
Hoofdstuk 3

Negentiende-eeuwse Nederlandse strafwetgeving inzake belediging
(Code Pénal)

3.1 Inleiding

Tot 1795 is het materiële strafrecht tamelijk verbrokkeld gebleven. Elke stad had zijn eigen
strafwetboek. De materieelrechtelijke regelgeving met betrekking tot strafbare belediging
verschilde dan ook van plaats tot plaats. Dit nam niet weg dat bepaalde leerstukken met
betrekking tot belediging, zoals die door de romanisten en de Hollandse rechtsgeleerden op
grond van het klassieke recht waren ontwikkeld, langzamerhand in het plaatselijke strafrecht
hun toepassing vonden.

De roep om het (materiële) strafrecht te codificeren werd steeds meer gehoord. Gedurende
de negentiende eeuw deed men diverse pogingen om tot een nationaal Wetboek van Strafrecht
te komen.1 Zowel in 1801 als in 1804 werd een Ontwerp-Lijfstraffelijk Wetboek gepresenteerd.
Het ontwerp uit 1801 telde negen bepalingen met betrekking tot belediging. De misdaden tegen
de eer werden er omschreven als bestaande’in het opzettelijk beleedigen van eens anders eer
tot deszelfs smaad, schimp en bespotting’. Deze omschrijving van de strafbare belediging wordt
ook gegeven in het Ontwerp van 1804.2 Beide ontwerpen hebben het Staatsblad niet gehaald.

In 1809 verscheen het destijds veel geroemde Crimineel Wetboek voor het Koningrijk
Holland (CW).3 Het is gedurende twee jaar van kracht geweest. De beledigingsbepalingen in
het Crimineel Wetboek waren de artt. 164 - 166.

Art. 164 CW stelde strafbaar hoon: het iemand opzettelijk’honen, tergen, bespotten, hatelijk
of verachtelijk zoeken te maken door slaan, dreigen of andere smadelijke bedrijven, omtrent
iemands persoon, woning of de plaats waar hij zich bevindt’. Art. 165 CW verbood laster: het
met woorden iemand scheldnamen of verwijtingen toevoegen, beschimpen of bespotten onder
’verzwarende omstandigheden, als bij aanhoudendheid, bij onderscheiden gelegenheden of met
blijkbaar opzet om iemand van eenig misdrijf, slecht gedrag of kwaden handel ten onregten
te beschuldigen en bij anderen verdacht te maken, of dergelijken’. Art. 166 CW verbood het
in openbare of bijzondere geschriften, iemand ten onrechte van enig misdrijf, slecht gedrag of
’kwaden handel’te beschuldigen.
In art. 169 CW vond men terug, wanneer een belediging straffeloos kon zijn. Het luidde:

’Zoo dikwijls noodzakelijke verdediging, regtmatige klagten, gehoudenheid om getuigenis der
waarheid te geven, pligten van ambt, post, bediening, of van eenige betrekking, of ook andere

1 Zie voor een overzicht van de diverse ontwerpen: A.G. Bosch, Het ontstaan van het Wetboek van Strafrecht,
Zwolle, 1965, p. 31 e.v.

2 Ontwerp-Lijfstraffelijk Wetboek 1801 resp. 1804, in: Bronnen van de Nederlandse codificatie ... o.c., p. 105-
106.

3 Over de Commissie die met de samenstelling van het Crimineel Wetboek was belast, oordeelde men toentertijd
zeer positief. Deze bestond, aldus Staatsraad Repelaar, uit’verlichte en kundige mannen, die met doorknede
regstkunde, gevoegd aan wijsbegeerte en diepe kennis van ’t menschelijk hart, dit Crimineel Wetboek (...)
hebben afgewerkt’(J.M. Kemper, Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland, met eene inleiding en
aanmerkingen, Amsterdam, 1809, p. 120).
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regtmatige of geoorloofde inzigten, de vordering van herstelling van eer, ten aanzien van den
genen die iets tot lasten van een andere gezegd of geschreven heeft, zouden uitsluiten, zoo
dikwijls zal ook de straffe, bij dezen titel op hoon en laster gesteld, geen plaats hebben’.

Zoals gezegd heeft het Crimineel Wetboek slechts gedurende twee jaar rechtskracht gehad. In
1811 werd het Franse wetboek van strafrecht, de Code Pénal (CP), van toepassing verklaard
voor de Vereenigde Nederlanden.4 Over dit wetboek zijn in de loop van de 19e eeuw karrenv-
rachten kritiek uitgestort, die zich uitstekend laten samenvatten in een vernietigend oordeel van
de latere (mede-) ontwerper van het Wetboek van Strafrecht én minister van Justitie Modderman.
Deze was van mening dat de Code Pénal’... een afzigtelijk geheel [is], den menschenvriend
tot aanstoot, den burger tot gevaar, den vaderlander tot beschaming, voor de regtsgeleerden
een bron van voortdurenden strijd’.5 Deze kritiek, die overigens moet worden gezien tegen
de achtergrond van de in die tijd levende behoefte aan een nationaal (Nederlands) wetboek van
strafrecht, hing samen met de in veler ogen ondoelmatige, lappendekenachtige aanvullingen
van de CP. Ook was de kritiek het gevolg van handhaving van wetten en ordonanties uit de
16e, 17e en 18e eeuw.6 Ook de strafwetgeving inzake belediging was door vele aanvullingen
weinig systematisch geworden, zo zal blijken.

