
Hoofdstuk 10

Artikel 270 Sr: een bijzondere vorm van strafbare belediging

10.1 Inleiding

Art. 270 lid 1 Sr, door Van Bemmelen/Van Veen een curiosum genoemd,1 stelt een bijzondere
vorm van belediging strafbaar:

’Hij die ten aanzien van een overledene een feit pleegt dat, ware deze nog in leven, als smaad
of smaadschrift zou zijn gekenmerkt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste
drie maanden of een geldboete van [vijfduizend gulden]’.

Waarom ik art. 270 Sr een bijzondere beledigingsbepaling vind beschrijf ik in de volgende twee
paragrafen. In paragraaf 10.2 ligt de nadruk op de wordingsgeschiedenis van art. 270 Sr. In
paragraaf 10.3 komen enkele materieelrechtelijke vraagstukken van dit delict nader aan de orde.

10.2 Wetsgeschiedenis van artikel 270 Sr

De Code Pénal kende een dergelijke strafbaarstelling niet. Belediging van overledenen viel niet
onder de bepaling van art. 367 CP, daar men destijds de mening was toegedaan dat overledenen
niet beledigd konden worden.2 Overleden personen, zo luidde de overweging, hadden immers
geen eer meer. Deze was met hun fysieke verscheiden teloor gegaan. Daarom werd strafbaarstel-
ling niet overwogen in de diverse nationale ontwerpwetboeken van strafrecht uit de negentiende
eeuw.

De in het huidige art. 270 Sr beschreven gedraging was echter in meerdere Europese landen
wel als delict sui generis strafbaar gesteld. De rechtsgrond van de strafbaarstelling werd niet
gevonden in het mottode mortuis nil nisi bene. Aangenomen werd dat zij haar grondslag vond
in de bescherming van de eer van de nabestaanden van de overledene.3 Minister Modderman
drukte die grondslag tijdens de behandeling van het O.R.O. in de Eerste Kamer als volgt uit:

’Slechts de platte materialist kan voorbijzien dat de onbesmette nagedachtenis der ouders voor
de kinderen het beste erfdeel is’.4

De bescherming van de eer der nabestaanden werd wel teruggevonden in de MvA met
betrekking tot het ontwerp-art. 1411 BW uit 1838. Deze bepaling luidde:

1 Van Bemmelen/Van Veen, deel III, o.c., p. 123.

2 Zie hierover: D. Bastert, Beschimping van afgestorvenen, Utrecht, 1886 (diss. Utrecht), p. 50 e.v.

3 Vgl. Bastert, o.c., p. 11.

4 Smidt II, o.c., p. 421-422.

183



’De regstvorderingen komen (...) toe aan echtgenooten, ouders, grootouders, kinderen en
kleinkinderen wegens laster, hoon of beleediging, hunnen echtgenooten, ouders, grootouders,
kinderen en kleinkinderen na derzelver overlijden aangedaan’.

De regering stelde hierover dat

’Door het instellen der regstvordering, de bloedverwanten zich aantrekken de beleediging aan
den overledenen aangedaan, en zich als het ware daardoor zelven als beleediging doen voorko-
men; daar het toch niet wel zal kunnen worden betwijfeld, dat de hoon nederdaalt op de zoon
die de eer van zijn overleden vader, op een schendige wijze aangerand, niet op gepaste wijze
zou hebben gewroken’.

De actie uit een dergelijke belediging werd beperkt tot de opzettelijke belediging:

’Men zal (...) [niet] behooren uit het oog te verliezen, dat in dit artikel geenszins de rede is
van ongunstige beoordeling van daden van overledenen, maar van zoodanigen hoon, laster
of beleediging welke animus injuriandi heeft plaats gehad’.5

Deze civielrechtelijke bepaling werd vrijwel zonder enige discussie aanvaard. Des te opvallender
is dat in de Commissie De Wal de strafrechtelijke pendant ervan niet zonder slag of stoot tot
stand kwam. Er waren betrekkelijk veel bijeenkomsten voor nodig om het voorstel zijn
uiteindelijke vorm en plaats te geven.

