
Hoofdstuk 5

De strafbare belediging na 1886: wijzigingen en aanvullingen

5.1 Inleiding

Reeds veertien jaar na de inwerkingtreding van het WvSr werden pogingen ondernomen om
de artt. 266 en 267 Sr te wijzigen en aan te vullen. De voorstellen hiervoor, in 1900 en in 1904
gedaan, kregen nimmer kracht van wet. In 1934 werd de regeling inzake strafbare belediging
wel aangevuld met een aantal geheel nieuwe strafbaarstellingen. In het kader van een wijziging
van delicten tegen de openbare orde werd Titel V Sr aangevuld met strafbaarstellingen
betreffende belediging van het openbaar gezag, openbare instellingen en lichamen en strafbaar-
stellingen betreffende belediging van een groep van de bevolking (artt. 137a e.v. Sr). In 1978
werd Titel XVI Sr aan een grondige wijziging onderworpen. Art. 261 lid 3 Sr werd aangevuld.
Aan art. 266 Sr werd een rechtvaardigingsgrond toegevoegd. Deze wijzigingen vormen (op één
na) het onderwerp van dit hoofdstuk.

Eén van de genoemde wijzigingen van de regeling van de strafbare belediging, de
strafbaarstelling van de belediging van minderheidsgroeperingen, wordt afzonderlijk in hoofdstuk
6 besproken. Deze afwijking van de chronologische beschrijving van de totstandkoming van
de huidige beledigingsbepalingen acht ik om twee redenen gerechtvaardigd. In de eerste plaats
betreft deze aanvulling een aantal bepalingen dat met betrekking tot de slachtoffers geheel nieuw
is. In de tweede plaats zijn deze bepalingen binnen een tijdsbestek van zestig jaar tot twee keer
toe fundamenteel gewijzigd. De totstandkoming en invoering van deze wijzigingen kunnen
daarom beter in één hoofdstuk besproken worden.

5.2 Wet van 19 juli 1934, S. 405

5.2.1 Inleiding

De Wet van 19 juli 1934, S. 405, verbood de belediging van bepaalde overheidscollectiviteiten.
Deze strafbaarstellingen, die in de artt. 137a e.v. Sr hun plaats kregen, hadden een lange voorge-
schiedenis. Zoals eerder is beschreven, bevatte de Code Pénal sinds 1829 wel een regeling
inzake belediging van overheidscollectiviteiten.1 In paragraaf 5.2.2 geef ik een beknopt overzicht
van de gedachten over deze beledigingsvorm van de Commissie De Wal. Ook ga ik hier in op
de in 1900 verschenen Novelle Cort van der Linden over deze materie. In paragraaf 5.2.3
beschrijf ik de regeling van strafbare belediging van overheidscollectiviteiten, zoals die in 1934
tot stand kwam.

De voorstellen van de Commissie Langemeijer, die aan de basis stonden van de Wet van
25 maart 1978, S. 155, waarin de artt. 137a en b Sr werden ’verplaatst’ naar Titel XVI Sr,
komen met de parlementaire geschiedenis van die Wet in paragraaf 5.3 aan bod.

1 In het Franse stelsel was’diffamation’ van een collectiviteit (un corps) wel strafbaar.
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5.2.2 Ontwerpstrafwetgeving inzake belediging van overheidscollectiviteiten

Zowel de Staatscommissie De Wal als de regering hebben om diverse redenen belediging van
het openbaar gezag niet strafbaar willen stellen. Alleen (het huidige) art. 267 sub 2° Sr
(belediging van een individuele ambtenaar in de rechtmatige uitoefening zijner bediening) stond
al sinds 1886 in het wetboek.

Het eerste Ontwerp De Wal bevatte wel een voorstel dat belediging van een’openbare
magt’ strafbaar stelde. Art. 7a van dat Ontwerp luidde:

’Beleediging eener openbare magt is strafbaar, al is het ook dat geen der leden van het
beleedigden collegie uitdrukkelijk is genoemd of aangeduid’.2

Tijdens latere beraadslagingen van de Commissie werd echter op verschillende gronden aan
de wenselijkheid van deze strafbaarstelling getwijfeld. Zo was volgens de Commissieleden Pols
en De Pinto belediging van collectiviteiten niet denkbaar, daar deze’zedelijk noch lichamelijk
kunnen worden gegriefd’. Modderman daarentegen achtte ’eerroof’ (smaad) wel denkbaar ten
aanzien van colleges. Maar een afzonderlijke bepaling als die van art. 7a van het eerste ontwerp
was zijns inziens niet wenselijk, omdat het’publieke belang’zulks niet vorderde. Voorzitter
De Wal wenste wel strafbaarstelling van belediging van leden van colleges, ook als personen
niet met name zouden worden aangeduid. De voorgestelde bepaling vulde zijns inziens een
leemte. Het commissielid François zag geen leemte. Hij achtte de bedoelde personen en colleges
voldoende beschermd door de algemene beledigingsbepalingen. Het ontwerp-art. 7a werd met
vier stemmen tegen één geschrapt.3

De regering Pierson deed in 1900 een poging om de strafbaarstelling van belediging van
overheidscollectiviteiten alsnog in het WvSr op te nemen. Bij de Novelle Cort van der Linden,
de toenmalige minister van justitie, werd voorgesteld om aan het delict van eenvoudige
belediging een nieuw art. 266ter toe te voegen. Dit zou de’aanranding van het gezag’
verbieden. Het ontwerp luidde als volgt:

’Hij die opzettelijk den goeden naam aanrandt van eene in den staat gestelde macht, een met
openbaar gezag bekleed lichaam, een onderdeel van het bestuur van staat, provincie of
gemeente, eene tot den publieken dienst behoorende inrichting en eene door het openbaar
gezag erkende instelling, vereeniging of stichting, haar bestuur of eene onder zijn beheer
staande inrichting aanrandt, op zoodanige wijze dat daardoor het plegen van eenig strafbaar
feit of een uitdrukkelijk aangeduid plichtverzuim door ambtenaren of bestuurders wordt te last
gelegd, wordt, als schuldig aan aanranding van het gezag gestraft ...’.

De ratio van een aparte bepaling als de voorgestelde was volgens Cort van der Linden gelegen
in ’de eerbied verschuldigd aan het openbaar gezag’.Deze eerbied zou eisen dat’gestelde
machten en openbare lichamen niet straffeloos, opzettelijk in hun goede naam’zouden kunnen
worden aangerand. De regering zag geen tegenstrijdigheid met de destijds heersende mening

2 Notulen, (Bijlage nr. 42), o.c., p. 177; deze tekst is nagenoeg gelijk aan de bepaling uit het Ontwerpstraf-
wetboek van 1829.