3.2 Laster, hoon en scheldwoorden (Code Pénal)

De Code Pénal kende drie beledigingsvormen: laster (art. 367), hoon (art. 375) en het bezigen
van scheldwoorden (artt. 376 j° 471 sub 11). Art 367 CP bepaalde dat’schuldig aan het
wanbedrijf van lastering zal zijn’, hij die

’Op of in openbare plaatsen of bijeenkomsten, hetzij in een authentieke of publieke akte, hetzij
in een gedrukt of ongedrukt geschrift (...) aan iemand (...) daden te last gelegd zal hebben,
die, ingevalle zij plaats hadden, den gene tegen wie zij geduid zijn, aan lijf- of boetstraffelijke
vervolging, of wel blootelijk aan de verachting en den haat der burgeren, bloot zouden stellen’.

Deze bepaling omschrijft twee verboden gedragingen. In de eerste plaats was het iemand
beschuldigen van een ’wanbedrijf’ of van een misdaad verboden. Volgens art. 1 lid 2 CP was
’de overtreding, naar de wetten strafbaar met boetstraffen’, een wanbedrijf. De overtreding die
met lijfstraffen werd bedreigd, was ingevolge art. 1 CP een misdaad.7 Overtredingendie niet
aan lijf- of boetstraffelijke vervolging onderhevig waren, vielen niet onder deze strafbaarstelling.
Het iemand een dergelijke overtreding verwijten leverde desondanks laster op, voorzover dit
verwijt het slachtoffer aan’maatschappelijke verachting en haat’zou blootstellen. Dit was de

4 Besluit van 11 december 1813, S. 10.
5 A.E.J. Modderman, De hervorming onzer strafwetgeving; kritische beschouwing der Wet van 29 junij 1854,

(Staatsblad n° 102) ’houdende eenige veranderingen in de straffen op misdrijven gesteld’, ’s-Gravenhage,
1863, p. 34-35.

6 Zie voor een overzicht van de vele aanvullingen op de CP: C.F.Th. van Maanen, Het Wetboek van strafregt
(Code Pénal); in verband gebragt met de wetten en verordeningen die daarin eenige wijziging gebragt hebben,
Alkmaar, 1854, p. 138 e.v.

7 HR 1-2-1845, W. 891; vgl. HR 4-3-1845, W. 625; HR 21-4-1846, W. 730.

24



tweede verboden gedraging. Voorwaarde voor veroordeling wegens overtreding van het tweede
verbod was, dat het verweten gedrag een zekere ernst (gravité) had.8 De pleger moest met zijn
uitlating de ’zedelijke waarde’ van het slachtoffer aan de kaak stellen.9 Twee arresten illustreren
de toepassing van het tweede verbod van art. 367 CP. In HR 23-6-1840, W. 105, overwoog
de Hoge Raad dat het verwijt dat iemand zijn schulden niet had betaald, niet van een zodanige
ernst was, dat het verwijt betrokkene blootstelde aan de haat en verachting der burgers.
Daarentegen was de betichting van verkoop van ’een halve zieke of rotte koe (...) en van het
vleesch van dat beest ...’, het blootstellen aan verachting in de zin van art. 367 CP, aldus HR
25-2-1840, W. 80.

Het tweede lid van art. 367 was een strafuitsluitingsgrond, waarin werd gesteld dat het
eerste lid niet toepasselijk was op

’Daden welke de wet veroorlooft openbaar te maken, noch op de zoodanige als de gene die
dezelve aan iemand te laste legt, uit hoofde van z ne post of van de op hem liggende pligten
gehouden was te ontdekken of te bestraffen’.

Deze regeling zag op ambtenaren die belast waren met opsporing en vervolging van strafbare
feiten.

Art. 370 lid 1 CP bepaalde dat de dader, indien het telastegelegde waar bleek,’vrij van
alle straf’ was.10 Deze royaal lijkende waarheidsregeling werd echter ingeperkt door het tweede
lid van art. 370 CP. Dit bepaalde dat slechts een rechterlijk vonnis of een authentieke akte als
bewijs der waarheid aangenomen werd. Deze regeling stond aan forse kritiek bloot. Een eerste
punt kritiek was, dat de vorm waarin het bewijs van de waarheid werd geleverd, niet van belang
was. Sommige auteurs, waaronder Kann, waren zelfs de mening toegedaan dat de waarheid
van het beweerdelijke in beginsel niet afdeed aan de strafbaarheid van lastering.11 In Frankrijk
werd art. 367 CP om deze reden al in 1819 gewijzigd. Verboden werd het beschuldigen van
feiten, waardoor iemands eer werd aangerand. De waarheid van de betichting werd niet van
belang geacht. Van laster werd niet langer gesproken. Het delict kreeg in de Franse versie van
de CP de naam ’diffamation’ of eerroof.12

Naast laster kende de in Nederland van toepassing zijnde Code Pénal in art. 375 de beledi-
gingsvormhoon. Deze bepaling luidde:

’Wat betreft smaad- of scheldwoorden, en beleedigende uitdrukkingen, die geenerlei te
lastlegging van een bepaalde en omschreven daad maar van eene aangeduide ondeugd behelzen
mogen, ingevalle zij op of in openbare plaatsen of bijeenkomsten, zijn uitgesproken, of in (...)
geschriften, die verspreid en in omloop gebragt zijn geworden, geplaatst zijn [volgt straf, FJ]’.

8 Vgl. Kann, o.c., p. 36.
9 Indien iemands persoonlijke zedelijkheid niet wordt aangerand, werd er niet beledigd (HR 29-10-1850, W.

1226).
10 Vgl. Hazendonk, o.c., p. 17-18; zie ook W.L.F. Gericke, Laster, Amsterdam, 1881 (diss. Amsterdam), p.