De leden De Pinto, Pols en De Wal waren van mening dat belediging van overledenen,
bij gebreke van eer bij de gestorvene, juridisch ondenkbaar was. Strafbaarstelling werd slechts
dan op haar plaats geacht, indien het oogmerk van de dader zou zijn om de eer der nabestaanden
te krenken. De Pinto meende dat dat geen aparte strafbaarstelling rechtvaardigde. Een dergelijke
gedraging zou zijns inziens onder de reeds aanwezige beledigingsdelicten vallen. Besloten werd
om belediging van overledenen niet strafbaar te stellen.6

In een volgende vergadering van de Commissie maakte Modderman bezwaar tegen het
besluit om de belediging van overledenen niet als delict sui generis strafbaar te stellen. Hij was
van mening dat een overledene zeer wel het slachtoffer kon zijn van ’eerroof’, die hij onder-
scheidde van de zijns inziens niet strafbare eenvoudige belediging van gestorvenen:’iemands
eer gaat niet met zijn leven verloren, zij is erfgoed zijner familie’, aldus Modderman. Bovendien
wees Modderman op het gevaar van eigenrichting bij het niet strafbaarstellen van dergelijke
eerroof; met name achtte hij het gevaar voor een duel tussen dader en nabestaande levensgroot
aanwezig.

De Pinto bleek hierdoor niet overtuigd. Het onderscheid dat Modderman maakte achtte
hij niet van enig belang. Eerroof was zijns inziens belediging. De Pinto bleef de overtuiging
toegedaan dat van doden niet gezegd kan worden dat zij beledigd konden worden. Gronden
voor strafbaarstelling kon De Pinto derhalve niet ontwaren.

Voorzitter De Wal trachtte aan de bezwaren van Modderman tegemoet te komen. Hij wees
op het feit dat de Commissie in een vorige vergadering in het midden had gelaten dat de ’schen-
ding der piëteit aan overledenen verschuldigd’ als delict sui generis wellicht onder een andere

5 Geciteerd uit J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetboeken volgens de beraadslagingen

deswege gehouden bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Utrecht, 1838, p. 96.

6 Notulen I, o.c., p. 167-168.
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titel dan die van de belediging kon worden geplaatst. Met vier stemmen tegen één werd besloten
om het eerder ingenomen standpunt om belediging van overledenen niet strafbaar te stellen,
niet te verlaten. Met drie tegen twee stemmen werd vervolgens besloten om het ontwerp-delict
beschimping van overledenen onder een nader te bepalen titel te rubriceren.7

In een volgende vergadering van de Commissie werd voorgesteld om het ontwerp-delict
toe te voegen aan het ontwerp-delict van het bespotten van een bedienaar van de godsdienst.
Onduidelijkheid bestond er over de plaats van die strafbaarstellingen: dienden zij als delicten
tegen de openbare orde gezien te worden of als delicten tegen de zeden? Modderman bleek
de mening te zijn toegedaan dat het delicten tegen de zeden waren:

’Het geldt hier kwetsing van zedelijk gevoel die (...) door de betrekkingen van de overledene
wordt ondervonden’.

Voorzitter De Wal kon zich hierin vinden. Beschimping van overledenen vond hij, mét
dierenmishandeling en dronkenschap, een delict tegen de zeden. Ondanks een voorstel van Pols
om het in de beledigingstitel te plaatsen, werd met drie tegen twee stemmen besloten om de
strafbaarstelling bij de delicten tegen de zeden te handhaven.8

Toch was hiermee de discussie over de plaats van het ontwerp-delict inzake smaad aan
overledenen niet voorbij. In de 86e vergadering van de Commissie De Wal kreeg het ontwerp-
delict eindelijk zijn huidige plaats. Hoewel De Pinto zich tegen strafbaarstelling van beschimping
van overlevenden bleef verzetten, werd het voorstel van voorzitter De Wal door de Commissie
aangenomen om het delict als voorlaatste delict in de beledigingstitel te plaatsen. Invoering
van het voorgestelde bestanddeel ’om de nagelaten betrekkingen te grieven’ maakte aanvaarding
van het delict in Titel XVI Sr kennelijk makkelijker.9 Voorgesteld werd de volgende tekst:

’Hij die een overledenen op zoodanige wijze beschimpt, dat het feit ware het hem aangedaan
als laster, smaadschrift of smaad zou zijn gekenmerkt, wordt, indien dit geschied is om de
nagelaten betrekkingen of een hunner te grieven ...’.

