
Hoofdstuk 4

De ontwikkeling van de strafbare belediging in het WvSr van 1881

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geschiedenis van de bepalingen inzake strafbare
belediging, zoals deze in het in 1881 tot stand gekomen WvSr luidden. Begonnen wordt met
een beschrijving van de voorstellen van de Commissie De Wal. Daarna worden de regerings-
voorstellen en de parlementaire behandeling van die voorstellen beschreven. Vervolgens wordt
aandacht besteed aan bijzondere bepalingen op het terrein van de strafbare belediging: die van
het staatshoofd (Titel II Sr) en die van buitenlandse staatshoofden en leden van buitenlandse
regeringen (Titel III Sr).

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van de totstandkoming van de beledigingsbepalingen
gegeven. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de (parlementaire discussies over de)
afzonderlijke delictsbestanddelen zij verwezen naar de hoofdstukken, waarin de huidige
beledigingsbepalingen worden beschreven (de hoofdstukken 7 tot en met 12).

4.2 De kerndelicten uit Titel XVI Sr: smaad en eenvoudige belediging

4.2.1 Inleiding

Bij Koninklijk Besluit van 28 september 1870 werd een Staatscommissie ingesteld die belast
werd met het ontwerpen van een geheel nieuw wetboek van strafrecht. De Commissie De Wal,
genoemd naar haar voorzitter J. de Wal, putte hierbij inspiratie uit de wetboeken van de ons
omringende landen: de Code Pénal Belge (1867) en het Strafgezetzbuch van de Noord-Duitse
Bond (1870). Een andere bron van inspiratie was het Bijzonder Deel van het Ontwerp-Wetboek
van 1847.

Ten aanzien van de beledigingsbepalingen werd het Italiaanse (ontwerp)strafwetboek van
1868 als voorbeeld genomen.1 De grote kennis van de Italiaanse strafwet waarover De Wal
beschikte zal hier niet vreemd aan zijn geweest.2 De (ten opzichte van Frankrijk) verouderde
bepalingen uit de Code Pénal, die in ons land tot 1886 nog kracht van wet hadden, hadden
volgens de Commissie hun belang verloren.

1 Notulen Staatscommissie voor de zamenstelling van een Wetboek van Strafregt (Commissie De Wal), (A.J.A.
van Dorst et al., red.), Tilburg, 1976 (Bijlage nr. 24, p. 187).

2 Zie over de Commissie verder: Bosch, o.c., p. 30 e.v. Hoewel dit nergens uit de stukken van de Commissie
blijkt, lijkt ook het Franse stelsel van strafbare belediging, dat bij de Wet van 17 mei 1819 reeds dat van
de Code Pénal had vervangen, een bron van inspiratie geweest te zijn voor de door de Commissie ontworpen
bepalingen inzake strafbare belediging. Het Italiaanse ontwerp-wetboek van strafrecht moet - zo mag, gezien
de Franse overheersing van veel Italiaanse staten gedurende vele jaren, worden aangenomen - op zijn beurt
ongetwijfeld beïnvloed zijn geweest door de Franse versie van de Code Pénal en de wijzigingen daarvan;
bovendien zal ook Commissie De Wal bekend zijn geweest met het Franse stelsel van na 1819.
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De Commissie wilde breken met het stelsel van strafbare belediging in de Code Pénal. Later
gaf de regering aan dat de breuk gegrond was op het feit dat wetenschap noch rechtspraktijk
enthousiasme voor het oude stelsel kon opbrengen.3 De regering, die oud-Commissielid
Modderman als minister van justitie had, stelde ook dat de Code Pénal met begrippen werkte,
die niet in het ’volksbewustzijn’ waren doorgedrongen. Zo werd volgens de regering in de
omschrijving van laster (art. 367 CP) miskend dat naar algemene overtuiging’logen het kenmerk
van laster (was)’.4

Zowel de Eerste als de Tweede lezing van het ontwerp De Wal telde veertien artikelen
betreffende ’individuele’ belediging en drie bepalingen over de belediging van het staatshoofd,
vreemde staatshoofden en regeringsleiders.5 Belediging van (overheids)collectiviteiten werd
door de Commissie De Wal niet strafbaar geacht. De oorspronkelijke tekst der beledigings-
bepalingen onderging gedurende de beraadslagingen van de Commissie nauwelijks verandering.
Pas tijdens de parlementaire behandeling werd er aan de tekst gesleuteld. Deze wijzigingen
komen hieronder aan de orde.

Anders dan in de Code Pénal die een driedeling van de beledigingsvormen kende,6 werd
in het Ontwerp van de Staatscommissie de strafbare belediging in twee vormen gesplitst:
smaad(schrift) en eenvoudige belediging. Hiermee werd, zoals gezegd, het Italiaanse ont-
werpstrafwetboek uit 1868 inzake belediging gevolgd, aldus de Commissie én de MvT op Titel
XVI Sr.7 Dit ontwerpwetboek splitste de belediging van individuele personen in een tweetal
vormen. In de eerste plaats kende het ontwerpwetboek smaad (diffamazione) en smaadschrift
(libello famoso). Laster was een strafverzwarende omstandigheid ten opzichte van smaad. In
de tweede plaats bevatte het Italiaanse ontwerp de belediging, die niet aan de vereisten van
smaad of smaadschrift voldoet: de’iniuria’ .8

4.2.2 Smaad en smaadschrift

In art. 279 O.R.O. werd smaad strafbaar gesteld. Het ontwerpartikel luidde als volgt:

’Hij die met het oogmerk om te beleedigen, aan iemand onder welke inkleeding ook, hetzij
in tegenwoordigheid van twee of meer personen, hetzij door opvolgende mededeeling aan twee
of meer personen afzonderlijk, een bepaald feit waardoor diens eer of goede naam wordt
aangerand, te laste legt, wordt als schuldig aan smaad ...’(lid 1);
’onder de twee of meer personen in het eerste lid bedoeld, zijn de huisgenoten van den dader
niet begrepen’(lid 2).

