
Deel I

Rechts- en wetshistorische beschouwingen



Hoofdstuk 2

Van Romeinen en romanisten; strafbare belediging tot en met de
18e eeuw

2.1 Inleiding

Strafbare belediging kent een eerbiedwaardige geschiedenis. Van ver voor de Romeinse tijd
zijn regels bekend, waarin conflictbeslechting als gevolg van aangedane beledigingen genor-
meerd is.1 In het kader van dit betoog is vooral de regelgeving vanaf de Romeinse tijd van
belang. Het blijkt dat deze van grote invloed is geweest op het huidige leerstuk van de
(strafbare) belediging. In dit hoofdstuk worden daarom in vogelvlucht de Romeinsrechtelijke
regelingen op het gebied van de (strafbare) belediging bezien.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan de middeleeuwse romanisten. Deze juristen hebben
met name veel aandacht gewijd aan deanimus iniuriandi(de opzet op belediging), aan het
vraagstuk van de waarheid en aan het leerstuk van het algemeen belang. Het door hen
ontwikkelde gedachtegoed blijkt voor het huidige recht inzake strafbare belediging van groot
belang te zijn. Na de beschrijving van het gedachtegoed van de Romanisten volgt een paragraaf
over de rechtspraktijk in de late Middeleeuwen. Daarna worden de ideeën van Grotius inzake
belediging geschetst; deze zijn van grote invloed gebleken op de ontwikkeling van het leerstuk
van de strafbare belediging. Het hoofdstuk besluit met een korte bespreking van de rechtspraktijk
inzake belediging onder het Oud-Hollandse recht.

2.2 Romeinse regelingen inzake belediging

Belediging was in het Romeinse recht geen afzonderlijk delict, maar was één van de aspecten
van het bredere begripiniuria. In eerste instantie betrof de iniuria fysieke kwetsingen. Naast
de membrum ruptumen os fractum (verwonding resp. botbreuk), werden onder iniuria
aanrandingen van geringere aard gebracht. De XII Tafelen-wet kende wel bepalingen waarin
het niet-fysiek krenken van personen werd verboden. Het uitspreken van toverformules, die
’schimp en schande over iemand brachten’ viel hieronder.2

In de periode van de latere Romeinse republiek werd via een aantal edicten van de praetor
de niet-fysieke aanranding verder ingevuld. Het waren regelingen dieconvicium(schelden in
het openbaar),attemptata pudicitia(het doen van oneervolle voorstellen), alsmedeappellare
enadsectari(oneervolle bejegening en hinderlijk volgen van een vrouw of een jonge volwasse-
ne) verboden. Deze gedragingen konden een actie uit krenking van de goede zeden opleveren.

1 Zie E.J. de Roo, Smaad en openbaar belang, in: RM Themis, 1975, p. 7 e.v.
2 Vgl. Kann, o.c, p. 2. Zie voorts: L. Vos, Iniuria en de actio iniuriarum, Amserdam, 1913 (diss. Amsterdam),

p. 17; P. Hazendonk, o.c., p. 34 e.v.; E.J.F.M.C. Broers, Van Tafel 8 tot Boek 6; de belediging in rechtshisto-
risch perspectief, in: Schimpen en schelden; eer en belediging in Nederland, ca.1600-ca.1850 (A. Keunen
et al., red.), Amsterdam, 1992, p. 296.
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Verder werd verboden het zich zodanig in woord of daad gedragen dat iemand daardoorinfamis
werd. Men sprak vaninfamatio (aanranding van de eer of goede naam).3

In de Institutiones wordt de eerkrenking binnen het algemene begripiniuria geplaatst.

’Meer in het bijzonder [is] er dan soms smaad, contumelia, dat van smaden, contemnere, is
afgeleid en door de Grieken hybris genoemd wordt (...). Onrechtmatige krenking van iemands
persoon wordt niet alleen begaan wanneer iemand met, zeg, een vuist of een knuppel geslagen
wordt, of wordt gegeseld, maar ook als hem een beschimping wordt toegevoegd of als zijn
goederen, als ware hij een schuldenaar, in bezit genomen zijn door iemand die wist dat de
betrokkene hem niets schuldig was; of als men om een ander in opspraak te brengen een
smaadschrift (...) schrijft, dicht, uitgeeft of in boos opzet ervoor zorgt dat zoiets gebeurt; als
men een gehuwde vrouw, of een jonge man of meisje hinderlijk volgt, of beweerdelijk iemands
eerbaarheid is aangetast. Het spreekt tenslotte vanzelf dat een onrechtmatige krenking van
iemands persoon nog op heel wat andere manieren kan worden begaan’.4

De actie uit belediging was in eerste instantie eenprivate poenale actie. Het slachtoffer van
de belediging kon van de dader een geldboete vorderen. Het ging hierbij om vergelding van
de minachting en minder om vergoeding van de schade, die uit de belediging voortvloeide.
Ernstige beledigingen van feitelijke aard (handelingen waaruit krenking van de eer én enige
verwonding voortvloeiden) konden, volgens de Lex Cornelia (uit het jaar 81 vóór Chr.), wel
door de overheid worden vervolgd. De gekwetste burger diende ook in dat geval evenwel zelf
het initiatief te nemen.5

Ook onder deze Lex Cornelia omvatte de iniuria tevens andere dan verbale gedragingen.
Het gevolg hiervan was dat - ter onderscheiding van niet beledigende gedragingen - het leerstuk
van deanimus iniuriandi, het opzet om te beledigen, werd ontwikkeld.6 Van belang voor
aansprakelijkheid was de bewustheid van het beledigend karakter van de uitlating. Ranchod
spreekt in dit verband vandolus malusals minimaal vereiste opzetvorm, die overigens
genoegzaam uit de vorm van de uitlating af te leiden viel.7 In zijn dissertatie stelt Ranchod
dat de praetor de actio iniuriarum niet toeliet in geval van conflict met het algemeen belang.
Dit was bijvoorbeeld het geval als iemand publiekelijk van een strafbaar feit werd beticht
(nocentum infamare). Een actie tegen de ’aangever’ zou strijden metbonum et aequum. De
animus iniuriandiontbrak in een dergelijk geval.

