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IN LEIDIN G. 

Kinderdoodslag en kindermoord vormen in ons Wet
boek van Strafrecht, als onderdeel van de "misdrijven 
tegen het leven gericht", een afzonderlijk delict. 

Dit delict, dat dus naast doodslag en moord alleszins 
voor zelfstandige behandeling in aanmerking komt, is 
tot onderwerp onzer studie gekozen. 

Allereerst wordt het misdrijf beschouwd als maat
schappelijk verschijnsel, daarna de rechtsgeschiedenis 
besproken i vervolgens zal worden nagegaan, welk stand
punt het hedendaagsche Strafrecht, zoo in als buiten 
ons land, ten opzichte van dit delict inneemt. Het 
vierde hoofdstuk is dan gewijd aan eene bespreking 
van de artt. 290-292 van ons Wetboek van Strafrecht, 
terwijl ten slotte dient te worden overwogen, welke 
wijzigingen in deze artikelen bij eventueele herziening 
wenschelijk zijn. 

De eenigszins geringe omvang van het laatste ge
deelte behoeft geene verwondering te wekken, wanneer 
in het oog gehoud n wordt, dat deze studie een deel 
uitmaakt van eene reeks monographieën over de bij
zonuere delicten, speciaal over die van dezen titel. 
Steeds moet gelet worden op het verband, dat er 
bestaat tusschen dit geschrift en dat van Mr. He ems
k e r k over "Doodslag en Moord". Dit verband brengt 
m t zich mede, dat algemeene leerstukken, waaraan 
Mr. He ems k er k uit den aard der zaak ecne breede 
plaats inruimt, hier buiten bespreking moeten blijven; 
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slechts kunnen zij ter sprake komen, indien daaromtrent 
eene andere opinie gehuldigd wordt. Dientengevolge 
vinden in dit positiefrechterlijk gedeelte alleen die 
kw sties behandeling, welke zich in het bijzonder bij 
dit delict voordoen. 

Bovendien is het ook meer in overeenstemming met 
het eigenaardig karakter van dit misdrijf, om de maat
schappelijke zijde en de rechtsgeschiedenis emgszIns 
op den voorgrond te doen treden. 



EERSTE IIOOFDSTUV. 

MAATSCHAPPELIJK VERSCHIJNSEL. 

Een van de schoonste karaktertrekken in de men
schelijke natuur is wel de liefde tot het zwakke; en 
kind in d wieg, het meest hulpeloozevan alle schepselen, 
he ft zelfs van eenen misdadiger niets te vreezen. En 
als een meedoogenloos tyran heeft Her 0 des zich 
berucht gemaakt, doordat hij, beducht voor zijn gezag, 
zijnen toorn koelde in h t bloed van weerlooze kleinen. 

Wanneer Tol s toï ons in zijn "Macht der DuistcYJlis" 
cenen kindermoord teekent, kiest hij dan ook als dader 
daarvoor uit e n willoos en karakterloos wezen, door 
alcoholisme verdierlijkt; maar toch ook deze is niet 
zoo verdorven, of later gevoelt hij zelf afschuw voor 
zijne misdaad. 

Hoe ontzettend moet de zonde dan wel niet voort
gewoekerd zijn bij hen, die hunne natuurlijke liefde 
tot hun kroost onderdrukken en moord 'naars hunner 
eigen kind ren worden . 

Zulke gruwelijke toestanden treft men nog tegen
woordig aan bij sommige heidensche volkeren; vooral 
in China komt het veelvuldig voor, dat ouders hunn 
pasgeboren kinderen dooden. Armoede schijnt de voor
naamste oorzaak te zijn, die hen tot de misdaad be
weegt, en inzond rheid meisj s worden het slachtoffer. 
Deze kost n immers veel me r aan levensonderhoud, 

n bov ndien moet haar bij huwelijk 'en bruidsschat 
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op jonge kinderen gepleegd, behoort dan ook niet tot 
de zeldzaamheden. Doch ook op andere wijze speelt 
het bijgeloof eene groote rol ten opzichte van kinder
moord. Ecne ernstige ziekte van de moeder, kort na 
de bevalling, wordt licht aan het kind gcweten, vooral 
wanneer dit een meisje is; en de dood van het arme 
schepsel schijnt vaak het zekerste, zoo niet het eenige 
middel, om de booze cycesten, die de moeder ziek 
gemaakt hebben, te bezweren. Deze vrees voor booze 
geesten is bij de Chineezen zoo diep ingeworteld, dat 
zij zelfs bij de christenen onder hen blijft voortleven. 
Wanneer een kind ernstig ziek is en de pogingen tot 
herstel falen, zoo wordt het eenvoudig buiten de deur 
gezet en aan zich zelf overgelaten; geneest het, zoo 
beschouwcn de ouders het als hun kind, doch sterft 
het, zoo was het ongetwijfeld een booze geest, die in 
hun huis trachtte binnen te sluipen. 1 Iet lijkje wordt 
vervolgens op straat geworpen en voor niets ter wereld 
zouden zij het eene plaats geven in het familiegraf, 
want dit zou immers gelijk staan met het kind als het 
hunne te beschouwen en wie zou eenen boozen geest 
in zijn gezin willen brengen? Juist door het weg te 
werpen, meent men dan ook den boozen geest, die 
aanvankelijk reeds het huis was binnengeslopen, te 
weren en zich voor verdere rampen te vrijwaren. 

Ook in Britsch-Indië hé"erschte deze wreede gewoonte, 
niettegenstaande de godsdienst der Ilindoes kinder
moord als een zwaar misdrijf brandmerkt. Vooral bij 
den stam der Rajputs geldt de meening, dat eene vrouw 
gehuwd moet zijn, wil zij de zaligheid verkrijgen. 
Bovendien zal ieder al het mogelijke doen, om zijne 
dochters te laten huwen in eene hoogere klasse, dan 
waarin hijzelf geplaatst is. Vandaar, dat het uithuwe
lijken der dochters eene kostbare zaak werd en men 
er van lieverlede toe overging, de kinderen, tenminste 
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voorzoover het meIsjes waren, te dood n of van g brek 
te laten omkomen. I it geschiedde van geslacht op 
geslacht en werd langzamerhand. gewoonte, z66 zelfs, 
dat bij het onderzoek, door de Engelsche regeering 
in 1856 ingesteld, bI -ek, dat in verschillende dorpen 
geen enkel meisje werd aangetroffen. Na verschillende 
vergeefsche pogingen om het misdrijf te bestrijden, 
ging de Engelsche regeering er eindelijk toe over, om 
die stammen, waar het aantal meisjes geen 35% bedroeg 
van het totaal aantal kinder n, voor verdacht te ver· 
klaren, ze onder bijzondere controle te stellen en hun, 
zoo zij aan het misdrijf schuldig bevonden werden, 

ene boete op te leggen; een maatregel, waardoor de 
toestand langzamerhand sterk is verbeterd. I) 

Komt zulk eene wreedheid in beschaafde landen niet 
dan uiterst zelden voor, toch vertoont hetzelfde misdrijf 
zich ook daar, zij het ook in anderen vorm. Kindermoord, 
hoewel in den letterlijken zin omvattend eIken doodslag 
op een kind gepleegd, heeft door de omstandigheden, 
waaronder dit delict in den regel bedreven wordt, lang
zamerhand eene engere beteekenis gekregen, namelijk 
die van doodslag, gepleegd op pasCTeboren kinderen 
van onechte geboorte, aan welk misdrijf zich dan ge
woonlijk de moeder schuldig maakt. 

Opmerkelijk is het, dat ons in de H ilige Schrift geen 
enkel feit medeg deeld wordt van dezen kindermoord; 
scherp steekt hierbij zelfs af in SalolllO's gericht de 
liefde van de hoer tot haar kind, die, ondanks haar 
zondig bestaan, hierdoor onze sympathie opwekt. 

1) Cf. II. H. van den TI erg: Nedcrltllldscll-illdiscll ell 
Brilsch-Illdisch slrafrecllt. Diss. Amsterdam 19°1, bI. 193 vlg. 
eveneens Ellcyclopaedia Brit/tl/mica 9c ed. 1881 in voce Infanticide. 
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In den vorm, waarin het misdrijf zich tegenwoordig 
vertoont, is het meer aan later eeuw 'n eigen en zoo 
ontbreken in de ongewijde litteratuur van dezen tijd 
de geschriften niet, die op deze wondeplek de aan
dacht vestigen. Goethes "Faust" te kent ons in hart
roerende tafereelen de wanhoop van het misje, dat 
verleid en verlat n, geene uitkomst ziet en chiller 
roept in zijn ,,!{i1ldsmördcn·n" het medelijden wakker 
voor de schuldige, die veroordeeld wordt, terwijl de 
verleider vrij uitgaat. 

Bij de behandeling van mijn onderwerp h b ik kin
dermoord opgevat in deze beperkte b,t· 'kenis, namelijk 
die van doodslag door de moeder gepleegd op haar 
pasgeboren onecht kind. 

In dit hoofdstuk nu, waar het misdrijf in 't bijzonder 
als maatschappelijk verschijnsel zal worden beschouwd, 
zullen wij allereerst nagaan, uit welke motieven het 
wordt gepleegd· in verband daarmed zal dan gewe
zen worden op de oorzaken, waaruit het misdrijf voort
vloeit. Na alzoo gewezen te hebben op de interne 
zijde van het delict, zullen wij nagaan, hoe het delict 
zich uitwendig vertoont. De verschill 'nde wijzen, waarop 
het wordt gepleegd, komen dan ter sprake; voorts zal, 
om de frequentiteit van het misdrijf te beoord 'elen, 
de statistiek geraadpleegd worden, waarbij te -ens gele
genheid bestaat, om te wijzen op de mo ilijkheden, 
welke de berechting van het feit oplevert. Ten slotte 
zullen wij nagaan de verschillende opvattingen, welke 
omtrent de strafbaarheid van het delict gehuldigd 
worden. 

Allereerst echter een paar opmerkingen. 
Bij de behandeling zal er steeds de nadruk op 

worden gelegd. dat de daderes ong huwd is, want uit 
den aard der zaak zal het delict gewoonlijk door zulke 
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personen gepleegd worden. Daarbij mag echter niet 
uit het oog verloren worden, dat ook als eene gehuwde 
vrouw haar kind doodt, dit feit in sommige gevallen 
wel ter dege als kindermoord kan gequalificeerd wor
den; denk bijv. aan de vrouw, die, tusschen tafel en 
bed van haren echtgenoot gescheiden, tengevolge van 
overspel moeder wordt. 

Eene tweede opmerking betreft het onderscheid, 
dat ons strafwetboek maakt tusschen kinderdoodslag 
en kindermoord; zoolang wij nog niet tot de bespre
king van ons positieve recht genaderd zijn, kan dat 
onderscheid terzijde gelaten worden, en gebruik ik als 
algemeene benaming voor het misdrijf den term kin
dermoord, omdat deze het meest in de volkstaal is 
doorgedrongen; de vraag, welke term in iure consti
tuendo gewenscht is, komt in het slothoofdstuk ter 
sprake. 

Onder de motieven, die tot kindermoord leiden, kan 
in de eerste plaats genoemd worden de vrees voor 
schande. Maanden lang heeft de ongelukkige rondge
geloopen met de pijnlijke gedachte, moeder te zullen 
worden van een onecht kind; de hoop, dat ontijdige 
be alling of de dood van het kind haar redden kan, 
is niet verwezenlijkt en door de plotselinge geboorte 
verrast, ziet zij voor zich een leven vol ellende, waarin 
ieder haar met den vinger zal nawijzen. Dit motief 
verklaart ons ook, waarom bijna uitsluitend ongehuwde 
vrouwen zich aan het misdrijf schuldig maken, hoewel 
het aantal onechte geboorten ver beneden dat der wet
tige blijft. Interessant is in dit opzicht, hetgeen I I 0 e
ge 1 mededeelt aangaande Oostenrijk; 1) hij geeft een 

1) H. Hoegel: Die Stra.i!älfigkeit des Weibes in H. Gross: 
Archiv. V (1900), bI. 231 vlg. 
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taatje van de on chte geboorten in de verschillend 
pro\inciën en tevens een van de aldaar voorkom nde 
kindermoorden, uit welke beide staatjes dan blijkt, 
hoe in verschillende landstreken, zooals in Dalmatië 
en Tyrol met slechts weinig onechte geboorten een 
relatief zeer hoog percentage van kindermoord bereikt 
wordt, terwijl daarentegen in Karintie, waar zeer vrije 
opvattingen gelden omtrent buitenechtelijk verkeer en 
dus onechte geboorten zeer vaak voorkomen, juist het 
aantal kindermoorden relatief zeer gering is. Hij geeft 
er deze verklaring van, dat zijns inziens "massgebend 
ist anscheinend die landesübliche Anschauung über 
die Tatsache der Geburt das Mass der Behinderung 
im Fortkommen und daher das Mass der Schwierig
keit der Auferziehung unehelicher Kinder. I) 

Dat deze conclusie echter niet zoo grif mag worden 
aangenomen, blijkt uit het volgende, dat onder het 
opschrift "Treurige Statistiek" voorkomt in de Nieuwe 
Rotterdammer Courant van 1 6 September 1.1.: "In de 
"afgeloopen maand werden te Paramaribo geboren in 
" cht 35 en buiten echt 60 kinderen. Het totaal der 
"geboorten in dit jaar bedraaot tot nu toe 160 in 
"echt en 350 buiten echt, te zamen 605. I Iet totaal 
"der sterfp-evallen overtreft dat d r g boorten. Ge
"storven zijn in dezelfde tijdsruimte 660 personen. 
"IIet cijfer, dat de levenloos geborenen n de kinde
"ren, di beneden één jaar sterven, aangeeft, is be
"droevend. Van Januari tot en met Juli werden 93 
,,1 venloos geboren en stierven 98 kinderen beneden 
"den leeftijd van één jaar". Hetgeen hier medegedeeld 
wordt, en dat overgenomen is uit "de Surinamer", is 
geheel in strijd met de conclusie van Hoe gel, wel 
een bewijs, dat men eenigszins voorzichtig met haar 

1) t. a. p. bI. 263. 
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moet zijn. Al ligt in hetgeen Hoe gel beweert eene 
juiste kern, toch komt het mij aan den anderen kant 
zeer verklaarbaar voor, dat daar, waar de onzedelijk
heid grooten omvang heeft aangenomen, ook de 
opvattingen omtrent het misdadige van kindermoord 
zullen verslappen. 