3 Vgl. bijvoorbeeld Gericke, o.c., p. 14; zie ook Smidt II, o.c., p. 387.
4 Smidt II, o.c., p. 387.
5 Notulen Commissie De Wal, o.c., (Bijlage nr. 72).
6 Laster(ing), hoon en ’eenvoudige belediging’.
7 Smidt II, o.c., p. 398.
8 Vgl. MvT op Titel XVI WvSr, Smidt II, o.c., p. 388. Ook de Franse bepalingen betreffende strafbare

belediging zoals zij in Frankrijk golden vanaf 1819, kenden deze tweedeling tussen smaad en eenvoudige
belediging (Wet van 17 mei 1819; vgl. hiertoe R. Garraud, Traité theoretique et pratique du Droit Pénal, tome
6, Paris, 1935, p. 36-38).
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De ontwerpbepaling vertoonde een zekere gelijkenis met het Franse’diffamation’. Deze bepa-
ling, die al in 1819 art. 367 CP in Frankrijk verving,9 stelde strafbaar’l’allegation ou impu-
tation d’un fait qui porte atteinte à la consideration de la personne ou du corps auqel le fait
est imput’(art. 13 lid 1). Het verschil met de Franse bepaling is dat de Nederlandse ontwerpbe-
paling geen collectiviteit als slachtoffer kende. De term ’eer of goede naam’ vindt volgens
Simons zijn oorsprong in art. 20 van de eerder genoemde (Franse) Wet van 17 mei 1819, waarin
gesproken wordt van het telasteleggen van feiten,’qui portent atteinte à l’honneur ou à la
consideration de la personne (...) auquel le fait est imposé’.10

Art. 279 lid 2 O.R.O., welks tekst door de Commissie De Wal niet was opgenomen in haar
versie, was door de regering aan de tekst van het smaaddelict toegevoegd. Zij was van mening
dat ’tegenover huisgenooten de volkomene vrijheid van spreken door den strafwetgever [moet]
worden geëerbiedigd’. Hiermee bedoelde de regering dat gesprekken in huiselijke kring gevrij-
waard dienden te blijven van strafvervolging.11 De Commissie van Rapporteurs stelde voor
om dit tweede lid te schrappen, omdat het overbodig zou zijn. De omschrijving van het eerste
lid stuitte bij de Commissie van Rapporteurs eveneens op problemen. Zij werd niet alleen te
onduidelijk gevonden, maar ook betrekkelijk willekeurig.’De meedeling aan twee of meer
vertrouwde personen kan zonder noemenswaardig gevolg zijn voor den betichte, de mededeeling
aan een enkel individu het begin van den ergerlijksten vorm van kruipenden laster’.12 Boven-
dien streefde de gekozen omschrijving volgens de Commissie van Rapporteurs het door de
regering nagestreefde doel voorbij, doordat zij strafvervolging mogelijk maakte in gevallen
waarin smaad in beperkte kring bleef. De Commissie stelde dan ook voor om alsnog als
bestanddeel bij het smaaddelict op te nemen’in het openbaar of met het kennelijk doel het ter
kennisse van het publiek te geven’.13 De minister kon zich hiermee verenigen. Strafbaar werd
daarmee het in het geheim een feit telasteleggen, mits dat gebeurde met het kennelijke doel
van ruchtbaarheid.

Smaadschrift werd, in navolging van het ontwerp van de Commissie De Wal, als een los
van smaad staand delict in art. 280 O.R.O. als volgt geformuleerd:

’Hij, die met het oogmerk om te beleedigen, aan iemand onder welke inkleeding ook, door
middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, een
bepaald feit waardoor diens eer of goede naam wordt aangerand, ten laste legt, wordt, als
schuldig aan smaadschrift, gestraft met ...’.

Op voorstel van de Commissie van Rapporteurs werd dit ontwerp als tweede lid van art. 279
G.O. opgenomen.

Tijdens de parlementaire behandeling van het delict smaad werd over diverse bestanddelen
flink gedebatteerd. Zo was het vraagstuk van het oogmerk of de opzet om te beledigen
onderwerp van veel discussie. Ook de kwestie van de openbaarheid van de smadelijke uitlating

9 Wet van 17 mei 1819.
10 D. Simons, De vrijheid van drukpers in verband met het Wetboek van Strafrecht, ’s-Gravenhage, 1885

(diss.Leiden), p. 167.
11 Smidt II, o.c., p. 390.
12 Smidt II, o.c., p. 392.
13 Smidt II, o.c., p. 392. Het Crimineel Wetboek uit 1809 en de Ontwerpstrafwetboeken uit 1842 en uit 1847

kenden evenmin de eis van openbaarheid bij de beledigingsbepalingen. In het Ontwerplijfstraffelijk Wetboek
(1804) was openbaarheid weer wel een vereiste voor strafbaarheid (art. 6, Derde Boek, Vijfde Hoofdstuk).
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was een heikel punt. Op instigatie van de Commissie van Rapporteurs werd aan het ontwerparti-
kel een derde lid toegevoegd. De parlementaire discussies hierover geef ik, zoals reeds gezegd,
in de volgende hoofdstukken weer.
De in 1881 vastgestelde tekst van art. 261 Sr luidde als volgt:

’Hij die opzettelijk iemands eer of goeden naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald
feit, met het kenlijk doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad,
gestraft met gevangenisstraf ...’(lid 1);
’indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk ten toon
gesteld of aangeslagen, wordt de dader als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenis-
straf ...’ (lid 2);
’noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zoover de dader klaarblijkelijk heeft gehandeld
in het algemeen belang of tot noodzakelijke verdediging’(lid 3).

Het verschil met de oude lastering (art. 367 CP) springt in het oog. Dat feit werd in de CP
omschreven als het op of in openbare plaatsen telasteleggen van hetzij strafbare feiten, hetzij
feiten die verachting en haat opwekken. Art. 261 Sr spreekt van de aanranding van de eer of
de goede naam door telastelegging van een bepaald feit met het kennelijke doel van ruchtbaar-
heid.

4.2.3 Laster

4.2.3.1 Inleiding

Tot het kerndelict smaad behoort het delict laster. De oorspronkelijke bepalingen inzake laster
werden tot hun afschaffing in 197814 gekenmerkt door een ingewikkelde waarheidsregeling.
Er was volgens het WvSr van 1881 sprake van laster, indien de dader smaad of smaadschrift
pleegde, terwijl de betichting tegen beter weten in geschiedde en de dader het bewijs van de
waarheid niet leverde. De regeling bevatte daarnaast een bepaling voor het geval dat tegen beter
weten in aan iemand eenstrafbaar feit was telastegelegd dat op klachte vervolgbaar was en
het slachtoffer geen klacht had ingediend. Een veroordeling wegens laster was dan uitgesloten.
De regeling inzake laster werd gecompleteerd door een artikel waarin bepaald werd dat als het
slachtoffer van laster onherroepelijk was veroordeeld wegens het aan hem door de verdachte
van laster verweten feit, een veroordeling wegens laster was uitgesloten.

4.2.3.2 Laster in het Ontwerp De Wal

Aan de opname van het delict laster in het ontwerpwetboek ging in de Commissie De Wal veel
discussie vooraf. Commissielid De Pinto bepleitte opname van laster als zelfstandig delict in
het wetboek. Dit zou een ander delict zijn dan elke andere vorm van strafbare belediging.
Opname van een dergelijk delict zou kunnen geschieden’zonder in strijd te komen met eene
op juiste gronden berustende volksovertuiging’.15 De Pinto achtte het stelsel van de Code Pénal,

14 Wet van 23 maart 1978, S. 155 (zie hierover hoofdstuk 5).
15 In ieder geval komt die betekenis overeen met de betekenis die het Woordenboek der Nederlandsche Taal

(’s-Gravenhage, 1916) aan laster geeft:’de onware bewering zelve, waarmee men iemands eer of goeden
naam aanrandt’. Later merkte Noyon op dat het onderscheid tussen smaad en laster in dat volksbewustzijn
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waarin van laster sprake was ongeacht of de dader zich bewust van de onwaarheid van zijn
uitlatingen was, onverenigbaar met de volksovertuiging.