Met opname van het hier door mij onderstreepte bestanddeel werd aangegeven dat het delict
de eer of de goede naam van één of meer nabestaanden zou beschermen tegen belediging die
de vorm heeft aangenomen van aantijgingen tegen de erflater. Aldus kon ook De Pinto zich
verenigen met het voorgestelde delict.

De definitieve tekst van het ontwerp stond daarmee overigens nog niet vast. In een later
stadium werd voorgesteld om het ’oogmerkom de nagelaten betrekkingen te grieven’ als
bestanddeel op te nemen. Zo zou tot uitdrukking worden gebracht dat met de’uiting der
historische waarheid’ rekening gehouden mocht worden. De vrijheid van meningsuiting mocht,
met andere woorden, niet te veel belemmerd worden.
De term beschimping (van de overledene) werd overbodig geacht.10 Het karakter van het feit
zou immers volledig aangeduid worden door het als laster, smaadschrift of smaad te beschou-

7 Notulen I, o.c., p. 362-365. De Commissie bleek derhalve een onderscheid te maken tussen de belediging enerzijds

en de beschimping of de bespotting anderzijds; laatstgenoemde begrippen zouden de ’derisie’ van de door iemand
verrichte handeling zien, waardoor iemand gekrenkt zou kunnen worden (Notulen II, o.c., p. 271).

8 Notulen II, o.c., p. 271-273.

9 Notulen II, o.c., p. 461.

10 Hiermee verviel kennelijk weer het eerder gemaakte onderscheid tussen beschimping enerzijds en belediging

anderzijds.
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wen, indien het een levende ware. Ook werd op voorstel van Modderman de term laster
geschrapt, daar dit in smaad en smaadschrift’reeds (...) inbegrepen is’.11 In het tweede lid
werd voorgesteld om de vervolging wegens overtreding van dit delict niet dan op’klagte der
nagelaten betrekkingen’ te laten plaatsvinden.12 Art. 289 O.R.O. luidde als volgt:

’Hij die ten aanzien van een overledene een feit pleegt dat, ware deze nog in leven, als
smaadschrift of als smaad zou zijn gekenmerkt, wordt, indien het geschiedt met het oogmerk
om de nagelaten betrekkingen te grieven, gestraft met ...’.

In het tweede lid werd voorgesteld om het feit slechts op klacht van’een der bloedverwanten
of aangehuwden in de regte linie of in den tweeden of derden graad der zijlinie of van den
echtgenoot of den gewezen echtgenoot van den overledene’te vervolgen.

De regering kon, blijkens dat O.R.O., zich verenigen met de voorstellen van de Commissie De
Wal. In de visie van de regering werd de eer of de goede naam van de nabestaanden niet
rechtstreeks aangerand bij deze vorm van belediging:

’Wanneer (...) leed opzettelijk wordt toegebragt, de beschimping van den overledene als een
middel gebruikt wordt om levenden te grieven of hunne eer of goeden naam zijdelings te
benadeelen, is de strafwetgever (...) verpligt tusschenbeiden te treden. Het feit verandert dan
geheel van aard: het is niet het min of meer juiste of waarheidlievende oordeel over den
afgestorvene, noch het onwillekeurige daardoor veroorzaakte leed, maar de opzettelijke
aanranding van levenden, welke de strafbepaling regtvaardigt’13

