civiel-
regtelijken weg te worden tegengegaan, bij voorbeeld door 
verzwaring van de eischen voor accoord en rehabilitatie , 
en door het vereenvoudigen en min kostbaar maken van 
de faillissementen, daar de hooge kosten, aan de behau-
deling der lailliete boedels verbonden, dikwijls de credi-
teuren bijna huns ondanks tot de aanneming van onder-
handsche accoorden doen overgaan. 

Wat de bijzondere gevallen aangaat, welke in het 
artikel zijn opgenomen , merkt de minderheid op, dat het ge-

(1) Every one shall be guilty of a crime, and liable to > two 
years" imprisonment with hard labour, whofraudulently 
counterfeits or imitates in a mannercalculatedtodeceive, any 
marks impressed or otherwise made upon or affixed to 
any chattel, or upon or to anything containing or con-
nected with such chattel, which mark is by recognised 

Eractice understood to denote that the thing marked has 
een examined and certified to be of a particular quality 

by any particular officer or person, whether such ofücer 
or person be authorised by law or not to so certify. 

Handelingen der Sta'.en-Generaal. Bijlagen. 1879-1880. 
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val sub 1°. geheel afhankelijk is van subjective opvattin-
gen. Keu koopman zal soms verteringen moeten doen 
om zijn crediet op te houden. Wanneer de kansen kee-
ren, zal het a posteriori gemakkelijk zijn de verterin-
gen als buitensporig te veroordeelen ; de noodzakelijkheid 
of het overwegend belang kan slechts a priori worden ge-
schat. Dezelfde bedenking geldt tegen 3°. Het onvermij-
delijke van het faillissement in de oogen van den koop-
man is hier het criterium der straf baarheid. Immers dit 
ligt opgesloten in het woord uit te stellen , niet alzoo te 
voorkomen. Maar zal alle willekeur vermeden worden, dan 
zal achterna wel nimmer zijn te bewijzen , dat ten tijde 
van de geldopneming het faillissement onvermijdelijk 
scheen. Grooter bezwaar no^-geldt tegen het geval sub 4". 
bedoeld. Er is nog minder verband tusschen de geïncri-
mineerde feiten en het gewraakte misdrijf. Men kan een 
uitmuntend naauwgezet koopman zijn zonder boek te hou-
den, en daarentegen misdadige ligtvaardigheid paren aan 
eene uitnemende administratie. Wil men de verpligting 
opleggen om boek te houden, dan kan men de overtre-
treding van dat gebod als zoodanig strafbaar stellen. Men 
wordt echter geen bankroetier, omdat men slecht boek 
houdt of geen boek houdt. Vele kleinhandelaars kunnen 
zelfs niet boekhouden, sommige zelfs niet schrijven. 

De Commiss ie is echter in het algemeen van een ander 
gevoelen. De ondervinding heeft al te zeer geleerd dat het 
noodzakelijk is de misbruiken en oneerlijke praktijken van 
den handel te beteugelen, dan dat men in deze met het 
civiele regt zou kunnen volstaan. Het is bovendien niet 
juist dat de strafwaardigheid dier praktijken wordt afge-
meten naar het ongunstig resultaat, maar de strafwetgever 
laat zich eerst dan in met particuliere verhoudingen, 
wanneer op de eene of andere wijze bijzondere regten tast-
haar worden gekrenkt. De concursus creditorum zelf doet 
de strafwaardigheid niet ontstaan, maar roept den vorm 
in het leven waarin zij aan het licht treedt. De groote waarde 
van de strafbepalingen tegen enkele bankbreuk ligt 
bovendien in hare praeveutite kracht, en eindelijk mag 
men niet vergeten dat de regeling van deze geheele materie 
met het oog op den wereldhandel een zeker internationaal, 
kosmopolitisch karakter draagt, zoodat het ook daarom 
niet weDSchelijk is van de wetgeving van andere na-
tien eenzijdig af te wijken. Overigens acht de Com-
missie, behoudens de hierna volgende opmerkingen, de 
bijzondere gevallen in de Memorie van Toelichting vol-
doende gemotiveerd. Alleen zij dit nog opgemerkt, dat 
het wel is waar niet altijd gemakkelijk zal zijn voor den 
regter zich bij de beoordeeling der omstandigheden in den 
toestand van het verledene te verplaatsen , maar dat deze 
moeijelijkheid van waardering geen motief mag zijn om 
alle oordeel uit te sluiten. 

Nog werd er in de C o m m i s s i e op gewezen dat de 
strafvervolging thans veelal zal kunnen worden voorgeko-
men door conniventie van de crediteuren met den koopman , 
omdat in den regel het openbaar ministerie niet bevoegd 
is de faillietverklaring uit te lokken. Daartegen zou wei-
ligt uitbreiding van de bevoegdheid van het openbaar 
ministerie in dit laatste opzigt het correctief kunnen zijn. 
De C o m m i s s i e zou er echter bezwaar in zien om, op het 
voetspoor van de §§ 209, 210 en 211 der Duitsche Kon-
kursordnung, de strafvervolging niet af hankelijk te maken 
van de faillietverklaring door den burgerlijken regter. 

De tegenwoordige tijd, waarin bet handels-
krediet meermalen zeer gevoelig is geschokt ge-
worden , is min geschikt voor verslapping in de 
beteugeling van , zelfs eenvoudige, bankbreuk. 

Alleen is het » beursspel en de windhandel" 
(n°. 2 oud) zoowel hier als in de artt. 3691 en 
37ö geschrapt. Tegen hunne vermelding be-
staat niet alleen het door de Commissie ad 369 1°. 
en 375 geopperde bezwaar, maar ook de be-
denkingen : 1°. dat de uitdrukkingen te onbe-
stemd zijn om in eene strafwet te kunnen worden 
opgenomen ; 2°. dat het publiek zich tegen een 
koopman die beursspel of windhandel drijft, kan 
inachtnemen. 

3°. Dit te stellen. De aanmerking van den Raad van 

State (zie advies pag. 40) is juist, maar door de vervan-
ging van vertragen door uil te stellen is de zin nog niet 
volkomen duidelijk. Dat de koopman noodeloos tracht tijd 
te winnen, zoodat is uitgesloten de poging ter goeder 
trouw gedaan om het faillissement te voorkomen , wordt 
beter uitgedrukt door de woorden : » met de wetenschap, 
dat zijn faillissement daardoor niet kon worden voorde-
komen." 

Door de bijvoeging wordt de zin verduide-
lijkt. 

4°. Het bezwaar van den Raad van State (zie advies 
pag. 47) is door de gewijzigde redactie niet opgelost. 
Immers aan geregeld boekhouden kan men nog altijd de 
beteekenis geven van boekhouden overeenkomstig de artt. 6—8 
tan het Wetboek van Koophandel. Wat anders onder geregeld 
boekhouden te verstaan is, is niet gemakkelijk te beant\voor-
den. De Commissie wenscht met het oog vooral op den klein-
handel, waar geen hoogo eischen aan de boekhouding ge-
steld kunnen worden, in de eerste zinsnede alleen te ge-
wagen van het niet boekhouden , niet van het niet gere-
geld boekhouden. 

Tengevolge van eene opmerking van den Raad 
van State , is het niet of niet geregeld houden 
der boeken die de koopman volgens de wet ver-
plicht is te houden , vervangen dcor het niet 
of niet geregeld boekhouden in het algemeen. 
De vrees der Commissie dat het bezwaar van 
den Raad van State door de gewijzigde redactie 
niet zou zijn opgelost , mist voldoenden grond. 
Vooreerst stelt de Raad zelf voor » alleen eene 
geregelde boekhouding", zonder meer, als ver-
eischte te stellen. Ten andere kan aan de Com-
missie niet worden toegegeven , dat bij de uitleg-
ging van het artikel aan » geregeld boekhouden" 
de beteekenis zou worden gegeven van boekhou-
den » overeenkomstig de artt. 0—8 Wetboek van 
Koophandel." Immers ook in de oorspronkelijke 
redactie stond het woord » geregeld" nevens de 
uitdrukking » boeken die hij volgens de wet 
verplicht was te houden" Het woord » boek-
houden" zonder meer zou de moeilijkheden 
niet voorkomen die de Commissie van » gere-
geld boekhouden" ducht; het blijft een zuiver 
feitelijke uitdrukking die de rechter telkens, ook 
met het oog op den persoon en de omstandig-
heden des gefailleerden , heeft te interpreteeren. 
Maar door de bijvoeging van het woord » ge-
regeld" is hij ontheven van de verplichting om 
als boekhouding te moeien aanmerken de aan-
wezigheid van elk becijferd blaadje papier dat 
men hem onder dien naam mocht voorleggen. 

Wat betreft den » kleinhandelaar die niet 
schrijven k a n " , indien tusschen den kleinen 
en den grooten koopman moet onderscheiden 
worden , dan is het niet in een Wetboek van Straf-
recht, maar in het Wetboek van Koophandel de 
plaats om dergelijke onderscheiding te maken. 

De woorden » niet of ' zijn zoowel hier als 
in art. 3693 als overtollig geschrapt. 

Ten slotte worde opgemerkt dat niet alleen 
vervolging van bankbreuk zonder voorafgaan Je 
faillietverklaring, maar evenzeer uitbreiding 
van de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie 
tot het uitlokken van faillietverklaring in alle 
gevallen waarin bankbreuk vermoed wordt, 
een geneesmiddel zou zijn nog erger dan de 
kwaal. In art. 768 Wetboek van Koophandel 
heeft men met naar buiten sterk sprekende 
feiten te doen. Werd dat artikel uitgebreid, 
dan zou ongevraagde en ongewenschte inmen-
ging van het Openbaar Ministerie den handel 
groot nadeel kunnen berokkenen. 

Bij het mondeling overleg heeft de Commissie den Minister 
er nog op gewezen dat »geregeld boekhouden'' inderdaad 
verder gaat dan het maken van, zij het ook regelmatige, 
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aanteekeningen op lnsse blaadjes papier, terwijl het boven-
dien niet wel aangaat den eerlijken failliet als bankbreukige 
te straffen alleen omdat hij niet geregeld boek houdt. De 
uitslag van het overleg is geweest, dat van het niet-
boekhouden geheel zou worden gezwegen , ra. a. w. dat 
de woorden: » hij niet geregeld heeft boek gehouden of 
indien " geheel vervallen. 

Art. :i«*». 8°. In het vooruitzigt. De Raad van State 
(advies pag. 47) merkt opdat twijfel mogelijk is aangaande 
de vraag of de volle uitbetaling van eene enkele schuld, 
terwijl de andere crediteuren niet worden voldaan, bevoor-
deeüng mag worden genoemd. Het antwoord van den 
Minister (rapport pag. 34) is niet geheel voldoende. Im-
mers men zou ook kunnen beweren, dat de volledige uit-
betaling aan een crediteur bij onvoldoend vermogen om 
ook de anderen te voldoen, verkorting medebrengt van 
de regten dier crediteuren. Immers welk ander geval, be-
halve dat waarin reeds door art. 370 wordt voorzien, kan 
men buiten faillissement op het oog hebben ? De Commissie 
houdt ook hier vast aan den regel Jura vigilaulibus, en 
zou de woorden : -> in hel vooruitzigt of" willen schrappen. 
Deze woorden leveren bovendien nog dit bezwaar op, dat 
een koopman wel kan weten, dat hij binnen kort zijne 
betalingen zal moeten staken, maar niet dat daarvan 
faillissement het gevolg TJX\ zijn. 

De regel »Jura vigilantibus'' faalt in ge-
vallen als het hier bedoelde. Het schrappen 
van de woorden :> in het vooruitzicht of" zou 
niet alleen eene inconsequentie zijn in vergelij-
king met art. 367, 3". (2'. nieuw), maar daarenbo-
ven tot schromelijke misbruiken leiden. Juist in 
de laatste dagen en oogenblikken die aan de fai!-
lietverklaring voorafgaan , hebben gewoonlijk de 
ergste knoeierijen plaats. Overigens kan de be-
paling alleen worden toegepast als 1°. de failliet-
verklaring werkelijk volgt, 2°. (en vooral deze 
beperking waarborgt tegen overdreven gestreng-
heid) het bediiegelijk oogmerk bewezen is om 
de gezamenlijke krediteuren te 'uenadeelen. Of 
dit laatste oogmerk bestaat bij hem die sommige 
zijner krediteuren eenvoudig het hun competee-
rende betaalt, is qnaestio facti. Naar het oordeel 
van den tegenwoordigen Minister kan het, in dat 
geval, wel degelijk bestaan, al is het waar dat 
de koopman die zelfs in het vooruitzicht van 
van faillissement eene opeischbare schuld geheel 
uitbetaalt, niet daardoor per se straf baar wordt. 

Bij het nader overleg is, door gewijzigde redactie, de 
zin verduidelijkt. De wetenschap dat het faillissement niet 
meer te vermijden was, is (even als reeds in art. 367) 
geeischt. Nu men alzoo alleen met een zeker vooruitzicht 
te doen heeft, is het bezwaar der Commissie opgeheven. 

4°. en 5°. Men bezige ook hier liever de meer ruime 
redactie van art. 370 4°. Verschil van redactie dient zoo-
veel mogelijk te worden vermeden. Het geregeld boek-
houden zal hier toch, waar het geldt bedriegelijke ver-
korting van de regten der schuldeischers, gevoegelijk den 
zin kunnen hebben van boekhouden overeenkomstig de 
artt. 6—8 van het Wetboek van Koophandel. 

Aan den wensch der Commissie c:n ook hier 
de eenvoudige redactie van art. 370, 4°., te 
kiezen , is voldaan. Intusschen moet de Minister 
opmerken, dat het hier niet geldt eeneeenvou-
dige redactiewijziging, maar, wat de zaak 
betreft, een terugkeer tot de zienswijze der 
Staatscommissie. Wia één boek houdt, maarniet 
de drie die het Wetboek van Koophandel eischt, 
valt thans weder onder art. 368, 4°., mits 
(en door deze mits vervalt het bedenkelijke) 
het bedriegelijk oogmerk om de rechten zijner 
krediteuren te verkorten, bewezen zij. 

Art. 3 6 9 . Naast bestuurders zou de Commissie ook 
commissarissen willen vermelden. Het is allezins wensche-

lijk de strafregtelijke aansprakelijkheid ook op hen uit te 
strekken wanneer hunne handelingen aan die der licstuur-
ders gelijksoortig worden. Twijfelachtig zou het zijn of 
zij reeds krachtens art. 52 Wetboek van Koophandel 
onder de uitdrukking bestuurder begrepen zouden geacht 
kunnen worden. 

Aan bet verlangen is voldaan. 

Naamlooze vennootschap of cooperatiec vereeniging. De 
Minister maakt bezwaar (rapport p. 34) om te voldoen 
aan den wenk van den Raad van State (advies p. 48) om 
ook de commanditaire vennootschappen op aandeden te 
vermelden, omdat in het handelsregt eene wettelijke re-
geling dezer laatste vennootschappen, afgescheiden van 
de naamlooze vennootschappen, ontbreekt. De Commissie 
kan niet deeleu in dat bezwaar. De ratio legis is voor 
den besturenden vennoot in eene commanditaire maat-
schappij volkomen gelijk aan die voor den bestuurder 
eener naamlooze vennootschap. Afzonderlijke vermelding 
is evenwel niet noodig. DH woorden naamlooze en coöpe-
rative kunnen vervallen. Voor restrictie is geen grond, 
zoodra het geval van faillissement aanwezig is. 

Xaamlooze vennootschap of coöperatieve vcr-
eeuigiug. De bijvoegelijke naamwoorden moeten 
noodzakelijk behouden blijven. Gewaagde men 
in het algemeen van vennootschap of vereeniging, 
dan zou 't minstens genomen twijfelachtig zijn, 
of op den vennoot onder firma dit artikel, dan 
wel, gelijk behoort, art. 367 van toepassing 
is ; de gewone firmant moet geheel gelijk staan 
met den koopman die afzonderlijk handel drijft 
(vg. o. a. 367 n°. 1). Daargelaten overigens het 
bevreemdende om van faillissement eener ver-
eeniging te gewagen, wanneer alle soorten van 
vereenigingeu op ééne na van het faillissement 
zijn uitgesloten, zoo is de algemeene uitdruk-
king bovendien onaannemelijk met het oog op 
art. 375, waar faillissement geen vereischte is. 
Men zou toch óf uitsluitend in art. 375 de uit-
drukking » naamlooze vennootschap of coöpera-
tieve vereeniging " moeten blijven bezigen , öf 
door ook daar te generaliseeren, aan die bepaling 
eene uitbreiding geven buiten alle verhouding 
tot de ratio legis en tot de eischen der praktijk. 

Wat nu de commanditaire vennootschap met 
aanueelen betreft, zoo acht de Minister het niet 
wenschelijk, daarvan afzonderlijk melding te 
maken. Strafrechtelijk moet het onverschillig 
zijn, of de compleinentaris door middel van 
aandeelen of op andere wijze het noodige kapi-
taal bijeen brengt; hij ontleent zijne bevoegd-
heid niet aan eene boven hem staande verga-
dering van aandeelhouders , maar is ongetwijfeld 
persoonlijk aansprakelijk , ook waar hij , krach-
tens bijzondere bedingen, voor sommige hande-
lingen goedkeuring of medewerking behoeft. 
De volkomen juiste opmerking der Commissie 
bij art. 375, dat, in afwachting der herziening 
van het Wetboek van Koophandel, het ontwerp 
slechts eene provisionele reg-eling van de straf-
rechtelijke verantwoording van bestuurders van 
vennootschappen moet geacht worden te be-
vatten, geldt voorzeker in de hoogste mate 
voor de commanditaire vennootschap op aan-
deelen, waarvan het bestaande Wetboek van 
Koophandel ten eenen male zwijgt. 

1°. Beursspel, /cindhandel of. De-Commissie wenscht 
deze woorden weg te laten. Windhandel zal wel nimmer 
overeenkomstig de statuten zijn. Beursspel evenmin in 
zoover het met windhandel gelijk staat (zie Memorie van 
Toelichting ad art. 375). Is beursspel daarentegen niet 
met de statuten in strijd, dan is er ook geen motief om 
den bestuurder daarvoor te straffen. 

Ondernemingen. Beter han delingen. 
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1". Beursspel, windhandel. Zie ad art. 307, 2*. 
» Ondernemingen ". Aan de opmerking ia voldaan. 

2°. met het oogmerk om enz., zie ad art. 367, 3°. 

Zie ad art. 367, 3°. 

Art. 3 7 0 . De redactie moet in geval van wijziging 
van art. 369 hier op dezelfde wijze worden veranderd. 

3°. in het vooruitzigt of, zie ad art. 368, 3°. 

Art. 370. Zie ad artt. 369 en 368 3». 

Art. 3 7 1 , 1°. in hel vooruitzigt van het een of ander, 
zie ad. art. 368, 3°. Bij het wegvallen dezer woorden, 
wordt ook overbodig de laatste zinsnede: » in het laatste 
geval enz." 

Art. 371 1°. Zie ad art. 368 3°. De woorden 
» in het vooruitzicht" kunnen bij dit artikel 
geene te ruime uitlegging leiden. 

Art. 372. Eene m i n d e r h e i d der C o m m i s s i e was 
tegen dit artikel. Wanneer de boedel niet benadeeld wordt is 
er niets strafwaardigs in het sluipaccoord. De schuldeischer 
die niet meer ontvangt dan hem verschuldigd is , maakt 
op niemands regt inbreuk, vooral niet als een derde met den 
schuldeischer de bijzondere overeenkomst aangaat. Ieder 
schuldeischer heeft voor zich te beoordeelen ofhetaccoord 
hem aanneembaar voorkomt. Of buitendien nog anderen 
bevoordeeld worden deert hem in geen enkel opzigt. 

De Commiss i e is van een ander gevoelen. Zij acht het 
sluipaccoord een groot maatschappelijk kwaad en de straf-
bepaling billijk en noodzakelijk. Het sluipaccoord is een 
inbreuk op de goede trouw der crediteuren onderling en 
geeft in de praktijk tot ergerlijke knoeijerij aanleiding. 
Het is eene stille omkoopiug van stemmen , waardoor zij 
die belang hebben hunne volle vordering te behouden, 
ten zeerste kunnen worden benadeeld, en het strijdt bo\-pn-
dien tegen den regtsgrond van het accoord dat zooveel 
betaald wordt als redelijkerwijze in den bestaanden toe-
stand kan worden verwacht. 

Het kwaad der sluipakkoorden, waardoor wel 
degelijk de boedel benadeeld en de slimme 
boven den eerlijken schuldeischer bevoordeeld 
wordt, heeft een grooten omvang gekregen; de 
moeilijkheid van het bewijs is groot. De Minister 
verwacht weinig van het artikel maar kan het, 
ten wille van het beginsel, niet prijsgeven. 

Ar*. 373. Is de regeling met het oog op de vorige 
artikelen niet onvolledig? zie art. 367, 3°.; art. 368, 2°. 
en art. 371, 2°. Ook bij kennelijk onvermogen heeft verifi-
catie plaats. 

Dit artikel heeft niets hoegenaamd gemeen 
met art. 367 3°. Wat het geval van art. 
368 2°. betreft, is het aangevuld. Aan eene 
bepaling als die van art. 371, 2°. bestaat hier 
geene behoefte. In den handel is het zeer ge-
bruikelijk elkander ook zonder eed te vertrouwen. 
Wordt, bij verificatie buiten faillissement, aan 
goede trouw getwijfeld, dan vordere men een 
eed en herinnere desnoods aan art. 228. 

Art. 374. Er is bij dit misdrijf geen sprake van kwade 
trou.w, alleen van het niet stipt naleven van de bepalingen 
van de artt. 916 en 917 van het Wetboek van Koophandel. 
Hoogstens zou hierbij aan nalatigheid kunnen gedacht 
worden, en het feit daarom als culpoos misdrijf met 
hechtenis moeten worden gestraft. De nalatigheid bestaat 
echter per se en behoeft niet in concreto te worden be-
wezen. Het feit draagt dus alle kenmerken van overtreding 
en behoort in het derde Boek te huis. 

De Commissie heeft volkomen gelijk. Dit 
artikel behoorde met 164, 301,419 2°., 420 1°. 

en de artikelen betreffende de bedelarij, tot 
die waarop de Minister het oog had toen hij in 
zijn antwoord betreffende het 1ste Boek blz. 1, 
zeide dat in het 2de Boek hier en daar nog 
wetsdelicten waren overgebleven. Zie art. 439 
nieuw. 

