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Wijziging in ilc bepalingen betreffende liet straffen en de strafrechtspleging ten aanzien aan jeugdige pereonen.
waaraan wel veel kan worden verbeterd, maar die zeker in de naaste
toekomst, ook met den besten wil niet geheel kunnen worden
verholpen.
2°. Voor een ander deel moet de verwaarloozing van het
kind worden toegeschreven aan het gemis van preventieve
maatregelen bn' schuld of nalatigheid der ouders, fn deze leemte
heett het burgerlijk recht, niet de strafwetgever te voorzien.
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MEMORIE VAN TOELICHTING.

AL'i'iin'ciM' hesclinuwinden.

§ 1. Noiitkitl.rlijl.lifiil NM ingrijfemUmaatreijeUk. Verschillende
omstandigheden hebben samengewerkt om de noodzakelijkheid
van ingrijpende maatregelen ten aanzien van jeugdige overtreders van de strafwet boven allen twijfel te verheffen.
1". Veel meer dan vroeger zoekt men tegenwoordig achter de
materieele verschijnselen hunne psychische oorzaken. Keelt men
eerst de aandacht gevestigd hoofdzakelijk op het misdrijf en
zijne objectieve gevolgen, thans komt by de criniinniisten
meer en meer de misdadige mensch op den voorgrond. En de
lijn der causaliteit doortrekkende , streeft men er naar om de
oorzaken op te sporen, die den mensch tot misdadiger vormen.
Het wordt dientengevolge een der belangrijkste vragen , hoc
er voor kan worden gewaakt, dat het kind niet den weg der
misdaad betreedt.

3". Niet weinig draagt tot het ovsclietste euvel hij de
straffeloosheid, welke tegenwoordig aan vele kinderen is verzekerd , gedeeltelijk omdat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid is uitgesloten, gedeeltelijk ook omdat de strafvervolging
wordt nagelaten uit de meer en meer veldwinnende overtuiging
dat de middelen van repressie die de wet geeft ondoeltreffend
zijn (1). Het kind leert daardoor reeds vroeg dat het zouder
eenig nadeelig gevolg wetten en verordeningen kan overtreden.
Het krijgt zoodoende eene zekere minachting en onverschilligheid voor de overheid en in de jaren, dat zijne indrukken het
levendigst zijn, wordt zijn zedelijk bewustzijn misvormd. Daar
komt bij dat de ouders of voogden niet zelden voor de verleiding
bezwijken en van de straffeloosheid van het kind gebruik maken^
om door hem daden te doen verrichten , waarvoor zij zich Miren
zouden wachten.
4°. De voornaamste oorzaak echter, die de strafwetgever
geroepen is weg te nemen, ligt in de fouten van het strafstelsel
zelf. De vraag of ons tegenwoordig strafstelsel voor jeugdige

delinquenten, of het in zgn algemeenheid ook op hen toepasselijk

formeel strafrecht zelfs aan redelijke eisehen voldoet, vindt
onverdeeld ontkennende beantwoording.
Voor kinderen van 10—10 jaar kent het Wetboek van Strafrecht geeue andere straffen, dan die welke aan ouderen worden
opgelegd. Derhalve als hoofdstraffen , gevangenisstraf, hechtenis
en geldboete; alleen de maxima zijn '/j lager gesteld, terwijl
de straffen van gevangenis en hechtenis door hen. die tijdens
hunne veroordeeling den leeftijd van 14 jaren nog niet hebben
bereikt, niet in afzondering worden ondergaan.
Hoe werken nu deze bepalingen in de praktük?
De rechter is blijkbaar afkeerig van het opleggen van langere
gevangenisstraf aan jeugdige personen ook na liun veertiende |aar.
Volgens du gevangenisstatistiek ondergingen van de in de
gewone strafgevangenissen opgenomen jongelieden van 14 ld
jaar ongeveer 85 ../" eene straf van niet meer dan driemaanden,
en van deze de helft eene van niet meer dan één e week.
Deze komen dus niet in de bijzondere gestichten maar in
de gewone strafgevangenissen en worden op volkomen gelijken
voet behandeld als volwassenen.

2". Een gevolg van het feit, dat men niet alleen bij de
schuldvraag maar ook bij de behandeling der veroordeelden
op het karakter der betrokken personen de aandacht vestigt,
was , dat in het bijzonder de gevolgen van het strafstelsel voor
kinderen en jeugdige personen aan nauwkeurig onderzoek werden onderworpen.
Ten aanzien van vergrijpen door jeugdige personen gepleegd,
moet de wijze van behandeling van de beklaagden en later van
de schuldig verklaarden, meer nog dan die van volwassenen,
gericht zijn op verbetering van het individu.
Een doeltreffend optreden der justitie, bij het eerste vergrijp
De jongeren, die hun straf in gemeenschap moeten ondergaan,
van eenigszins ernstigen aard. kan nog menigmaal de kwade
neiging, waaruit het feit voortkwam, onderdrukken en dus de worden doorgaans in de tot hulp-strafgevangenissen aangewezen
schuldige behoeden voor dieper verderf en tevens de samen- huizen van bewaring opgenomen.
Voor de tot meer dan drie ïuaaiiden veroordeelden zijn
leving voor verdere herhaling van strafbare feiten.
Het zedeln'k bewustzijn van het kind i s , nog evenals lichaam afzonderlijke gestichten bestemd , omdat men heeft begrepen,
en geest, in wording en vatbaar zoowel voor ontaarding als dat het niet aanging kinderen beneden 14 jaren , gedurende
een eenigszins lang tijdsverloop, met andere veroordeelden van
voor gezonde ontwikkeling.
De gezichtskring van het kind is beperkt. Het brengt de ver- meer gevorderden leeftijd in gemeenschap te plaatsen.
Tntusscheu is het getal der veroordeelden in die bijzondere
houdingen der maatscba]ipij terug tot de kleine proportiën van
gevangenissen, te *sfiertogenbosch en te Montfoort, gezamenzijn eigen ervaring.
(
Naar mate van de behandeling, die het kind in zijne jeugd lijk gedurende elk der jaren van 18 jn —1896 respectievelijk 40,
ten deel valt, zal in vele gevallen de kleine deugniet van heden 29, 24, 2 1 , 40 en 24. waaronder nog eenigen ouder dan II
de ernstige misdadiger van straks zijn, of wel worden ven ormd jaar, krachtens art 12, 3"., Wetboek van Strafrecht.
Deze cijfers beteekenen inderdaad zeer weinig in verhouding
tot een braaf en nuttig burger.
tot de 4 a 5000 jeugdige veroordeelden, welke dus bijna allen
3". Een derde feit, dat de noodzakelijkheid der betere be- hunne vrijheidsstraf in andere gevangenissen ondergaan.
rechting van kinderen op den voorgrond heeft gebracht is het
De celstraf is voor kinderen even ondoelmatig als de gevangroot aantal recidivisten onder jeugdige veroordeelden. Veilig genisstraf, welke in gemeenschap wordt ondergaan.
mag daaruit worden afgeleid, dat de straffen , gelijk zij thans
Korte celstraf mist alle opvoedend karakter. Van onderwijs
worden toegepast, hun doel missen. Daarbij komt. dat in ver- gedurende zoo korten tijd — voor zoover het aan de hier beschillende landen de criminaliteit der jeugd sterker toeneemt doelde delinquenten wordt gegeven — is evenmin heil te verdan die der volwassenen en dat algemeen wordt geklaagd over wachten, als van enkele bezoeken van een godsdienst-leeraar.
de toenemende bandeloosheid der jeugd. En het is zeker niet te Van uitoefening van een ambacht kan geen . van het verrichveel gezegd, wanneer men beweert, dat een groot aantal ten van arbeid nauwelijks sprake zijn. De straf mist ook afkinderen, beginnende met veelal ongestrafte baldadigheid en schrikwekkend karakter. Het kind houdt zich in zijn 's winstraatschenderij , langzamerhand overgaande tot vergrijpen tegen ters goed verwarmde cel bezig met eenige lectuur. ziet zich
de strafwet van meer ernstigen aard, een weg betreedt, die geregeld goed voedsel toegediend en vindt eene voldoende legereindigt in de gevangenis of het bordeel.
stede voor zich gereed. Met dat alles zijn verblijf tehuis verDe oorzaken van den ongunstigen toestand, van de verwaar*
loozing der jeugd, zijn velerlei:
1". Z\j liggen voor een deel buiten het bereik van den strafwetgever, en zijn het gevolg van algemeene sociale misstanden
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gelijkende, aal bet in den regel «reinig gevoelen tot.straf in
de gevangenis te zijn.
Voor kinderen beneden J1 jaren is de celstraf, geluk onze
wetgever te recht beeft begrepen 1), bepaald af te keuren. <>p
dien jeugdigen leeftijd gaat bet groote voordeel van afzondering,
het door overpeinzingen in «I< azaamheid komen tot inkeer
en bet opvatten van goede voornemen» voor de toekomst, geheel
verloren. Daarentegen irerkt ili<' eenzaamheid juist op het jeugdig
gemoed in zooverre verderfelijk . dat /.ij beangst maakt, en afleiding doet zoeken in verkeerdheden , temeer daar geregelde
arbeid voor kinderen, zonler hulp en voortdurendtoezxchl, zoo
goed als uitgesloten is. Even verkeerd als de celstraf, zooniet
erger, is de gemeenschap. De jeugdige delinquent luistert maar
al te gretig naar hetgeen zjjne lotgenooten , meesttijds in het
kwaad volleerde personen, hein vertellen. Dat hier niet alleen
geene verbetering mogelijk, doch verslechtering onvermijdelijk
is , staat vast.

De afzonderlijke gestichten voor jeugdige veroordeelden
honden feitelijk het midden tussehen gevangenissen en opvoedingsgestichten. Geheel als opvoedingsgestichten kunnen
KM niet zijn ingericht, zoolang zij, als bestemd tot het ondergaan
van gevangenisstraf, gevangenissen moeten blijven; volkomen
gelijk aan gewone gevangenissen kunnen zij anderzijds niet worden
zonder dal de Staat zijne verplichting verzaakt om, waar hij de
zorg voor kinderen, zij het ook gestrafte, op zich neemt, zich
aan opvoeding en onderwij- te laten gelegen liggen. Boemeer
echter met den aard der delinquenten rekening wordt gehouden,
hoemeer hel gesticht het karakter van gevangenis zal gaanverliezen , hoe minder reden er tevens is de daarin op te nemen
personen tot gevangenisstraf te veroordeelen.
Reeds hij het tot stand brengen van het Strafwetboek werd
de moeilijkheid gevoeld oin jeugdige personen gevangenisstraf
te doen o n d e r g a a n ; eenerzjjds, wilde men hen niet blootstellen
aan de nadeelen van eenzame opsluiting en anderzijds deinsde
men voor eene uitbreiding der gemeenschap terug. Aanvankelijk
had de Begeering voorgesteld de uitzondering o p den regel
tol het 16de j a a r uit te s t r e k k e n : doch zij b r a c h t die t o t h e t 14de
jaar terug , ingevolge een voorstel van de Commissie van Rapport e u r s d e r T w e e d e Kamer, gedaan bij wjjze van transactie tasseben
h e n , die het stelsel van afzondering ook voor menigen jeugdigen
boosdoener wenschelijk achtten, en diegenen, bij wie de bezwaren
tegen eenzame opsluiting van kinderen overwegend waren. Bij
de samenstelling van de wet v a n 3 J a n u a r i IS84(Staatsblad
n°.8),
de zoogenaamde gestichtenwet . scheen men meer dan in 1881
doordrongen van de wenscheUjkheid om jeugdige p e r s o n e n ,
zelfs nog L7-jarigen, niet met andere veroordeelden in aanraking te b r e n g e n , w a n t de genoemde bijzondere strafgevangenissen werden ook bestemd voor veroordeelden tussehen 11 en
18 j a r e n , die ongeschikt mochten blijken voor afzonderlijke ops l u i t i n g , terwijl voor ouderen, die in de/.eltde omstandigheden
verkeerden, andere 'gestichten waren aangewezen.
Onder h e n , die hechtenis o n d e r g a a n , b e v i n d e n zich v e l e n , die
tot geldboeten weiden veroordeeld . doch zich aan de hechtenis
onderwerpen. Ook die veroordeeling tot geldboete zooals zij

geregeld is, verdient voor jeugdige personen afkeuring. Voor hen,
die de boete niet betalen , omdat daarvoor in de plaats treedt
hechtenis, d i e , wegens haren terecht ai u , k e u r d e n invloed,
meestal slechts voor één dag of voor enkele dagen aan j e u g dige personen wordt opgelegd, en juist daardoor van de boetebetaling t e r u g h o u d t ; voor hen d a a r e n t e g e n , die wel de boete
voldoen , omdat deze dan bijna altijd ophoudt straf voor den
schuldige te zijn. W a a r de ouders veelal van een karig loon
met een groot gezin moeten leven, is het uitzondering, dat de

opgelegde boete wordt betaald, doch regel, dat het kind eenige
dagen in het huis van bewaring gaat doorbrengen.

In de jaren

1893 tot 1896 ondergingen dan ook respectievelijk niet minder
dan Mul, 1545, 1 LÏ« >ë» en 1270 personen beneden de 16 jaren
de vervangende hechtenis. Deze wordt bijna altijd eerst toegepast nadat de termijn der betaling van de boete reeds ruim is
verstreken. Hel bedenkelijke van den maatregel op zich zelf
wordt dus HOL; v.rhoogd door de omstandigheid . dat de straf
veel te laat op het feit volgt om indruk te maken. Als daarentegen de boete wel wordt voldaan, geschiedt dit meestal omdat
de ouders daartoe, zonder groote opoffering, in staat zijn, in welk

geval bet veroordeelde kind geenerlei onmiddellijk leed van destraf
ondervindt.

l Mr. II..).SXIDT, Gesebiedeaia vaaint Wetboek van Btiaftecat, I, Mas*.843.

,^ •_'. De ttrafrechlelijks aantprakeHjkheid.
Indien dus de noodzakelijkheid van radicale verbetering der berechting van kinderen
en jeugdige personen vaststaat, moet in de eerste plaat- de vraag
beantwoord w o r d e n , iu hoeverre het kind verantwoordelijk moet
worden gesteld voor overtredingen der strafwet, lm uiers indien
die verantwoordelijkheid wordt ontkend kan .van geen bestrmffing
van het kind sprake zijn , en de berechting der kinderen zou
zich moeten oplossen iu de vraag , of zij aan hun lot overgelaten
of van Staatswege moeten worden opgevoed. Doch dwangop-

voeding is door vele overtredingen der strafwet niet gemotiveerd.
Straffeloosheid ware dus afzien van ieder ingrijpen van den Staat.
Op de nadeelige gevolgen van deze lijdelijkheid is reeds gewezen. Vóór de strafwet vat op hein krijgt is het kind reeds
volleerd iu allerlei deugnieten-streken en voorbestemd om na
zijn tiende jaar spoedig iu handen der justitie te vallen.
Het d o e l , het kind zoo lang mogelijk uit de gevangenis te
houden , wordt dus juist niet bereikt.
Doch er zijn niettemin velen, die de strafrechtelijke verantwoordelijkheid ti- h u n n e n aanzien loochenen, en er is zelfs
een tamelijk krachtige beweging 0 m de leeftijdsgrens, w a a r n a
de strafrechtelijke aansprakelijkheid b e g i n t , te verhoogen.
tïrootendeels echter vindt die a a n d r a n g zijnen grond in onvoldoende bepaling van het straf begrip. Zeer zeker z a l , indien het
strafbare kind principieel gelijk gesteld moet worden met den
strafbaren volwassene, er voor de meeste kinderen geen sprake
mogen zijn van strafbaarheid. Het opleggen van straffen, voor
volwassenen bestemd en g e s c h i k t , is voor k i n d e r e n , nietalleen
meestal een ondoeltreffende maatregel, maar tevens eene nuttelooze
marteling. De vraag is echter n i e t , of de bestaande straffen op
het kind al of niet behooren te worden toegepast, maar wel of
iu liet algemeen het begrip van straf, in ruimen zin genomen,
tegenover kinderen faalt. Deze vraag uu moet stellig ontkennend
worden beantwoord. Straf i s . gelijk algemeen erkend w o r d t ,
een onontbeerUjk opvoedingsmiddel in huis en school. E n evenzeer als straf in meer engen kring noodzakelijk is om het kind
tastbaar te maken , dat zijn wil zich heeft te onderwerpen aan
de regelen der s a m e n l e v i n g , evenzeer zal de straf voor feiten ,
die de meer algemeene maatschappelijke orde raken , haar doel
niet behoeven te missen.
Het karakter der kinderstraf moet hierin g e z o c h t w o r d e n . d a t
het tegelijkertijd is tuchtmiddel en opvoedmiddel. E n al moge
ook in dit opzicht eene scherpe scheidingslijn tussehen kinderen
en volwasseuen niet zijn te vinden, bet is onmiskenbaar dat
het k i n d , én wegens de eigenaardige ontwikkeling die het
doorloopt, natuurlijkerwijze aanspraak heeft op bijzondere leiding
en h u l p . én dat alle overtredingen veel meer dan'bij volwassenen
het karakter aannemen van gelijksoortige inbreuk op de tucht.
Aan het kind moet duidelijk gemaakt worden , moet geopenbaard w o r d e n , dat het misdreven heeft en ivaarin het misdreven
heeft. Tevens moet het kind bet bewustzijn verkrijgen, dat
het gezag ten allen tijde in staat is zijnen wil te buigen en
de zedelijke orde te handhaven. Onder die voorwaarden is de
strafbaarheid van het k i n d , zoowel in zijn eigen belang als
in .lat der maatschappij , een waar en heilzaam beginsel.
.Men kan daarbij in het midden l a t e n , of het karakter
der straf in het algemeen hoofdzakelijk vergelding of verzoening i s ; of het afschrikkend of opvoedend element meer op
den voorgrond behoort te t r e d e n , en of het gevolg der strafbedreiging meer van preventieven dan wel van repressieven
aard moet worden geacht. Zeker beoogt men met straf, welke
verdere doeleinden men er mee wil b e r e i k e n , hoofdzakelijk
eene psychische werking op het gemoed van den delinquent.
De psychische werking nu kan ongetwijfeld nog eer d u u r zame gevolgen hebben in het ontvankelijk gemoed van het kind
dan in het veelal reeds gesloten bewustzijn van den volwassene.
Daarom is een doelmatig strafstelsel voor kinderen een bij
uitstek sociaal b e l a n g , w a n t men mag verwachten, dat dit het
meest heilzame middel zal zijn in het hereik van den wetgever
om de algemeene criminaliteit te verminderen. Vermindering
van straf is het hoogste d o e l , dat de strafwetgever zich k a n
voorstellen, en dit doel bereikt h i j , indien hij er in slaagt het
bewustzijn bij het individu te wekken . dat zijn wil behoort te
harmonieeren met de rechtsorde . en dat de overheid in staat
is zijns ondanks die rechtsorde te handhaven.
> 3. hcmatit leeftijdsgrens, indien andere straffen voor jeugdige
personen worden bepaald, meer geëigend voor hunnen leeftijd,
en meer gericht op hunne zedelijke v e r b e t e r i n g , kan ook d e i n
art. 38 Wetboek van Strafrecht gestelde g r e n s , tot welke straf-
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feloosheid is verzekerd, worden opgeheven. Wel onent dat artikel
de mogelijkheid oui delinquenten beneden 10 jaren in een ftijksopvoedingsgestioht te plaatseu, doch van die bevoegdheid des
rechters maakt hij hoogst -/.uiden gebruik. In de jaren 1887—
18% zjjn in liijksopvoedingsgestichten jaarlijks niet meer dan
achtereenvolgens 12 , 1 5 , 13 , 19 , 18 , 8 , 7 , G , ■> en 14 kin
deren, j o n g e r dun 10 ja ir, verpleegd geweest, en toch zal niemand
beweren | dat niet juist vele kinderen van dien leeftijd zich san
allerlei overtreding schuldig maken. Tot h u n n e opzending naar
ecu opvoedingsgesticht kun echter alleen worden overgegaan ,
indien zij schuldig worden bevonden aan een misdrijf, waarop
gevangenisstraf is gesteld, of aan bedelarij of laudloopery. Dien
tengevolge zijn die jeugdige overtreders bijna altijd gevrijwaard
tegen eiken m a a t r e g e l , d i e , hetzij tot straf, hetzij om een einde
to maken aan de verwaarloo/iug waaronder zij lijden, op hen
zou k u n n e n worden toegepast. Met de opheffing van de be
p e r k i n g , waaraan art. 38 de bevoegdheid tot opzending verbindt,
zou weinig verbeterd worden. I m m e r s , alvorens de rechter tot
opzending besluit, zal liy wel overtuigd moeten zijn, dat de oorzaak
van het vergrijp, gelegen is in gemis aan- of eene verkeerde- op
voeding (1), daar het niet zou aangaan een k i n d , dat tot overtre
ding der strafwet wordt verleid of in een oogenhlik van overmoed
of onbedachtzaamheid een strafbaar feit p l e e g t , reeds daarom
alleen aan zijne ouders en zijne omgeving te onttrekken en
elders te doen opvoeden op eene wijze , die misschien niet beter
voor hem zou zijn dan die zijner ouders of voogden.
De regeling van art. 38 wordt in de meeste vreemde straf
wetgevingen m e t eenig verschil in de bepaling van de leeftijds
grens teruggevonden en eveneens in vroegere Nederlandsche
ontwEipen van het strafwetboek. In de ontwerpen van 1840—
1847 vond zij echter zoo hevige bestrijding van de zijde der
Tweede K a m e r , dat de Regeering de betrekkelijke artikelen op
het laatste oogenhlik introk en deze niet weder zijn opgenomen
in het ontwerp 1859—1860. Bij het advies van den Kaad van
State over het ontwerp van ons tegenwoordig Wetboek werd
weder sterk de weglating van art. 38 aanbevolen op het voet
spoor van den Code Pénal en van het Pruisische Wetboek van
1851. Ook in de internationale vereeniging voor strafrecht werd
niet warmte de leer verdedigd dat de uitsluiting van strafbaar
heid beneden zekeren leeftijd verkeerd is (2). Evenzeer is in de
Nederlandsche J u r i s t e n v e r e e n i g i n g d e o p h e l t i n g van deininiiuuuileeftijdsgrens bepleit (3) en ook daarbuiten in tijdschriftartikelen (4).
In het avant-projet du Code Pénal Suisse (5), livre I , wordt
in art. t> wel de strafvervolging van kinderen beneden 14 jaar
verboden , doch hetzelfde artikel b e p a a l t , dat een kind van dien
leeftijd, dat zedelijk in g e v a a r , verdorven of verlaten i s , door
het openbaar ministerie aan de administratieve overheid wordt
overgeleverd, die gepaste maatregelen n e e m t , en dat in andere
gevallen de schoolcommissie aan het kind Bchool-arrest kan
oplegden of het kan berispen. Keitelijk behoeft het kind dus niet
straffeloos te blijven , al wordt het niet voor den strafrechter
gebracht. H e t Zwitsersche ontwerp wil geen eigenlijke strafver
volging vóór het 14de jaar. De minimumgrens is d u s aanmerkelijk
hooger dan in Nederland.
Op verhooging is ook hier te lande meermalen a a n g e d r o n g e n ,
al liet men bij het ontwerpen van het Wetboek van Strafrecht
het aanvankelijk denkbeeld der Begeering varen om de grens
op 12 jaren te bepalen. Door sommigen werd deze later weer
verdedigd, door e n k e l e n . met vrijlating om voor zeer ernstige
misdrijven ook j o n g e r e kinderen , mits boven 7 jaren , straf
rechtelijk verantwoordelijk te stellen. Anderen verlangen wijzi
ging van art. 38 in dien z i n , dat de leeftijd van 14jaar worde
aangenomen. Weer anderen pleiten voor 15 of 10 jaren. De
14jarige leeftijd wordt èn hier te l a n d e , èn ii: het buitenland
hoofdzakelijk aanbevolen op grond dat dan regelmatig voor vele
kinderen de schoolopvoeding een einde neemt en zij geheel of
gedeeltelijk hun eigen kost gaan verdienen. E n k e l e buiten-
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landsche schrijvers gaan zoover, dal zij de strafbaarheid zolfe
tot het 18de j a a r willen uitgesloten zien.
Keeil- deze niteenloopende meeningen toonen a a n , dat een
leeftijdsgrens voor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid steeds
meer of minder willekenriff is. Dit volgt ook hieruit, dat niet
alleen de zedelijke ontwikkeling bij verschillende individuen
op denselfden leeftijd groote verschillen a a n t o o n t , maar dat ook
een soortgelijk feit, voor het eene kind binnen zijn gezichtseinder v a l t , voor het andere daarbuiten ligt. fe d e n grens is