Commissielid Pols zag tegen de constructie van laster als delict sui generis twee bezwaren.
Hij wees op het feit dat tijdens de openbare terechtzitting inzake de belediging’private aangele-
genheden’onderwerp van een getuigenverhoor zouden kunnen zijn. Ook achtte hij het onmo-
gelijk om naast het bewijs der onwaarheid van het telastegelegde feit ook het bewijs te leveren,
dat de verdachte zich van die onwaarheid bewust was.16 De meeste Commissieleden deelden
deze bezwaren. Voorzitter De Wal stelde voor om aan deze bezwaren tegemoet te komen door
het Italiaanse ontwerp uit 1870 op dit punt na te volgen. Hierin was laster als strafverzwarende
omstandigheid ten opzichte van smaad opgenomen. De Pinto kon hiermee akkoord gaan, mits
het bestanddeel tegen beter weten in de onwaarheid spreken zou worden ingevoerd. Bovendien
meende De Pinto dat vervolging wegens laster alleen mogelijk mocht zijn in het geval degene
die een klacht wegens belediging indiende, daarbij zou verklaren’dat hij de vraag waarheid
of logen wenscht te zien uitgemaakt’.17 In dit geval zou op de hoofdregel (geen waarheidsbe-
wijs bij smaad) een uitzondering worden gemaakt. De Commissie ging hiermee akkoord. Het
voorstel van de Commissie De Wal inzake laster luidde:

’Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, en het bewijs der waarheid van het
te laste gelegde feit, in de gevallen waarin het is toegelaten, niet levert, wordt indien de
telastlegging tegen beter weten in is geschied, als schuldig aan laster gestraft met ...’.18

De suggestie van De Pinto werd vastgelegd in een ontwerpbepaling, die de gevallen limitatief
opsomde, waarin het bewijs van de waarheid mocht worden geleverd. De waarheid of de
onwaarheid van het telastegelegde feit mocht alleen in de volgende gevallen een punt van
onderzoek uitmaken:a wanneer de beklaagde zich beriep op een rechterlijk gewijsde of op een
authentieke akte;b wanneer de beledigde bij zijn klacht uitdrukkelijk verzocht, dat zodanig
onderzoek zou worden ingesteld;c wanneer aan een ambtenaar het plegen van misdrijf of
overtreding in de uitoefening zijner bediening zou worden te laste gelegd. Hieraan was de
clausule toegevoegd dat bij het eerstgenoemde geval het gewijsde waarbij de beledigde was
veroordeeld, als volkomen bewijs van de waarheid werd aangemerkt.19 Het derde genoemde
geval waarin het waarheidsbewijs was toegelaten, werd overgenomen uit het eerder genoemde

niet zou zijn doorgedrongen.’Meestal wordt een klacht gedaan omdat de klager "het niet op zich wil laten
zitten", en een veroordeling wegens smaad wordt dan aangemerkt als een bewijs van de onwaarheid van
de telastelegging. Dit leert de praktijk’(T.J. Noyon, Het Wetboek van Strafrecht verklaard; 2e dr., Groningen,
1905, aantek. 2 op art. 262 (oud) Sr).

16 Notulen I, o.c., p. 165.
17 Notulen I, o.c., p. 166.
18 Notulen, o.c., (Bijlage nr. 122), p. 170.
19 Notulen, o.c., (Bijlage nr. 90), p. 332.
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Franse stelsel.20 Een dergelijke telastelegging zou’het gehele corps compromitteren’, aldus
de Commissie.21

Tijdens de beraadslagingen van de Commissie werd voorgesteld om het eerste geval (sub
a) waarin het bewijs van de waarheid mocht worden geleverd, te schrappen. Het werd’overtollig
geacht’. Commissielid Modderman merkte op dat een dergelijk beroep’niet in harmonie [zou]
zijn’ met de reeds aanvaarde regeling. Modderman overwoog dat

’Bij een vrijspraak het onderzoek naar de waarheid verre van toegelaten is; het moet expressis
verbis [worden] uitgesloten. Van authentieke acten kan men zwijgen; blijkt daaruit de waarheid
van het te laste gelegde, dan kan er alleen sprake zijn van smaad of smaadschrift’.22

Zijns inziens diende men hier drie gevallen te onderscheiden. Is de beledigde aan het telastege-
legde feit schuldig verklaard, dan kan nooit een veroordeling wegens laster volgen. Uit een vrij-
spraak zou echter het bewijs van de onwaarheid van het telastegelegde volgen. Is de zaak nog
hangende dan wordt vervolging wegens laster geschorst. Modderman stelde dan ook voor om
het onderdeel sub a te schrappen. Daartoe werd vervolgens door de Commissie besloten.
Opname van die zinsnede maakte, zo meende het merendeel van de Commissie, het’dubbelzin-
nig aan welke rechter het onderzoek naar de waarheid van het telaste gelegde feit is opgedra-
gen’. Modderman stelde voor om, ter vervanging van de gewraakte zinsnede, in de waarheids-
regeling bij laster de volgende bepalingen op te nemen:

’Wanneer tegen de beleedigde reeds eene strafvervolging is aangevangen ter zake van het te
laste gelegde feit, wordt de vervolging wegens laster geschorst, totdat bij gewijsde over het
te laste gelegde feit is beslist’.

Alsmede:

’Het bewijs der waarheid is uitgesloten indien de beleedigde wegens het hem te laste gelegde
feit vóór het tijdstip der te laste legging was vervolgd en bij gewijsde is vrijgesproken’.23

Ook dit voorstel werd gevolgd.

20 Het delict laster was bij Wet van 17 mei 1819 uit het Franse stelsel geschrapt; het bewijs van de waarheid
was, zoals gezegd, voor’diffamation’ irrelevant. Een uitzondering hierop werd al spoedig na aanvaarding
van genoemde wet gecreëerd: het waarheidsbewijs was toegelaten’dans le cas d’imputation contre les
dépositaires ou agents de l’autorité ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, de faits
relatifs à leurs fonctions’(vgl. Garraud, o.c., p. 37). Het leveren van dit bewijs maakte veroordeling wegens
’diffamation’ onmogelijk, wel echter wegens’l’injure’ (’eenvoudige belediging’). Het vereiste van het
waarheidsbewijs werd overigens weer in 1852, tijdens de dictatuur van Napoleon, ingetrokken;’het Fransche
volk bleek (...) politiek te weinig ontwikkeld te zijn om deze groote vrijheid in de beoordeeling van de
handelingen der ambtenaren te kunnen verdragen’, aldus de merkwaardige opvatting van H. Binnerts (Smaad
en smaadschrift, in: TvS deel XXII, 1911, p. 327).