Uit het voorafgaande bleek reeds, hoe nauw dit motief 
samenhangt met den materieelen nood der daderes. 
Zal in de vrees voor schande toch voornamelijk bij 
fijngevoelenden de aanleiding tot de misdaad liggen, bij 
anderen treedt daarnaast allicht eene andere beweeg
reden op den voorgrond, namelijk de armoede, waartoe 
zij als gevolg van de zorgen voor haar onecht kind 
denken te zullen vervallen i dit springt te meer in 't 
oog, als men bedenkt, dat onechte geboorte, en vandaar 
ook kindermoord, vooral bij minvermogenden voorkomt. 
Geld om het kind uit te besteden en aldus de schande 
te ontgaan, ontbreekt, ja zoodra het feit bekend is, 
staat ontslag uit den dienst voor de deur i de inkomsten 
staan stil juist op het oogenblik, dat de uitgaven ver· 
dubbelen. Vrees voor schande en vrees voor armoede 
zullen dus vaak samengaan, al kunnen zij ook ieder 
afzonderlijk het motief tot de misdaad zijn. 

Bonger 1) wijst aan de hand van Weiss en 
Starke er op, hoe in België de economisch slechte 
jaren 1846- 1847 zich kenmerkten door een hoog per
centage kindermoorden en hetzelfde betoogt hij ten 
opzichte van Pruissen voor de jaren 1857, '64, '66. 

As c haf fen b u r g kent aan den materieel en nood 
der moeder niet zulk eene groote beteekenis toe. Als 
hij nagaat den invloed van het jaargetijde op de crimi
naliteit, komt hij tot de conclusie, dat in de verschillende 

1) W. A. Bon g er: CrimÏlzalité et cOtlditiolls lcollomiques. Diss. 
Amsterdam 1905. blo 92, 98, 699. 
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maanden het aantal kindermoorden tamelijk gelijk op 
cn neer gaat mct het getal onecht, geboortcn. I1Dabci 
ist besond rs interessant", zoo vervolgt hij, "dass die 
Neigung, sich des llnerwünschten Sprosses zu entledigen, 
offenbar in viel höherem Grade von d'r Zahl der in 
jedem Monate Gebärenden abhängig ist als von dem 
Gedanken was aus dem Kinde werden solI ..... Die 
Zahlen der Statistik lehren, dass wenigst ns die unmit
telbare Sorge keinen grossen Einfluss hat; sonst miissten 
die Zeiten der Not, die Wintermonate, während d rer 
zu allem andern noch di Stellenlosigkeit bedrohlich 
winkt, stärker an dem Kindesmord betciligt sein. Statt 
dessen steht seine Zahl in direktester Beziehung znr 
Zahl der Geburten, so dass man fast zu sagen ver
sucht ist: unter der gleichen Anzahlllneh 'licher Mütter 
findet sich, ganz unabhängig von der wirth chaftlichen 
Lage, annähernd die gleiche Zahl solcher, die ihr neu· 
geborenes Kind mit Gewalt beiseite schaffen." 1) Door 
G 1 eis p ach echt r wordt verzet aangetc 'kcnd tegen 
deze conclusie van As c h affe n b u r g, in elk geval 
vindt hij haar voorbarig, omdat ni t g no g gelet 
wordt op de personen, die zich aan kindermoord schul
dig mak 'n, cn ni ,t in 't oog gehouden wordt d' bij
zondere aard van dit misdrijf. 2) Voor dc di 'l1stboden 3) 
toch zoowel in de stcdcn als op het platteland en 
daarmede gelijkgestelden zooals arbeidsters op het platte 

1) G. As c haf fen b u r g: Das Verbrec/ull Uilt! seille Bekilmp

jUl/g. Heidelberg 19°6. bI. 22. 
2) W. G 1 eis pa eh: Ueber KilldslIlord. in 11. G ros s : 

Arc/ziv. XXVII (1907) bI. 224 vlg. 
S) Dat dienstboden onder kindermoordenaressen een belangrijk 

contingent vormen, is algemeen geconstateerd. Uit een staatje, dat 
G 1 eis p ach er aan toevoegt (bI. 260) blijkt, dat over de jaren 1893-
1902 in Duitschland van de veroordeelden wegen~ dit misdrijf 53 % 
waren landwirthschaftarbeitcrinnen en 25 % dienstboten. 
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land vereischt de winter nict zoo vcel meer kosten tot 
levensonderhoud dan de zomer, tenminste zoo lang zij 
in haar dienst blijven, en doordat er meer vraag dan 
aanbod is, kunnen zij geregeld in betrekking zijn. 
Doch voorts mag kindermoord, uit nood gepleegd, nog 
niet gelijk gesteld worden met de vermogensdelicten, 
llit datzelfde motief bedreven; bij deze laatste toch 
poogt de dader in zijn gebrek iets te bemachtigen, 
bij het eerste is het daarentegen juist de vr es voor 
gebrek, die de daderes beweegt, en omdat ontdekking 
der bevalling voor haar veelal ontslag uit den dienst 
tengevolge heeft, kan juist de omstandigheid, dat zij 
in betrekking is, gevaarlijk worden voor het leven van 
het kind. 

Bij verharde naturen kan alleen reeds de zuch t om 
zich van het kind als van eene lastige zorg te 
ontdoen, de ontaarde moeder tot misdrijf bewegen. 
Do u ton deelt mede hoe een achttienjarig meisje haar 
kind, waarvan zij buiten echt bevallen was, met een mes 
het hoofd afsneed, de stukken van het lichaam in het pri
vaat wierp en, toen de politie haar later het lijkje toonde, 
koelbloedig verklaarde, "qu'elle aimait miellx l'avoir 
tué que cl'avoir à élevcr, qu'ellc ne regrettait pas son 
action et que si c' était re faire elle r 'commencerait" .1) 

Uit vrees voor straf zal het feit in den regel ge
pleegd worden, indien aan de daderes verwijtingen of 
bedreigingen, vooral van de zijde der ouders, gedaan 
zijn. Speciaal zal dit het geval zijn, als de daderes niet 
voor de eerste maal buiten echt bevalt en zij voor 
eene herhaling van eene vroegere harde behandeling 
beducht is. 

Na de bovenvermeld motieven, die alle te rangschikken 

1) R. nOU ton: L'i,,/alt/ieide, élude morale el juridique. Paris 
1897. bI. 177. 
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zijn onder egoistische, moet gewezen worden op eene 
altruistische beweegreden, welke d moeder tot het feit 
drijven kan nam lijk d liefde tot haar kind. Het 
zelf op te voeden is haar vaak onmogelijk; het aan 
een ander af te staan, daar komt haar moederlijk 
g voel tegen op; zij stelt zich voor oogen den ellen
diO" n toestand waarin haar kind zal verkeeren, opO"e-

h h 

voed in behoeftige omstandigheden en met schande 
bedekt. 1) Daar komt dan nog bij toorn tegen den 
verleider, die de oorzaak is van alle ellende, en al 
deze gevoelens brengen haar in een toestand van rade
loozen angst, zooals Sc h i tI er ons dien teekent : 

Weib, wo ist mein Vat er ? laIlte 
S in rUnschuld stumme Donnersprach'i 

Weib, wo ist dein Gatte? hallte 
Jeder \Vinkel meines Herzens nach -
Weh! umsonst wirst, Waise, du ihn suchen 
Der vielleicht schon andre Kinder h rzt, 
Wirst der tunde unsres Glückes fluchen, 
Wenn dich einst der Name Bastard schwärtzt. 

De motieven, die de moeder hebben bewogen, geven 
ons eenigszins eenen blik op de aetiologie van h t 
misdrijf; de oorzaken liggen echter dieper en worden 
naar gelang van het standpunt, waarop men staat, meer 
gezocht in den maatschappelijken toestand of in de 
persoon van de daderes. 

Bon ge r legt vooral den nadruk op de vr es 
voor schand , gepaard gaande met bezorgdheid voor 
de wachtend armoed, n in verband met de om
standigheid, dat het feit meestal g pleegd wordt in 

1) G 1 eis p ach mcmoreert 'en geval, waarin cle daderes het 
feit volkom n l>ckenclc, doch de jury haar eenstemmig vrijsprak, 
omdat het voor het arme kind zoo nog hd bc:;t gewest was. 
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de lagere klassen der bevolking (waarin ook het grootst 
aantal onechte geboorten voorkomt) wijst hij er op, 
dat de opinies omtrent intieme relaties tusschen onge
huwden bij het "proletariaat" veel minuer streng zijn 
dan bij de ., bourgeoisie", wat wederom een gevolg is 
hi rvan, dat bij deze klasse het huwelijk veel grooter 
sociale beteekenis heeft dan bij gene. De algemeene 
oorzaak ligt dan ook volgens hem in den hedendaag
schen maatschappelijken toestand, die den tegenwoor
digen vorm van het huwelijk en dus ook de afkeuring 
van buitenechtelijk verkeer noodzakelijk medebrengt.l) 

B 0 ut 0 n wijst op de demoralisatie van den tegen
woordigen tiju en beschouwt die als eigenlijke oor
zaak van het delict; men wil de vrouw emancipeeren 

n maakt de banden van het huwelijk losser, doch, 
inconsequent als de wereld is, bejegent men haar, die 
zich verleiden liet, met minachting. Tegen dit alles is 
de vrouw niet bestand, alle eeuwen door heeft zij 
onder verschillenden vorm onder de macht van den man 
gestaan, hare natuur is ook niet op zelfstandigheid 
aangelegd i en daarom is de macht van den man 
geen juk dat knelt, doch juist een middel tot bescher
ming en brengt daarentegen de gewaande vrijheid 
haar ten val. 2) 

Naarmate in 't algemeen de oorzaak der criminali
teit meer gezocht wordt in den persoonlijk 'n aanleg 
van den misdadiger, wordt ook bij kindermoord me r 

I) t. a. p. bl. 700. 
Hij voegt er aan toe, dat speciaal clie per!':onen tot het misdrijf 

vervallen, die zeer gevoelig zijn voor andcrer opinie; zoodoende 
erkent hij eigenlijk, dat cic persoonlijke aanleg mede een factor is 

, voor de criminaliteit. 
Cf. Mr. J. R. B. cl c P 00 s; J/I/ridi/lg 1(11 de bl(lf/llJim: der 

crilllimele aetiologie Haarlem 1908. bI. 17. 
2) Bouton: t. a. p. bI. 176 vlg. 



beteekenis toegekend aan het karakter der daderes. 
Volgens Bis c h 0 ff komen onder de kindermoordena
ressen relatief veel zwakzinnigen voor. J) I lij zoekt eene 
verklaring van dit verschijnsel in het feit, dat zulke 
personen eerst laat of soms in het geheel niet zich 
haar toestand bewust worden; ook kunnen zij g en 
gebruik maken van <.lie liefdadigheidsinstellingen, welke 
dienen om haar voor ellende te bewaren; en tevens 
missen zij het inzicht om voorbereidende maatr gelen 
voor de bevalling te treffen. Daar komt dan nog bij, 
dat zij in den regel door de geboorte verrast worden 
en zoo in dien opgewonden toestand licht tot kinder
moord vervallen. Daarbenevens zijn het vooral zede
lijk laag staande vrouwen, die het delict plegen, om
dat moederliefde en schaamte voor onzedelijke hande
lingen bij haar minder sterk werken. Vooral met het 
oog op deze catagorie wil men de kindermoordena
ressen wel indeelen bij de misdadigers uit geboorte. 
Zoo is in navolging van Lom broso o. a. Mondio tot 
deze conclusie gekomen, op grond van zijn anatomisch 
onderzoek van 56 kindermoordenaressen. ~) 

In den regel is elk misdrijf het gevolg van de om
standigheden in verband met het karakter van den 
dader, en in 1.00verre is het begrijpelijk dat juist zij, 
die tot de bovengenoemde categorieën behooren, eer
der tot kindermoord vervallen, omdat zij zich gemak
kelijker laten verleiden. Op allen echter is deze indee
ling niet van toepassing: meer dan de helft der dade
ressen is onder deze twee categorieën niet te brengen. 3) 

1) E. Bischoff: Der Geistes::ltSlllllll der ScllWlllll[erell ulld Gebéi

rcndw in H. G ros s: Archiv. XXIX (19°8), bI. 1°9 vlg. 
2) Bischoff: t. a. p. bI. 155. 
3) Bouton: t. a. p. bl. 165 vlg. vereenigt zich met de volgende 

indecling, die volgens hem afkomstig is van Ziino; hij rangschikt 
de kindermoordenaressen in drie categorieën: 
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Wat betreft de wijze, waarop het delict gepleegd 
wordt, zoo dient allereerst vermeld, dat het in den 
regel gepaard gaat met geheimhouding der zwanger
schap en met heimelijke bevalling; dit volgt eenigszins 
uit den aard der zaak, omdat toch reeds ontdekking 
hiervan de ongelukkige aan schande zou blootstellen. 