dus niet alleen willekeurig in het algemeen , maar kan juist
zijn voor het eene feit, onjuist daarentegen voor het andere.
Men /.ou kunnen m e e n e n , dat althans strafrechtelijke toereken
baarheid van zeer jeugdige kindereu is uitgesloten. E n inderdaad
zijn er onder de nieuwere schrijvers sommigen d i e , hoezeer de
aangenomen leeftijdsgrens v e r w e r p e n d e , toch geen kind beneden
7 jaren voor den strafrechter willen gebracht zien. Zij wijzen er
o p . dat de 7jarige leeftijd i n het Romeineche en ond-Hollandsche
recht als begin van straf baarheid was aangenomen en t h a n s
nog in Engeland en sommige Staten van Noord-Amerika geldt.
Ongetwijfeld mag worden a a n g e n o m e n , dat er een leeftijd is ,
dat het zedelijk bewustzijn zoo weinig ontwikkeld e n h e t onder
scheidingsvermogen /.oo gering i s , dat alleen aan ouders of voogden
de leiding kan worden toevertrouwd en althans verzorging en o p 
voeding zoo geheel op den voorgrond treden , d a t eene algemeene
straf is uitgesloten. Toch komen er gevallen voor van zeer vroeg
tijdige en abnormale rijpheid . waarin liet wenschelijk is het kind ,
als gevaarlijk voor de maatschappij , onder de hoede te nemenvan
het Staatsgezag . en zijn er andere gevallen, waarin de omstandig
heden dwaugopvoe liug ook van zeer .jeugdige kinderen nood
zakelijk maken. Het is daarom de meesi aangewezen weg om
geen leeftijdsgrens in de wet aan te n e m e n , maar vertrouwen
te stellen iu de wijsheid des r e c h t e r s , dat hij zeer jeugdige
kindereu niet tot straf zal veroordeelen. Waar tegenwoordig
de rechter reeds de bevoegdheid heeft op kinderen beneden
10 j a r e n dwangopvoedin^ toe te p a s s e n . is er ueene reden
hem overigens aan banden te leggen. Daartoe is te minder
a a n l e i d i n g , wanneer den rechter de vrijheid wordt gelaten o m ,
ook wanneer de schuld van het kind vaststaat, het kind ter
beschikking te laten van zijne ouders of voogden.
Een ander motief, dat ten aanzien van zeer jeugdige kin
deren bij velen zwaar w e e g t . bestaat hierin , dat deze iu het
geheel niet voor den rechter belmoren te verschijnen. Inderdaad
berust dit motief eensdeels op een „petitio principii'', ander
deels o]) de voor kinderen en jeugdige personen zeer ondoel
matige proces-orde. Immers . indien het belang van het kind
en het belang der maatschappij eischen, dat van Staatswege
te zijnen aanzien voorzieningen worden getroffen, omdat het
door feiten bewezen heeft gevaarlijk te zijn , dan is er geen
r e d e n , waarom de rechter, die gewoonlijk over de strafwaardigheid der handelingen zijn oordeel u i t s p r e e k t , in dit geval
zou moeten worden voorbijgegaan indien slechts voor eene be
hoorlijke proces-orde wordt zorg gedragen. Indien het waar i s ,
dat alleen het verschijnen voor den r e c h t e r , zelfs als g e t u i g e ,
eene nota infamiae medebrengt, dan berust dit op een vooroordeel
aan vroegere rechtstoestanden ontleend , dat echter niet m de
hand mag worden gewerkt. Indien het waar i s , dat de daad en
niet de straf o n t e e r t , dan is het zeer zeker no<j meer waar ,
dat de verschijning voor den r e c h t e r , die oordeelen zal wat
het meest iu het belang van het kind i s , geeuerlei ongunstig
oordeel wettigt.
Ook heeft mei: gezegd , dat een kind daarom niet voor den
strafrechter moet worden g e b r a c h t , omdat het ondergaan van
straf het gevoel van eigenwaarde van het kind al te zeer zou
krenken. Werkelijk moet met dit gevoel van eigenwaarde, met
de behoefte aan a c h t i n g , die ieder mensch is ingeschapen, en met
de daarmede gepaard gaande vrees van schande in het strafrecht
veel meer rekening worden gehouden dan thans het geval is.
Doch dit geldt niet al leen kinderen, maar ook volwassenen: en het
zou de vraag kunnen zijn, of juist die gevoelens bij volwassenen
niet nog sterker spreken. Het motief kan dus niet een argument
zijn voor straffeloosheid, maar wel hiervoor, dat de toepassing
der straf steeds als een laatste redmiddel zal moeten worden
aangegrepen . alleen dan . wanneer bi-tere en fijnere psychische
middelen falen.
S -1. Hoogtte leeftijdsgrens. Ook over de hoogste leeftijds
grens waar de bijzondere strafrechtelijke aansprakelijkheid van
het kind eindigt en zijne strafrechtelijke meerderjarigheid be
g i n t , wordt verschillend gedacht. De grensbepsJing staat in
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Wijziging in de bepalingen betreffende bei itraflen en d<- itrafrechtipleging ten aanzien aan jeugdige personen.

rerband mei bel criterium van bei .oordeel des onderscheids."
\\t.u .,|.it n.I. uit van de veronderstelling, dal bij volwassenen
li,.i oordeel des onderscheids in den regel aanwezig is <'ii dat
[e uitzondering moei bewezen worden. By jeugdige personen
laarentegen zon de zaak zich juist omgekeerd voordoen . «MI in
.,,!,.,• concreel geval dus hei bewijs van hei oordeel dea ondergcheids moeten worden geleverd.
Men neemt uu veelal aan. dat op LOjarigen leeftijd de kinderen voldoende ontwikkeld zijn om in «lit opzicht met volwassenen te worden gelijk gesteld. Intusschen is er vrij algemeen
aandrang om de ïtrafrei htelijke meerderjarigheid eerst niet het
18de jaar te doen aanvangen, gelnk thans reeds het geval is in
het Duitsche strafwetboek en in bet Zwitserache avant-projel .
terwijl ook in de bekende
Ehsenaeher-Vorschlage en door de
Nederlaudsche Juristen-1
ring
het 1 s,i<- jaar wordt aanbevolen. De geslachtsontwikkeling is eerst dan in den regel
voltooid, terwijl de tijd voor opvoeding, indien de grens lager
wer.lt gesteld, te kort moet worden geacht, -luist de 16 tut
18jarige leeftijd is voor vele kinderen een kritisch tijdperk, zij
rerkeeren in een /.eer labielen toestand, die zorgvuldig toezicht
eisdit. Vooral in dil overgangstijdperk kan veel kwaad worden
voorkomen en door behoorlijke leiding veel goed worden gedaan. In de/.e jaren wordt gewoonlijk de phantasie sterk geprikkeld en ontstaat, bij de jongens vooral, een drang naar zelfstandigheid en soms naar heroïsme, die zeer licht tot strafwaardige daden leidt.
Gelijkstelling met volwassenen is juist ten aanzien van dit
tijdperk niet alleen onwaar, maar dikwijls bepaald nadeelig.
Op velen zal het heilzaam werken, dat /.ij gevoelen, indien
/.ij zich stellen boven de wet, niet alt man maar als kind behandeld te /.uilen worden.
Ongetwijfeld is ook de/.e hoogere leeftijdsgrens willekenrigen
gelden te dien aanzien in zekere mate gelijke bezwaren als
ten opzichte van de lagere leeftijdsgrens. Maar eensdeels is
in dit geval het aannemen van een grens, althans vooralsnog,
onvermijdelijk en bovendien ligt toch het geval eenigszins anders.
Immers h e t geldt hier geen keuze tusschen straf e n straffeloosheid, maar tusschen de eene of de andere straf. E n juist dit
wettigt ook hel voorschrift dai de grens hoog stelt, beter toch
is het al de zorg en leiding vau kinderen te schenken aan h e n ,
die reeds met volwassenen zonden kunnen worden gelijk gesteld.
dan jeugdige personen bloot te Btellen aan de gevaren
en nadeelen . die de gewone straffen voor ben zouden medebrengen.
De verhouding is dus hier juist omgekeerd dan bjj de lagere
grens. Daar geld; het een , Ie weinig", 'uier een , têveü" t e vermijden. H e t , te weinig'" kan daar schaden, het „te veel" hier niet.
§ 5. Oordeel de» onderscheidt. Moet bij berechting v a n kinderen
en jeugdige personen het oordeel des onderscheid) als criterium
van strafbaarheid behouden blijven?
Gelnk reeds is o p g e m e r k t , worde het onderzoek naar het
oordeel >)^y onderscheids opgevat als eene quaestie van bewijs.
Men neemt hef oordeel des onderscheids bij volwassenen aan
als r e g e l . als rechtsvermoeden. Hij kinderen ontbreekt de/.e
presumptie en moet dus een speciaal onderzoek voorafgaan.
Doch het oordeel des onderscheids is als criterium vau strafbaarheid niet alleen bij kinderen, maar in bet algemeen verwerpelijk.
1°. Omdat het op zich zelf onvoldoende is. H a n d e l i n g e n ,

en moei een der hoofdmotieven zijn voor de groote vrijheid,
onzen rechters gelaten, bij de bepaling der strafmaat. Eveneens

moet dit verschil een element zijn voor een systeem van rationeele
Straftoepassing, een motief VOOr eene juiste classificatie en
wellicht individualisatie der veroordeelden. .Maar als algemeen

criterium van strafbaarheid is het oordeel des onderscheidt
/.onder waarde.
De onderscheiding in berechtjng tusschen volwassenen ea
kinden u moet elders gezocht worden. Het kind is in eene
periode van zijn leven , in welke het nog steunt op anderen.
Het b e h o u d t , ook wanneer het gestraft w o r d t , behoefte aan

opvoeding. En gelijk rechtgeaarde ouders hunne beste zorgen
wijden aan achterlijke en door de n a t u u r misdeelde k i n d e r e n ,
behoort ook de zorg der overheid te inniger te zijn , naarmate
het kinderlijk karakter vergroeid en misvormd is. Hovendien is
het kinderlijk karakter voor ouderen veel moeilijker te doorgronden dan dat van den volwassene. E n ook daarom is bh het kind
een ruimer onderzoek noodig naar alle omstandigheden , die tot
de overtreding der strafwet aanleiding hebben kunnen geven.
Wellicht /.al in de toekomst ook voor volwassenen het onderzoek bij de sehuldbepaling en de strafmethode zich veel meer
in verschillende richting moeten uitstrekken dan thans g e bruikelijk is. Doch ook dan nog zal een onderscheid tusschen
volwassenen en kinderen blijven bestaan in zooverre opvoeding
voor kinderen een levenselement i s , even noodig als v o e d i n g ,
kleeding en huisvesting.
Is het oordeel des onderscheids in het algemeen derhalve verwerpelijk, het is reeds daarom af te k e u r e n , omdat het een

criterium wordt bij de keuze tusschen dwangopvoeding en straf.
Heeft het kind gehandeld met oordeel des onderscheids, dan
wordt h e t gestraft. Heeft het gehandeld zonder oordeel des
onderscheids, dan wordt het opgevoed. Zedelijke ontaarding
gaat echter vaak gepaard met vroegrijpheid van verstandelijke
vermogens, liet gevolg is d u s , d a t juist iu g e v a l l e n , waar
dwangopvoeding het noodigst zou zijn. deze is uitgesloten.
Niet zelden stelt dan ook de rechter feitelijk de wet ter zijde
in het belang des kinds.
Maar omgekeerd vindt men bij zedelijke onverdorvenheid
dikwijls eene geringe verstandelijke ontwilvkeling en eene vermenging van phantasie en werkelijkheid, waardoor iedere straf
onder bereik der overheid, niet vergezeld van de liefde en b e t
intuïtief inzicht der natuurlijke verzorgers, eene noodelooze
wreedheid kan worden. <»een vast criterium m a g dus voor de
straf worden gesteld . want ieder criterium d w i n g t tot straf,
ook waar andere overwegingen van straf zouden terughouden.
Aan den rechter zij ook in dit opzicht de volledige vrijheid
g e l a t e n , in het vertrouwen d a t , n a a r m a t e die vrijheid grooter
i s , zijne verantwoordelijkheid stijgt, en tegelijk met de hoogte
van zijn ambt de waarborg klimt voor een rechtvaardig oordeel.