Art 375. De Commissie kan zich over het algemeen 
met deze bepaling vereenigen. Zij merkt echter op 
dat het ontwerp moet geacht worden slechts eene provi-
sionele regeling te bevatten van de strafregtelijke veraut-
woordelijkheid van bestuurders van vennootschappen of 
vereenigingen. Eene volledige regeling toch is niet mogelijk, 
zoolang niet vaststaat welke bepalingen in het Wetboek 
van Koophandel bij eventuele herziening poenaio sanctie 
zullen vorderen. Voorziening in geval van faillissement 
behoeft evenwel niet tot volledige regeling van het onder-
werp te wachten en evenmin is er bezwaar in, in afwach-
ting van nadere bepalingen, de feiten in dit artikel om-
schreven reeds nu strafbaar te stellen. 

De bestuurder. Ook in dit geval zou men den com-
missaris met den bestuurder , wat aangaat de strafregtelijke 
verantwoordelijkheid, willen gelijkstellen. 

hetzij tot windhandel hetzij. Üeze woorden kunnen ver-
vallen ; zie ad art. 369, 1°. Van beursspel wordt hier geen 
gewag gemaakt. Waarom , in het stelsel der Regering, 
wanneer de vermelding iu art. 369, 1*., wel noodig 
werd geacht ? 

Ondernemingen. Lees: Handelingen. 

drie duizend gulden. Het maximum is, naar het oordeel 
der Commissie, veel te laag. Eene geldboete van drie 
duizend gulden zal dikwijls in dit geval eene niets bedui-
dcnde straf zijn. De Commissie steltvoor, te lezen tienduizend. 

i>D>' bestuurder'". Aan bet verlangen is voldaan. 
t Windhandel^. Zie boven ad art. 367 2°. oud. 

Ook aan de beide andere opmerkingen is ge-
volg gegeven. 

Art. 376. dreigend. Vóór het beslag werkelijk gelegd 
is kunnen de regteu van den schuldeischer niet verkort 
worden door eenig goed aan dat beslag te onttrekken. 
Het regt van den schuldeischer toch begint eerst door 
het beslag. Wil men verduistering van goedereu na 
gedaan bevel van betaling beteugelen, dan moet daar-
tegen door verkorting van de termijnen worden voorzien, 
maar het gaat niet aan een feit straf baar te stellen, 
waartoe hij die het pleegt volkomen bevoegd is. 

Overigens voorziet art. 219 voldoende in de verkorting 
van de regten der schuldeischers wanneer het beslag wer-
kelijk gelegd is. De Commissie zou daarom dit artikel 
willen weglaten en het maximum in art. 219, ten einde 
ook den casus gravior naar behooren te kunnen straffen, 
willen brengen op drie jaren. 

Aan het verlangen der Commissie wordt vol-
daan. De straf in art. 219 wordt nu drie jaren. 
Tevens wordt nu in art. 219 de lacune 
aangevuld die in art. 376 bestond. Er was 
namelijk niet voorzien in het, speciaal bij 
fiscale executies niet ongewone, geval dat de 
schuldenaar het in beslag genomen goed moed-
willig vernielt. 

TITEL XXVII. 

A r « . 370—383. De Memorie van Toelichting (p. 181, 
ad art. 380) zegt dat slechts voor weinige voorwerpen, 
die bijzondere bescherming verdienen, de in art. 379 be-
dreigde straf ontoereikend is , namelijk voor die vermeld 
in de artt. 380, 382 en 383. De vraag werd geopperd of 
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deze bijzondere bescherming consequent is in een stelsel 
dat de onderscheiding van den Code Pénal naar den aard 
der voorwerpen, als onpraktisch en willekeurig verwerpt? 
(Zie Memorie van Toelichting, p. 180.) De Commiss i e 
meende die vraag, althans wat aangaat de voorwerpen in 
art. 380 vermeld, ontkennend te moeten beantwoorden. 
Krachtens art. 379 zullen feiten gestraft moeten worden 
van zeer ernstigeu aard die, wat de d rijfveeren betreft, even 
misdadig en wat de gevolgen betreft even gevaarlijk kun-
nen zijn als de feiten bedoeld in art. 380. Men denke bijv. 
aan de vernieling van een oogst, van een aanzienlijk be-
drag aan effecten , van koopmansboeken , aan de opzettelijke 
verminking van kostbare dieren uit nijd of boosaardigheid. 
Het maximum van art. 379 zal dus naar het oordeel der 
Commissie aanzienlijk moeten worden verhoogd en gebragt 
op drie jaren. Art. 380 kan echter in dat geval zonder 
bezwaar vervallen. 

De artt. 382 en 383 zou de Commissie willen behouden 
met verhooging der maxima op vier jaren en vier jaren 
en zes maanden. Voor het behoud van art. 382 geldt het 
argument dat het misdrijf een ander karakter aanneemt, 
omdat het niet tegen bijzondere personen maar tegen 
de maatschappij wordt bedreven. Voor het behoud van 
art. 383 pleit meer nog dan het argumeut der Regering 
(zie Memorie van Toelichting pag. 181) dat de waarde 
van schepen en gebouwen zooveel grooter is, de omstan-
digheid dat de aard van het vernielde voorwerp het mis-
drijf gevaarlijker maakt. — Eene m i n d e r h e i d der 
Commiss i e was echter van oordeel dat deze consideratiën 
niet overwegend zijn , en dat bijv. de vernieling van een 
oogst even schadelijk of nog schadelijker kan zijn dan die 
van een gebouw of van een vaartuig, en even groote of nog 
grooter nadeelen voor de maatschappij kan na zich slepen 
dan de beschadiging van een der voorwerpen van art. 382. 
Zij zou dus de redactie van art. 379 met het oog op de wer-
ken in art. 382 bedoeld eenigzins willen wijzigen en dat 
artikel benevens art. 383 met art. 380 willen weglaten. 

Niemand beweert dat bij diefstal de aard en 
de waarde der weggenomen goederen geheel 
onverschillig zouden zijn. Alleen dit wordt be-
weerd dat bij dit misdrijf de waardeering van 
aard en waarde aan den rechter kan worden 
overgelaten, terwijl de wet zich bepale tot de 
domineerende nuanceering naar de wijze van 
uitvoering en de grootere moeilijkheid zich 
tegen het feit te waarborgen. Plaatst men ziuh 
nu op een abstract standpunt, dan zou men 
kunnen beweren dat bij zaakbeschadiging het-
zelfde geldt. Anders ecliter wanneer men reke-
ning houdt met de feiten. Dat men inbreekt 
etc. om te vernielen is min gebruikelijk. 

In art. 379 wordt de straf met het ocg op 
den zwaarsten vorm van het misdrijf gebracht 
op twee jaren. 

Art. 3«9 . vernielt of beschadijt. De Commissie zou hier 
ia de eerste plaats bij willen voegen: onbruikbaar maakt, 
even als in art, 382. Men kan ook ten opzigte var. de hier 
bedoelde voorwerpen beschadigen zonder nog onbruikbaar 
temaken, maar ook onbruikbaar maken zonder te beseha-
digen, immers het goed onbruikbaar maken voor zijne 
bestemming. Voorts verdient vermeld te worden wegmaakt, 
dat met de andere feiten op eene lijn staat en toch er niet 
altijd onder begrepen is; men denke bijv. aan het laten 
vliegen van kostbare vogels. Eindelijk geeft de Commissie 
in overweging in het eerste lid op te nemen: doodt. Het 
tweede lid zou dan kunnen vervallen. Dieren behcorui 
immers ook tot de goederen die aan iemand toebehooren. 

Bij de invoering van dit wetboek vervalt art. 454 C. P. 
Is die bepaling met het ocg op art. 51 overbodig ge-
worden ? 

In het artikel zijn ingevoegd: »onbruikbaar 
maakt of wegmaakt." Jn hel eerste lid het 
woord » doodt" op te nemen is volstrekt on-
mogelijk ; goederen worden nu eenmaal niet 
gedood. 

Art. 454 Code Pénal wordt overbodig door 

dezen Titel maar niet door art. 51. In art. 454 , 
even als in art -i53 Code Pénal, is juist sprake 
van dooden »sans nécessité". Bestaat er nuod-
zakelijkheid, dan zal, onder het nieuwe wetboek , 
hetzij art. 50, hetzij (bij aanhitsing) art. 51 
kunnen worden ingeroepen. 

Art. 3811. lilijjt het artikel behouden, dan zou eene 
ahjemeene bepaling bovon de limitatieve en altijd eenigzins 
willekeurige, opsommin;/ van het ontwerp te verkiezen zijn. 
Alen zou dan kunnen lezen: »Met enz. ten opzigte van goed 
dat aan de openbare trouw is overgelaten.'" 

Art. 380 kan, wegens de strafverhooging in 
art. 379, vervallen. 

Art, 381 . Het artikel behoort, naar het gevoelen der 
Commissie, te vervallen. Men kan zich menig geval denken 
waarin het zeer wenschelijk is ook de poging ts straffen. 

Het artikel is vervallen. 

Art. 382. Is het genoegzaam duidelijk wat bedoeld 
wordt met spoorweg', telegraaph- of andere hier genoemde 
werken? Belmoren daartoe bijv. excentrieken , signaalpalen , 
wachterswouingen ? 

Zonder twijfel behooren excentrieken, sig-
naalpalen en wachterswoningen tot de bier-
bedoelde werken. 

Art. 383 . Hij die het feit pleegt moet, om straf-
waardig te zijn, weten dat het gebouw of vaartuig geheel 
of ten deele aan een ander toebehoort. Men leze daarom: 
» Hij die opzettelijk en wederregtelijk eenig gebouw" enz. 

Aan de opmerking is voldaan. 

Art. 385. Dit artikel moet in het stelsel der Commissie 
ten opzigte der verzwarende omstandigheden , bij diefstal 
ontwikkeld, vervallen. Ook hier maakt de vereeniging 
van twee of meer personen het feit niet uit haar aard ge-
vaarlijker of misdadiger. — Eene m i n d e r h e i d was ook 
hier van een ander gevoelen. 

Evenals bij diefstal behoort deze verzwarende 
omstandigheid , omdat zij feitelijk veel voorkomt 
en inderdaad zeer verzwarend is, Lehouden te 
blijven. Het geval grenst aan dat van art. 154. 

TITEL XXVIII. 

De Commissie acht het wenschelijk dezen titel niet te 
behouden. Men regelt hier eene zaak die eigenaardig in 
de j.igtwet te huis behoort. Waarom zal men dit ééne 
punt hier behandelen, terwijl men andere feiten die even-
zeer inbreuken op eens anders regt vormen , overlaat aan 
de bijzondere wet ? Welk zal daarbij het verband zijn 
tusschen dit artikel en andere bepalingen der jagtwet ? 
Daarenboven behoort liet feit veeleer tot de overtredingen , 
waaronder het dan ook in bet ontwerp der Staatscommissie 
werd gerangschikt. Het wordt zonder uitdrukkelijke wets-
bepaling nimmer als regtschennis gevoeld. De regeling 
blijve daarom liever aan de speciale wet voorbehouden. 

Art. 39G. Op de gronden in de Memorie van Toe-
lichting (pag. 18'J) vermeld, is de Commissie van oordeel 
dat, mogt het artikel behouden blijven, het misdrijf geen 
klagtdelict behoort te zijn. Zij is ecliter niet met de He-
gering eens dat ook de regtsvervolgmg niet langer met 
art. 39 derde lid der wet van 1857 moet kunnen worden 
voorgekomen of gestuit door eene verkla ing van den eige-
naar of regtLebbende , dat hij deze niet verlangt. Het moge 
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consequent zijn do stuit ing niet toe te laten omdat het feit 
een inbreuk maakt op een vermogensregt, deze consequentie 
is onpraktisch en onnoodig. Het feit is niet zóó storend voor 
de openbare orde dat hier de tusschenkomst der particu-
lieren , die de gepleegde krenking van hunne regten zouden 
willen over het hoofd zien , moet worden geweerd. 

wetende dat — zet/t. Wil men het feit strafbaar stellen 
dan is deze beperking niet wenschelijk. Dikwijls wordt 
vergunning gegeven door hem die slechts een vermeend 
regt heeft, en de overtreder zou In quaestieuse gevallen met 
grond kunnen beweren , dat hij niet wist inbreuk te maken 
op het regt van een ander. Men zou daarom met wegla-
t ing dezer zinsnede beter lezen: » Hij die wederregtelijk enz." 

drie weien. Waarom is , terwijl dit wetboek over het al-
gemeen ligtere strail'en bedreigt, hier eeue belangrijke straf-
verhooging van de bepaling der jagtwet aangenomen ? 

TITEL XXIX. 

Ook dezen titel wenscht de Commissie niet in het Straf-
wetboek op te nemen. Het is waar , ook bier geldt het een 
inbreuk op het vermogensrecht, maar de poenale regeling 
van het onderwerp hangt te veel zamen met de overige 
regeling om het een van het ander af te scheiden. Ten 
bewijze kan dienen dat de vraag, of hier alleen opzettelijke 
dan wel ook culpose inbreuk moet strafbaar zijn, zamen-
hangt met het beginsel van registrering van het auteurs-
regt. (Zie de artt . 10 en 11 van het aanhangig wets-
ontwerp op het auteursregt , gedrukte stukken zitting 
1879—1880 , u°. 3 8 , Voorloopig Verslag pag. 3 § 5 en 
pag. 11 ad art. 17.) Nog een ander motief om de zaak 
geheel bij speciale wet te regelen bestaat hierin, dat 
artt. 387 en 388 ook slaan op voortbrengselen van schilder-
en beeldhouwkunst, die in het ontwerp op het auteursregt 
niet begrepen zijn , omdat , zooals de Memorie van Toe-
lichting op dat ontwerp £ 2 zeg t , algemeen erkend wordt, 
dat daarvoor niet dezelfde voorschriften kunnen dienen 
als voor geschriften passend zijn. 

Mogt bij de nadere regeling blijken , dat het feit ook 
als misdrijf zou moeten worden gequalificeerd dan zou het 
Wetboek, in het stelsel dat dit alle misdrijven moet 
omvatten , op dit punt kunnen worden aangevuld. Men 
behoort echter, naar het gevoelen der Commissie, geen 
straf te bedreigen wanneer men niet met juistheid het 
feit kent waartegen de straf gerigt wordt. 

TITEL XXVIII en XXIX. 

De Minister vereenigt zich met de conclusie 
der Commissie en laat de beide Titels ver» allen. 

TITEL XXX. 

De Titel is volgens het oordeel der Commissie veel te 
uitgebreid. Ambtsmisdrijven moeten beperkt worden tot 
die , welke alleen door een ambtenaar gepleegd kunnen 
worden. Bij andere misdrijven is geen grond tot afzonder-
lijke bepalingen. De bijzondere betrekking van den ambte-
naar tot het object van het misdrijf maakt wel is waar 
dikwijls eene verzwarende omstandigheid u i t , maar in die 
gevallen is het beter en regelmatiger de strafve zwaring 
bij de artikelen op te nemen, of wel, hetgeen nog een vou-
diger ware, de algemeene bepaling van art. 54 zoodanig 
te redigeren, dat afzonderlijke herhaling bij de artikeien 
overbodig werd. Immers voor de medepligtigen zijn dege-
wone maxima voldoende, en behoeft, ten einde hen liooger 
te kunnen stralTen , het misdrijf, door den ambtenaar ge-
pleegd , niet tot delictum sui generis te worden verheven. 
Eeue wijziging van redactie van art. 54 is noodig om 
tweeërlei reden, waarover men zie ad art. 54. 

Ook nog om eene andere reden meent de Commissie dat 
de titel te uitgebreid is. Volkomen te regt zegt de Memorie 
v t n Toelichting (pag. 183), dat de beteugeling van ver-
keerde handelingen en verzuimen, cioor ambtenaren in de 
uitoefening hunner bediening gepleegd, slechts ten deele 
behoort tot het gebied der strafwetgeving. Volgens de 
Commissie is echter in het ontwerp nog te veel tot dat 

gebied gebragt en behoort nog meer te worden overge-
laten aan de tuch t , die krachtens bijzondere wetten en ver-
ordeningen wordt uitgeoefend. Hij onderscheidene artikelen , 
in het bijzonder die welke culpose delicten behelzen, is 
de zonde van den ambtenaar meestal alleen onwetendheid. 
Des noods verleene men voor deze feiten ontslag uit het 
ambt , maar in geen geval is het noodig den nalatige voor 
den strafregter te brengen. 

Omtrent het begrip » ambtsmisdrijf" heerscht 
nog altijd groote onzekerheid. Dat begrip heeft 
zich historisch ontwikkeld en wel onder om-
standighe len die onbevangen toetsing aan 
theorie weinig begunstigden. 

Dezelfde grond , die in Duitschland tot buiten-
sporige uitbreiding leidde, behoort ons te nopen 
tot beperking. Het Pruisische wetboek had 
een groote lijst; men meende die geheel in het 
Duitsche wetboek te moeten opnemen o. a. omdat 
het anders den schijn zou hebben alsof' de niet-
Pruisische beambten ^nm gestrenge tucht 
zouden kunnen verdragen. Hier te lande be-
staat die grond niet. De Code Péna l , hoewel 
in deze materie weinig systematisch, was vrij 
sober en de ervaring heeft niet geleerd dat onze 
ambtenaren alleen door straf bedreiging tot hun 
plicht gebracht worden. Het JN'ederlandsche 
volkskarakter brengt mede dat strafdwaug 
niet zelden het omgekeerde bewerkt van 't geen 
er mede beoogd wordt. Geen beter middel bijv. 
om de academische lessen vroeg te doen em-
digen en laat te doen beginnen , dan , gelijk 
art. 392 bepaalt , den hoogleeraar die opzettelijk 
ééne enkele les verzuimt, voor zes maanden 
naar de gevangenis te zenden. 

Het is niet te ontkennen dat de wetenschap 
zich in onze dagen beweegt in dezelfde richting 
waarin ook de Commissie wenscht gehandeld te 
zien — beperking der ambtsmisdrijven tot de 
zoogenaamde zuivere. — Zooveel maar eenigzins 
mogelijk , wil de Minister den titel in dien zin 
vereenvoudigen. Hij merkt echter op dat de 
tijd nog niet gekomen is om alle zoogenaamde 
gemengde misdrijven uit den Titel te verbannen. 
Ook dan als een misdrijf ook door een /itet-am\j-
tenaar Aan gepleegd worden (z. g. gemengd 
ambtsmisdrijf), kan het toen aan de arnuts0e-
trekking een (ook objectief) geheel bijzonder 
karakter ontleenen; verduistering van kas bijv. 
is, ook objectief, een ander misdrijf, dan ver-
duistering in 't algemeen. Uergelijke feiten aan 
het jus commune en art. 54 o\er te laten, ware 
een niet gerechtvaardigd privilegie voor de 
medeplichtigen op wie de objectief verzwaarde 
strafbaarheid wel degelijk mede behoort te 
drukken. 

De Minister beroept zich hier op de Com-
missie zelve, die geen bezwaar maakt tegen de 
opneming der artt . 349, 3öü, 440 en 402 
die men , op haar standpunt, ook zou moeten 
schrappen. 

Dat overigens de zoogenaamde gemengde 
ambtsmisdrijven in den aOsten titel vereeuigd 
en niet door het gansehe 2de Boek verstrooid 
zijn, is het natuurlijk gevolg van deomstandig-
heid dat voor de ambtsmisdrijven i n ' t algemeen 
toch een bijzonder, titel bestaan moet en zal, 
practiscb, in geen geval schaden. 

De begrippen » zuiver" en »gemengd" zijn 
zelve nog niet genoeg gezuiverd. De Commissie 
bijv. ziet iii de ambtsverduistering een gemengd 
misdrijf. Is dit zoo zeker ? Het is waar, ook de niet-
ambtenaar kan > verduisteren ". Kan hij echter 
ook de kas verduisteren die hij als ambtenaar onder 
zich heeft? De Minister beweert waarlijk niet 
dat hij door deze opmerking het vraagstuk oplost. 
Hij wil alleen consiateeren dat dedoor de Commissie 
aanbevolen solutie niet zoo eenvoudig is als zij 
schijnt en dat alles afhangt van de opvatting 
van 't geen al of niet tot het wezen van het 
misdrijf behoort, al of niet zijn objectief karakter 
wijzigt. 
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Art. 389. Eene m i n d e r h e i d der Commiss ie deelde 
in het gevoelen van den Raad van State (advies p. 48), dat 
het onderwerp der ministeriële verantwoordelijkheid beter 
overgelaten blijft aan eene bijzondere wet, omdat door 
een of twee artikelen in dit wetboek op te nemen de 
zamenhangendo regeling van het onderwerp uit haar 
verband wordt gerukt, onder anderen ook ten opzigte van 
de speciale bepalingen van de art. 30~ 34 van de wet 
van 1855. — De Commissie is echter van oordeel dat dit 
bezwaar niet overwegend is. De ministeriële misdrijven 
zijn ambtsmisdrijven. In het eenmaal aangenomen stelsel 
dat het wetboek allo misdrijven moet bevatten mogen zij 
niet worden weggelaten. Het spreekt overigens van zelf 
dat bij de invoeringswet de gevolgen van liet wetboek 
ook te dezen aanzien zullen moeten geregeld worden. 

De Commiss i e is daarentegen, juist om diezelfde reden 
dat de strafwet althans ten aanzien der misdrijven volledig 
behoort te zijn , met den Raad van State van oordeel, dat 
art. 39G der Staatscommissie behoort hersteld te worden. 
Het motief van den Minister (zie rapport, p. 35) om het 
niet op te nemen is, naar de meening der Commissie, on-
voldoende. Het is waar: » grof verzuim", welk woord voor-
komt in art. 3 , litt. ƒ der wet van 1855, kent het ontwerp 
niet, maar art. 390' der Staatscommissie bezigde niet die 
uitdrukking, maar noemde de culpa merkelijke schuld. 
Bovendien komt eene bijzondere omschrijving der culpa 
ook elders in het ontwerp voor (zie artt. 219 en 220 en 
de Memorie van Toelichting, p. 15, noot 4). Welk be-
zwaar zou er dan zijn om ook dit culpose misdrijf hier 
op ie nemen? 

Het artikel der Staatscommissie is weder in 
het ontwerp gebracht. 

Art. 3UO. Dit artikel behoort tot die, welke naar het 
oordeel der Commissie kunnen vervallen Wanneer het feit 
niet valt onder de algemeene bepaling van art. 149 volgens 
de redactie door de Commissie voorgesteld, is disciplinaire 
bestraffing voldoende. De bijzondere strafbedreiging past 
in een Napoleontisch wetboek , gemaakt onmiddellijk na 
tijden van opstand en beroering, maar is in ons Strafwet-
boek volkomen overbodig. 