3 Notulen, deel I, o.c., p. 359 e.v.
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dat ’personae morales’niet konden worden beledigd. Het ’gezag’ als collectiviteit kon volgens
de regering namelijk niet gelijk gesteld worden aan de door de Commissie van Rapporteurs
van 1886 genoemde en niet beledigbaar geachte’personae morales’. Deze opvatting werd
gedeeld door Cort van der Linden; ook hij vond de’personae morales’te onbepaald. Maar van
het ’overheidsgezag’ kon dit niet worden gezegd, aldus de minister.

Ten opzichte van de eenvoudige belediging, kende de ontwerpbepaling van Cort van der
Linden inzake strafbare belediging van overheidscollectiveiten een verschil. Vereist was het
telasteleggen van hetzij een gepleegd bepaald strafbaar feit, hetzij een begaan plichtsverzuim.
Hierdoor was deze ontwerpbepaling eerder een vorm van smaad dan van eenvoudige belediging.
Smaad eiste immers het telasteleggen van een bepaald feit. Vergeleken met het destijds reeds
bestaande delict smaad bevatte het voorgestelde delict nog een verschil. Het ontwerp bevatte
niet de term eer. Het sprak slechts van aanranding van de goede naam. Uit de Memorie van
Toelichting op het Ontwerp viel evenwel af te leiden dat aan de beperking van het beledigings-
begrip tot de goede naam weinig betekenis moest worden gehecht. De MvT sprak namelijk over
de bescherming van het’gezag tegen krenking van zijn eer of goeden naam’.4

De Novelle Cort van der Linden is slechts een ontwerp gebleven. De Novelle werd door
zijn opvolger Loeff ingetrokken wegens het zijns inziens te brede karakter van het ontwerp.
De Novelle had het op dat moment nog niet verder gebracht dan indiening bij de Tweede
Kamer.5 Tot een behandeling ten gronde is het nimmer gekomen.6

5.2.3 Nieuwe beledigingsdelicten in Titel V Sr

Pas in de dertiger jaren van de twintigste eeuw werd opnieuw een poging gedaan, belediging
van overheidscollectiviteiten strafbaar te stellen. Voorgesteld werd om belediging van het
openbaar gezag, een openbaar lichaam en een openbare instelling te verbieden.

De behoefte aan deze beledigingsvariant kwam onder meer voort uit de wens om de
openbare orde, die in de dertiger jaren van verschillende kanten werd bedreigd, meer te
beschermen. Blijkens de MvT op de voorstellen maakten’de tegenwoordige tijdsomstandigheden
(...) het noodzakelijk de wetsbepalingen, welke betrekking hebben op de openbare orde, te

4 Herziening van het Wetboek van Strafrecht, deel I; ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling van het
Wetboek van Strafrecht, ’s-Gravenhage, 1900, p. 140.

5 Dit lot was ook de door minister Loeff ingediende Novelle beschoren: het ontwerp tot herziening van het
WvSr, ingediend op 19 september 1904, haalde evenmin de parlementaire eindstreep. Overigens bevatte de
Novelle-Loeff voor de strafbare belediging betrekkelijk weinig nieuws ten opzichte van het bestaande stelsel.
De voorstellen van zijn voorganger Cort van der Linden werden er niet in teruggevonden. Voorgesteld werd
slechts om het klachtvereiste (art. 269 Sr) te laten vallen voor beledigingen die zouden worden’aangedaan
door omroepen langs de openbare straat of door venten van stukken met beleedigenden inhoud of openbare
vergaderingen’, aldus het voorgestelde art. 269. Het publiek belang eiste, indien de "belediging noodwendige"
ruchtbaarheid heeft verkregen’, de strafvervolging in die gevallen niet afhankelijk te stellen van de wens
van een enkel persoon, aldus de MvT op het Ontwerp-Loeff (Herziening van het Wetboek van Strafrecht,
deel II; ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht, ’s-Gravenhage, 1904,
p. 100).

6 Vgl. Tweede Kamer 1904-1905, 80, MvT, nr. 3, p. 1. Slechts bij de aanbieding van de Novelle aan de Tweede
Kamer kwamen onderdelen ervan onder vuur te liggen; zo bekritiseerde het Kamerlid P.J. Troelstra, in die
dagen verwikkeld in de beruchte Hogerhuis-zaak, de uitbreiding van de strafbare belediging met die van het
openbaar gezag. Naar zijn mening werd hierdoor kritiek op overheidsinstanties zo goed als onmogelijk, een
visie die Cort van der Linden overigens bestreed (vgl. Handelingen Tweede Kamer 7-12-1900, p. 592).
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herzien’. De wijzigingen betroffen onder meer de formulering van de verspreidingsdelicten,
behorend bij de diverse vormen van belediging (de artt. 113, 119 en 271 Sr). Verder werd de
sanctie op het verspreidingsmisdrijf van art. 271 Sr verhoogd.7

Het meest ingrijpende voorstel was strafbaarstelling van’publieke beleediging van het
openbaar gezag of van openbare lichamen of instellingen’(artt. 137a en 137b Sr). Deze nieuwe
beledigingsbepalingen werden met opzet niet bij de bepalingen betreffende de belediging van
individuele personen geplaatst, maar in Titel V Sr. Deze Titel bevat strafbare gedragingen tegen
de openbare orde. Centraal bij de artt. 137a en 137b Sr stond, in de visie van de regering, de
openbare orde. De bescherming van de eer of de goede naam van de instellingen en groepen
was van secundair belang, terwijl de individuele eer en de goede naam hier niet aan de orde
waren.8 De regering verdedigde haar voorstel door te wijzen op het feit dat haars inziens het
overheidsgezag’stelselmatig’werd beledigd. Zij zag daarin een rechtstreekse bedreiging van
de openbare orde: een dergelijke belediging zou het gezag gehaat maken waardoor de kloof
tussen de regering en de bevolking op onaanvaardbare wijze zou worden verbreed.9 Rosier
spreekt in dit verband van de strafbaarstelling van ’gezagsondermijning’.10 De nieuwe bepaling
luidde:

’Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk in beleedigen-
den vorm uitlaat over het openbaar gezag, over een openbaar lichaam of eene openbare
instelling, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden’.