£ il. Straf, dwangopvoeding en bvschikbaarslellinn aan dr anders.
Indien het bovenstaande juist i s , dan zal men den rechter drie
middelen ter beschikking moeten stellen , waarmede hij jeugdige
overtreders der strafwet zal berechten. In een aantal gevallen
zal de Staat de taak van ouders of voogden niet behoeven over
te nemen. In een aantal andere is bestraffing van d e n delinquent
noodzakelijk. En eindelijk blijven er gevallen o v e r , waar h e t
gevaar der Maatschappij t o t ingrijpende maatregelen noopt doch
van straf geen sprake kan zijn. Daar heeft de Staat tegelijk t e
goede en Blechte . berusten niet alleen op yerstandsbesluiten . waken voor de veiligheid in de samenleving en voor de bijmaar ook op wilsbesluiten. Om strafbaar te zijn, moet de mensen zondere leiding en opvoeding van het kind.
kunnen oordeelen, en tevens zedelijk kannen handelen. Behalve
Aan de beslissing des rechters zal een onderzoek voorafgaan
onderscheidingsvermogen is noodig /.elfbepaling.
niet alleen naar het bedreven feit en de omstandigheden die
1 . Het oordeel des onderscheid* is een dogmatisch b e g r i p , het hebben vergezeld, maar ook n a a r het karakter van h e t
Ie weinig z e g g e n d , te algemeen voor practische toepassing. k i n d . zijne antecedenten en omgeving en naar de waarborgen,
Eiïscht men alleen kennis van de strafbaarheid der h a n d e l i n g , die ouders of verzorgers bieden voor eene gepaste opvoeding.
dan zal de/.e , althans «vat de meeste misdrijven betreft, zells Is het feit van dien aard , dat onder de Begeven omstandigbij kindereü zelden ontbreken. Hen gevolg daarvan zon z i j n . heden de ouders door t u c h t in huis of de onderwijzer door
dat gestraft moet worden ook als in casu de verstandelijke tucht iu de school in staat zijn voldoende maatregelen t e
ontwikkeling zeer gering i s , nog daargelaten dat van zedelijke nemen het kind eerbied te leeren voor de w e t . of is er reden
rijpheid geen sprake zou zijn. Kischt men daarentegen verder om aan te nemen . dat zij passende middelen zullen aanwenden
inzicht in de gevolgen van verschillende d a d e n , dan heeft het om iu het algemeen de opvoeding van het kind op goeden voet
zelfs voor volwassenen, als practiscb c r i t e r i u m , geen zin.
te regelen , dan dient allereerst het kind aan zijne natuurlijke
De gevolgen hunner handelingen berekenen d e menschen zeer ■ beschermers te worden overgelaten. De ouders zijn er het naast
verschillend, naar het verschil van geestvermogens, kennis en aan toe om het kind te leiden en zoo noodig te straffen. D i t
ervaring. Nog grooter zelfs is het verschil in oordeel over de gezag hoog te houden is ook een Staatsbelang. H e t kan niet
gevolgen, die
ne handeling kan hebben voor andereu dan den anders dan heilzaam werken voor ouders en kinden-u b e i d e n ,

.lader of voor de maatschappij in het algemeen. Juist ditgroote
verschil van inzicht i- een element van de intensiteit der schuld

indien de verantwoordelijkheid der ouders door de overheid
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Wijziging iu da bepalingen betreffende liet straffen en de strafrechtspleging ten aanzien MUI jeugdige personen.
wordt erkend en hun gezag wordt hoog gehouden (1). I raarom wordt
in het ontwerp

v;m wet voorgesteld den rechter ten aanzien

v:in jeugdige personen beneden 18 jaren volkomen vrijheid te
laten om geenerlei straf of andere maatregelen toe te paaien.
In zoodanig geval kan bovendien de behandeling van de zaak
door den rechter op zieh zelve genoeg/.amen i n d r u k op den
schuldige maken om hem in h e t vervolg voorzichtig te doen
zijn , terwijl de ouders daarin tevens eene waarschuwing zallen
zien om meer nog dan tot dusverre rechtstreeks toezicht tehouden op h u n kind.
E r is echter nog eene andere r e d e n , die het gewenscht kan
doen zijn voor den rechter om noch straf noch dwangopvoeding
in een Bijksopvoedingsgesticht te bevelen. Indien het kind zich
reeds bevindt in eene bijzondere instelling van weldadigheid,
omdat zijne ouders van de ouderlijke macht zijn ontzet of ont
heven, en niet blijkt van eenig verzuim van de hoofden der
i n r i c h t i n g , waarin het kind geplaatst i s , bestaat er geenerlei
d r a n g om de leiding van particulieren door eene leiding
van Staatsambtenaren te vervangen. Inimers. ook in Staatsgestichten zullen overtredingen der strafwet wel evenmin geheel
en al k u n n e n voorkomen worden, l i e t zal in dat geval integen
deel om meer dan eene reden wenschelijk zijn, dat de leiding,
die h e t verwaarloosde kind toe dusver is ten deel g e v a l l e n ,
worde gecontinueerd.
W a a r de keuze staat tusschen dwaugopvoeding door parti
culieren , zooveel mogelijk geregeld iu overeenstemming m e t de
gezindheid der o u d e r s , of, waar b u n geen stem in het kapittel
kon ■ worden t o e g e k e n d , in overeenstemming met het gevoelen
van h u n n e verwanten of naaste o m g e v i n g , en dwangopvoeding
door den S t a a t , mag niet geaarzeld worden aan de eerste de
voorkeur te schenken in al die gevallen , waarin tusschen het
verwaarloosde k i n d , dat zich nog aan geene overtreding deistrafwet heeft schuldig g e m a a k t , en den jeugdigen overtreder
feitelijk weinig onderscheid bestaat.
I n deze gedachtengang zal men zelfs nog een stap verder
kunnen gaan en zal men den rechter de gelegenheid moeten
laten o m , vóór hij zijn oordeel u i t s p r e e k t , eene beslissing te
doen uitlokken over de v r a a g , of niet in het gegeven geval
aanleiding bestaat voor ontzetting of ontheffing der ouders van
de ouderlijke macht.
Indien de rechter van oordeel i s , dat het kind niet ter b e 
schikking van ouders en voogden m a g worden gesteld, dan
staat hij voor een nieuw d i l e m m a : straf of dwangopvoeding.
Is ten aanzien van het concrete feit het zedelijk bewustzijn van
h e t kind zoowel als zijn verstandelijk vermogen zoo ontwikkeld ,
dat door eenvoudige tuchtmiddelen . m e t behoud evenwel van de
voor ieder kind onmisbare leiding en opvoe.ling. het besef van
zijne verantwoordelijkheid kan worden opgewekt of g e s t e r k t ,
dan zal de rechter straf uitspreken , omdat deze maatregel in
zulk een geval èn meer passend en te gelijkertijd minder ingrijpend
is dan dwangopvoeding. Doch er zullen tal van gevallen zijn ,
waarin h e t opleggen van straf niet het geweuschte resultaat
v.al hebben. De redenen daarvoor k u n n e n van zeer verschillenden
aard z i j n . / i j kunen gelegen zijn in h e t k a r a k t e r van bet k i n d ,
dat alleen door langdurige en stelselmatige opvoeding kan wor
den verbeterd, / i j kunnen ook liggen in de o m g e v i n g , waarin
het kind verkeert, waarin h e t , weldra t e r u g g e k e e r d , opnieuw
aan verleiding zal zijn blootgesteld, voor zijne zwakte te sterk ,
en tevens zal derven die noodzakelijke zorg, die aan de uitwerking
der straf hare duurzaamheid waarborgt.
De penitentiaire dwangopvoeding zal worden ondergaan iu
een IJijksopYoedingsgesticht. De strenge tuchtmiddelen en vei
ligheidsmaatregelen, welke op een aantal delinquenten moeten
worden t o e g e p a s t . mogen alleen aan verantwoordelijke Staats
ambtenaren worden toevertrouwd. Overigens zal de opvoeding
zelve in aard en strekking veelal weinig verschillen van de
d w a n g o p v o e d i n g . w e l k e . in geval van verwaarloozing door de
o u d e r s , door den burgerlijken rechter wordt uitgesproken. Kn
inderdaad worden beide, zoowel in sommige wetgevingen als in

wetenschappelijke geschriften , weinig of niet mteengehouden.
liet is ook niet te ontkennen dat het strafbaar feir eenerzijds
het, gevolg kan zijn van verwaarloozing, terwijl anderzijds liet
verwaarloosde kind dikwijl- even gevaarlijk is voor de maat
schappij, als zijn m a k k e r , wiens gevaarlijk karakter zich door
een strafbaar feit heeft geopenbaard.
(1)

Zie mr. II. L. A*><ru. Bctcberming van iii'n.Ipij:iri^on , blailz. S.

Doch indien eenstrafbaar feit is gepleegd bestaat er een pre
sumptie , dat de fout, hetzij primair, hetzij secundair, moet gezocht
worden bij liet kind. Js er daarentegen verwaarloozing, zonder dat

die tot strafbare feiten aanleiding heeft gegeven, dan is er eene
p r e s u m p t i e , dat de ongunstige t o e s t a n d , waarin bet kind ver
k e e r t , nog netin verderl'elijken invloed heelt gehad. Deze pre
suniptie wettigt bij de penitentiaire dwangopvoeding eene r e g e 
l i n g , waarbij (ie 8taat althans begint met bet k i n d , als gevaar
lijk voor de maatschappij, VOorloopig in eigen hoede te nemen.
Doch aan den anderen k a n t moet de nauwe verwantschap , die er
bestaat tusschen dwangopvoeding ten gevolge van verwaarloo
zing en dwangopvoeding ten gevolge van overtreding der straf
wet er toe leiden, dat in een goed opgebouwd systeem de over
gangen tusschen beide gemakkelijk worden gemaakt.
Volgens bet stelsel van het ontwerp zal dwangopvoeding k u n 
nen worden opgelegd na het plegen van een misdrijf, zelfs
voor de eerste m a a l , omdat een zoo ernstig feit in vele gevallen
wijst op een gevaarlijk of verdorven karakter. Eene enkele
overtreding daarentegen levert op zich zelf zeker geen vol
doenden grond op voor de toepassing van zoo ingrijpende maat
regelen.
Indien e c h t e r . binnen zekeren t i j d , eene veroordeeling aan
de overtreding was voorafgegaan , wijst deze herhaling op eene
tuchteloasheid, welke ernstiger onderzoek vereischt e n , naar
o m s t a n d i g h e d e n , tot meer radicale behandeling moet kunnen
leiden.
Aangezien kinderen beneden 11 jaren . minder ontwikkeld en
met geringer -ervaring, gemakkelijker overtredingen zullen be
gaan , is het geraden voorgekomen voor hen tweede recidive te
eischen, alvorens dwangopvoeding door den rechter kan worden
opgelegd.

Dwangopvoeding zal tot de voleindiging van bet 23ste levensjaar
kunnen worden voortgezet. Indien het belang van een jeugdig
persoon eischt, dat hij aan den invloed zijner ouders of omge
ving wordt o n t t r o k k e n , moet het tijdperk van voorziening op
andere wijze in zijne opvoeding zoo lang worden gesteld , d a t ,
na h e t eindigen daarvan , de ouders niet weder hunne macht
hernemen en weder ongedaan maken al wat door anderen ten
goede is verricht. E r is inderdaad geene reden, w a a r o m , indien
de opvoeding van het kind tot zijne meerderjarigheid aan
derden wordt toevertrouwd ingeval van verwaarloozing door de
o u d e r s , niet evenzeer een gelijke termijn zou kunnen worden ge
steld . i n g e v a l , wel is w a a r , geene schuld a a n de ouders behoeft
te k u n n e n worden v e r w e t e n , maar h u n n e onmacht om bet kind
op te voeden evenzeer vaststaat, en terugkeer in de oude omgeving
even verderfelijk zou zijn. H e t spreekt van zelf, d a t in beide
gevallen verkorting van dien termijn mogelijk moet blijven,
indien de omstandigheden zoodanig zijn v e r a n d e r d , dat de
belangen van het kind zieh er niet langer tegen verzetten.
Mocht men meenen . dat voor vele jeugdige personen de leef
tijd van 23 j a r e n , als einde van het tijdperk van opvoeding,
te hoog i s , dan zij hiertegen Opgemerkt, dat dit eenvoudig
het gevolg is van hef Feit, dat naar ons burgerlijk reeb:-, de
minderjarigheid eerst dan een einde neemt. Zoolang echter
het burgerlijk recht de meerdeijarigheidsgrens niet lager be
p a a l t , zal het strafrecht, zonder groote schade voor het k i n d .
geen anderen termijn k u n n e n aannemen. Doch zelfs indien werd
a a n g e n o m e n , dat de minderjarigheid zou eindigen bijv. niet IJl
j a a r . dan nog zou het overweging verdienen, in (lil, speciale
g e v a l , de mogelijkheid van dwangopvoeding tot eenigszins h o o geren leeftijd open te stellen. Immers zou voor jongelieden van
bijna L8 jaren een verUijl' in eene nieuwe omgeving en onder nieu
we l e i d i n g , gedurende 2 of 3 j a r e n , uit een zuiver opvoedk
lig
o o g p u n t , geheel onvoldoende blijken. Z i j , die op dien leeftijd
zich aan een ernstig feit of, hij recidive, zelfs slechts a a n over
treding schuldig m a k e n , en geoordeeld worden behoefte te
hebben aan betere of aanvullende opvoeding, zijn iu den regel
reeds zoo lang ouder slechte invloeden geweest, dat een langer
tijdperk zal noodig zijn om hun karakter te vervormen en hen
op den goeden weg terug te breng.m.
liet is intussehen niet mogelijk B priori vast te s t e l l e n , hoe
lang in ieder concreet geval de dwangopvoeding zal moeten
worden volgehouden. Dit zal afhangen van tal van omstandig
h e d e n , zoowel ten aanzien van het kind zelf. als van de vooruit
zichten , die zich voor hem zullen openen. Bet einde der
opvoeding moet dus niet door den rechter m a a r , binnen den
iu de wet gestelden termijn . door de Regeering worden b e 
paald. Het is slecht-: n o o d i g . dat het uitvoerend gezag worde
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bijgestaan «t«><>r een raad van bijzondere deskundigen, die te Brussel gehouden vergadering van de „Union Internationale
op bnnne beurl weder in staat moeten zijn zich alle moge- de Droit P é n a l " , doch in de Nederlaudsche Juristenvereeniging
lijke inlichtingen te verschaffen, die zy in bet belang van net van 1890 werd die wenschehjkheid door de meerderheid der gekind uoodig oordeelen.
stemd hebbende leden ontkend.
Hoe grooter vrijheid aan het uitvoerend geaag in dit opzicht
Hoe men echter over dit instituut in het algemeen moge
wordt gelaten, boe meer het in ieder concreet geral met de be- oordeelen, toegepast op jeugdige misdadigers, die nog onder
langen van bet lcind rekening aal kunnen honden. Bet is daarom voortdurend toezicht en leiding s t a a n , en wien het dus niet
wenschelijk voorgekomen het uitvoerend gezag niet te plaatsen aan Waarschuwing en herinnering zal ontbreken . zal de voorvoor het dilemma: einde of continuatie van Staatstoezicht,maar waardelijke veroordeeling ongetwijfeld onder zeer gunstige om<>ok de mogelijkheid te openen, dat liet ontslag uit een gesticht standigheden in werking kunnen treden. Voor jeugdige delinworde verleend, en liet kind aan de hoede van ouders oi voogden quenten is de voorwaardelijke veroordeeling, toegepast als in
worde teruggegeven of ouder die ran anderen gesteld, onder het ontwerp wordt voorgesteld, zekerlijkeene krachtige werking
zoodanige voorwaarden als in het belang van het kind nuttig ten goede, hen sterkend tegen nien we verleiding, hun eergevoel
of noodig worden geacht.
prikkelend en hen voordurend indachtig makend aan de straf,
Mn bovendien zal, in aanmerking genomen dat het oordeel die hun boven het hou lil hangt. Door met goed gevolg den
des rechters, die ter-heschikking-stelfiug der Regeering, d, i. gestelden proeftijd door te komen zal de schuldige in den regel
althans aanvankelijke

plaatsing in ••en liijksopvoedingsgesticht

gelast, principieel een voor herziening vatbare beslissing is,
overplaatsing naar particuliere gestichten mogelijk moeten zijn,
zoodra de Btrengere tucht of bewaking kunnen worden gemist,
en ouders of voogden eene bijzondere opvoeding verlangen,
welke meer met liniilie bijzondere inzichten strookt. Terwijl
omgekeerd de Staat in de [tijksopvoedingsgestichten moet
kunnen opnemen verwaarloosde k i n d e r e n , die in de particuliere
gestichten niet op hun plaats blijken te zijn.
Met dit alles rekening houdende voorzieningen behooren echter
niet te buis in bel Wetboek van Strafrecht, maar zullen bet
l>e.-t kunnen getroffen worden bij algemeenen maatregel van
b e s t u u r , naar regelen bij afzonderlijke wet te stellen , waarvan
het ontwerp tegelijk met deze wetsvoordraeht kan worden a a n hangig gemaakt.
£ 7. Slraftleltd.
In plaats van de voor jeugdige personen
verkeerde hoofdstraffen van art. '.» van het Wetboek van Strafr e c h t , stelt bet ontwerp twee n i e u w e , met behoud alleen van
.Ie geldboete, doch deze slechts voor die bepaalde gevallen,
waarin zij werkelijk duel kan treffen en met eene a n d e r e , de
geldboete vervangende, straf dan hechtenis.
De nieuwe straffen zijn: berisping en plaatsing in eene t u c h t schooL
Berisping was in het vroegere recht niet onbekend en komt
ook thans in de D u i t s r l f VS 57) en de' Italiaansrhe (art. L!Ó)
Strafwet boekeu voor. Hier ie lande is in den laatsten tijd liet
denkbeeld om zoodanige straf in t e voeren , allhans voor jeugdige
personen . door meerderen verdedigt.
Met tact en de vrreischto waardigheid toegepast, kan ongetwijfeld de berisping op zeer j e u g d i g e personen diepen indruk

maken. Zelfs na gepleegd misdrijf kan hare toepassing voor
kinderen gewenscht zijn.
Mij eene eerste overtreding schijnt zij nderdaad d e doelmatigste
straf.
Evenwel, zij veronderstelt een nog niet verstokt en nog o n t vankelijk gemoed en eene daaruit voortspruitende berouwvolle
bekentenis. Zonder deze zou die straf alle gevolg missen. Daar
eene bekentenis echter alleen in schijn berouwvol kan zijn en
zij misschien juist kan zijn afgelegd enkel niet het doel om niet
eene lichte straf vrij te komen, is het noodig i\m r e c h t e r , dié
de straf van berisping wil toepassen, daarnevens nog een ander
middel tot repressie in de hand te g e v e n , hetwelk, indien de
rechter er gebruik van m a a k t , zijne werking doet voor het geval
mocht blijken , dat de berisping hare uitwerking heeft gemist.
Dat middel is gevonden in de voorwaardelijke veroordeeling
lot eene andere straf, die eer-t wordt ten uitvoer gelegd indien
de hi-rispte, binnen zekeren tijd. opnieuw aan eenig strafbaar
feit onherroepelijk mocht zijn schuldig verklaard. Deze straf
ia dan de plaatsing in eene tuchtschool. Ditzelfde middel zal
eveneens dienst kunnen doeu , wanneer de veroordeel Ie niet
mocht hebben bekend en t o c h . geljjk bij eerste o v e r t r e d i n g ,
geene andere straf kan worden opgelegd, in zoodanig geval
den rechter voor de noodzakelijkheid te -tellen om het kind
aan dwangopvoeding te onderwerpen zou te ver g a a n : het o n t werp maakt de dwangopvoeding US overtreding dan ook afhankelijk van de omstandigheid van recidive. Toch mag de
justitie niet machteloos staan tegenover een schuldige en zeker
niet tegenover h e m , d i e , hoewel rijn schuld bewezen u , weigert
te bekennen.
(>p de invoering van het instituut der voorwaardelijke veroordeeling is in den laat-ten tijd van verschillende zijden herhaaldelijk aangedrongen. Zij werd wenschelijk geacht in de in l^S!)

zich zelf ook voor de toekomst hebben gered.
liet stelsel van voorwaardelijke veroordeeling berust op de
overweging, dat de vrees voor straf in vele gevallen krachtiger
en beter werkt dan de straf zelf. Xiet de vrees voor straf in
het algemeen, maar het concrete, op het individu overgebrachte
gevaar. Niet het algemeene , voor de moesten weinig zeggend
straf voorschrift, maar de geïndividualiseerde, tastbaar gemaakte
bedreiging; Berisping en voorwaardelijke veroordeeling werken
op de betere diijfveereu van den m e n s e n : vrees voor schande
en zucht om de achting van zich zelf en die vim anderen te

behouden.
Tuchtschool is de zwaarste straf voor jeugdige veroordeelden ,
behoudens de hierna te vermelden voorwaardelijk op te leggeu
gevangenisstraf,
lief eenig afdoend middel om de straf te verbinden met opvoeding eu het kind te l a t e n , wat het nooit
moet missen: z o r g , leiding en toezicht, is de straf op te leggen
i n d e sshool. D e n a a m tecA toch ooi d u i d t reeds den aard van deze
straf aan. Waar niet zoozeer blijkt van verwaarloosde opvoeding
als wel van een gemis van weerstandsvermogen en van het
besef der noodzakelijkheid om zich aan tucht en regelen van
orde te onderwerpen , zal de rechter deze straf k u n n e n toepassen , waar n i e t , gelijk hij eene eerste o v e r t r e d i n g , alleen
berisping is toegelaten, of het opleggen van boete hem voldoende en gewenscht voorkomt.
Di' tuchtschool is bestemd om den jeugdigen veroordeelde te
gewennen met krachtige hand aan de noodwendigheid zich aan
auderer bevelen te onderwerpen en om hem te doen gevoelen,
dat overtreding der zedelijke orde niet alleen schuldbesef
medebrengt, maar dat ook de overheid, geroepen om die orde
te h a n d h a v e n , de macht heeft om aan die overtreding gevolgen
te v e r b i n d e n , waarvan het onaangename ruimschoots tegen deu
lust der gepleegde handelingen opweegt.
liet verblijf in eene tuchtschool moet daarom duidelijk eene
straf zijn. De inrichting van zoodanig gesticht en de behandeling
der delinquenten moeten dan ook aan andere en strengere
voorwaarden voldoen dan die in een Kijksopvoedingsgesticht.
Reeds lang heeft men gevoeld dat de eenige plaats waar
de voorwaarden aanwezig zijn voor eene straf, passend voor
k i n d e r e n , de school is. Vandaar dat men heeft voorgesteld in
het strafstelsel voor kinderen op te nemen het zoogenaamde
,Bchoolarrest", eene straf, die ook werkelijk in Zwitserland is

ingevoerd.
Toch zijn
bonden :

/.eer ernstige bezwaren aan het schoolarrest ver-

1". is het de vraag of het zoogenaamde dagarrest, dit wil
zeggen het eenvoudig ontnemen van vrijen tijd tusschen de
schooluren en na alloop van den schooltijd, wel eene straf i s ,
die door den rechter behoort te worden opgelegd , en of' deze
straf niet veeleer hehoort tot de tuchtmiddelen . welke uitsluitend
ter beoordeeling moeten staan , al dan niet in overleg met de
o u d e r s , van het hoofd der school of andere schoolautoriteiten.

