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Aanvulling Wetboek van Strafrecht met voorzieningen betreffende bepaalde voor godsdienstige gevoelens krenkende uitingen. 

Godsdienstvrijheid in den ruimsten zin immers is een vrucht 
van onze historische ontwikkeling, waarop wij trotsch mogen 
zijn. Maar juist mede ter bescherming van die geestelijke vrijheid 
als een van onze hoogste nationale goederen, moet hier worden 
opgetreden. Geen goed kan op den duur blijven bestaan, welks 
misbruik ongeboet wordt toegelaten. Waar de bestaande geeste
lijke vrijheid voert tot bandeloosheid, worde deze, in het belang 
der vrijheid zelf, met kracht tegengegaan. Geschiedt dit niet, dan 
ontstaat, suelier dan men zou denken, het gevaar, dat, als 
terugslag, met de bandeloosheid de vrijheid wordt geknot. 

Zoodanig misbruik is hier stellig aanwezig. Men zou hiertoe 
een beroep kunnen doen op het feit, dat in ons Staatsleven, 
ondanks de godsdienstvrijheid in den ruimsten zin, God openlijke 
erkenning vindt. Dat het gezag bij Gods gratie wordt uitgeoefend, 
dat de Overheid ten waarborg zijner rechtsbedeeling in den eed 
de onderdanen telkens stelt in de tegenwoordigheid Gods, be
hoeft, naast andere uitingen, slechts herinnerd te worden om te 
doen gevoelen, dat onze Staat ook bij de ruimste erkenning van 
godsdienstvrijheid niet is een E t a t athée. Dat gezichtspunt nu 
behoeft allerminst te leiden tot geloofsdwang of ook maar tot 
beperking der ongeloofspropaganda. Maar wel kan men stellen, 
dat uitingen in het openbaar, die den vorm dragen van een recht
streeks smalen van God — het moge dan zijn, dat slechts bedoeld 
wordt het smalen op een begrip, dat naar de meening van den 
'smalende anderen zich hebben gemaakt, — in een Staat, die in 
meer dan één opzicht de erkenning Gods handhaaft, niet kunnen 
worden geduld. Uit de openbare sfeer moeten zulke uitings
vormen uitgezuiverd blijven. 

Intusschen de ondergeteekende wil deze zaak nu verder be
schouwen vanuit een ander gezichtspunt, dat meer valt bin
nen het algemeen kader van ons strafrecht. NI. de ernstige 
krenking van de gevoelens van de groote meerderheid der be
volking. Ook in dit opzicht past groote behoedzaamheid. Zijn 
godsdienst ligt ons volk zeer ter harte en voor zijn godsdienst 
strijdt het met kracht en hartstocht. Naarmate een onderwerp 
feller beweegt, in diezelfde mate kan ook bewogener uiting 
worden verwacht. Krasse uitdrukkingen zijn. daarbij niet zeld
zaam. Ook afgezien daarvan, kunnen op den godsdienst betrek
king hebbende uitingen van den een voor he t gevoel van den 
ander kwetsend zijn. 

Maar hier zijn grenzen. E n in de uitingen, die hierboven wer
den gesignaleerd, zijn deze overschreden. 

In de eerste plaats gaat het hier over een krenking van een 
der meest elementaire en algemeene momenten van het gods
dienstig gevoel. Doch ook overigens is de gesignaleerde uitings
vorm van een geheel eigen karakter. En wel in dezen zin, dat 
men bij smalende bestrijding van anderer geloof, des anderen 
godsdienstige voorstellingen als het ware aecapareert en zich dus, 
in zijn sfeer stellend, daarin de krenkende uiting volvoert. Er is 
hier een parallel met wat ons Wetboek in art. 147 strafbaar s tel t : 
bespotten van bcdienaivn van den godsdienst en beschimpen van 
aan den eeredienst gewijde voorwerpen wordt slechts dan straf
baar gesteld, indien het geschiedt in of ter plaatse van de uit
oefening van den eeredienst, m. a. w. op anderer domein. In het 
thans besproken geval benadert men niet plaatselijk, maar in de 
voorstellingen, in de uitdrukkingswijze, anderer domein om dan 
de schimpende handeling te ondernemen. 