14; De Roo, Smaad ..., o.c., p. 29.
11 Vgl. Kann, o.c., p. 52; Hazendonk, o.c., p. 18.
12 Wet van 26 mei 1819; vgl. hiervoor M. Adolphe en M. Hélie, Théorie du Code Pénal, deel 4, Paris, 1887,

p. 602; Kann, o.c., p. 52.
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Deze bepaling verbood derhalve het uiten van smaad- en scheldwoorden én van beledigende
uitdrukkingen waarmee de aangesprokene van een bepaaldeondeugdwerd beticht.

Een voorbeeld van het beschuldigen van eigenschappen die geen strafbaar feit behelsden,
is te vinden in HR 27-10-1868, W. 3059. In deze zaak had de Amsterdamse diamantslijper De
Rosa aan een commissaris van politie de woorden toegevoegd: ’dat is geen bewijs van fat-
soenlijke afkomst, lompert!’. De Hoge Raad overwoog dat deze uitdrukking niet alleen enkele
minachting en miskenning te kennen gaf, maar ook het verwijt van een’voortdurende staat
van lompheid, van onbeleefdheid, en derhalve van eene bepaalde ondeugd’. Onder het
beschuldigen van een ’ondeugd’ in de zin van art. 375 CP werd ook begrepen het verwijt een
strafbaar feit te hebben gepleegd. Het verschil met art. 367 CP was gelegen in de omstandigheid
dat de beschuldiging niet een op tijd en plaats toegespitst strafbaar feit behelsde. Art. 375 CP
drukte dit verschil uit door te spreken van een beschuldiging die geen’bepaalde en omschreven
daad’behelsde. Illustratief is in dit verband HR 7-10-1856, W. 1882. Hierin overwoog de Hoge
Raad dat de toevoeging aan iemand, dat deze tot stelen aanzet, een telastelegging was van een
bepaalde ondeugd.13 Ook kan een uitspraak van het Provinciaal Gerechtshof Utrecht 26-6-1847,
W. 846, genoemd worden: het onder toewerpen van een som geld toevoegen der woorden
’bedrieger’, behelsde een telastelegging van een bepaalde ondeugd, te weten het op bedrieglijke
wijze innen van meer geld dan verschuldigd was.

Het verschil tussen art. 367 CP en art. 375 CP was derhalve gelegen in de concreetheid
van de beledigingen. Laster eiste het verwijt van een concreet feit. Voor veroordeling wegens
hoon daarentegen was het verwijt van een slechte eigenschap of het betichten van een vaag
omschreven strafbaar feit voldoende. Dit verschil kwam in de strafmaat tot uitdrukking.
Lastering werd bedreigd met een vrijheidsstraf van ten hoogste vijf jaar. De pleger van hoon
kon slechts een geldboete als straf verwachten.

Het verschil tussen laster en hoon wordt aardig geïllustreerd door de zich in 1839 afspelende
zaak Karsten. Een in het Handelsblad van 28 november van dat jaar door een zekere Frederika
Karsten geplaatste advertentie luidde als volgt:

’De persoon van A.E. zal in het huwelijk treden met een meisje, zoo men zegt, [dat] geld heeft,
zoo worden zijne schuldeisers hiervan verwittigd, ten einde hunne pretentiën van eenige jaren
geleden te bekomen, en tevens wordt een ieder gewaarschuwd op hunne hoede te zijn voor
schade en bedrog, zoals de onderget[ekende] nu al twaalf jaren lang bij ondervinding heeft’.

Door de Criminele Regtbank Holland werd zij veroordeeld wegens laster (art. 367). De
rechtbank overwoog dat art. 375 CP slechts beledigende uitdrukkingen verbood, die een
’ondeugd aan meer dan een mensch eigen’bevatten. Zodra aan een bepaald persoon ongeoor-
loofde verrichtingen telastegelegd waren, die niet in bijzonderheden werden omschreven, leverde
dat haars inziens overtreding van art. 367 CP op.14 De Hoge Raad casseerde dit vonnis
evenwel. Hij kwalificeerde de bewezenverklaring als overtreding van art. 375 CP (hoon). De
advertentie bevatte in de visie van de Hoge Raad geen ’bepaalde daden’. In ’s Hogen Raads
opvatting was er sprake van telastelegging van een bepaalde ondeugd (HR 23-6-1840, W. 105).

13 Zie ook HR 15-8-1843, W. 549: het toevoegen van ’dief, schelm en dergelijken’ is door het uiten van smaad-
of scheldwoorden een aanduiding van een bepaalde ondeugd.

14 Criminele Regtbank Holland 20-3-1840, W. 89.
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Naast dit verschil kenden beide strafbaarstellingen overeenkomsten. Zowel lastering als hoon
eiste dat de uitlating in de openbaarheid kwam. Dat betekende dat elke belediging, die in
beslotenheid was gedaan, straffeloos bleef. Dit werd in de praktijk als een leemte in de wet
ervaren. Door de bepaling extensief te interpreteren, werd deze leemte gevuld.15 De
openbaarheid werd reeds aanwezig geacht indien beledigende uitdrukkingen, hoewel tegen één
persoon gericht, door anderen gehoord konden worden.16 Ontbrak zelfs deze mate van
openbaarheid, dan viel de belediging niet onder de werking van de artt. 367 en 375 CP.17 Zoals
later zal blijken, stelde de ’eenvoudige belediging’ van art. 376 j° art. 471 sub 11 CP die
openbaarheidseis niet.

Laster en hoon waren klachtdelicten. Ingevolge art. 22 lid 2 van het Wetboek van
Strafvordering van 1838 werd in zaken van hoon en laster door het openbaar ministerie’geene
nasporing of vervolging [gedaan], dan op klagte der beleedigde partij’. Ratio van deze bepaling
was, dat het algemeen belang door hoon of laster niet geacht werd verstoord te zijn, indien het
slachtoffer’dezelve vrijwillig verdraagt’, en daarenboven van dien aard zijn,’dat zij moeijelijk
door het openbaar ministerie kunnen worden opgespoord, indien de beleedigde partij geene
klagte inlevert’, aldus De Bosch Kemper.18 Het OM had overigens het recht om van vervolging
af te zien, ook als er een ingediende klacht was.