21 Notulen II, o.c., p. 456.
22 Notulen II, o.c., p. 457; in het oorspronkelijke handschrift van de notulist is er sprake van een kennelijke

schrijffout: geschreven werd: ’Van authentieke acte kan men zwijgen; blijkt daaruit deonwaarheid van het
telastegelegde ...’.

23 Notulen I, o.c., p. 355-356.
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De definitieve tekst van de waarheidsregeling in het ontwerp van de Commissie luidde daarna
als volgt:

’Het bewijs der waarheid van het te laste gelegde feit wordt alleen toegelaten in de volgende
gevallen: 1° wanneer de beleedigde zich bij zijne klagte uitdrukkelijk beroept op de onwaarheid
van het te laste gelegde feit; 2° wanneer aan een ambtenaar een feit gepleegd in de uitoefening
zijner bediening wordt telastegelegd’.

De andere bepaling luidde:

’Het in voorgaand artikel bedoeld bewijs is niet toegelaten, indien het te laste gelegde feit
niet dan op klagte kan worden vervolgd en geene klagte is gedaan’.

Tenslotte bevatte de waarheidsregeling in het ontwerp van de Commissie De Wal de volgende
bepaling:

’Indien de beleedigde aan het te laste gelegde feit bij regterlijk gewijsde is schuldig verklaard,
is veroordeling wegens laster uitgesloten. Indien hij ter zake van het te laste gelegde feit bij
regterlijk gewijsde is vrijgesproken, wordt dat gewijsde als volkomen bewijs van de waarheid
aangemerkt. Indien tegen den beleedigde ter zake van het hem te laste gelegde feit eene
strafvervolging is aangevangen, wordt de vervolging wegens laster geschorst, totdat bij
gewijsde over het te laste gelegde feit is beslist’.24

4.2.3.3 De parlementaire behandeling van laster

Het ontwerp van de Commissie De Wal inzake laster werd door de regering niet geheel
ongewijzigd overgenomen. Met name omtrent de voorgestelde lasterbepaling heerste enig
verschil van mening. Blijkens het Rapport aan de Koning was de regering bevreesd dat deze
tot misverstanden zou leiden. Volgens de door de Commissie voorgestelde redactie zou laster
zich kunnen voordoen, wanneer het bewijs van de waarheid niet geleverd mocht worden, zonder
dat vaststond dat bewust de onwaarheid gesproken was. Dat zou niet te rijmen zijn met het
wezenskenmerk van laster: de bewuste logen en het niet kunnen leveren van het waarheidsbe-
wijs.25

Strafbaarheid wegens laster kon volgens de regering slechts dan volgen, indien het
telastegelegde tegen beter weten in was geschied en het bewijs van de waarheid niet geleverd
kon worden. In het voorstel van de Commissie De Wal kwam, aldus de regering, de vereiste
bewuste logen minder goed tot uitdrukking. In het O.R.O. was de lasterbepaling daarom anders
geredigeerd dan in het voorstel van de Commissie De Wal. Art. 281 O.R.O. luidde als volgt:

’Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt in geval het bewijs der waarheid van
het ten laste gelegde feit is toegelaten, wordt, indien hij dat bewijs niet levert en de telastleg-
ging tegen beter weten is geschied, als schuldig aan laster, gestraft met ...’.

24 Notulen, o.c., (Bijlage nr. 122), p. 170-171.
25 Smidt II, o.c., p. 387; p. 397.
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In deze redactie achtte de regering, door het ’samentrekken’ van het niet leveren van het
waarheidsbewijs én de bewuste logen, het delict laster beter weergegeven.

De uiteindelijk door de Commissie De Wal voorgestelde regeling inzake het waarheidsbe-
wijs in geval van laster werd door de regering wel integraal overgenomen. In art. 282 O.R.O.
werd geregeld wanneer het waarheidsbewijs zou zijn toegelaten:

’1° ... wanneer de beleedigde zich bij zijne klacht uitdrukkelijk beroept op de onwaarheid van
het ten laste gelegde feit’;
’2° wanneer aan een ambtenaar een feit begaan in de uitoefening zijner bediening ten laste
wordt gelegd’.

In een later stadium van de parlementaire behandeling van Titel XVI Sr werd een derde geval
toegevoegd aan de gevallen waarin het bewijs der waarheid toegelaten is. Dit betrof het geval
waarin de rechter’het onderzoek naar de waarheid noodig acht ter beoordeling van de bewering
van den beklaagde dat hij in het algemeen belang of tot noodzakelijke verdediging heeft
gehandeld’.26 Deze - blijkens de tekst facultatieve - mogelijkheid werd opgenomen omdat
zonder dit bewijs de toepassing van het eveneens pas later opgenomen art. 261 lid 3 Sr niet
mogelijk zou zijn, aldus Minister Modderman.27

Het in art. 282 O.R.O. oorspronkelijk tweede en later tot het derde vernummerde geval
waarin het waarheidsbewijs zou zijn toegelaten werd door de regering opgenomen met het
argument:

’Zoodanige aantijging reikt verder dan tot de ambtenaar die zij onmiddellijk treft en tast een
of meer klassen van ambtenaren aan, alsmede de staat die zich van hen bedient’(MvT op
art. 263 sub 3° (oud) Sr).

Daarom werd - onafhankelijk van de wil van de ambtenaar - het waarheidsbewijs toegelaten.28

Tijdens de beraadslagingen in de Tweede Kamer bleek dat niet ieder Kamerlid gelukkig was
met het door de regering voorgestelde onderscheid tussen smaad en laster. De kritiek richtte
zich met name op art. 282 sub 1° O.R.O. Ten eerste achtten de critici het weinig gelukkig om
aan het slachtoffer de keuze te laten of wegens smaad danwel wegens laster werd vervolgd.
Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat wanneer de beledigde een klacht indient wegens smaad,
hij daarmee impliciet zou aangeven dat het telastegelegde feit waar is, aldus de critici. Door
immers slechts een klacht wegens smaad in te dienen, gaf het slachtoffer eigenlijk aan dat hij
geen onderzoek naar de waarheid wenste. Art. 261 Sr zou dat in zijn oorspronkelijke redactie
immers niet toestaan.29

26 In het G.O. werd dit het tweede geval; het oorspronkelijke tweede geval waarin het bewijs van de waarheid
zou zijn toegelaten werd vernummerd tot 3°.