Voor de interpretatie van het begrip belediging in de nieuwe bepalingen werd verwezen naar
hetzelfde begrip in Titel XVI Sr.11 Strafbaar zouden zijn smaad (en laster) en eenvoudige
belediging jegens de in art. 137a Sr genoemde collectiviteiten. De nieuwe bepalingen hadden
een specifieke beperking. Strafbaar werd gesteld het doen van een uitlating in een beledigende

7 Ook werd voorgesteld om het klachtvereiste onder bepaalde omstandigheden te laten vervallen (art. 67a (oud)
Sr). Het doel van de bepaling was de mogelijkheid tot vervolgen te hebben in die gevallen waarin de
klachtgerechtigde zich niet de moeite had getroost om een klacht in te dienen. Blijkens de MvT werd in het
bijzonder gedacht aan gevallen van belediging van ’hooggeplaatste ambtenaren’ alsparticulier persoon. Het
algemeen belang zou, gezien hun positie, meer dan bij andere particuliere beledigingen in het geding zijn.
Vervolging van de belediging kon daarom ook zonder klacht wenselijk zijn (Tweede Kamer, 1933-34, 237,
MvT, nr. 3, p. 4). De tekst van deze bepaling, voorzover hier van belang, luidde:’Indien met betrekking tot
een misdrijf van beleediging, alleen op klachte vervolgbaar, eene klachte niet wordt ingediend, kan het
Openbaar Ministerie, indien het de vervolging wenschelijk acht op gronden aan het algemeen belang ontleend,
(...) den tot klachte gerechtigde kennis geven, dat tot strafvervolging zal worden overgegaan, tenzij van hem
binnen acht dagen na ontvangst van de kennisgeving (...) bericht binnenkomt, dat zijnerzijds tegen eene
strafvervolging bezwaar bestaat. (...)’. Oorspronkelijk werd deze mogelijkheid bij elk klachtdelict geboden.
Na kritiek uit de Kamer werd deze ambtshalve vervolgingsmogelijkheid toegelaten bij beledigingsmisdrijven
die slechts op klachte vervolgbaar waren (Tweede Kamer, 1933-34, 237, MvA, nr. 19, p. 25). Bij de in
paragraaf 5.3 te bespreken wijzigingen van 1978 is deze bepaling geschrapt.

8 Tweede Kamer 1933-34, 237, MvA, nr. 5, p. 16.
9 De regering verwees naar de ’onrustige tijden’, waarin de overheid behoefte zou hebben aan grotere

bevoegdheden om op te treden tegen de in haar ogen stelselmatige scheldcampagnes van de zijde van de
NSB tegen joden alsmede tegen de lasterpartijen tegen het overheidsgezag (vgl. Rosier, Vrijheid van me-
ningsuiting ..., o.c., p. 12).

10 Rosier, Vrijheid van meningsuiting ..., o.c., p. 20.
11 Tweede Kamer, 1933-34, 237, MvT, nr. 3, p. 3.
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vorm. Hiermee werd door de regering een beperking beoogd van de strafbare belediging van
overheidscollectiviteiten, waarmee de vrijheid van meningsuiting niet al te zeer beperkt zou
worden.12 Het gevolg van de beperking van strafbaarheid tot het doen van uitlatingen in
beledigende vorm was, dat smaad gepleegd tegen een overheidscollectiviteit niet zonder meer
strafbaar was. Smaad bevat immers een telastelegging van een bepaald feit. In dit licht valt het
antwoord van de toenmalige minister van Justitie wellicht te plaatsen, toen hij op vragen van
de Kamer naar de mogelijke toepassing van de strafuitsluitingsgrond van art. 261 lid 3 Sr13

antwoordde dat bij de artt. 137a en 137b Sr geen behoefte zou zijn aan een dergelijke bepaling.
Strafbaar was immers slechts een uitlating in beledigende vorm. Zakelijke kritiek op de overheid
en haar ambtenaren bleef toegestaan, mits deze geen kwetsende uitdrukkingen bevatte. Deze
zouden’een zakelijk oordeel vertroebelen’.14

De overige delictsbestanddelen van art. 137a Sr gaven nauwelijks aanleiding tot moeilijkhe-
den. Volgens de MvT op de in 1934 voorgestelde wetten, duidde het bestanddeel ’gezag’ op,
zoals de regering het benoemde, de’Heeren in Den Haag’, oftewel de regering. Ook lokale
bestuurscolleges en de politie als collectiviteit vielen onder het openbaar gezag.15 Belediging
van individuele gezagsdragers viel blijkens de MvT niet onder art. 137a (oud) Sr. Onder
openbaar lichaam en instelling moesten publiekrechtelijke instellingen worden verstaan.

Art. 137b (oud) Sr was de verspreidingsvariant van art. 137a Sr. De redactie van art. 137b
Sr verschilde weinig van de gebruikelijke formulering van de verspreidingsdelicten uit het WvSr.
’Nieuw’ voor een verspreidingsdelict was dat - op aandrang van de vaste Commissie voor
privaat- en strafrecht van de Tweede Kamer16 - het ten gehore brengen van een beledigend
geschrift strafbaar werd. De regering dacht hierbij met name aan verspreiding door middel van
grammofoonplaten, waarop teksten zouden worden voorgelezen.17

De bepalingen traden met de Wet van 19 juli 1934, S. 405, in werking. Tot 1978 bleven zij
ongewijzigd.

12 Onder een uitlating in beledigende vorm, de ’formele belediging’ zoals de regering deze wijze van strafbare
belediging bestempelde, werd die uitlating verstaan, die niets feitelijks inhoudt, doch alleen minachting
uitdrukt. De ’materiële belediging’ is die belediging die bestaat in het telasteleggen van onterende feiten,
zonder daarbij krenkende woorden te gebruiken (vgl. ook Hazendonk, o.c., p. 29 e.v.). Rosier meent dat de
regering door dit onderscheid te maken miskende dat’scherpe bewoordingen en gespierde taal juist de functie
[hebben] een betoog kracht bij te zetten en extra aandacht te vestigen op bepaalde misstanden en tekortkomin-
gen’. Ook meent hij dat dergelijke taal’de verbale instrumenten [levert] voor het trekken van rode strepen
en het plaatsen van uitroeptekens’. Daar komt zijns inziens bij dat de spreker naast zijn oordeel ook zijn
gevoel over de door hem waargenomen misstanden tot uitdrukking wil brengen (Rosier, Vrijheid van
meningsuiting ..., o.c., p. 16).

13 Art. 261 lid 3 Sr luidde:’Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zoover de dader klaarblijkelijk heeft
gehandeld in het algemeen belang of tot noodzakelijke verdediging’.