Tegen het nachtarrest, in de sehool te ondergaan, znn praetische
bezwaren. Nog daargelaten. dat doelmatige localiteiteu aan
gewone scholen niet altijd aanwezig zullen blijken te zijn, zal
het toezicht en de verzorging moeten opgedragen worden öt
aan daartoe veelal onbekwame ondergeschikte b e a m b t e n , öt
aan de onderwijzers, die daartoe nauwelijks den vereischten tijd
kunnen vinden.

2". Een ernstig beswaar tegen het sehoolairest is van paedagogi-ehen aard. Indien het hoofd der school optreedt als uitvoerder
dn- bevelen van de j u s t i t i e , zal het kind niet meer uitsluitend
in hem leeren zien den opvoeder en r a a d s m a n , maar tevens
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een handlanger der politie , die slechts de bevelen uitvoert, die
hem gegeven zijn. Hij wordt in de oogen van het kind niet
de autoriteiti die straf o p l e g t , krachtens eigen g e z a g , als
middel om dö tucht in de school te bewaren of om sanctie te
geven aan zijne eigen l e o r i n g e u , maar i e m a n d , die op last van
a n d e r e n , het kind zijne vrijheid beneemt.
Het kind leert de school zien niet alleen als school, maar
tevens als hulp-strafgevangenis.
:'•". Het hoofdbezwaar tegen het schoolarrest is e c h t e r , d a t
het eenc onvoldoende maatregel is. H e t kan toch, gelijk trouwens
door de meest warme verdedigers van deze straf wordt toegegeven , alleen worden toegepast op schoolgaande kinderen, l i e t
is ondienstig voor kinderen en j e ïgdige personen , die de school
hebben verlaten
en men zoude dus voor hen toch weder de
deuren der gevangenis moeten ontsluiten. Ook voor de ouderen
onder de schoolgaande kindereu en in het algemeen voor b e n ,
die langer dan één of twee dagen van hunne vrijheid moeten
worden beroofd, zou het gewone sehool-arrest eene onuitvoerbare
straf zijn. Men moet er dan toe komen bijzondere scholen voor
h e t ondergaan van langdurig schoolarrest in te r i c h t e n , en het
gevolg daarvan zal zijn, dat die scholen dientengevolge minder
geschikt worden voor het gewone schoolouderwijs.
De practijk zou er dus van zelf toe moeten komen om aan deze
combinatie een eind te maken en het gewone
tthoolonderwgs
van deze scholen van arrest te bannen , met andere woorden
men zou dan verkrijgen juist die tuchtscholen, die thans in
het ontwerp worden voorgesteld en die nu tevens dienstbaar
worden gemaakt aan de bestraffing Tan die jeugdige personen, die
de school reeds hebben verlaten. I n d e r d a a d , als lichtere straffen
k u n n e n de middelen , die den onderwijzer ten dienste staan , nog
steeds worden toegepast, doch het is wenschelijk, dat deze straffen
door den onderwijzer dan ook spontaan worden opgelegd : voor
zwaardere straffen daarentegen is en uit een oogpunt van b e w a k i n g , èn uit een oogpunt van onderwijs, alleen eene b y zondere inrichting en organisatie doelmatig.
Geldboete stelt het ontwerp voor als derde straf voor j e u g d i g e
delinquenten. Deze straf m a g evenwel slechts in byzondere
gevallen en tot een beperkt algemeen maximum worden opgelegd , waarejpor de bedenkingen in het algemeen tegen geldboete, als stral voor jeugdige personen aangevoerd vervallen
Alleen indien de veroordeelde verdiensten uit gijnen arbeid
t r e k t kan de jreldboete voor hem eene straf zijn. In den regel
behoudt een jeugdig arbeider slechts eeu deel van zijn loon
voor zich zelven , en moet hij het overige aan zijne ouders afstaan. Voor de betaling der boete zal in de eerste plaats dat
voor eigen zakgeld bestemde deel gebruikt moeten w o r d e n ,
en is dit niet voldoende, d a n zullen de ouders een gedeelte
van h e t anders voor het gezin bestemde mede moeten afgeven.
Doch het ligt voor de h a n d , dat dit weder zal worden verhaald op het toekomstig zakgeld van den veroordeelde. Veelal
zullen de ouders deze regeling kiezen boven het doen ondergaan van de vervangende straf van plaatsing in eene t u c h t school, omdat deze hen gedurende geruimer tijd zou berooven
van alle verdiensten van h u n kind
De geldboete mag daarom niet tot een hooger bedrag worden
opgelegd dan het normale arbeidsloon van den veroordeelde
bedraagt gedurende den tijd , waarop de vrijheidsstraf ter verv a n g i n g van de boete wordt bepaald. Zij moet bovendien , zoowel
om het eigenlijk beoogde doel juist te treffen , als ook om de
vervangende vrijheidsstraf zooveel mogelijk te vermijden , op het
arbeidsloon zelf k u n n e n worden verhaald.
Ook gevangenisstraf na dwaugopvoeding behoort mogelijk
te zijn.
K e n t het ontwerp geen andere straffen voor jeugdige personen gedurende h u n n e strafrechtelijke minderjarigheid dan
beritfiag , tuckttfkfêl en taste, en laat het bovendien de vrijheid
o m , in plaats van straf, dwaugopvoeding op te l e g g e n , e r zijn
ongetwijfeld gevallen van zóó ernstigen a a r d , dat deze maatregelen voor de veiligheid der maatschappij onvoldoende moeten
worden geacht. Algemeen hebben zij , die zich met het vraagstuk der berechting van de crimineele jeugd hebben bezig
g e h o u d e n , begrepen, dat ingeval van ernstige misdrijven
eene beschikbaarstelling tot het "3:5ste jaar de maatschappij
niet altijd genoegzaam zal beveiligen. Tegen cumulatie van
straf en dwaugopvoeding bestaan echter theoretisch gewichtige
bezwaren, niet name indien de straf wordt opgelegd om
te worden ondergaan nadat de dwaugopvoeding zal zijn
voltooid. I m m e r s , de dwaugopvoeding wordt juist daarom voorHandelingen der Staten-Geueraal.
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geschreven, omdat men verwacht dat het kind daardoor zal
worden verbeterd, en het gaat niet aan a priori te beslissen,
dat de dwaugopvoeding ijdel zal blijken. Bovendien is hef
op zuiver theoretische gronden moeilijk te verdedigen een
k i n d . als bet volwassen zal zijn, straf te doen ondergaan voor
een feit. dat bet heelt gepleegd onder geheel andere omstandigheden en in eene gansch andere gemoedsstemming, in
een misschien reeds lang vervlogen tijdperk van zijn l e r e n . Toch
is bet practisch noodzakelijk den schuldige aan een neer ernstig
misdrijf', indien blijkt dat de opvoeding mocht hebben gelaaid,
niet los te laten.
Om zooveel mogelijk aan tegenstrijdige eischeu te voldoen ,
beeft het ontwerp ook hier eene soort van voorwaardelijke
veroordeeling te baat g e n o m e n , die na het einde der opvoeding
kan worden ten uitvoer gelegd, indien de schuldige alsdan
binnen zekeren tijd opnieuw voor eenig strafbaar feit onherroepelijk mocht worden veroordeeld.
Doch ook bij ernstige misdraging nog vóór het einde der
opvoeding van Rijkswege zal de voorwaardelijk opgelegde trevangenisstraf k u n n e n worden geëxecuteerd.
Daartoe bestaat aanleiding in zoover het slecht gedrag van
een opvoedeliug aantoont , dat bij nog niet vatbaar is om in
de vrrie maatschappij terug te keeren, en dat het gevaarlijk
karakter, dat zich eerst reeds door h e t misdrijf h a d g e o p e n b a a r d ,
nog steeds aanwezig is.
Het schijnt, d a t deze continuïteit van maatschappelijk gevaar
voldoende grond is om op hem nu die veiligheidsmaatregelen
toe te passen, welke personen van gelijken leeftijd als hij t h a n s
beidt bereikt en die zich even gevaarlijk als hij betoonen . in
Staatsbelang hebhen te ondergaan. D e n voorwaardelijke veroordeeling kan b o v e n d i e n . gedurende den gansenen tijd van
agne opvoeding, krachtig medewerken om den schuldige op
den goeden we^r terug te brengen en te behouden.

§ 8. Beschikbaarstelling ttan de ouders. Geluk reeds boven is
uiteengezet, geeft het ontwerp den rechter de volkomen vrije
keuze van opvoeding, straf en beschikbaarstelling aan de ouders.
H e t heeft een p u n t van overweging u i t g e m a a k t , of den rechter
de bevoegdheid zou worden verleend de beschikbaarstelling
aan ouders en voogden aan zekere voorwaarden te verbinden ,
door hun de verplichting op te l e g g e n , hetzij tot het toepassen
van (nehtmiddelen, onder controle van schoolautoriteiten of
andere dienaren van het openbaar g e z a g , hetzij t o t verschaffing
van verbeterd onder A'ijs ot verbeterde o p l e i d i n g , bijv. door verplichte plaatsing in een gezin of in een bijzonder jresticbt.
Doch ten slotte is het beter voorgekomen ouders en voogden ,
na de waarschuwing die zij hebben ontvangen . volkomen vrij
te laten in de maatregelen , die zij n u t t i g en oorbaar achten.
Eensdeels zullen bepaalde voorwaarden afbreuk doen aan bun
gezag en hun gevoel van verantwoordelijkheid verzwakken ,
anderdeels hebbeu zij toch reeds de o v e r t u i g i n g . dat zonder
ernstige maatregelen van h u n n e n kant eene herhaling niet zal
worden voorkomen en de rechter dan wellicht een nieuw blijk
van vertrouwen in h u n doorzicht en macht ongeraden zal achten.
lutussehen wenscht de ondergeteekende er op ti wijzen dat
indien versterking van het stelsel van berechting van de strafbare feiten van weinig belang mocht noodig blijken, op de
hier aangegeven wijze in de/e leemte zouder veel bezwaar aal
kunnen worden voorzien.

§ 9. Procesorde. Hij de verbetering van het strafproces
uitgegaan van de volgende beginselen :

is

1'. Voor alles w a t betreft h e t bewijs der feiten , de rechtsmiddelen en instantie'* behooren kinderen enjengi ige personen
gelijke waarborgen te hebbeu als volwassenen, teivijl ook het
belang van de maatschappij v o r d e r t , dat in dit opzicht tusschcn
beide «ieen verschil wordt gemaakt.
Vandaar d a t geene veranderingen zijn voorgesteld in de

proces-orde. noch voor zoover deze in bet algemeen voldoende
wordt geacht. noch voor zoover verbetering in het algemeen
wenschelijk zoude zijn. Verbeteringen in de bewijsmethode, bij
het verstek, de preventieve hechtenis . appèl ot' revisie zijn ,
evenals verkorting van t e r m i j n e n , thans buiten beschouwing

gelaten en worden gereserveerd vooreene meer principieêele herriening van het Wetboek van Strafvordering.
'2'. Ken belangrijk en ingrijpend ouderscheid tnsschen kinderen
en volwas-enen

bestaat hierin . dat kinderen onzelfstandig zijn
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en bij alle belangrijke daden l>nl]» «MI bijstand behoeven van
hunne natuurlijke verzorgers. Vandaar dat bet onontbeerlijk is
voorgekomen aan kinderen steeds de voorlichting en raad van
anders en roogden t«' verzekeren. Niet alleen hij de behandeling
ilcr saak ter terechtzitting, maai- ook in de instructie en in hei
algemeen. waar tegenover bet kind of in zijn belang eene
rechtshandeling wordt ondernomen.
[ntossehen is eene uitzondering op dezen algemeenen regel
uiogeljjk gemaakt in al ilie gevallen, waarin de rechter haar
in liet algemeen belang onvermijdelijk acht.

3*. Ken ander onderscheid tnsscheu de berechting van kinderen
en volwassenen bestaat voor alsnog hierin, d a t b y kinderen nog
andere belangen dan de schuldvraag en het bewijs der straf
bare feiten moeten worden tot klaarheid gebracht. Immers

hij de beantwoording van de vraag, welke gevolgen, ten
aanzien van liet k i n d , aan het begane feit moeten worden
t o e g e k e n d , zal niet alleen moeten worden onderzocht of het
kind schuldig is en dus zal moeten worden gestraft, maar meer
algemeen wat , ten aanzien van dit kind , in het belang is van
hem en van de maatschappij.
De nieuwere richting in het strafrecht betoogt wel reeds in

bet algemeen de noodzakelijkheid, dat behalve aan het concrete
feit meer dan tot dusver ook aan het beklaagde of schuldige
individu aandacht worde geschonken, d o e h d i e noodzakelijkheid
is te dringender waar het jeugdige personen geldt. Daargelaten
de wenschelijkheid om ook hij de berechting van volwassenen
meer en meer rekening re gaan houden met hunne persoonlijke
geaardheid en met de hen omringende o m s t a n d i g h e d e n , aller
eerst wordt verbetering ten aanzien van jeugdige delinquenten
vereischt. Vandaar dat hij deze liet onderzoek zich verder moet
uitstrekken dan bij volwassenen en ook moet omvatten de ver
wijderde oorzaken der daad en dus alles w;it over opvoedingen
k a r a k t e r , omgeving en antecedenten licht kan verspreiden.
liet gevolg van dexe omstandigheid zal mede zijn, dat de rol
van r e c h t e r , openbaar ministerie en advocaat werkelijk zal zijn
gewijzigd.
Veel zal hierbij afhangen van de praktijk en van de vraag
of de verschillende betrokken partijen eene hreede opvatting
van h u n n e taak /.uilen hehhen en waarachtig zullen samen
werken om liet beoogde doel te bereiken.
(ieene uitdrukkelijke wetsvoorschriften zullen in staat zijn
de beoogde resultaten te verzekeren. De wet kan
niet
anders doen dan hare bedoeling aan te duiden en het ontwerp
doet dit eensdeels door . behalve de o u d e r s , ook steeds een rechts
geleerden raadsman of deskundigen vertegenwoordiger voor de

jeugdige delinquenten bij de rechtshandelingen toe te laten.
voor zoover althans het publiek belang zieh daartegen niet
verzet, anderdeels door een zoo volledig mogelijk onderzoek voor
te schrijven.
4 ' . Men heeft er op aangedrongen , dat de berechting van
jeugdige personen zal geschieden door den burgerlijken rechter,
omdat het verschijnen voor den strafrechter eene schande zou
zijn voor het k i n d , waarvoor bet nog in later leven zou moeten
boeten. Doch het is voorgekomen, dat deze grond inderdaad
onjuist moet worden geacht. De wetgever mag er niet toe mede
werken , om het vooroordeel te bestendigen , dat het verschijnen

voor den rechter , op zichzelf, eenige oneer zoude mede brengen.
Noch mag hij voet geven aan de meening dat een k i n d , tot
dwangopvoeding veroordeeld , na het einde dier opvoeding nog
op eenigerlei wijze bij andere kinderen zou moeten achterstaan.
Iniussclien i> het noodzakelijk . dat hij de berechting van kinderen
m .jeugdige personen de openbare behandeling w o r d t uitgesloten.
I m m e r s , het uitgebreide onderzoek, dat bij de berechting van
kinderen den grondslag moet vormen \.ti) 's rechters beslissing,
vereischt veid meer dan het onderzoek met b e t r e k k i n g tot vol
wassenen eene kennisneming van tal van bijzonderheden, samen
hangende met het intieme leven van verschillende, niet strafbare
p e r s o n e n . welke niet aan de openbare kritiek mogen worden
prijs gegeven.
5°. Indien dan de openbaarheid is uitgesloten, is de straf
rechter en niet de burgerlijke rechter de aangewezen autoriteit
om over het belang van den .jeugdigen delinquent teoordeelen.
Vooreerst toch is hij gewend om strafbare feiten t o t klaarheid
Ie brengen en het verband op te sporen tusschen het feit en
de schuld van den beklaagde.
Mn anderzijds voert de samenhang van strafbare feiten, door
jeugdige personen en volwaasenen bedreven. tot allerlei niet

behoorlijk op te lossen complicaties, tenzij dezelfde rechter over
heiden hetzelfde oordeel uitspreekt.
En eindelijk zal de strafrechter, juist hij de toepassing van
tal van formaliteiten, gemakkelijker dan de burgerlijke rechter
zich bewegen.
Heeft men het onderzoek van strafbare feiten, door j e u g d i g e
delinquenten b e g a a n , by den burgerlijken rechter gebracht ten
einde juist den omslag der strafprocedure te o n t g a a n , dan heeft
m e n , gelijk men z e g t , bet kind met het badwater u i t g e s t o r t ,
want men vergeet dat juist die formaliteiten de waarborg zijn
voor grondig onderzoek en tegen overijlde inbreuk op de per
soonlijke vrijheid. E n de persoonlijke vrijheid is voor jeugdige
delinquenten even heilig als voor volwassenen.
S 10. //e/ sielsel der beteherming en bc.rerhting van kinderen en
jeugdige pertonsn in zijn geheel. H e t groote kwaad der verwaar
loosde, gevaarlijke en tuchtelooze jeugd ia niet te beheerscben
door palliatieven, welke symptomen verzachten of b e d e k k e n ,
doch de oorzaken niet deren. Het is evenmin te verhelpen door
eene fragmentaire regeling en een onvolledig ingrijpen , omdat
steeds uit de veronachtzaamde rest het kwaad opnieuw zou a a n 
groeien en zich verspreiden tot den ouden zorgwekkenden omvang.
Is alzoo volledige voorziening noodzakelijk , eene eenvormige
behandeling z o u , bij de zeer gecompliceerde verschijnselen , noch
passend noch afdoende zijn.
De overheid alleen is onmachtig omdat zij niet kan doordringen
tot de intimiteit van gezinnen en s a m e n l e v i n g , waar h e t
criterium moet gevonden worden van den aard des kwaads en
waar alleen voldoende kennis van feiten en omstandigheden is
te vinden.
De overheid is ook daarom omniachtig om dit euvel te b e 
heerscben , omdat zij niet kan voorzien in die behoefte aan liefde .
die een onmisbaar element is by de verzorging van een groot
deel der betrokken kinderen , noch die intensiteit van godsdien
stig leven kan verschaffen, welke door een groot deel des volks ,
sshoou in verschillende vormen . wordt begeerd , en zonder welke
de overheid niet gesteund wordt door hen , welker medewerking
en sympathie voor eene richtige vervulling barer taak onmisbaar
zouden zijn.
Doch evenzeer is het particulier initiatief o n m a c h t i g , omdat
bijzondere personen wel in staat zijn de vereischte ervaringen
op te d o e n , doch niet om de verkregen kennis te verzamelen ,
te ordenen en toe te passen : omdat bijzondere personen ook niet
vermogen te breken de macht en h e t g e z a g , die in normale
omstandigheden door de overheid worden g e s t e u n d , en geen
recht hebben om als heer en meester zich te gedragen tegenover
a n d e r e n , d i e , hoezeer in hunne oogen zorgeloos of m i s d a d i g ,
toch gelijke rechten hebben als zij ; en omdat zij niet in staat
zijn voldoende waarborgen te geven voor eene redelyke toepas
sing van strenge t u c h t m i d d e l e n , noch aan h u n n e zorg mag
worden overgelaten te waken tegen de gevaren , welke het maat
schappelijk belang dreigen.
Op grond van deze overwegingen heeft de ondergeteekende
getracht een stelsel op te b o u w e n , waarin gerekend wordt
zoowel op de macht der overheid als op de toewijding van par
ticuliere personen , en waarin ieders taak , zooveel mogelijk dat
gene wat van hem mag worden v e r w a c h t , is bepaald, is aange
wezen en begrensd , opdat ganscb het volk den strijd kunne
aanvaarden tegen een k w a a d , dat zoozeer de levensbelangen
van geheel het volk raakt.
Allereerst is in het oog gevat de groote massa der k i n d e r e u ,
die behoefte hebben aan betere en meer zorgvuldige opvoeding.
Eene voorloopige scheiding wordt tot stand gebracht tusschen
die k i n d e r e n , waar blijkbaar schuld der ouders aanwezig i s , e u
d i e , waar het gevaarlijk karakter van het k i n d , door daden
gebleken, op den voorgrond treedt.
In het eerste geval toch zal allereerst aan bescherming van
het k i n d , in het tweede aan bescherming der maatschappij
moeten worden gedacht. Voor de eerste groep wordt, niet zonder
financiëelen steun van den S t a a t , een beroep gedaan op de bij
zondere liefdadigheid. Doch de tweede groep neemt de overheid
■elve in hare h o e d e , omdat het een deel is van hare eigen
aardige taak voor de veiligheid der maatschappij zorg te dragen.
De rechter is aangewezen als de critische m a e h t , aan welke
de taak is opgelegd om in te grijpen in het gezag van ouders
of voogden en over dwangopvoeding of straf uitspraak te doen.
Door de uitspraak van den welingelichten rechter worden
toch kinderen , die de strafwet overtreden , doch wier afdwaling
ligt aan eigen schuld of oogenblikkelyke zwakheid van weer-
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standsvermogen, niet aan een veranderd systeem van opvoeding
onderworpen, maar wordt te bonnen aanzien eene poging
aangewend om door tastbare tnehtmiddelen 11<■fcbedreven kwaad
te herstellen. Eenerzijdj weder worden de ouders aangewezen
als liet gezag. dat de noodige maatregelen zal beramen enten
uitvoer leggen, anderzijds, waar dit gezag te kort schiet,
worden passende overheidsstralfen bevolen. Doch nadat de rechter