In de zesde eeuw na Christus werden tijdens het bewind van keizer Justinianus uit
fragmenten van geschriften van juristen de zogeheten Digesten samengesteld. De Boeken 47
en 48 van die Digesten bevatten diverse ’strafbepalingen’. Titel 4, hoofdstuk I van Boek 47
gaf een vrij uitgebreide regeling van strafbare belediging. Volgens Ant. Matthaeus was met
de hierin beschreveniniuria ’niets meer bedoeld dan een beledigende gedraging tegen deboni

3 Vgl. B. Ranchod, Foundations of the South African law of defamation, Leiden, 1972 (diss. Leiden), p. 7-8;
zie ook M.-C. Le Bailly, Verbale belediging jegens het Hof van Holland: rond de zaak van Claes de Jager
(1464), in: Leidschrift 12(1996), nr. 2, p. 47.

4 Corpus Iuris Civilis; tekst en vertaling, deel I, Instituten, Vierde Boek, IV; vert. door J.E. Spruit en K.E.M.
Bongenaar, Zutphen etc., 1993, p. 227-228.

5 Ranchod, o.c., p. 10.
6 Ranchod, o.c., p. 11.
7 Ranchod, o.c., p. 15.
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mores’.8 Elke bewuste minachting van andermans persoon werd derhalve alsiniuria aange-
merkt.9 Uit Matthaeus’ aantekeningen op de Boeken 47 en 48 blijkt dat zowel belediging in
woord en geschrift als belediging door daden strafbaar was. Als voorbeeld van deiniuria reales,
de belediging door feitelijkheden, noemde hij het strekken van de middelvinger. Als voorbeeld
van belediging door woorden noemde hij het - al dan niet in aanwezigheid van het slachtoffer -
iemand uitmaken voor ’dief’ of ’gladiator’.10 Ook de ontkenning van iemands kredietwaardig-
heid viel onder de terminiuria, evenals het zingen van spotliederen.

Indien een persoon van hoge(re) rang het voorwerp van de belediging was geweest, werkte
dat strafverzwarend. Belediging van een senator werd zwaarder gestraft, evenals belediging door
kinderen van hun ouders. Ook strafverzwarend was de belediging die in een theater of in een
forum plaatsvond.11 Het publieke karakter van de uitlating zal voor die verhoging de oorzaak
zijn geweest. Dat geldt vermoedelijk ook voor de strafverzwaring ter zake van de belediging,
aangedaan tijdens de uren dat het licht was.

2.3 Belediging gedurende de Middeleeuwen: de romanisten

In de vroege Middeleeuwen ontwikkelde het leerstuk van de belediging zich in belangrijke mate
tot de regeling, waarmee twintigste-eeuwse juristen vertrouwd zijn. Met name de middeleeuwse
Romanisten, die het klassieke Romeinse recht in zijn meest zuivere vorm bestudeerden, hebben
inzake de juridische regeling van de belediging lijnen uitgezet, die in het huidige recht
betreffende strafbare belediging nog steeds van groot belang zijn.

Iniuria, zo volgt uit de geschriften van Azonne (Azo; dertiende eeuw) en die van Jacobus
de Belvisu (dertiende eeuw), werd gezien als elk gedrag waardoor een ander van zijn voetstuk
viel.12 De vorm waarin de belediging plaats kon vinden, was volgens Azo drievoudig:’fit
aurum iniuria tribus modis: re, verbis et literis’.13 Deze driedeling bevestigde de opvatting
dat ook anders dan mondeling of in geschrifte kon worden beledigd. De romanisten beperkten
zich in hun beschrijving van het leerstuk inzake belediging tot smaadschrift (libellus famosus),
daar alleen dit als een zwaar misdrijf werd beschouwd. De andere, lichtere vormen vond men
voldoende beschreven in het plaatselijke recht.14

De romanisten lazen in de terminiuria het vereiste van eenanimus iniuriandi. Dit begrip
impliceerde de eis van het oogmerk om iemand in zijn eer aan te randen, zo kan afgeleid
worden uit een tekst van de ultramontaan De Belleperche (Petrus de Bella Pertica; begin
veertiende eeuw). Dit oogmerk was in het algemeen af te leiden uit de aard van de gebezigde

8 Matthaeus, o.c., p.107; over deze rechtsgeleerde: M. van der Vrugt, ’Antonius Mattheus II, 1601-1654;
Utrechts eerste primarius iuris’, in: Rechtsgeleerd Utrecht (G. van den Bergh, red.), Zutphen, 1986, p. 23.

9 Vgl. Broers, o.c., p. 297.
10 Matthaeus, o.c., p. 108.
11 Zie Matthaeus, o.c., p. 108.
12 Ranchod, o.c., p. 32-33.
13 Geciteerd uit Ranchod, o.c., p. 32.
14 Ranchod, o.c., p. 33.
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bewoordingen. Voor een uitlating die op zichzelf een beledigend karakter had, maar waarbij
het oogmerk om te beledigen ontbrak, was de dader evenwel niet aansprakelijk.15

In een aantal bijzondere gevallen werd deanimus iniuriandiper definitie niet aanwezig
geacht. Tegen een ambtenaar die in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening beledigd had,
kon deactio iniurium bijvoorbeeld niet worden ingesteld. Bij een in functie gedane uitlating
ontbrak het oogmerk.16 De animus iniuriandiwerd evenmin aanwezig geacht, als de dader
zich in ironische bewoordingen uitliet over het slachtoffer.