De ’eenvoudige belediging’ was in twee bepalingen geregeld. Art. 376 CP was als volgt
omschreven:

’Alle andere smaadwoorden of beleedigende uitdrukkingen waarbij deze dubbele hoedanigheid
van zwaarte en openlijkheid geen plaats heeft, zullen slechts aan bloote policystraffen plaats
geven’.

Deze bepaling had in het geheel der beledigingsbepalingen geen zelfstandige functie. Het artikel
verwees - blijkens de tekst19 - naar art. 471 sub 11° CP. Dit artikel bepaalde dat gestraft
worden:

’Die genen, die zonder daartoe uitgetergd te zijn, scheldwoorden tegen iemand geuit zouden
mogen hebben, behalven die in artykel 367 tot 378 ingesloten, begrepen zijn.’

Onder ’scheldwoorden’ in de zin van art. 471 sub 11° CP dienden te worden verstaan:

’Alle injuriën en hoonende uitdrukkingen, mits slechts niet geprovoceerd, en voor zover zij
het dubbel karakter van graviteit en publiciteit missen’.20

15 Kann, o.c., p. 50.
16 Vgl. bijvoorbeeld HR 15-12-1846, W. 785.
17 Vgl. HR 3-11-1857, W. 2002: het zich uitlaten in een vertrouwelijk en voor het publiek onhoorbaar gesprek

mist het karakter van openbaarheid, ook al vindt het plaats op de openbare weg.
18 Zie hierover J. de Bosch Kemper, Het Wetboek van Strafvordering, naar deszelfs beginselen ontwikkeld,

en in verband gebragt met de algemeene regtsgeleerdheid ..., Deel I, Amsterdam, 1838, p. 182 e.v.
19 Vgl. art. 1 CP: ’de overtreding, naar de wetten strafbaar met policystraffen, is eene eenvoudige overtreding’.
20 HR 19-7-1852, Nederlandse Regtspraak, nr. XLII § 42. De verdachte werd in deze zaak overigens veroordeeld

tot een boete van fl. 2,50. De kosten van het geding, waartoe hij - conform art. 207 WvSv (1838) - eveneens
was veroordeeld, bedroegen echter fl. 12,60!
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Scheldwoorden waren, volgens vaste rechtspraak, ten aanzien van de aangesprokene minachtende
of krenkende uitdrukkingen. Zo waren de woorden ’smous en smeerlap, als de koning wist hoe
jij was, dan zou hij je van het paleis wegjagen’, geuit door een tandmeester in een ’Engelsch
koffijhuis’ tijdens een biljartspel, voor de aangesprokene vernederend, minachtend en dus
beledigend (Rb s’-Gravenhage 26-5-1845, W. 707).

Art. 471 sub 11° CP bevatte het negatieve vereiste van het ontbreken van provocatie van
de kant van de beledigde. Dit uittergen kon niet alleen mondeling, maar ook door daden
geschieden. In HR 26-2-1850, W. 1135, overwoog de Hoge Raad dat het vermengen van modder
met mest en die als ’zuivere’ mest verkopen, als provocatie in de zin van art. 471 lid 11 CP
kon worden gezien. Overigens was niet elke gebeurtenis die de belediger niet zinde een
provocatie. Het moest gaan om’eene zoodanige daadzaak (...) die geacht kan worden weder-
vergelding uit te lokken’.21

Van belang voor de reikwijdte van art. 471 sub 11° CP was de betekenis van het begrip
’proférer’, dat in het Nederlandse art. 471 sub 11° CP (correct) werd vertaald met het ’uiten’
van scheldwoorden. Over de interpretatie van deze term heerste enige onduidelijkheid. Kann
was de mening toegedaan dat het begrip slechts zag op een mondeling aangedane belediging.22

In de lagere rechtspraak werd ook wel aangenomen dat slechts mondelinge belediging onder
art. 471 sub 11° CP viel.23 De Hoge Raad besliste in andere zin. In HR 1-11-1859, W. 2116,
bleef een veroordeling wegens ’eenvoudige belediging’ in stand, terwijl deze in schriftelijke
vorm was gepleegd. De Friese bierhandelaar De Rouck had in de Leeuwarder Courant van 1
juli 1859 de volgende advertentie laten plaatsen:

’Antwoord aan Y. van der M., bierknoeijer op het Vliet te Leeuwarden. Bovenbedoelde persoon
behoort tot die soort van lieden, waarvan men zegt: ’hun voorhoofd is geharnast met een
metalen plaat’. Dezulken zijn onvatbaar voor beleediging, en eergevoel is een woord, hetwelk
men in hun woordenboek te vergeefs zoekt. Een korte ondervinding heeft ons zulks duidelijk
gemaakt; (...). Wij zullen ons derhalve van verdere wrijving met deze lieden onthouden, want:
die met pik [=pek, FJ] omgaat wordt er door besmet’.

De Hoge Raad overwoog omtrent het beledigende karakter van deze advertentie dat’al moge
het woord ’proférer’ taalkundig beteekenen: ’prononcer, faire entendre par le moyen de la voix’
en synoniem zijn met het woord ’articulier’, uit het verband tussen art. 471 sub 11° CP enerzijds
en de artt. 375 en 376 CP anderzijds voortvloeide, dat deze term niet te eng moest worden
opgevat. Zoals gezegd maakte Kann in zijn dissertatie bezwaar tegen deze ruime uitleg. Zijns
inziens zou daarmee het woord ’proférer’ geweld worden aangedaan. De auteur wees bovendien
op art. 375 CP, waarin naast genoemde term ook ’insérer’ werd gebezigd, dat op schriftelijke
belediging zag.