Het vereiste oogmerk werd door de Kamer wel problematisch geacht: het’zal schier nimmer
te bewijzen zijn’. De Kamer merkte voorts op dat het in plaats daarvan invoegen van het woord
opzettelijk hier overbodig was, daar het in smaad en smaadschrift al begrepen is. Hoewel het
door de Kamer voorgestelde schrappen van het vereiste oogmerk zou kunnen doen vermoeden
dat daarmee tevens de ratio legis van de bepaling werd gewijzigd, kan men in de behandeling
daarvoor geen enkele aanleiding geven, mede gelet ook op de hierna te melden klachtgerechtig-
den. De Kamer stelde namelijk dat’alleen met het oog op en ter wille van de nagelaten
betrekkingen vervolgd [moet] worden, maar daarvoor wordt reeds voldoende gezorgd door het
tweede lid van het artikel’. De regering voldeed aan de wens van de Kamer en de bepaling werd
aangenomen, zoals deze thans is geredigeerd.14

De verzameling personen tegen wie het delict van art. 270 Sr gepleegd kon worden was in de
oorspronkelijke redactie tamelijk onbegrensd: gesproken werd van ’nagelaten betrekkingen’.
In art. 289 O.R.O. werd niet nader aangeduid tegen wie het delict gepleegd kon worden; uit
het feit echter dat het tweede lid van die ontwerp-bepaling aangaf wie tot de klachtgerechtigden
behoorden15, kon worden afgeleid dat het slachtofferschap van die belediging beperkt was tot

11 Notulen III, o.c., p. 521.

12 Notulen I (bijlage nr. 72).

13 Smidt II, o.c., p. 419.

14 Smidt II, o.c., p. 420.

15 Zie Smidt I, o.c., p. 495; vgl. art. 64 Sr: inzake een misdrijf dat alleen op klacht wordt vervolgd, is degene

tegen wie het feit is begaan, tot de klacht gerechtigd.
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’één der bloedverwanten of aangehuwden in de regte linie of in den tweeden of derden graad
der zijlinie of van den echtgenoot of geweezen echtgenoot van den overledene’.

De Tweede Kamer achtte destijds de mogelijke slachtoffers van deze vorm van belediging
te ver uitgestrekt. Zij stelde daarom voor om de mogelijke slachtoffers te beperken tot de
bloedverwanten of aangehuwden’in de regte of zijlinie tot de tweede graad’.16 Tevens
oordeelde de Kamer het niet nodig deze bijzondere bescherming te gunnen aan de gescheiden
echtgenoot van de overledene. Ook hiermee ging de regering akkoord.17

10.3 Het huidige artikel 270 Sr

Hoewel de huidige tekst van art. 270 Sr wellicht anders doet vermoeden, kan op grond van
de wetsgeschiedenis geconcludeerd worden dat de bepaling een bijzondere beledigingsvorm
omschrijft. Zij is bijzonder, omdat uit die bepaling voortvloeit dat een wettelijk beperkte kring
van slachtoffers kan worden beledigd op een in het eerste lid aangegeven wijze, namelijk door
een uitlating ten aanzien van de erflater, die als smaad zou zijn gekenmerkt indien de erflater
nog in leven zou zijn. Van strafbare smaad tegen overledenen is, anders dan wel wordt
aangenomen,18 geen sprake.19 Zij is als zodanig slechts strafbaar, indien het slachtoffer ná
het plegen van het feit overlijdt.20

Art. 270 Sr beschrijft een zelfstandige vorm van belediging, die los staat van smaad (en
van eenvoudige belediging). De eer noch de goede naam van de nabestaande wordt (rechtstreeks)
aangerand. Aan de nabestaande wordt immers geen bepaald feit ten laste gelegd.21 Wel, zo
lijkt het mij toe, is sprake van een vergelijkbaar (mogelijk) ongewenst gevolg van de (fictief)
smadelijk uitlating: het grieven of het gegriefd zijn van de nabestaande. Grieven is iets anders
dan beledigen in de zin van art. 261 Sr (en van art. 266 Sr). In art. 270 Sr ziet die term op het
publiekelijk miskennen van de aan de (directe) nabestaanden van de overledene verschuldigde
piëteit. Enige verwantschap met delicten, voorzover er nabestaanden worden getroffen, als
grafschennis (art. 149 Sr) en het wederrechtelijk opgraven of wegnemen van lijken (art. 150
Sr) kan de onderhavige bepaling niet ontzegd worden. Zo bezien is art. 270 Sr ten opzichte
van smaad een aliud. Niet geheel ten onrechte gaf Commissielid Modderman de voorkeur aan
plaatsing van de bepaling bij de delicten tegen de zeden.
Voor strafbaarheid op grond van art. 270 Sr is wel vereist dat de uitlating in de vorm van smaad
of van smaadschrift is gedaan. Dit wil zeggen dat er sprake dient te zijn van een opzettelijke
eeraanranding door de telastelegging van een bepaald feit met het kennelijke doel van ruchtbaar-
heid.22 Voor smaadschrift gelden de daarbij behorende specifieke eisen. Anders dan Noyon-