Veel aandacht werd door de romanisten besteed aan de vraag of deanimus iniuriandikwam
te ontbreken, als de dader zich in de persoon van het slachtoffer had vergist. Zij waren op dit
punt niet eensgezind. Sommigen waren de mening toegedaan dat, net als in het klassieke
Romeinse recht, deerror in personahet oogmerk niet deed wegvallen. Anderen daarentegen
zagen in de vergissing in de persoon van het slachtoffer aanleiding om deanimus iniuriandi
niet aan te nemen. Degenen die de laatstgenoemde visie aanhingen, onderscheidden binnen het
animusbegrip de intentie (voluntas) van het motief (propositum). Het opzet was dan aanwezig
als de dader zowel de intentie als het motief had om te beledigen. Nu van de dader in het geval
van error in persona niet gezegd kon worden dat hij ook het motief had om te beledigen, kon
in die optiek het opzet niet worden aangenomen.17

De actie uit belediging achtten de romanisten destijds niet toegestaan indien de waarheid
van een uitlating bewezen kon worden. Révigny nuanceerde deze visie in die zin, dat indien
de uitlating leidde tot een strafproces tegen de aangesprokene, de waarheid van de uitlating
deanimus iniuriandideed vervallen. Werd de uitlating die het slachtoffer in zijn eer of goede
naam aanrandde niet gevolgd door een proces, dan was de uitlating, ook al werd de waarheid
meegedeeld, beledigend. Révigny gaf hierbij het voorbeeld van de bewering dat iemand
onvermogend was; het beledigende karakter van een dergelijke uitlating was bij gebreke aan
enig algemeen belang zonneklaar. Dat het beweerde waar is, zo stelde De Belleperche, is geen
reden om geen belediging aan te nemen. Anders gezegd: de omstandigheid dat het beweerde
waar zou zijn, zou slechts dan disculperen, indien het doen van de bewering een algemeen
belang zou dienen.

Dit leerstuk van het algemeen belang in verband met de waarheid van een (anders)
beledigende uitlating, werd verder ontwikkeld door Johannes Faber. Hij nam aan dat het doen
van de uitlating, waarin een persoon een onwettig kind wordt genoemd ook dan een algemeen
belang dient, wanneer zij gedaan wordt om te voorkomen dat bedoeld persoon in een erfenis
deelt, waarin degene die de uitlating deed als erfgenaam opkomt. Johannis Faber nam echter
aan, dat het iemand een besmettelijke ziekte toedichten nooit in het algemeen belang was, indien
het openbaar gezag al op de hoogte was van dat feit. Geen enkel algemeen belang was daar
dan nog mee gediend. Dit zou weer anders zijn, als de mededeling leidde tot de identificatie
van de zieke. De veertiende eeuwse romanisten Bartolus (de Sassoferrato) en Baldus namen
de opvattingen van Johannis Faber onweersproken over.18 De gedachtevorming rond het

15 Recente schrijvers verschillen van mening omtrent de inhoud van deanimus iniuriandi. Ranchod (o.c., p.
37) meent dat de romanisten inderdaad het oogmerk om te beledigen aanhielden. Feenstra is echter van mening
dat met de animus iniuriandi niet meer dandolus, opzettelijke belediging, werd bedoeld (R. Feenstra, geciteerd
uit J.A. Ankum, Themis, 1975, p. 523.

16 Geciteerd uit Ranchod, o.c., p. 39; dit liet overigens onverlet dat de ambtenaar zijn plichten overschreed of
mala fidehandelde.

17 Ranchod, o.c., p. 43.
18 Vgl. Ranchod, o.c., p. 50-53.
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verband tussen het algemeen belang en de belediging, dat ook in de 20e eeuw onderwerp van
discussie was, kwam op gang.

2.4 Belediging in de late Middeleeuwen: de praktijk

Over strafbare belediging en de inhoud van het eerbegrip in de twaalfde en dertiende eeuw zijn
weinig juridische bronnen voorhanden. Overgeleverde literaire bronnen geven wel een indicatie
van de strafrechtspraktijk van die dagen.19 Zo wordt in het twaalfde-eeuwse epos Van den
Vos Reynaerde de held van het verhaal beschuldigd van één der grootste misdaden die men
in Vlaanderen kon begaan: het doen verliezen van iemands eer (eerroof).20 In hedendaagse
termen zouden we zeggen dat Reynaert werd beschuldigd van smaad of laster jegens de vrouw
van Isengrijn, één der vertrouwelingen van de koning. Overigens wordt in het verhaal de beledi-
gingszaak niet doorgezet. De zaak blijkt verjaard en bovendien acht de rechter de klacht van
Isengrijn meer een ’familie-aangelegenheid’ en derhalve geen publieke strafzaak waard.21