zyn oordeel heeft geveld, wordt aan het uitvoerend gesag over
gelaten de redeljjke uitvoering van zijne beslissing.
Die overheid wordt in de uitvoering van haar taak gesteund
door een opperste raad van bijstand , toezicht en advies, samen

te stellen uit personen van verschillende politieke en godsdienstige

ontwerp bedoeld, zullen zijn toe te passen, met uitsluiting van
de gewone hoofdstraf Op liet feit gestold, op grond van het
bestaande art. '.IK. Slechts in enkele bepaald omschreven gevallen

kan de gewone gevangenisstraf ook op jeugdige personen worden
ten uitvoer g e l e g d , en wel indien de rechter deze straf Ie gelijk

met het ter beschikking stellen van de Regeering heefl uitge
sproken, waartoe art. :>;•/</■ van het ontwerp hem. in geval van
een der daar aangewezen misdrijven , de bevoegdheid geeft. Deze
gevangenisstraf wordt evenwel alleen voorwaardelijk opgelegd,
in te gaan na het einde van de dwangopvoeding en gedurende
den daarop volgenden door den rechter te bepalen proeftijd , in
dien de veroordeelde zich slecht heelt gedragen of opnieuw aan
lenig strafbaar feit onherroepelijk mocht zijn schuldig verklaard
(zie hoofdstuk 1 1 , Wetboek v a n Strafvordering, 43"., art.S416ts).
Daar de dwangopvoeding in den regel eerst zal eindigen n a
het achttiende j a a r , is het te voorzien, d a t ook deze voorwaar
delijke gevangenisstraf slechts zelden op jeugdige lieden zal
worden ten uitvoer g e l e g d ; zulks kan alleen dan v o o r k o m e n ,

richting. Aan de overheid, aldus voorgelicht, is de taak toege
d a c h t , vooreerst om na verkregen ervaring het k i n d . d a t voorloopig in een Staatsgesticht wordt opgevoed , over te brengen
ouder de hoede van hen , die het best voor zijn belang zullen
waken en zooveel mogelijk naar geest en opvatting van zijne
ouders en natuurlijke verzorgers. E n in de tweede plaats om
voor te bereiden en t e n uitvoer te brengen den terugkeer van indien de schuldige reed- eenigen tijd vóór zijn achttiende jaar
liet kind in de maatschappij of in het ouderlijk huis.
uit het Kijksopvoeilingsge.stieht mocht ontslagen zijn zonder
13 n' de vervulling van zijn taak zal deze raad van hijstand dat dan eene andere voorziening van Begeeringswege in zijne
worden gesteund door de voorlichting van besturen d e r bijzondere opvoeding wordt getroffen (/.ie hoofdstuk 1 , Wetboek van
en van commissies van toezicht der Staatsopvoedingsgestichten. Strafrecht, 11°, art. 39sit), «lus ten aanzien van h e n . die zich
Doch bovendien worden als schakel tussehen overheid en bijzon zulk een vervroegden terugkeer in de vrije maatschappij hebben
dere personen in het leven geroepen de „ raden van voogdij' : , waardig g e m a a k t en daarna blijken toch nog niet daarvoor
eenerzijds verband houdende met de B e g e e r i n g , anderzijds in geschikt te zijn.
voortdurende aanraking met de maatschappij in haar leven en
in dit en andere artikelen van het ontwerp wordt gesproken
werking.
van een minderjarigen persoon, hoewel de bepalingen alleen op
Daardoor wordt het mogelijk, dat de overheid, uit hare hoogte; lieden, niet ouder dan achttien j a r e n , betrekking hebben. Ook
afdalend, inlichtingen inwint omtrent tal van bijzonderheden , deze kunnen echter door huwelijk meerderjarig zijn geworden ,
en in dit geval is er geen reden hen nog aan de bijzondere
die anders voor de dienaren van het gezag gesloten znn.
Daardoor wordt bet aan den anderen k a n t m o g e l n k , dat strafrechtelijke regeling voor jeugdige personen t e onderwerpen;
iedereen, die belang stelt in de zaak der verwaarloosde j e u g d , zulks zou zelfs niet mogelnk zijn voor wat betreft de voorge
de autoriteiten in beweging s t e l t , welke anders voor bijzondere schreven i n m e n g i n g van ouders of voogden.
personen niet gemakkelijk toegankelijk zijn. Op deze wijze worden
2'. (Arl. 12). De tegenwoordige redactie van art. 12, 1°. ZOU
vormen geschapen en opengesteld voor den vollen stroom van
ten
gevolge h e b b e n , dat de op jeugdiger leeftijd dan veertien
bet gezonde volksleven, en is de mogelijkheid gegeven voor de
eendrachtige samenwerking van verschillende partijen en ge jaren voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf — indien hare
zindheden tot bereiking van een doel, dat y.g' allen gemeen uitvoering later noodzakelijk mocht blijken — nog op den
leeftijd van achttien en zelfs van vier-, vijf- en zes en twintig
hebben en b u n allen even heilig behoort te zijn.
Aldus doende zal ongetwijfeld veel overblijven, dat buiten jaren in gemeenschap zou moeten worden ondergaan. Dit zou
het bereik moet worden geacht van de macht en de kennis van zeer verkeerd zijn. Daarom moet art. 12, 1 . dat, toen bet g e 
het tegenwoordige geslacht, doch tevens zal een taak worden schreven w e r d . gean rekening had te bonden met eene eerst
a a n v a a r d , b\j uitstek de inspanning w a a r d i g , zoowel van de vele jaren na de veroordeeling uit te voeren straf, niet deze
overheid als van de b e v o l k i n g , want gelijk de onschuld van door dit ontwerp geboren mogelijkheid in overeenstemming1
bet kind behoort tot de heiligste en meest hoopvolle goederen, w-orden gebracht. Volgens eb' daartoe strekkende wijziging za
den mensch geschonken, zoo is er weinig zoo droevig als liet niet meer de leeftgd op het tijdstip van veroordeeling maar die
kind verwaarloosd, verlaten of mishandeld te zien door hen , die op het oogenblik der executie beslis-i n.
Hoewel hoogst zelden, misschien wel nooit, de hij art. 39/er
èn door de Voorzienigheid èn door de mensehelijke instellingen
als zijne natuurlijke hoeders en wachters zijn gesteld. E n het bedoelde proeftijd voor een veroordeelde vóór zijn veertiende
is eene taak van hoogt' rechtvaardigheid om eenerzijds de maat jaar zal ingaan, en derhalve de uitvoering reeds op dien teeltijd
schappij tegen het bedorven en gevaarlijke kind te beschermen van de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf nog zeldzamer
en anderzijds het kind tegen het bederf der maatschappij. H e t zal zijn, k a n t o c h , waar de mogelijkheid blijft bestaan, eene
is eindelijk eene zaak van hoog sociaal belang om den voort bepaling als die van art. 12, 1'. niet gemist worden.
gang te stuiten van eene kwaal, die h e t volksorganisme aantast
'.'< . (Arl. 2:1). Om dezelfde redenen, waarom de hechtenis als
in zijne fijnste vezelen en voortwoekert v a n geslaeht t o t g e s l a c h t hoofdstraf vervalt voor personen beneden achttien j a r e n , mag
De invloed ten goede op het gansche volksleven is onbere zij ook ter vervanging van de niet betaalde geldboete niet be
k e n b a a r , indien meii er in slagen mag een deel der k i n d e r e n , stendigd worden. Daar het veroordeelen van de bier bedoelde
die thans opgroeien voor het kwaad , te redden en te helpen personen tot geldl
te volgens het nieuwe art.SQquinttHia,vierde
en op te leiden tot eerzame moeders en nuttige burgers der lid, van het Wetboek van Strafrecht alleen is toegelaten indien
maatschappij.
de schuldige blijkt tot betaling uit eigen verdiensten in staat
te zijn. en het verhalen der opgelegde geldboete op die ver
diensten volgens het nieuwe art. 3446(1 van het Wetboek van
Artikelen.
Strafvordering mogelijk i s . /.al het niet betalen wel uitzondering
Veel wat tot toelichting van de verschillende artikelen van w o r d e n , maai ook voor die uitzonderingen moet eene regeling
het wetsontwerp kan s t r e k k e n , heeft reeds een plaats gevonden worden gemaakt door het vaststellen van eene andere vervan
gende straf. \\ elke als zoodanig te bestemmen ligt voor de
onder de voorafgaande algemeens beschouwingen.
Overigens moge het volgende dienen tol verklaring van de hand, waar de keuze is beperkt tot de twee andere hoofdstraffen,
bij de nieuwe laatste zinsnede van art. '.< voorgesteld. Die van
afzonderlijke bepalingen.

plaatsing in eene tuchtschool is van zelve daartoe aangewezen.

Boorosroi 1.
Welhoek van Strafrecht.
1". [Art. i*.) De bijvoeging tot art. 0 houdt verband met
hetgeen in § 7 der algemeene beschouwingen omtrent het
.Strafstelsel" is opgemerkt. Zij brengt in het Wetboek van
Strafrecht de hoofdstraffen, welke op personen, als in dit wets

Evenals voor de vervangende hechtenis in art. 2->. derde lid,
een lager maximum is bepaald dan voor de hechtenis als princi
pale strat in a r t . 18 Wetboek van Strafrecht, wordt voorgesteld
ook voor de plaatsing in eene tuchtschool als vervangende straf
een korteren duur aan te nemen, en wel éene maand. Aan den
rechter behoort vrijheid te worden gelaten den duur te bepalen.
Deze behoort niet alleen in evenredigheid te zijn met de opge
legde boete, maar ook geregeld (e worden in verband niet de
dagelijksche of wekeljjksche verdiensten van den veroordeelde
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opdat hel roordee] daarvan doet besluiten de boete te betalen,
licvir dan die inkomsten tengevolge van de plaatsing in eene
tucbtgchool gedurende eenigen tijd te moeten misten. Hoewel
lager dan bet minimum vuur deze plaatsing als principale straf
(zie hoofdstuk 1. Wetboek van Strafrecht, •>
' . art. 276ii) is toch
ook voor de rerrangende plaatsing niet liet in het Wetboek
aangenomen minimum ran één dag roorgesteld, hetwelk allicht

zoodanige inrichting m e d e b r e n g t . d a t de daarin geplaatste
veroordeelden niet verplichten passenden arbeid worden bezig
gehouden, en omdat, de gelijktijdig met dit ontwerp aanhangig gemaakte wetsvoordraebt, houdende onder andere algemeene aanwgsing van g e s t i c h t e n , tot tuchtscholen b e s t e m d , en
vaststelling van de beginselen , naar welke deze zullen worden
ingericht en aan hunne bestemming dienstbaar g e m a a k t , een

•/.on leiden tot met-betaling van de boete. Ook d e omstandigheid,
dat nut overal in het land tuchtscholen zullen gevestigd zijn

voorschrift in het Strafwetboek dienaangaande overbodig maakt

en dus veelal een transport van den veroordeelde naar elders
noodig zal zijn, maakt een minimum van althans ééne week
raadzaam. Daarenboven kan een verblijf gedurende slechts éénen

dag in eene tuchtschool moeielijk straf heeten roor een jeugdigen
delinquent.
I . (Arl. 24). De invoering van eene nieuwe straf als vervangende de opgelegde geldboete maakt uitbreiding noodzakelijk
van de in art. 24 voor rervangende hechtenis geldende regeling
ook tot die nieuwe A raf. Vandaar de vermelding nevens hechtenis
van plaatsing in eene tuchtschool.
Die invoeging strekt zich echter niet uit tot liet eerste lid
van art. 24, omdat bet wensehebjk i a o p j e u g d i g e personen geen
vrijheidstraf loc te |iassen zoolang de mogelijkheid nog bestaat
dat de uitgesproken geldboete zal worden betaald. Alvorens aan
den veroordeelde en aan zijne ouders of VOOgdeU de DOOdige
tijd is gelaten om te ondervinden , dat betaling mogelijk is, mag
niet bet ondergaan van de rervangende straf worden gekozen.
5'. Xa de algemeene voorschriften omtrent de hoofdstraffen
voor volwassenen (artt. 10 20 W e t b . r. Strafr.) behooren eenige
regelen te volgen met betrekking tot «Ie bij dit, ontwerp roor
jeugdige personen bepaalde hoofdstraffen. De a r t t . 27 hts—
27 quinquin geven die r e g e l e n , terwijl art. 27 Wetb. v. Strafr.
zoowel voor de oude als voor de nieuwe hoofdstraffen g e l d t ,
althans wat de geldboete betreft.
AH. 27 bit. Werd voor den duur der plaatsing in eene tuchtschool als r e r v a n g e n d e straf in art. 23 een minimum van ééne
week a a n g e n o m e n , waar zij als principale straf w o r d t opgelegd
kan een nog hooger minimum worden bepaald. Bij de toepassing
van art. 28 is men gebonden aan de noodzakelijkheid , dat de
duur der vervangende straf eenigeruiate evenredig zij aan het
bedrag der principale geldboete. Hier echter is alleen rekening
te houden met het doel der straf, en dit doel kan ten aanzien
van h e i n . voor wien de zwaarste soort van straf noodig wordt
g e a c h t , niet bereikt worden bij een te korten duur. „Dm den
jeugdigen veroordeelde te gewennen met krachtige hand aan de

uoodwendiglieid zich aan anderer bevelen te onderwerpen'' (zie
boven £ 7. Tuchtschool, bladz. 12) is het verblijf gedurende éene
maand in eene tuchtschool nauwelijks voldoende.
Het maximum wordt afhankelijk gesteld èn van de zwaarte
van het gepleegde feit, èu van den leeftijd van den schuldige.
lïij de zwaardere feiten is het zes maanden voor personen beneden veertien jaren en e e n j a a r voor o u d e r e n ; bij minder ernstige vergrijpen is het voor de eerstgenoemde categorie drie, voor
de andere /.es maanden. Tot de zwaardere feiten rekent liet
artikel alle misdrijven en een aantal uitdrukkelijk aangewezen
overtredingen. Bij de aanwijzing van deze i s . behalve op de
strafbedreiging in vergelijking niet die op andere overtredingen,
ook gelet op tU'ii aard der feilen eu hunne gevolgen , vooral als
zij door kinderen gepleegd worden, terwijl op eenige wel zeer

ernstige overtredingen niet het hoogere maximum is gesteld
omdat zich daaraan geen jeugdige personen plegen schuldig te
maken.

(Arl. 27 qntter).
Het stelsel van het ontwerp wil, dat geldboete
alleen dan zal mogen worden opgelegd, indien de schuldige in
staat is die te betalen uit de opbrengst van zijnen arbeid.
(Arl. :!'.)(/;ii«i/Mii'.s, ricnlr. Uil). (leeds om deze reden bestaat hier
geen behoefte aan verschillende maxima naar gelang van het
ernstige van het feit en zou een eenigzins aanzienlijk maximum —
indien de rechter daartoe opklom of' zelfs het naderde — een
gevolg h e b b e n , strijdig met de bedoeling, dat de veroordeelde
ook werkelijk de boete zal betalen en niet de vervangende straf
zal verkiezen. Daarom wordt een algemeen maximum voorgesteld ongeveer tot het bedrag van de hoogste vergoeding, die een
persoon van zeventien of achttien jaren voor zjjnen arbeid gedurende ééne maand pleegt te ontvangen. H e t loon gedurende
eene maand is hier tot maatstaf gekozen in verband met
het bij de nieuwe bepalingen van art. 23 Wetboek van Strafrecht voorgestelde maximum van den duur der vervangende
plaatsing in een tuchtschool. Het algemeene maximum is bepaald
op negentig gulden en opzettelijk niet op de ronde som van
honderd gulden met het oog op de noodzakelijkheid dal het, bedrag
door :; deelbaar zij voor de gevallen van p o g i n g , medeplichtigheid en samenloop (artt. 4 5 , 4 9 , 57 eu 58 Wetboek van Strafrecht).
(Arl. 27 qvinquies).
De naam „ b e r i s p i n g " duidt zelf reeds
aan waarin deze straf bestaan moet. Alleen volledigheidshalve
wordt zij hier in het kort omschreven. De aanwijzingen door
w i e n . w a a r . wanneer en hoe deze straf wordt ten uitvoer gelegd,
behooren te huil in het W e t b o e k van Strafvordering: hei nieuw
voorgestelde art. o44/ir voorziet hierin.
6". en 7". (Arlt. ;};} en S'.ibis). Zonder hoofdstraf, geen bnkomende straf. Het ontwerp huldigt dezen regel iu zoover, d a t ,
waar ingevolge art. 38 geen straf wordt toegepast, in het algemeen
ook geen verbeurdverklaring , althans niet als straf , kan worden
uitgesproken; terwijl verbeurdverklaring wel is toegelaten ,
wanneer de zeer ernstige maatregel van art. 'ófJ , hoewel eigenlijk
geen straf, wordt toegepast.
Hoewel niet als uitzondering op den gestelden regel bevat art.
'ÖMiis toch eene bepaling, die feitelijk verbeurdverklaring mogelijk m a a k t , ook al wordt noch straf, noch de maatregel van
art. o'.t opgelegd. De verbeurdverklaring ia dan echter zelve
geen straf in den zin van het Wetboek maar een politiemaatregel. Zij is een gevolg van dezelfde g e d a c h t e , die in art. 7
der invoeringswet van 15 April L886 (Staatsblad n: 64) het voorlaatste !id deed opnemen. (1) De redactie daarvan is iu hoofdzaak hier gevolgd, met weglating natuurlijk van de onderscheiding voor kindereu beneden tien en beneden zestien jaren

8'. (Arl. 84). Evenals bij niet betaling fan geldboeten behoort
bij niet-iiitlevering van verbeurdverklaarde voorwerpen en nietbetaling van de geschatte waarde zonder dat het g e v a l , bedoeld bij art. llbis,
aanwezig is, in plaats van vervangende
hechtenis op de in dit ontwerp bedoelde personen de straf van
plaatsing in eene tuchtschool te worden toegepast. Het daarvoor hier aangenomen maximum en minimum zijn gelijk aan
die . in art 23 voorgesteld
liet tweede en derde lid van art. 2 4 , pasklaar gemaakt voor
tle Vervangende straf van plaatsing il
ne tuchtschool bij wanbetaling van de b o e t e , worden ook op deze plaatsing iu eene
tuchtschool toepasselijk verklaard. Art. 2 5 , ook geldende voor
hechtenis bij niot-iiitlevering van verbeurdverklaarde goederen,
blijft hier buiten toepassing, omdat een jeugdige veroordeelde, aan
wien de bgkomende straf van verbeurdverklaring is opgelegd,
zich nooit iu een gesticht, bestemd tot de uitvoering van g e vangenisstraf , kan bevinden.