Art. 391. Gei/even bevelen. Derhalve ook onregtmaligc 
bevelen. Dit gaat echter te ver. Wil men de zelfstandig-
heid der mindere ambtenaren niet geheel dooden, dan moet 
men hun vrijlaten niet te gehoorzamen aan huns inziens 
onregtmatige bevelen, natuurlijk op hunne verantwoordelijk-
heid, zoo de bevelen blijken reglmatig geweest te zijn. 

Het artikel kan echter even als het vorige geheel vervallen. 

Art. 392. Administrative ambtenaren die weigeren 
of nalaten hunne verpligtingen na te komen, behoeven 
niet voor den strafregter te worden gebragt. Disciplinaire 
maatregelen, welke de Regering zelve voldoende acht voor 
het geval van weigering om bevelen van de bevoegde 
magt na te komen (zie Memorie van Toelichting, ad art. 
391, blz. 184), zullen ook hier kunnen volstaan. Hetzelfde 
mag gezegd worden van de ambtenaren van het openbaar 
ministerie. Alleen zou dus in aanmerking komen om te 
straffen regtsweigering. Regtsweigering wordt echter even-
zeer voldoende door ontslag gestraft. Nu is wel is waar, 
volgens de thans bestaande bepalingen (zie art. 11 der wet 
op de regterlijke organisatie, vastgesteld bij de wet van 
4 Julij 1874, Staatsblad n'. 93), het ontslag om reden 
van regtsweigering door regterlijke ambtenaren niet moge-
lijk , maar dit is geen motief om het feit, hetwelk zeker 
niet van ernstiger aard is dan andere verzuimen, bijv. 
voortdurende achteloosheid, als misdrijf in het Strafwetboek 
op te nemen. In de leemte der disciplinaire bepalingen 
in dit opzigt zal in de wet op de regterlijke organisatie 
behooren te worden voorzien. Blijft alleen nog over 
de regtsweigering door ambtenaren met administrative 
regtsmagt bekleed , dus volgens onze bestaande wetgeving 
door Gedeputeerde Staten. De Commissie is echter van 
oordeel, dat ook ten aanzien van hen het feit niet van dien 
aarl is dat het door eene strafbedreiging in dit wetboek 
zou moeten worden beteugeld. Het geheele artikel kan 
derhalve vervallen. 

Artt. 390—392. De Minister vereenigt zich 
geheel met de Commissie en laa* Ie artikelen 
vervallen. 

Art. 395 . De bepaling is naar he'. rdeel der Com-
misste in hooge mate onpraktisch. Hoe zullen jagtover-
tredingen worden geconstateerd of smokkelaars betrapt, 
wanneer ambtenaren strafbaar worden indien zij een straf-
baar feit niet beletten? Op grond van dit artikel zou de 
politie in de bekende zaak der LAVKUTU'S strafbaar zijn ; 
immers onder misdrijf is ook poging begrepen. Uovendien 
zouden ook die ambtenaren (men denke bijv. aan inspec-
teurs bij het onderwijs), die kleine verzuimen door de 
vingers zien , s'rufregfelijk vervolgbaar worden. Het is waar , 
de misbruiken waarop de Memorie van Toelichting wijst 
moeten worden beteugeld , maar daartoe zijn maatregelen 
van tucht, des noods ontslag , voldoende. Het is bij uit-
nemendheid eene zaak der praktijk om te beoordeelen of 
handelingen der ambtenaren in dit opzigt al of niet of 
meer of min biakwaardig of prijzenswaardig zijn. Eene 
bepaling in het Strafwetooek kan slechts belemmerend en 
ongelijkmatig werken. Moest het artikel behouden blijven , 
dan zou in ieder geval het niet beletten van » de poging 
uitdrukkelijk moeten worden uitgezonderd. 

Ook dit artikel valt weg. De Minister merkt 
echter op dat de ambtenaar, opzettelijk dit ver-
zuim plegende, met het oogmerk om het misdrijf 
straffeloos te doen begaan, te beschouwen zal 
zijn als medeplichtige, voor zooverre hij den 
dader opzettelijk de gelegenheid tot het plegen 
van liet misdrijf verschaft (art. 57, 2°). 

Art. 396 . Het feit is geen ambtsmisdrijf in eugeren 
zin. Indien de algemeene bepaling van art. 54 niet vol-
doende is, zal strafverzwaring bij de artt. 144 en 145 kunnen 
worden bepaald. 

Alin. 2. Art. 146 moet hier naar het oordeel van eene 
minderheid der Commissie niet van toepassing zijn. Een 
ambtenaar mag om dergelijke consideratiën niet van zijn 
ambtspligt afwijken. Indien bet artikel vervalt, zal dan ook 
in art. 146 de ambtenaar moeten worden uitgezonderd. 

Art. 396 vervalt. De artt. 144—146 , j° art. 54 
gejden dus ook voor den ambtenaar. Ook 146. 
Tot eene uitzondering op de uitzondering , ten 
nadeele van den ambteuaar, is geen voldoende 
grond. Ook als getuige kan hij zich verschoo-
nen ia de gevallen van art. 188 Wetboek van 
Strafvordering. 

Artt. 39« en 3 9 S zijn overbodig op denzelfden grond 
als het vorige. Wanneer de passive compliciteit niet in 
art. 54 vermeld wordt, kan daartegen afzonderlijk bij 
art. 221 worden voorzien, door de strafverzwaring aldus te 
redigeren: «Indien een ambtenaar het feit pleegt of toelaat 
enz." Wanneer het feit, bedreven wordt niet door eeu 
ambtenaar maar door een ander met eenige openbare 
dienst duurzaam of tijdelijk belast persoon , mag art. 319 
of art. 379 volkomen voldoende worlen geacht. 

Waarom wordt de passive compliciteit wel strafbaar 
gesteld in art. 398, niet in art. 397 f 

De hier bedoelde feiten te doen vallen onder 
de artikelen 349 , 221 en 379 / • art. 54 ware 
geene vereenvoudiging, maar zou integendeel 
noodeloozen omslag veroorzaken. 

Art. 349 toepasselijk te doen zijn, terwijl 
art. 350 nog een casus gravior bevat, ware on-
rechtvaardig. Men zou voor den ambtenaar een 
afzonderlijk artikel 351 moeten maken. Waar 
blijft dan de vereenvoudiging? Deze zelfde op-
merking treft ook het voorstel om het geval 
van art. 398 te doen vallen in art. 379. 

Voorts vergete men niet dat er èu in art. 398 is 
voorzien , èu (gelijk de Commissie zeer terecht 
opmerkt) in art. 397 behoort voorzien te worden 
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In «Ie zoogenaamde passieve compliciteit door 
eene speciale bepaling. Het past niet den ambte-
naar, die een derde de gelegenheid geeft 'iit mis-
drijf te plegen, slechts eene straf op te legden 
van 1 '/3 X | = £ van de straf van dien denle. 
Hij, de ambtenaar, is en blijft hier de hoofdschul-
dige, en mag niet lichter gestraft worden omdat 
hij nog; daarenboven een derde in het ongeluk 
stort. 

» Of dien ander daarbij als medeplichtige ter 
tijde staat". Kr is geene reden om hier slechts 
één soort van medeplichtigheid te noemen. Elke 
medeplichtigheid wordt hier tot delictum sui 
gen"ris verheven. 

Ook de derde kan verduisteren. De mogelijk' 
heid bestaat dat de ambtenaar eerst liet geld of 
de zaak aan den derde ter hand stelt en daarna 
hem de gelegenheid verschaft er mede door te 
gaan. 

Art. 399 . Schuld wordt niet gestraft bij verlies van 
geld (art. 397) wel hij verlies van documenten (art. 398), 
omdat dit uiet zelden onherstelbaar is , zegt de Memorie 
van Toelichting (pag. 186) Dit kau echter even goed iiet 
geval zijn bij geldswaarden. Wanneer de culpa strafbaar 
moet gesteld worden dan moet zij dit ook zijn ten aanzien 
der zaken van artikel 397. De Commissie is echter van 
oordeel dat de burgerlijke actie waarop de Minister wijst 
(rapport pag. 35), in den regel ook toereikend zal zijn waar 
de schuld het verlies van documenten betreft, en dat voor 
het overige ook hier disciplinaire maatregelen , des noods 
ontslag, meer dan strafvervolging geraden zijn. (Jok een 
regterlijk ambtenaar die zich herhaaldelijk aan het feit 
schuldig maakt zal ontzet kunnen worden op grond van 
voortdurende achteloosheid. 

Schuld. Men leze in ieder geval ook hier onachtzaamheid. 
Vernietigd of onbruikbaar gemaakt worden. Dit zou alloen 

bedoelen vernietiging en onbruikbaarmaking door meuschen-
handen, niet het te niet gaan bijv. door tocht, door brand. 
Men leze daarom, wegraken, te niet gaan o/ onbruikbaar 
worden. 

Ook de Minister is van oordeel dat burgerlijk-
rechtelijke en disciplinaire maatregelen vol-
doende zijn. 

Art. 4 0 0 — 4 0 3 . Deze feiten zijn geen zuivere ambts-
misdrijven. De artikelen kunnen, op de gronden bovenver-
meld, vervallen. 

Daarentegen schijnt eene bepaling als in § 351 van het 
Duitsche strafwetboek wenscbelijk. De daar bedoelde stuk-
ken hebben niet noodzakelijk bewijskracht, maar men is 
genoodzaakt in administrative aangelegenheden er op te 
vertrouwen. 

J alschheid. De artikelen vervallen. In verband 
daarmede moet de redactie van de artt. 251 eene 
wijziging ondergaan. In art. 25 i moeten de 
woorden »op eens anders naam " vervallen 
en na » oogmerk" gelezen worden: »o;n het te 

.gebruiken of door een ander te doen gebruiken 
tot het verkrijgen eeuer indienststellmg of tot 
het opwekken van welwillendheid en hulpbe-
toon." Voorts moeten in de artikelen 247, 
251 , 252 en 475 de aanhalingen der artikelen 
400-403 wegvallen. 

Aan eene bepaling als die van § 351 Duitsch-
land is geen behoefte. De daargemelde feiten 
kunnen tot bewijs dienen en vallen dus onder 
de ruime redactie der artt. 246 en 247. 

Art. 4O0. Uit dat gebruik. Uit welk gebruik ? Lees : 
»indien uit het gebruik vai. het valschelijk opgemaakte of 
verralschte geschrift eenig nadeel kan ontstaan.." 

Art. 405 . ten gevolge of. Zie ad art. 191. 
De Minister verwijst evenzeer naar art. 191. 

Art. 4 0 7 . Of bedreiging daarmede. Zal een ambtenaar 
ooit dreigen met misbruik van gezag V De wc orden kunnen 
vervallen. Bedreiging is reeds misbruik van gezag. 

Bedreiging door den ambtenaar, als zoodanig, 
is inderdaad misbruik van gezag. De woorden 
kunnen dus wegvallen. 

Art. 4 0 *. Als verschuldigd aan — kas. Waartoe deze 
beperking ï Er kan zijn eene vordering onder andere voor-
wendsels of zonder voorwendsels. Men leze liever: » opzet-
lelijk iets dal niet verschuldigd is vordert of ontvangt." 

In § 353 van bfli Duitsche strafwetboek wordtook strafbaar 
gesteld de ambtenaar die bij uitbetalingen wederregtelijk 
iets terughoudt. Vat men de woorden van het artikel 
in zeer ruimen zin op, dan zou het bedoelde feit, welligt 
ook volgens het ontwerp onder het bereik der strafbepaling 
vallen. Het is echter juister en duidelijker de woorden 
bij te voegen : » of terughoudt bij uitbetalingen." 

Daarentegen moeten de woorden vordert of vervallen. Het 
vorderen, zonder dat het gevorderde ontvangen wordt, is 
reeds strafbare poging. Behoudt men de woorden dan zou 
aitiiaus poging niet strafbaar moeten worden gesteld. 

Deze beperking is bepaald noodig. Er is 
immers (en dat moet, om ontduiking te voor-
komen) sprake niet alleen vau » vorderen" 
maar ook van » ontvangen". Ontvangt echter 
de ambtenaar anders dan ALS verschuldigd, dan 
is er geen knevelarij maar corruptie (404 ,405). 

Aan de tweede opmerking (§ 353 Duitschland) 
is voldaan. 

Daarentegen niet aan den wensch om het 
woord » vordert" te doen wegvallen. Poging 
moet hier, even als bij de corruptie, met het 
voltooide misdrijf gelijkstaan. Uitdrukkelijke 
verklaring dat » poging om te vorderen" straf-
feloos is, is onnoodig. » Poging om te vorde-
ren" laat zich niet denken. 

Art. 4 0 9 . De Commissie zou dit artikel willen weglaten. 
Het feit wordt reeds genoegzaam gestraft volgens art. 407. 

Ambtenaar. Moet hier niet worden bijgevoegd •» in de 
uitoefening zijner bediening" ? Zonder deze beperking verliest 
het feit het karakter van ambtsmisdrijf. 

Dwangmiddelen. Worden hier bedoeld alleen physieke of 
ook morele; en zijn strikvragen een dwangmiddel? 

Strafzaak. Waarom deze opmerking ? Het Duitsche straf-
wetboek onderscheidt niet, en de mogelijkheid van het feit 
bij een getuigenverhoor of verhoor op vraagpunten in een 
burgerlijk geding valt niet te ontkennen. 

Art. 4H> moet naar het oordeel der Commissie niet 
behouden worden. Men straft hier iets dat alle andere 
wetgevingen aan de kieschheid en het pligtbesef van den 
regter overlaten. Men straft indirect mogelijke paitijdig-
heid van den regter, zelfs in die gevallen waar partijen 
die het regt van wraking hebben, genoeg vertrouwen 
in den bij de wraking betrokken regter stellen om van hun 
regt af te zien. Het gevaar voor partijdigheid kan echter 
evenzeer bestaan in gevallen, waar geen grond tot wra-
king bestaat. De behoefte aai: het artikel heeft zich boven-
dien hier te lande althans nimmer doen gevoelen. 

Art. 411 . Ook het behoud van dit artikel is, volgens 
de Commissie , niet wenschelijk. De pligt van den amb-
tenaar zal dikwijls medebrengen het feit te plegen dat 
hier als misdrijf wordt aangemerkt. De ambtenaar van 
het openbaar ministerie zal soms, bijv. op bevel vau de 
regtbank, moeten vervolgen al is hij van de onschuld van 
den betrokken persoon overtuigd ; het ligt niet op zijn 
weg om te veroordeelen of vrij te spreken, en hij zal 
dikwijls de instructie moeten voortzetten ook al is zijne 
bijzondere overtuiging volkomen gevestigd. Bovendien, werd 
opgemerkt, zou collisie kunnen ontstaan met art. 291, bijv. 
indien een advocaat later officier van justitie wordt. Het 
is toch zeer twijfelachtig of deze zich op de artt. 52 en 



Bijlagen, [47. 
Vaststelling van een niei 

53 zou kunnen beroepen, wanneer hij handelt in strijd 
met art. 291. Beteugeling van misbruiken worde ook lil dit 
geval liever aan disciplinaire maatregelen overgelaten. 

Art. 412 is volgens de Commissie ten eeuenmale over-
bodig. Tegen het feit is voorzien iu artt. 304 en 305, 
juncto art. 54. 

Bij behoud tan het artikel zou ook hier moeten worden bij-
gevoegd: » in de uitoefening zijner bediening" Zie ad art. 400. 

Ook van eene Jtijkswerkinrigtina en van eeue bewaarplaats 
voor krankzinnigen zal moeten worden gewag gemaakt. {Zie 
ten aanzien van het laatste art. 10, alin. 3 , coll. art. 2 
der w t tan 1841.) 

Art. 413 . Schuld. Beter, immers duidelijker, onacht' 
zaamheid. 

aangehouden — RijksopvocdiugSf/e>ticht. De voorkeur boven 
deze onvolledige limitatieve redactie verdient de omschrijving 
van art. 304. Men verrange dienocereenkomstig de aange-
haalde woorden door: » van de vrijheid berooft of beroojd 
houdt" 

Artt. 4 1 1 en 415. Tegen de hier bedoelde feiten 
kan door maatregelen van tucht en door ontslag voldoende 
worden gewaakt. Ontaarden zij in andere misdrijven, aan 
vallen zij van zelve in andere strafbepalingen. 

Indien de artikelen mogten behouden blijeen zou hier, even 
als in art. 416, eene uitzondering moeten worden gemaakt 
voor het geval tan noodzakelijkheid, en zou ook de Lehande-
ling tan personen, in rijksopvoedingsgeslichteu en gestichten 
tot bewaring tan gegijzelden in strijd met de loett lijke voor-
schriften , strafbaar gesteld moeten worden. 

de wet niet toelaat. Beter: »in strijd met de wettelijke 
voorschriften". Zie art. 29. 

Eenvoudiger ware het overi'/ens de artikelen op het voor-
beeld tan art. 416 te tereenigen. 

Art. 410 . Op denzelfden grond als de beide vorige 
artikelen kan ook dit artikel wegvallen. Mogt het behouden 
blijven, dan zal ook hier dienen te worden ingevoegd: » of 
op eene wijze in strijd met de wettelijke voorschriften." Zie 
nrt. 414. 

Artt. 409-16 vervallen. 
Ook liet weglaten van art. 413 is onschadelijk 

zoo slechts art. 306 worde gelezen :ds volgt: 
» Hij aan wiens schuld te wijten is, dat iemand 
wederrechtelijk van de vrijhei! beroofd wordt 
of beroofd blijft, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste drie maanden of geldboete van 
ten hoogste drie honderd gulden. 

Indien. . . zwaar lichamelijk letsel . .negen 
maanden. 

Indien . . . den dood . . . een jaar". 
Door deze redactie, in verband met art. 54, 

wordt tegen den overdreven ambtsijver van den 
ambtenaar nog strenger gewaakt dan door het 
oude art 413. vervalt de limitatieve redactie 
van dit laatste artikel en wordt tevens tus-
schen de artt. 304 en 306 de meest gewenschte 
verhouding verkregen. 

Art. 417. Tegen het hier omschreven feit wordt vol-
doende voorzien door art 211, juncto art. 54, óf wel door 
strafverzwaring bij eene nieuwe alinea in art. 211 , welke 
dan zou moeten luiden: » De ambtenaar die het feit pleegt 
of toelaat enz." Tegen culpa van ambtenaren kan door 
disciplinaire maatregelen worden gewaakt. 

De bepaling kan, ook na het vervallen der 
drie vorige artikelen, niet worden gemist. De 
daad van den met de bewaking belasten ainbte-
naar, die iemand *laat ontsnappen", is eene 
geheel andere dan die van den niet ambtenaar, 
die bevrijdt; alleen de eerste kan »doen door 
laten" en het mislrijf plegen door eene zuiver 
passieve houding. Het ware dus onvoldoende aan 
art. 211 eene zinsnede toe te voegen, straf be-
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palende tegen den ambtenaar die het feil pleegt 
of toelaat; de hier bedoelde ambtenaar pleegt 
niet, althans behoeft niet te plegen , hetzelfde 
feit om strafbaar te zijn. De woorden » of bij 
zijne bevrijding of zelfbevrijding behulpzaam is", 
zijn, met het oog op art. 211, dat hier niet 
van toepassing moet wezen, aan art. 417 toe-
gevoegd Van medeplichtigheid in 't algemeen 
kan hier niet gesproken worden, daar zelfbe-
vrijding geen misdrijf is. 

Art. 418. De Cominisie acht het artikel overbodig. 
Arresatie op bevel van het politiek gezag zal wel altijd 
zijn op bevel van een Minister; het feit valt dus reeds 
onder art. 389 , n°. 4. Tegen de culpa van den Minister 
behoort, gelijk reeds gezegd is, in dit Wetboek gewaakt 
te worden door het opnemen van art. 3 , lit. ƒ , der wet 
op de ministeriële verantwoordelijkheid. 

Tegen het artikel, zooals het nu luidt, bestaan oteri-
gens gewigtige bezwaren. In dit artikel zijn schuld en 
opzet niet onderscheiden (zie Memorie van Toelichting p. 189). 
In strijd met het stelsel der wet is dus hier alleen getan-
genisstraf bedreigd legen een culpoos delict. Bovendien 
zegt de Grondwet, waarnaar in dit artikel wordt verwe-
zen, dat de kennisgeving aan het bevoegd gezag terstond 
zal geschieden. Deze uitdrukking is echter voor een straf-
wet'te onbepaald en zou, bij behoud van het artikel, door 
een meer zeker voorschrift moeten worden vervangen. Men 
zou bijv. dit bezwaar kunnen vermijden door alleen straf-
baar te stellen hem die den gearresteerde niet binnen den 
tijd van drie dagen aan den plaatselijken regter overlevert. 

Overeenkomstig de juiste opmerking der 
Commissie en in verband met het herstelde 
art. 396 Staatscommissie is de bepaling ver-
vallen. 

Art. 4 1 9 , n°. 2 , zou , zooals het luidde , 
slechts onder de overtredingen eene plaats 
kunnen vinden. Door den gewijzigden inhoud 
is, onafhankelijk van latere wettelijke voor-
ziening, de individueele vrijheid zooveel mo-

' gelijk gewaarborgd. 

Art. 4 2 0 , n°. 1. Hier moet ook gewag gemaakt wor-
den van eene Rijkswerkinrigting. Eveneens van krank* 
zinnigengestichten (zie art. 18 der wet van 1841). 

Nc. 2. Nevens het register dient hier vermeld te worden 
de akte waarvan de wet de inschrijving vordert. De 
exhibitie kan noodig zijn ter vergelijking met het register. 

De Rijkswerkinrichting is een » gesticht be-
stemd tot opsluiting van veroordeelden ", zoodat 
afzonderlijke vermelding onnoodig is. 

Aan de beide andere opmerkingen is gevolg 
gegeven. 

Wat n°. 1 van het oude artikel betreft, dat 
verzuim is op zich zelf slechts eene overtreding 
en moet, ook zonder opzet, strafbaar zijn. 
Daarom is dat n°. hier weggelaten en naar de 
overtredingen overgebracht (461 nieuw). 

Art 421. Het artikel kan vervallen , daar tegen het 
misdrijf reeds voldoende voorzien is door art. 147. Het 
motief (zie Memorie van Toelichting p. 190), dat het feit 
van art. 147 alleen op klagte vervolgbaar is , vervalt in 
het stelsel der Commissie dat ambtshalve vervolging mede-
brengt (zie ad art. 147). Het zou bovendien meer een 
motief zijn voor eene uitzondering bij art. 147 dan voor 
de opneming van het feit als ambtsmisdrijf. Overigens 
komt het der Commissie wel niet twijfelachtig voor, dat 
hij die eens anders woning diens ondanks binnentreedt, 
die woning binnendringt. 