Duidelijk is dat er in deze tijd geen uniform strafrecht was. De toepassing van het
Middeleeuwse, sterk op Romeinsrechtelijke leest geschoeide recht inzake belediging werd
beïnvloed door lokaal recht.22 Het materiële strafrecht werd per stad geregeld.23 Zo kenden
Vlaamse steden in de periode 1100-1400 ieder hun eigen wetboeken. Net als in de Romeinse
tijd werd de belediging vrijwel overal als een ernstige zaak gezien. De straffen waren daarente-
gen in het algemeen wat lichter dan die welke werden opgelegd onder het Romeinse recht. De
wegens belediging opgelegde sancties waren te vergelijken met die welke opgelegd werden
wegens bedelen, bordeelbezoek, lichte mishandeling en straatschenderij.24 Afhankelijk van
het karakter van de belediging én het type individu dat beledigd werd, varieerde de straf van

19 Zie hierover: R.H. Bloch, Medieval French literature and law, Berkeley etc., 1977.
20 Zie hierover meer: F.J. Jacoby, Van den Vos Reynaerde, legal elements in a Netherlands epic of the thirteenth

century, München, 1970, p. 12.
21 Zie voor de ’letterlijke aanklacht’: Jacoby, o.c., p. 47 e.v.; zie verder hierover: H. van den Brink et al., Van

de Vos Reynaerde: recht en macht, in: Samenwinninge, Zwolle, 1977, p. 75 e.v. Een andere - rijke -bron
van kennis van de (straf)rechtspraktijk vormt de zogeheten schelmenliteratuur: teksten over al dan niet
rondzwervend uitschot, dat zeer bekwaam was in diverse oplichterspraktijken. Deze teksten zijn niet gespeend
van enige fantasie, maar geven er in ieder geval een beeld van, hoe de ’geletterden’ over strafrecht dachten.
Overigens blijken sommige teksten letterlijk te zijn ontleend aan de keuren van die dagen. Zie hierover: Van
schelmen en schavuiten; laatmiddeleeuwse vagebondteksten, onder red. van H. Pleij, Amsterdam, 1986. Vgl.
verder: M.J. Noorderwier, Nederduitsche regtsoudheden, Utrecht, 1853, p. 272-273; D.A. Berents, Het werk
van de vos; samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen, Zutphen, 1985, pp. 106-116.

22 Zie hierover Le Bailly, o.c., p. 46 e.v.
23 De gewenste uniformering vansanctiesligt ten grondslag aan twee belangrijke codificaties: de Carolina (’Con-

stitutio Criminalis Carolina’) en - later - de Criminele Ordonnantiën. Deze twee boeken bevatten voornamelijk
strafprocessuele bepalingen, maar de Carolina kent eveneens een aantal materieelrechtelijke bepalingen, die
van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de hedendaagse commune delicten (Aldus G.F.M. Bossers
en J.F. Nijboer, De actualiteit van de Carolina, in: DD 19(1989) 1, p. 10.

24 Vgl. ook Berents, o.c., p. 188.
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geldboete tot een verplichte bedevaart.25 Naast de opgelegde straf werd de dader dikwijls
geboden het slachtoffer publiekelijk in zijn eer te herstellen (restitutio famae).26

Hoe verbrokkeld het materiële strafrecht ook was, ten aanzien van de strafbare belediging
kende men wel een aantal ’algemene leerstukken’. De strafrechtelijke aansprakelijkheid was
afwezig, indien de dader kon aantonen dat hij geen opzet had om te beledigen. De drift waaruit
een belediging voortvloeide, disculpeerde evenwel niet. De dader was niet strafbaar als het hem
te goeder trouw om de waarheid te doen was (fidi veri). Een ander leerstuk was de typisch
Germaansrechtelijke instelling van de zogeheten ’herroeping’, deamende honorable. Herroeping
betekende het ongedaan maken van de belediging.27 De herroeping kon slechts de betichting
van feiten betreffen, daar zij een (niet-financiële) genoegdoening inhield door te verklaren dat
de uitlating met de waarheid streed of dat de beschuldiging door de duivel ingegeven was.28

Voor scheldwoorden gold zij niet. Het later gemaakte onderscheid tussen smaad en eenvoudige
belediging vindt men hier reeds enigszins terug.29

De Middeleeuwse terminologie kende geen samenvattend begrip voor wat thans als beledi-
ging bekend staat. Het begrip werd wel omschreven, zo kan uit bronnen worden afgeleid, als
’onwerdelec, versmadelec of draichlec toespreken of misdoen’. Ook deiniuria facti werd als
een belediging beschouwd. Men moet denken aan gedragingen als het iemand begieten met
water en bier, het naar iemand werpen met kandelaars, het spuwen in het gezicht en het storten
van vuilnis of een kreng (een dood dier) voor iemands deur.30

25 Vgl. hierover verder J.C. van Caeneghem, Geschiedenis van het strafrecht van Vlaanderen van de XIe-XIVe
eeuw, Brussel, 1954, p. 118-119. De bedevaart als ’straf’ kwam veel voor in de zuidelijke helft van de
Nederlanden; vgl. Berents, o.c. p. 114; een uitgebreide beschrijving van bedevaart als straf voor (o.m.)
belediging vindt men in: J. van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, een studie over de praktijk van opleggen
van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen
ca. 1300-1550), Assen etc., 1978.

26 Berents, o.c., p. 114; deze vorm van herroeping (’teruggave van de eer’) werd door middel van eenrecantatio
gedaan. Volgde geen herroeping, dan was verbanning het lot van de dader (Broers, Van Tafel 8 ..., o.c., p.
301). Bij de parlementaire behandeling van het voorstel tot herziening van de strafbare belediging in de zeven-
tiger jaren van de twintigste eeuw, stelde het toenmalige Kamerlid Abma voor om als straf of maatregel de
publieke terugneming van een belediging in te voeren. Het voorstel werd door de minister De Ruiter (justitie)
verworpen: een openbare betuiging van spijt behoorde zijns inziens een daad van vrije wil te zijn en geen
door de overheid opgelegde straf. Handelingen Tweede Kamer, 1978-1979, nr. 11 249, 2 februari 1978, p.
661.