27 Smidt II, o.c., p. 400.
28 Smidt II, o.c., p. 401.
29 Of de OvJ onder het regime van het WvSv van 1838 een klacht anders kon ’kwalificeren’ dan de klager

blijkens zijn ingediende klacht, is niet geheel duidelijk. Art. 22 lid 2 Sv (1838) meldt dat in zaken van o.m.
laster en hoon het OM ’geene nasporing of vervolging’ kan doen dan op klachte van de beledigde. De OvJ
heeft geen verplichting om na de klacht te vervolgen, aldus J. de Bosch Kemper; hij behoudt de vrijheid om
van vervolging af te zien (Het Wetboek van Strafvordering ... deel I, o.c., p. 183.). Het door het OM ’kwali-
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Het tweede punt waar de critici op wezen, was het feit dat het in delicate gevallen voor de
beledigde onwenselijk zou zijn om een bewijs der waarheid te verlangen.’De lasteraar zou
triomfeeren’; het slachtoffer zou er voor kunnen terugdeinzen om de waarheid te geven omtrent
de telastegelegde feiten.30

Eén van de critici, het Tweede Kamerlid De Beaufort, stelde voor om met het in het O.R.O.
voorgestelde onderdeel sub 1°,31 ook het in het G.O. genoemde onderdeel sub 3° te schrap-
pen.32 De regering voelde daar weinig voor. Zij verdedigde opname van dit geval met het
beroep op het publieke belang, dat de waarheid bij laster, gepleegd tegen een ambtenaar, zou
eisen. Het aanvaarden van De Beauforts voorstel om het onderdeel sub 1° te schrappen zou,
zo meende de regering, een stelsel opleveren dat’nog strenger dan in de voorgedragen Titel
het beginsel "la vie privée doit être mûrée" zou [doen] toepassen’. Zonder inconsequentie zou
na het eventuele schrappen van sub 1°, art. 263 sub 3° G.O. moeten worden behouden, zo
meende de regering. De regering overwoog ten aanzien van sub 3° dat hij die te kwader trouw
een ambtenaar een compromitterend feit zou telasteleggen, en hij die bij de rechter te kwader
trouw de waarheid zou volhouden en in het algemeen belang of ter noodzakelijke verdediging
zei te hebben gehandeld,’zwaarder dan de gewone imputator moet worden gestraft’. Zo een
dader is van het begin af aan te kwader trouw.’Want zoo iemand heeft met sluw overleg een
tweede, en nog veel ernstiger, vergrijp gestapeld op het eerste; en, om aan de straf voor de
imputatie te ontsnappen, met voorbedachten rade de justitie misleidt, het leed voor den
gelasterde [ambtenaar] vergroot’, aldus de regering.33

De Tweede Kamer was door deze overwegingen overtuigd; zij verwierp het amendement
van De Beaufort om sub 3° te schrappen. Zijn amendement om art. 282 sub 1° G.O. te
schrappen, werd echter wel aangenomen. Hiermee werd de voorwaarde waaronder De Pinto
akkoord kon gaan met de opneming van laster als strafverzwarende omstandigheid van smaad
en smaadschrift, alsnog verworpen. Voor de Kamer was dat kennelijk geen bezwaar. Het
waarheidsbewijs, vereist voor veroordeling wegens laster, zou slechts dan toegelaten zijn indien
de rechter zulks nodig achtte ter beoordeling van het verweer dat de verdachte had gehandeld
in het algemeen belang of tot noodzakelijke verdediging (art. 261 lid 3 Sr) of wanneer aan een
ambtenaar in functie een feit telaste was gelegd. Met het schrappen van art. 263 sub 1° G.O.
werd voorkomen dat’de strafjustitie (...) in het private leven van het slachtoffer [zou moeten
gaan] wroeten’.34

ficeren’ van de ingediende klacht als een voor het slachtoffer bezwaarlijker delict betreffende dan de indiener
van de klacht bedoelde, lijkt in strijd met de ratio van de klachtregeling te zijn.

30 Smidt II, o.c., p. 399-408.
31 Zowel het O.R.O. als het G.O. bepaalde in art. 281 sub 1° resp. 263 sub 1° dat het waarheidsbewijs toegelaten

zou zijn wanneer de beledigde zich bij zijn klacht uitdrukkelijk op de onwaarheid van het telastegelegde feit
beroept.

32 Dit geval betrof, zoals gezegd, de toelaatbaarheid van het waarheidsbewijs als aan een ambtenaar een feit
begaan in de uitoefening van zijn bediening telaste zou worden gelegd. Dit geval van toelaatbaarheid van
het waarheidsbewijs paste, zo merkte Noyon terecht op, niet in het stelsel van het O.R.O., waar het van de
beledigde afhankelijk was of er een veroordeling wegens laster kon volgen. Noyon zag in de bepaling een
dwingend zittingsvoorschrift: de verdachte van smaad moet tot het waarheidsbewijs worden toegelaten, omdat
hij dan geacht wordtin het algemeen belang te hebben gehandeld, zodra hij een ambtenaar in functie een
bepaald feit telaste heeft gelegd (Noyon, o.c., aantek. 7 op artt. 262 en 263 (oud) Sr).

33 Smidt II, o.c., p. 405-406.
34 Aldus de minister in de Eerste Kamer (Smidt II, o.c., p. 412).
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Met de aanvaarding door de Kamer van het amendement-De Beaufort werd het karakter van
laster ten opzichte van de voorstellen van de Commissie De Wal en van het regeringsvoorstel
gewijzigd. Waar veroordeling wegens laster in het O.R.O. slechts afhing van de houding van
het slachtoffer, werd veroordeling wegens dit delict in de uiteindelijke redactie van de
lasterbepaling afhankelijk gemaakt van de proceshouding van de van smaad verdachte én van
de ambtshalve beoordeling door de rechter ter terechtzitting. Het waarheidsbewijs was immers
slechts dan toegelaten indien de verdachte zich zou beroepen op het derde lid van art. 261 lid
3 Sr, dat ook op art. 262 Sr van toepassing was. Deed de verdachte daar een beroep op, dan
kon de rechter oordelen dat het bewijs van de waarheid nodig zou zijn om het verweer van
de verdachte te beoordelen. In één opzicht bleef de regeling inzake laster ongewijzigd. In geval
van belediging van een ambtenaar was het waarheidsbewijs zonder meer toegelaten.

De regeling in het WvSr betreffende laster bevatte, zoals gezegd, nog twee artikelen inzake
de waarheidsregeling bij laster. Deze bepalingen werden zonder veel discussie van de Commissie
De Wal overgenomen. Zij zagen slechts op het geval dat het telastegelegde bepaalde feit een
klachtdelict zou zijn. Art. 264 Sr gaf aan dat dan het in art. 263 bedoelde bewijs niet toegelaten
was, indien het slachtoffer van dat delict geen klacht had ingediend. Veroordeling wegens laster
was in dat geval niet mogelijk. Art. 265 Sr bepaalde, dat indien het slachtoffer van laster
onherroepelijk veroordeeld was wegens het door de dader telaste gelegde feit, dit de ver-
oordeling wegens laster uitsloot. Was het slachtoffer vrijgesproken van het door de lasteraar
aangewreven feit, dan leverde het rechterlijk gewijsde een bewijs der onwaarheid van het feit
op. Veroordeling wegens laster was dan mogelijk. Het waarheidsbewijs bleef toegelaten, doch
het bewijs van het tegendeel werd al geleverd door een rechterlijk gewijsde.35 Een apart ’waar-
heidsproces’ kon dan achterwege blijven.