21 Kann, o.c., p. 67. Zie ook HR 16-5-1843, W. 482; HR 18-11-1863, W. 2552; Rb Groningen 8-12-1864, W.
2663. Latere rechtspraak echter ziet de provocatie als een fait d’excuse: HR 10-11-1869, W. 3167; HR 10-5-
1870, W. 3220. De eis van niet-provocatie was niet van toepassing bij art. 367 CP: HR 23-5-1843, Nederland-
sche Regtspraak § 8, en bij art. 222 CP (belediging van ambtenaren): HR 23-1-1849, W. 1022.

22 Kann, o.c., p. 65-66.
23 Vgl. Provinciaal Gerechtshof Noord-Brabant 21-3-1843, W. 379.

28



3.3 ’Ambtsbelediging’ in de Code Pénal

Belediging van gezagsdragers was in de Code Pénal verspreid over een groot aantal delictsom-
schrijvingen. Opvallend was dat deze strafbaarstellingen niet bij de ’commune’ beledigingsbepa-
lingen waren ondergebracht. Zij hadden hun eigen plaats in de titel:

’Beleedigingen en geweldplegingen tegen de genen die met het openbaar gezag bekleed zijn,
en die de openbare magt in handen hebben’.

In deze Titel waren voorts bepalingen vermeld, die onder meer ’eenvoudige mishandeling’ en
’zware mishandeling’ van, kort gezegd, ambtenaren verboden: de artt. 222, 223 en 224 CP. De
Hoge Raad formuleerde de strekking van deze drie bepalingen als het beschermen van genoemde
functionarissen teneinde’zoodoende de magt te doen eerbiedigen, waarmee zij bekleed zijn’.24

3.3.1 Woorden, dreigementen en gebaren

Art. 222 CP verbood de mondelinge belediging aangedaan aan een of meerdere ’magistraatsper-
sonen’:

’Zoo wanneer een of meer magistraatspersonen van regeeringsbestuur of regtsbewind, in de
waarneming van hun bediening, of ter gelegenheid van die waarneming, eenige beleediging
in woorden bestaande wordt aangedaan, strekkende om hun eer of kiesheid aan te tasten, zal
2de gene die hen dusdanig beleedigt, met een gevangenzetting van een maand tot twee jaren
gestraft worden.
Indien de beleediging plaats heeft ter rolle of bij de te regtzitting van een hof, vierschaar, of
geregt, zal de gevangenzetting van twee tot vijf jaren zijn’.

Art. 223 CP stelde wat in het huidige art. 266 Sr wordt genoemd de belediging door feite-
lijkheden (iniuria realis) van de in art. 222 CP genoemde ’magistraatspersonen’ strafbaar:

’De beleediging door gebaarden of dreigementen jegens een magistraatspersoon, in de
waarneming zijner bediening of ter gelegenheid van die waarneming gedaan, zal gestraft
worden met van een maand tot zes maanden gevangenzetting ...’.

En belediging van agenten, zowel door woorden als door gebaren of dreigementen, werd door
art. 224 CP verboden:

’De beleediging met woorden, gebaarden, of dreigementen aan eenig bedienend beampte, of
een de gewapende magt in handen hebbend agent, in de waarneming zijner bediening gedaan,
zal gestraft worden ...’.

Onder de in de art. 222 en 223 CP genoemde gezagsdragers vielen - blijkens de jurisprudentie -
niet slechts leden van de Tweede Kamer,25 ministers en burgemeesters, maar ook wethouders26

24 HR 7-10-1846, W. 776.
25 Vgl. HR 7-10-1846, W. 747.
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en andere gemeenteraadsleden.27 Ook rechters vonden in deze bepaling bescherming tegen
belediging.28 Met ’bedienend beampten’ in art. 224 CP werd bedoeld de gewone ambtenaar,
die niet onder bovengenoemde magistraatspersonen kon worden geschaard. Verder viel onder
de bescherming van art. 224 CP de politieagent.

In art. 222 CP was het uiten van woorden, die ertoe strekten om de ’eer of kiesheid aan te
tasten’, verboden. Dat men enige betekenis hechtte aan het onderscheid tussen eer en kiesheid,
is onwaarschijnlijk. Kiesheid (délicatesse) werd in de context van strafbare belediging veelal
in verband gebracht met betamelijkheid en zedelijkheid.29 Beide termen zagen op hetzelfde
rechtsgoed: de achting voor de ambtenaar als zodanig.

Vermoedelijk had de term belediging in de artt. 223 en 224 CP dezelfde inhoud als het
begrippenpaar eer en kiesheid in art. 222 CP. Dat valt af te leiden uit HR 10-10-1843, W. 564.
De door de verdachte tegen een veldwachter gebezigde uitlating ’ik verdom jou en de burge-
meester’ was niet zodanig minachtend, dat daardoor de eer werd aangetast van de aangesproke-
ne. De Hoge Raad overwoog:

’Dat bij de artt. 222 en 224 CP niet alle woorden [worden bedoeld] welke minachting,
verachting of miskenning van gezag te kennen geven, ten aanzien van de bij die artikelen
aangeduide overheidspersonen, bedienende beampten of de gewapende macht in handen
hebbende agenten, maar slechts dezulken waarin is vervat eenige beschimping, smaad of hoon,
of nog naauwkeuriger, en naar de eigenaardige betekenis van het door de wetgever gebezigde
Fransche woord ’outrage’, eene verregaande, zeer grove en grievende beleediging, en
bepaaldelijk de zoodanige, welke strekt om des beleedigden eer en kieschheid door eenig
verwijt, betichting, of telastlegging aan te randen of te kwetsen, en hem daardoor aan de
verachting van het publiek bloot te stellen’.30

26 HR 13-6-1855, W. 1782: het uitmaken van een wethouder voor ’gemeente-dief’ kwam de veroordeelde op
twee maanden huis van correctie te staan.