Art. 421 is behouden, omdat het hier een feit 
geldt dat door de ambtelijke hoedanigheid een 
bijzonder karakter bekomt. Men lette op de 
woorden : » met overschrijding zijner bevoegd-
heid of zonder inachtneming der vormen. 

•Handelingen der Staden-Generaal. Bqlaicsn 1879-1880. 
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Alinea 1. Is onder inachtneming der vormen ook be-
grepen het verbaliseren ? Zie art. 3 der wet van 1853 
(Staatsblad n°. 83). Do verbalisering behoort eigenlijk niet 
tot de vormen met het binnentreden gepaard gaande. 

Het verbaliseeren geschiedt na het binnen-
treden en behoort dus, gelijk de Commissie 
terecht opmorkt, niet tot de vormen met het 
binnentreden gepaard gaande ; juist daarom zal 
het gemis van tijdig verbaal niet leiden tot 
de toepassing dezer strafbepaling. 

Alinea 2 is esne gevaarlijke en onpractische bepaling. 
Het is eenerzijds een bron van geschil tusschen den amb-
tenaar en den persoon bij wien de huiszoeking plaats heeft 
en anderzijds een schromelijke belemmering der justitie. 
Het gevolg zal zijn dat het verlof tot huiszoeking, ten 
nadeele van bet belang dat dit artikel wil beschermen, 
in de ruimste termen zal gegeven worden. Bij huiszoeking, 
in geval van betrapping op heeterdaad, weet men boven-
dien niet altijd wat met het misdrijf in verband staat. Ten 
nadeele van het publiek belang zal de ambtenaar te angstig 
worden, uit vrees van zijne bevoegdheid te overtreden. 

Alinea 2 overeenkomstig den wensch der 
Commissie geheel weg te laten ware nietraad-
zaam. Art. 107 Wetboek van Strafvordering 
eischt, in geval eetier toegestane huiszoeking , 
altijd nog eene uitdrukkelijke en speciale mach-
tiging voor het onderzoeken of in beslag nemen 
van papieren. Het is noodig door strafbepaling 
aan dien eisch klem te geven. Intusschen is er 
geen bezwaar de alinea ipsis verbis tot dit geval 
te beperken. 

Art. 4:22. Ofschoon de Commissie volkomen in het ge-
voelen deelt van den Raad van State (advies p. 49), acht 
zij het behoud van het artikel wenscbelijk opdat de ver-
langde regeling des te eerder tot stand kome. 

Art. 422 heeft in terminologie dezelfde wijzi-
gingen ondergaan als de beide volgende artikelen. 

Art. 423 . De ambtenaar der posterijen of tan cenigc 
andere instelling tan vervoer. Beter: J)c ambtenaar van 
eenige openbare instelling van vervoer. Be woorden in den 
vierden regel aan de post of vervallen bij die redactie. 

Opzettelijk opent enz. Lees: opzettelijk en wederregtelijk. 
Immers de bevoegdheid kan den ambtenaren gegeven wor-
den aan de justitie mededeeling te doen van den inhoud 
van aan de post of andere instellingen toevertrouwde 
brieven, of daarvan inzage te nemen. 

2°. Deze alinea moet vervallen. De inhoud van brief-
kaarten en andere ongesloten stukken moet uit den aard 
der verzending geacht worden publiek te zijn. 

Aan deze opmerkingen is gevolg gegeven. 
Bovendien is, met 't oog op de mogelijkheid dat 
ook hier te lande, even als bijv. in Duitsch-
laud, kleine goederen per post vervoerd zullen 
worden, hier en elders het woord «pakket" 
ingevoegd. »Mededeelt" is vervangen door het 
ook in Titel XVII gebezigde > bekend maakt." 

Art 4 2 4 . De ambtenaar enz. Zie ad art. 423. 

De ambtenaar enz. Zie ad art. 423. 

opzettelijk aan een ander dan den regthebbende afgeeft, 
Lees: opzettelijk en wederregtelijk afgeeft. Zie ad art. 423. 

» Opzettelijk aan een ander dan den regthebbende 
afgeeft" vereisch* geene verandering. Zoodra de 
afgifte wederrechtelijk plaats heeft, bijv. waar 
zij had behooren te geschieden aan de justitie, 
is deze en niet meer de geadresseerde de recht-
hebbende. 

2 . Hier wordt ook strafbaar gesteld hij die een brief-
3 kaart zich toeeigent of den inhoud wijzigt. Waarom worden 
t deze feiten niet ook ten aanzien van brieven of andere ge-

sloten stukken met straf bedreigd? De Commissie geeft in 
overweging de beide numeros zameu te trekken onder het 

. hoogste maximum en te lezen: » met gevangenisstraf van 
B ten hoogste vier jaren, indien hij een aan zoodanige in-
I stelling toevertrouwden brief, briefkaart of ander stuk 
j opzettelijk en wederregtelijk afgeeft, vernietigt, wegmaakt, 
{. zich toeeigent, den inhoud wijzigt of eenig daarin ge-

sloten voorwerp zich toeeigent." 

2°. Aan het verlangen is voldaan niet ver-
melding tevens van » pakket. " 

Alinea 2. Zes jaren. De Commissie stelt voor de straf 
'* te brengen op negen jaren. De waarde die gestolen kan 
1 worden kan zeer groot zijn , en de omstauuigheden zijn 
' meestal zeer verzwarend. 

. Alin. 2. De straf kan, met het oog op andere 
artikelen , (zie b. v. 397) niet verzwaard worden. 

Art. 425 . De ambtenaar — belast persoon. Lees liever: 
r * De ambtenaar der lelegraphic of' eenig ander persoon met 

het toezigt op oj met de dienst van — belast wordt gestraft". 
Opzettlijk Lees opzettelijk en toederregtelijk. Zieadartt. 

' 423 en 424. 
2°. Waarom niet hier, even als in art. 424 2°., zich 

1 toeeigent? Het belang van toeëigening kan bij telegram-
> men evenzeer als bij briefkaarten bestaan. 
r 

Ook aan deze opmerkingen is voldaan, met 
vervanging tevens van »mededeelt" dour » be-
kendmaakt" gelijk in art. 423. 

Art. 42G. » of hem daarbij als medeplichtige 
ter zijde slaat", zie ad art. 397 en ad art 54. 

Art. 42». Het artikel (overgenomen uit art. 33 alin. 3 
. coll. art. 25 der \ ostwet van 1850) staat geheel in ver-

band met de bepalingen omtrent verboden brieven vervoer. 
, Het feit draagt het karakter eeuer overtreding en is , 
J zoover het anderen als ambtenaren betreft, zeer stellig 
[ geen ambtsmisdrijf. Het is daarom raadzaam het artikel 

niet in het wetboek over te nemen. 

Art. 427 vervalt, als dragende het karakter 
eener overtreding. Intrekking van den verleenden 
vrijdom van port is overigens tegen dit bedrijf 
een genoegzaam wapen. 

Art. 428. Opzettelijk. De redactie van art. 431 ver-
dient de voorkeur boven die van dit artikel. De Commissie 
ziet althans geen reden om in het eene geval » opzettelijk 
deelneemt" vóór en in liet andere na de woorden middellijk 
of onmiddellijk te plaatsen. 

Het woord opzettelijk is ingevolge den wenk 
der Commissie verplaatst. 

Art. 431 . In art. 75 der militiewet wordt ruimer ge-
sproken van ambtenaren die op eenigerlei wijze bij de uit-
voering van de wet betrokken zijn ; hier meer beperkt van 
werkzaamheid bij de keuring of toelating van nummerver-
wisselaars of plaatsvervangers der militie. Is nu het artikel 
wel volledig? En zal het de strafbepaling van art. 187 
n°. 3 der militiewet geheel vervangen ? 

Geldboete van ten hoogste zes honderd gulden. De Couimis-
sie zou het maximum willen gelijk stellen aan dat van art. 
428. De feiten zijn van denzelfdeu aard en de ambtenaar 
kan ook hier door knoeijerij aan anderen groote schade 
en aan zich zelven groote winsten bezorgen. 

Terecht merkt de Commissie op, dat de feiten 
die hier en die welke in art. 428 strafbaar zijn 
gesteld, van denzelfden aard zijn. Beide zijn 
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dan ook tot één artikel vereenigd met dezelfde 
straf. Doch de/.o gelijkstelling is alleen j u i s t , 
voorzoover het ambtenaren gelat die het bestuur 
of toezicht uitoefenen hetzij over de keuring of 
toelating der plaatsvervangers en nummerver-
wisselaars, hetzij over aannemingen en leveran-
tien. Deze ambtenaren zouden , ouk zonder wet-
tehjk verbod , niet kuunen ignoreeren dat zij 
zich in eene valsclie positie en hunne onpartij-
digheid in gevaar brengen. Gaat de militiewet 
verder en verbiedt zij het bezorgen van pluats-
vervangers, onder anderen, aan alle krijgslieden, 
eau is dit een zuiver wetsdtVict, dal niet met 
het hier omschreven ambtsmisdrijf mag worden 
gelijkgesteld. 

Art . <I33. Zie ad art. 449. 
art. 433 moeten wegvallen. 

Vervalt d i t ' dan zou ook 

Art. 449 vervalt niet. Intusschen is door de 
gewijzigde reductie van beide artikelei. beproeld 
de bezwaren zooveel mogelijk weg te nemen. 
Zie ad ait . 449. 

Na zijne laatste aanmonsteriiig. Voor visschersvaartuigeu 
bestaat geene verpligte uanmonsiering. De ambtenaar dus, 
die een schepeling aanmoiistert met de wetenschap dat iiij 
van een visschersvaartuig is gedeserteerd, maar zonuer ooit 
vroeger aangemoiisterd te zijn, is niet strafbaar. 

> na zijne laatste aanmonstering". Door de 
gewijzigde reductie [aan zijne verbintenis) ver-
valt liet bezwaar. 

Hee/t tereijt gestaan. Waarom niet hier (en ook in art. 
449) straf hecjt Ondergaan? Het antwoord van den Minister 
(rapport, pag. 35) is niet afdoende. Het doel wordt niet 
bereikt, want men kan met den schepeling, als bij maar 
heeft teregt gestaan, ook al is de straf niet o n d e r a a n en 
ook niet verjaard, terstond een nieuw contract aangaan. 

» Heeft terecht gestaan". Door de wijziging 
van liet artikel kan bet eerste fait justijtcattj 
geheel vervallen. 

Ook na net mondeling overleg met den Minister blijft 
de Commissie van oordeel uat dit artikel behoort te ver-
vallen. 

Art . 4 3 4 . Dit artikel kan , volgens bet gevoelen der 
Commissie, algemeen woruen gemaakt en worden gelezen: 

» Bij veroordeelmg ter zake van een der in dezi-u utel 
omschreven misurijven kan ontzetting van een of meerder 
in art. 3(5, n°. 1—5, vermelde regteu worden uitgesproken " 
Zie ad art. 115. 

Zie ad art. 115 en 25G. Ontzetting van de 
vaderlijke macut is verwijderd en daar.ioor 
samensmelting der beide alinea's mogelijk ge -
maakt. 

Hue de Commissie kan wenscheu dut een 
ainutenaar die bijvoorue» ld een gevangene culpd 
laat ontsnappen , daarom de vaderlijke mueut 
over zijne kiuueren zou kunnen, verliezen , is den 
Minister niet duidelijk. 

De commissie meent dat de rechter ook wel zal kuni.en 
beoor.ieelen , wanneer een bijkomende straf gepast is. ftog-
thans is tegen de reductie oer Regering geen bezwaar. 

TITEL XXXI. 

De Memorie van Toelichting geeft (pag. 192) eene efi-
nitie van opvurendin. De Commissie acht het niet overbo dg 
haar op te nemen in titel IX van het Eerste Boek. 

Opvarenden, zie urt. 92, nieuw 2.1e en 3de lid. 
Daar de schipper niet onder » opvarenden " 

begrepen i s , was eene kleine wijziging nood-
zukelijk in de artikelen 43G , 4(59 en 529. In 
de twee laatsto artikelen is ook de Knipper ver-
meld , in art. 43G i s , evenals reeds in 435 ge-
scliied was , de ruime uitdrukking gekozen: 
een der zich op het aangevallen vaartuig bevin-
dendc personen." 

Art. 4 1 » . Kaapbrief. Beter Kaperbrief. 
De Frunsclie wet van 10 April 1825 (Loi pour la süreté 

de la navigation et du commerce maritime) art. 3 , n°. 2 , 
straft den inlander, die met vergunning der Regering een 
kaperbrief van eene vreemde Mogendheid hebbende aange-
nomen, jegens Fransche schepen, hunne bemanning of 
lading daden van geweld pleegt. Uit art. 435 laatste alinea 
volgt straffeloosheid van dit feit, tenzij er speciaal in de 
brieven in voorzien wordt. Is dit wel ju i s t? 

Hij die met machtiging der Regeering een 
kaperbrief van eene vreemde mogendheid aan-
neemt , en vervolgens geweld pleegt tegen 
Nederlandsche schepen , valt ongetwijfeld in de 
termen van dit ar t ikel , als overschrijdende de 
hem verleende machtiging. Daartoe is het niet 
noodig, gelijk de Commissie onderstelt , dat 
in dit feit bij de brieven speciaal voorzien zij. 
De machtiging eener Regeering kan nimmer be-
teekenen dat zij de schepen harer eigene natio-
naliteit goeden pr l s verklaart en strafbaar zijn 
alle daden van geweld gepleegd zonder daartoe 
te zijn gemachtigd. 

Artt . 4 4 4 — 4 5 C . De Commissie, in overeenstemming 
met het gevoelen der meerderheid van hen die zich 
over dit onderwerp in de afdeelingen hebben uitgelaten , 
is van oordeel, dat het ontwerp te ver gaa t , wat betreft 
de straf bepalingen tegen inbreuk op contractuele verplig-
tingen aangaande de zeevisscherij. Poenale sanctie van 
overeenkomsten acht de Commissie niet regtskundig juist 
en niet geregtvaardigd, indien door de contractbreuk niet 
tevens de openbare regtsorde wordt gestoord. Zij is het 
geheel eens met den Raad van S ta te , waar deze zegt 
(zie advies, pag. 50), dat de belangen van meer alge-
nieenen aard, met name die vaninladers, passagiers enz. , 
welke bij de koopvaardijvloot zich zoozeer doen gevoelen, 
niet, of niet in gelijke mate bestaan, waar het geldt de 
r g t i g e naleving der regtsbetrekkingen ten aanzien van 
de vaart ter zeevisscherij. Alleen wanneer <:e contractbreuk 
plaat! grijpt gedurende de reis, verkrijgt het feit een ge-
heel ander en veel ernstiger karakter , omdat in dat geval 
andere belangen dan die der reederij, met name die der 
medeopvarenden, worden geschonden ; het feit wordt, door 
de omstandigheden waaronder het wordt gepleegd, eene 
krenking van de in een geordenden staat noodzakelijke we-
derzijdsehe trouw en van de maatschappelijke regten van 
derden. Krijgt evenwel de handeling haar beslag vóór het 
begin of na het einde der reis, dan ware de straf bepaling 
de bescherming van het particulier belang de- reeders. 
Er is geen overwegende reden , aan algcmeenc maa(schappr-
lijlie belangen ontleend, om de poenale sanctie juist ten 
aanzien van dezen tak van nijverheid bij uitzondering te 
wettigen. Het belang dat hier beschermd zou worden, 
is daarenboven niet zoo veel belangrijker dan andere be-
langeii , bijv. die welke bij den cogst of de suikerindustrie 
zijn betr kken, waaraan eene soortgelijke bescherming 
niet wordt verleend , en waarbij toch contractbreuk even-
zeer kan schaden en eene vervolging voor den burgerlijken 
regter in den regel even nutteloos zal zijn. De bezwaren , 
d.e de reeders van zeevisschersvaartuigeu in den laatsten 
tijd hebben ondervonden , zijn daarenboven waarschijnlijk 
van tijdelijken aard, het gevolg van overdreven concur-
reniie en te hoog opgevoerde exploitatie, bezwaren die de 
r e d e r s zelf door onderlinge overeenkomsten zullen kunnen 
overwinnen. In zoover echter die bezwaren het gevolg 
zijn van den algenieenen strijd tusscheu arbeid en kapitaal , 
is het ook uit een oogpunt van oeconomisch belang niet 
wensciiclijk, dat de strafregter ter gunste van het kapi-
taal tusschenheide trede. 
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Onderscheidene uitdrukkingen van het rap-
port der Gom missie te dezer plaatse geven 
aanleiding tot het vermoeden, alsof de Com-
missie, met voorbijgaan van het betoog ge-
leverd in de Memorie van Toelichting van 
het aanhangig wetsontwerp houdende strafbe-
palingen tot beteugeling van desertie van zee-
visschers, de contractbreuk in de zeevisscherij 
nimmer straf baar zou willen stellen. Toch ware 
dit vermoeden onjuist. De slotsom der Com-
missie is : contractbreuk gedurende de reis 
wel, maar vóór en na de reis niet strafbaar 
te achten. Met betrekking tot desertie van 
zeevisschers na den afloop der reis kan, op 
het voetspoor van het aangehaald wetsont-
werp (zie aldaar Memorie van Toelichting ad 
art. 2), in dit gevoelen worden berust, doch 
desertie nadat men zich voor een zeevisschers-
vaartuig verbonden heeft maar vóórdat de reis is 
aangevangen, kan onmogelijk straffeloos blijven 
(vergel. meergemelde Memorie van Toelichting 
ad art. 1). De Commissie beweert, dat alléén 
gedurende de reis ook andere belangen dan die 
der reederij, met name die der medeopvarenden, 
door de desertie worden geschonden. Maar de 
visseher die door zijn desertie de bemanning 
ontoereikend maakt en het vaartuig belet zee 
te kiezen, benadeelt evenzeer zijne medevis-
schers , als hij die gedurende de reis deserteert. 
Bovendien bedenke men , dat visschersmatrozen 
gewoonlijk niet voor de reis maar voor een 
zekeren tijd worden in dienst genomen, en 
dat gedurende de reis desertie juist het minst 
voorkomt. 

De vergelijking met den landbouw schijnt 
niet juist. Dat in den oogsttijd regelmatig con-
tractbreuk plaats vindt, komt tot dusver hier 
te lande niet voor. 

Ten sterkste moet de Minister opkomen tegen 
de bewering alsof hier de strafrechter ter gunste 
van het kapitaal zou tusschen beide treden, 
anders dan in denzelfden zin waarin hij het 
o. a. doet bij beteugeling van diefstal en bedrog. 
Werkstaking is en blijft een iegelijk vrijgelaten; 
de arbeider moet zelf weten of hij daardoor al 
of niet zijn belang bevordert. Uier echter geldt 
het verbreking van eene nog loopende verbin-
tenis , gewoonlijk gepaard met toeëigening van 
ontvangen handgeld en, wat alles afdoet, eene 
verbreking waarvan in de eerste plaats de mede-
arbeiders de slachtoffers worden. Want als een 
deel der bemanning zich onttrekt, kunnen de 
overigen niet in zee gaan. 

Het hoofdargument is en blijft de analogie met 
de desertie van koopvaardijmatrozen. Dat argu-
ment kan alleen worden bestreden door mis-
kenning van het groot belang der visscherij, 
die, niet minder dan de handel, een allerbe-
langrijkste tak van volkswelvaart is en meer 
en meer worden moge en die in de tegenwoordige 
tijdsomstandigheden aan de hier bedoelde be-
scherming behoefte heeft. 

Ook na het overleg met den Minister meent de Com-
missie bij het hierboven vermelde gevoelen te moeten 
volharden, zooals uit de bij de artikelen te vermelden 
amendementen blijken kan. 

Art. 4 4 4 . Door zich opzettelijk te verwijderen zich ont-
trekt. Beter opzettelijk, door zich te verwijderen, zich ont-
trekt. Volgers de redactie van het ontwerp zou twijfel 
kunnen ontstaan of ook het culpose verzuim strafbaar 
zou wezen. 

2°. Vóór het einde zijner verhindtenis. Lees:gedurende 
de reis. Zie hierboven ad artt. 444—45G. 

Door de vereenvoudigde redactie is het eerste 
bezwaar weggenomen. Van »verwijdering" of 
^afwezigheid" behoeft in de artt. 444—446 

niet gesproken te worden. In art. 440 ligt zij 
in het «niet verder medemaken van de reis" 
opgesloten; in de artt. 444 en 445 moet het geen 
verschil maken of de schipper of schepeling 
reeds al of niet aan boord is geweest. 

De Commissie stelt als ameudement voor, de woorden: 
vóór het einde zijner verbintenis te vervangen door de woor-
den: * gedurende de reis." 

Art. 4 4 5 . 1°. die ten gevolge van opzettelijke afwezigheid. 
Men leze: die opzettelijk ten gevolge van afwezigheid. De 
culpa, moet naar het het gevoelen der Commissie, hier niet 
strafbaar worden gesteld. Wanneer het noodig is kan de 
tuchtwet er in voorzien. Maar het feit is niet van dien 
aard, dat het als misdrijf zou moeteu worden gequalificeerd; 
bovendien zou tegen het stelsel der wet de eenvoudige 
culpa met gevangenis worden gestraft. 

1°. Zie ad art. 444. »Bene reis" is beter 
dan de reis. 

K°. 2 vervalle krachtens de algemeene opmerking ad 
art, 444—456. 

2°. Zie ad art. 444-456. 
De Commissie stelt als amendement voor nc. 2 te doen 

vervallen. 

Art. 4 4 6 . die ten gevolge van opzettelijke afwezigheid. 
Lees: die opzettelijk ten gevolge van afwezigheid. Zie ad 
art. 445. 

2°. De reis. Art. 2 van het ontwerp van wet op de 
zeevisschers (gedrukte stukken zitting 1879—1880, n°. 2) 
heeft reis of een der reizen. Overeenkomstig de boven 
medegedeelde algemeene opmerking kan deze redactie hier 
niet worden overgenomen. Het motief der strafbaarheid 
dat de Commissie erkent, geldt alleen bij contractbreuk 
gedurende de werkelijke reis, niet bij die welke in den 
tusschentijd van twee reizen plaats heeft. 

De nieuwe redactie komt ook hier aan 
het bezwaar der Commissie omtrent den ver-
eischten dolus te gemoet. Zie ook ad art. 444. 