4.2.4 Eenvoudige belediging in het WvSr van 1881

Het stelsel van strafbare belediging in het WvSr van 1881 kende, zoals in de aanvang van dit
hoofdstuk werd opgemerkt, een tweedeling van beledigingsvormen: smaad en smaadschrift (met
laster als gekwalificeerde specialis) enerzijds en eenvoudige belediging anderzijds. Dit laatste
delict werd in art. 285 O.R.O. als volgt omschreven:

’Elke opzettelijke beleediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij
door daden, hetzij in het openbaar bij monde of geschrifte, iemand aangedaan, wordt als
eenvoudige beleediging gestraft ...’(lid 1);
’met beleediging in het openbaar wordt gelijk gesteld die welke plaats heeft in tegenwoordig-
heid van den beleedigde of in een tot hem gerigt geschrift’(lid 2).

De kwalificatie ’eenvoudig’ werd aan deze beledigingsvorm - door Modderman als’hoon’
betiteld - toegekend om deze te onderscheiden van de algemene term belediging, het opschrift

35 Zie over deze bepalingen verder: hoofdstuk 8.
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van Titel XVI Sr. Art. 285 O.R.O. werd nagenoeg letterlijk vertaald overgenomen uit het
Italiaanse ontwerpwetboek van strafrecht uit 1868.36

Het door de regering voorgestelde tweede lid gaf aanleiding tot enige discussie tijdens de
parlementaire behandeling. Met name werd de strafbaarstelling van belediging’in een [tot de
beledigde] gerigt geschrift’bekritiseerd. De Commissie van Rapporteurs vond een dergelijke
strafbaarstelling’te ver gaan’. De Savornin Lohman, lid van deze Commissie, was de mening
toegedaan dat door strafbaarstelling van belediging in gesloten brieven niet alleen’een
noodelooze sensabiliteit’zou worden opgewekt, maar dat daardoor parketten bij de drukke
rechtbanken nog meer last zouden krijgen van klachten wegens belediging. De Commissie kon
zich slechts dan met de regeringsvoorstellen verenigen, indien strafbaar zou worden gesteld
(kort gezegd) eenvoudige belediging, aangedaan in een open geschrift, gericht aan het
slachtoffer.37

De minister was het niet eens met deze kritiek. Hij vermocht met name niet in te zien
waarom degene die uit drift beledigde wel strafbaar zou moeten zijn en iemand die in koelen
bloede een beledigende brief schreef, niet.’Werd het denkbeeld der Commissie verwezenlijkt,
dan zal het geraden zijn beleedigende woorden en uitdrukkingen eenvoudig op stukjes papier
te schrijven - des noods drage men voorraad in zijn zakboekje - en die eenvoudig over te rei-
ken’, aldus de minister.38 Bovendien stelde hij dat openbaarheid niet tot het wezen van het
misdrijf van eenvoudige belediging behoorde.

Ondanks deze bezwaren meende hij het amendement van de Commissie echter toch over
te moeten nemen. De minister maakte hierbij een vreemde draai. Hoewel hij van oordeel was
dat gesloten brieven veel leed kunnen veroorzaken, leek hem dat leed overkomelijk. De beste
straf voor de dader zou het niet reageren op de brief zijn.

Aan de gewijzigde opvatting van de minister lag ten grondslag de verwerping door de
Kamer van één van de door de regering destijds voorgestelde gevallen, waarin het bewijs van
de waarheid bij laster toegestaan zou zijn.39 De minister achtte aanvaarding van het voorstel
van de Commissie consequent, nu de wetgever door de verwerping van art. 263 sub 1°’den
beleedigde zelfs in veel ernstiger gevallen de gelegenheid tot het verkrijgen van satisfactie door
de zwaarste lasterstraf heeft ontnomen’.40 ’s Ministers redenering liep vermoedelijk langs het
patroon dat wie het meerdere is toegestaan, ook het mindere mag: als het slachtoffer de
mogelijkheid wordt ontzegd om de verdachte voor laster veroordeeld te krijgen, is het
verdedigbaar dat het slachtoffer evenmin de mogelijkheid moet hebben om een klacht wegens
eenvoudige belediging door middel van een gesloten brief in te dienen.

Na deze merkwaardige discussie kwam art. 266 G.O. als volgt te luiden:

36 Notulen I, o.c., p. 352; zie ook Notulen (Bijlage nr. 24), o.c., p. 2. Niet uitgesloten moet worden geacht dat,
na jarenlange overheersing van de Italiaanse staten door Frankrijk, de Italiaanse ontwerpbepaling op haar
beurt weer gebaseerd was op de bepaling welke sinds 1819 in Frankrijk gold. Art. 13 lid 2 van de Wet van
17 mei 1819 luidt:’toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l’imputation
d’aucun fait, est une injure’(vgl. hierover Garraud, o.c., p. 37-38).

37 Smidt II, o.c., p. 413-414.
38 Smidt II, o.c., p. 413.
39 Zoals gezegd, betrof dat de mogelijkheid dat het slachtoffer van de (vermeende) laster bij zijn ingediende

klacht wegens belediging, zich uitdrukkelijk zou beroepen op de onwaarheid van de betichting.
40 Smidt II, o.c., p. 415.
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’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 monde
of door feitelijkheden aangedaan, wordt als eenvoudige beleediging gestraft ...’.

Enkele Kamerleden waren het met deze bijstelling niet eens. Zij wilden strafbaarheid van beledi-
ging door middel van een ’gesloten’ brief gehandhaafd zien. Daartoe wezen zij op de onrust
die een dergelijke brief zou kunnen veroorzaken. Daarenboven merkte het kamerlid Van Nispen
tot Sevenaer droogjes op, dat zeer lichte beledigingen ook zeer licht bestraft kunnen worden:
met de minimumboete van één gulden. Hun amendement om naast open brieven ook gesloten
brieven onder art. 266 te laten vallen, werd aanvaard. Hiermee werd de oorspronkelijke tekst
van het O.R.O. min of meer hersteld. Eenvoudige belediging in een gesloten brief aan het
slachtoffer werd strafbaar gesteld: ’elke opzettelijke belediging, die niet het karakter van smaad
of smaadschrift draagt, (...) door een’toegezonden of aangeboden geschrift’, werd hiermee
verboden.

Een verschil met de regeling van strafbare belediging in de Code Pénal was dat het WvSr
eenvoudige belediging door feitelijkheden strafbaar stelde.41 Hiermee herstelde de wetgever
een oude traditie. Een dergelijke vorm van belediging was immers al strafbaar in het Romeinse
recht. Ook de Romanisten stelden strafbaarheid van’iniuria realis’ voor.

De Commissie De Wal stelde voor om belediging door ’daden’ jegens private personen
strafbaar te stellen. Het kwam de Commissie onwenselijk voor, dat zulke’ergerlijke beleedigin-
gen, bv. het spuwen in het aangezigt, het kussen van een eerbare vrouw, (...) ongestraft [zouden
blijven]’ . Andere gevallen zouden, aldus de Commissie De Wal, onder de kwalificatie ’mis-
handeling’ vallen, tenzij’de slag of stoot niet werd toegebragt animo laedendi maar animo
iniuriandi’ . De iniuria realis diende in de opvatting van de Commissie weer door het strafrecht
te worden bestreken.