27 HR 26-2-1856, W. 1847. Zie Kann, o.c., p. 98.
28 Zo werd de man van een verdachte, die ter zake van mishandeling terecht stond, voor overtreding van art.

222 CP in eerste aanleg veroordeeld tot één jaar vrijheidsstraf. De man vloog tijdens de zitting van de
Utrechtse rechtbank ’in geweldige drift’ van zijn bankje, zette de pet op het hoofd, balde zijn vuist en riep
vervolgens: ’t Is onregtvaardig!, ik zeg, ’t is onregtvaardig!’ Het Provinciale Hof Utrecht (25-2-1846) zette
in hoger beroep de straf om tot ’slechts’ drie maanden cel. Waarschijnlijk heeft deze procedure op een van
de destijds geldende procedures afwijkende wijze plaatsgevonden. Volgens de artt. 306 en 307 uit het Wetboek
van Strafvordering van 1838 - opgenomen in Titel 12 van dat wetboek (’Van de wijze van regtspleging jegens
hen, die den eerbied schenden, aan de openbare magt verschuldigd’) - kon een soort ’snelrechtprocedure’
plaatsvinden bij belediging, gepleegd tegen rechters, de vertegenwoordiger van het OM, verdediger of getuigen
tijdens een rechtszitting. Indien ’opschudding op de teregtzitting’ vergezeld ging van scheldwoorden of van
’dadelijkheden’, die gronden opleverden tot oplegging van correctionele of politie-straffen, konden die straffen
direct worden uitgesproken. Volgens De Bosch Kemper in zijn aantekeningen op dat wetboek van strafvorde-
ring moesten de woorden ’scheldwoorden of dadelijkheden’ uitgelegd worden als de termen, gebezigd in de
artt. 25 en 26 van het Wetboek van Burgerlijke Regtspleging. Daar werd een soortgelijke procedure in civilibus
geregeld. Deze artikelen spraken over’beleedigingen of bedreigingen’. Volgens De Bosch Kemper vielen
onder scheldwoorden alle mondelinge beledigingen en onder de term ’dadelijkheden’ alle feitelijke beledigin-
gen (De Bosch Kemper, o.c., p. 203).

29 Vgl. Woordenboek der Nederlandsche Taal, ’s-Gravenhage, 1942.
30 Soortgelijke beslissingen: HR 22-4-1845, W. 628; HR 28-12-1852, W. 1464.
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De in artt. 223 en 224 CP bedoelde feitelijkheden werden limitatief opgesomd: ze bestonden
uit gebaren of dreigementen. Het begrip ’gebaar’ werd ruim geïnterpreteerd. Zo viel bijvoorbeeld
het uit de handen van een ambtenaar rukken van ambtelijke stukken onder het begrip gebaar
(HR 24-12-1850, W. 1343). Ook de ’dreigementen’ werden ruim uitgelegd. Van belediging door
dreigementen was bijvoorbeeld sprake in het geval waarin een slager tegen een tweetal belasting-
commiezen riep dat ’zij van het varken moesten afblijven, anders zou hij hen de deur uitwerpen’
(HR 29-6-1847, W. 867).31

In de hier weergegeven bepalingen wordt belediging verboden van ambtenaren, ’in de waarne-
ming van hun bediening’ of ter gelegenheid van de ’waarneming’. Dat de waarneming van die
bediening een rechtmatige moet zijn, wordt niet expliciet gesteld. Wellicht dat de rechtmatigheid
werd verondersteld, zodra er sprake was van een ’ambtelijke verrichting’.

Het bestanddeel impliceerde dat strafbaarheid een relatie eiste tussen de belediging enerzijds
en de (rechtmatige) functie(uitoefening) anderzijds. De belediging moest, anders gezegd, de
ambtenaar als ambtenaar betreffen. Illustratief is het volgende geval. Een veldwachter somme-
erde een beschonken zwerver de plaats waar deze vertoefde, te verlaten. De zwerver reageerde
met de woorden: ’gij zijt een smeerlap, en uw burgemeester is een even grote smeerlap als gij’.
Was deze kwalificatie van de burgemeester een belediging ’ter gelegenheid van de waarneming
zijner bediening’? Het Provinciaal Hof Gelderland 18-9-1865, W. 2780, overwoog dat die
uitlating geen belediging van de burgemeester betrof, nu de uitlating geen betrekking had op
een ambtelijke verrichting.32

Enigszins opmerkelijk is dat art. 224 CP, anders dan art. 223 CP, slechts de belediging
van een agent of een ’bedienend beamptein de waarneming zijnerbediening’ gedaan, verbood.
Waarschijnlijk werd, zoals hierboven werd aangestipt, de rechtmatigheid als conditio sine qua
non aangenomen voor strafbaarheid.

