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Het Wetboek van 
Strafrecht behoort 
ongetwijfeld tot de 
juridische canon 
van Nederland. 
Daar zijn meerdere 

redenen voor aan te voeren. Het Wetboek van 
Strafrecht bevat nog steeds de kern van het 
Nederlandse strafrecht, hoewel dit wetboek 
meer dan een eeuw geleden in 1886 in wer-
king trad. In die zin is het Wetboek van Straf-
recht bestendiger gebleken dan het Burgerlijk 
Wetboek van 1838, dat inmiddels is vervan-
gen door een nieuw Burgerlijk Wetboek, en 
het Wetboek van Strafvordering van 1926, dat 
de afgelopen decennia aan een permanente 
revisie onderhevig is geweest en nog steeds 
aan intensieve wetswijzigingen wordt onder-
worpen. Daaruit kan worden afgeleid dat de 
opstellers van het Wetboek van Strafrecht er 
in de 19e eeuw in zijn geslaagd om de basis-
normen van het strafrecht in wettelijke regels 
neer te leggen die ook in de huidige samen-
leving duidelijk maken wat de belangrijkste 
strafbare gedragingen zijn en welke straffen 
daarop kunnen worden gesteld.
 

Het Wetboek van Strafrecht 
kan worden gelezen als een 
opsomming van de basisregels 
die ook in de hedendaagse 
samenleving moeten 
worden gehandhaafd om de 
samenleving voor al haar 
burgers leefbaar te maken

Het Wetboek van Strafrecht kan worden 
gelezen als een opsomming van de basisre-

gels die ook in de hedendaagse samenleving 
moeten worden gehandhaafd om de samenle-
ving voor al haar burgers leefbaar te maken 
en om de belangrijkste goederen van burgers 
tegen misdaad te beschermen. Moord en 
doodslag zijn nog steeds strafbaar volgens de 
bepalingen van 1886 en hetzelfde geldt voor 
mishandeling, diefstal, verduistering, afper-
sing en afdreiging. Wie de inhoudsopgave 
van het wetboek doorleest, ziet een opsom-
ming van de rechtsgoederen die door het 
strafrecht worden beschermd. Deze opsom-
ming berust op een politieke filosofie over de 
basiswaarden van een samenleving die door 
middel van het strafrecht moeten worden 
beschermd en deze politieke filosofie wordt 
door de meeste Nederlanders nog steeds 
onderschreven: de staatsveiligheid en de 
openbare orde moeten worden gehandhaafd, 
de veiligheid van personen en goederen moet 
worden beschermd, aantastingen van vrij-
heid, leven, lijf en eigendom moeten worden 
gestraft.
 
Dit betekent niet dat het Wetboek van Straf-
recht onveranderlijk is. De regeling van de 
straffen en maatregelen wordt regelmatig 
herzien of buiten het wetboek aangevuld met 
bepalingen over de administratieve afdoe-
ning van bepaalde feiten. Ook zijn sommige 
titels ingrijpend herschreven, zoals de titel 
over de misdrijven tegen de zeden. Verkrach-
ting wordt in het huidige artikel 242 Sr heel 
anders omschreven dan in de bepaling uit 
1886 en daaruit zou kunnen worden afgeleid 
dat de opvattingen over zedelijkheid zodanig 
zijn veranderd ten opzichte van de 19e eeuw 
dat herschrijving van de relevante strafbe-
palingen noodzakelijk werd geacht. Ook zijn 
er buiten het Wetboek van Strafrecht straf-
rechtelijke regelingen tot stand gekomen 
die bepaalde gedragingen strafbaar stellen, 
zoals de Wegenverkeerswet, de Opiumwet, 
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de Wet wapens en munitie en de Wet op de 
economische delicten en de bijzondere wetten 
die economische strafbaarstellingen bevatten 
(art. 1 WED). De strafbaarstelling van terro-
ristische misdrijven kon echter grotendeels in 
het Wetboek van Strafrecht worden geregeld, 
onder gebruikmaking van de bestaande bepa-
ling betreffende de samenspanning tegen de 
staatsveiligheid (art. 96 Sr).
 