16 Vermoedelijk wordt bedoeld de tweede linie tot in de tweede graad.

17 Smidt II, o.c., p. 420.

18 Volgens Noyon-Langemeijer-Remmelink vindt de bepaling haar rechtvaardiging door de beoogde rechtsbescherming

van het belang dat nagelaten betrekkingen hebben bij de eerbiediging van de goede naam van de overleden bloedver-
want (o.c., aantek. 1a op art. 270 Sr). Van Bemmelen/Van Veen stelt dat art. 270 Sr de eer of de goede naam
van de overledene beschermt (deel III, o.c., p. 123).

19 Vgl. Rb Amsterdam 3-2-1903, W. 7952.

20 Art. 65 Sr geeft aan dat dan zijn ouders, kinderen of echtgenoot klachtgerechtigd zijn, tenzij blijkt dat het

slachtoffer vervolging niet heeft gewild. Het klachtrecht is hier accessoir.

21 Evenmin is er sprake van eenvoudige belediging van hem. Niet gezegd kan worden dat de uitlating van minachting

van hem getuigt.

22 Vgl. Rb Amsterdam 24-10-1932, NJ 32, p. 1602 (Kort Geding): de vordering tot staking van een film over Mata

Hari was ongegrond, daar naar het oordeel van de Rb ’geenerlei historisch juist beeld wordt gegeven van Mata
Hari en deze ook door het publiek aldus is opgevat’ ; de film had derhalve niet het karakter van smaad.
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Langemeijer-Remmelink meen ik dat onder smaad in art. 270 Sr tevens laster kan worden
begrepen.23 De lasteraar pleegt immers een gekwalificeerde specialis van smaad.24

Het lichtere delict van eenvoudige belediging behoort niet tot de bestanddelen van art. 270
Sr.25 Dit is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Zoals ik elders heb betoogd, behelst het delict
eenvoudige belediging zowel formele als materiële belediging. Gelet op haar verwantschap met
smaad, zou verdedigd kunnen worden dat de materiële belediging (een niet nader geconcretiseer-
de beschuldiging) mede bedoeld is in art. 270 Sr. Hiertegen kan worden aangevoerd dat juist
het ontbreken van een bepaald feit de materiële belediging van art. 266 Sr minder strafwaardig
maakt. Op grond van de wetsgeschiedenis valt aan te nemen dat de eenvoudige belediging, ook
in de gedaante van materiële eenvoudige belediging, niet zonder meer gelijk kan worden gesteld
aan smaad26 en niet in art. 270 Sr wordt bedoeld. De wetgever heeft alleen de (fictieve) smaad
of smaadschrift (en laster) op het oog.

In de literatuur is men ervan uitgegaan dat art. 261 lid 3 Sr (analoog) van toepassing is
in het geval van art. 270 Sr: indien de dader over de overledene de uitlating heeft gedaan uit
noodzakelijke verdediging of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het telastegelegde
feit waar was én het algemeen belang de telastelegging eiste, pleegt hij geen feit dat als smaad
zou worden gekenmerkt, ware het slachtoffer nog in leven.27 Straffeloosheid zou dan geïndi-
ceerd zijn; van strafbaar grieven der nabestaanden kan mijns inziens dan in die omstandigheden
geen sprake zijn. Art. 261 lid 3 Sr werkt door. Het niet in acht nemen van de verschuldigde
piëteit jegens de nabestaanden is in de omstandigheden omschreven in art. 261 lid 3 Sr
straffeloos.