3.3.2 Wet van 16 mei 1829, S. 34

De plaats van de bepalingen inzake de ambtsbelediging los van de ’commune’ beledigingsbe-
palingen van de Code Pénal roept de vraag op naar de verhouding tussen beide categorieën.
Eerder heb ik gesteld dat er van verwantschap tussen ’ambtsbelediging’ enerzijds en laster en
hoon anderzijds nauwelijks sprake was. Toch was er wel enige verwantschap. Aangenomen
werd dat de artt. 222 CP e.v. geen afbreuk deden aan de werking van de bepalingen inzake
laster en hoon in het geval deze vormen van belediging werden aangedaan aan de functionaris-
sen, genoemd in de artt. 222 e.v. CP. De kwaliteit van de beledigde persoon vrijwaarde de dader
niet tegen een zwaardere straf, dan die welke hij ondergaan zou hebben wanneer slechts de artt.
222 e.v. CP zouden worden toegepast in het geval een ambtenaar werd beledigd.33 Om alle
onzekerheden hierover weg te nemen, werden met de Wet van 16 mei 1829 (S. 34) de artt. 367-
375 CP van toepassing verklaard op de belediging van functionarissen, genoemd in de artt. 222
e.v. CP. Uit deze bepaling was af te leiden dat de lichtere vormen van belediging onder de artt.
222 e.v. CP vielen.

31 Zie verder hierover Kann, o.c., p. 103; Adolphe en Hélie, o.c., p. 255; F. Janssens, ’... Ik zal jelui wel
donderen ...’, in: Groninger Opmerkingen en Mededelingen, 1992, p. 45 e.v.

32 Anders: Asscher/Simons, o.c., p. 209.
33 Vgl. Kann, o.c., p. 95.
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De verhouding tussen de Wet van 16 mei 1929 en de artt. 222 e.v. CP kan worden geïllustreerd
aan de hand van het volgende geval. Een aan weduwe Van O. te Steenbergen toebehorend huis
werd op bevel van de rechtbank gerechtelijk verkocht. Daarbij had de notaris volgens de vrouw
een fout gemaakt. In de Kaaistraat in die plaats riep de weduwe daarom tegen de notaris: ’geef
mij mijn huis terug, dat je verkocht hebt, daar je geen recht toe had, het heeft nu lang genoeg
geduurd!’. De weduwe werd vervolgd wegens laster van een ambtenaar in de rechtmatige
uitoefening van zijn bediening (art. 367 j° art. 2 van bovengenoemde wet). De Hoge Raad
overwoog dat een misslag bij een ambtshandeling van een notaris ’hoogst ernstig’ is, maar dat
zulks hem niet blootstelt aan strafrechtelijke vervolging of aan verachting of haat. Derhalve
leverde de uitlating van de weduwe geen laster op. Het de notaris in het openbaar verwijten
dat hij een misslag had begaan, leverde echter wel overtreding van art. 224 CP op. Weduwe
Van O. werd veroordeeld tot een boete van acht gulden (HR 26-5-1885, W. 5174).

Kon men in dit geval spreken van het vastleggen van geldend recht, art. 2 van genoemde Wet
creëerde ook een nieuwe strafbare belediging. Het verbood expliciet laster en hoon aangedaan
aan’ligchamen uit meer dan één persoon bestaande, al is het ook dat geen persoon uitdrukkelijk
zij aangeduid’. Deze nieuwe strafbaarstelling was in zoverre opmerkelijk, dat de Code Pénal
niet voorzag in belediging van (overheids)collectiviteiten. Hieraan werd geen ’eer’ toegekend.
De wetgever heeft willen voorzien in het geval dat de belediging tegen een ’lichaam’ heeft
plaatsgevonden, zonder dat vast is komen te staan te staan dat de dader alle leden van de
collectiviteit op het oog had.34 Vervolging van laster op grond van art. 367 CP zou dan niet
mogelijk geweest zijn. De nieuwe strafbaarstelling gaf uitdrukkelijk de mogelijkheid van
vervolging wegens laster of hoon, aangedaan aan een collectiviteit.

Het begrip’ligchamen’ werd tamelijk beperkt uitgelegd. Het betrof’vereenigingen van
personen, die collectief en bij meerderheid van stemmen handelen, zooals b.v. regterlijke
collegien, administratieve besturen, de raad van Ministers’. Daarom kon men zich in de zaak
die leidde tot HR 27-8-1839, W. 43, niet beroepen op art. 2 van de Wet van 16 mei 1829. De
uitlating ’het schijnt te blijken, dat de brieven op het postkantoor te Leiden soms worden
geopend’ viel niet onder de werking van die bepaling. De ’gezamenlijke ambtenaren van een
postkantoor’ konden niet als lichaam worden aangemerkt.35

Laster en hoon, aangedaan aan de in de artt. 222 e.v. CP én aan de in art. 2 van de Wet
van 16 mei 1829 genoemde functionarissen en collectiviteiten waren van’officie-wege’
vervolgbaar, zo bepaalde art. 6 van de Wet van 1 juni 1830, S. 15.

Dat de toenmalige wetgever oog had voor het belang van de vrijheid van meningsuiting, bleek
uit art. 4 van voornoemde Wet:

’De bepalingen van artt. 2 en 3 dezer wet zullen het regt om over de handelingen der openbare
magten zijne gedachten te kunnen uiten en die te beoordelen, geenszins kunnen krenken’.

Onder de’openbare magten’werd zowel een individuele autoriteit als een openbare collectiviteit
begrepen.36 Deze bepaling sloot straffeloosheid geenszins uit in geval van kritiek. Indien de

34 Vgl. Kann, o.c., p. 38.
35 Kann, o.c., p. 39.
36 Kann, o.c., p. 126.
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uitlating de handelingen als bedoeld in art. 4 van de Wet ’boosaardiglijk in een verachtelijk
daglicht’ stelde, kon een veroordeling wegens belediging volgen.37 Twee arresten illustreren
dat wanneer de kritische uitlatingen over handelingen van de ’openbare machten’ met laster
en/of hoon gepaard gingen, de spreker ondanks art. 4 van de Wet, strafbaar bleef. In HR 16-2-
1841, W. 162, werd de bewering dat de burgemeester van Ten Boer ’door barbaarschheid en
onmenschelijkheid gedreven’, een persoon op ’eene schandelijke, wreedaardige en wederregteli-
jke wijze heeft vervolgd ...’, beledigend geoordeeld. Een beroep op art. 4 van de Wet van 16
mei 1829 mocht niet baten, nu deze bepaling aan art. 227 van de toenmalige Grondwet,
inhoudende dat een ieder voor ’hetgeen hij schrijft verantwoording schuldig is aan de maatscha-
ppij of aan bijzondere personen, voor zo verre dezer regten mogten zijn beleedigd’, ondergesc-
hikt is, aldus de Hoge Raad in zijn, in het licht van de huidige visie op de onschendbaarheid
van de wet merkwaardige, overweging.