De regelingen buiten het 
Wetboek van Strafrecht 
en ook de belangrijkste 
wijzigingen in het wetboek 
zelf kunnen worden gelezen 
als een historisch verslag 
van de veranderingen in de 
Nederlandse samenleving sinds 
1886

Al die regelingen buiten het Wetboek van 
Strafrecht en ook de belangrijkste wijzigingen 
in het wetboek zelf kunnen worden gelezen 
als een historisch verslag van de verande-
ringen in de Nederlandse samenleving sinds 
1886: het verkeer is in belang toegenomen, 
drugshandel is een probleem geworden, de 
economie moet volgens de huidige opvat-
tingen strikter worden geregeld dan in de 
19e eeuw, het wapenbezit is gestegen en ook 
het terrorisme wordt als een nieuw gevaar 
gezien dat aparte strafbepalingen noodzake-
lijk maakt. Wat ongewijzigd in het Wetboek 
van Strafrecht staat sinds de 19e eeuw, laat 
zien wat de afgelopen 125 jaar de fundamen-
ten van de samenleving zijn geweest. Wat er 
binnen en buiten het Wetboek van Strafrecht 
aan deze fundamenten is toegevoegd, toont 
wat er sinds 1886 in Nederland is veranderd. 
Uit die veranderingen zou kunnen worden 
afgeleid dat de Nederlandse burgers er niet 
vrijer op zijn geworden: de samenleving heeft 
in vergelijking met 1886 veel meer strafrecht 
nodig om als geordende samenleving te kun-
nen functioneren.
 
Toch is er een morele kern in het Wetboek 
van Strafrecht aan te wijzen die grotendeels 
onveranderd is gebleven en die kern kan 
worden afgeleid uit de ongewijzigde strafbe-
palingen, en ook uit het algemeen deel en de 
algemene begrippen van het strafrecht, zoals 
opzet en schuld, daderschap en causaliteit, 

wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid. Deze 
begrippen worden tegenwoordig weliswaar 
anders uitgelegd dan in 1886, maar toch zijn 
de hedendaagse interpretaties gebaseerd op 
wettelijke regelingen van 1886. In de alge-
mene begrippen van het strafrecht kunnen 
enkele beginselen worden gelezen die nu wel-
licht anders worden uitgewerkt dan in 1886, 
maar die in hun algemeenheid toch hetzelfde 
zijn gebleven: het legaliteitsbeginsel, het 
schuldbeginsel en het wederrechtelijkheids-
beginsel.
 

Er is een morele kern in het 
Wetboek van Strafrecht aan 
te wijzen die grotendeels 
onveranderd is gebleven en die 
kern kan worden afgeleid uit de 
ongewijzigde strafbepalingen, 
en ook uit het algemeen deel en 
de algemene begrippen van het 
strafrecht

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een 
daaraan voorafgegane wettelijke strafbepa-
ling, een dader kan niet worden gestraft 
wanneer hem geen verwijt kan worden 
gemaakt en een gedraging is niet strafbaar 
wanneer zij niet wederrechtelijk is. Het 
eerste beginsel is terug te vinden in artikel 
1 Sr, zoals dat nog steeds in de formulering 
van 1886 in het wetboek staat. De laatste 
twee beginselen kunnen worden afgeleid uit 
de regeling van de strafuitsluitingsgronden 
in artikel 39-43 Sr en uit de gedachten die 
daaraan ten grondslag liggen: het heeft geen 
zin om een persoon te straffen die redelijker-
wijs niet anders had kunnen handelen en het 
is niet gerechtvaardigd om een persoon te 
straffen die op een redelijke wijze de legitie-
me belangen van zichzelf of een ander heeft 
beschermd.
 

Het huidige strafrecht met 
al zijn aanvullingen en 
wijzigingen laat zich nog steeds 
in grote lijnen interpreteren 
volgens de liberale filosofie 
die is te lezen in de klassieke 
wettekst uit 1886



perspectief Ars Aequi oktober 2009  683arsaequi.nl/maandblad  AA20090681

Misschien kan daaraan het liberale schade-
beginsel worden toegevoegd: gedragingen zijn 
alleen strafbaar wanneer zij schadelijk zijn 
voor anderen. Het strafrecht treedt niet op 
tegen ‘vrijwillig eigen zedenbederf ’, zei mi-
nister Modderman tijdens de parlementaire 
behandeling van het Wetboek van Strafrecht 
in de 19e eeuw en dat zou kunnen worden 
uitgelegd als een liberale begrenzing van het 
strafrecht. Het strafrecht is niet bedoeld om 

te worden ingezet tegen onschadelijke hande-
lingen die immoreel worden geacht. Het im-
morele van een handeling moet juist worden 
gezocht in het schadelijke karakter ervan ten 
aanzien van de belangen van anderen. Het 
huidige strafrecht met al zijn aanvullingen 
en wijzigingen laat zich nog steeds in grote 
lijnen interpreteren volgens de liberale filo-
sofie die is te lezen in de klassieke wettekst 
uit 1886.