27 Wellicht dat het oude art. 1410 BW in de herroeping zijn oorsprong vindt:’Onverminderd hare gehoudenheid
tot schadevergoeding, kan de verwerende partij de toewijzing van de vordering (...) voorkomen door het
aanbod en de werkelijke aflegging van eene openbare verklaring voor den regter, houdende dat haar de
gepleegde daad leed doet; dat zij deswege verschooning vraagt, en den beleedigde houdt voor een persoon
van eer’.

28 Zie E.J. Broers, ’Vrij onbeschaamt en zeer oneerbiedig’; de civiele rechtspraak in Brabantse beledigingszaken
in de zeventiende en achttiende eeuw, in: Leidschrift 12 (1996), nr. 2, p. 57. Ook kende men deamende
profitable: de profijtelijke betering. Het slachtoffer waardeerde de door hem ondervonden schade op geld
en bekrachtigde deze met een processuele eed (Broers, ’Vrij onbeschaamt ...’, o.c., p. 60).

29 Broers spreekt van een zichberoepenop een omstandigheid, die de dader zou verontschuldigen tegenover
de beledigde, in plaats van herroepen van de eerkrenking. De dader zou op zijn woorden kunnen terugkomen
door te stellen dat hij in dronkenschap of in drift de woorden had geuit en onder ede de eerbaarheid van het
slachtoffer bevestigen, dedeclaratio honoris, aldus Broers (Van Tafel 8 ..., o.c., p. 299). Zie verder over
de herroeping, A.S. de Blécourt, Kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht, 5e dr. Groningen,
1939, p. 449; vgl. ook Hazendonk, o.c., p. 42.

30 Vgl. L.Th. Maes, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht, Antwerpen etc., 1947, p. 238.
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Bij wijze van illustratie kan de regeling inzake belediging in het handvest van Mechelen worden
genoemd. Zij onderscheidde laster (’clappagiën van logentale’) van belediging (’gheestelijke
diefte’). Laster betrof het doen van valse aantijgingen. Belediging bestond in het uiten van
scheldwoorden in het bijzijn van het slachtoffer, of achter zijn rug om tegen derden. Van belang
voor de strafmaat lijkt te zijn geweest of het slachtoffer de laster of belediging in de ogen van
de rechter ’had verdiend’.31 Uit het bronnenonderzoek van Maes blijkt dat in beledigende
scheldwoorden een aantal categorieën te onderscheiden valt. In de eerste plaats kende men
vernederende woorden die betrekking hebben op de afkomst van het slachtoffer (’paepenzoon’).
Beledigend waren voorts termen die de aangesprokene in verband brachten met beroepen of
bezigheden, die destijds in een kwade reuk stonden (’felle hoer’, ’lodder’, ’boefkene’, ’vuyl
poppenpriester’). Het scheldwoord kon evenzeer betrekking hebben op een beweerdelijk begaan
misdrijf. Tenslotte kan men denken aan termen die, hoewel zij geen scheldwoorden zijn, de
aangesprokene een kwalijke ziekte toewensten.32 Een bijzondere vorm van belediging waren
de ’fameuze libellen’, de smaadschriften, -liederen en -verzen. Dit waren’brievekins, diemen
sayt achter straete, plackt of stelt door dueren of poorten om yemande daer mede te blameren
ende diffamerene of het zijn fameuze liedekins diemen dicteert ende maeckt om iemande te
diffamerene’.33

2.5 Opvattingen van de Hollandse rechtsgeleerden inzake belediging

Van belang voor de ontwikkeling van het leerstuk van de strafbare belediging zijn de opvattin-
gen van de zestiende- en zeventiende-eeuwse Hollandse rechtsgeleerden hierover geweest. Met
name werd door hen voortgebouwd op het door de Middeleeuwse romanisten gemaakte
onderscheid tussen de krenking van eens anders reputatie en de schending van eens anders eer.
De juristen discussieerden destijds ook over de animus iniuriandi. Zij waren wat dit leerstuk
betreft navolgers van de romanisten.

Vooral de Hollandse rechtsgeleerde Grotius heeft grote invloed op de rechtsontwikkeling
inzake belediging gehad. Hij zag iemands reputatie als een aspect van het meer omvattende
persoonlijkheidsrecht. Grotius stelde dat iemands reputatie tot zijn onvervreemdbare rechten
behoorde:

’Onwandelbare zaken zijn, die iemand zoo toebehooren dat de zelve een ander niet en zoude
konnen toe-behooren, als een yder sijn leven, lighaem, vryheid, eer’.34

En verderop in zijn Inleiding stelde hij dat

31 Maes, o.c., p. 240-241.
32 Vgl. Maes, o.c., p. 241-242; zie voor een uitgebreid overzicht van beledigende termen: L.C. van der Pol,

Prostitutie en de Amsterdamse burgerij: eerbegrippen in een vroegmoderne stedelijke samenleving, in: Cultuur
en maatschappij in Nederland 1500-1850; een historisch-antropologisch perspectief (P. te Boekhorst et al.),
Meppel etc., 1992, p. 179 e.v.