Ook is geconstateerd, dat in de wijze, waarop het 
kind gedood werd, over 't algemeen de daderes met 
veel meer kracht te werk ging dan eigenlijk noodza
kelijk was geweest. Hoe zwak toch is zulk een schep
scltj ; houdt het even de hand op den mond en het 
leven is geweken. Deze ruwe manier van dooden is 
dan ook slechts toe te schrijven aan den opgewonden 
toestand, waarin de daderes bij het bedrijven der 
misdaad verkeert. I) 

Een vaak toegepast middel is, het kind eenen vinger 
of prop in mond of keel te duwen, wat dan veelal 
gepaard gaat met verworging. Dat dit zoo veelvuldig 
voorkomt, vindt zijne verklaring hierin, dat de moeder 

1°. Celles qui conservent un certain calme dans la commission 
dl! crime, pré,lominées qu'elles sont par des idées étrangeres en 
grande partie à la situation psychique créée par la grossesse et par 
l'accouchement. 

20. Celles q\1i, après avoir cédé aux paroles mielleuses d'un séduc
teur ou d'un patron, sont devenues enceintes. Exposées au sar
casme et à l'opprobre, abandonllées et misérables, elles se rlélivrent 
dl! fruit de leur conception, sans <lue leur systeme nerveux ait 
subi un bouleversement notabIe comparable à un vrai délire furieux 
ou transitoire. 

30. Les infanticides véritablement fnibles d'esprit, chez lesCjllelles 
Ic rime est Ie résultat d'un processus psychopatique plus ou moins 
intense et plus ou moins durable. 

I) Een voorbeeld, hoe hier ook het bijgeloof eelle rol speelt worelt 
gegeven door Nessd: Verbrec/ur-Aberglfll/I;ein 11. Gross: Arclliv. 

V (1900) bI. 207. 



op deze manier tevens den eersten kreet van het kind 
heeft willen onderdrukken. Allicht zullen er in den 
mond van het kind of aan den hals nagelindrukken te 
vinden zijn, die eenige aanwijzing kunnen geven om
trent den dader. 1) 

De verstikking geschiedt ook vaak doordat het kind 
in het privaat geworpen wordt; gewoonlijk wordt dan 
door de moeder beweerd, dat zij aldaar door de be
valling verrast is. 

In Japan wordt een groot aantal kinderen gedood, 
doordat nat, uitermate taai boomwollenpapier hun op 
het mondje wordt gelegd. In China wordt het kind 
veelal verdronken, soms ook doodgedrukt onder een 
kussen, waarop dan iemand "bij toeval" gaat zitten. Eene 
bekende wijze van dooden is ook het dooddrukken 
van het kind door de moeder in den slaap, ja in 
Engeland schijnt dit zoo veelvuldig voor te komen, 
dat men er zelfs een specialen term "to overlay" voor 
gebruikt en volgens H. G ros s worden in Engeland 
en Wales jaarlijks 1500 kinderen op die wijze vermoord.2) 

I I a us sn er deelt mede eene listig uitgedachte en 
moeilijk te ontdekken wijze van doodslag: de ontaarde 
moeder had met eene naald onder het bovenste oog
lid de oogholte doorstoken en alzoo de hersens verwond.3) 

De gevallen, waarin het kind is omgekomen door 
g brek aan zorgen, zijn zeldzamer, omdat de dood 

1) We ing art: Krilllillaltaktik, Leipzig 1904, bI. 377 deelt zulk 
cen geval mede. Bij een zuigeling, die op deze wijze gedood was, 
had de dader in de mondholte met de nagels krabben veroorzaakt; 
als schuldig aan den doodslag werden de ouders verdacht; de vader 
had lange sterke nagels, bij de moeder daarentegen waren zij door 
het weekenlange aardappelrooien tot op het vleesch afgesleten. 

2) H. G ros s: IIalUlbuch, bI. 773. 
3) llaussner: Krimil/(lifiille Ulld fl1l1leres aTlS drr Litlerallir in 

J1. Gross: Arcliizl. XXVI (1906), bI. 264. 
2 
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zoo hij beoogd is, op die wijze te langzaam intreedt. 
Het delict wordt voorts in den regel gevolgd door 

pogingen der moeder om alle sporen, die op eene mis
daad zouden kunnen wijzen, uit te wisschen: de dade
res doet zich voor alsof er niets gebeurd is, het lijk 
wordt verborgen gehouden en later weggeworpen of 
begraven. G ros s maakt melding van gevallen, waarin 
de daderes het lijkje voor de zwijnen geworpen had, 
en de politie geen enkel overblijfsel er van kon ont
dekken. I) 

Meestal wordt het feit uitsluitend door de moeder 
alleen gepleegd, haar is er toch alles aan gelegen, om 
de geboorte geheim te houden en elke medeplichtige 
zou dit geheim kunnen verraden. Vandaar dan ook, 
dat de misdrijven à deux ou trois, die overigens zoo 
vaak voorkomen, bij kindermoord zeldzaam zijn; treedt 
een medeplichtige op, dan is het bijna steeds de min
naar, zelden echter de ouders. 2) 

Afschuw moeten wekken zij, die den benarden toestand 
der onechte moeder exploiteeren tot eigen geldelijk 
voordeel. Terwijl zij zich belasten met de taak om voor 
het kind te zullen zorgen, ja soms zelfs den schijn 
aannemen, het kind te willen adopteeren, plegen zij 
in duivelsche verharding stelselmatig een kindermoord 
op groote schaal; en daar van de zijde der moeder 
in den regel verder geene navraag wordt gedaan, gaan 
tallooze kleinen eenen wreeden dood tegemoet. 8) 

1) H. G ros s: Arc/fiv. XVI (1904) bI. 173 en XX (1905) bI. 49, 
2) Het geval, vermeld in H. G ros s: Archiv. XXXIII (J909) 

bI. 367, en waarin eene vreemde, nm1. eene vriendin het feit mede
pleegde, is wettelijk niet kindennoord in den engeren zin, omdat 
het delict eerst eenige maanden na de geboorte bedreven werd. 

3) Cf. hierovcr: 
V 0 n F ab ri ce: Die Leltre VO/L der KindsabtrdbulIg wld VOlll 

Killdesmord. 2C Auflage Berlin 1905, bI. 17. 



Na alzoo eenigszins te hebben nagegaan de aetiologie 
van het misdrijf, en eenige wijzen, waarop het delict 
wordt gepleegd, naderen wij nu tot de statistiek. 

De Nederlandsche criminee1e Statistiek vermeldt voor 
d jaren 1887-1906 de volgende gevallen: 

Kindcr- Kinder-
Totaal. 

Verberging 
doodslag. moord. van een lijk. 

Art. 151 w.v.s. 

1887 2 - 2 5 (I) 1) 
1888 5 3 8 7 
T889 3 1 4 6 
1890 4 3 7 3 
189 1 4 2

) - 4 6 (t) 
1892 3 2 5 5 (2) 
1893 3 I 4 8 (I) 
1894 8 - 8 12 
1895 1 2 3 2 

Raijmond de Rijckère: Alllzie Di/er, la tl/euse d'en/allls 
rie Rtarling. in Arc/t. d'Ant/lr. crilli. XII (1897) bI. 158 vlg. 

Deze laatste deelt ook mede, hoe de redacteur van een Londensch 
dagblad eene arlvertentie plaatste van den volgenden inhoud: "une 
dame charit..'lble offre d'arlopter un enfant en bas age, fille ou gar on 
et rle Ie bien éléver jusqu' à sa majorité, en échange d'un versement 
de deux cents à trois cents francs. Bonnes références etc." 

Binnen drie dagen ontving hij meer dan 400 brieven van vrouwen, be
hoorende zoowel tot de arbeidersklasse als tot den kleinen burgerstanrl. 
De gevraagde som werd aangeboden, en over références werd niet 
gerept· velen zelfs smeekten lIla dame charitable" om haar incognito 
te willen eerbiedigen, en niet te trachten haar naam te weten te komen, 
ja sommigen zelfs maakten dit tot eene voorwaarde van de over
eenkomst. Bijna allen verbonden zich nooit meer haar kind terug 
te willen zien, en zelfs nimmer er naar te zullen informeeren. 

I) lIet tllsschen haakjes geplaatste cijfer geeft aan het getal mannen 
die veroordeeld werden; het andere cijfer wijst het totaal aan. 

2) I1iertoe behoorde I man. 
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Kinder- Kindcr-
Totn.al. 

Verberging 

doocl~lag. moonl. van een lijk. 
Art. 151 w. v. s. 

1896 3 3 6 II (I) 
1897 - 3 3 9 
1898 2 - 2 3 
1899 4 2 6 4 
1900 2 J 3 7 
19°1 - - - 5 (I) 
19°2 3 I 4 5 (I) 
19°3 3 - 3 2 (I) 

19°4 3 I 4 4 (I) 
19°5 - I I 2 
1906 1 - I -

Wij hebben bij het staatje omtrent kinderdoodslag, 
kindermoord nog gevoegd een omtrent verb rging, 
wegmaking enz. van een lijk (art. 151 W. v. S.), omdat 
kindermoord bij gebreke van bewijs, veelal toch onder 
dezen vorm gestraft kan worden. 

Dat onder de rubri 'k van art. 151 W. v. S. werke
lijk veel feiten schuilen, welke eigenlijk onder kinder
doodslag, -moord thuis behooren, springt in 't oog, als 
men let op het groot aantal vrouwen die zich hieraan 
schuldig maken; te meer, wanneer men ook acht geeft 
op den burgelijken staat der veroordeelden. Uit de 
statistiek toch, die sinds 1896 tevens den burge1ijken 
staat der veroordeelden aangeeft, blijkt, dat tot de 52 
personen, die wegens art. 151 W. v. . werden ver
oordeeld, 47 vrouwen behoorden, en dat van deze 47 
slechts 6 gehuwd waren, 2 gehuwd waren geweest, en 
de overige 38 ongehuwd waren. J) Men moet echter 
voorzichtig zijn, deze feiten onder kinderdoodslag-

1) Van de 5 mannen wnrcn 3 gehuwd en 2 ongehuwd. 
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moord te willen rangschikken, ook al zouden zij ge
pleegd zijn ten opzichte van een pasgeboren kind; en 
wel hierom, omdat het leven van het kind niet be
wezen IS. 

De cijfers van kinderdoodslag-moord zijn te klein 
om er veel conclusies uit te trekken; de laatste jaren 
kenmerken zich door afname, welke te opm rkelijker 
is, waar toch, zooa.ls 1\1r. deR 0 0 s mededeelt, in de 
jaren 1896 --1906 de ernstige misdrijven tegen den 
persoon en die tegen het leven toegenomen zijn met 
100°/1 en die tegen de zeden gestegen zijn met 661l/ o 
terwijl de verhoudingen per 1.000.000 inwoners stegen 
van I I.8s tot 20.90 en van 19 tot 27,38. 

De vrees is niet ongegrond, dat ook toenemende 
gelegenheid voor en toepassing van abortus provocatus 
op de frequentie van kin<.lerdoodslag-moord van in
vloed is. 1) 

De statistiek geeft echter alleen die gevallen, welke 
tot veroord 'eling hebben geleid doch is ten 'enenmale 
onvoldoende om de werkelijke criminaliteit te leeren 
kennen. 

Allereerst toch is het moeilijk te ontdekken, of er 
werkelijk een misdrijf gepleegd is' zwa.ngerschap zoowel 
als be alling zijn g 'heim gehouden en het corpus d -
Hcti wordt steed verborgen. G ros s wijst er dan ook 
op, hoe in vele gevallen slechts door een toeval het 
misdrijf wordt ontdekt; uit eigen ervarino- deelt hij 
een geval mede, dat een boer eenen vruchtboom wilde 
planten en daarvoor juist uitkoos de plaats, waar de 
dienstmeid den vorigen dag het lijk had begraven van 
het kind, dat zij gedood had. 2) 

J) Cf. Mr. J. R. B. deR 0 0 5 in Inleidillg lol de Crilllilleele 
,)"alisliek 1905, bI. • 'XYIII cn llll. 1906, bI. XIX. 

2) Ha n 5 G ros S: IIall./bllcll fiir UlllersuclulII 'sricll/er tlls 
splem der Krimillalisllk, se Auflage. München 1908, bI. 772. 
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Doch ook al is de politie op de hoogte gesteld, 
zoo kan berechting slechts zelden volgen, omdat zoo 
vaak de schuldige niet te vinden is. Vooral is dit het 
geval in groote steden; hieruit tracht men gedeeltelijk 
te verklaren waarom het d lict zoo veelvuldig op het 
platteland schijnt geple gd te worden in verhouding 
tot de groote steden j enerzijds wordt dit dan geweten 
aan de afdrijvingspraktijken, waartoe in de steden veel 
meer gelegenheid is, en anderzijds hieraan, dat het 
misdrijf in de steden veel gemakkelijker verborgen 
blijft 1). 