De regering deelde de opvatting van Commissie De Wal inzake strafbaarstelling van
belediging door ’daden’.42 Tijdens de parlementaire behandeling ontmoette het voorstel weinig
weerstand. Het Kamerlid Mackay voegde aan de beschouwingen hierover toe dat, nu duelleren
strafbaar was,43 feiten die daartoe aanleiding kunnen geven evenzeer strafbaar moesten zijn.
Zijns inziens konden dat ook ’daden’ zijn.44 Zonder nadere toelichting werd tijdens de
parlementaire behandeling het woord ’daden’ in art. 266 gewijzigd in ’feitelijkheden’.45

De tekst van het in 1881 vastgestelde art. 266 Sr luidde als volgt:

’Elke opzettelijke beleediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, iemand
hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrifte, hetzij in zijne tegenwoordigheid mondeling

41 De Code Pénal kende deze beledigingsvariant wel, maar dan alleen in geval van de zogenaamde ’ambtsbeledi-
ging’. De ’feitelijkheden’ werden in die bepalingen nader aangeduid. In art. 223 CP werd de strafbare
belediging ’door gebaarden of dreigementen jegens een magistraatspersoon, in de waarneming zijner
bediening’verboden; in art. 224 CP was de’beleediging met woorden, gebaarden of dreigementen aan eenig
bedienend beampte ...’strafbaar gesteld.

42 Smidt, II, o.c., p. 388.
43 Vgl. de huidige artt. 152 e.v. WvSr.
44 Smidt II, o.c., p. 415.
45 Vgl. Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1879/1880, nr. 47, 25, p. 155.
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of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift, aangedaan, wordt,
als eenvoudige beleediging, gestraft met ...’.

Art. 286 O.R.O. bevatte een strafverzwarende omstandigheid van smaad en smaadschrift en
eenvoudige belediging. Deze misdrijven werden met zwaardere straffen bedreigd, indien zij
werden aangedaan aan een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Het
ontwerp was op dit punt een voortzetting van de Wet van 16 mei 1829 (S. 34). Hierin werden
de bepalingen van laster en hoon (CP) van toepassing verklaard op belediging van ambtenaren.
In het uiteindelijke WvSr werd de strafverzwaring in art. 267 Sr geplaatst.

4.2.5 Klachtvereiste

De in het voorgaande genoemde beledigingsdelicten, smaad en smaadschrift, laster en eenvoudi-
ge belediging, waren in het stelsel van 1886 niet dan op klachte vervolgbaar. Het Ontwerp van
de Commissie De Wal en het O.R.O. volgden hiermee het destijds geldende strafvorderlijke
stelsel, dat’in zaken van (...) hoon, laster (...) het openbaar ministerie geene nasporing of
vervolging [zal] doen, dan op klagte der beleedigde partij’(art. 22 lid 2 Sv 1838). De ratio
van het klachtvereiste, zoals die was beschreven door De Bosch Kemper,46 werd nog steeds
onderschreven. Noch door de Commissie De Wal, noch door regering en parlement werden
veel woorden vuil gemaakt aan het in art. 269 Sr terechtgekomen voorschrift.47 Kennelijk bleef
men van mening dat het slachtoffer van de belediging het beste in staat was om af te wegen
of er al dan niet vervolgd moest worden. Het instellen van een vervolging betekende immers
voor de beledigde meer ruchtbaarheid dan hem lief zou zijn.48 Om de in de volgende paragraaf
te noemen bijzondere vormen van strafbare belediging (Titel II en Titel III Sr) van dit klacht-
vereiste uit te sluiten, werden in art. 269 Sr de woorden’beleediging, strafbaar krachtens deze
titel’ opgenomen.49 De belediging van ambtenaren bleef derhalve, net als onder het ’oude’
stelsel, ambtshalve vervolgbaar.50 Art. 269 Sr luidde:

’Beleediging, strafbaar krachtens deze titel, wordt niet vervolgd dan op klachte van hem tegen
wien het misdrijf is gepleegd, behalve in het geval van art. 267’.

46 De rechtsorde werd niet geacht zeer verstoord te zijn indien het slachtoffer geen klacht indiende wegens laster
of hoon en deze ’vrijwillig verdraagt’, aldus De Bosch Kemper, o.c., p. 182. Art. 22 van het Ontwerp-WvSv
uit 1862 luidde gelijk aan de bepaling uit het WvSv van 1838, met dien verstande dat aan hoon en laster
werd toegevoegd ’of andere schriftelijke of mondelinge beleediging’. De ratio van dit Ontwerp-art. 22 was
overigens gelijk aan die van het genoemde art. 22 lid 2 Sv van 1838 (vgl. Ontwerp van een Wetboek van
Strafvordering met Memorie van Toelichting, ’s-Gravenhage, 1862, p. 29).

47 De Commissie De Wal nam deze bepaling zonder veel discussie unaniem aan (vgl. Notulen I, o.c., p. 360;
zie ook H.I. Schönfeld, Klachtdelicten; eene vergelijking tusschen het Nederlandsche en het Duitsche Straf-
recht, Groningen, 1886 (diss. Groningen), p. 12; p. 76 e.v.).

48 Vgl. Smidt I, o.c., p. 493.
49 Smidt II, o.c., p. 418.
50 Onder het regime van het WvSv van 1838 was belediging van individuele ambtenaren in functie ambtshalve

vervolgbaar; het Ontwerp-art. 22 Sv uit 1862 voegde laster of hoon aangedaan aan ’openbare ambtenaren’
toe aan de trits van belediging van bijzondere personen. Blijkens de MvT vorderde’het belang der maat
schappij toch (...) dat beleedigingen, eenen openbaren ambtenaar aangedaan, niet onvervolgd [konden]
blijven, daar het gezag zelf daardoor werd aangetast; de vervolging moest dus niet van het goedvinden van
den ambtenaar worden afhankelijk gesteld’(vgl. MvT Ontwerp-Sv uit 1862, o.c., p. 29).
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4.3 Bijzondere beledigingsdelicten in het WvSr van 1881

Onder de bepalingen inzake strafbare belediging, zoals die in 1881 vastgesteld werden, was
een aantal bijzondere beledigingsbepalingen. Deze worden door mij bijzondere bepalingen
genoemd, omdat zij, anders dan smaad en eenvoudige belediging, een bepaalde kwaliteit van
het slachtoffer eisen. Het gaat hier om enkele bepalingen van de Titels II en III Sr, de belediging
van het eigen en het buitenlandse staatshoofd en van vertegenwoordigers van een buitenlandse
mogendheid.51