33 Vgl. Maes, o.c., p. 249-250.
34 H. de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid, II.1.42 en 48 (uitgegeven en van aantekeningen

voorzien door F. Dovring et al., Leiden, 1965, p. 45).
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’De eer mede een yder toe [behoort]. Eerst om te beschermen; kan ook door misdaed verbeurd
worden, als by den ghenen die eerloos werden verklaert; maer en is mede eigentlicke door
handeling niet verbindelick; hoewel uit ontrouw oneer volgt: dan iemand kan afstand doen
van iet dat hem als een deel van syn eer behoort’.35

Grotius onderscheidde, in overeenstemming met het inmiddels door velen gemaakte onderscheid
tussen publieke en private afdoening:36 de civiele schadevergoedingsactie en de strafactie. Hij
benadrukte de private actie uit belediging. Zijns inziens kwam bij uitstek schadevergoeding
als reactie op een inbreuk in aanmerking. Deze schadevergoedingsverplichting - naar keuze van
het slachtoffer hetzij door herroeping hetzij door betaling van een geldsom - trad slechts dan
in, als reputatieverlies of -krenking het gevolg was van de iniuria.37

De strafactie kwam in aanmerking als de dader opzettelijk iemands reputatie had gekrenkt
(zonder dat het gevolg feitelijk behoefde te zijn ingetreden). Alsdan kon een boete worden
opgelegd.

Grotius onderscheidde binnen de belediging in de eerste plaats de ’lasteringh’:

’Hier door werden verbonden alle die mondeling ofte schriftelick, in ’t bywesen ofte in ’t
afwezen, in ’t heimelick ofte in ’t openbaer, iet te kennen gheven waer door iemands eer werd
ghekrenckt (...)’.38

De (on)waarheid van het beweerde was, anders dan bij het huidige begrip laster (art. 262 Sr),
irrelevant.39 Dit was slechts anders,’wanneer sodanig te kennen gheven gheschied aen de
overheid tot straffe des misdaeds’.40

Naast lasteringh ziet Grotius ookhoon als een vorm van belediging.41 Deze ’misdaed
jegens de vrijheid’omvatte diverse feitelijke aanrandingen van deeerbaarheid. Het onderscheid
met ’lasteringh’, zo zou in navolging van Ranchod kunnen worden verdedigd,42 valt samen
met dat tussen belediging door woorden en belediging door feitelijkheden. De eerstgenoemde
vorm werd door Grotius ook aangeduid als’smaet’, waarbij hij verwees naar de dertiende-
eeuwse Saksenspiegel.43

35 Inleidinge, o.c., p. 47.
36 Van Herwaarden, o.c., p. 406.
37 Vgl. Ranchod, o.c., p. 64-65. Dit is een verschil met het oude art. 1408 BW, waar een oogmerk tot belediging

vereist was.
38 Inleidinge, III.36.1 en 2, o.c., p. 310.
39 Opgemerkt zij dat, blijkens Grotius’ Inleidinge, hij een veroordeling tot ’weder-evening’ (schuldbekentenissen

en de’amende honorable’) alleen mogelijk achtte in het geval van onware verklaringen (Inleidinge, o.c.,
III.36.3).

40 Inleidinge, III.36.2
41 Inleidinge, III.35.1 e.v.
42 Ranchod, o.c., p. 68.
43 Of deze referentie correct was, valt te betwijfelen. De Saksenspiegel omschreef namelijk’smâheit’ als een

gedraging die’mit worden oder mit der dât’wordt gepleegd. In een later stadium echter werd het begrip
smâheit of smaet naast de term hoon gehanteerd, waarbij smaet dan als verbale iniuria werd omschreven.
Waarschijnlijk heeft Grotius op deze latere tweedeling gedoeld (Zie Sachsenspiegel; Land- und lehnrecht
(K.A. Eckhardt, red.), Hannover, 1933, p. 223; vgl. ook Ranchod, o.c., p. 68).
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Niet uitgesloten is dat Grotius aan de ’eer’ meerdere betekenissen gaf. Dit zou kunnen volgen
uit zijn omschrijving van de’lasteringh’:

De ’misdaed jegens de eer werd ghenoemt lastering. Want de eer nemen wy hier eng, sulcks
dat daer door beduit werd het goed ghevoelen dat anderen van ons hebben. Andersins werd
hoon oock ghezeit jegens ons eer te gheschieden’.44

Dit onderscheid treft men ook wel aan bij tijdgenoten van Grotius. Ulrik Huber sprak in zijn
Heedendaegse Rechtsgeleertheyt van reputatieroof en van minachting. Dit onderscheid is, zo
zal later blijken, in de huidige regeling nog van groot belang.

De vraag of oogmerk of opzet met betrekking tot strafbare belediging vereist was, vormde ook
in het zestiende- en zeventiende-eeuwse rechtsgeleerd Holland onderwerp van discussie. In het
algemeen neigden de schrijvers, in navolging van de Middeleeuwse romanisten, er naar het
oogmerk om te beledigen als subjectieve voorwaarde voor strafbaarheid te eisen. Ranchod neemt
aan, dat Grotius de eis van animus iniuriandi stelde voor het kunnen opleggen van een boete
wegens belediging.45 Matthaeus merkte op dat er geen belediging is zonder de intentie om
iemand te beledigen.46 En ook Damhouder achtte oogmerk een noodzakelijke voorwaarde.
Strafbaarheid eiste een’voornemen om iemand te mogen injurieren of te beleedigen’. Ook Ulrik
Huber was de mening toegedaan dat tenminste het oogmerk vereist was. Het oogmerk om te
beledigen vloeide, zo werd gesteld, reeds voort uit de gebezigde scheldwoorden. Slechts in
bijzondere omstandigheden kon dit oogmerk wegvallen. Damhouder nam bijvoorbeeld aan dat
degene die zo dronken was dat hij de gevolgen van zijn gedragingen niet kon overzien, geen
oogmerk kon hebben om te beledigen. Dronkenschap nam volgens hem dat oogmerk op zichzelf
niet weg.