Maar voorts levert het bewijs ook vele moeilijkheden 
op. Om tot veroordeeling te geraken, moet toch immers 
vaststaan, dat het kind geleefd heeft, en aan welke oor
zaak de dood te wijten is, eene kwestie die, wanneer 
het lijkje niet spoedig gevonden wordt, al zeer moeilijk 
is op te lossen 2). Doch daaraan vooraf gaat de vraag, 
of het kind, dat gevonden is, werkelijk het kind is van 
de beschuldigde j deze vraag kan eigenlijk alleen uit 
aanwijzingen beantwoord worden. Hoe voorzichtig men 
in dit opzicht moet zijn, leert het volgende geval, dat 
ook in foro behandeld is. Een meisje werd van kinder
moord beschuldigd en bekende, haar kind, dat dood 
geboren was, in het water te hebben geworpen. Eenige 
dagen later vond men aan den oever van den stroom, 
waarin zij het geworpen had, een kinderlijkje, dat men 

1) Cf. C. L 0 0 5 jes: Bijdra.IJe lot de Studie van de Crimi/laliteit 
der vrouw. Diss. Haarlem 1894, bI. 163' 

Ase h affe n b u r g: t. a. p., bI. 56. 
2) Over bewijs van het leven cf: 
T reu b en Tak: Leerboek der gereclltelijke verloskunde. IIaar

lem 1908, bI. 258 vlg. 
V 0 n Fa b ri ce: t. a. p. bI. 161 vlg. 
M a x Wen del: Eitl Beitrag zur Lehre vom KilldeslIlorde. Diss. 

Dorpat. 189 I. 



echter niet aan de beklaagde ter herkenning vertoonde; 
het deskundig onderzoek besliste, dat het kind wel ge
leefd had en dat het belangrijke kwetsuren aan het hoofd 
had. De bewering der beklaagde, dat het kind dood
geboren was, werd natuurlijk voor leugen gehouden en 
eindelijk legde deze de verklaring af, dat het wel zou 
geleefd hebben, maar dat zij het in hare verwarring 
toch voor dood gehouden had. Drie weken later kwam 
nog een ander meisje onder verdenking van kinder
moord; deze bekende volledig en gaf als plaats aan 
waar zij het lijkje geworpen had, juist die plek, waar 
het eerste kind gevonden was. Nu zocht men eenigs
zins nauwkeuriger en vond werkelijk op die plek een 
tweede lijkje, dat de eerste beschuldigde herkende als 
het lijkje van haar kind; het deskundig onderzoek 
wees uit dat dit kind doodgeboren was I). 

De fout om het lijkje niet eerst aan de beklaagde 
te vertoonen, zou hier tot veroordeeling van eene 
onschuldige hebben kunnen leiden; doch ook al her
kent de moeder het lijkje, zoo kan aan die bewering 
toch niet veel waarde geh cht worden. Gross deelt 
mede hoe de doktoren in eene kliniek te Madrid eene 
proef hiervan hebben genom n; aan een aantal moeders 
legde men namelijk hare zuigelingen naakt voor, opdat 
ieder den hare zou uitkiezen; van de 10 vrouwen 
konden slechts 2 haar eigen kind aanwijz n. Hij deelt 
tevens mede, dat meerdere proeven niet konden worden 
genomen, wegens de zenuwachtige opgewondenheid 
door dit geval bij de vrouwen teweeggebracht 2). 

Als middel om de identiteit van een kind vast te 
stellen, heeft N ä c k e de dactyloscopie aanbevolen, 
omdat de vingerafdrukken zeer individueel, van blij-

1) Cf. Mi tt e r m a ier: .Beobac/ltltl~l[m ilber Rekognitiollcn in 
Kriminalprocesun. in NC/JCS Arc/liv des Crilllimzlrcclils. 18 I 7) 1. bI. 496. 

2) H. G ros s: .f.falldbucll. bl. 303. 



venden aard en zoo goed als onuitwischbaar zijn; het 
komt er dus maar op aan, het overervingspercentage 
vast te stellen. Helaa moet hij er echter bijvoegen 
dat omtrent dit percentage weinig zekers te melden valt 1). 

Uit dit alles blijkt, welke groote moeilijkheden 
recherche en justitie hier hebben te overwinnen, en 
die tot gevolg hebben, dat eene menigte schuldigen 
ongestraft uitgaan. Als een treffend bewijs hoe zelden 
de nasporing van het feit tot veroordeeling leidt, diene 
het volgende. Dr. Simon Thomas deeltmede,dathij 
gedurende IS jaren, waarin hij bij de arrondissements
rechtbank te Rotterdam bij het onderzoek in straf
zaken behulpzaam was, deelgenomen heeft aan het 
deskundig onderzoek van 60 kinderlijkjes. Omtrent 
den afloop dien de gerechtelijke behandeling bij deze 
60 gevallen had, geeft hij het volcrende staatje: 2) 

Het bewijs van schuld kon niet geleverd worden omdat: 

cr geen ver- h'et kind na-Ide oorzaak de dood l-:ie dood I (k dood 
dachte ge- degehoorte van den v 'roor- veroor- vcroor

vonden niet had ge- (lood onbe- zaakt was(aakt was1zaakt was 
wenl. lecfd. kcnd was. door stik-door stlk- door sche-

6 5 

king maar king en wel delverwon
niet kon kon worden ding, maar 

worden uit- uitgemaakt er amlere 
gemaakt hoc deze bewijsgron-

hoc deze was tcweeg- den ontbra.-
was tcweeg- gehracht, kt:n. 
gcl.ml.cht. maar cr an· 

4 

duc hewij '-

gronden I 
ontb~aken. 

2 

1) N ti. c k e : Jdentittitsllrlc/uCJeis all /{illilerJt in I I. G ros S : Arc/liv 
XXVIII (1907) hl. 346 vlg. 

Over ccn onderzoek, dat strekte om de identiteit van tweelingen 
vast te stellen: A. D e j 0 ti n a y: De i' infanticide cOlJlmis sur des 
jUllleaux in Arck d'allthr. crim. XIII (1898) hl. 284 vlg. 

2) P. I!. Sim 0 n Th 0 ma. s : KinJerdoodsl'l.l{ m Kindermoord. 

T. v. S. XV (19°3) bI. 84. 



I Iet bewijs van schuld kon worden geleverd en er 
volgde: 

veroordeeling wegens 
het verbergen vQn een 

lijk. 

2 

veroordeeling tot cene vl'Toorrleeling wegens 
geldboete wegens het kinderdoodslag tot één 
niet aangeven van de jaar gevangenisstraf. 
geboorte van een kind. 
N. B. De veroordecling 
trof de grootmoeder 

van het kind. 

I 3 

Nu moet ook hier de opmerking gemaakt worden, 
dat men niet in al deze 60 gevallen kinderdoodslag 
mag aanwezig achten. Daartegenover staat echter, dat 
niet alle lijkjes werden onderzocht; Sim 0 n Th 0 m a s 
deelt mede, dat ieder jaar enkele kind 'rlijkjes zonder 
verder onderzoek werden begraven, omdat door den 
toestand, waarin of de omstandigheden, waaronder 
deze gevonden werden, iedere mogelijkheid van veroor
decling was uitgesloten. 

Uit dit alles blijkt wel voldoende, dat de crimin ele 
statistiek, vooral wat dit misdrijf betreft, een zeer on
volkomen beeld geeft van de werkelijkheid. 

Wanneer het feit ontdekt, de schulcliCTe bekend en 
alles bewezen is, komt de vraag aan de ord , welke 
straf toegepast moet worden. Het is hier dus de plaats, 
eenigszins nader in te gaan op de beschouwingen, welke 
gehuldigd worden omtrent de strafwaardigheid van kin
dermoord. 

Bij heidensche volkeren werd het misdrijf vaak als 
niet zulk eene zware zonde opgevat; hetzij op grond 
van de meening, dat de ouders tegen hun wil de zorgen 
der opvoeding niet behoefden te dragen; hetzij ook 
omdat men het in overeenstemming met het Staats-



belang achtte, zwakke kinderen uit den weg te ruimen. 
p dien laatsten grond wordt voor sommige gevallen 

kindermoord door Plato en Aristoteles gewettigd. 
Het christendom vestigde er echter de aandacht op, 

dat ook een kind een wezen was, door God geschapen 
en daarom niet straffeloos mocht gedood worden. De 
meening, dat kindermoord slechts schade bracht aan 
de ouders of aan den staat, verdween allengs en men 
geraakte tot het inzicht, dat zij, die zich schuldig 
maakten aan het misdrijf, rechtstreeks in strijd han
delden met een goddelijk gebod. 

In de middeleeuwen nam men daarenboven nog in 
aanmerking, dat de daderes het kind den christelijken 
doop onthouden had, wat op zichzelf reeds zondig was. 
Alzoo werd langzam rhand kindermoord niet alleen als 
een hoogst ernstig misdrijf beschouwd, maar ook als 
een zwaardere vorm van doodslag. 

Nader hierop in te gaan ligt meer in het bestek van 
het volgende hoofdstuk, over de rechtsgeschiedenis; 
hier komen ter sprake de opvattingen, welke in den 
lateren tijd omtrent de strafbaarheid worden gehuldigd. 

Als reactie tegen de strenge straffen, welke in de 
middeleeuwen tegen kindermoord bedreigd werden, is 
sinds het midden der I Se eeuw eene beweging ontstaan, 
om het misdrijf lichter te straffen. 

Sommige schrijvers bepleiten zelfs straffeloosheid voor 
de kindermoordenares. Merkwaardig zijn in dit opzicht 
de woorden van Kan t 1): "Das uneheliche, auf die 
Welt gekommene Kind, ist ausser dem Gesetz (denn 
dass heisst Ehe) mithin auch ausser Schutz desselben 
geboren. Es ist in das gemeine Wesen gleichsam ein
geschlichen (wie verbotene Waare) dass dieses seine 

1) Kan t: Jl.fetaphysisc/le Allfallgsgrümle der Reclltslehre.1797, 
bI. 204. 
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Existenz (weil es billig auf diese Art nicht hätte existi
ren sollen) mithin auch seine Vernichtung ignoriren 
kann, und die Schande der Mutter wenn ihre unehe
liche Niederkunft bekannt wird, kann keine Verord
nung heben" . Hieruit echter de conclusie te trekken, 
dat Kan t kindermoord gewettigd heeft, gaat eenigs
zins te ver, omdat hij even van te voren de handeling 
strafbaar acht, en op deze plaats meer in 't bijzonder 
de vraag bespreekt, of de doodstraf hier mag toege
past worden. Sterker spreekt echter Pes talozzi zich 
uit, wanneer hij aan den staat het recht ontzegt, kin
dermoord te bestraffen en wel omdat deze zelf de 
ongehuwde vrouw gebiedt, kinderloos te blijven - en 
de moeder, die haar onecht kind doodt, dus in het 
geheel niet een misdrijf tegen den staat pleegt, doch 
juist eerder diens wil volbrengt. 1) Ook Bentham is 
van oordeel, dat kindermoord niet als zelfstandig delict 
bestraft moet worden, want dat er volstrekt geene schade 
geleden is. 2) Beschouwt men het misdrijf niet als eene 
inbreuk op de goddelijke rechtsorde, doch vat men 
het op als eene schending van belangen, dan krijgt 
in het bijzonder bij kindermoord de vraag beteekenis 
of er werkelijk een belang geschonden is en indien 
ja, of dat belang wel waard is beschermd te worden. 
Zoo wordt in den tegenwoordigen tijd straffeloosheid 
bepleit door Ba 11 est rin i ; S) die onechte kinderen 
beweert hij, zullen later hoogstwaarschijnlijk behooren 
tot de klasse van vondelingen, en het is dus alleszins 

1) P est alo z z i : Ueber Gesefzge/tulIg und Kindsmord in 
sämmtlic/u Sc/lrtjfm 1819, band VII, bl. 336. 

2) Ben t ham: Traités de Ilgislafioll civile et pillaie. Paris 1802 

11. 2. eh. 12. bI. 280. 
3) BalI est rin i: Aborto, in/allticidio et espoziolle d'jn/aute. 

Studio juridicu, sociologico. Torino 1888. geciteerd bij B 0 ut 0 n: 
t. a. p. bI. 218. 



de vraag of hun bestaan voor de maatschappij een 
voordeel is. In de practijk zijn deze onmenschelijke 
consequenties gelukkig niet verwezenlijkt. 

Verreweg de meeste schrijvers beschouwen echter 
wel ter dege kindermoord als strafwaardig, al pleiten 
de omstandighed n waaronder en de personen door 
wie het feit ge pI egd is, voor de toepassing eener 
lichtere straf. Wanneer wij nu nagaan de verschillende 
gronden, waarop die verzachting steunt en d theorie··n 
welke dienaangaande verdedigd worden, zoo valt aan
stonds in het oog, dat de nadruk steeds g legd wordt 
niet op het obiect van het misdrijf, doch op het sub
Îect. Dit volgt uit den aard der zaak, want de be
doeling is toch om alleen de moeder zachter te 
behandelen, en elke theorie, die den grond van ver
zachting uitsluitend zocht in het obiect, zou ook elken 
anderen dader van de verlichting der straf doen pro
fiteeren. 