In HR 18-3-1845, W. 590, had de verdachte scherpe kritiek geuit op de bestuurlijke handel
en wandel van de toenmalige gouverneur van Limburg. Deze werd beticht van machtmisbruik
door ’te trachten aan ambtenaren en burgers het regt te ontzeggen verzoekschriften in te dienen’
en van het door bedreiging ’schrik aanjagen aan burgers’. Vervolging wegens laster, gebaseerd
op art. 2 van Wet van 16 mei 1829, dat immers ook laster en hoon aan een’openbare autoriteit’
verbood, was het gevolg. De Hoge Raad overwoog dat de gebezigde uitdrukkingen ’zoo zeer
hevig en scherp was’, dat daardoor de ’palen der onwelgevoegelijkheid verre overschreden
waren’. Verdachtes ’zucht om de gouverneur te beleedigen’ kwam daarmee vast te staan en
een beroep op art. 4 van voornoemde Wet kwam hem niet toe. Dat was het geval, indien de
uitlating niet met een betichting van concrete feiten of met een ondeugd vergezeld ging. In HR
25-1-1870, W. 3181, overwoog ons hoogste rechtscollege dat

’Het een ieder geoorloofd [is] de meeningen en beginselen van politieke personen, zoo als
onder andere de leden der Staten-Generaal, en ook die personen (...) te beoordelen, ook dan
wanneer [de kritiek] in scherpe bewoordingen [is] uitgedrukt, en zelfs klaarblijkelijk onbillijk
is’.38

Onder bepaalde omstandigheden was het uiten van kritiek op autoriteiten straffeloos, ook al
bevatte deze een bewering, die anders als hoon gestraft zou worden. Dit blijkt uit HR 28-6-1865,
W. 2705. In deze zaak had een zekere Koersen, gemeenteraadslid van Bathmen, tijdens een
vergadering van de raad naar aanleiding van een door de burgemeester geschreven brief
meegedeeld dat naar zijn mening degene die de brief geschreven had, een ’schurkehart’ moet
hebben gehad en dat de burgemeester niets anders dan een ’groote schurk’ kon zijn. Deze kritiek
was niet mals; desondanks werd Koersen niet veroordeeld wegens hoon. Niet art. 4 van de
genoemde Wet stond aan een veroordeling in de weg, maar de aan volksvertegenwoordigers
toegekende bevoegdheid om ’vrijelijk hunne gevoelens te openbaren’. Art. 47 van de toenmalige
Gemeentewet resulteerde in strafrechtelijke immuniteit, mits de uitlating in verband stond met
het in behandeling zijnde onderwerp, aldus oordeelde de Hoge Raad, daarmee art. 4 van
genoemde wet weginterpreterend.

37 Vgl. Kann, o.c., p. 112.
38 Vgl. HR 24-4-1849, W. 1042; HR 25-11-1856, W. 1807.
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3.4 Slot

Het stelsel der strafbare belediging in de Code Pénal was gebouwd op een drietal (kern)delicten:
laster(ing), hoon en eenvoudige belediging.Laster(art. 367 CP) werd omschreven als het op
of in openbare plaatsen telasteleggen van hetzij strafbare feiten, hetzij feiten die verachting en
haat opwekken. Het delicthoon (art. 375 CP) kan beknopt worden omschreven als het doen
van uitlatingen op of in een openbare plaats, die geen bepaald feit aanwijzen, doch een bepaalde
’ondeugd’ óf een niet nader geconcretiseerd feit. De artt. 376 j° 471 sub 11 CP (’eenvoudige
belediging’) gaven tenslotte de strafbaarheid van’scheldwoorden’: daarmee werden krenkende
uitlatingen bedoeld die een bepaalde ’ondeugd’ van geringe aard aangeven. Belediging van
ambtenaren in functie was in de CP een delict sui generis (artt. 222 e.v. CP). De Wet van 16
mei 1829, S. 34, maakte duidelijk dat op belediging van de functionarissen genoemd in de artt.
222 e.v. CP tevens de bepalingen van artt. 367 en 375 CP van toepassing waren. Voorts creëerde
art. 2 van die Wet strafbare belediging van overheidscollectiviteiten.

In paragraaf 3.1 is gesteld dat de bepalingen inzake strafbare belediging in de Code Pénal
een onoverzichtelijk geheel vormden. Niet alleen werden ze verspreid over het wetboek
aangetroffen, ook kreeg het geheel aan bepalingen het karakter van een lappendeken door de
vele aanvullingen. Een aantal ervan werd in dit hoofdstuk genoemd. Ondanks de verwerping
van dit stelsel van strafbare belediging door de strafwetgever van 1881, bleef de rechtspraak
naar aanleiding van de relevante bepalingen uit de Code Pénal van belang voor de ontwerpers
van het WvSr. Zoals uit het volgende hoofdstuk en uit dat over de afzonderlijke beledigingsbe-
palingen van het huidige WvSr zal blijken, is juist de negentiende-eeuwse rechtspraak van
belang geweest voor de uitleg van de huidige beledigingsbepalingen.
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