Op zijn standpunt moet de Minister van » eene " 
reis spreken, De uitdrukking » niet verder 
medemaakt" beeft genoegzaam te kennen dat 
hier geenszins aan desertie tusschen twee reizen 
gedacht wordt. Maar het onbepaalde lidwoord 
is noodig omdat visschersmatrozen niet voor 
eene bepaalde reis, maar voor een tijd worden 
aangenomen. 

Art. 4 4 r. Opzettelijk te verwijderen. Lees: te ver wij-
deren opzettelijk. Zie ad art. 444. 

Alin. 2 vervalle. Zie ad art. 445. 

1» 
Hier moet van »afwezigheid" gesproken 
orden; anders ware er dienstweigering. 
Alin. 2 is vervallen, evenals reeds in het 

speciaal wetsontwerp geschied was. 

Art. 4 4 9 . Het artikel is , naa^ het gevoelen der Com-
missie , volstrekt onaannemelijk. Het verband wordt geheel 
uit het oog verloren tusschen de desertie en het nieuwe 
contract, zoodat de schipper ook strafbaar zal zijn als het 
nieuwe contract geen motief voor de desertie was, ja zelfs 
als de indienstneming plaats heeft nadat de verbmdtenis 
reeds lang is afgeloopen of door opzegging had kunnen 
zijn geëindigd. Maar bovendien: de strafbaarstelling van 
den Aederlandschen schipper voor het in dienst nemen 
van een gedeserteerden schepeling is niet te regtvaar-
digen uit een oogpunt van algemeen belang. Dat de sche-
peling , die feitelijk zijn contract verbroktin heeft, weder 
dienst doet verstoort de regtsorde niet en krenkt geen enkel 
maatschappelijk regt. Praeveutief kan de strafbepaling 
zeer zeker grooten invloed uitoefenen , maar uitsluitend als 
eene door niets gewettigde protectie van de reeders niet 
alleen tegen de schepelingen , maar tegen hunne eigene 
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onverstandige concurrentie. Het is echter de vraag of de 
schepeling die, feitelijk zouder werk, hier geen nieuwe 
verhindteiiis zal kunnen sluiten, geen dienst zal zoeken 
onder vreemde vlag, zoodat de buitenlandscho concur-
rentie nog het meeste voordeel zal trekken van deze ge-
vaarlijke inmenging van deu strafwetgever in civielreg* 
telijke verhoudingen. 

Alle deskundigen zullen erkennen dat de 
overvloedige gelegenheid voor ge leserteerde 
schepelingen om weder op een ander schip 
geplaatst ie worden, In groote mate inede-
werkt om het misdrijf van desertie te be-
vorderen. De strafbepalingen tegen desertie 
missen, indien men dezo gelegenheid, voor 
zooveel mogelijk, niet afsnijdt, grootendeels 
haar doel. Acht men het een maatschappelijk 
belang om de desertie van zeelieden door straf-
bepalingen te beteugelen , dan is ook dit artikel 
» uit een oogpunt van algemeen belang" vol-
komen gerechtvaardigd. Trouwens de groote in-
vloed en de preventieve kracht der strafbepa-
ling wordt niet ontkend, doch men hechtdaar-
aan, geheel ten onrechte, het karakter eener 
» door niets gewettigde protectie van de reeders". 
Alleen in het stelsel van hen die elke strafbe-
paling tegen desertie afkeuren (zie ad artt. 
444—446), zou deze karakteristiek passen. De 
vrees, dat buitenlandsche concurrentie van het 
verbod de meeste voordeelen zou trekken, mag, 
zoo men de strafbepaling overigens heilzaam 
acht, niet wegen. "Wordt eerst door algemeene 
strafbepaling een volkomen passend systeem 
verkregen, iedere Staat heeft inmiddels te doen 
wat binnen zijn vermogen ligt. Italië heeft in 
art. 278 van den Codice per la marina mercan-
tile een goed voorbeeld gegeven, dat, in den 
verbeterden vorm die hier wordt voorgedragen , 
navolging verdient. 

Aan het bezwaar dat de indienstneming nog 
strafbaar zou zijn nadat de verbintenis » reeds 
lang is afgeloopen", wordt door de gewijzigde 
redactie te gemoet gekomen. Door den bijge-
voeg'en termijn wordt het eerste faitjustijicatif 
overbodig. 

Yg. overigens art. 4 van meergemeld wets-
oniwerp. 

Het met den Minister gehouden mondeling overleg heeft 
de Commissie niet van zienswijze doen veranderen. Zij 
'blijft van oordeel dat het artikel behoort te vervallen. 

Art. 450 . De schuldige wordt gestra/t. Deze woorden 
«jn overbodig en hinderlijk bij het citeren. 

Zou de consequentie niet eischen dat de bepaling van 
art. 197 indien dit artikel behouden blijft, hier werd 
herhaald ? 

De schuldige. Het nadeel dezer woorden wordt 
niet ingezien. 

Art. 197 is vervallen. 

Art. 451 . De redactie kan, in het belang der aan-
haling, beter luiden als volgt: » Hij, die insubordinatie 
pleegt in vereeniging met een ander wordt als schuldig 
aan muiterij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes jaren; 

met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes 
maanden indien hij" enz. 

De redactie is in overeenstemming gebracht 
metj die van art. 19G. 

Art. 4 5 4 . 2°. De Commissie geeft in overweging hier 
alternatieve geldboete te bedreigen. De schepeling van 
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een zeevisschersvaartuig wordt niet, even als de andere 
schepelingen, eerst disciplinair gestraft. 

Aan den wensch der Commissie is voldaan. 

Art. 4 5 5 , alinea 2. Deze bepaling. Men leze : De be-
faling onder n°. 3 van het eerste lid vermeld. 

Aan de opmerking is gevolg gegeven; de 
woorden » van het eerste lid" zijn echter over-
bodig. 

Art. 457 met het oogmer/t om schelmerij te plegen of 
gepleegde schelmerij te bedekken. Schelmerij is een zeer on-
bestemd begrip, en art. 637 van het Wetboek van Koop-
handel, waarnaar de Memorie van Toelichting pag. 197 
verwijst, geeft geene nadere verklaring. Het is bovendien 
eene uitdrukking die geheel afwijkt van de terminologie 
van het wetboek. De Commissie zou daarom liever willen 
lezen: met het oogmerk om zich of een ander wederregtelijk 
te bevoordeelen. 

Het niet-aanhouden van registers in art. 526 als over-
treding gestraft, moet, indien het in dit artikel geïncri-
mineerde oogmerk aanwezig is, ook als misdrijf strafbaar 
zijn. Soms worden journalen vooruit klaargemaakt meten 
overeenkomstig het doel om het schip te laten stranden. 
De Commissie zou dus willen opnemen de bepaling: » hetzij 
de vereischte dagregisters niet of niet overeenkomstig de 
wettelijke voorschriften gehouden heeft." 

Schelmerij moge een »onbestemd begrip" 
zijn, de uitdrukking schelmerij van den schip-
per, die reeds in het oud-Hollandsch recht 
voorkwam, en vandaar in het Wetboek van 
Koophandel overging, heeft door de rechts-
praktijk eene zeer bepaalde beteekenis. Intus-
schen is er geen bezwaar om zoowel hier als 
in art. 458 de uitdrukking te kiezen » om zich 
of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen of 
zoodanige bevoordeeling te bedekken", en het 
woord »schelmerij" te vermijden. In de zaak 
verandert daardoor niets. 

Aan do opmerking omtrent het dagregister 
is gevolg gegeven. 

»Niet oj"" is uit de redactie der Commissie, 
als overbodig, weggelaten. 

Art. 4 5 8 met het oojmerh enz. Zie ad art. 457. 

Art. 459 . De Memorie van Toelichting zegt (pag. 198): 
> Verlaten met het scheepsvolk 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." Deze verklaring komt der Commissie 
taalkundig onjuist en gewrongen voor. De schipper kan 
niet gezegd worden met zijn scheepsvolk het schip te ver-
laten, indien een ge leelte van het scheepsvolk achterblijft. 
Bovendien zou de handeling van den schipper door het 
bevel om het schip te abandonneren en zijne daarop ge-
volgde verwijdering voltooid zijn, ook indien al het 
scheepsvolk achter bleef. Zou niet aan deze bezwaren 
kunnen tegemoet gekomen worden door den schipper straf-
baar te stellen, die zich van zijn schip verwijdert na zijn 
scheepsvolk gelast of toegestaan te hebben het te verlaten ? 

Art. 459 is naar aanleiding der opmerking 
gewijzigd. 

Art. 401 . De feiten waartegen hier straf wordt be-
dreigd zijn, naar het oordeel der C o m m i s s i e , van dien 
aard , dat zij niet in het wetboek te huis behooren maar in de 
tuchtwet. Is deze niet volledig, dan behoort zij te worden 
aangevuld. Maar de vraag, of de schipper den opvarenden 
datgene verschaft. waartoe hij verpligt was, is van zoo 
bijzouderen en zeer betrekkelijken aard, dat zij beter 
door den raad van tucht, dau door den strafregter kan 
beantwoord worden. 
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Eene m i n d e r h e i d acht het feit, althans indien het op-
zettelijk geschiedt, in sommige gevallen z«er ernstig. Met 
bijvoeging van het woord opzettelijk zou zij het artikel 
willen behouden. 

Met de minderheid is dit feit, in de om-
schrijving waarvan thans het woord «opzettelijk" 
is ingevoegd, in vele gevallen zeer strafwaar-
dig te achten; de bekende geschiedenis van de 
Twcnthe (1856), op welk vaartuig dit feit tot 
muiterij, brandstichting enz. leidde, strekke 
tot bewijs; door de schuld van den schipper 
werden 22 Maleijers tot misdadigers gemaakt. 
De strafrechter is volkomen bij machte de feite-
lijke verhoudingen te beoordeelen, die bij dit 
misdrijf minder ingewikkeld zijn dan bij menig 
ander; in den monsterrol heeft hij daarbij een 
nuttig hulpmiddel. (Vg. art. 397, n°. 8, W. v. K.) 

Art. 469 te behouden en art. 461 te schrappen, 
ware bezwaarlijk te verdedigen. 

Art. 462. Opzettelijk , buiten noodzaak , lees: opzettelijk 
luiten noodzaak. Het begrip opzettelijk moet niet nevens 
buiten noodzaak worden gesteld, maar dit laatste ook be-
heerschen. 

Aan de opmerking is voldaan. 

Art. 4 6 3 . Schip. Waarom hier niet, op den grond 
van de Memorie van Toelichting ad art. 460, vaartuig ? 
Ook op kleine bodems kan het gevaar te groot zijn om 
het feit onder titel XXVII te kunnen begrijpen. Boven-
dien is het niet wenschelijk eene nieuwe uitdrukking 
in de wet te brengen, waardoor een nieuw begrip ver-
klaring zou eischen. Immers er is geen definitie in de wet 
van schip, wel van Nederlandsch schip. De Commissie ziet 
er geen bezwaar in het woord vaartuig te bezigen en aan 
den regter over te laten bij de toepassing der straf de 
schakeringen van strafbaarheid, waartoe het zeer ruime 
begrip aanleiding geeft, in aanmerking te nemen. 

Twee jaren. De straf zal, in overeenstemming met de 
voorgestelde verhooging van het maximum in art. 379, ge-
bragt moeten worden op drie jaren. 

Schip is in vaartuig veranderd. 
De straf is in art. 379 niet hooger dan op 

twee jaren gesteld. 

Art. 464—466 . Ook bier moet het opzet 
worden uitgedrukt. 

Art. 4 6 6 . Waarom wordt hier geen gewag gemaakt 
van den stuurman en den machinist, even als in art 25 l. van 
de tuchtwet van 1879 (Staatsblad n°. 190) ? 

De redactie is gewijzigd. 

Art. 468 . De schipper, lees: de schipper van een Xeder-
landsch schip. Alleen tot hem kan de »wettelijke vorde-
ring" gerigt worden, en dus kan het artikel ook alleen 
op hem van toepassing zijn (zie art. 25 der consulaire wet 
van 25 Julij 1871 {Staatsblad 91). 

Schuld. Beter onachtzaamheid. 

Aan de eerste opmerking is voldaan, doch , 
op de bekende gronden , het woord » schuld" 
gehandhaafd. 

Art. 4 6 9 . nalaat. Lees: opzettelijk nalaat. De culpa 
wordt, zoo noodig, voldoende gestraft in art. 529. Een 
afwijking van het stelsel om voor eenvoudige culpa geene ge-
vangenis te bedreigen is hier bovendien niet geregtvuardigd. 

Het is niet denkbaar, dat de schipper in dat 
geval zou vergeten of CULPA verzuimen hulp te 

verleenen, zoodra hij weet dat het vaartuig of 
de opvarende werkelijk in nood verkeert; dit 
laatste is thans uitgedrukt. Zoodra die weten-
schap bestaat, moet elk gemis van hulpbetoon, 
onder deze omstandigheden , als opzettelijk delic-
tum oinissionis, strafbaar zijn. 

Art. 4 ï 6 . De Commissie zou het zeer wenschelijk 
achten indien hier ook de bevoegdheid kon worden ge-
geven om den schipper en scheepsofficieren de uitoefening 
van hun beroep te ontzeggen. Waarschijnlijk is deze 
bijkomende straf onvermeld gebleven , omdat zij door den 
niad van tucht kan worden uitgesproken. Maar de zaak 
kan buiten disciplinaire vervolging blijven, en dan ware 
het wenschelijk dat de regter de straf zou kunnen toe-
passen. Het valt echter niet te ontkennen dat de praktijk 
tot moeijelijkheden en conflicten aanleiding zou kuunen 
geven. Wanneer bijv. de regter de ontzetting als bij-
komende straf heeft opgelegd en de raad van tucht als 
disciplinaire straf, zal er dan cumulatie plaats grijpen? 
Het karakter der straf is volkomen hetzelfde. De tuchtwet 
zal bij eventuele verandering hierin moeteu voorzien. 

TITEL XXXII. 

Art. 471 . Eene m i n d e r h e i d achtte de specificatie te 
eng. Niet strafbaar wordt nu hij die een door misdrijf 
verkregen voorwerp in huur of in gebruik neemt. Men 
zou daarom willen lezen: koopt, inruilt, in pand neemt 
of om zich te bevoordcelen tot zich neemt. Vergel. § 259 
van het Duitsche wetboek: » oder sonst an sich nimmt.'' — 
De Commiss i e echter is niet voor deze uitbreiding. 
De redactie van het ontwerp noemt de in de praktijk 
voorkomende vormen van strafwaardige heling. Door 
verder te gaan en een algemeenen term in het artikel op 
te nemen , zou men ook vormen van begunstiging treffen 
van zoo weinig gewigt, dat zij niet als misdrijf mogen 
worden gequalificeerd. 

Twee jaren. Het maximum is, naar het gevoelen der 
Commiss ie , te laag, en kan zon Ier bezwaar gebragt 
worden op vier jaren. Begunstiging is dikwijls veel 
gevaarlijker dan medepligtigheid, en men kan met grond 
beweren dat de helers het zijn die den diefstal uitlokken. 
De gelegenheid maakt den dief, maar niet minder de 
van te voren bekende gelegenheid om het gestolene van 
de hand te zetten Vooral in het stelsel der Commissie, dat 
de straf in art. 336 brengt op negen jaren, moet een maxi-
muin van twee jaren voor het maatschappelijk zoo gevaar-
lijke misdrijf der begunstiging veel te laag worden geacht.— 
Eene m i n d e r h e i d der Commiss ie wilde de straf van 
het ontwerp behouden. Gevaarlijker voor ia maatschappij 
moge misschien het misdrijf zijn, het is stellig veel minder 
onzedelijk dan medepligtigiieid. Daarbij mag niet vergeten 
worden , dat de verzwarende omstandigheden van den dief-
stal van geen invloed kunnen zijn op de begunstiging, en 
dat de helers, die het gevaarlijkst zijn en waarvoor men 
juist de strafver :wariug zou wenschelijk achten, juist de 
helers zijn van kleine diefstallen, maar niet de begunstigers 
van aanzienlijke ontvreemdingen. Waar men de begunsti-
ging niet als deelneming aan het misdrijf opvat, mag men 
het feit ook niet met deelneming op ééue lijn stellen. Het 
misdrijf der ontvreemding is voltooid en de heler zelf 
maaKt zich niet schuldig aan een directe inbreuk op het 
vermogensregt van een ander. DJ regtscheunis die hij pleegt 
is eene indirect maatschappelijke, niet eene regtstreeksch 
persoonlijke. Bovendien worden de gevaarlijkste helers, 
in art. 473, zwaarder gestraft. Dat de gewoonte dikwijls 
niet te bewijzen zal zijn mag geen motief zijn om hier de 
straf te verlioogen. Men mag niet straffen voor een feit 
dat men vermoedt, maar niet bewijzen kan. Daarenboven 
heeft de regter de bevoegdheid van ontzetting uit het 
beroep , op zich zelve reeds een zeer zware straf. 

Twee jaren. De gevangenisstraf moet dezelfde 
zijn als die van art. 348 en wordt dus drie jaren. 

De bevoegdheid tot ontzetting uit het beroep 
was niet vernield, maar is thans in art. 473 
opgenomen. 
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Art . 4 7 * . Waarom wordt hier niet vermeld de schen-
king van het vorig artikel? 

Onder verberging zal verstaan moeten worden verberging 
uit winstbejag, maar het blijkt niet duidelijk. Beter ware 
het te lezen: »Hij die opzettelijk zijne tusscheu komst ver-
leent tot de misdrijven bij het vorig artikel omschreven " enz. 

Art. 472 is weggelaten. Al dadelijk wordt 
de aandacht getroffen door de grooto onbestomd-
heid van het begrip » zijne tusscheukomst ver-
leent" in verband beschouwd : 1°. niet de leer 
der medeplichtigheid, 2°. met de omstandigheid 
dat bij andere misdrijven van het » tusschenkumst 
verleenen" gezwegen wordt. Maar er is meer. 
De bepaling maakt onderscheid naarmate er al 
dan niet bij den tusschenpersoou winstbejag 
aanwezig is en wenscht hem in het laatste geval 
zwaarder te straffen. Ten onrechte. iNiet de 
oogmerken van den tusschenpersoou, maar de 
handeling zelve zoo als zij door den dader ge-
pleegd is , moet de strafbepaling des wetgevers 
beheerschen; het oogmerk des tusschenpersoous, 
met andere woorden , de reden die den mede-
plichtige bewoog aan het misdrijf behulpzaam 
te zijn k a n , hier gelijk overal elders, door den 
rechter bij de straftoepassing- in aanmerking 
worden genomen. 

De derde en voornaamste grond tot weglating 
der bepaling ligt in art. 208. Het voorschrift van 
art. 472 , tot begunstiging van den tusschenper-
soon in het leven geroepen ten einde hem lichter 
te straffen , zou in menig geval tot zijn nadeel 
werken. Immers in art. 2U8 wordt onder anderen 
hij die voorwerpen waarop het misdrijf'gepleegd 
is, verbergt, gestraft met ten hoogste 6 maanuen 
gevangenisstraf of geldboete van 300 gulden; 
de tusschenpersoon tot zoodanige verberging 
zou d u s , als medeplichtige, nooit zwaarder dan 
met 4 maanden kunnen worden gestraft, doch 
volgens art. 472 zal hij zelfs één jaar gevangenis-
straf kunnen beloopen , terwijl de hoofdpersoon 
met de Ael/t vrijkomt. 

Het wegvallen van art. 472 heeft het ge-
wenschte gevolg dat het in dat artikel bedoeld 
feit zal zijn medeplichtigheid hetzij aan het mis-
drijf van art. 208 , hetzij aan dat van art. 4 7 1 ; 
het eerste zal het geval zijn als de hoofdpersoon 
niet uit winstbejag, maar met het in art. 208 
bedoelde oogmerk handelt. 

Art . 4 7 3 . Volgens de Memorie van Toelichting (pag. 
200) maakt de gewoonte het afzonderlijk vernielden van 
het vereischte van winslbcjag onnoodig. Het is immers de 
bedoeling dat voor de toepassing van dit artikel nimmer 
het winstbejag zal behoeven bewezen te worden ? 

De bedoeling der Commissie is ook die der 
Regeering. 

Art. 4 7 4 , art. 36 n°. 1—5. Lees art. 36. Juist hier 
kan art. 36 n° 6 dikwijls met vrucht worden toegepast, 
bij voorbeeld ten aanzien van oudroesten en uitdragers. 

Art. 474 OUD (thans 417, 2de lid). Aan den 
wensch is voldaan , met uitzondering van de 
ouderlijke macht. 

TITEL XXXIII. 

Eene m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e was van meening 
dat de strafverhooging bij recidive niet toepasselijk moest 
worden verklaard , indien tijdens het plegen van het misdrijf 
de straf niet is uitgevoerd of kwijtgescholden, en het regt 
tot uitvoering dier straf nog niet is verjaard. Het motief 
der strafverzwaring toch ligt in de omstandigheid, dat de 
ondergane straf hare gepraesumeerde uitwerking heeft 
gemist. Door de herhaling van misdrijf is gebleken dat 
de straf geen uitwerking heeft gehad , en de misdadiger 

legt ipso facto grootere zedelijke verdorvenheid aan den 
d a g , clan waarop de strafwetgever bij het bepalen van het 
quantum der straf had gerekend. Alleen de kwijtschelding 
kan met de ondergane straf worden gelijk gesteld. De 
veroordeelde die gratie verkrijgt wordt door eene noodza-
kelijke regtsfictie vermoed in denzelfden toestand te zijn 
als hij die zijne straf heeft ondergaan. (Men zie hierbij 
§§ 244 en 245 van bet Duitsche Strafwetboek.) 

De C o m m i s s i e deelt indit gevoelen niet. De praesumtie 
der meerdere zedelijke verdorvenheid ligt niet zoozeer in 
het gemis aan verbetering door de straf, dan in het feit 
der herhaling zelve. Terwijl de strafmaat in den regel 
zicli r i g t , wat de subjective zijde der misdrijven aangaat , 
naar den misdaUgen wil 'lie zich in een enkel feit open-
baart, moet de grootere verdorven11eid, die blijkt uit de 
herhaling van gelijksoortige misdrijven, per se zwaarder 
worden gestraft, onafhankelijk van de uitvoering der straf. 
De ondergane veroordeeling is op zich zelf het bewijs der 
meerdere slechtheid, en de regtvaardigitig van eene zwaardere 
straf dan die welke de wetgever als regel heeft aangenomen. 
Het motief der strafverhooging is gelijksoortig aan dat bet-
welk de strafmaat in artikel 66 bepaalt. 

In dezen titel is geene verandering g e -
bracht ; alleen wijziging in de aanhalingen, 
van vroegere wijzigingen het gevolg. 

Ook zijn thans in art. 475 de nieuwe artikelen 
331 en 332 vermeld. 