11 u goM e y e r I) verdedigt de verzachting der straf 
vooral wegens den nauw n samenhang, die er bestaat 
tusschen de daderes en haar slachtoffer, omdat in den 
eersten tijd na de geboorte de moed r het kind niet 
zoozeer beschouwt als een zelfstandig leven, doch als 
haar eigen vleesch en bloed 2). Door A u d i ff ren t is 
eene algemeen ere verklaring van deze theorie gegeven; 
hij acht namelijk de moederliefde van egoïstischen 
aard, omdat het eigenlijk is liefde tot h tgeen uit haar 
zelf is ontstaan. Het i volgens hem een karaktertrek 
der vrouw, om hetgeen zij lief heeft, te beschouwen 

1) Hugo Meyer: Lellrbuc/l dts Deutschm Strafnchts. 3e dr. 
/882, S 77. Later is hij ecnigszins gewijzigd. In dcn zesden druk 

1907, S 68, hecht hij meer waarde aan de andere gronden. 
~) Mittermaicr in zijne uitgave van Feuerbach: Le/lrbuc/I des 

.l{el/lclllm ill Del/tsc/tJllml gülli"ell Peil/liellm Recllts. Giessen, 1847, 
S 23 6, noot 3. 



als haar eigendom. En evenals het kind, aan hetwelk 
men zijne zweep ontnomen heeft, die wanneer men ze 
hem weer teruggeeft, liever stuk breekt, dan ze in 
andere handen te zien, zoo gaat het ook met de onge
huwde moeder. In den overspannen toestand, waarin 
zij verkeert door de zorgen en angsten voor de toe
komst van haarzelf n haar kind, laat zij zich door 
geene andere overwegingen leiden, dan deze, dat dat 
schepseltje uit haar geboren, haar eigendom is. Welnu 
zelfmoord is niet strafbaar, mag zij dan ook niet dooden 
een wezen, dat slechts een deel van haarzelf is? 1). 

Meer aanhang heeft eene andere theorie verworven, 
en wel die, welke den grond der zachtere behandeling 
zocht in het motief, dat de moeder tot de misdaad 
had gebracht, namelijk de vrees voor het verlies harer 
eer. Hoe verfoeilijk hare daad ook mocht zijn, het 
igenaardige van het misdrijf was juist, dat het voort

vloeide uit eenen edelen karaktertrek. Nadat eerst 
door L e y ser hi rop gewezen was, heeft vooral v 0 n 
Grollmann en Feuerbach deze theorie verdedigd 
en is zij zoo ook in wetgevingen tot uiting gekomen. 
Eene directe consequentie was natuurlijk, dat allereerst 
moest onderzocht worden, of de daderes wel ene eer 
te verliezen had, en zoo werd in dit opzicht belang
rijk de vraag, in hoeverre bij publieke vrouwen eene 
lichtere straf zou gesteld worden i doch bovendien 
moest, indi n de zwangerschap of bevalling niet geheim 
gehouden waren, eigenlijk de strengere straf worden 
toegepast. I lierbij kwamen nog andere bezwaren; edele 
motieven, hoezeer zij bij de mate der straf in aan
merking kunnen komen, kunnen toch moeielijk aan 
het delict zelf een minder strafwaardig karakter ver-

1) A udi ffre nt: Qudques cOlisidera/iolls SUl' tillfallticide. in Arc/lil! 
,fall/hr. crilIl. XVII (1902), bI. I vlg. 



1 enen, omdat alzoo de stelregel dat het doel de mid
delen heiligt, in het strafrecht toegepast zou worden. 
Ook was te betwijfelen, of de moeder wel zoo vaak 
door de vrees voor schand tot het misdrijf bewogen 
werd en zoo werd naast dit motief meer nadruk gelegd 
op den materi I n nood, waarin zij verk' rele. och 
ook zoo aangevuld, vold d de theorie niet; want g steld 
dat de ouders d r moeder of de minnaar het feit 
hadden gepleegd, zoo moest immers op hen eveneens 
eene lichtere straf worden toegepast, om reden ook 
hunne eer in het spel was, en zij evenzeer in behoeftige 
omstandigheden konden geraken. Dit nu wilde men 
niet: de gunstige bepaling moest zich uitsluitend tot 
de moeder beperken. 

Met het opbloeien der psychiatrische wetenschap in 
het begin der vorige eeuw, ontstond eene andere 
theorie, welke den verzachtingsgrond wilde leggen in 
den bijzonderen toestand der daderes gedurende en 
kort na de bevalling. Volgens deze theorie, die aan 
Mi t ter m a ier groot gezag ontleende, was de invloed 
der baring op d vrouw van dien aard, dat zij voor 
handelingen, gedurende of kort na dien tijd gepleegd, 
niet ten volle verantwoordelijk kon worden gesteld, en 
wel te meer was dit het geval bij de ongehuwde vrouw, 
daar deze nog bovendi n gekweld werd door vrees 
voor schande en zorgen voor de toekomst. "Wenn es 
wahr ist" zoo betoogt Mi t ter m a ier I) "das nach der 
Beobachtung ausg zeichneter Aerzte selbst Ehefrau n 
als Erstgebährerinnen im Zustande der Geburt von 
einerwahren Wuth befall n werden, welche die gliickliche 
Gattin zum rasenden Hasse gegen den geliebten Gatten 

1) C. J. A. Mi tt cr m a ier: Beiträge Zlt,- Lel/re vom Ver
/lrecltm des Kiflderlllordes ufld der Verluillllic//UIlK der Sc/llvallger
seMI/. in Neuts ArelLiv des Criminalrech/s. VII (1825) bI. 22. 
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und zur Zerstörungssucht gegen alles was sie umgiebt, 
antreibt i wer sol1 nicht bei der unehelich Geschwän
gerten, die überrascht von der Stunde der Niederkunft 
keine PRege hat und vor deren Geiste alle Bilder der 
Misshandlung dllrch Eltern, der Verachtung von Seiten 
der Umgebllngen, der Armut und der Schande mit den 
stärksten Farben sich erneuern, die Möglichkeit ines 
ähnlichen, die Zurechnung aufhebenden oder wenigstens 
sehr herabsetzenden Zustandes annehmen". 

De motieven, die tot het misdrijf bewegen, worden 
ook door deze theorie niet verwaarloosd, doch wel 
ter dege in acht genomen i de privilegieeringsgrond 
ligt niet in den toestand der vrouw in 't algemeen, 
want dan zou de verzachting der straf ook moeten 
gelden voor de moeder, die haar wettig kind doodde, 
en dan zou men het doel der theorie voorbijstreven i 
de beteekenis die de motieven hier hebben, is deze, 
dat zij juist tijdens de bevalling met alle kracht op 
de vrouw inwerken en haren toestand verergeren. 

Langzamerhand kwam echter verzet; was er toch 
werkelijk sprake van zulk eenen toestand, dat de 
daderes niet geheel verantwoordelijk was voor wat zij 
bedreef, zoo moest eigenlijk straffeloosheid het gevolg 
zijn. Daarnaast kwam een practisch bezwaar: betwij
feld werd of de theorie wel met de practijk in over
eenstemming was. Reeds Ta r die u wees er op, dat 
h m geen geval van kindermoord bekend was, waarin 
eene voorbijgaande geestesstoring gedurende de be
valling als oorzaak van het delict bewezen was. En 
bovendien, kon werkelijk de toestand der daderes van 
dien aard geacht worden, dat deze niet geheel ver
antwoordelijk was, voor wat zij bedreef, dan moest 
toch ook bij bevallingen in de kliniek zulk een toe
stand, zij het dan niet zoo veelvuldig, worden waar
genomen. Dit nu was niet het geval. T reu b en Tak 



deelen mede, dat hun zulk een geval niet bekend is, 
en over het algemeen zeer zelden word t waargenomen. 
De mogelijkheid eener psychische storing is natuurlijk 
geenszins te loochenen, en indien zij beweerd wordt, 
zal de aannemelijkheid dier bewering onderzocht moe
ten worden, waartoe de algemeene geestelijke gest ld
heid der daderes, het verloop der bevalling en veelal 
ook de wijze van dooden van belang zijn. Doch eene 
theorie baseert zich niet op uitzonderingen doch op 
een en regel, en hoewel dit terrein nog slechts onvol
ledig is onderzocht, over 't algemeen zijn deskundigen 
het er over eens, dat aan den invloed van de beval
ling op de vrouw niet zulk eene waarde mag toege
kend J). Zal dus gewoonlijk eene psychische storing 
niet aanwezig zijn, op andere wijze wordt toch weder 
op den geestestoestand der daderes de aandacht geves
tigd. Niet zelden namelijk wordt door de kindermoor
denares beweerd, dat zij het feit gepleegd heeft in 

ene onmacht of flauwte, waarin zij na de bevalling 
gevallen was; in den regel moet het kind dan gestorven 
zijn, tengevolge van gebrek aan verzorging, in elk 
geval onmacht en eene actieve handeling kunnen niet 
samengaan. Over het algeme n wordt aan zulk eene 
bewering van onmacht weinig waarde gehecht. T reu b 
en Tak echter achten op het voetspoor van Fr e y e r 
dezen toestand wel ter dege eenen factor, waarmede 
te rekenen valt. Zij vermelden eenige gevallen, waarin 
juist de toevallige komst van derden de moeder van 

I) Cf. hierover: 
V 0 n Fa. b r i ce: t. a. p. bl. 304 vlg. 
T reu b en Ta. k: t. a. p. bI. 2 r r vlg. 
E. Bis c h 0 ff: Der Geisteszltstalld der .~·c/l7vall,![erell 111/(1 Ge

bährendw. in H. G ros s: Arel/iv XXIX (J 908) bI. 109 vlg. 
Ha be r d a: Ueber Killdslllord. in BtJlletill de l' UlliolllllterJlalio-

1tale dil droit jinal. XV bl. J 62 vlg. 
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eene veroordeeling bevrijdde. Volgens hen moet de 
kans op zulke onmachten bij heimelijk barenden grooter 
zijn dan bij anderen, omdat toch de hevige gemoeds
b wegingen, het gemis aan alle hulp, de wijze waarop 
de bevalling bij zulke personen plaats heeft, de hevige 
pijnen, zeer licht eene uitputting teweeg brengen, 
waarop eene onmacht volgt 1). 

Al wil men dan de daderes in den regel wel toere
keningsvatbaar achten voor wat zij bedreef, toch blijft 
de bijzondere toestand, waarin zij verkeert, de grond 
der verzachting. De heftige gemoedsbewegingen, waar
aan zij ten prooi is en die haar op dat oogenblik in 
't bijzonder overmeesteren de smarten der bevalling, 
die door de omstandigheden waaronder deze plaats 
heeft, des te grooter zijn, het gemis aan troost en 
hulp, voeren haar licht tot daden, waarover zij eigen
lijk niet heeft kunnen nadenken en waarover zij later 
diep berouw heeft Daargelaten nu de kwestie of 
eene verminderde toerekeningsvatbaarheid 2) bestaan
baar is, rijst er verschil over de vraag, of hier zulk 
een toestand aanwezig is. Deze theorie brengt van 
zelf mede dat alleen bij doodslag op een onecht kind 
van verzachting der straf sprake kan zijn, dat alleen 
de moeder van de gunstige bepaling kan profiteeren, 
en voorts dat het feit bij of kort na de geboorte moet 
zijn gepleegd, omdat de moeder zich tijdens de daad 
in dien overspannen toestand moet bevinden. 

In den laatsten tijd heeft deze theorie bestrijding 
ondervonden van Prof. H. Gr 0 s s, die hare volkomene 

1) Cf. T reu b en Tak: t. a. p. bI. 234 vlg. 
Dr. J. L. B. Eng e 1 har d: Psyc1lisc1ze veranderilJgw tijdens de 

baring. in Neder/andsc1t Ttjdschrtft voor l'er/oskulltle I!fl G)'naecologie 

XIX (190<» bI. 257 vlg. 
2) Cf. Van Ham el: Inleiding bI. 386. 
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onhoudbaarheid beweert. Is zij houdbaar, zegt hij, dan 
moet het feit ook werkelijk in dien toestand gepleegd 
worden; doch, zoo betoogt hij nu, daartegenover staat 
dat de daderessen allen reeds lang tot het feit beslo
ten waren, want anders zouden zij kIe eren enz. voor 
het te verwachten kind in gereedheid hebben gebracht. 1) 
G I eis p ach heeft in een uitgebreid artikel den hand
schoen tegen hem opgenomen; 2) allereerst geeft hij 
eenige voorbeelden, waarin de daderes wel ter dege 
het besluit tot dooding genomen had gedurende de 
bevalling. Maar voorts valt hij de stelling van G ros s 
zelf aan en betoogt dat uit het niet-nemen van voor
zorgsmaatregelen door de moeder, nog volstrekt niet 
volgt, dat deze besloten was, of ook maar het opzet 
had, het kind te dooden; ja, ook al heeft zij een 
besluit genomen, dan is het nog twijfelachtig, of de 
daad werkelijk verricht is ter uitvoering van dat besluit. 

Over het algemeen mag zij zich echter in grooten 
aanhang verheugen, en niemand minder dan v 0 n 
Lis z t heeft haar in de "Verglezchende Darstellung" 
aan bevolen. 3) 

\ 

Naast de genoemde theorieën kan nog vermeld, hoe 
een grond van verzachting ook wel gelegd wordt in 
de gemakkelijke uitvoerbaarheid van het delict, als ook 
in de minder sociale waarde, die een pasgeboren kind 

1) Cf. H. G ros s: .ffalldbuc/z blo 77 J. 

Dezelfde: K1'imillalpsvcllOlogie tmd Strafpolitik in H. G ros s : 
Archiv XXVI (19°6) blo 75. 