[Art. 27 ter). Het tweede lid van art. 32 Wetboek van Strafrecht verklaart eenige bepalingen van het Wetl
k, geschreven
voor gevangenisstraf en hechtenis, toepasselijk op de straf van
plaatsing iu eene rijkswerkinrichting. Dp dezelfde wijze maakt
art. 27 ter de art. 21 eu 20 van het Wetboek toepasselijk op de
straf van plaatsing iu eene tuchtschool. Moge tegen de toepaaseujk-verklaring van een voorschrift, uitdrukkelijk voor een
gevangene bestemd . op een verpleegden eenige bedenking betaan , in dezen was geen reilen om van het eenmaal in het
Wetboek aangenomen systeem af te wijken , te minder omdat
11' eu 10°. (Artt. 38 es 39.) Voor de toelichting van deze
art. 27 ter niet — gelijk het tweede lid van art. 82 — melding artikelen wordt verwezen naar S '» dezer Memorie, bladz. 8 e. v»
maakt van de artt. 11 en 22 van het Wetboek. 1 lier wordt niet
roorgesteld ook deze artikelen voor de straf van plaatsing in
eene tuchtschool te doen g e l d e n , omdat reeds liet wezen van
iii Zie mr. SXIDT, Willink v.ni Strafrecht, V, Maês. 100.
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11°. [Art. 39/»w.) In § t> dezer Memorie, bladz. 10, wordt
de wenschelijkheid aangetoond van de bn' dit artikel voorgestelde
regeling.
In het tweede lid wordt de uitvoering daarvan opgedragen
aan een algemeenen maatregel van bestuur, naar beginselen by
de wet te stellen. Die algemeene maatregel zal dus niet enkel
de inrichting van een Kijksopvoediiigsgesticht moeten voor
schrijven, maar ook moeten regelen den overgang uit zoodanig
gesticht met voortzetting van de voorziening van Regeeringswege in de opvoeding. Tevens zal de algemeene maatregel moeten
bepalen op welke wijze deze voorziening zal eindigen bij het
verlaten van hetzij het Rijksopvoedingsgesticht, hetzij van de
plaats, waarheen de jeugdige persoon later is overgebracht,
terwijl ook daarin behoort te worden voorzien in het geval het
raadzaam wordt geacht aan den terugkeer in de vrije maat
schappij , vóór het voleindigen van het 23ste jaar, voorwaarden
te verbinden , welker niet inachtneming de herplaatsing onder
het onmiddellijk toezicht der ltegeering zal ten gevolge kunnen
hebben.
(Arll. ''Veler en 39'/»a/er) Reeds aan het slot van § 7 dezer
Memorie, bladz. 13—14, wordt betoogd waarom hetnoodigis,
dat in sommige gevallen na dwangopvoeding nog gevangenis
straf kunne worden toegepast: Ter voldoening zooveel mogelijk
aan tegenstrijdige eischen voeren deze artikelen daarom een soort
van voorwaardelijke veroordeeliug tot gevangenisstraf in , welke
alleen kan worden uitgesproken bij schuldigverklaring aan een
uitdrukkelijk aangewezen zeer ernstig misdrijf, ter zake waarvan
de rechter niet eene der voor jeugdige personen vastgestelde
hoofdstraffen oplegt doch den schuldige ter beschikking van de
Regeering stelt.
Het maximum der gevangenisstraf voor jeugdige personen
wordt in het voorlaatste lid van art. 39/er bepaald op de helft
van het maximum, op het misdrijf gesteld, terwijl in plaats
van de levenslange gevangenisstraf eene tijdelijke wordt gesteld
van ten hoogste tien jaren, een duur gelijkstaande met de helft
van dien , in verschillende artikelen van het wetboek facultatief
naast levenslange gevangenisstraf voor volwassenen aangenomen.
Bij de opnoeming van de artikelen . die zeer ernstige misdrijven
betreffende, is natuurlijk rekening gehouden met de mogelijk
heid dat een persoon beneden achttien jaren zich daaraan schuldig
maakt; er zijn zware misdrijven, die een kind niet pleegt, zelfs
feitelijk niet kan plegen.
Het voorwaardelijk karakter dezer straf is hierin gelegen , dat
zij alleen dan wordt voltrokken , indien de veroordeelde blijk
geeft, dat de op hem toegepaste dwaugopvoeding haar doel
heeft gemist, en wel. naar het bepaalde by het nieuw voorge
stelde art. SUfrii Wetboek van Strafvordering, door zich ge
durende de periode van dwangopvoeding zóó slecht te gedragen ,
dat voortzetting daarvan nutteloos is te achten , of door opnieuw
een strafbaar feit te plegen, dat tot zijne vervolging en onher
roepelijke schuldigverklaring leidt. Of dit strafbaar feit wordt
begaan nog tjjdens de dwangopvoeding of eerst nadat de voor
ziening van Regeeringswege in de opvoeding is geëindigd, doet
niet ter zake. Wordt eene der voorwaarden voor het ten uitvoer
leggen der gevangenisstraf vervuld nog vóór laatstbedoeld tijd
stip, dan is het noodig die voorziening van Regeeringswege
op te heffen alvorens de straf mag worden geëxecuteerd, want
dit laatste is volgens het nieuw voorgesteld art. 341 bis Wetboek
van Strafvordering eerst geoorloofd na het ingaan van den bn'
art. 39ter voorgeschreven proeftijd , die niet aanvangt zoolang
de schuldige ter beschikking van de Regeering blijft. Het
voorwaardelijk eindigen van de voorziening van Regeerings
wege in de opvoeding doet den proeftijd niet ingaan. Dan immers
is er mogelijkheid om de dwangopvoeding opnieuw toe te passen,
en zoolang een ander middel bestaat om te trachten den jeug
digen overtreder van de strafwet op den goeden weg terug te
brengen, blijve hij voor gevangenisstraf gespaard. Wat den duur
van den proeftijd betreft, moet den rechter eenige vrijheid wor
den gelaten in verband met de meerdere of mindere waarschijn
lijkheid , dat de dwangopvoeding op het vóór hem staande
individu goede resultaten zal opleveren, welke voor een deel
afhangt van den tijd , die daarvoor nog beschikbaar is. Naar
mate de schuldige jonger is kan de dwangopvoeding langer
worden voortgezet en zal dus met een korteren proeftijd kunnen
worden volstaan.
Is de proeftijd verstreken zonder dat de voorwaardelijke straf
wordt ten uitvoer gelegd, dan wordt deze laatste geacht te zijn
vervallen, ingevolge het eerste lid van art. 8 0 f ■ Ut. Hij ten
Handelingen der Staten-Generaal.
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uitvoerlegging van de straf bestaat er geen reden meer voor
de voortduring van den proeftijd ; vandaar het tweede lid van

art. Sdquater.

De mogelijkheid om de voorwaardelijke straf toe te passen
mag niet door den veroordeelde zelven worden opgeheven. Dit
zou echter het geval kunnen zijn indien hü tegen liet einde van
zijn proeftijd een strafbaar feit pleegt, hetwelk niet onher
roepelijk kan zijn berecht vóór dat einde, omdat art. Ml bit,
tweede lid, voor de executie dezer straf onherroepelijke schuldig
verklaring eischt aan een opnieuw gepleegd strafbaar feit; slecht
gedrag kan, indien dit niet van elders blijkt, niet als reden
worden aangenomen zoolang het vermoeden , dat de veroordeelde
een strafbaar feit beging, niet wettelijke zekerheid is geworden
door de onherroepelijke veroordeeling. Ten einde dezen ongewenschten toestand te voorkomen bepaalt het laatste lid van
art. dQqvater, dat de proeftijd wordt geschorst gedurende de
strafvervolging ter zake van dat later gepleegde feit.
[Ark 99qutnqnies). In dit artikel worden de onderscheidingen
aangegeven, naar welke de drie nieuwe hoofdstraffen voor jeug
dige personen mogen worden opgelegd voor het geval de rechter
meent, dat straf noodzakelijk is , en dus het kind niet aan zijne
ouders of voogden wordt teruggegeven en het niet ter opvoeding
ter beschikking van de Regeering wordt gesteld. Mij misdrijf
heeft de rechter de keus tusschen de drie straffen , behalve indien
de schuldige ouder is dan veertien jaren , in welk geval de be
risping is uitgesloten; voor personen van dien leeftijd , die een
misdrijf plegen, schijnt eene eenigs/.ins gevoelige straf wenschelijk.
Eerste overtreding wordt daarentegen juist altijd alleen met
berisping gestraft; in geval van recidive binnen zekeren tijd
na vroegere schuldigverklaring, aan welk feit ook, en zelfs al
werd toen geen straf toegepast, heeft de rechter de beschikking
ook over de beide andere straffen.
Tot toelichting van het vierde en het vijfde lid van dit artikel
wordt verwezen naar hetgeen boven in § 7, onder Geltlboetr.
bladz. 13, en onder Btritpinf, bladz. 1 1 , is gezegd.
Het laatste lid van het tegenwoordige art. 39 is hier over
genomen , aangevuld echter niet de uitsluiting ook van de bij
komende straf van plaatsing in eene Rijkswerkinrichting. Het
verblijf daar is zeker voor jeugdige personen even verderfelijk
als dat in eene gemeenschappelijke gevangenis. Er bestaat trou
wens geen behoefte aan deze bijkomende straf, waar de rechter
den schuldige naar de tuchtschool kan verwijzen.
(Jrll. SOameJ en 39«7</i«f). Waarom in enkele gevallen eene
voorwaardelijke veroordeeliug tot plaatsing in eene tuchtschool
niet kan gemist worden, is reeds boven in § 7, onder Rtritpim§,
bladz. 11 en 12, aangetoond. Waar de rechter van oordeel
i s , dat het kind niet ingevolge art. 38 aan zijne ouders of
voogden mag worden teruggegeven zonder toepassing van eenige
straf, en ook geen dwangopvoeding mag worden toegepast, dat
elke andere onmiddellijk te executeeren straf dan berisping te
zwaar zou zijn, en toch het bereiken van het beoogde effect
met de berisping alléén twijfelachtig is. kan de voorwaardelijke
veroordeeling tot plaatsing in een tuchtschool een voldoenden
waarborg opleveren, dat de berisping ook doel zal treffen. En
waar berisping, hoewel in het gegeven geval de eenig geoor
loofde straf, niet kan worden opgelegd, omdat de schuldige
blijft ontkennen, is de voorwaardelijke veroordeeling het eenige
middel om den jeugdigen delinquent van verder kwaaddoen
terug te houden, maar tevens een middel, dat met vertrouwen
mag worden aangewend.
Gedurende een door den rechter te bepalen proeftijd, waarvan
de langste duur wegens het veel minder ernstig vergrijp wat
korter kan gesneld worden dan die bij voorwaardelijke veroor
deeling tot gevangenisstraf na dwangopvoeding, hangt den ver
oordeelde steeds de uitvoering van de straf boven het hoofd en
de gedachte daaraan zal hem allicht tot inkeer brengen.
Ten aanzien van het maximum der voorwaardelijk op te leg
gen straf van plaatsing in eeue tuchtschool geldt het bepaalde
bij art. 27 bis. Daar berisping als straf op een misdrijf alleen
toepasselijk is op kinderen beneden veertien jaren, is dus in dit
geval het maximum zes maanden ; bij de in art. 27 bis genoemde
ernstige overtredingen is het niaximum tot veertien jaren even
eens zes maanden, voor ouderen eenjaar, terwijl het bij gerin
gere overtredingen naar dezelfde onderscheiding van den leeftijd
drie of zes maanden bedraagt.
Volgens het nieuw voorgesteld»! art. 341 Ml Wetboek van
Strafvordering wordt deze voorwaardelijk opgelegde straf alleen
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geëxecuteerd indien de veroordeelde 11:1 den aanvang en vóór nen worden gegeven en zich tot het intreden zijner meerderhet einde van zijn proeftijd opnieuw aan eenig strafbaar feit jarigheid buiten het bereik der justitie weet te houden; van een
onherroepelijk mocht zijn schuldig verklaard.
eindigen der voorziening van Kegeeringswege in zy'n opvoeding
Art. 2Ö$êptte$ vindt zijne toelichting in hetgeen ad artt. 39/er zou dan geeu sprake kunnen zijn, en het tijdstip van beginnen
eu dat van eindigeu van den proeftijd, alsmede die der veren 'tiOqunter in line is uangeteekend.
jaring der voorwaardelijk opgelegde straf zouden dan niet zy'n
12". en 13". (Artt. 45 rn 49). Daar voor de straf van beris- aan te geven. Deze toevoeging aan art. 77 voorziet in dit geval.
ping geen graden van meerdere of mindere zwaarte zijn te
18'. (Art. 77bis). Rekening houdende met den moreelen inbepalen , moet voor haar niet betrekking tot poging en mede- druk, is het eenerzijds — hoofdzakelijk daarom — noodig, ook
plichtigheid hetzelfde gelden wat het laatste lid van het tegen- ten opzichte van jeugdige personen de bijkomende straf van
woordig art. 45 en het voorlaatste van art. 49 reeds omtrent de verbeurdverklaring met de vervangende dwangmaatregelen of
bijkomende straffen verklaren.
straffen, zooveel noodig gewijzigd , in het algemeen toepasselijk
I ii verband met het laatste lid van art. 3'J/ ui w/nies geldt het- te stellen , doch is het anderzijds noodig de vervangende straf
geen hier omtrent bijkomende straffen is bepaald ten aanzien (plaatsing in een tuchtschool) op hen slechts toe te passen , wan-,
van een persoon beueden achttien jaren alleen voor de bijko- neer zij goeden grond heeft en doel kan treffeu. Dit nu kan
mende straf van verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen. niet zijn , wanneer de jeugdige delinquent vau goeden wil doch
niet bij machte is, om de voorwerpen uit te leveren of het ge14°. (Art. 70). Voor jeugdige personen vooral is het wen- schatte bedrag te betalen; men denke slechts aan in verschelijk, dat tusschen het plegen van het feit en de vervolging zekerde bewaring stelling met zich onmiddelijk daarbij aansluien tle straf niet te lange tijd verloope. Wie op jeugdigen leef- tende overbrenging naar tuchtschool of rijksopvoedingsgesticht,
tijd tegen de strafwet zondigt is nog niet altijd strafwaardig, aan in bezit neming der voorwerpen door tot afgifte niet genegen
maar voor een dergelijk persoon is niet alleen in de straf zelf ouders. Voor dat geval doet derhalve dit artikel de uitvoering
maai reeds in de strafvervolging tot zekere hoogte een straf der vervangende straf achterwege blijven.
gelegen. Deze nu nog aan te vangen lang nadat het feit is
gepleegd, als het wellicht reeds geheel vergeten is, zou geen
Hooi DSTUK II.
nut hebben en integendeel veelal verkeerd werken. En wie indertijd wel straf had verdiend heeft zich sedert misschien geWetboek van Strafvorde: ing.
beterd, en voor hem bestaat geen behoefte meer aan straf, terwijl degene, die bleef volharden in het kwaad spoedig genoeg
1°. (Art. 0). In § fi dezer Memorie, bladz. 9 , werd gewezen
toch in handen van den rechter zal vallen, ook zonder (lateen op de voorkeur, welke dwangopvoeding door particulieren verreeds lang geleden gepleegd feit daartoe als middel wordt ge- dient boven dwangopvoeding door den Staat, ook zelfs al geldt
bruikt.
zij een jeugdigen overtreder van de strafwet. Daarbij werd in
Het gaat in elk geval niet aan iemand geruimen ty'd na zijne deuzelfden gedachteugang voor den strafrechter de vrijheid vermeerderjarigheid, althans als hy volwassen is geworden , nog dedigd om , vóór hij zijn oordeel uitspreekt in eene bij hem
terecht te stellen voor hetgeen hij als kind of jongeling misdeed. aanhangig gemaakte vervolging van een jeugdigen persoon,
Voor jeugdige personen zijn daarom de by art. 70 bepaalde eene beslissing te doen uitlokken over de vraag , of niet in het
verjaringstermijnen veel te lang. Een nieuw aan dat artikel toe gegeven geval aanleiding bestaat voor outheffing of ontzeiting
te voegen lid brengt die voor hen tot een derde van den duur vau het ouderlijk gezag. De hier voorgestelde bijvoeging tot
terug en sluit den termijn , die zich over den drie eu twintig- art. 6 Wetboek van .Strafvordering geeft den strafrechter de
jarigen leeftijd zou kannen uitstrekken, in elk geval met het gelegenheid daartoe.
In-reiken van dien leeftijd af.
De schorsing van het strafgeding wordt alleen toegestaan,
indien tot ontheffing of ontzetting van het ouderlijk gezag reeds
15'. (Art. 74). Door de bij art. SdquinqHtm aan den rechter de vereischte eerste stap is gedaan; zonder deze zou de schorgelaten keuze tusscheu geldboete, berisping en plaatsing in eene sing geeu ander gevolg hebben dan het bestendigen vau een
tuchtschool bij alle overtredingen, waarop niet alleen berisping voor het kind verderfelijken toestand. Intusschen is het duideis gesteld , is er voor jeugdige personen feitelijk geene overtre- lijk , dat de strafrechter wel eenigen invloed kan uitoefenen op
ding, die beantwoordt aan de eischen van art. 74 voor de vrij- het doen van dien eersten stap, bijv. door het openbaar ministerie,
willige betaling van het maximum. Toch komt eene bijvoeging dat ongetwijfeld , als er gegronde redenen voor bestaan , daartoe
als hier wordt voorgesteld wenschelijk voor, ten einde de ver- bereid zal zijn; vooral waar het belang vau het kind op den voorkeerde opvatting te verhinderen , dat de toepassing van art. 74 grond staat is samenwerking tusschen openbaar ministerie eu
ook ten aanzien van jeugdige personen zou geoorloofd zijn den rechter ter behartiging van dat belang te verwachten. Volgt
indien in het overtreden artikel van het derde boek van het dan de ontheffing of de ontzetting dan zal veelal de strafverWetboek van Strafrecht of van eene bijzondere wet alleen geld- volging verder achterwege kunnen blijven. Ook in verband hierboete als hoofdstraf is bedreigd.
mede wordt deu rechter bij een nieuw vijfde lid van art. 127
Wetboek van Strafvordering de bevoegdheid gegeven tot buiten
lü'. (Art. 70). Voor de hier voorgestelde toevoeging gelden vervolging stellen van een jeugdigen beklaagde , ook al is er
in hoofdzaak dezelfde reden , die bij art. 70 zijn aangevoerd , recht tot strafvervolging aanwezig en al is er voldoende aandoch in nog sterkere mate. De eenmaal opgelegde straf moet op wijzing vau schuld. (Zie verder in dit hoofdstuk , ad I8um).
jeugdige personen zoodra mogelijk worden toegepast; geschiedt
2'. en 5°. (Art. 45 eu 79). Het voorschrift van het aan art. 43
dit eerst vele jaren later dan werkt zij veelal schadelijk en is toe te voegen tweede en het aan art. 79 toe te voegen vierde
althans dikwijls overbodig geworden. Daarenboven gaat het lid vindt zijn toelichting in hetgeen hieronder sub 13''. (art 108)
niet aan een persoon boven drie en twintig jaren nog te straffen wordt opgemerkt.
met berisping of plaatsing in een tuchtschool voor hetgeen hij
;ils kind misdeed. Vandaar de tweede zinsnede van het nieuwe
3°., 4°. en(5\ (Art. 01, 606tsen79M>). Aan de ouders of voogden
vierde lid , waardoor de verjaringstermijn in elk geval als ver- van een jeugdigen verdachte behoort een zekere invloed te
streken wordt aangemerkt op den d a g . waarop de veroordeelde worden toegekend bij de behandeling der strafvervolging. Zij
wegens een feit, begaan vóór lift einde van zijn achttiende jaar , moeten ervaren, dat hun kind niet aan de wrekende hand der
den leeftijd van drie en twintig jaren bereikt.
justitie is overgeleverd, maar dat het allereerst om de zedelijke
De gronden , die voor verkorting van den verjaringstermijn verbetering van den jeugdigen delinquent, om zijn maatschappeder opgelegde straf ten opzichte van jeugdige personen pleiten . lijke toekomst, om zijn algemeen welzijn te doen is. Aan den
gelden niet in het bijzondere geval van art. 39/cc. Vandaar het anderen kant moet het kind zelf ondervinden, dat het niet vernieuwe vijfde lid, dat den gewonen termijn vau verjaring toe- stoken wordt van den natuurlijken bijstand van zijne ouders of
passelijk stelt oi) de ten uitvoerlegging der ingevolge dat artikel van degenen, die de plaats van deze innemen, ook al wordt
opgelegde straf.
het wegens hetgeen het misdreef voor den rechter gebracht.
Eindelijk is voor de justitie zelve de mogelijkheid van raad17". {Art. 77). Het zal kunnen voorkomen , dat een minder- pleging van ouders of voogden , ook al worden deze niet als
jarige, tegen wien een uitspraak als bedoeld bij art 39 Ier is ge- getuigen gedagvaard, van groot gewicht ten einde de vooreen
vallen . zich uit de voeten weet te maken , TOOT dat uitvoering juist oordeel noodzakelijke gegevens te verkrijgen omtrent den
aan het bevel tot ter-beschikking-stelling der Kegeering is kun- jeugdigen persoon. Vandaar dat wordt voorgesteld den ouders
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of voogden de bevoegdheid en de gelegenheid te geven bij elk
verhoor tegenwoordig te snjn, voor zoover zulks in een gegeven
geval niet strijdig wordt geacht met de oefening eener goede
justitie. Indien die tegenwoordigheid gevaar oplevert voor het
tot klaarheid brengen der zaak kan een verhoor ook zonder
bijzijn van ouders of voogden plaats hebben. Zijn deze tegen
woordig , dan behooren zjj ook het recht te hebben naar aan
leiding der afgelegde verklaringen datgene aan te voeren wat
tot verdediging van hun kind of pupil kan strekken.
Dezelfde regeling verdient aanbeveling voor wat betreft de
toelating van ouders of voogden tot den jeugdige verdachte of
beklaagde, die zich in verzekerde bewaring b e v i n d t , natuurlijk
onder de noodige waarborgen tegen misbruiken. Indien een
kind plotseling aan zijn tehuis is o n t r u k t en in voor hem geheel
vreemde omgeving is o v e r g e b r a c h t , heeft het uit den aard der
■aak behoefte nu en dan zijne ouders of voogden te kunnen
s p r e k e n , opdat het niet in te sterke mate de nadeelen van dien
nieuwen toestand gevoele. Deze eisch van menschelijkheid dwingt
zelfs zóó s t e r k , dat bij weigering van t o e g a n g d o o r den rechter
commissaris beroep op de rechtbank moet openstaan.
In het geheele strafproces is het kind zóó weinig als zelf
standig handelend individu te beschouwen, dat het wensehehjk
voorkomt de voor hem bestemde dagvaardingen in elk geval
aan zyue verzorgers te doen geschieden, waardoor deze dan ook
terstond weten , dat eene strafvervolging wordt ingesteld , waar
van zjj anders onkundig zouden kunnen blijven.
Indien het kind bij hen i n w o o n t , kan met beteekeuing aan
die verzorgers worden volstaan; ingeval het niet bij hen inwoont,
behoort zy zekerheidshalve bovendien aan hem zelven te ge
schieden.