D e r d e b o e k . 

De Commissie heeft in het algemeen geen bedenking 
tegen de inrichting van het Derde Boek. In beginsel acht 
zij bet stelsel der Regering juist dat hier alleen opgenomen 
worden zoodanige bepalingen, die overal en altijd zullen 
moeten gelden, en niet reeds vervat zijn in die wetten welke 
het een of ander onderwerp van bijzonderen aard regelen. 
Wel is ,\vaar ia de regeling verre van volledig, maar 
uit het wezen zelve der overtreding volgt dat elke rege-
ling onvolledig en tot zekere hoogte willekeurig zal zijn. 
Het grootste be/.waar dat zich hierbij doet gevoelen, 
bestaat, niiar bet oordeel der Commissie, hierin, dat 
de locale wetgever vrij blijft bepalingen vast te stellen 
omtrent alle onder.verpen die in het wei boek niet zijn 
geregeld , niettegenstaande zij van algemeenen aard zijn, 
hetzij omdat de behoefte nog niet is gebleken , hetzij omdat 
de regeling te zeer op ander gebied dan dat derstrafwet-
geving zou ingrijpen , en dus ook de gebods- en verbods-
I epalingen waartegen straf zou bedreigd moeten worden 
beter in de bijzondere wet op hare plaats zijn. Men (leuke 
bijv. aan de regeling der prostitutie. Aan dit bezwaar zou 
alleen kunnen te gemoet gekomen wor.len , indien de legis 
latieve bevoegdheid van den localen wetgever uitdrukkelijk 
was omschreven , in dien zin , dat de beginselen , welke hij bij 
de verschillende voorschriften van algemeenen aard zou 
moeten volgen , eenvormig voor het geheele Rijk bij de 
wet moesten worden vastgesteld , terwijl de toepassing dier 
beginselen naar de verschillende omstandighe :en aan den 
bijzonderen wetgever zelven werd overgelaten. Naar het 
oordeel der Commissie is dit echter eene zaak waarin bij 
de organieke wetten moet worlen voorzien, maar die niet 
in het Strafwetboek kan worden uitgemaakt. De Commissie 
kan dan ook ten slot te , gelijk gezegd i s , in de thans 
voorgestelde inrichting van het Derde Boek berusten. 

TITEL I. 

A r t 4 7 8 . De C o m m i s s i e deelt in het gevoelen van 
den Raad van State (zie advies p. 52) dat baldadigheid een te 
onbepaald begrip is om als straf baar feit te kunnen wordeu 
aangemerkt. Onder baldadigheid wordt bovendien taai -
kundig vooral verstaan de aniinus waarmede feiten, die 
onderling zeer van elkander verschillen , gepleegd kunnen 
worden , maar niet omschrijving van een straf baar feit zelf. 
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Tegen de definitie, door den Raad van Statu voorgesteld, 
bestaat echter, naar de ineeiiing der Commissie, dit over-
wegend bezwaar, dat daaronder schier alle overtredingen 
zouden vallen , zoodat aan den localen wetgever de be-
voegdheid zou ontnomen worden om in een menigte locale 
behoeften naar bevind van omstandigheden te voorzien , 
daar de definitie van baldadigheid zoo ruim is dat. zij alle 
denkbare gevallen dekt. De Commissie zou daarom liever 
willen lezen ; » Hij die in het openbaar uit baldadigheid 
eene handeling verricht, waardoor last, schrik, gevaar 
of nadeel wordt berokkend, wordt als schuldig aan straat 
schenderij gestraft met enz." 

Maar ook met deze omschrijving acht eene m i n d e r h e i d 
in de Co min is ie de bepaling in strijd met goede beginse-
len van strafrecht. Bij overtreding onderzoek te doen naar de 
drijfveer der handelingen gaat niet aan. Daarenboven dienen 
de feiten die men wil straffen behoorlijk omschreven te 
worden. De wetgever behoort duidelijk te bepalen welke 
feiten hij gestraft wil hebben en geen algemeene bepaling 
te maken waarin straf bedreigd wordt tegen alle handelingen 
die het gevolg zijn van eene »eigenaardige wilsuiting", 
zooals de Memorie van Toelichting1 het uitJrukt. Bij zulk 
eene bepaling zou niemand vooruit weten wat strafbaar 
is en wat niet. Juist bij wetsdelicten is dit echter een 
vereischte. Aan de keuromanie zou zeker een einde komen, 
maar de wetgever zelf zou verder gaan dan de ijverigste 
gemeenteraad, en het maximum der straf zou zoo hoog 
moeten zijn , dat zij in geen verhouding bleef tot menige 
soort van baldadigheid, die onder de algemeene bepaling 
zou vallen. 

Geldboete van ten hoogste vijf gulden. De straf is te ligt • 
er zijn feiten , uit baldadigheid gepleegd , die zeer ergerlijk 
en gevaarlijk zijn. Men denke aan het plaatsen van voor-
werpen op de rails om paardentrams te doen ontsporen en 
dergelijkeu. De Commissie zou willen bedreigen: » hechtenis 
van ten hoogste vijftien gulden", en in geval van recidive 
binnen het jaar na het plegen der overtreding , ten einde de 
lastigste straatschenders , die een gewoonte maken van het 
plegen van baldadigheden, naar behooivn te kunnen straifeu : 
» hechtenis van ton hoogste drie dagen en geldboete van 
ten hoogste dertig gulden." 

Dat baldadigheid niet enkel den animits, maar 
ook wel degelijk een feit uitJrukt, wordt erkend 
door de Commissie zelve die , aan het slot harer 
beschouwing, terecht gewaagt van »straat-
schenders die een gewoonte maken van het 
plegen van baldadigheden". 

Overigens heeft de Minister beproefd door ge-
wijzigde redactie de bezwaren weg te nemen. 

Tegen de redactie der Commissie heeft de Mi-
nister drie blezwareu: Vooreerst zijn de woor-
den » tegen personen of goederen" volstrekt noo-
dig ; ten andere mag hier niet van last of schrik 
gesproken worden; eindelijk is het, gelijk deCom-
missie zeer terecht ad art. 515 opmerkt, in 't 
algemeen niet wenschelijk bij overtre iingen het 
bewijs van werkelijk berokkend nadeel teeischen. 
Volgens de redactie der Commissie zouden bijv. 
straf jaar zijn : niet alleen de jongen die als DE 
RUYTER den top van den toren bestijgt, maar 
ook jongens die in hooge hoornen klimmen, 
elkander met sneeuwballen een gevecht leveren , 
in 't algemeen jongens die datgene doen wat 
(al schijnen vele gemeentebesturen dit te ver-
geten) ieder, van wien de wereld later iets ver-
nomen heeft, in zijne jeugd gedaan heeft. Het 
is de aangename plicht van ouderen om'van 
kinderen , ook van die van anderen , eenigen 
last te hebben en te bedenken dat van jongens 
die nooit door baldadigheid iemand doen schrik-
ken , weinig of niets te recht komt. 

Alleen dan trede de politie en , in 't uiterste 
geval, de kantonrechter tusschen beide , wan-
neer tegen derde personen of goederen zooda-
nige baldadigheid wordt gepleegd dat daaruit 
nadeel of gevaar voor derden kan voortvloeien. 

Ar*. 4 7 9 . drie dagen of geldboete van ten hoogste tien 

gulden. De Commissie is met den Kaad van State (advies 
pag. 53) van oordeel dat de straf te ligt is. De schade 
die door dieren aangericht kan worden kan aanzienlijk zijn, 
en ook het gevaar voor de persoonlijke veiligheid kan groot 
zijn. De straf zou zonder bezwaar gebracht kunnen worden 
op hechtenis van ten hoogste zeven dagen of geldboete van ten 
hoogste vijf' en twintig gulden. 

De straf is verhoogd. 

1°. een dier op een mensch aanhitst of. De Commissie 
zou deze woorden willen weglaten. Het feit van aanhitsen 
zonder meer, dat men hier strafbaar wil stellen, valt 
reeds onder het vorig artikel. De bepaling is echter niet 
alleen overbodig maar ook schadelijk, omdat door tegen-
stelling het begrip van baldadigheid zou worden beperkt. 

Weglating der woorden »een dier op een 
mensch aanhitst of" ware niet wenschelijk. Bij 
het stilzwijgen der wet, zou dit feit onder het 
vorig* artikel vallen, maar dit heeft men juist 
niet gewild , omdat liet feit veel ernstiger is 
dan de in art. 478 bedoelde baldadigheid in 't 
algemeen. Tot eene te beperkte uitlegging van 
art. 478 kan de bepaling niet leiden, wanneer, 
gelijk geschiedt, uitdrukkelijk verzekerd wordt 
dat het geval van 479 n°. 1 slechts een casus 
gravior van de overtreding van 't vorig artikel is. 

2°. gevaarlijk. De Commissie wenscht dit woord weg 
te laten. De qualificatie zal in de praktijk tot moeijelijk-
heden aanleiding geven en is naast het»onschadelijk houden" 
ook overbodig. (Zie ook art. 366, n°. 5 , Duitsche Wet-
boek.) (') 

» gevaarlijk" moet blijven. Anders zou bijv. 
ook het feit van art. 515 onder dit artikel 
begrepen zijn. Overigens is in de Memorie van 
Toelichting duidelijk uitgedrukt, dat men hier 
niet met eene abstracte, maar met eene concrete 
eigenschap tr doen heeft, zoodat bijv. ook 
honden onder deze dieren kunnen begrepen zijn. 

Art 1M). De Commissie stelt voor dit artikel eenig-
zins te wijzigen en art. 509 er in op te lossen. Tegen 
art. 509 toch , zoo als het nu is geredigeerd, heeft de Com-
missie ernstige bezwaren. Men straffe den dronkaard die 
het verkeer belemmert of in het openbaar lastig of hin-
derlijk is, maar de dronkenschap op zich zelve strafbaar te 
stellen gaat te ver. De strafbedreiging zou voornamelijk 
de mingegoeden drukken en de dronkenschap der meer met 
aardsche goederen gezegeuden straffeloos laten. Bovendien 
zou de straf dit nadeelig gevolg hebben , dat het beter zou 
wezen den beschonkene in de kroeg te iaten dan, gelijk 
nu niet zelden gebeurt, naar buis te brengen. De Com-
missie zou daarom art. 509 willen doen vervallen en 
art. 480 willen lezen: » Hij die ten gevolge van dronken-
schap eens anders leven , gezondheid of veiligheid bedreigt, 
of in het openbaar het verkeer belemmert of de orde ver-
stoort wordt gestraft met enz. " 

drie dagen of geldboete van ten hoogste tien gulden. 
De straf is naar het oordeel der Commissie veel te ligt. 
Het antwoord van de Regeering aan den Raad van State 
(rapport blz. 36) is niet afdoende. Immers de strafbedrei-
ging moet ook dienen om de zwaardere misdrijven en de 
ernstige gevolgen van onvoorzigtigheid of schuld zooveel 
mogelijk te voorkomen. De Commissie zou ook hier willen 
stellen : » hechtenis van ten hoogste zeven dagen of geld-
boele van ten hoogste vijf en twintig gulden ". De straf 
bij recidive moet dan worden verhoogd. 

(1) Mit Gcldstrafi; bis zu seshzig Mark oder mit Haft bis zu 
vierzehn Tagen wird bestraft: 5». wer Thierc in .Stadten oder 
Dörfen, aul üffentliehcn Wegen, Straszen oder Platzcn, oder an 
anderen Orten, wo sie durch Ausreissen, Schlagen oder auf andere 
Weise Schaden anrichten kunnen, mit Vernachlassigung der erfor-
derlieben Sicherhcitsmassregeln stchen liisst oder 1'üart. 
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Van art. 509 wenscht de Minister geen af-
stand te doen. Wie het daar omschreven feit 
p leegt , geelt aanstoot, evenzeer als hij die 
art. 508 overtreedt. Art. 509 sluit zich ook ge-
heel aan t>ij de terminologie vun tel van plaat-
selijke verordeningen , terwijl de praktische be-
zwareu in de toepassing ondervonden , zullen 
wijken, naar men zich vleien m a g , door de 
strenge recidievebe palingen. 

Overigens heeft de Minister art. 480 , in den 
geest der Commissie , verscherpt door bijvoeging 
der woorden » hetzij in het openbaar het ver-
keer belemmert of de orde verstoort". Ook bij 
behoud van art. 509 is opneming van den casus 
gravior in dit artikel gepast. 

De straf is verhoogd , gelijk ook in het ont-
werp van wet tot beteugeling van het misbruik 
van sterken drank reeds geschied was. 

De Commissie kan niet toegeven dat de dronkaard die 
noch de orde stoort noch het verkeer belemmert meer aan-
.stoot geeft dan de bedrijver van menige andere ouzede-
lijke daad , die toch niet op dien grond alleen gestraft 
wordt. Zij kan dus niet zoo ver gaan als de Regering. Aan 
den anderen kant wenscht zij echter verder te gaan en 
den dronkaard die eens anders leven of gezondheid in gevaar 
brengt, zij het ook bini.enshuis, in alleugevalle te straften , 
niet alleen waar hij han d i n g e n verrigt waarbij bijz ndere 
omzigtigheid of voorzorgen noodig zijn. 

Bij het mondeling overleg heelt de Regeering aan dit 
laatste verlangen voldaan door bijvoeging der woorden : 
D hetzij een anders veiligheid bedreigt". Iutusschen blijft de 
Commissie van meening dat art. 509 behoort te vervallen. 

Alm. 2. wegens dezelfde overtreding. Hier en elders waar 
van recidive sprake is in dit Boek , is het ter vermijding 
van dubbelzinnigheid beter te lezen: wegens de overtreding 
van dit artikel. Men zou anders kunnen deuken dat gelijke 
feiten noodig zijn voor reci ive. 

Wanneer art. 509 behouden mogt worden , zou de straf-
•verzwaring ook moeter. gelden bij voorafgaande veroor-
deeling wegens overtreding van dat ar t ikel , even als in 
art. 509 , tweede lid , ook van de voorafgaande overtreding 
van art. 480 gewag wordt gemaakt. 

De eerste verandering is niet noodig. Ook bij 
verscheidenheid van feiten is er toch , zoo zij 
allen in de/.elfde alinea vallen , slechts éene en 
de/.elfde overtreding. Als daarentegen een artikel 
verschillende nommers of alinea's bevat , wordt 
van overtredingen in plurali gesproken. 

Aan de laatste opmerking is hier, gelijk reeds 
ook in het bijzon.iere wetsontwerp , vol .aan. 

Art. 4 8 1 . De Commissie wenscht dit artikel niet op 
te nemen. Tegen het gevaar, dat door krankzinnigen 
die zonder toezigt zijn zou kunnen ontstaan , belmoren het 
openbaar ministerie en de plaatselijke besturen te waken 
krachtens art. 10, alin. 2 , der wet van 1841. 

In ieder geval zou de redactie van het artikel moeten 
gewijzigd werden, Het blijkt toch niet wie bedoeld wordt 
onder » hij die — laat rondwaren". Men zou moeten lezen : 
» Hij die, belast met het toezigt over een krankzinnige, 
gevaarlijk voor anderen, dezen, zonder opzigt enz." 

Dit artikel behoort inderdaad weg te vallen, 
zoowel op den door de Commissie vermelden 
g rond , alsook omdat art. 273 voor zooveel 
noodig waakt tegen het aan hun lot overlaten 
ciezer ongelukkigen. 

Art. 4 2 1 nieuw. Overeenkomstig den wensch 
der Commissie, aan het slot harer nota uitge-
d ruk t , vindt art. 513 n°. 1-6 der Staatscom-
missie hier weder eeue plaats. N°. 4 isietseen-
voudiger geredigeerd. In n°. 6 zijn de woorden 
» buiten noodzaak " weggelaten. 

Art. 4 8 2 moe t , naar het oordeel der Commissie, ver-
vallen. Wat is niet » uit zijn aard geschikt " om te dienen 
als middel » tot het plegen van misdrijf" ? Vooral ten platte* 
lande is de handhaving der bepaling schier onmogelijk. 
Het artikel is analoog aan art. 471, n°. 7 , Code Pdnal , 
maar dit artikel wordt , naar men meende, slechts zelden 
toegepast. Wil men eene dergelijke bepaling behouden, 
dan zou betere omschrijving onmisbaar zijn. 

Het artikel is vervallen. 

Art. 4 8 3 . Ook dit artikel acht de Commissie onnoo-
dig. De dieven zullen hunne valsche sleutels wel niet bij 
smeden of slotenmakers bestellen , en hij die valsche sleu-
tels wil vervaardigen , zal zich niet laten afschrikken door 
eene geldboete van vijftig gulden. Bovendien gaat het 
artikel niet ver genoeg , want zoogenaamde keizers, loo-
pers en passepartouts zullen desniettegenstaande ongehin-
derd kunnen gemaakt worden. Maar het artikel zal aan 
den anderen kant hoogst lastig zijn voor de smeden en 
slotenmakers, want de minste onvoorzichtigheid zal straf-
baar zijn , en hoe zullen zij zich altijd kunnen vergewissen 
of de ontvangen last werkelijk uitgaat van den regthebbende? 

Blijft het artikel behouden, dan zou het tcelligt beter 
zijn te gewagen van den huurder » of gebruiker " , dan van 
den regthebbende. liet kan b. v. twijfelachtig zijn of de 
eigenaar van een verhuurd, huis regthebbende is. Bovendien 
ware eene uitbreiding wenschclijk in den zin van art. 369, 
u\ 1, Du.itsche Wetboek. (') 

Het artikel is vervallen. 

Art. 4 8 4 . burgemeester. De Commissie zou , ter ver-
mijding van last in groote gemeenten, willen bijvoegen : 
» of commissaris van politie ". 

De Commissie zou voorts willen herstellen art. 502 , 
n° s . 3 en 4 , der Staatscommissie (vergl. art. 10, Titel 2 , 
Code Rural). Het waken tegen brandgevaar is zeer zeker 
een onderwerp van algemeen belang en derhalve van Rijks-
wetgeving. 

Het kan zijn dat de Burgemeester de beslis-
sing liever aan een ander beambte, bijv. aan 
den chef der brandweer overlaat. Beter dus 
»of van den door dezen aangewezen ambtenaar" 
evenals in art. 492. 

Art . 4 3 6 nieuw komt overeen met art. 502 n°. 3 
en 4 Staatscommissie. 

Art . 4»*5 vervalt. De wet krachtens welke 
dit voorschrift gegeven wordt , bedreige zelve 
de straf. 

TITEL II. 

Art. 48G. De Memorie van Toelichting (blz. 207), 
zegt da t , niet alleen wanneer geheimhouding is opgelegd, 
maar zelfs wanneer het Staatsbelang de geheimhouding 
gebiedt , het feit strafbaar is. Dit g a a t , naar het oordeel 
der Commissie, te ver. Het zal bovendien dikwijls moeije-
lijk zijn uit te maken wat geheime Regeringsbescheiden 
zijn , wanneer geheimhouding niet uitdrukkelijk is opge-
legd. De Commissie zou de overtreding sub u°. 1 willen 
beperken tot die Regeringsbescheiden, waarvan het be-
voegd gezag de geheimhouding bevolen heeft. 

Ter wegneming van de bedenking wordt 
het onder n°. 1 bedoelde feit, als ar t . 460 nieuw , 
onder de ambtsovertredingen opgenomen. 

Beperking tot die bescheiden waarvan geheim-
houding bevolen is, ware min practisch en ook 
onjuist, want dan is art. 291 toepasselijk. 

(1) Mit Geldstrafe bis zu cin lmndert Mark oder mi; Haft bis 
zu vier VVochen worden bestraft: 1". öchlosser, wclrhcohnc obrig-
keitlieher Anweisung oder ohne Gcnelimigiing des Iuhabers eincr 
Wohnung Sclilüssel zu Zimniern oder Uehaltnisscn in der letzteren 
anfertigen oder Schlösser an dcnsclben üffnen, oline Genehmiaung 
des Hausbesitzers oder seines Stellvertreters einen Hausschliisscl 
anfertigen, oder obne Erlaubniss der 1'olizeibeiiürde Xaeliselilussel 
oder Dietriclie verabfolgen. 
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Vaststelling van een ni 

Art. 487 . De Memorie van Toelichting (blz. 207), 
eischt bekendheid met de valschheid der alarmkreten en 
signalen. Dit dient de wet zelve uit te drukken. Hetarti-
kel zou anders ook toepasselijk zijn bijv. op hem , die, 
een ander brand hoorende roepen , te goeder trouw mee-
roept, niet wetende dat de kreet valsch is. Maar uit de 
noodzakelijkheid om hier de wetenschap der valschheid als 
een element van het strafbaar feit op te nemen , blijkt te-
vens dat niet aan eene overtreding maar aan een misdrijf 
moet worden gedacht. De Commissie zou dan ook het ar-
tikel willen overbrengen in den Vdeu Titel van het Tweede 
Boek, en het aldus willen lezen : » Met gevangenisstraf 
van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoog-
ste vijftig gulden wordt gestraft hij, die opzettelijk door 
valsidie alarmkreten of signalen de rust verstoort." 

Indien het artikel hier behouden mogt worden, zou 
toch het maximum gebracht moeten worden op: »hech-
teuis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten 
hoogste vijftig gul len " Het maken van valsche alarm-
kreten of liet maken van valsche signalen kan groot 
gevaar doen ontstaan. Men denke aan het geval dat 
» brand'' wordt geroepen in een vollen schouwburg of, 
gelijk zich onlangs aan den Helder heeft voorgedaan , het 
signaal gegeven wordt als van een schip in nood. 

Aan de juiste opmerking wordt door art 
142 nieuw voldaan. 

Art. 488 . Aachtelijke is wat aan den nacht eigen, gelijk 
is, en dus bier onjuist. Men leze » rumoer of burenge-
rucht waardoor de nachtrust kan worden verstoord ". 

Ook aan deze opmerking wordt voldaan. 

Art. 4 8 9 moet in het stelsel der Commissie, bij artt. 150 
en 151 omwikkeld, vervallen. 

Als het artikel behouden blijft moet in de tweede alinea 
voor de woorden ; » is veroordeeld " , ingevoegd worden : 
onherroepelijk. 

Art. 429 — 31 nieuio Zie ad artt. 150 en 151 

De Commissie stelt als amendement voor, in art. 429 
nieuw te lezen in plaats van: » hij die in 't openbaar be-
del t" : » iiij die in 't openbaar zonder noodzaak bedelt." 

Art. -190, 1°., adellijken titel. Lees adellijken of ambts 
titel. Het we lerregtelijk voeren van een ambtstitel is vol-
gens het ontwerp ten onregte niet strafbaar. Van een 
beroepst\\e\ kan beier in art. 492 gewag worden gemaakt. 