2) W. Gleispaeh: Ueber Kinds11lordin H. Gross: Arcltiv 
XXVII (1907) blo 224 vlg. 

3) V 0 n Lis z t wil den grond der verzachting leggen in den 
bijzonderen gemoedstoestand der buiten echt barende vrouw, echter 
in verbinding met de vrees voor schande; op de vrees voor schande, 
den Ehrennotstand legt hij den meesten nadruk. 

cf. hierover Gleispach: t. a. p. bl. 241 vlg. 265 vlg. 
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heeft. Zooals reeds boven is gezeCYd, kunnen zulke 
gronden op zich zelf niet voldoen, om kinderdoodslag 
zachter te behandelen; alleen in verband met andere 
kunnen zij gelden. 

Al deze gronden, waarbij ook gevoegd kan worden 
het medelijden dat de daderes inboezemde, hebben 
bewerkt dat de kindermoordenares zachter bestraft 
wordt. Hoe die verzachting historisch is tot stand ge
komen, en hoe het misdrijf tegenwoordig wordt bestraft, 
ligt buiten het be tek van dit hoofdstuk, doch zal in 
de beide volgende hoofdstukken behandeld worden. 

Met het toepassen der straf kan echter niet volstaan 
worden. De ongerechtigheid moet niet alleen, wanneer 
zij eenmaal bedreven is, gestraft worden, doch ook 
moet op middelen gezonnen, om haar in haren loop 
te stuiten. Dit klemt te meer bij kindeYilloord, waar 
toch bekend is, dat hier recherche en justitie bijna 
met machteloosheid zijn geslagen en de repressie door 
middel van de straf dus zoo zelden kan uitgeoefend 
worden. In verband hiermede heeft men wel publiceering 
der zwangerschap verplichtend gesteld, en de opzettelijk 
geheime bevalling als zelfstandig delict opgenomen i 
ook met het oprichten van vondelingenhuizen bedoelde 
men in deze richting te werken, doch beide maatregelen 
hebben weinig succes opgeleverd. 

Medelijden moet wekken de toestand van haar, die 
met schande bedekt, de vaak zoo onbarmhartige publieke 
opinie te trotseeren heeft, en toejuiching verdient elke 
poging, die zich het lot der gevallen vrouwen aantrekt. 
Doch ook het rechtsgevoel wordt gekrenkt, wanneer 
de kindermoordenares gestraft wordt, maar de eigenlijke 
mededader vrij uitgaat. Op civielrechtelijk gebied wil 
het onderzoek naar het vaderschap aan den eisch der 
rechtvaardigheid voldoen; op strafrechtelijk gebied 

3* 



verdienen in dit opzicht vermelding de wetgevingen 
van Finland en Noorwegen, die de plichten van den 
"minnaar" tegenover de zwangere onder de sanctie 
der strafwet brengen. 

Bij rechtstreeksche bestrijding van kindermoord mag 
het echter niet blijven. Het delict zelf toch is een ge
volg van eenen voorafgeganen misstap en oppervlakkig 
zou het zijn, het kwaad niet dieper te zoeken. Vandaar 
dat alle bestrijding van het alcohol kwaad en de on
zedelijkheid ook hier hare goede werking zal uitoefenen 
en vooral wering van onzedelijke litteratuur van groot 
belang is. 

Ook op dit gebied heeft in 't bijzonder de kerk eene 
roeping j hare taak is het toch, de beginselen van 
Gods Woord hoog te houden j en doordat zij meer 
met het intieme leven in aanraking komt, kan zij bij 
leed troost bieden, en lenigen, waar nood is, doch 
tevens door haar vermanend en bestraffend optreden 
veel onheil voorkomen. 



TWEEDE HOOFDSTUK. 

RECHTSGESCHIEDENIS. 

Kindermoord, zoo als vooral onze tijd dien kent, als 
den doodslag door de moeder gepleegd op haar onecht 
kind, kan op groote schaal slechts voorkomen in zulke 
staten, waar weelde en zedenbederf in het volksleven 
zijn doorgedrongen i en bij primitieve ontwikkeling 
van een volk zal in den regel van eene speciale straf
bepaling tegen dit delict geen sprak zijn. De wijze 
na te gaan, waarop langzamerhand kindermoord als 
zelfstandig delict eene plaats heeft ingenomen, ormt 
het doel van dit hoofdstuk. In de eerste plaats zullen 
dan besproken worden de Mozaïsche wetgeving, het 
Romeinsche en het Germaansche recht i daarna volgt het 
Canonieke recht i voorts zal worden nagegaan, hoe in de 
daarop volgende eeuwen het delict in de Duitsche landen 
en in Frankrijk werd behandeld, terwijl ten slotte een 
overzicht zal gegeven worden van de w tgeving in ons 
land omtrent dit punt gedurende de vorige eeuw. 

Uit de bespreking der rechtsgeschiedenis zal dan 
blijken, dat kind rmoord in de oude tijden gelijk beo 
straft wordt als doodslag, soms zelfs straffeloos is en 
in later tijd aangemerkt wordt als verwantenmoord i 
voorts eenerzijds dat onder invloed zoowel van het 
Romeinsche als van het Canonieke recht het feit in de 
middeleeuwen streng bestraft wordt, maar ook ander
zijds, dat reeds in het Canonieke recht sporen kunnen 



worden gezien van eene privilegieering van het delict, 
welke in de wetgeving eerst na de periode der ver
lichting tot volle ontplooiing komt. 

De verschillende onderscheidingen, die de tegen
woordige wetgevingen kennen ten aanzien van de mis
drijven tegen het leven, ontbraken in vroeger tijden 
bij eenvoudiger wetgeving. Het Mozaïsch rech tI) 
kent alleen den grondvorm doodslag, dien het dan 
splitst, naarmate het feit al dan niet opzettelijk ge
pleegd is; doch overigens is van gequalificeerden 
doodslag geen spoor te vinden. 

Het delict wordt behandeld in Exodus 2 I, Numeri 35 
en Deuteronomium 19, waar ook tevens de berechting 
van het feit geregeld wordt. Daar de bloedwraak als 
bestaande toestand aanvaard werd, had, ingeval een 
doodslag gepleegd was, de naaste bloedverwant van 
den verslagene het recht om als bloedwreker op te 
treden en de doodstraf aan den dader te voltrekken; 
deze kon evenwel naar eene der vrijsteden vluchten, 
en bleek na onderzoek dat het feit onopzettelijk ge
pleegd was, zoo mocht hij niet aan den bloedwreker 
uitgeleverd worden, maar behield het leven, mits hij 
tot den dood des Hoogepriesters bleve binnen de 
palen der vrijstad waarheen hij gevlucht was. 

Welk een ernstig delict doodslag geacht werd, blijkt 
hieruit dat de doodstraf, ja zelfs de verplichting om 
in de vrijstad te blijven voor den onopzettelijken dood
slager, niet mocht worden afgekocht; daardoor zou 
het land ontheiligd worden "want het bloed onthei
ligt het land en voor het land zal geene verzoening 
gedaan worden over het bloed, dat daar vergoten is, 

1) S a als eh ü t z: Das J.J1osaische RuM 2e dr. 1853. kap. 75. 
T h 0 nis sen: Étl/des sur r /lisloin dit droit crimind des peuPles 
ancims. 1869. Tome II bI. 186 vlg. 
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dan door het bloed desgenen, die dat vergoten heeft". 
(Num. 35: 31-34) i waarom dan ook voor het geval 
dat de dader onbekend is en bestraffing van het feit 
dus achterwege blijft, de schuld van het volk op plech
tige wijze verzoend moet worden (Deut. 21 : 1-9). 

Uit dit ernstig karakter van den doodslag vloeit 
voort de onjuistheid der meening, als zou, nu r niet 
speciaal over kindermoord gesproken wordt, dit feit 
in de Mozaïsche wetgevin rr staffeloos zijn. 1) 

Onder Israël had de vader eene uitgebreide macht 
over zijne kinderen: de dochter mocht geene gelofte 
den Heere afleggen zonder toestemming van haren 
vader (Num. 3°: 4 vlg.) ja in Ex. 21: 7-11 wordt 
gesproken van het geval, dat de vader zijne dochter 
verkocht heeft tot eene dienstmaagd. De kinderen 
worden het eigendom geacht van den vader' volgens 
Mi c h a ë I i s kon de schuldeischer niet alleen zijnen 
schuldenaar maar ook diens kinderen tot lijfeigenen 
maken 2) en zoo kwam het wel voor, dat een vader zijne 
kinderen verkocht aan den schuldeischer (Neh. 5: 5, 
Jes. 5°: 1), 3) hoewel de mozaïsche wetgeving hem dat 

1) Zoo pan gen be r g: (/eber das l'erbrtchm des Killder-
lIIords ulIll der Allsset:mllg der Kinder in Neuu .Arc/ziv des Crimillal
ncllts lIL (1820) bI. 9, 10. Hij trekt uit de bepalingen omtrent af
drijving de conclusie, dat, indien niet de moeder, maar een derde 
een pasgeboren kind gedood had, dit feit beoordeeld werd naar 
het beginsel van schadevergoeding. De reden, dat niets omtrent den 
eigenlijken kindermoord bepaald wordt, ligt volgens hem hierin: 
"dass der Kindermord überall etwas Gleichgiiltiges tlnd eine straf
lose Handlung war". 

11) Michaëlis: il/osalsell Reelil. Nederl. vert. 1772-1778 II 
S 123 en III § 148. Hij beroept zich O.a. op Lev. 25 : 39, 2 1" on. 4: r. 
Hiertegen S a a I s c h ti t z: t. a. p. kap. lIl. Zie ook 13 e n z i 11 g er: 
Ifebräiselze ArelUl%git. Tübingen 1907. bI. 29 2. 

3) Volgens Michaëlis: t. a. p. II § l23 en III S 147-148 
had ook de moeder dit recht. Met het oog hierop verklaart hij 
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recht niet toekende. Ook miste hij het recht om te 
beschikken over het leven zijner kinderen; 1) de moed
willige en wederspannige zoon, die, na kastijding, 
naar zijne ouders niet hooren wil, zal door dezen voor 
de oudsten der stad gebracht worden en op hunne 
aanklacht gesteenigd worden (Deut. 21: 18- 2I) ~). 

Trouwens, ook zelfs een slaaf kon niet straffeloos 
gedood worden (Ex. 2 I : 20. 21), hoeveel te minder 
een vrIJe. 

Dat ouders hun kinderen doodden, kwam wel voor 
in tijden van belegering, als zij door den honger tot 
deze uiterste wanhoopsdaad gedreven werden i 2 Kon. 
6: 26 vlg. geeft hiervan een ontzettend voorb eld 
(Lev. 26: 29. Deut. 28: 53. Jer. 19: 9, Klaagl. 2.: 20, 

4: JO. Ez. 5: 10). 

Voorts gebeurde het ook in tijden van afval, dat 
de Israëlieten in navolging der h idenen hunne kinde
ren den Moloch offerden. Niettegenstaande de Heere 
hun uitdrukkelijk had betuigd, dat deze gewoonte der 
heidenen Hem een gruwel was (Deut. 12 : 3 I, t 8 : 10. 12.), 

I Kon. 3: 16-28, want "hoe eenc hoer cr toe zou kunnen komen, 
zich een kind, hetwelk zij weet, dat het hare nict is, toe te eigencn 
en zich den last van des zelfs opvoeding op den hals te halen, is 
tcn eenenmale onbegrijpelijk, indien zij zich geen voordeel daarvan 
kan beloven". 

1) Van het geval, dat een vader zijn kind dooc1en wilde, is slechts 
één voorbeeld bekend, namelijk Juda met betrekking tot Thamar. 
Gen. 38: 24. 

2) Saalschütz: t. a. p. kap. 75 en 108. Michaëlis: 
t. a. p. III § 83. Ri e h m: /Jijbelscll Woordc/lbock, uit lul IlOo./[. 
duilscll, vrij bewerkt door Dr. C. Il. van Rh ij 11 sub voce "ouders" 
Volgens Ben zin g er: t. a. p. bI. 122 en T h 0 nis sen: t. a. p. 
II bl. 152 was het vonnis slechts eene formaliteit. Zie ook TI e n
zin g erin Herzog : Rc,llclicyclopärlic lilr profcstalltisellc Tilcologic 
Ulld Kirellc. 3e dr. band V sub voce "Familie und Ehe bei den 
Hebräern" bI. 749. 



waarom tegen h n, die den Moloch offerden, de dood
straf bedreigd werd, toch bezondigde Israël zich meer
malen in dezen weg. Van dergelijke kinderoffers zijn 
nog sporen ontdekt bij de opgravingen, welke men in 
Palrestina verricht heeft. Prof. Wil d e boe r deelt hier
omtrent mcde, dat in Gezer een kinderkerkhof crevon
den is; de lijkjes waren meestal gelegd in groote 
kruiken met twee handvatten, zonder eenig ornament 
er opgebracht; bij de lijkjes zijn kl inere kruikjes en 
een schoteltje gevonden, benevens een kop, waarin 
etcn moet geweest zijn. Blijkbaar zijn het de resten 
van pasgeboren kinderen, nog g en week oud. Slechts 
twee skeletten wezen op enen zesjarigen leeftijd en 
deze waren duidelijk van verbrande kinderen; de 
andere skelet jes waren ongeschonden. Dat het hier geene 
gewone kinclerbegraafplaats betreft, blijkt hieruit, dat wij 
ons hier op eene heilicre plaats bevinden, en ten anderen, 
dat het allen pasgeboren kinderen zijn, die hier zijn 
bijgezet. Ook in Megiddo en Taänak en ook hier weer 
op heilige plaatsen heeft men zulke kinderlijken ont
dekt, voor het grootste gedeelte afkomstig van pasge
boren kinder n. Uit welken tijd deze offers dagteekenen, 
deelt Prof. W i I d e boe r niet mede; wel merkt hij op, 
dat hoe hooger men komt in het puin, dat die oude 
steden bedolven heft, d. w. z. ho meer men komt in 
de overblijfselen dier steden, zoo als Israël er in heeft 
gewoond, hoe meer de resten dier gruwelen verdwijnen. 
De ontdekking van Macalester, die in Gezer een 
bouwoffer vond, dat zelfs uit de periode na de Baby
lonische ballingschap moet dagteeken, bewijst echter, 
dat ook in Israël deze gruwel voorgekomen is 1). 