14 Tweede Kamer, 1933-34, 237, MvA, nr. 5, p. 15; zie ook Rosier, Vrijheid van meningsuiting ..., o.c., p. 14.
15 Zie bijvoorbeeld HR 14-2-1956, NJ 56 309.
16 In het oorspronkelijke regeringsvoorstel was deze toevoeging alleen bij de opruiingsbepalingen (artt. 131 e.v.

Sr.) te vinden. Zie Tweede Kamer 1933-34, 237, VV, nr. 4, p. 8.
17 Deze verspreidingswijze werd door de regering eveneens toegevoegd aan art. 261 lid 2 (smaadschrift): het

plegen van smaad door middel van’geschriften, waarvan de inhoud openlijk ten gehoore wordt gebracht’
(Tweede Kamer 1933-34, 237, MvA, nr. 5, p. 13). Ook werd de beledigingsvorm van art. 266 Sr aangevuld
met het plegen van eenvoudige belediging door ’geschrift of afbeelding’. Ook deze aanvulling was in het
oorspronkelijke wetsvoorstel slechts bij de opruiingsbepalingen (artt. 131 e.v. Sr) te vinden; op aandrang van
de Tweede Kamer werd ’afbeelding’ toegevoegd aan art. 266 Sr (vgl. Tweede Kamer, 1933-34, 237, VV,
nr. 4, p. 7).
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5.3 Titel XVI Sr herzien

5.3.1 Inleiding

De regeling van smaad en eenvoudige belediging is lange tijd ongewijzigd gebleven. Weliswaar
werd in 1900 bij de Novelle Cort van der Linden gepoogd om de eenvoudige belediging aan
te vullen met’grove belediging’, maar dit voorstel haalde de parlementaire eindstreep niet.18

Wijziging en aanvulling van Titel XVI Sr vond eerst plaats in de zeventiger jaren. Daar ging
een uitvoerige gedachtewisseling aan vooraf, die werd gestimuleerd door het rapport van de
Commissie Langemeijer over de strafbare belediging (paragraaf 5.3.2). Dit rapport leidde
uiteindelijk tot de Wet van 23 maart 1978, S. 155.

5.3.2 De Commissie Langemeijer

Aan het eind van de zestiger jaren - toen de demonstraties tegen gezag en overheid op hun
hoogtepunt waren - wees de Hoge Raad twee arresten die tot een grondige herziening van de
wetgeving inzake strafbare belediging zouden leiden. Deze arresten waren achtereenvolgens
HR 7-11-1967, NJ 68 44, m.n. D. van Eck en HR 5-11-1968, NJ 69 78, m.n. W.F. Prins. In
beide zaken verwierp de Hoge Raad het cassatieberoep tegen veroordeling wegens het misdrijf
van art. 117 (oud) Sr: het beledigen van een bevriend staatshoofd (de toenmalige president van
de Verenigde Staten, Johnson). Naar aanleiding van deze zaken kwam bij de parlementaire
behandeling van de Justitiebegroting voor 1968 de vraag aan de orde of art. 117 Sr niet
behoorde te worden gewijzigd of zelfs te worden ingetrokken. Naar goed parlementair gebruik
zegde de regering toe de kwestie te laten onderzoeken door een commissie.19 De Commissie,
genoemd naar haar voorzitter Langemeijer, ging voortvarend te werk. Daarbij breidde zij haar
opdracht zelf uit in die zin dat ook de bepalingen van Titel XVI Sr aan een nadere beschouwing
werden onderworpen. De Commissie constateerde dat

’De spanning die bij de hantering van art. 117 Sr aan de dag is getreden tussen enerzijds de
vrijheid van meningsuiting en anderzijds de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, niet haar
oorzaak vindt in art. 117 Sr zelf, maar in de algemene strafrechtelijke bepalingen terzake van
belediging, in het bijzonder de artt. 261 (smaad) en 266 (eenvoudige belediging)’.20

18 In het ontwerp-art. 266bis werd voorgesteld strafbaar te stellenhet uitschelden of beschimpen, het bespotten
en het iemand op oneerbare wijze bejegenen of toespreken. Dit delict zou de benaming van eenvoudige
belediging krijgen. Art. 266 Sr werd in het voorstel in die zin gewijzigd, dat daarin de’grove beleediging’
strafbaar werd gesteld. Door de regering werd in de MvT nadrukkelijk gesteld dat’niet iedere belediging
door de strafwet behoort te worden tegengegaan’. Toch werd een behoefte geconstateerd om’eenige lichtere
feiten, die toch niet straffeloos kunnen worden geduld’, aan te kunnen pakken (Herziening van het Wetboek
van Strafrecht, deel I, ’s-Gravenhage, 1900, p. 139; vgl. verder J.H.G. Cohen, Beleediging door caricaturen,
Zwolle, 1896 (Diss. Amsterdam), p. 122). Waarschijnlijk dacht de regering hierbij met name aan karikaturen
met een politieke strekking. Juist deze vormen van uitlatingen had de wetgever van 1886 opzettelijk buiten
het bereik van art. 266 Sr gelaten (vgl. Smidt II, o.c., p. 413). Zij bleven echter een steen des aanstoots, daar
zij - volgens een zekere Xaverius in het Weekblad van het Recht - het’gezag en den invloed van hoog-
geplaatste ambtenaren of achtenswaardige personen ondermijnen’(W. 4392).

19 Tweede Kamer, 1970-71, nr. 11 249, MvT, nr. 3, p. 3.
20 Rapport van de werkgroep artikel 117 van het Wetboek van strafrecht, ’s-Gravenhage, 1969, p. 5; hierna

aan te duiden als: Rapport.
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Dit betekende dat niet alleen de strafbaarheid van de belediging van vreemde staatshoofden
aan een nadere beschouwing werd onderworpen, maar ook de bepalingen uit Titel XVI Sr, met
name de artt. 261-267 Sr.

Het wetsvoorstel dat vervolgens verscheen, volgde in grote lijnen de voorstellen van de
Commissie Langemeijer. Op een aantal punten week het daar van af, met name ten aanzien
van de waarheidsregeling in Titel XVI Sr en ten aanzien van de belediging van het openbaar
gezag.

In deze paragraaf beschrijf ik de voorstellen van de Commissie. Ik beperk mij op deze
plaats tot opmerkingen van algemene aard over de bepalingen van Titel XVI Sr. Bij de
beschrijving van de afzonderlijke bestanddelen van deze bepalingen in de navolgende hoofdstuk-
ken kom ik zo nodig nader terug op de bevindingen van de Commissie Langemeijer.