In elk geval werd het oogmerk afwezig geacht indien er sprake was van een handeling uit
noodzakelijke verdediging. In de zestiende eeuwse Hollandsche Consultatiën wordt melding
gemaakt van de door veel schrijvers aangehangen opvatting, dat iemand het recht heeft om zijn
geschonden reputatie of zijn gekrenkte eer te verdedigen door zelf de eer en de goede naam
van de dader aan te randen:

’[Indien] iemand armis aangetast werdende armis corpus suum vermag te defenderen maar
ook zoo wanneer iemand in zyn goede naam met woorden werdende geledeert, den zelven vry
staat zich met woorden te defenderen et iniuriam te retorqueren, (...) daar hy ’t zelve ook zoo
verre extendeert ut verbis iniuriatus possit se armis vindicare’.47

De Hollandse rechtsgeleerden gaven, geïnspireerd door het Duitse recht,48 aan het bewijs van
de waarheid, de exceptio veritatis, een meer prominente plaats. Zij baseerden zich hierbij op
het gedachtegoed van de romanisten De Belleperche en Bartolus die, zoals reeds werd

44 Inleidinge, o.c., p. 310.
45 Bij afwezigheid van deanimus iniuriandikon een civiele schadevergoeding worden toegewezen (Ranchod,

o.c., p. 69).
46 Matthaeus, o.c., p. 106.
47 Hollandsche Consultatien V, cons. 183.
48 Vgl. hierover De Roo, Smaad ..., o.c., p. 12.
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aangestipt, de mening waren toegedaan dat de waarheid van de gedane bewering de aansprake-
lijkheid ophief, als de uitlating in het algemeen belang gedaan was:

’... niet soo seer werd gesien op de Waarheyd der Lasteringe, als op het quaad voornemen
om yemand te mogen injurueeren en lasteren. Daarenboven soo en is niemand geoorloft eens
anders schade en infamie sonder oorsake te ontdekken’.

Niet zozeer de waarheid of onwaarheid van de uitlating creëerde aansprakelijkheid, maar de
intentie van de spreker. Reputatiekrenking was nooit toegestaan, tenzij een algemeen belang
zulks vereiste, zo was ook de opvatting van Andreas von Gail.49 De destijds befaamde en veel
geciteerde rechtsgeleerden Simon van Leeuwen en Ulrik Huber deelden deze mening. Laatstge-
noemde meende in zijn Heedendaegse rechtsgeleertheyt dat

’... opzet van hoon soo zeer strafbaar [is], dat al heeft yemand een ander verweeten een ware
misdaedt daer hy aen schuldig is, de verwijter nochtans over hoon kan aengesprooken worden,
ten ware het sulk een misdaedt was, aen welkers ontdeckinge ’t gemeene beste veel gelegen
mocht zijn (of dat de andere omstandigheeden van persoonen en saken de maniere van
verwijtinge goedt konden maken)’.

2.6 De rechtspraktijk inzake belediging na de Middeleeuwen

Het gedachtegoed van de romanisten inzake de belediging en de daarop gebaseerde theorieën
van de zestiende- en zeventiende-eeuwse Hollandse rechtsgeleerden, waren van invloed op de
latere rechtspraktijk. Langzamerhand werden diverse vormen van belediging van elkaar onder-
scheiden. Zo was het in enkele Duitse landen niet ongebruikelijk scheldwoorden, aan iemand
in zijn aanwezigheid toegevoegd, te onderscheiden van (laster)praat over iemand.50 Uit
Nederlandse rechtsbronnen valt niet af te leiden dat dit onderscheid overal gemaakt werd. Men
treft evenwel bronnen aan, waarin (impliciet) een dergelijk onderscheid wordt gemaakt.
Genoemd kan worden een verordening van de stad Gorkum van 1642. Art. 1 van die verorde-
ning luidde als volgt:

’Eerst soo wie yemant met woorden beroept/ schelt/ blameert/ off injurieert/ off in eenigher
manieren yet misseyt/ tot nadeel van desselfs Eere/ name/ off fame/ die sal verbeure/ een boet
van sestich Guldens/ ende desselve binnen vier-en-twintich ure na ghedane insinuatie niet
betalende/ sal daer over datelijck geapprenhendeert/ ende sonder eenige dissimulatie/ off ver-
schooninghe/ op te Ghevanghen-poort/ ende aldaer met water ende broot onderhouden worden/
den tijt van veerthien daghen/ aen een ghedurende/ tot sijn eyghen kosten’.51

49 Andreas von Gail, De Keyserlijke practijke ofte observantien van de keyserlijke kamer (vert. uit 1656);
geciteerd uit Ranchod, o.c., p. 85.

50 Berents, o.c., p. 106.
51 Keuren ende ordonnatiën van d’heeren Drossaert, burghermeester ende vroetschappen der stadt Gorinchem

tegen het schelden dreyghen, vuyst-slaen, vechten, doot-slach ende straet-schenderije, Gorinchem, 1642. Zie
verder: H. Roodenburg, De notaris en de erehandel; beledigingen voor het Amsterdamse notariaat, 177-1710,
in: Schimpen en schelden, o.c., p. 367 e.v.; W. de Blécourt, ’Schelm, hoer en kenaille’; schelden in achttiende-
eeuws Kolderveen, in: Schimpen en schelden, o.c., p. 389 e.v.
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Uit de bronnen van die tijd valt evenwel niet af te leiden dat laster als strafwaardiger werd
beschouwd dan de belediging die in het bijzijn van het slachtoffer werd gedaan. De geciteerde
verordening laat dat ook zien. Beide vormen van belediging werden met dezelfde straffen
bedreigd. Toch was er reden om laster als strafwaardiger te beschouwen dan de rechtstreekse
belediging. Laster schond immers datgene waar men veel belang aan hechtte: het wederzijdse
vertrouwen. Het economische verkeer was niet gebaat bij schending van vertrouwen: ’een goede
naam was meer waard dan goed en zilver’.52 De strafwaardigheid van de ’rechtstreekse beledi-
ging’ was, zo werd wel aangenomen, gelegen in de bedreiging van de openbare orde. Er konden
gemakkelijk gewelddaden uit voortvloeien.53