veroorlooft.

Eene

uitbreiding

van ile wettelijke

mogelijkheid

daartoe zal dus van (lic zijde zeer zeker met ingenomenheid
worden begroet.
De regeling van dit onderwerp by bet nieuwe a r t . 85 bis ia
gelijk aan d i e , thans ingevolge art. 132 Wetboek van Strafvor
dering voor de toevoeging van een rechtsgeleerden raadsman
bestaande, met dit van zelf sprekend onderscheid , dat de toe
voeging van eeu vertegenwoordiger niet afhankelijk zal zijn
van het zich in verzekerde bewaring bevinden van den betrokken
persoon.
8'. {Art 86.) Gevangenneming en gevangenhouding zijn in
liet Wetboek van Strafvordering afhankelijk gesteld o. a. van
liet maximum der tegen het te laste gelegde misdrijf bedreigde
gevangenisstraf.
De o m s t a n d i g h e i d , dat het ontwerp de ge
vangenisstraf voor j e u g d i g e personen in den regel wil ver
vangen zien door andere hoofdstraffen en — waar het nog ge
vangenisstraf toelaat — het gewone maximum tot de helft t e r u g 
brengt . mag niet van invloed zijn op de mogelijkheid om van
personen beneden achttien j a r e n , die vervolgd worden wegens
een misdrijf, waarop als maximum in het Tweede Boek van het
Wetboe! van Strafrecht of in eeuige bijzondere wet eenc ge
vangenisstraf van vier j a r e n of meer is gesteld, de g e v a n g e n n e m i n g
te bevelen. Ten einde dienaangaande allen twijfel te voorkomen
strekt de toevoeging aan art. 86 Wetboek van Strafvordering
van een vierde lid , bepalende dat voor de toepassing van dit
artikel geen rekening wordt gehouden met de andere of lagere
straffen ,• voor jeugdige personen bij dit ontwerp ingevoerd.
9'. en 10°. .lilt. 93 en 95.) Voor de hier voorgestelde bepa
lingen geldt dezelfde grond als voor de sub 3". behandelde toe
voeging aan art. Gl (zie b o v e n , ad S n m , luin en 6um van dit
Hoofdstuk, in fine.)

7". {Arl.Söbis.) Daargelaten de vraag, of in het algemeen rechts
kundige bijstand reeds gedurende de instructie zonder bezwaar
11". {Art. 95 bis.) De t a a k , welke voor den bij art. 85 bis
kan worden toegelaten, kan ten opzichte van jeugdige personen
bedoelden
vertegenwoordiger is weggelegd en in de toelichting
tegen zoodanigen bijstand ook in dat tijdperk der strafvervol
ging geen ernstige bedenking rijzen. Integendeel is het raad tot dat artikel is aangeduid, brengt m e d e , dat hij de bevoegd
zaam , dat naast het openbaar ministerie, h e t w e l k , hoezeer ook heden bezitte, hem bij het onderhavige artikel toegekend. De
bezield met de gedachte om tegenover jeugdige personen zijn omschrijving daarvan is ontleend aan art. 134, haudeleude van
gewone rol van publiek aanklager te verwisselen tegen die van den raadsman.
Het kan noodzakelijk zijn een verhoor buiten tegenwoordig
openbaar beschermer van het tot kwaad vervallen kind, toch nit
den aard van zijn ambt op toepassing van de strafwet bedacht heid van den vertegenwoordiger af te nemen en dezen den toe
zal blijven, eene andere autoriteit o p t r e d e , die uitsluitend gang tot den beklaagde te ontzeggen. Ook hierin voorziet dit
voor de belangen van den jeugdigen verdachte heeft te waken , artikel. Voor het laatste lid van dit nieuwe artikel zij verwezen
de toepassing van die rechtsmiddelen kan vragen, welke het meest naar hetgeen ad artt. 93 en 95 hierboven is aangeteekend. Het
aan het werkelijke doel der strafvervolging zullen beantwoor voorschrift maakt in verschillende volgende artikelen van het
den , kan opkomen voor de inachtneming van alle wettelijke waar Wetboek . waar aan den beklaagde zekere bevoegdheden worden
b o r g e n , gegeven ter verzekering vau eene goede r e c h t v a a r d i g e . verleend, verwijzing naar art. 95 bis noodzakelijk.
en doeltreffende justitie. W a a r het tot zelfstandig handelen
12". {Art. 100.) Zie voor de toelichting van dit voorschrift
onbekwame kind geplaatst is tegenover de wel naar waarheid boven ^ 9 , protts-orde . 3 " . , bladz. 15.
zoekende maar in de oogeu van dat kind veel meer tot straffen
13'. (.7/7. 10S.) Al kan ten aanzien vau jeugdige personen
geroepen rechterlijke macht, kan het niet anders dan u u t t i g zijn,
dat het in zijne nabijheid een deskundig verdediger wet e . gelijkelijk als ten aanzien van volwassenen noodzakelijkheid tot
niet van zyu beweerde onschuld — tenzij inderdaad geen schuld gerangeneming bestaan . daarom is het niet noodig een beklaagde
bestaat — maar toch van zijn recht en zijn belang. De ouders beneden achttien jaren in eene gewone gevangenis in te sluiten.
of voogden , van hoeveel gewicht hunne tegenwoordigheid ook Het belang >an dezen kan zelfs v o r d e r e n , dat op andere
moge z y n , zullen in verreweg de meeste gevallen niet in staat wij/e worde gewaakt tegen zijne vlucht of tegen benadeeling
zijn de taak te vervullen , die hier voor een bijzonderen rechts van de maatschappelijke veiligheid, welke uit voortduring
geleerden vertegenwoordiger is weggelegd , en daarenboven zullen van zijne vrijheid zou k u n n e n voortvloeien. Voor .jongeren
die personen door h u n n e maatschappelijke omstandigheden niet vooral is de gevangenis ongeschikt, omdat daar niet zoo
altyd en overal h u n van een strafbaar feit verdacht kind ter danig toezicht op hen kan worden uitgeoefend als zij wegens hunnen
leeftijd behoeven, en ook voor ouderen zal het weusehelijk zijn
zijde kunnen staan.
W a a r zich de behoefte inzonderheid aan een rechtskundigen h e n , indien zulks mogelijk i s , niet niet de gevangenis te doen
vertegenwoordiger doet gevoelen is de keuze van zelf beperkt kennis maken. Daarom wordt vrijheid gelaten bij het bevel van
tot de advocaten en procureurs. Aan deze wordt hier eeu nieuwe gevangenneming eene andere plaats aan te wijzen. waar de
en waarlijk niet gemakkelijk te vervullen plicht opgelegd, maar jeugdige beklaagde zal worden gebracht. Als zoodanig kan zijn
de ondergeteekende meent te mogen vertrouwen, dat de Neder- eigen woning of het g e s t i c h t , waarin hij verblijft, in aanmer
landsche balie het zich tot een eervolle en hoogst loonende taak king komen en anders eene andere plaats , die tot het in ver
zal rekenen in dezen tot bescherming der jeugd en daardoor tot zekerde bewaring stellen geschikt i s , bijv. eene politie-bewaarheil van de toekomstige burgers van den Staat en dus ten bate plaats.
In elk geval m o e t e n , indien niet van eene gevangenis wordt
van maatschappij en vaderland werkzaam te zijn. Voor dat ver
trouwen staat niet alleen de goede naam der Neilerlandsclie balie gebruik g e m a a k t , bij het bevel zelf zoodanige voorschriften
b o r g , maar zelfs reeds eeu daad van haar zelve, die getuigt van worden gegeven als noodig zijn tot verzekering . dat de beklaagde
inzicht in het groote b e l a n g , hetwelk het hier g e l d t , en van den niet outsnappe en dat op hem het voor zijnen leeftijd en zijne
wil om het met opoffering vau tijd en kennis te behartigen. Reeds geaardheid passende toezicht worde uitgeoefend ; hiermede kan
in meerdere plaatsen van ons land heeft immers de balie zich vrij een bepaald persoon worden b e l a s t , gelijk de bijvoeging sub IJ ..
willig aangegord en tot genootschappen vereenigd om jeugdige in art. 109, eerste l i d , voorgesteld, aantoont.
p e r s o n e n , die van strafbare feiten verdacht worden e n deswege
vervolgd , haar hulp en haren steun te bieden bij de rechter
16". {Art. 124/'/*.) Waar een beklaagde beneden achttien jaren
lijke behandeling voor zoover de tegenwoordige wetgeving zulks niet tot zelfstandig handelen in rechten bevoegd is te achten
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deze en niet Je beklaagde zelf beoordeelen en beslissen ofeene
memorie, als bij urt. 11*.* bedoeld, zal worden ingeleverd,
Aan den liij artt. 12n—124 bedoelden raadsman ia de behoefte
vervallen door de toevoeging van een vertegenwoordiger; deze
doet wat anders de raadsman zou kunnen verrichten
IS'.

(Arl. 127.)

H e t kan

wenschelijk

zijn eenen jeugdigen

beklaagde zelfs de verdere behandeling der tegen hem inge
stelde ■trafrerrolging te besparen, indien de rechter overtuigd
is, dat in het gegeven geval noch straf, noch dwangopvoeding
noodig of nuttig kan zijn en de zaak dus tocb zal eindigen met
de teruggave van het kind aan zijne o u d e n oi' voogden , bestaat
er geen reden de vervolging verder voort te zetten. Evenzeer
kan daartoe geen reden bestaan, i n d e n inmiddels, door ont
zetting of ontheffing van het ouderlijk g e z a g , de verdere zorg
voor het kind aan een ander is opgedragen.
21 . (Arl. 132.) n. H e t ligt voor de hand dat hij, die reeds ge
durende de instructie den jeugdigen beklaagde ter zyde stond
en dus meer dan iedere andere advocaat met hem zei ven e n met
zijne omstandigheden en met het onderwerp der strafvervolging
bekend i s , ook als raadsman worde toegevoegd, waar die toe
voeging ingevolge art. 132 Wetboek van Strafvordering moet
geschieden. Mede met het oog op de weuscbelijkheid van con
tinuïteit in den persoon van den toegeroegden rechtsgeleerde,
ook op de terechtzitting , werd bn' art. 85 bis de keuze van den
vertegenwoordiger beperkt tot advocaten en procureurs.
Toch zou een imperatief en absoluut voorschrift h i e r verkeerd
z i j n . omdat zich gedurende de vertegenwoordiging feiten k u n n e n
voordoen , die de vervanging van den daarmede belasten advo
caat door een ander raadzaam doen achten.
I>. Dat, waar sprake is van de vervanging van den toegevoegden door een gekozen r a a d s m a n , n i e t de jeugdige beklaagde m a a r
zijne ouders of voogden hebben te beslissen, is een noodzakelijk
gevolg van de in dit ontwerp meermalen op den voorgron 1 ge
stelde onmondigheid van een persoon heneden achttien jaren.
Indien de vertegenwoordiger niet verder als raadsman in ('e
strafzaak werkzaam blijft, houden zijne bemoeiingen op door de
toevoeging of de keuze zelve van een derde als raadsman. W a a r
echter geen termen zijn tot toevoeging van een r a a d n n a n en
ook geen gekozen raadsman o p t r e e d t , blijft de vertegenwoor
diger als zoodanig werkzaam.
23".—26". (Arll. 1 4 0 . 141 , 145 PII 146.1 De bij deze artikelen
voorgestelde bijvoegingen berusten weder op de omstandigheid ,
dat een persoon beneden achttien jaren niet bevoegd kan be
schouwd worden tot het verrichten van rechtshandelingen : daar
voor heeft hij een raadsman en anders een vertegen woorder.

Beteekeningen enz. aan aoodanigen beklaagde zouden dus geen
zin hebben . maar belmoren aan zijnen raadsman of zijnen ver
tegenwoordiger te worden gedaan en — o p d a t deze op de hoogte
blijven van den loop der zaak — tevens aan zijne ouders of
voogden.
27"'. (Arl. 149W»), In § 0 , Prmrs-orüe, 4 ° . , bladz. 5 , dezer
Memorie is reeds de noodzakelijkheid van uitsluiting van open
bare behandeling bij de herechting van kinderen en jeugdige
personen aangetoond. Behalve dat het onderzoek dikwerf moet
loopen over tal van bijzonderheden uit het intieme leven van
verschillende niet strafbare p e r s e n e n , die niet aan openbare
kritiek mogen worden prijs gegeven , is er nog een gewichtige
r e d e n , die voor niet-openbaarheid p l e i t , en wel eene ontleend
aan een misschien wel strafbaar persoon , aan het terechtge
stelde kind zelf. Dit mag niet worden gemaakt tot het voor
werp van spotlust en plagerij van zoovelen, die de openbare
terechtzittingen bijwonen enkel uit eene verkeerde nieuwsgie
righeid , uit een verlangen om vooral het slechte in den menseh
te zien , uit een zucht naar schandaal. Deze lieden v.ijn maar
al te zeer geneigd het daar gehoorde aan te wenden op eene
wijze, die den jeugdigen persoon en zijne betrekkingen slechts
grieven kan en waardoor de terechtgestelde vaak nog in zijn
volgend leven wordt benadeeld, ook al heeft hij zich sedert ge
heel ten goede gekeerd.
28*. (Arl. 15<».) Daar het voor den' rechter hij de bepaling
van zijn oordeel van het hoogste gewicht i s , dat bij den j e u g 
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dig! n beklaagde ziet en hoort en zooveel mogelijk van hem een
persoonlijken indruk verkrijgt, is de verschijning van dien be
klaagde in persoon ter terechtzitting Tan veel n u t en voor dezen
zelven , en voor eene goede justitie. De uitzondering van het
eerste lid van dit artikel op den regel van persoonlijke ver
schijning, d i e . aangezien voor jeugdige personen geen gevan
genisstraf oj) het gepleegde feit is bedreigd , voor deze steeds
zou gelden , moet voor hen dus uitdrukkelijk buiten werking
worden gesteld.
[ntnaschen bestaat de mogelijkheid, dat de in vrijheid zijude
beklaagde, ondanks het bevel om in persoon te verschijnen,
loch afwezig blijft, welke is voorzien bij art. 3 6 4 , tweede lid,
Wetboek van Strafvordering. H e t daar gegeven middel van
verstek mag echter ten aanzien van .jeugdige personen slechts
in de uiter>te noodzakelijkheid worden toegepast. Om deze reden
wordt hier bevoegdheid verleend om tegen een beklaagde be
neden achttien jaren een bevel van medebreuging af te geven
tegen een voor de nadere terechtzitting te bepalen dag. Eerst
wanneer dat bevel feitelijk niet kan worden uitgevoerd , door
dien de betrokken persoon niet te vinden i s , mag verstek wor
den verleend.
29'. (Art. 1526M). Uit de«omschriJving van de taak van den
vertegenwoordiger sub 5 ' . van dit hoofdstuk dezer Memorie volgt
r e e d s , dat hij bij de behandeling van de zaak ter terechtzitting
de plaats moet i n n e m e n , die in den vierden en den vijfden Titel
van het Wetboek aan den raadsman van den beklaagde —
voor het geval laatstgenoemde een raadsman heeft — is toebe
deeld. Die plaats komt den vertegenwoordiger uatuurlijk alleen
toe hij gebreke van eenen r a a d s m a n ; anders treedt deze zelf op.
30 . (Arl. 162.) Evenals voor den rechter-commissaris de
tegenwoordigheid van ouders of voogden gewenscht is ter ver
krijging van de noodige gegevens omtrent den vervolgden
jeugdigen p e r s o o n , is h u n n e verschijning ter terechtzitting van
gewicht. Gedurende de voorloopige iuformatiën en de instructie
is den ouders of voogden alleen de bevoegdheid gegeven de
verhooren van verdachte en getuigen bij te w o n e n , doch is
hun met het oog op h u n n e n maatschappelijken of huiselijkeu
werkkring niet de verplichting daartoe opgelegd, behoudens
natuurlijk het geval dat zij als getuigen zijn gedagvaard. Ter
terechtzitting zijn zg tot verschijning evenwel verplicht, waar
tegen minder bezwaar kan bestaan omdat hier slechts voor
éénmaal beslag op h u n n e n tijd wordt gelegd. Hier is hunne
tegenwoordigheid voor het college, dat straks over het lot van
hun kind of pupil zal beslissen, nog meer noodig dan voor den
rechter-commissaris, terwijl door h u n n e verschijning v o o r d a t
college bovendien nog de leemten kunnen worden aangevuld ,
die het gevolg mochten zijn van hun afwezig blijven voor den
rechter-commissaris. Vandaar dat zij ter terechtzitting als ge
wone getuigen worden gedagvaard met al de gevolgen van
d i e n . behalve dat de ouders en ook de voogden, als zij verkeeren in een der gevallen van art. 102, eerste l i d , niet onder
eede worden gehoord.
W a a r het te doen is om inlichtingen omtrent opvoeding,
karakter , ontwikkeling en doorgaand gedrag van eenen jeugdigen
beklaagde, is ook aan de verklaringen van werkgevers of werk
bazen en van onderwijzers groote waarde te hechten ; hunne
dagvaarding als getuigen wordt daarom eveneens als regel ge
steld.
Daar al de hier bedoelde personen bij uitstek en boven anderen
in staat zijn de gewenschte inlichtingen te verschaffen kan het
hun niet vergund worden zich te verschoonen op grond van
bloed- of aanverwantschap.
3 1 ' . (Art. 214.) Hij de regeling van dit ontwerp is schuldig
verklaring zeer wel mogelijk zonder dat straf wordt opgelegTl.
Het ontwerp wil j u i s t door de artt. 38 en 39 den rechter vrij
heid laten om ook op een schuldig verklaarde geen straf t<>e
te passen. Een voorbehoud omtrent het bepaalde bij die artikelen
kan dus hier niet worden gemist.
3 2 . (.1/7. 220.) Ook bij veroordeeling van een jeugdigen
beklaagde wegens een strafbaar feit, vermeld in art. St?, kan
het uit den aard der zaak noodig zijn te bevelen, dat hij in
vrijheid zal worden gesteld, namelijk indien hy alleen voorwaar
delijk wordt veroordeeld . met ter beschikking stelling van de

Regeering, tot gevangenisstraf, of in het geval Tan art. 99 temt»
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Wetboek van Strafrecht tot plaatsing in eene tuchtschool. Dienovereenkomstig is dit artikel aangevuld.

de rechtbank en het gerechtshof (zie ad 28um van dit hoofdstuk
dezer Memorie , blz. 27 en 28). Evenzoo is de onder b voorgestelde
bijvoeging een gevolg van de bepalingen van het nieuwe
art. 252 ter.