Voordat de Commissie Langemeijer concrete voorstellen tot aanpassing van de beledigingsdelic-
ten deed, onderwierp zij de destijds vigerende regeling van strafbare belediging aan een
algemene beschouwing. De regeling werd door de Commissie afgezet tegen het grondrecht van
de vrijheid van meningsuiting. Belediging is een verschijnsel, zo stelde de Commissie, waarin
het recht’grote moeite moet hebben zijn gedragslijn te bepalen’. De (straf)rechtelijke interven-
ties bij belediging kunnen niet anders dan beperkt zijn tot ondubbelzinnige vormen van
belediging, omdat de beledigende strekking van een uitlating moeilijk bewijsbaar is, aldus de
Commissie. De beledigde zou dan immers gedwongen worden die strekking te bewijzen door
te betogen dat’niet anders bedoeld kan zijn, dan een betoog dat op zichzelf voor de beledigde
vernederend moet wezen’.21

Bovendien wees de Commissie op de grote spanning tussen enerzijds de vrijheid van
meningsuiting en anderzijds het krenken van iemands eer of goede naam door afkeurenswaardige
feiten aan de kaak te stellen. Voor de’eerbiedwaardigheid van zodanige vrijheid’is het van
groot belang of beschuldigingen waar of onwaar zijn. Toch merkte de Commissie op dat het
waarheidscriterium bij smaad en eenvoudige belediging in het stelsel van het WvSr geen rol
zou kunnen vervullen. Dit waarheidscriterium zou onbruikbaar zijn bij de deels ware, deels
onware beschuldigingen en in die gevallen, waarin geen zekerheid viel te krijgen omtrent de
(on)waarheid. Ook was het onbruikbaar in gevallen, waarin het onthullen van een waar feit niet
in het algemeen belang is, aldus de Commissie Langemeijer.

Nu het systeem van Titel XVI Sr volgens de Commissie in zijn algemeenheid desondanks
aan weinig kritiek onderhevig was, betekende dit dat’een duidelijk betere regeling niet voor
de hand’lag. Dat impliceerde niet dat de uitkomst in elk individueel geval’bevredigend’was.
Bescheidenheid in haar ambities leek de Commissie geboden:

’Ook bij de best mogelijke regeling zal altijd nog enigermate het bezwaar blijven bestaan dat
degene die in eerlijke verontwaardiging zijn zelfbeheersing verliest meer aan straf blootstaat
dan de listige en schijnheilige die er in koelen bloede op uit is zonder risico een ander te
kwetsen of diens goede naam te ondermijnen’.22

21 Rapport, o.c., p. 6.
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Deze problematiek kwam duidelijk aan de oppervlakte bij uitingen op het terrein van de politiek
of op dat van openbare belangen, aldus de Commissie.23 Aan de strafbaarstelling van beledi-
ging kwam volgens de Commissie ook daar enige betekenis toe; de toepasselijkheid van de
beledigingsbepalingen diende echter wel ingeperkt te worden. De belangrijkste wijziging die
de Commissie Langemeijer voorstelde in Titel XVI Sr, was de uitbreiding van de straffeloosheid
bij smaad en eenvoudige belediging. Aan laatstgenoemde bepaling werd een nieuwe grond voor
straffeloosheid toegevoegd. De eerstgenoemde werd aangevuld.

De Commissie Langemeijer wilde, ondanks de maatschappelijke weerstand, de beledigings-
bepalingen inzake vreemde staatshoofden niet schrappen. Zij stelde voor om in art. 117 Sr naast
belediging van een regerend vorst ook belediging van een minister-president of minister van
buitenlandse zaken strafbaar te stellen. In art. 118 Sr zou in het voorstel van de Commissie
strafbaar gesteld worden de belediging van het hoofd van een bevriende staat die in Nederland
verblijft, alsmede belediging van een vertegenwoordiger van een bevriende staat die officieel
is toegelaten.

Aan de beledigingsbepalingen uit Titel V Sr werd door de Commissie betrekkelijk weinig
aandacht besteed. Onder verwijzing naar de kritiek op de (kunstmatig geachte) scheiding tussen
formele en materiële belediging,24 stelde de Commissie voor om de artt. 137a en b Sr te
wijzigen. Haars inziens diende elke uiting waarmee de openbare macht werd beledigd, strafbaar
te zijn. Een dergelijk onderscheid zou’juist bij belediging’ niet zuiver te maken zijn. Het
wettelijk verschil, anders gezegd, tussen materiële en formele belediging zou in de visie van
de Commissie behoren te vervallen.

Aan de artt. 137c en d Sr besteedde de Commissie geen aandacht. Deze bepalingen werden
op het moment dat de Commissie haar werk deed, gewijzigd ter nakoming van verdrags-
rechtelijke verplichtingen inzake het bestrijden van (vormen van) rassendiscriminatie.25

5.3.3 Wet van 23 maart 1978, S. 155

De voorstellen van de Commissie Langemeijer stimuleerden de discussie over de relevantie
van strafbare belediging. Ook wetstechnisch werd haar voorstel onder de loep gehouden. Mede
naar aanleiding van de kritiek op de voorstellen van de Commissie Langemeijer26 nam de
regering deze niet integraal over. De regering was het overigens wel in zoverre eens met de
Commissie, dat de bepalingen inzake belediging gehandhaafd moesten blijven. Er ontspon zich
een discussie over het al dan niet afschaffen van met name het delict eenvoudige belediging.
Die discussie wordt in het navolgende beknopt beschreven.

De regering was tegen het afschaffen van art. 266 Sr. Door strafrechtelijk optreden kon
worden voorkomen dat het slachtoffer zich op de dader zou wreken of dat deze laatste in
herhaling zou treden, aldus de MvT.27 Bovendien zou in veel gevallen strafrechtelijk optreden

23 Rapport, o.c., p. 8.
24 Zie voor dit onderscheid noot 12.
25 Zie hierover hoofdstuk 6.
26 Over deze kritiek, die met name de voorgestelde strafuitsluitingsgronden betrof, kom ik in hoofdstuk 15 nader

te spreken. Van de kritiek noem ik onder meer: J.M. van Bemmelen, Belediging en de vrijheid van
meningsuiting, in: NJB 1969, p. 433 e.v.; Th.W. van Veen, Smaad en belediging in het rapport van de
werkgroep art. 117 Sr, in: TvS, 1969, p. 291 e.v.; vgl. J.M.A.V. Moons, Het rapport van de werkgroep inzake
art. 117 Sr (Cie-Langemeijer) over het voorgestelde tweede lid van art. 266 Sr, in: TvS, 1969, p. 301 e.v.