In Titel II Sr - delicten tegen de koninklijke waardigheid - werd belediging van het
staatshoofd en zijn familie strafbaar gesteld. Zowel de Commissie De Wal als de regering waren
de mening toegedaan dat de koninklijke waardigheid tot een bijzondere bescherming tegen
smaad en eenvoudige belediging noopte. Daarom vonden de bepalingen die belediging van het
staatshoofd en zijn familie verboden, hun plaats temidden van andere bepalingen die inbreuken
tegen die waardigheid verboden; los van de algemene beledigingsdelicten.52 Toch zagen zowel
de Commissie als de regering een directe samenhang tussen de bijzondere en de algemene
beledigingsbepalingen. Zo diende het begrip ’belediging’ in de bijzondere bepalingen uitgelegd
te worden naar dat in de strafbaarstellingen van Titel XVI Sr. Dit betekende dat het bestanddeel
belediging in Titel II Sr als nomen generis gelezen moest worden. Elke vorm van belediging,
smaad én eenvoudige belediging, werd onder het beledigingsbegrip in Titel II Sr begrepen
geacht:’om alzoo wegens deze beleediging [van Titel II - FJ] strafbaar te zijn moet op zijn
minst aan de vereischten van eenvoudige beleediging voldaan wezen’, aldus de MvT op art.
120 O.R.O.53

In navolging van de strafbare belediging van het staatshoofd, zoals die in de Code Pénal
was geregeld,54 waren de beledigingsdelicten van Titel II Sr ambtshalve vervolgbaar. Een
klacht van het beledigde staatshoofd (of van de overige in deze bepalingen genoemde personen)
was derhalve niet vereist. De achtergrond hiervan was de idee dat het aan de Staat zelf is om
te oordelen wat het staatsbelang hieromtrent vergt. Daarbij speelde ook het argument een rol
dat de koninklijke waardigheid’te hoog [staat] om zich met deze zaken in te laten’, aldus de
Commissie De Wal. Bovendien zou’de koninklijke waardigheid in de openbare mening schade
lijden, wanneer vervolging uitliep op een vrijspraak’, zo voegde zij eraan toe.55

De relevante bepalingen in het WvSr van 1881 kwamen grotendeels overeen met de
ontwerpbepalingen van de Commissie De Wal en die van het O.R.O. Zij verboden’opzettelijke
beleediging den Koning of der Koningin aangedaan’(art. 111 Sr) en’opzettelijke beleediging
den troonopvolger, een lid van het koninklijk huis of den Regent aangedaan’(art. 112 Sr).

Titel III Sr bevatte eveneens bijzondere beledigingsbepalingen. De kring van beledigbaren werd
hier beperkt tot bevriende staatshoofden en vertegenwoordigers van buitenlandse mogendheden.
De hier geplaatste beledigingsdelicten behoorden tot de misdrijven tegen hoofden van bevriende

51 Zoals gezegd werden smaad, laster en eenvoudige belediging begaan tegen een ambtenaar gedurende of ter
zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening in Titel XVI Sr geplaatst (art. 267 Sr).

52 Notulen II, o.c., p. 159; Smidt II, o.c., p. 39.
53 Smidt II, o.c., p. 38; vgl. ook Notulen I, o.c., p. 128-130.
54 De Wet van 1 juni 1830, S. 15. Art. 22 Sv (1838) bepaalde dat vervolging van laster en hoon gepleegd tegen

de koning geen klacht vereiste.
55 Notulen I, o.c., p. 130.
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staten en andere internationaal beschermde personen. Art. 117 (oud) Sr beschermde ’een regee-
rend vorst of ander hoofd van een bevrienden staat’ tegen opzettelijke belediging, terwijl art.
118 (oud) Sr opzettelijke belediging aangedaan aan een ’vertegenwoordiger van een bui-
tenlandsche mogendheid bij de Nederlandsche regeering’ strafbaar stelde.

De plaatsing van deze - ambtshalve vervolgbare - bepalingen in een afzonderlijke Titel
en niet in de algemene beledigingstitel (Titel XVI Sr) werd destijds volgens de regering gerecht-
vaardigd door het verschil in het te beschermen rechtsbelang. De beledigingsbepalingen van
de derde Titel dienden in de eerste plaats het Nederlandse staatsbelang te beschermen.56

Hoewel hierover niet direct algehele overeenstemming bestond, aanvaardden de beide Kamers
deze redenering uiteindelijk.57

Ten aanzien van het bestanddeel belediging is op te merken dat elk verschil met de
commune beledigingsbepalingen afwezig is. Het bestanddeel is ook hier een nomen generis:
elke van de in Titel XVI Sr onderscheiden beledigingsvormen valt hieronder. Zowel smaad als
eenvoudige belediging is, indien gepleegd tegen een van de genoemde kwaliteiten, strafbaar
op grond van art. 117 Sr. De relevante bepalingen, in het stelsel van 1886 te beschouwen als
speciales ten opzichte van de bepalingen uit titel XVI Sr, luidden als volgt:

’Opzettelijke beleediging een regeerend vorst of ander hoofd van een bevrienden staat
aangedaan, wordt gestraft met ...’(art. 117);
’opzettelijke beleediging eenen vertegenwoordiger van een buitenlandsche mogendheid bij de
Nederlandsche regeering in zijne hoedanigheid aangedaan, wordt gestraft met ...’(art. 118).

De tekst van deze bepalingen was nagenoeg gelijk aan die van het Ontwerp van de Commissie
De Wal en het O.R.O., met dien verstande dat tijdens de parlementaire behandeling aan art.
118 Sr werd toegevoegd het vereiste dat de belediging moest zijn aangedaan aan een buitenland-
se diplomaat als zodanig en niet aan hem als persoon:

’Eenvoudige beleediging van den persoon van den vertegenwoordiger eener buitenlandsche
mogendheid behoort niet tot de zware of voor den Staat gevaarlijke misdrijven, waartegen
in dezen Titel wordt gewaakt (...). Ten einde (...) deze bedoeling duidelijk uit te drukken geeft
de Commissie in overweging te lezen: Opzettelijke beleediging - in zijne hoedanigheid aange-
daan, enz.’.58

Zoals gezegd werd deze suggestie overgenomen door de Kamers.

56 Smidt II, o.c., p. 48; voor een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de artt. 117 en 118 (oud) Sr:
C.A. Groenendijk, Belediging van bevriende staatshoofden (art. 117 Wetboek van Strafrecht), in: RM Themis,
1966, p. 2 e.v.

57 Zo had de Commissie van Rapporteurs, in navolging van een minderheid van de Commissie De Wal, de
beledigingsbepalingen van Titel III bij voorkeur ondergebracht willen zien bij de bepalingen van Titel II,
de bescherming van het eigen staatshoofd. Ook meende de Commissie dat de rechtsgrond van bijzondere
bescherming van het vreemde staatshoofd slechts’internationale verplichtingen of internationale wellevend-
heid’ kan zijn. Die bescherming ook te verleenen tegen vorsten van natien, die door wetten of tractaten niet
ook onzen Souverein als zoodanig beschermen, ware een miskenning van den regtsgrond der bijzondere
strafwaardigheid’(Smidt II, o.c., p. 48).

58 Smidt II, o.c., p. 51.

49