Overigens geeft de Heilige Schrift geene voorbeelden 

1) Dr. G. Wil cl e boe r: Opgrallil/gm in Palau/illa in Onze 
&uw. IX. (1909) afl. 7 bI. 87 vlg. 



dat ouders hunne kinderen en wel in het bijzonder kort 
na de geboorte zouden hebben omgebracht. Integen
deel wordt er telkens de nadruk opgelegd, dat het 
bezit van kinderen een zegen en een talrijk kroost 
eene eere is. Wel is waar stonden de zoons bij hen 
in veel hooger aanzien dan de dochters, maar toch 
werden zij weerhouden, om na te volgen de gewoonte 
der Arabieren, die uit zorg voor de kosten van op
voeding of ook uit vrees voor de schande, vader van 
eene dochter geworden te zijn, de meisjes doodden. 1) 

Voorts wat betreft den moord, gepleegd op onechte 
kinderen door de moeder, moet in acht genomen 
worden, dat door de veelwijverij, die in Israël gedoogd 
werd, het begrip "wettig kind" veel uitgebreider was, 
dan bij Grieken en Romeinen. 2) Ook schijnt eigenlijke 
kindermoord weinig te zijn voorgekomen; volgens 
Thonissen J) is ~ itelijk eerst eeuwen na Mozes van het 
misdrijf sprake. 4) 

Evenmin is van een te vondeling leggen in de Heilige 
Schrift eenig spoor te vinden; 5) alleen Ez. 16: 5 kan 
hierop zinspelen, doch deze tekst geeft meer eene 
vergelijking, terwijl het dan nog de vraag blijft, of 
die ontleend is aan het leven der Israëlieten, dan wel 
aan dat der heidenen. 

In den Talmud 6) wordt kindermoord evenmm als 

1) Her zog: t. a. p. V bI. 747. Lev y: La familie dmzs 
l'alltiqllité Israt/ite. Paris. J905. bI. 242. 

2) Be 11 zin g er: t. a. p. bl. 114. 

3) t. a. p. II bI. I 87. 
4) Ook tegenwoordig komt het misdrijf bij Jouen hoogst zelden 

voor. Cf. Aschaffenburg: t. a. p. bI. 50. 
6) Lev y: t. a. p. bI. 242. 

6) DUschak: Das Mosaisclt-Talmudisclte StrajrecM. 1869 
bI. 74. 81. 82. 
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speciaal misdrijf behandeld, doch valt ook hier onder 
doodslag en wordt dus met de doodstraf bestraft. 
Tengevolge van den tegenstand der Rabbijnen tegen 
strenge straffen, worden in den Talmud enkele ge
vallen opgesomd, die niet als moord behandeld worden, 
waaronder: I. doodslag op eene ongeboren vrucht, 
2. die op een misgeboorte, 3. die op een niet levens
vatbaar kind. Tevens moet in aanmerking genomen 
worden, dat de Talmud alleen het misdrijf, gepleegd 
door een "doen", strafte, zoodat hij, die - zij het ook 
met opzet - door "laten" den dood van een ander 
veroorzaakte, niet in de termen der strafwet viel; en wel 
om deze reden, dat een laten - een negatief kwaad 
- niet door eene positieve daad gestraft kan worden. 

Evenmin als in de Mozalsche wetgeving werd ook in 
het Rom ei n s c her e c h t 1) kinderdoodslag als afzon
derlijk delict aangemerkt, ja het is zelfs wel betwist, 
of het misdrijf ook geheel en al valt onder de alge
meene bepalingen omtrent homicidium en parricidium. 

Indien het ~ it gepleegd werd door een vreemde, 
zoo is geen twijfel mogelijk, daar toch in dat geval 
de straf moest toegepast worden, die op doodslag ge
steld was, welke straf in den eersten tijd door de lex 
Numa en later door de lex Comelia de siccariis ge
regeld werd. 

Anders staat de zaak echter, indien de ouders de 
schuldigen waren, en dit inzonderheid ten opzichte van 
den vader. Deze toch oefende over zijne kinderen de 
patria potestas uit, welke zelfs insloot het recht om 
hen te dooden. Deze patria potestas was echter niet 

1) Mom m sen: Römisclles Stra/recllt 1899. bI. 617-620. 
Rei n: Das Crilllinalnc1zt der Römer von Romulus bis au/ Justi
/ziel/IUS 1844. bI. 439-445. Z u mp t: Das CriminalruM der 
RÖlllischw Republik 1865-1869. 1. I. bI. 349-354. 
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zoozeer eene willekeurige macht, als wel meer eene 
in zekeren zin rechterlijke bevoegdheid; vandaar dat 
hij haar niet willekeurig mocht uitoefenen, doch slechts 
als vader, gelijk blijkt uit L. 5 D. 48. 9: Divus Ha
drianus fertur, cum in venatione fi.lium suum quidam 
necaverat, qui novercam adulterabat, in insulam eum 
deportasse quod latronis magis quam patris iure eum 
interfecit : nam patria potestas in pietate debet non 
atrocitate consistere. 

Dit onbeperkte recht van den vader werd chter 
gebreideld door de gewoonte, volgens welke de vader 
verplicht was, e n consilium bijeen te roepen en daar
aan de beslissing over te laten; handelde hij geheel 
eigenmachtig, zoo werd hij gestraft weg ns misbruik 
van zijne bevoegdheid (L. 5 D. 37. 12.) 1). LanO'zamer
hand werd zoo de patria potestas hoe langer hoe meer 
beperkt, tot eindelijk Con sta n t ij n haar ophief en 
doodslag, door een en vader op zijn kind gepleegd, 
behandeld werd geheel g lijk als parricidium. 

Aan de moeder kwam de patria pot stas niet toe; 
diensvolgens was zij ingeval van doodslaO' strafbaar l.l) 

n wel, naar het oordeel der meeste schrijvers, in 
den eersten tijd volgens de bepalingen der lex Cor
nelia de siccariis, later volgens die der lex Pompeia 
de parricidiis. Indien het echter betrof pasgeboren kin
deren, wordt betwist dat haar misdrijf dan als parri
cidium bestraft werd, omdat de uitdrukking "qui filium 
filiamve occidit" in L. I D. 4 8. 9. niet omvat infantes. a ) 

1) Z ti mp t: t. a. p. I. 1. bI. 353. 
2) Zie voor bestraffing van vrouwen Mom m sen: t. a. p. 

bI. 928 vlg.; Zumpt: t. a. p. 1. I. bI. 357 vlg. 
3) Zoo o. a. Spangenberg: N. A. C. ID. bI. IS. Volgens 

Zumpt: t. a. p. Il. 2. bI. 364 valt doodslag, door de moeder ge
pleegd op haar kind, ook al is dit geen infans meer, niet onder 
parricidiunl, maar is het feit als gewone doodslag strafbaar volgens 
de lex Cornelia. 
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Er moet echter onderscheiden worden tusschen de 
patria potestas en het ius tollendi aut exponendi!)' 
dit laatste recht was geen gevolg van de rechterlijke 
bevoegdheid des vaders, doch vloeide voort uit de 
gewoonte om gebrekkige en mismaakte kinderen on
middellijk na de geboorte om te brengen. 2) Reeds 
Rom uI us echter beperkte dit recht i volgens eene 
wet, door hem uitgevaardigd, was de vader verplicht, 
zijne manlijke kinder n en van de meisjes de eerst
geborene op te voeden i voorts werd hem tevens ver
boden, eenig kind beneden de drie jaar te dooden 
dan nadat in een consilium propinquorum de mis
maaktheid van het kind gebleken was, terwijl als straf 
bepaald werd verlies van het halve vermogen. 3) De 
verhouding tusschen de algemeene bevoegdheid van 
den vader om het kind te dooden en het recht om 
het bij de geboorte te vondeling te leggen is volgens 
Mommsen deze: dat de gewoonte den vader toestond 
een pasgeboren kind te vondeling te leggen, maar dat 
hij het dooden mocht, alleen indien het daartoe aan
leiding gegeven had, wat slechts geschieden kon, als 
het ouder was. 

Hoe het zij, de wet van Rom u I u s is later in on
bruik geraakt i in elk geval het te vondeling leggen 
van pasgeboren kinderen kwam veelvuldig voor. 

In den keizertijd, toen het verval der zeden allengs 
grooter afmetingen begon aan te nemen, en als nood
lottig gevolg ontvolking reeds dreigde, trachtte de 

1) Rein: t. a. p. bI. 441. Spangenberg: N. A. C. nr. bI. 10. 

vlg. anders Mommsen: t. a. p. bI. 618. 
2) Cicero:.De Legibus 111. 8. 19. 
8) Volgens Mom m sen: t. a. p. bI. 619 kan deze bepaling, 

omdat zij geheel niet in de rechtsordening past, geene wet zijn, 
maar slechts "ein Priestervorschrift mit Ansetzung einer pontificalen 
Busse". 



overheid, al durfde zij niet rechtstreeks het kwaad in 
den wortel aan te tasten, toch zijdelings den toestand 
te verbeteren en slo g zij ook acht op pasgeboren 
kinderen. 

I Iet te vondeling leggen had immers in de meeste 
gevallen den dood ten gevolge 1); en ook dan, wanneer 
het kind door anderen werd opgenomen, was zijn toe
stand vaak ver van benijdenswaardig. ene c a ~) ver
haalt, hoe sommige personen vondelingen opnamen, 
om, na hen verminkt te hebben, door schandelijke 
exploitatie hunner gebreken, de kosten van opvoeding 
ruimschoots terug te ontvangen. 

1) Paulus stelt in L. 4. D. 25. 3. tevondelinglegging gelijk met 
dood~lag: necare videtur non tantum is, qui }Jartlllll prrefocat sed 
et is, qui abicit et qlli alimonia denegct et is qui l'ublicis locis 
misericordiae causa exponit, quam ipse non habet. 

Veel verschil bestaat er over de vraag, of het te vondeling leggen 
een strafbaar feit was. lIierover werd reeds strijd gevoerd tusschen 
Nood t en Van B Ü n kers hoe k; de eerste meende, dat het dood en 
en het te vondeling leggen van pasgeboren kinderen straffeloos 
was tot op Valentianus en Valens, terwijl de laatste van oor
deel was, dat reeds Tr a ia. n u s het strafbaar gesteld hau. No 0 ti t 
verdedigde zijn opinie in: .fu/ius Paullls~ sive de partus expositiolIe 
et neee apl/d veteres. Van Bijnkershoek weerlegde hem in: De 
iure occidmdi; vendmdi, et expo1lClldi liberos apud vtlens RomaIlos, 
toen daarop Nood t hem geantwoord had in: AII/iea respollsio, 
schreef hij weder: CI/rre semlldre de iure oecidmt/i el expollelldi 
liberos apud z'eteres ROlllallos. Later is de kwestie weder ter sprake 
gebracht door Spangenberg in N. A. C. lIl, die zich aan de 
zijde van Nood t plaatste, doch er tevens op wees, hoe zoo wel deze 
als zijn tegenstander de vraag verkeerd had behandeld, door de 
patria potestas en de bevoegdheid om pasgeboren kinderen te doodeu 
uit één gezichtspunt te beschouwen. De meening van Va n Bij n
kershoek is daarop weder verdedigd door Mittermaier in: 
Beilräge zltr Lel/re VOIll Verbrec!lm des Xilldermordes UIUI der Ver
juimlicllullg der Sehwallgersehaft in N. A. C. VIII (1825). 

!1) eneca: COlllnn.'ersiti'. X. 4· 
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Vandaar dat verschillende keizers bepalingen maakten, 
waardoor de rechtspositie van zulke kinderen o'erecyeld 

b b 

w"reL Zoo bepaalde Tra i a nu s, 1) dat h t vrijgeboren 
kind steeds toegelaten moest worden tot terugvorde
ring der vrijheid, en dat het ook niet, tot het de kosten 
van opvoeding betaald zou hebben, in slavernij mocht 
gehouden worden. 

D ze maatregel werd echter door Con sta nt ij n 
verworpen. In de eerste plaats schafte d ze de patria 
potestas formeel af en paste de straf van parricidium 
ook toe op den vader, die zijn kind doodde 2). Hij trok 
zich bovendien ook het lot der vondelingen aan. De 
bepaling van Tra i a n u s, hoe goed bedoeld, schijnt 
tot gevolg gehad te hebben, dat men zich niet over 
de vondelingen ontfermde, daar men de kans liep, dat 
zij, wanneer men hen had grootgebracht, hunn vrij
heid zonden opeischen i dit recht wordt hun door 
Con sta n tij nontnomen, zoodat de verzorger van het 
kind zich deswege niet ongerust behoefde te maken :I). 
Onder de bepaling van Tra i a n u s zouden ouders 
allicht hun kind te vondeling gelegd hebben, met de 
bedoeling om het later op te eischen; nu deze gele
genheid hun ontnomen werd, zouden zij weliswaar er 
niet zoo spoedig toe overgaan, hun kind aan zijn lot 
over te laten, doch de armeren zouden zich evenwel hier
door niet laten weerhouden i vandaar dat Con sta n t ij n 
tevens toestond de kinderen kort na de geboorte te 
verkoopen l

). 