27 Tweede Kamer, 1970-71, 11 249, MvT, nr. 3, p. 4.
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de voorkeur verdienen boven een meer omslachtige civiele procedure. Het voorkomen van
eigenrichting was ook later in de parlementaire behandeling van de wijzigingsvoorstellen het
argument om art. 266 Sr niet te schrappen. Daaraan werd toegevoegd dat schrapping het gevaar
van ’ongewenste verruwing van de politieke en maatschappelijke zeden’zou doen toenemen.28

Om tegemoet te komen aan de kritische Kamerleden die van mening waren dat het hanteren
van het strafrecht tegen aantasting van een’moeilijk te meten grootheid als [iemands] eer of
goede naam’een te zwaar middel was voor de bescherming van’niet zulk een essentieel
rechtsgoed’,29 besloot de regering voortgezette strafbaarstelling afhankelijk te maken van een
door het ministeriële Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) uit te
voeren onderzoek naar de strafbare belediging. De resultaten van dit onderzoek lieten niet lang
op zich wachten. Het aantal beledigingszaken dat bij de rechtbank werd aangebracht, zo bleek
uit dit onderzoek, was in de loop der tijden sterk afgenomen. Ook werd vermoed dat een inge-
diende klacht van belediging een ’signaalfunctie’ voor de politie zou hebben. De klacht zou
eerder een ’roep om aandacht’ zijn voor een ander conflict tussen betrokkenen dan de (eenvoudi-
ge) belediging. Het delict zou meer een grondslag voor hulpverlening door de politie bieden,
zo stelde de onderzoeker. Het schrappen van art. 266 Sr zou deze signaalfunctie opheffen.
Bovendien wees de onderzoeker erop dat indien de bepaling zou worden geschrapt, eventuele
herintroductie ervan in het WvSr nogal moeilijk zou zijn. Voor het overige zou het al dan niet
schrappen van eenvoudige belediging in de praktijk weinig uitmaken. Uit cijfers, zo stelde de
onderzoeker, bleek dat in ruime mate van’depenalisering’van eenvoudige belediging sprake
was. De meeste politieambtenaren zouden er namelijk de voorkeur aan geven om aangebrachte
beledigingen niet naar het OM ’door te sluizen’, maar te seponeren.30

Wat er zij van het argument om art. 266 Sr uit een oogpunt van politiële hulpverlening
te handhaven, ook de regering bleek niet van deze bepaling af te willen. Nog voordat de
resultaten van het WODC-onderzoek bekend werden, had de toenmalige Minister van Justitie
De Ruiter tijdens de behandeling in de Tweede Kamer al aangegeven dat’de strafsanctie voor
de handhaving in elk geval nog het meest geëigende middel’was. De civiele weg vond de
minister te’bezwaarlijk’. Dat het vervolgingsbeleid inzake belediging terughoudend was, was
voor de minister voldoende aanleiding om de kwestie als niet urgent te zien.31 Door deze
stellingname raakte de kwestie van het al dan niet schrappen van (eenvoudige) belediging van
de baan. Deze kwestie werd te minder van belang geacht, nu het voorgestelde art. 266 lid 2
Sr een strafuitsluitingsgrond bevatte die de functionele belediging in een politieke context gedaan
van zijn scherpe kantjes ontdeed.32

28 Vgl. Tweede Kamer 1975-76, 11 249, MvA, nr. 6-8, p. 3.
29 Tweede Kamer 1975-76, 11 249, nr. 5, VV , p. 2.
30 Ten onrechte spreekt Van der Kaaden steeds van ’(de)penaliseren’. Seponeren duidt in geen geval op

depenaliseren; het feit blijft immers strafwaardig en strafbaar. Zie J.J. van der Kaaden, De strafbare belediging,
’s-Gravenhage, 1979, p. 46-48 (WODC-rapport). Kritisch over het rapport is Van der Neut, Dient eenvoudige
belediging ..., o.c., p. 732 e.v. Overbrenging van art. 266 Sr naar de overtredingen werd door Van der Kaaden
eerder’penaliserend’bevonden dan’depenaliserend’. De auteur wees op de mogelijkheid van transactie,
(die destijds alleen mogelijk was bij overtredingen). Bovendien wees hij op het feit dat voor overtredingen
in de regel geen opzet vereist is.

31 Handelingen Tweede Kamer, 2 februari 1978, p. 658.
32 Zie Tweede Kamer 1971-72, 11 249, VV, nr. 5, p. 2.
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De Wet van 23 maart 1978 bevatte een groot aantal wijzigingen in de regeling inzake strafbare
belediging. De strafuitsluitingsgrond inzake smaad werd gewijzigd; aan art. 266 Sr werd een
nieuwe strafuitsluitingsgrond toegevoegd.33 Ook de regeling inzake laster werd aangepast. Art.
267 Sr werd als gevolg van het schrappen van de artt. 137a en b Sr én van de wijziging van
de artt. 117 en 118 Sr aangevuld. In het navolgende ga ik in op de wijziging van art. 267 Sr,
daar deze een belangrijke uitbreiding van Titel XVI Sr impliceerde. Ook bespreek ik beknopt
de wijziging van het delict laster.

Het voorstel van de Commissie Langemeijer om de artt. 137a en b Sr te wijzigen, werd
door de regering niet overgenomen. In plaats daarvan stelde zij voor om deze bepalingen te
schrappen en art. 267 Sr aan te vullen met een nieuw onderdeel (sub 1° Sr), waarin belediging
van het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling als strafverzwarende
omstandigheid ten opzichte van smaad en eenvoudige belediging werd opgenomen. De MvT
gaf voor het verplaatsen van deze strafbaarstelling van Titel V naar Titel XVI twee redenen.
In de eerste plaats zou belediging van de genoemde overheidscollectiviteiten gelijkgesteld
kunnen worden aan de belediging van een ambtenaar. In de tweede plaats zou de voorgestelde
wetssystematiek tot gevolg hebben dat het eveneens voorgestelde art. 266 lid 2 Sr, dat in een
strafuitsluitingsgrond bij eenvoudige belediging voorzag, van toepassing was op de eenvoudige
belediging van de genoemde collectiviteiten.34

De voorgestelde wetsconstructie van art. 267 sub 1° Sr moest wel tot een wijziging in de
redactie van art. 266 Sr leiden. De toenmalige bepaling luidde, voorzover hier van belang: ’(elke
opzettelijke belediging ...) iemand hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift (...) aan-
gedaan ...’. Uit de plaats van het woord iemand vloeide voort dat alleen individuele personen
het slachtoffer konden zijn van eenvoudige belediging. Dat zou met het voorgestelde art. 267
sub 1° Sr, dat de kring van slachtoffers met overheidscollectiviteiten zou uitbreiden, niet te
rijmen zijn. De verplaatsing van het woord iemand in art. 266 Sr lag dan ook voor de hand.
De regering stelde voor om de redactie van art. 266 Sr in die zin te wijzigen, dat elke twijfel
over de mogelijkheid van eenvoudige belediging van het openbaar gezag, een openbaar lichaam
of een openbare instelling werd uitgesloten.35 In de regeringsvoorstellen kwam art. 266 Sr
als volgt te luiden:

’(Elke opzettelijke belediging ...), hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeel-
ding, hetzij iemand in zijn tegenwoordigheid, hetzij door een toegezonden (...) geschrift of
afbeelding, aangedaan ...’.