In het vorenstaande liggen reeds voldoende aanwijzingen voor 
de beantwoording van de vraag, op welke wijze do hiervoren 
gesignaleerde vormen van openbare meeningsuiting zijn te tref
fen. Strafbaarstelling van alles wat godsdienstige gevoelens in 
meerdere of mindere mate kan kwetsen, zou te ver strekken. 
Om dus de meeningsuitingon niet verder ook in haar vormen te 
begrenzen, dan bepaald noodig is, is hot aangewezen de straf
bepaling een rcchtstreeksche omschrijving te doen bevatten van 
den bepaalden vorm van krenking, welke hiervoren werd aange
geven en, zooals daar werd betoogd, juist ook als krenking van 
gevoelens specifieke kenmerken vertoont. Die vorm nu is, in 
uiterlijke verschijning, de Godslastering. Intusschen ontmoet 
men hier de bedenking, dat Godslastering in het spraakgebruik 

wel in oneigenlijkon zin wordt gebruikt, en men met deze om
schrijving dus verder zou gaan dan blijkens het voren
staande wordt beoogd. Echter schijnen deze opvattingen 
etymologisch niet wel houdbaar, inzooverre voor „ las teren" het 
element van grove spot, schimp, hoon essentieel is te achten. 
E n verder ligt in de uitdrukking „Godslastering'' ' voldoende 
opgesloten, dat daarvan éérst dan kan worden gesproken, indien 
de schimp of hoon naar de gebezigde woorden of voorstellingen 
zelve zich tegen God richt; wordt een vorm gebezigd, waarin 
men zich zelf buiten de geloofsvoorstellingen plaatst, dan kan 
dit in eigenlijken zin niet als Godslastering worden aangeduid. 

Toch is de ondergeteekende te rade gegaan om, teneinde de 
door hem beoogde begrenzing zoo scherp mogelijk te stellen, in 
de omschrijving nog uitdrukkelijk vast te leggen, dat de uiting 
een smalende moet zijn. Hiermede is dus alle uiting, die in den 
vorm niet is een hoonen of smaden van God of ook die — zoo 
zij al, zooals wellicht bij sommige grove vloeken, aan die om
schrijving zou beantwoorden —• slechts onbedacht wordt geuit, 
buiten de omschrijving van dit delict gesteld. 

Door he t terrein aldus te begrenzen en met name ook het 
vloeken buiten deze strafbepaling te laten, komt tevens vast 
te staan, da t het door den lageren wetgever wel betreden terrein 
van het vloekverbod — dat in een bepaalden kring uit hoofde 
van de gesteldheid van dien kring alleszins gewettigd kan zijn — 
aan dien lageren wetgever blijft voorbehouden. 

Artihel 1. Dit artikel zal na het vorenstaande niet veel toe
lichting behoeven. De begrenzing tot o-penbare uitingen spreekt 
voor zichzelf. Voor de plaatsing van de bepaling — en als gevolg 
daarvan de strafmaat — moge worden verwezen naar hetgeen 
hiervoren over de parallel met de tegenwoordige strafbepalingen 
van artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht is gezegd. Aan
geteekend zij voorts, dat waar het hier gaat over de smalende 
Godslastering als bijzondere vorm van het zich op voor gods
dienstige gevoelens krenkende wijze uiten, die krenking dus 
processueel niet een zeifstandig element behoeft te vormen, doch 
met de smalende Godslastering gegeven zal zijn. Uit de straf
baarstelling als krenking van godsdienstige gevoelens volgt overi
gens, dat — overeenkomstig het hiervoren reeds betoogde — voor 
het omschreven misdrijf niet vereischt is, dat men onder erken
ning van God H e m hoont of smaadt. De onderhavige strafbe
paling richt zich tegen de uiterlijke verschijning van Godslas
tering, waarmede men weet anderen in hun heiligste gevoelens 
te treffen. 

Artihel 2. Naast het misdrijf, in artikel 1 van het ontwerp 
omschreven, bestaat ter bereiking van het vorenaangegeven doel 
nog behoefte aan een verdere bepaling. 

Voor eenige jaren deden zich gevallen voor, waarin het bestuur 
van een vereeniging op den openbaren weg borden liet rond
dragen, waarop het onderwerp van een aangekondigde lezing op 
zich zelf een smalende Godslastering vormde. Zoo werden 
lezingen aangekondigd over het onderwerp : „God is het kwaad" . 

Dergelijke woorden — of ook afbeeldingen — kunnen ook 
geheel op zichzelf beschouwd op den openbaren weg niet 
worden geduld. Toch is het twijfelachtig of, was artikel 1 van 
het ontwerp reeds wet geweest, een strafrechtelijke vervolging 
tegen de dragers van de borden of tegen het betrokken bestuur 
tot een veroordeoling zou hebben geleid. Kan men stellen, dat 
de dragers der borden door het ronddragen, het betrokken bestuur 
door het la ten ronddragen zelf zich door smalende Godslasterin
gen op krenkende wijze uitlieten? Dit schijnt twijfelachtig. 

Met het oog hierop wordt de nieuwe overtreding, in artikel 2 
van het ontwerp omschreven, voorgesteld. De overtreding loopt 
tot zekere hoogte formeel en materieel parallel met de bestaande 
overtreding van artikel 451, onder 3°., van het Wetboek van 
Strafrecht. 

Be Minister van Justitie, 

J. DONNER. 