Urdt'slceken. Lees ordeleehen. 
Den ambtsï'AeX hier en den bero/'pstHe] in art. 

492 op te nemen, ware, wegens het verschil 
in de straf, onbillijk. Aan hunne vermelding 
i estaat ook geene behoefte. Artt. 217 en 492 
en voorts de bepalingen betreffende valschheid, 
oplichting enz. zijn voldoende. Als geen dier 
artikelen van toepassing is, waarin ligt dan de 
stiat'wiiardigheid? 

2°. aanneemt. bVter aanneemt of draagt. Het antwoord 
der Reyermg aan den Raad van State (rapport pag. 38), 
die evene-ns het dragen strafbaar wilde gesteld zien, komt 
der Commissie niet afdoende voor. Het dragen kan niet 
alleen eene aanwijzing zijn van de aanneming zonder 
's Konings verluf, maar het kan ook zonder eeniy regt ge-
schieden en is dun nog gevaarlijker en nog meer strafwaardig. 

aanneemt. Dit artikel geeft sanctie aan art. 
65 der Grondwet en mag niet verder gaan. 
Als de President der Negerrepubliek Liberia een 
ridderorde instelt, waarvan liet distinctief bestaat 
in het dragen van een rok, zullen dan de Neder-
landers die zonder 's Konings verlof een rok 
dragen strafbaar zijn ? 

Gevaar vi,or oplichting is zoo groot niet. Het 
publiek heeft ten vorigen jare wel geleerd dat 
een ridderlint geen bewijs van eerlijkheid is. 

25.] 
Wetboek van Strafregt. 

Art. 360, n". 8, van het Duitsche wetboek (') straft ook 
het opgeven van een valschen naam aan het bevoegd gezag. 
Eene dergelijke bepaling zou de Commissie zeer wenschelijk 
achten; het is immers een zeer gevaarlijk feit, dut in 
België (zie art. 231 Code Pénal Beige,) zelfs als misdrijf 
wordt beschouwd. 

Eene bepaling in den geest van art. 360 n° 8 
Duitschland wordt opgenomen. 

Art. 4 9 1 . Logementhouders is naar het oordeel der 
Commissie te beperkt. Beter: » zij die er hun bedrijf van 
maken aan personen nachtverblijf te verschaffen." 

De Commiss ie zou hier art. 546 der Staatscommissie 
willen herstellen. (Zie advies van den Raad van State p. 53). 
Dat opkoopers en tagrijns geen registers zouden kunnen 
houden kan moeijelijk worden volgehouden tegenover het 
feit dat het tegenwoordig, althans in sommige gemeenten, 
werkelijk geschiedt. — Eene m i n d e r h e i d had tegen het 
herstel van het bedoelde artikel bezwaar, op grond dat 
het onpraktisch en onbillijk zou zijn, van alle dergelijke 
kleine kooplieden het nakomen dezer bepaling te vorderen. 

Art. 491. Aan de beide opmerkingen is vol-
daan. Zie 434 nieuw. Door de bijvoeging » winkeU 
houdende" is aan het bezwaar der minderheid 
tegemoet gekomen. 

Art. 4 9 2 . dat beroep uitoefent. Men voege hierbij: of 
den aan dat beroep verbonden titel voert. Alleen ten opzigte 
van artsen is het wederregtelijk voeren van den beroeps-
titel verboden (zie art. 3 , in verband met art. 19 der wet 
van 1 Juuij 1865, Staatsblad n°. 60); bet feit kan echter 
ook bij andere beroepen bedenkelijk zijn: bijv. indien een 
zaakwaarnemer zich advocaat noemt. 

Zie boven ad art. 490. 

Art. 4 9 4 . vervaardigt of verspreidt. De Commissie zou 
willen lezen: •» vrvaardigt. verspreidt o f in voorraad heeft." 
Het gevaar voor circulatie is ook in het laatste ge-
val aanwezig. 

Ook het namaken van munt zonder oogmerk om 
die voor echt en onvervalscht uit te ^ even verdient straf-
baar te worden gesteld. Zie de opmerking ad art. 230. 

Aan de beide opmerkingen is gevolg gegeven. 

Art. 495 . Eene m i n d e r h e i d der Commiss i e 
wenscht deze bepaling te doen vervallen. Volgens haar is het 
de pligt van een eerlijk koopman zoolang mogelijk te trachten 
aan zijne verpligtingen te voldoen ; het feit, dat hij zelf 
zijn faillissement niet geprovoceerd heeft, moet men dus niet 
strafbaar stellen. — De Commiss i e acht het strafwetboek 
niet de plaats om deze vraag van faillietenregt te be-
slissen. Zoolang de verpligting van art. 705 Wetboek van 
Koophandel bestaat is het rationeel daaraan eene poenale 
sanctie te verleeuen. Mogt bij eventuele herziening van 
het wetboek de verpligting vervallen, dan zou daardoor 
tevens de toepasselijklieid van dit artikel der strafwet 
ophouden. 

Met de meerderheid der Commissie wenscht 
de Minister het artikel te behouden. 

Het feit bij art. 374 strafbaar gesteld behoort, volgens 
het aangeteekende bij dat artikel, onder de overtredingen 
te worden opgenomen. Het zou hier eene geschikte plaats 
kunnen vinden. 

Het bij art. 374 strafbaar gestelde feit is thans 
opgenomen als art. 439 nieuw. 

(1) Mit Geldstrafe bis zu ein hundert fünfzig Mark oder mit 
Haft wird bestraft: 8» wer sich eines ihra nicht zukoni-
menden Namens einem zustandigen Beamten gegenüber bedient. 
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Vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafregt. 

A r t 4 » « . Zoo als het artikel luidt straft het , tegen 
de bedoeling, ook hem die geen aangilte doet, omdat hij 
geen lijk ontdekt heeft. Het ware daarom beter te lezen: 
»Hij die, een lijk ontdekt hebbende, daarvan geen aan-
gifte doet, " enz. 

De Commissie is echter van oordeel dat het beter is het 
artikel niet in het wetboek op te nemen. Alleen de moor 
denaar of zijn medepligtige hebben er belang bij geen 
aangifte van gevonden lijken to doen; het publiek is in 
den regel ijverig genoeg om de ontdekking bekend te 
maken. De behoefte aan eene strafbepaling is niet gebleken, 
maar ware zij noodig, dan zou zij welligt beter in de 
begrafeuiswet op hare plaats zijn. 

Arl. 496 i s , op de gronden der Commissie, 
vervallen. 

TITEL III. 

A r t 4 0 7 . De Commissie is van gevoelen, dat het beter 
is het artikel te doen vervallen. Het geldt hier eene prin-
cipieele vraag, die niet noodzakelijk in het strafwetboek 
behoeft te worden beslist en waaromtrent in de Kamer 
groot verschil van gevoelen heer cht. (Zie Voorloopig Ver-
slag omtrent het wetsontwerp tot herziening der wet van 
6 Maart 1818. Gedrukte s tukken, Zitting 1878/79 n°. 4 0 ) . 
Volgens de Commissie is het artikel, hoe men ook denken 
moge over de vraag of de Koning strafwetgeven de magt 
heeft, in eik geval ondoelmatig, omdat het meer rationeel 
is , overeenkomstig het gevoelen van den Raad van State 
(advies pag. 53) , aan de wetten, tot wier uitvoering alge-
meene maatregelen van inwendig bestuur noodig zijn, 
over te laten de straü'en tegen de overtreding dier ma t-
regelen vast te stellen. 

Art. 497 is weggelaten. Eene andere oplos-
sing wordt voorbereid. Dat de Kegeering in 
jure constitiiendo het gevoelen deelt, dat de 
strafbedreiging behoort voor te komen in de 
wet tot uitvoering waarvan de algemeene maat-
regel dient, is reeds herhaaldelijk gebleken. 
Art. 1 der wet van 6 Maart 1«18 kan worden 
ingetrokken, zoodra het door speciale wetten 
zal zijn overtollig gemaakt. 

Art. 4 0 9 . De redactie moet, ten einde in overeen-
stemming te blijven met de redactie door de Commissie 
voorgesteld voor art. 212 , luiden als volg t : » Hij die wet-
telijk als ge tu ige , als deskundige of als tolk opgeroepen, 
zonder geldige reoen wegblijft" enz. 

De onderscheiding tusschen strafzaken en andere zaken 
is, naar het oordeel der Commissie , niet noodig. Men straft 
hier ligte verzuimen waarbij een onderscheid tusschen de 
publieke zaak en particuliere belangen naauwelijks denk-
baar is. Er is ook geen reden om de thans geldende boete 
te verhoogen; het maximum wordt schier nimmer opge-
legd. De Commissie zou daarom ééne boete willen beihei-
gen van ten hoogste zestig gulden. 

Nog werd opgemerkt dat het wenschelijk zal zijn , bij de 
intrekking der tiians geldende strafbepalingen , de proce-
dure op dezelfde eenvoudige wijze als thans geschiedt, 
zonder uitdrukkelijke dagvaarding , te regelen. 

Arl. 499 is overeenkomstig de opmerkingen 
der Commissie gewijzigd. 

Art . 5 0 0 . Ook hier is, naar het oordeel der Commissie , 
eene boete van zestig gulden voldoende. 

De boete is tot zestig gulden verlaagd. 

Art . 5 0 1 . Overheid. Beter de openbare magt. 

Tegen de vervanging van overheid door open-
lare macht bestaat geen bezwaar. 

Art. 505S. De redactie moet in overeenstemming ge-

bracht worden met die door de Commissie voorgesteld voor 
art. 203. 

Daarbij is het wenschelijk te lezen : » Hij die tmderrc(j-
telijk" enz. Indien het bevoegd gezag bekendmakingen 
aanslaat op plaatsen waar het daartoe geen regt heeft, 
behoort de handeling niet beschermd te worden. Ieder 
oordeele omtrent de regtmatigheid der daden van de over-
heid in deze, en handele suo pericuto. 

Het woord » wederrechtelijk" is ingevoegd. 
Doch nu ook in art. 203. 

Aan het slot van dezen titel zij nog herinnerd aan het 
bij art. 218 medegedeelde gevoelen der Commissie , dat eene 
poenale sanctie van art. 9 der vreemdelingenwet onder de 
overtredingen behoort te worden opgenomen. 

Aan eene poenale sanctie van art. 9 der Vreem-
delingenwet bestaat naar 't oordeel van den 
Minister geene behoefte. Zie zijn antwoord op 
art. 218. 

TITEL IV. 

Art . 5 « 4 . De C o m m i s s i e acht deze bepaling overbo-
dig. In Duitschland moge eene dergelijke strafbedrei-
g ing op hare pla-its zijn , om lat het volk nog niet aan 
de instelling van het bi'rgerlijk huwelijk gewend i s : 
diezelfde reden van conveniöntie geldt niet in ons land. 
Bij ons kent het volk de gt'volgen welke de wet aan het 
burgerlijk huwelijk verbindt,; waarom zal dan de Staat 
zich inlaten met de go !s lienst'ge plegtigheden of de ker-
kelijke wijding, die zij overigens ignoreert? — Eeie m i n -
d e r h e i d d e r C o m m i s s i e .ichtte het gevaarlijk elke 
strafbepaling te doen vervallen. Zij zou bevreesd zijn dat de 
instelling van het burgerlijk huwelijk daardoor in diserediet 
zou geraken, terwijl nog me;r dan thans het geval i s , 
uitsluitend waarde aan de kerkelijke plegtigheid zou wor-
den toegeken I, ten nadeele van den eerbied aan de Staats-
instellmgen verse ml ligl. 

Indien het artikel oehouden blijft zal toch , naar het 
oordeel der Commissie, de redactie eenigzins moeten wor-
den gewijzigd ; zoo als zij nu lui It zou elke godsdienstige 
plegtigheid in huisselijken kring verboden zijn, zonder 
dat daardoor het doel bereikt wordt, dat door de ruime 
redactie blijkbaar beoogd w >r It. Immers het huwelijk bij 
de Israëliet in is niet eeue go lsdiens'ige plegtigheid in den 
stricten zin des woords, en geschiedt ook niet noodzakelijk 
ten overstaan van een geestelijke of voorganger ; het is 
voltrokken door de overga'e van een r ing door den brui-
degom aan de bruid, on Ier net uitspreken van eenige 
sacramentele woorden, in het bijzijn van twee bevoegde 
getuigen. Wil men der.ialve :e j iodsche huwelijksvol-
trekking vóór het sluite i van het ->urgirlijk huwelijk te 
keer gaan , dan zouden uitdrukkelijk de eclitgenooten en 
de getuigen strafbaar moeten geseld worden. 

De Minister acht het niet raadzaam in de 
regeling van dit onderwerp verandering te bren-
gen en kan er dus evenmin toe overgaan om 
de bepaling, eenvou lijr dn aai ctie van art. 136 
B. W., te schrappen, als om haar , met het oog 
op de Israëlitische huwelijken, verder u i t t e 
breiden Gaf men aan het artikel de gewenschte 
uitbreiding, dan zou ten slotte de vader straf-
baar worden die, op den morgen van het huwe-
lijk zijner dochter, eenige tot het huwelijk be-
trekkelijke bijbelplaatsen voorleest. De opmer-
kingen der Commissie zijn dan ook voor den 
Minister eene reden te meer, om de oorspron-
kelijke redactie der Staatscommissie (art 566 van 
haar ontwerp) te herstellen en » h i j " te vervangen 
door * de bedienaar van den godsdienst". 

De Ci mmissie blijft ook na het mondeling overleg met 
den Minister van gevoelen dat dit artikel behoort te ver-
vallen. 
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TITEL V. 

Artt 4 0 5 en 5 0 6 . De Commissie is van oordeel dat 
deze bepalingen niet in het wetboek behooren te worden 
opgenomen. Men maakt hier onbarmhartigheid tot eene 
overtreding en verzwakt daardoor het zedelijkheidsgevoel. 
Het thuisbrengen van verdwaalde kinderen, het helpen 
van personen die in levensgevaar verkeeren is een gned 
werk, geen rechtsverpligting. Het mag inderdaad van 
niemand als plicht gevorderd worden een aan besmettelijke 
ziekte lijdend of met ongedierte bedekt mensch in zijne 
woning op te nemen. 

Wil men de artikelen behouden, dan zou (och de beper-
king van art. 507 : » zonder gevaar voor zich zelf of anderen 
redelijker wijs te hunnen duchten" ook hier toepasselijk 
moeten zijn. 

Deze bepalingen zijn vervallen. In de plaats 
daarvan is als overtreding opgenomen het feit 
dat tot dusver onder de misdrijven tegen de 
persoonlijke vrijheid in art. 301 was vermeld, 
maar alle kenmerken van een wetsdelict draagt 
zoodra het opzet, gelijk behoort, daaruit is 
verwijderd. 

Ar*. SOX Kind. Wanneer houdt een mensch op een 
kind te zijn ? In het Eerste Boek (titel XV) is het begrip 
door het stellen van een vasten ouderdom bepaald. Naar 
analogie van art. 274 zou hier de leeftijd van zeven jaren 
moeten vastgesteld worden. 

Dezen , lees: het. 

Art 50?. Eene m i n d e r h e i d der Commiss ie acht 
ook dit artikel overbodig. De verzuimen die men hier straf-
baar stelt zijn in den regel meer het gevolg van onbeholpen-
heid dan van nalatigheid, en wanneer zij voortspruiten uit 
onbarrnhartigheid, dan is het beter ze over te laten aan de 
verontwaardiging van het publiek dan ze als wetsovertre-
ding te straffen. — De Commiss i e meent daarentegen, 
dat in eene geordende maatschappij als plicht mag worden 
gesteld, dat waar oogenblikkelijk levensgevaar bestaat, 
naar vermogen hulp worde verschaft; terwijl bovendien op 
vele onbarmhartige individuen eene strafbedreiging grooter 
drang zal uitoefenen dan de vrees voor de publieke opinie. 

Indien de dood — volgt. De consequentie van andere 
strafbepalingen in dit Wetboek eischt te lezen: indiende 
dood of zwaar li/chamelijk letsel — volgt. 

De Commiss i e zou hier, ten einde een welbekend voor-
oordeel zooveel mogelijk tegen te gaan , in de wet eene be-
paling willen opnemen g-elijk thans in vele gemeenteveror-
deuingen voorkomt, dat wie iemand in het water of opgehau-
gen vindt hem er dadelijk moet uittrekken of afsnijden. 
De m i n d e r h e i d de r Commiss ie acht, bij behoud van 
art. 507 , eene bijzondere bepaling overbodig ; de meerder-
beid meent echter dat eene speciale, voor elkeen duidelijk 
verstaanbare bepaling ook naast art. 507 wenschelijk zou 
zijn om de ongelukkige dwaling uit te roeijen. De Com-
missie stelt als amendement voor een nieuw artikel op te 
nemen , luidende: » Met hechtenis van ten hoogste eene 
maand of geldboete van ten hoogste honderd gulden wordt, 
gestraft hij die, bij ontdekking van een drenkeling of 
gehangene , niet terstond den drenkeling uit het water 
trekt of den gehangene afsnijdt, indien hij zonder gevaar 
voor zich zelven daartoe bij magte is". 

De consequentie vordert juist dat van zwaar 
lichamelijk letsel gezwegen wordt. Zie art. 318. 

In dit artikel is het wenschelijk een bepaald 
gevolg te eischen om de reden aangevoerd bij 
de bestrijding van de uitbreiding van art. 31b 
tot poging. 

Een speciaal drenkelingartikel, met driemaal 
lagere straf ware niet wel te verdedigen. Toe-

Eassing, casu quo, van art. 507 zal aan het 
edoelde volksvooroordeel even goed een einde 

maken. 

De Commissie handhaaft baar amendement. De lagere 
straf is zeer wel te verdedigen, omdat art. 507 het ver-
zuim straft om hen die blijkbaar leven maar in levensgevaar 
verkeeren te helpen, terwijl de nieuwe overtreding onder-
stelt dat, naar den uiterlijken schijn althans, de dren-
kelingen of gehangenen hebben opgehouden te leven. 
Toepassing van art. 507 zal dan ook in den regel in die 
gevallen wel niet mogelijk zijn. 

TITEL VI. 

De vraag of het wenschelijk is in dit wetboek ook 
strafbepalingen betreffende de prostitutie op te nemen, 
werd in de afdeelingen met eenige uitvoerigheid besproken. 
De C o m m i s s i e is van gevoelen dat bet niet mogelijk is 
te dezer plaatse dit punt afdoende te regelen , omdat derge-
lijke regeling meer zou moeten omvatten dan alleen straf-
bedreiging tegen enkele overtredingen. Hetzij men derhalve 
in deze gewichtige zaak bij de wet zou willen voorzien , 
hetzij men haar zou willen overlaten aan den localen 
wetgever, óf geheel óf alleen voor zoover de toepassing 
betreft van vooraf bij de wet vast te stellen beginselen: 
in ieder geval is het, naar het oordeel der Commissie , volko-
men geregtvaardigd, dat in het ontwerp geene bepalingen 
betreffende de prostitutie zijn opgenomen. 

Eene m i n d e r h e i d der C o m m i s s i e achtte het daar-
entegen wel wenschelijk bepalingen op te nemen tegen het 
houden van loterijen die voor het publiek geen waarborgen 
opleveren; zij zag er tegenover de artt. 512 en 513 eene 
inconsequentie in dat elk voorschrift in dit opzigt ontbreekt. 
Vooral het ergerlijk steeds toenemend misbruik met in 
het openbaar te koop aanbieden van waren met de kans 
daarbij te ontvangen zoogenaamde bons voor min of meer 
hooge prijzen, behoort door den strafwetgever te worden 
beteugeld, omdat niet zelden die aanbiedingen het bedrie-
gelijk middel zijn om zich ten nadeele van het goedge-
loovig publiek te verrijken, zonder dat het mogelijk is 
die handelingen krachtens eenig artikel van het !rtrafwet-
boek te bestraffen. De Commiss i e is van een ander ge-
voelen. Zij is het in hoofdzaak eens met hetgeen door de 
Memorie van Toelichting (pag. 213) wordt aangevoerd. Het 
al of niet geoorloofde der loterij is eene vraag aan den 
eenen kant vau oekonomischen , aan de andere zijde van 
zuiver zedelijken aard, waarmede de strafwetgever zich niet 
moet inlaten , en die welligt het best aan het gezond 
verstand van een ieder wordt overgelaten. 

Art. öOO. Zie ad art. 480. 

Art 510. In de uitoefening van zijn beroep. De be-
paling zal gemakkelijk kunnen ontdoken worden , indien 
een der aanwezigen voor bet kind den sterken drank bestelt. 
Ook zullen de vrouw of de andere huisgenooten van den 
tapper niet onder het bereik van de strafbedreiging 
vallen. De Commissie zou daarom de aangehaalde woor-
deu willen vervangen door: » op eene voor het publiek toe-
gankelijke plaats". Bij de beperking tot de in het artikel om-
schreven gevallen is deze ruimere redactie zonder bezwaar. 

Niet vergezeld door hem onder wiens magt het staat. 
Beter dat zonder toezicht is. Hoe zal de tapper kunnen 
weten onder zolens macht een kind staat ? 

Wat de ontduiking betreft, daarvoor zal dan 
toch altijd een derde noodig zijn. De wetgever 
kan althans beletten dat wat liet meeste voor-
komt, namelijk dat jongelieden , soms school-
gaande kinderen , zonder voorkennis of mede-
werking van derden , zelve bestellen en recht-
streeks, soms per lepel, ontvangen. Overigens, 
indien de tapper , op bestelling van een derde, 
aan het kind toediende, zou hij ook onder het 
artikel vallen. 

In overeenstemming met art. 15 , n°. 1, van 
het bijzonder wetsontwerp is de redactie ge-
wijzigd , zóó , dat thans ook de vrouw en de 
bedienden van den waard door de bepaling ge-
troffen worden. 

Waarom de woorden »niet vergezeld" enz. 
zijn weggelaten , is in de Memorie van Toelich-
ting van het bijzonder wetsontwerp aangewezen. 
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Art. ftll. Eene m i n d e r h e i d der C o m m i s s i e was 
van oordeel dat tegen dierenmishandeling voldoende was 
voorzien door art. 272, en achtte daarnaast eene afzonderlijke 
strafbedreiging onder de overtredingen overbodig. Een 
a n d e r d e e l der Commiss ie wenscht echter hot artikel 
te behouden , omdat ook naast het zwaardere vergrijp van 
mishandeling uit wreedheid eene straf bedreiging tegen de 
feiten in het artikel omschreven , waarbij het, boosaardige 
oogmerk niet behoeft bewezen te worden , geenszins mis-
plaatst of onnoodig is. Indien echter onder de overtredingen 
eene strafbepaling wordt opgenomen, zou de C o m m i s s i e 
er geen bezwaar in zien art. 272 te doen vervallen en 
alleen willen straffen hem » die in het openbaar een dier 
mishandelt". 