33". (Arl. 230). Hij do behandeling in hooger beroep, hetzij
voor het gerechtshof, hetzij voor de rechtbank, en waar bij
verstek werd veroordeeld, is een beklaagde beneden achttien
jaren evenzeer tot rechtshandelingen onbevoegd te achten als
bij die in eersten aanleg. Op liet voetspoor van verschillende
bepalingen, in den vierden Titel voorgesteld, wordt daarom
hier een algemeen voorschrift ingelaseht, houdende overbrenging
van de bevoegdheden , in den regel aan den beklaagde toekomende , in geval deze den leeltijd van achttien jaren nog niet
heeft bereikt, op zijnen raadsman of vertegenwoordiger.

40'. (Arl. 257.) Deze wijziging heeft ten doel ook voor het
kantongerecht een jeugdigen beklaagde niet in het openbaar
terecht te stellen.

34°. (/Irl. 235). Hangende het hooger beroep kunnen dezeilde redenen gelden als ad art. 108, sub 11". van dit hoofdstuk
dezer Memorie werden aangevoerd voor de wenschelijkheid om
een jeugdigen beklaagde elders dan in eene gevangenis in verzekerde bewaring te stellen.

41°. (Arl. 265).
meer de plaatsing
doch, in de plaats
de Begeering kan
gewijzigd.

35". (Art. 23(5.) De toevoeging aan art. 132 van eenige nieuwe
leden maakt wijziging van het voorlaatste lid van art. 236
noodzakelijk.

42'. {Art. 266). De eente verandering werd geboden door
dezelfde omstandigheid als sub 39'. werd vermeld. De wijziging
b houdt ten deele eveneens daarmede verband en voorziet verder
in het geval dat men verzet wenscht te doen tegen eene veroordeeling tot plaatsiug in eene tuchtschool.

36". (Arl. 239.) Ook in hooger beroep behoort de zaak van
een jeugdige beklaagde in eene uiet-openbare terechtzitting te
worden behandeld.
37". (Arl. 252 bit en 252/cr). Dezelfde redenen, die voor de bijvoeging van een vijfde lid aan art. 127 zijn aangevoerd (zie ad 18 uin
van dit hoofdstuk dezer memorie, bladz. 26) gelden voor de
hier, als art. 2526Ü, voorgestelde bepaling. Daar in zaken, voor
het kantongerecht aan te brengen, de kantonrechter niet vooraf
gemengd pleegt te worden, bij gemis van rechtsingang, moest
hier een middel worden gevonden om den rechter vóór het uitbrengen van de dagvaarding over het al of niet wenscbelijke daarvan
te doen oordeelen. Het nieuwe artikel stelt daartoe voor een
verbod van beteekening van de dagvaarding aan een jeugdig
persoon zoolang de kantonrechter niet zijn visum op dat stuk
beeft gesteld. Oordeelt deze rechter, dat het algemeen belang of het persoonlijk belang van den beklaagde diens buiten
vervolging stelling raadzaam maakt, dan is hij bevoegd het
door het openbaar ministerie gevraagde visum te weigeren, mits
hij van de reden daartoe op de dagvaarding doe blijken ; dit
laatste is noodig opdat het Openbaar Ministerie, waar het zelf
meende de zaak te moeten vervolgen, ontslagen worde van de
verantwoordelijkheid voor het ter zijde leggen van het procesverbaal.
De gronden die in de toelichting van art. 85 bis (zie ad 7 um
van dit hoofdstuk dezer Memorie, bladz. 24) voor den daar
bedoelden bijstand zijn aangevoerd, gelden in hoofdzaak
evenzeer ten opzichte van het kind, dat voor het kantongerecht
terecht staat. Ook hier is het wenschclijk, dat naast het Openbaar Ministerie een andere autoriteit optrede, die uitsluitend
voor de belaugen van den jeugdigen beklaagde heeft te waken.
Echter maakt de meer eenvoudige, eigenaardige behandeling
der hier te berechten zaken een specifiek rechtsgeleerden bijstand
minder noodig. Trouwens den advocaten en procureurs, op wie
het verleeuen hiervan zou moeten neerkomen . wordt bij dit
ontwerp ten behoeve van den bijstand van het kind in rechtbank- en hofzaken reeds een taak toegedacht, die tot het opleggen
van een verplichting tot bijstand voor het kantongerecht geen
vrijheid laat. Zonder nu advocaten en procureurs, die zich
eventueel hunnerzijds als zoodanig beschikbaar mochten willen
stellen uit te sluiten. kan en moet derhalve het verleenen van
dezen bijstand worden opgedragen aan een andere categorie van
geschikt te achten personen. Als zoodanig schijnen leden der
voogdijraden, omschreven in de tweede afdeeling A van titel XV
van het Burgerlijk Wetboek , zooals dat luidt volgens het meervernielde wij/.igingsontwerp, ingevolge de positie en den werkkring
van deze lichamen de aangewezen personen.
Hij de regeling der toevoeging van dezen vertegenwoordiger
zijn de voorschriften voor den bijstand van art. 85 bis zooveel
mogelijk gevolgd.
38'. (Arl. 253.) De hier onder a voorgestelde bijvoeging is
een noodzakelijk gevolg van de bepaling van het nieuwe derde
lid van art. 150. Voor den kantonrechter is de persoonlijke verschijning van den jeugdigen beklaagde even gewenscht als voor
Handelingen der Staten-öeneraal.
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30". [Art. 256.) De toevoeging van een nieuw vierde lid aan
art. 230, hetwelk ook op het hooger beroep van vonnissen van
kantongerechten van toepassing moet zijn, maakt deze wijziging
noodzakelijk.

Daar ingevolge dit ontwerp de rechter niet
in een Uyksopvoedingsgestieht kan gelasten
daarvan, den schuldige ter beschikking van
stellen , wordt dit artikel dienovereenkomstig

43°. {Afi. 341/»is). Na hetgeen dienaangaande boven is opgemerkt in verband met art. 39/cr en art. 8wwi*ai van liet Wetb.
v. Strafrecht (Hoofdstuk I dezer Memorie, bladz. 21 en 22)
behoeft dit artikel, behoudens de laatste zinsnede , geen nadere
toelichting: dat de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke
straifen, indien daartoe termen worden gevonden, in het algemeen zoodra mogelijk behoort te geschieden, wordt ten overvloede uitdrukkelijk voorgeschreven.
De laatste zinsnede treft eene bijzondere voorziening voor het
geval, dat de voorwaardelijk veroordeelde een weinig ernstig
vergrijp begaat, dat naar 's rechters oordeel geenerlei bewijs
van gebrek aan goeden wil of inspanning om zich goed te gedragen vermag op te leveren , en dan ook de onmiddelijke toepassing der voorwaardelijk opgelegde straf niet zou motiveeren ,
welke toepassing alsdan bet beoogde doel zou voorbijstreven en
allicht zelfs eer zou schaden dan baten. Voor dat geval wordt
aan den rechter de bevoegdheid gegeven de nieuwe overtreding
als op zich zelf staande te behandelen en de tenuitvoerlegging
der voorwaardelijke straf op te schorten.
44". (Art. 342.) De straf van plaatsing in eene tuchtschool
is iu zoover op ééne lijn te stellen met die van plaatsing in
eene Rijkswerkinrichting, van hechtenis en niet gevangenisstraf,
dat hare tenuitvoerlegging ook het best aan het openbaar ministerie is op te dragen. Ér is geen reden om voor die straf af te
wijken van den regel van art. 342 AVetboek van Strafvordering.
45". [Art. 344 bis en 344 In). In art. 344 bis is het verhaal
van de aan een jeugdigen delinquent opgelegde geldboete op
de opbrengst van zijn arbeid — een logische consequentie van
de bepaling van het vierde lid van art. 39 quinquics en van de
daarmede verband houdende bepaling van art. 27 ijitalrr van het
Wetboek van Strafrecht naar dit ontwerp — geregeld naar het
voorbeeld van art. 374 /* van het meergenoemde ontwerp tot
wijziging van het Hurgerlijk Wetboek, bij welk artikel de invordering van uitkeeringen . door ouders na ontheffing of ontzetting van het ouderlijk gezag verschuldigd, nist verband van
door hen genoten loon of wedde wordt behandeld.
Wat art. 344fee betreft, de straf van berisping behoort op
de terechtzitting zelve te worden uitgevoerd, natuurlijk niet in
het openbaar. De indruk /.al daardoor grooter zijn dan wanneer
één persoon, niet omgeven van het plechtige, waarin de rechtzaal
en de daar gezeten magistraten gehuld zijn, haar toedient. Derhalve
is de president of de kantonrechter de daarvoor aangewezen macht.
De tegenwoordigheid van ouders of voogden kan slechts bijdragen
tot een werking ten goede èn op het oogenblik zelf èn nog
daarna als het kind, te huis gekomen, weet dat zijne ouders
bekend zijn met al wat tot hem op de zitting is gesproken. De
ouders zelf kunnen in de woorden der berisping stof vinden
om verder voort te bouwen tot het daarmede beoogde doel.
46". (Arlt. 880 rit 385). Wat hier voor gevangenissen en Uijkswerkinrichtingen is voorgesehreven behoort ook in tuchtscholen
te worden in acht genomen.

[219. 3J
Wijziging in do bepalingen betreffende het straffen en de strafrechtspleging ten Muasien MUI jeugdige personen.
HOOFDSTUK Hl.
I! re hl*-i-l i,jk<' organisatie.
1". (./;/. II). De bestaande uitsluiting van booger beruep
ran de vonnissen van kantonrechters, namelijk voor het geval dat
tegen het feit geene u d e n straf is bedreigd «liin geldboete ran
ten hoogste vijl' en twintig galden, mag. voor wat penonen
betreft, die buiten de greinen van dit ontwerp vallen, dus voor
ouderen «hui achttien jaren, bij deze gelegenheid niet veranderd
worden. Met het oog op jeugdige personen is wijziging
van tleze algemeen voor alle veroordeelden, van welken leeftijd
ook, geldende regeling niet noodig. Wel bepaalt art. 21 qnali-r
van het Wetboek van Strafrecht voor jeugdige personen een
algemeen maximum boven vijf en twintig gulden , en wel zou
dit maximum over de appel labiliteit moeten beslissen, niet het
bedrag tier geldboete op het feit in het algemeen gesteld, erenmin als over de toepasselijkheid van arfc. 74 Wetboek van
Strafrecht, maar toch heeft arfc 27qualer Wetboek van Strafrecht, in verband niet het tegenwoordig art. 44 der Rechterlijke
Organisatie, feitelijk geen invloed op het openstaan van hooger
beroep waar het tegen jeugdige personen uitgesproken vonnissen
betreft. Immers ten aanzien van jeugdige personen bestaat de
straf op geen enkel feit alleen in geldboete (zie ontwerp, hoofdstuk I, 11"., art. SOtjmafatM). Het bedrag is hier derhalve
onverschillig waar de uitzondering zelve, in art. 44 Rechterlijke
Organisatie gesteld, niet betrekking tot lieden beneden achttien
jaren een onmogelijk voorkomend geval is. Hier bestaat daarom
geen behoefte aan eene voorziening als het ontwerp bij art. 74
Wetboek van Strafrecht ten allen overvloede treffen wil ter
voorkoming van de onjuiste nieening, tlat niet het maximum
van art. 21 (fiiatcr maar het bedrag der boete op het feit in het
algemeen gesteld zou moeten beslissen over al of niet toelaatbaarheid van een hooger beroep. Alleen worden, ter vermijding
van bedoeld misverstand , in de nieuw voorgestelde redactie van
het tweede lid van art. 44 weggelaten de woorden „ tegen het
feit'', die toch reeds overbodig mochten heeten.
2". (Art. 56.) Deze wijziging is uoodig ten einde ook van
vonnissen tegen jeugdige personen ter zake van overtredingen
door eene rechtbank gewezen, dus ter zake van bedelarij en
lainllooperij en van vergrijpen tegen voorschriften, betreffende
andere dan rijksbelastingen (/.ie art. 7 , eerste en laatste lid tier
wet van 15 April 1880 (Staatsblad ir. 04) tot invoering van het
Wetboek van Strafrecht), hooger beroep te doen openstaan.
Altlus zullen alle vonnissen zoowel van kantonrechters (zie
hierboven ad 1 uin van dit hoofdstuk) als van rechtbanken in
eersten aanleg tegen jeugdige personen gewezen onderworpen
zijn aan appel, hetgeen met het oog op het bijzonder karakter
van het rechtsgeding volgens dit ontwerp wenschelijk mag
worden geacht.
Het is niet te ontkennen, tlat de appellabiliteit het proces
kan rekken en aan de zoogewenschte spoedige bestraffing in den
weg kan staan. Doch hoe gewenscht spoed ook moge wezen
in het strafproces, het gaat niet aan alle andere belangen aan
dit eene op te offeren. Waar de geheele toekomst van het kind
o]) het spel kan staan, zou het te ver gaan , zich met eene enkele
instantie tevreden te stellen, terwijl ook het staatsbelang tegenover de groote vrijheid, den rechter gelaten, welke zoover gaat,
tlat deze nimmer straf behoeft toe te passen, de waarborgen
eischt. welke de mogelijkheid van een hernieuwd onderzoek bij
een hoogeren rechter geeft.
HOOFD.STUK IV.
Wet van 1» Januari 18S« (Staatsblad ir. 7).
Met de verdwyning van de oorspronkelijke artt. 38 en :>'.'
Wetboek van Strafrecht behoort ook de wet, houdende bepalingen tot uitvoering van die aitike'en te vervallen.

De eerste § van tleze wet zou van zelve hare toepassing ïnoeten
missen , omdat de plaatsing van een kind in een ryksopvoedingsgesticht op last van den burgerlijken rechter door dit ontwerp
niet meer mogelijk zal zijn.
De regeling van § 2 (ontslag uit een Un'ksopvoediiigsgesticht)
zal ingevolge het nieuw voorgestelde art.'óWrisvan het Wetboek
van Strafrecht worden vervangen door eene b\j algemeenen maatregel van bestuur, naar beginselen b\j de wet te stellen. Deze
beginselen moeten uit den aard tier zaak geheel andere zijn dan
die welke in § 2 tier wet van 1880 zyn neergelegd, omdat niet
meer «Ie rechter tloch tle Kegeeriug over het ontslag zal hebben te
beslissen.
HOOFDSTUK V.

AH ik el 7, voorlaatste lid, der wet lot invoering van liet
Wetboek van Strafrecht
Door tle bepaling van het nieuw voorgestelde art. SSsii Wetboek van Strafrecht is art. 7 voorlaatste lid, tien invoeringswet
overbodig geworden. Wijziging zou trouwens toch ten gevolge
van dit ontwerp noodzakelijk zijn.
HOOFDSTUK v i .
Overgang»- en slotbepalingen.
Art. 1. Bij afschaffing van de wet van 15 Januari 1880
(Staatsblad n". 7) moet voorzien worden in hetgeen gelden zal
ten opzichte van jeugdige personen, die op het tijdstip van het
in werking treilen van de nieuwe regeling ingevolge de tegenwoordige artt. 38 of 89 Wetboek van Strafrecht in een Uu'ksopvoedingsgesticht zijn geplaatst. Het komt rationeel voor hen
te behandelen alsof zij, na ter beschikking van de Regeering te
zijn gesteld . in het gesticht zijn opgenomen. Zij kunnen dan
desgeraden tleelen in al de voordeden welke de nieuwe regeling
medebrengt, als vervroegd ontslag, hetzij voorwaardelijk of onvoorwaardelijk . overbrenging naar een particulier gesticht enz.
Behalve dat de betrokken personen zelf door deze transitoire
regeling zullen gebaat zijn , is zü ook voor de administratie
van de Rijksopvoedingsgestichten in zoover gunstig, dat niet
onderscheidene categorieê'n van opvoedelingen verschillende
wijze van behandeling zullen eischen. In één opzicht zouden
de tegenwoordige opvoedelingen door op hen art. 39i/s Wetboek van Strafrecht toepasselijk te maken , in eeneu voor hen
minder gunstigen toestand geraken dan waarin rij thans verkeeren. Art 39/»i.s toch laat voorziening van Regeeriugswege
in hunne opvoeding toe zelfs tot zij hun drie en twintigste
jaar hebben bereikt, terwijl de rechter bij toepassing van de
thans nog van kracht zijnde artikelen 38 en 39 een jeugdigeren
leeftijd heeft bepaald , tot welken de opvoeding in het gesticht
zou voortduren, en zelfs daarbjj niet hooger kon gaan dan het
achttiende jaar. Deze feitelijke wijziging van tle rechterlijke
uitspraak ten nadeelc van het betrokken kind zou onbillijk zijn.
Het slot van de hier voorgestelde overgangsbepaling maakt
haar daarom onmogelijk niet handhaving van de rechterlijke
beslissing wat den tijd van het ontslag uit het opvoedingsgesticht betreft.
Artikel 2. Het tweede lid van het nieuwe art. 396Ü Wetboek
van Strafrecht en de noodzakelijkheid van aanwijzing va:i tuchtscholen , alsmede het verband van dit wetsontwerp met de
regeling, betredende ontheffing en ontzetting van het ouderlijk
gezag en de gevolgen daarvan, eischen t en thans nog niet te
begrooten tijd van voorbereiding tusschen de verheffing van
tleze wetsvoordracht tot wet en het in werking treden van tleze.
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