Nog een enkele opmerking over het subjectieve vereiste van art. 270 Sr. Uit het bovenstaande
lijkt te volgen dat vereist is dat de dader door de telastelegging van het bepaalde feit met het
kennelijke doel van ruchtbaarheid, de eer of de goede naam van de overledene opzettelijk
aanrandt. Men kan zich afvragen of deze eis, gelet op de ratio legis van art. 270 Sr, terecht
gesteld is. Zij strookt niet met het aanvaarde beginsel dat overledenen niet (strafbaar) beledigd
kunnen worden.
De wetsgeschiedenis en de tekst van de wet nopen mijns inziens dan ook tot een andere uitleg.
Strafbaar is hij, die ten aanzien van een overledene een bepaald feit telastelegt, waardoor, ware
deze nog in leven, zijn eer of zijn goede naamzouzijn aangerand (in termen van art. 270 Sr:
’als smaad zou zijn gekenmerkt’). Het opzet, met andere woorden, moet gelezen worden als
een weten of beseffen dat de eer of de goede naam van de overledene zou zijn aangerand, ware
hij nog in leven.

Doordat, zoals in de vorige paragraaf is gemeld, het in het O.R.O. nog aanwezige
bestanddeel ’met het oogmerk om nagelaten betrekkingen te grieven’ werd geschrapt, kan men
zich afvragen of de aanwezigheid van het opzet op het grieven der nabestaanden vereist is. Ik
meen dat het argument dat de Kamer bezigde om het in het O.R.O. aanwezige bestanddeel

23 Vgl. Noyon-Langemeijer-Remmelink, o.c., aantek. 1a op art. 270 Sr.

24 De Jong, De macht ..., o.c. p. 177; hetzelfde geldt mijns inziens voor art. 261 Sr j° art. 267 Sr; vgl. ook

de eerder gememoreerde opvatting van Modderman dat in smaad laster is begrepen (Notulen III, o.c., p. 521).

25 Aldus ook Noyon-Langemeijer-Remmelink, o.c., aantek. 1a op art. 270 Sr. Verwezen zij naar art. 271 Sr, het bij

Titel XVI Sr behorende verspreidingsdelict. Deze bepaling maakt expliciet onderscheid in het verspreiden van
geschriften of afbeeldingen met een beledigende inhoud én het verspreiden van een voor een overledene smadelijke
inhoud.

26 Zie hierover nader: hoofdstuk 11.

27 Simons, Leerboek II, o.c., p. 72; Noyon-Langemeijer-Remmelink, o.c., aantek. 2 op art. 270 Sr.
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oogmerk (om de nagelaten betrekkingen te grieven) te schrappen (dat opzet zou in de ’smaad’
(tegen de overledene) besloten liggen), het opzet om de nabestaanden te grieven niet te eisen,
niet rechtvaardigt. Het beledigingsopzet dat in smaad ligt besloten is ten opzichte van de
nabestaande niet vereist. Van belediging van de nabestaande is immers geen sprake. Wel wordt
de (impliciete, stilzwijgende) eis gesteld dat deze opzettelijk wordt gegriefd door de smadelijke
uitlating over de erflater. Verdedigbaar lijkt mij het aannemen van het opzettelijk grieven als
stilzwijgend bestanddeel: indien het opzet op het grieven van de nabestaande niet komt vast
te staan zou vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging28 geïndiceerd zijn. Het bijzondere van
deze beledigingsvorm is hiermee aangetoond: niet alleen beschermt de bepaling een bijzondere
categorie personen, zij is ook bijzonder omdat het opzet om de nabestaande te beledigen niet
vereist is, maar niet meer dan het opzettelijk grieven van hem. Het (’voorwaardelijke’)
beledigingsopzet is gericht op de (fictieve) eeraanranding van de erflater.

28 Zie HR 5-3-1955, NJ 56 2.
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