De verplaatsing van het woorde iemand in art. 266 Sr had tot gevolg dat de regering brak met
het wettelijk systeem waarin het standpunt van Commissie De Wal was neergelegd, namelijk
dat belediging in Titel XVI Sr slechts mogelijk zou zijn ten aanzien van individuele personen.
Een voorstel om belediging van het gezag strafbaar te stellen, was immers door de Commissie
De Wal verworpen.36 De strafwetgever van 1881 stelde dit evenmin strafbaar. De breuk met

33 Zie hierover de hoofdstukken 14-16.
34 Tweede Kamer 1970-71, 11 249, MvT, nr. 3, p. 9.
35 Tweede Kamer 1970-71, 11 249, MvT, nr. 3, p. 9.
36 Notulen I, o.c., p. 359 e.v.
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het stelsel van de Code Pénal, dat al in 1829 de laster- en hoonbepaling van toepassing
verklaarde op overheidscollectiviteiten, werd aldus hersteld.37

Een volgende verandering ten opzichte van de oude artt. 137a en 137b Sr was dat elke
belediging van het overheidsgezag of van een ambtenaar strafbaar zou zijn. De beperking van
de strafbaarheid tot een beledigende vorm werd daarmee opgeheven. Hiermee werd recht gedaan
aan de door velen geventileerde opvatting dat vorm en inhoud nauwelijks van elkaar te scheiden
zijn.38 Smaad gepleegd tegen het openbaar gezag schaadt niet minder zijn aanzien dan
beschimpingen. Daar kwam bij dat de beledigende vorm een objectief criterium ontbeerde: uit
de rechtspraak bleek dat’pejoratieve termen en normale evaluatieve uitdrukkingen die we
gebruiken voor het formuleren van kritiek (...) op die manier (...) geconstrueerd [werden] als
naar de vorm beledigend’.39 Bij wijze van voorbeeld wijs ik op HR 2-12-1935, NJ 36 241,
waarin de uitlating dat een rechterlijk vonnis oneerlijk was, een uitlating in beledigende vorm
was, daar zij de waarde van de rechterlijke eed zou miskennen.40

Het voorgestelde art. 267 sub 3° Sr was ook ’nieuw’. Deze strafverzwarende omstandigheid,
waarin smaad en eenvoudige belediging van het hoofd of een lid van de regering van een
bevriende staat met een hogere straf werden bedreigd,41 was het gevolg van de wijzigingen
in de beledigingsbepalingen van Titel III Sr. Een korte bespreking van de regeringsvoorstellen
inzake de artt. 117 en 118 Sr is hier op zijn plaats.42

Het regeringsvoorstel ter zake van art. 117 Sr week in een aantal opzichten van het rapport
van de Commissie Langemeijer af. In de eerste plaats zou art. 117 Sr worden geschrapt. In de
tweede plaats zou art. 118 Sr in die zin worden gewijzigd, dat de kring van beledigbaren werd
uitgebreid met elk lid van een vreemde regering van een bevriende staat.43 De strafbaarheid
van de belediging zou echter beperkt worden door invoeging van de eis van hetambtshalve
in Nederland verblijvenvan het vreemde staatshoofd of regeringslid. In het tweede lid van het
voorgestelde art. 118 moest strafbaar worden gesteld de belediging van een vertegenwoordiger

37 Dit gevolg trok de regering merkwaardigerwijze niet ten aanzien van smaad. In die bepaling werd de redactie
gehandhaafd, voorzover art. 261 Sr sprak van de ’de aanranding vaniemandseer of goede naam’. Hiermee
lijkt art. 267 sub 1° Sr, smaad gepleegd tegen de daar genoemde overheidscollectiviteiten, niet te rijmen.
Zie hierover verder hoofdstuk 12.2.

38 Minister Polak sprak van ’gelegenheidswetgeving’ met een ’vervelend onderscheid waar geen mens uitkomt
(geciteerd uit Rosier, Vrijheid van meningsuiting ..., o.c., p. 14).

39 Rosier, Vrijheid van meningsuiting ..., o.c., p. 21.
40 Zie ook HR 14-2-1956, NJ 56 309.
41 Een ander gevolg van de verplaatsing van het woordje ’iemand’ in art. 266 Sr was dat met art. 267 sub 3°

Sr de generalis van art. 266 Sr ten opzichte van de specialis van art. 117 Sr werd uitgebreid. Beledigingen
die voorheen niet onder de werking van art. 266 Sr vielen, zouden in de regeringsvoorstellen beheerst worden
door de strafbepaling.

42 Terzijde merk ik op dat aan de beledigingsbepalingen van Titel II Sr, belediging van het staatshoofd en
familie, niet werd getornd. Artt. 111 e.v. Sr werden gewijzigd bij Wet van 7 mei 1981, S. 330. In deze wet
werd de regeling omtrent de leden van het koninklijk huis herzien. Art. 111 Sr werd beperkt tot belediging
van de koning, terwijl in art. 112 Sr belediging van de echtgenoot van de koning, de vermoedelijke troonop-
volger en diens echtgenoot of van de regent strafbaar wordt gesteld. Blijkens de MvT op de wet is de ratio
van deze aparte beledigingsbepalingen ten opzichte van een eeuw eerder ongewijzigd: de kwetsbaarheid van
bedoelde personen verdient speciale bescherming, hoewel aan het staatsbelang ook enig gewicht lijkt te worden
toegekend (vgl. Tweede Kamer, 1979-1980, 16 032, MvT, nrs. 1-3, p. 8-9).