Plaatselijke keuren vermeldden tal van woorden die men beledigend achtte. Berents, aan
wie ik het navolgende ontleen,54 meldt dat verordeningen uit met name steden in het noorden
van Nederland vaak een uitgebreide lijst bevatten van verboden woorden en uitdrukkingen.
Sneek bijvoorbeeld verbood het iemand beschuldigen van een misdaad of een tekortkoming.
Ook werd het toevoegen van schalk of dief niet toegestaan. Een vrouw een hoer of een nacht-
merrie noemen, kon evenmin door de beugel. In een Zutphense verordening werd strafbaar
gesteld het iemand voor leugenaar uitmaken. De straf hierop werd verhoogd, indien dit voor
een rechtbank plaatsvond. In veel steden was het iemand zonder grond uitmaken voor meinedige
of voor moordenaar strafbaar. Het betwisten van iemands afkomst, bijvoorbeeld door hem een
hoerenzoon te noemen, was beledigend. Maar het uitschelden van een man voor hoerenloper
werd in geen enkele bron aangetroffen. Berents leidt hieruit af, dat van mannen een dergelijk
gedrag werd geduld. Vrouwen werd onzedelijk gedrag verweten. Een verwijzing naar het
onzedelijk gedrag van zijn moeder was voor een man een belediging.55

In een aantal verordeningen trof men minder duidelijk omschreven beledigingsbepalingen
aan. Wijk bij Duurstede verbood het iemand te vervloeken. In Gorkum kon iemand’wie quaet
songe of quaet screef’bestraft worden. Liedjes, zo concludeert Berents, gezongen tegen ’heren’
of tegen individuele personen en tegen steden (!) waren verboden. Dit laatste vond zijn oorzaak
in het feit dat de verhouding met andere steden reeds slecht was. Een belediging kon die
verhouding verder verslechteren. Utrecht verbood’smedelijke rimen ende andere scrifte’. Tussen
1408 en 1425 waren deze een ware plaag.

Belediging door feitelijkheden werd, zoals destijds in het Vlaamse stadsrecht, in veel steden
verboden.’Waterdrengen’(het gooien met water) werd bijvoorbeeld niet toegestaan. Utrecht
stelde straf op het spugen in iemands gezicht.

Zoals reeds werd aangestipt beïnvloedden de gedachten van de Romanisten en die van de
rechtsgeleerden zoals Grotius over de belediging, de toenmalige rechtspraktijk. De eis van de
animus iniuriandi, ontwikkeld door de middeleeuwse romanisten, bleef gesteld worden. Waar
de romanisten met betrekking tot belediging die uit drift voortvloeide, zich terughoudend ten
aanzien van straffeloosheid toonden, was de vijftiende eeuwse rechtspraktijk evenwel aanzienlijk
soepeler. Als de dader uit drift beledigde, kon het slachtoffer hem de mogelijkheid bieden om
op zijn woorden terug te komen. De dader diende ten overstaan van een notaris en in aanwezig-
heid van getuigen, een verklaring af te leggen, waarvan de inhoud overeenkwam met de eerder

52 Zie Bremmer, o.c., p. 33.
53 Berents, o.c., p. 107.
54 Berents, o.c., p. 108-112.
55 Zie hierover ook Bremmer, o.c., p. 24 e.v.
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genoemde eenamende honorable(’eerlijke betering’). Als de dader zulks naliet, kon hij alsnog
worden aangesproken. Dit betrof dan een civielrechtelijke actie. Zware beledigingen in woord
of geschrift werden met een publieke strafactie afgedaan: beledigingen tegen ambtenaren en
tegen de overheid56 begaan en die, welke met geweld gepaard gingen, werden ’crimineel
vervolgd’.57

2.7 Slot

Vanaf de Romeinse tijd is er een ontwikkeling te bespeuren van het leerstuk van de strafbare
belediging. Het gedachtegoed van Romeinse juristen, zo bleek uit dit hoofdstuk, lag ten
grondslag aan de opvattingen van de romanisten over belediging. Op hun beurt zijn deze weer
van invloed geweest op de ideeën van de Hollandse rechtsgeleerden over de strafbare belediging.
Uit de volgende hoofdstukken zal blijken dat de destijds ontwikkelde gedachten inzake strafbare
belediging van groot belang zijn geweest voor de verdere ontwikkeling van het leerstuk, zoals
wij dat nu kennen.

56 Zie hiervoor Le Bailly, o.c., p. 43.
57 Vgl. verder Broers, Van tafel 8 ..., o.c., p. 303-305; in de Republiek werden overheidsfunctionarissen

persoonlijk aansprakelijk gesteld voor infamerende' overheidspublicaties. Soms werden magistraten in rechte
aangesproken vanwege een onjuist vonnis. Zie hierover: R.H. Hartog, Onrechtmatige overheidsdaden in de
Republiek der Verenigde Nederlanden; een onderzoek naar de toenmalige rechtspraktijk, Deventer, 1971 (diss.
Leiden).
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