Art. 511 moet naast art. 272 behouden blijven. 
Bij de in art. 511 bedoelde feiten wordt geen 
opzet geeischt. 

Art. ,»i:i. 1°. üe bepaling behoort, naar het oordeel 
der Commissie , te vervallen. De Memorie van Toelich-
ting verdedigt haar op grond dat de spelers de speel-
huizen bevorderen. Dit is echter onjuist: men wenscht 
niet zoozeer het hazardspel te treilen als het verschaf-
fen van de gelegenheid tot hazardspel en de verleiding 
welke daarin gelegen is. Met hetzelfde regt zou men tegen 
de gebruikers van sterken drank , ook zonder dat zij ten ge-
volge van dronkenschap strafbaar werden , straf kunnen 
oedreigen op grond dat zij de vermenigvuldiging der tappe-
rijen en daardoor de dronkenschap bevorderen. 

Wordt ook niet in plaatselijke verordeningen 
straf bedreigd tegen hen, die na het sluitings-
uur als gelagtnakende personen in tapperijen 
worden aangetroffen ? Moeten de » heeren " die 
in speelhuizen tot wetsovertreding medewerken, 
van betere conditie zijn ? 

2°. De Commissie zou willen lezen: > hij die , zonder 
verlof van den burgemeester" enz. Het gaat te ver alle 
draaiborden en tombola's op de kermissen of openbare feesten 
onmogelijk te maken. 

Aan de opmerking is voldaan. 

Art. 514. De redactie is, naar het oordeel der Com-
missie , veel te ruim. Bijna altijd wanneer een kind een 
strafbaar feit pleegt, kan' met grond beweerd worden dat 
hij aan wiens wettig gezag het onderworpen is, nagelaten 
heeft datgene waartoe hij bij mafte is; hij kon bijv. altijd 
het kind hebben thuis gehouden. Men leze daarom liever 
»Hij die een aan zijn wettig gezag onderworpen of aan 
zijn opzigt toevertrouwd kind beneden den leeftijd van 
zestien jaren toelaat een strafbaar feit te plegen ofschoon 
hij het had kunnen beletten, wordt gestraft enz." 

Het artikel, eerst ten vorigen jare in het 
ontwerp gebracht, is voor den Minister niet 
aannemelijk en wordt door hem verwijderd. 

Het denkbeeld om ouders of voogden ook 
strafrechtelijk voor vergrijpen van kinderen aan-
sprakelijk te stellen dateert van de oudheid, üok 
in de Staatscommissie werd het, vooral naar 
aanleiding van de Zweedsche wetgeving, uit-
voerig besproken; de slotsom was dat men eene 
bijzondere bepaling niet wenschelijk achtte. 

§ 7, chapitre 3 van het Zweedsche wetboek 
(1864) luidt in de oflicieuse Fransche vertaling 
als volgt: » Les pareuts , les parents adoptifs 
ou autres instituteurs, ou les tuteurs qui auront 
omis d'empöcher celui qui est soumis a leur 
autorité et a leur direction, de perpétrer Fin-
fraction dont ils ont connu Ie projet, quand 
cela pouvait se faire sans dénonciation judi-
ciaire, seront punis conformément au § 4 , (iets 
lager dan de auctor) mais au plus d'un em-
prisonnement de six mois, a moins qu'ils 

n'aient eu en vue do se procurer ainsi des bé-
néfices." 

In het Deensche wetboek (186Ö), hoewel men 
daarbij de Zweedsche wetgeving zorgvuldig 
raadpleegde, werd deze bepaling niet overge-
noinen. 

In Duitschland werd eerst in 187G de in de 
Memorie van Toelichting aangehaalde bepaling 
in het Wetboek gebracht (1). Die opneming was 
een gevolg van adressen eu dagbiadartikelen, 
waarin (in denzelfden geest waarin dit van 
oudsher door sommige lieden, — onder de 
criminalisten vooral door den letterdief JODOCUS 
DAMHOUDBE — is geschied) betoogd werd dat 
de kinderen tegenwoordig veel slechter eu ondeu-
gender zijn, dan wij, uitstekende ouders, dit 
in onze jonge dagen waren. 

Intuaechen is, naar liet bescheiden oordeel 
van den Minister, dergelijke bijzondere bepaling 
met beproefde beginselen van strafrecht in strijd. 

Van twee dingen één. Of de ouders hebben 
van het voorgenomen misdrijf van hun kind 
kennis gedragen, of niet. In het laatste geval 
is het tastbaar onrecht de ouders te straffen. 
Hunne strafbaarheid zou — de Commissie merkt 
het volkomen terecht op — in zich sluiten de 
verplichting om de kinderen dag en nacht op 
te sluiten. 

In het eerste geval heeft men nader te onder-
scheiden. Hebben de ouders al of niet het mis-
drijf van hun kind gewild? Zoo ja, dan k tinnen 
zij onder art. 58, n". 2 vallen, dan namelijk 
wanneer zij, door hunne oogluiking, het kind 
de gelegenheid tot het plegen van het mis-
drijf verschaft hebben. In alle andere gevallen 
passé men des noodt civiel-rechtelijke maatregelen 
toe — beperking, ontzetting van ouderlijke 
macht — voor straf is geen grond. 

Overigens wordt de theoretische juistheid van 
het artikel het Lest gekend door zijne practische 
gevolgen. De Leidsche schoolmeester die, als 
er sneeuw op straat ligt, nalaat de » aan zijn 

.opzicht toevertrouwde kinderen " school te laten 
blijven — waartoe hij toch stellig » bij machte'1'' 
is — zal, als een dier kinderen bij 't naar huis 
gaan de verfoeilijke misdaad begaat met een 
sneeuwbal te werpen, voor een maand worden 
opgesloten. Precies dezelfde straf zou den vader 
wachten onder wiens oog een kind een moord 
pleegt, brandsticht, steelt. 

Ook met de redactie der Commissie kan de 
Minister zich niet vereenigen. Wie het met 
weten toelaat, moet, naar het jus commune , 
soms lichter, soms zwaarder dan met eene 
maand kunnen gestraft worden. Men lost het 
vraagstuk der zoogenaamde passieve complici-
teit niet op door eene algemeeue bepaling, 
waarbij noodige onderscheidingen worden voor-
bijgegaan. 

TITEL VIL 

Art. Ö15. laat loopen. De uitdrukking is dubbelzinnig 
en kan evenzeer beduiden doet loopen, als toelaat dat ge-
loopen wordt. De bedotding is blijkbaar alleen het laatste 
strafbaar te stellen omdat, wanneer het woord in de eerste 
beteekenis wordt opgevat, het feit zou vallen in art. 379. 
Ook behoort het bewijs van gerechtigheid tot het plegen 

(1) Art. 361, n°. 9 (Novelle van 26 Februarjj 1876): Mit Halt 
wird bestraft: Wer Kinder oder andere unter seiner Gcwalt stehende 
Personen, welehe seiner Aufsicht untergegeben sind und zu seiner 
Hausgenossenschaft geboren, von der Begehung von Diebstahlen, 
sowie von der Begehung strafbaren Verletzungcn, der Zoll- oder 
Steuergesetze, oder der Gesetze zura Selmtze der Forsten, der 
Feldfrüchte, der Jagd oder der Fischerei abzuhalten unterlast. 

Die Vorschriften dieser Gesetze über die Uaftbarkeit fiir die den 
Thiiter treffenden Geldstrafen oder anderen Gcldleistungen werden 
hierdurch nicht beriihrt. 

In den Fiillen des n°. 9 kann statt der Haft au f Geldstrafe bis 
zu ein hundert fünfzig Mark erkannt werden. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880. 
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der (land aan den beklaagde te worden opgelegd. Einde-
lijk is bat met het oog op de praktijk niet wenschelijk , 
noch, daar men ljij overtredingen meer het voorkómen 
van schade bedoelt, rationeel on TOOT de strafbaarheid 
het toebrengen van schade te eisenen. 

De Commissie stelt daarom voor liet artikel te lezen : 
»Hij die niet belet dut zijn niet-uitvliegend pluimgedierte 
loopt op eenigen grond die beplant is, wordt, tenzij iiij 
daartoe geregtigd is, gestraft met geldboete van ten 
hoogste tien gulden." 

» laat loopen" omvat zoowel het doen loopen als 
het niet beletten. Van art. 379 kan geen sprake 
zijn, tenzij (wat in dit geval zeker zeldzaam is) 
het oogmerk op » vernieling of beschadiging' 
mocht gericht zijn. 

Het bewijs van gerechtigheid aan den be-
klaagde op te leggen , ware alleen dan juist, 
wanneer in het artikel van eens adders grond 
gesproken werd. 

De eiscli dat schade is toegebracht, is geschrapt. 

met bloemen of jong plantsoen beplant. Waartoe deze 
beperking ? Men late liever de woorden met bloemen of 
jong plantsoen vervallen. 

Deze woorden moeten blijven. Dat kippen 
volwassen eiken uitgraven, is nog niet voor-
gekomen. 

Art. 379 straft het opzettelijk en wederregtelijk dooden 
van eens anders dier. Wanneer een hond of kat op eigen 
erf wordt gedood, geschiedt dit niet wederregtelijk zoo lang 
art. 7 , tweede lid, der wet van 5 Januari] 1875 (Staats-
blad n°. 110) het regt uitdrukkelijk verleent. D e C o in m i s-
s i e heeft daartegen geen bezwaar. — Eene m i n d e r h e i d 
was evenwel van oordeel dat straffeloosheid voor het dooden 
van aan anderen toebehoorende honden en katten , ook als het 
op eigen erf geschiedt, niet is overeen te brengen met het 
stelsel van dit ontwerp, en dat de consequentie zou eischen 
dat met intrekking van genoemd artikel van de wet van 
1875, omtrent huisdieren eene bepaling werd opgenomen 
gelijk aan die welke hier omtrent het pluimgedierte is 
vastgesteld. Het regt om zelfs den kostbaarsten hond te 
dooden, gaat baars inziens te ver. 

Door dit artikel wordt het recht om zijn 
eigendom te verdedigen niet uitgesloten. 

De Commissie geeft voorts in overweging eene straf te 
bedreigen tegen het weghalen van ooijevaars of ooijevaars-
eijeren. Het feit is thans niet strafbaar, ofschoon er vooral ten 
platten lande nog al gewigt aan gehecht wordt. Zelfs 
indien art. 386 mogt behouden blijven, zou het twijfelachtig 
zijn of het wel strafbaar zou wezen krachtens die bepaling. 
Op welk regt toch zou door het weghalen van ooijevaars 
inbreuk worden gemaakt? 

Tegen wegneming van , op dak of erf ge-
vestigde , niet geoccupeerde , ooijevaars en tegen 
verstoring van hunne nesten en eijeren wordt, 
voor zooveel noodig , gewaakt door art. 147. 

Art. 516. Vee. Wat is vee? De uitdrukking kan tot 
moeijelijkheden aanleiding geven. Behooren onder vee bijv. 
varkens en paarden ? Men leze daarom: paarden, vee of 
varkens laat loopen. 

De redactie worde overigens in overeenstemming gebragt 
met die van het vorig artikel. 

met bloemen, jong plantsoen of hakhout. De woorden 
kunnen vervallen. Zie ad art. 515. 

Varkens en paarden zijn vermeld. 
Ook van vee ondervinden volwassen hoornen 

ijreen nadeel. 

Art. 517. liet is immers duidelijk genoeg dat hier 
alleen straf baar wordt gesteld het gaan over dat deel van 
het hooiland dat onafgemaakt is of op dat deel van eenigen 
anderen grond, dat werkelijk bezaaid, bepoot of beplant 
is? Het loopen langs het gezaaide moer zelfs op bezaaiden 
grond niet strafbaar zijn. 

Indien de eigenaar of regthebbende door afsluiting of 
door een uitdrukkelijk verbod, dat op een voor een Ieder 
zigtbare wijze bekend is gemaakt, het gaan over zijn 
eigendom wenscht te beletten , moet de inbreuk op zijn 
regt als overtreding strafbaar gesteld worden, ook al 
valt de dader niet ouder de bepaling; van dit artikel. 
De Commissie zou daarom in overweging geven naast 
art. 517 eene bepaling op te nemen in den zin van het 
tweede gedeelte van art. 368, n°. 9, van het üuitsche \vet- 
boek (1). 

met bloemen of jong plantsoen. Deze woorden kunnen 
vervallen. Zie ad art. 515. 

Om het nog iets duidelijker te maken, is 
honiland in hooigrond veranderd. In art. 516 
was de verandering niet wenschelijk, daar vee 
'hij het loopen niet zoo nauwkeurig toeziet. 

Eene bepaling in den geest van art. 368, 
n°. 9, Duitachland is thans opgenomen. Art 4 5 8 
nieuw. 

TITEL VIII. 

Art. 4 0 0 nieuw. Zie boven ad art. 486. 
Art. 519. In dit artikel is het oude art. 420' 

opgenomen. 

Art. 520 . Het feit is reeds begrepen in de bepaling 
van art. 521, en er is, naar het oordeel der Commissie, geen 
reden hier een hoogere boete te bedreigen. 

Art. Cr21. Of omtrent de formaliteiten voor. Deze 
woorden zijn ounoodig en kunnen dus vervallen. 

Art. 523. De Commissie geeft in overweging dit 
artikel te doen vervallen. Het feit sub 1°. omschreven valt 
reeds in de termen van art. 521; wat het geval sub 2°. 
betreft (zie de Mem. van Toelichting pag. 217), daartegen 
is reeds voldoende voorzien door art. 3 , f, der wet op de 
ministeriële verantwoordelijkheid. 

Al deze opmerkingen hebben haar grond in 
eene te ruime opvatting van de in art. 521 
voorkomende uitdrukking » voorschrift omtrent 
de registers of akten". Deze woorden zijn letter-
lijk op te vatten en maken dus de andere be-
palingeu geenszins overbodig. 

Wat art. 523* betreft, er laten zich gevallen 
deuken die niets met de wet op de ministeriele 
verantwoordelijkheid te maken hebben. Bijv. 
als in oorlogstijd, na executie van een dood-
vonnis, de kennisgeving aan den ambtenaar 
van den burgerlijken stand verzuimd wordt. 

TITEL IX. 

Art. 52S. 1°. De redactie kan eenvoudiger gesteld 
worden : » de schipper van een Nederlandsch vaartuig die — 
niet, of niet overeenkomstig de wettelijke voorschriften 
houdt" enz. 

Aan de opmerking is voldaan. 

(1) Mit Geldstrafe bis za sechszig Mark oder mit Haft bis zu 
vierzehn Tagen wiril bestraft: 9°. Wer unbefugt uber Giirtcn oder 
Weinberge, oder vor beendetcr Ernte über Wiesen oder hestelite 
Aecker, oder Uber solche Aecker, Wiesen, Weiden oder öchonun-
gen, welche mit einer Einfriediguug versehen sind oder derer Be-
treten durch Warnungszeichen untersagt ist, oder auf eiuem durch 
Warnungszeichen geschlosscnen Privatwege geht, fahrt, reitetoder 
Vieh treibt. 

file:///vet-
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Aan het einde van het Derde Boek zij nog opgemerkt , 
dat , gelijk reeds gezegd i s , de Commissie zich over het 
algemeen wel kan vereenigen met het door de Regering 
gevolgde beginsel, dat onderwerpen welke afzonderlijk ge-
regeld worden in speciale wetten , niet in het .Strafwetboek 
behooren te worden vermeld. De Commissie wenscht echter 
de Regering te vragen , of het geene overweging zou ver-
dienen eene uitzondering te maken voor de Zondagswet. Het 
komt haar zeer wenschelijk voor da t , in het belang vooral 
van den werkman , bepalingen worden in het leven geroepen 
omtrent den algemeenen rustdag, die beter zullen kunnen 
worden gehandhaafd dan die welke thans nog gelden. 

Eindelijk meent de Commissie der Regering nadere over-
weging te mogen aanbevelen van de vraag , of niet naast 
de bepalingen die thans in het Derde Boek zijn opge-
nomen , nog andere , eveneens van algemeen belang , daarin 
eene plaats zouden verdienen. Zij meent de Regering in 
het bijzonder te mogen wijzen op de artt. 499, 500, 313 
n°s. 1—6 en 514, 1"., van het ontwerp der Staatscommissie. 

Eene m i n d e r h e i d d e r C o m m i s s i e zou ook nog 
eene strafbepaling wenscuen op te nemen tegen het op 
de rails van een spoorweg nederleggen van voorwerpen — 
ook al wordt daardoor geen gevaar voor het verkeer op 
den weg veroorzaakt. 

Aan de slotopmerking der Commissie is — 
zoo als reeds gebleken is — zooveel mogelijk 
voldaan. 

W a t de Zondagswet betreft, haar onderwerp 
eischt afzonderlijke regeling , waarbij èn op het 
recht van den godsdienst èn op het recht van 
gewetensvrijheid, èn op het belang dat ook 
vooral de zoogenaamde arbeidende klasse bij het 
behoud van een wekelijkschen rustdag heeft, 
gelet worde. De strafbepaling in het Wetboek 
en de eigenlijke regeling in eene afzonderlijke 
wet op te nemen ware met het aangenomen 
beginsel in strijd. 

Vastgesteld den 16den Julij 1880. 

GODEFROI. 
PATIJN. 
VAN DER KAAY. 
DE SAVORNIN LOHMAN. 
DES AMORIE VAN DER HOEVEN. 
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NOTA VAN DEN HEER O l d e n h u l s G r a t a m a . 

N O T A . 

I. 

Onderscheid: misdrijven — overtredingen; gevolgen. 

Vgl. Mem. v. Toel. blz. 9. Raad van State blz. 3. 
Min. SMIDT blz. 3. 

Uit den aard der zaak is het afgetrokkene denkbeeld 
van het onderscheid tusschen misdrijf en overtreding in 
vele gevallen moeijelijk te vatten en vol te houden: 

De Memorie van Toelichting zegt zelf: » Er beericht 
geene eenstemmigheid over de greuslijn die de eerste van 
de laatste scheidt." (1) 

In het Coda Pénal zijn de strafbare feiten van art t . 192, 
283 , 340, 347 en eenvoudige bedelarij ten onregto onder 
de wanbedrijven en de beleediging en de beschadiging 
van eens anders roerende goederen ten onregte onder de 
overtredingen gebragt. 

Omtrent het ontwerp leen worden gevraagd: 
Waarom het strafbare feit in artt löO 1°., 152 1°., 156, 

272, 285, 38(5, aandruischt tegen het regt en waarom het 
feit in artt. 479 1°., 486 , 489 , 501 en 511 niet in strijd 
is met het r e g t ? 

Waarom dan tweeledige verdeeling, die èn in hoogeren 
regtswijsgeerigen zin, èn praktisch in vele gevallen onzeker-
lieden overlaat? 

De Grondwet eischt in art. 146 de overtredingen niet in 
't Strafwetboek; in vele nieuwere Strafwetboeken van af-
zonderlijke Staten thans door bet Rijkswetboek in Duit3CU> 
land vervangen, was alles onder een rubriek. 

» Noch uit een formeel oogpunt als regie de competeuce 
noch uit een materieel oogpunt is de verdeeling als nood-
zakelijk te beschouwen, maar schaden zal zij niet " enz. 
zoo zegt de Raad van State. 

Wil men ze, plaatsing in een afzonderlijk boek behoeft niet. 
Het ware ook dan eenvoudiger de overtredingen te be-

handelen onder ieder genui van strafbare feiten. 
Er kon onnoodige omslag worden vermeden. 
Nu wordt één en hetzelfde onderwerp tweeen meermalen 

behandeld: brandstichting 5 ïi 6 maal. 
Kortheid en duidelijkheid zijn voor het publiek de eerste 

eischen. 
Wil men echter tweeledige verdeeling en behandeling 

der overtredingen in een afzonderlijk boek, dan vraag ik : 
wat is voor het publiek en voor alle, meestal onweten-
schappelijke menseben, het uitwendig kenmerk der over-
treding? 

Niet de straf' — zooals meer praktisch in 'net Code Pénal, 
in het Code Pénal Beige, in het Strafwetboek van het 
Duitsche Rijk; want er zijn overtredingen waarop f 300 
boete en misdrijven waarop slechts f 150 boete is; er zijn 
misdrijven , waarop hechtenis van eene maand en overtre-
dingen .waarop hechtenis van drie maanden is gesteld. 

\Va;irom is dit uitwendige kenmerk verlaten? 
Het ware voor de toepassing van meer belang, dan 

alléén het streng volhouden eener bloot wetenschappelijke 
niet altijd houdbare onderscheiding zonder ander kenmerk. 

Wan t het stellig regt verbindt aan de onderscheiding 
voor ieder, ook den minst ontwikkelde , praktische gevolgen , 
verschillend èn voor misdrijven èn voor overtredingen. 

In art. 497 worden schendingen van algemeene maat -
regelen van inwendig bestuur tot overtredingen verklaard. 

Maar hoe is de Regering" van plan te .handelen met alle 
andere wetten, Strafbepalingen inhoudende, en met alle 
andere dergelijke, verordeningen van provinciale, gemeen-
telijke en waterschapsbesturen I 

Moet daarin telkens gezegd worden : hij begaat misdrijf, 
hij begaat overtreding? 

Zoo dit het plan i s , dan springt de gegrondheid, van 
het boven door mij gezegde omtrent het behandelen van 
alle strafbare feiten van hetzelfde genus bij elkander meer 
in liet oog. Want ook dan bad men er kunnen bijvoegen: 
»hij begaat misdrijf, hij beg;;at overtreding, e n z . " 

En dan was alles veel korter en minder omslagtig. 
Aan het slot van dit punt neem ik de vrijheid der Re-

gering in overweging te geven om spoedig, althans vóór 
de openbare behandeling, aan de Kamer in te dienen de 
wetsontwerpen tot overgang en tot invoering. 

De discussie zal dan zeer worden bekort en vele vragen 
en onzekerheden weggenomen. 

(1) De onderscheiding is in vele gevallen geheel subjectief: ook 
overtredingen moeten in overeenstemming zjjn met het regtsbewust-
zyn : misdrijven blijven altud iietsilvlicleir. de onderscheiding moge 
haar nut kunnen hebben voor den wetgever, maar niet voor den 
regtcr en nog veel minder voor den justitiabele. 