43 In de betekenissentitel van het WvSr werd daartoe een nieuwe bepaling geïntroduceerd, waarin een (ruime)
omschrijving wordt gegeven van het begrip ’bevriende staat’: elke mogendheid waarmee Nederland niet in
een gewapend conflict is gewikkeld (art. 87a Sr).
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van een bevriende staat die officieel in Nederland was toegelaten in die hoedanigheid.
Belediging van vreemde staatshoofden en regeringsleden van bevriende staten die niet
ambtshalve in Nederland verbleven, zou in het regeringsvoorstel worden geplaatst in art. 267
sub 3° Sr.44

Deze deling van de strafbare belediging van de genoemde personen berustte op een
afweging van twee argumenten. In de eerste plaats waren er de volkenrechtelijke verplichtingen
die Nederland op zich had genomen om vreemde staatshoofden en regeringsleden te beschermen
in de onbelemmerde uitoefening van hun functies hier te lande. In de tweede plaats wees de
regering op de omstandigheid dat haars inziens’nationale gevoelens van een volk op meerdere
wijzen [kunnen] worden gekrenkt’. De enkele mogelijkheid dat zulke gevoelens kunnen worden
gekrenkt, kon echter naar de mening van de regering geen voldoende motief voor (aparte)
strafbaarstelling opleveren. De eer of de goede naam van buitenlandse staatshoofden en
regeringsleden zou heel wel beschermd kunnen worden door de algemene beledigingsbepalingen
van Titel XVI Sr. ’De strafrechtelijke waardering van dergelijke belediging dient tot uiting
te komen in een mogelijkheid om de straffen van artt. 261-266 Sr te verhogen’, aldus de rege-
ring.45

In eerste instantie stond de Tweede Kamer vrij kritisch tegenover de regeringsvoorstellen
inzake de belediging van vreemde staatshoofden en regeringsleden. De kritiek betrof voorname-
lijk het enerzijds schrappen en wijzigen van de artt. 117 en 118 Sr en het anderzijds via art.
267 sub 3° Sr handhaven van de strafbaarstelling van de belediging van bevriende staatshoofden
en regeringsleden. Het schrappen van beide strafbaarstellingen lag volgens de Kamer meer in
de rede vanwege de

’Veranderde opvatting omtrent het openbaar bestuur en de geest van de tijd, die nu eenmaal
een andere maatstaf aanlegt bij de waardering van het ’gezag’ dan op het moment van de
totstandkoming van art. 117 Sr’.46

Het volledig schrappen van de bepalingen inzake strafbare belediging van bevriende staatshoof-
den en regeringsleden was voor de regering niet aan de orde. Zij wenste vast te houden aan
de door haar voorgestelde constructie, die een verdeling van de strafbaarstelling van belediging
van genoemde functionarissen tussen de voorgestelde artt. 118 en 261-266/267 sub 3° Sr behels-
de. De eigen ratio van art. 118 Sr gaf hierbij voor de regering de doorslag. Deze was gelegen
in de volkenrechtelijk aanvaarde en in verdragen vastgelegde verplichtingen om het diplomatieke
en consulaire verkeer te beschermen tegen zowel fysieke als niet-fysieke agressieve gedra-
gingen.47

44 Voorgesteld werd om niet dan na klacht te vervolgen. Naar aanleiding hiervan werd voorgesteld om het oude
art. 67a Sr te schrappen. Dit artikel - ingevoerd bij Wet van 19 juli 1934, S. 405 - bepaalde dat indien een
misdrijf van belediging slechts op klachte vervolgbaar was en geen klacht wordt ingediend, het OM toch
kon vervolgen, tenzij de klachtgerechtigde alsnog bezwaar daartegen aantekende. In plaats hiervan werd
voorgesteld een nieuw in te voeren bepaling: art. 166a Sv, het langs diplomatieke weg verzoeken om
strafvervolging van een belediging ex art. 267 sub 3° Sr. Dit verzoek geldt als klacht in de zin van art. 64
e.v. Sr. Zie hierover verder hoofdstuk 12.5.5.

45 Tweede Kamer 1970-71, 11 249, MvT, nr. 3, p. 3-10; idem, MvA, nr. 6-8, p. 7.
46 Tweede Kamer 1971-72, VV, nr. 5, p. 3-8.
47 Tweede Kamer 1975-76, 11 249, MvA, nr. 6-8, p. 7-19.
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Tijdens de mondelinge beraadslagingen in de Tweede Kamer bleek, wellicht als gevolg
van een gewijzigde ’tijdgeest’, voor het schrappen van de bepalingen geen meerderheid te
vinden. Op de fracties van PvdA, D66 en PSP na, konden de Kamerleden zich vinden in de
regeringsvoorstellen.

Zoals gezegd werd ook de regeling inzake laster (de artt. 262 e.v.Sr) gewijzigd. Ik roep in
herinnering dat veroordeling wegens laster tot die tijd afhankelijk was van de processuele
houding van de verdachte van smaad. Indien de verdachte zich ter zitting beriep op handelen
in het algemeen belang of tot noodzakelijke verdediging, kon hij, door het bewijs van de
waarheid te leveren, veroordeling wegens laster ontlopen. De regering achtte een rechtstreekse
vervolgingsmogelijkheid ter zake van laster wenselijk en stelde voor om de artt. 263 en 264
te schrappen.48 Het voorgestelde schrappen van de artt. 263 en 264 Sr zou gevolgen hebben
voor de werkingssfeer van art. 262 Sr. De regering stelde dan ook voor om het bestanddeel
’het niet leveren van het bewijs van de waarheid in die gevallen waarin het is toegelaten’uit
het toenmalige art. 262 Sr te schrappen. In plaats daarvan stelde de regering voor om als
bestanddeel op te nemen’wetende dat het te laste gelegde in strijd met de waarheid is’. Uit
de MvT viel af te leiden dat hierbij gedacht werd aan verdachten die zich bewust zijn van de
onwaarheid, wanneer zij de bewering doen.49 Het schrappen van de artt. 263 en 264 Sr en
de daarmee samenhangende wijziging van het lasterdelict werden door beide Kamers aanvaard.

48 Art. 265 Sr werd overigens gehandhaafd; zie hierover hoofdstuk 8.6.
49 De Commissie Langemeijer had overwogen om ook’grof lichtvaardig’ geuite beschuldigingen onder deze

gekwalificeerde vorm van smaad te doen vallen. De regering achtte dit onnodig, nu voor dergelijke gevallen
toepassing van de bepaling van smaad of smaadschrift mogelijk bleef (Tweede Kamer, 1970-71, 11 249, MvT,
nr. 3, p. 9).
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