Een stap verder gingen Val ent i a n u s, Val e n s en 

J) Plinii ecundi ad Traiallll1lJ epz"s/olll!. I. 65· (71), 66 (72). 
2) Cod. Th. IX. I7. 2. betwijfeld wordt of "filius" ook omvat 

het pasgeboren kind. 
3) Cod. Th. V. 7. 
4) Cod. Th. V. 8. 



G ra ti a n u s, die in 374 doodslag ook op pasgeboren kin
deren onder parricidium brachten en met de doodstraf 
bestraften i si quis necandi infantis piaculum adgressus 
adgressave sit, sciat se capitali supplicio esse puniendum I). 

ZOO werd dus uitdrukkelijk het dooden van pasge
boren kinderen strafbaar gesteld, echter niet als spe
ciaal delict maar als homicidium of parricidium. 

Het G e r m a a n sc her e c h t 2) kende als algemeenen 
naam voor levensrooving den term slahta of manslahta 
en beschouwde als doodslager ieder, die door eene 
handeling, waarvoor hij verantwoordelijk was, den dood 
van een ander mensch veroorzaakt had. Onder dit 
algemeen begrip van doodslag nam eene speciale plaats 
in moord, waarvan dàn sprake was, indien de dader 
het feit heimelijk gepleegd had i zoo wanneer hij het 
lijk van den verslagene verborgen had of hij den 
ander gedood had door hem in 't water te werpen. 

De straf, op doodslag gesteld, namelijk de vrede
loosheid, bestond hierin, dat de dader uitgesloten was 
van de rechtsgemeenschap, zoodat hij niet alleen alle 
bescherming miste en door ieder straffeloos gedood 
kon worden, maar ook dat hij beschouwd werd als 
een vijand, en dus niemand, zelfs niet zijne verwan
ten, hem hulp of bescherming mocht verleenen. 

Vredeloos werd de dader door de uitspraak van 
het gerecht i voor den aangevallene echter en hen, die 
diens plaats innamen, gold hij als vredeloos reeds 

1) Cod. Th. IX. 16. 
i) Wild a : lJas Strafrecht der Germanen. 1842. bl. 724 vlg. 

Brunner: Deutsclte Reclttsgesc1tic1tte. 1 1887. bl. 75 vlg. Konrad 
Ma ur er: Ueber die Wasserweilte des germallisc1lCtl Jleidelltltumes in 
Abltattdlungen der pllilosaplliscll-pllilologiscllen Classe der kÖlligliclt
bayerisclletl Akademie der WisstitlSchaftm. XV. 3e Abth. 1880. 

bI. 173 vlg. 
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door de daad zelf en kon dan ook door hen vóór de 
uitspraak straffeloos worden gedood. Dit recht van 
wraakneming mocht echter niet willekeuriO' uitO'eoefend 

I::> I::> 

worden; de Germaansche wraak is ecne geheel andere 
dan die der Oostersche volken en kent niet de koel
bloedige en gruwzame gewoonte om door listen den 
vijand in handen te krijgen en zich te verheugen 
over de pijnen, die deze te lijden heeft. De wraak 
van den Germaan is die van een vertoornd man; in 
open strijd zoeken de tegenstanders elkander op. 
Vandaar dat alle heimelijkheid is uitgesloten J) en hij, 
die zijnen vijand uit wraak doodsloeg, de daad bekend 
moest maken, zelfs wanneer het betrof eenen vrede
looze. Indien hij door de verwanten ter verantwoording 
geroepen werd, moest hij het bewijs leveren, dat hij 
den doodslag op goede gronden gepleegd had; doch 
om deze aanklacht te voorkomen, kon hij ook zelt 
met eenc klacht tegen den doode optreden en alzoo 
zich voor mogelijken blaam vrijwaren. 

Doordat dit recht van wraakneming en vooral de 
bloedwraak, die beschouwd werd als een aan de eer 
van zijnen bloedverwant verschuldigde plicht, niet alleen 
uitgeoefend werd tegen den dader zelf, maar ook 
tegen diens familie en alzoo leidde tot w d rzijdsche 
wraaknemingen, trad in later tijd geleidelijk het zoo
genaamde compositiestelsel daarvoor in de plaats. 
Krachtens dit stelsel mocht de bel edigde partij niet 
gebruik maken van haar recht, indien de andere weer
geld aanbood, waarvan het bedrag verschilde al naar 
den aard van het misdrijf en de achting, die de stam
genooten van den verslagene dezen toedroegen. Werd 

1) Wilda: t. a. p. bI. 159. Günthcr: Die Idee derlVieder 
vergeltltllg in der Geschiclde ulld PllÎlcJsopllie des Strafnclits. J 889. 
1. bI. 169. 

4 
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dit weergeld oorspronkelijk vastgesteld door eene 
overeenkomst, een zoenverdrag, tusschen de beide 
familiën, langzamerhand verplichtte de wet hen er toe, 
de zaak aldus te regelen, en later stelde zij niet meer 
de familie van den dader, maar alleen dezen laatste 
voor het weergeld aansprakelijk. Naast dit weergeld, 
dat meer als eene civielrechtelijke schadevergoeding 
werd beschouwd, moest de doodslager ook betalen het 
vredegeld, eene boete, die in de plaats trad van de 
vroegere vredeloosheid en die aan den koning en aan 
de gemeenschap betaald werd, opdat deze den dader 
den vrede bewaarden. 

Wat nu de bestraffing van kindermoord aangaat, 
zoo moet onderscheiden worden tusschen de personen, 
die het feit plegen, alsook dient gelet op den leeftijd 
van het kind. 

Daar kinderen weerloos waren, werd mishandeling 
en vooral ook doodslag tegen hen begaan, als een 
zwaarder misdrijf beschouwd en gestrenger gestraft. 
Zoo bepaalde de Lex Salica,l) dat doodslag, gepleegd 
op eenen knaap beneden 12 jaar, slechts door het drie
dubbele weergeld verzoend kon worden. 2) Anders kwam 
de zaak evenwel te staan, indien het een pasgeboren 
kind gold; zoolang het nog geenen naam had, was het 
kind nog niet rechtsbevoegd en misdaden, in die periode 
tegen het kind gepleegd, werden met het halve weer 
geld verzoend. 

Deze bepalingen waren echter niet van toepassing op 
den vader, die zich aan het misdrijf schuldig maakte; 
hij toch had volgens Germaansche gewoonte het recht, 
om zijne pasgeboren kinderen te dooden of te vonde-

1) Lex Salie:!. XXXVI. 1. 

2) Of het ook gold ten opzichte van meisjes wordt betwijfeld. 
Wilda: t. a. p. bI. 574. 
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ling te leggen, indien hij niet verkoos ze op te voeden, 
een recht, waarvan hij kon gebruik maken tot aan de 
lustratio. Deze lustratio was eene plechtige handeling, 
waarbij het kind met water besprengd werd ten teeken, 
dat het in de rechts- en familiegemeenschap werd op
genomen, terwijl tevens aan het kind dan een naam 
gegeven werd. J) Of de vader het kind opnemen wilde, 
was geheel aan zijne keus overgelaten; indien de be
sprenging met water echter had plaats gehad, was hij 
daaraan gebonden en doodslag, daarna door hem op 
het kind gepleegd, was strafbaar. Zoo formeel werd 
deze plechtigheid opgevat, dat zij aan het kind het 
leven verzekerde, ook wanneer een onbevoegde haar 
had verricht en zij dus eigenlijk ongeldig was. 

Door het Christendom werd verandering gebracht 
in deze barbaarsche gewoonte; het verplichtte de ouders 
hllnne kinderen op te voeden, en stelde doodslag, door 
hen op hunne kinderen kort na de geboorte gepleegd, 
als eIken anderen doodslag strafbaar; later werd het 
met parricidium gelijk gesteld. De heidensche opvatting 
omtrent de rechteloosheid van kinderen vóór de water
besprenging liet echter nog sporen na, in zooverre 
vooral bij de noordelijke Germanen dé doop de plaats 
inneemt van de lustratio, zoodat eerst na den doop 
het kind de volle rechtsbescherming genoot, en dood
slag op ongedoopte kinderen met het halve weergeld 
kon geboet. De Lex Wisigothorum maakt dit onder
scheid niet en straft de ouders met de doodstraf of 
met het uitsteken der oogen. 

De moeder, zelf staande onder het mundium van 
haar vader of bij huwelijk onder dat van haar man, 
miste het recht om te beschikken over het leven van 

1) Bij sommige volken, o. a. de Friezen, begon de rechtsbevoegd
heid van het kind, wanneer het door de moeder gezoogd was. 
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hare kinderen; doodslag, door haar gepleegd, werd 
gelijk behandeld, als wanne r het feit door derden 
gegaan was en werd door het hoofd van het gezin 
gestraft. Voor uitdrukkelijke vermelding van de moeder 
is dan ook geene reden; later echter, als doodslag, 
door de ouders op hunne kinderen kort na de geboorte 
gepleegd, strafbaar gesteld wordt, wordt vaak de 
straf alleen tegen de moeder bedreigd en de vader 
gestraft, zoo hij tot de daad heeft aangezet of er mede 
bekend is 1). 

Eene eigenaardige bepaling behelst de Lex Frisonum, 
die onder den titel "de hominibus qui sine compositione 
occidi possunt", o. a. noemt "et infans ab utero sublatus et 
enecatus a matre". Of deze uitzondering nog voortvloeit 
uit eene nawerking van oud-heidensche gewoonten Of 
dat hier reeds ingenomen wordt het latere standpunt, 
volgens hetwelk de moeder lichter gestraft wordt, is 
onzeker 2). 

Het Ca non i ek ere c h t 3), dat zich langzamerhand 
naast het Germaansche recht ontwikkelde, ging uit van 
de opvatting, dat de misdaad niet slechts was aanran
ding van eens anders recht, doch bovenal zonde tegen 
God. Hiermede hing samen, dat het eene publiek
rechtelijke opvatting der straf huldigde, daar de over
heid als dienaresse Gods krachtens haar ambt geroepen 
was het onrecht te straffen. 

In tegenstelling met het wereldlijke recht, beperkte 
het Canonieke recht zijne bevoegdheid niet tot het 
uiterlijk handelen der menschen, maar beheerschte 

1) Lex Wisigothorum VI. 3· § 7. 
2) Konrad Maurer: t. a. p. blo 223, 

S) Kat z: Ein GrulUlriss dts kanollischm Strafrecltts. 188 I. 
§ 20, § 23, 
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ook hun innerlijk leven; de Canoni ke rechter was 
vóór alles zeden rechter en legde dus het zwaartepunt 
in de subiectieve gezindheid van den dader. Vandaar 
dat hier ontbreekt, in tegenstelling met het Romeinsche 
recht, die nauwkeurige onderscheiding tusschen de ver
schillende speciale misdrijven, doch dat v rschillende 
gelijksoortige delicten begrepen worden onder den 
naam van het voornaamste delict dier categorie; zoo 
vat het de misdrijven tegen het vermogen saam onder 
furtum, en omvat homicidium alle misdrijven tegen het 
leven. 1) 

Aan doodslag maakt zich schuldig hij, die" voluntarie 
homicidium fecerit", en de zwaarte der straf wordt 
bepaald naarmate de dader al dan niet m toverleg 
gehandeld heeft. Is het slachtoffer echter een heiden, 
ketter of iemand, die van de kerkelijk gemeenschap 
uitg sloten is, zoo wordt deze omstandigheid als ver
zachtend aan gem rkt in de veronderstelling, dat de 
dader het feit gepleegd heeft uit geloofsijver. 

Geprivil gieerd was het geval, dat de mo der op 
haar wettig kind, indien de wettige geboorte of de 
rechten der moeder op het kind bestred 'n werden, 
uit toorn hierover doodslag pI egde. Zoo v rschijnt 
dus reeds hier de vrees voor schande als de grond 
voor de privilegieering van het misdrijf. Tegenover 
de ongehuwde moeder wilde men van geene verzachting 
weten; het huwelijk toch werd beschouwd als eene 
heilige instelling, een sacrament, en ontucht gold dus 
als een ernstig misdrijf i bovendien was het niet laten 
doopen van het kind op zichzelf reeds strafwaardig, 
en moest zoo dus kindermoord, opg vat als doodslag 
gepleegd door de moeder op haar onecht kind, als 
een der ernstigste misdrijven beschouwd worden. 

1) Katz: t. a. p. bI. 123. 
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Bij de kerkelijke straffen, die voor Ieeken betering 
ten doel hadden, werd het misdrijf zachter behandeld 
en, terwijl eerst excommunicatie bedreigd was, werd 
later poenitentia gedurende eenige jaren voldoende 
geacht; voorts werd ook gelet op de motieven, die de 
moeder tot de daad hadden bewogen, of zij namelijk 
gehandeld had uit armoede, uit vrees voor schande; 
dan wel om ongestoord een losbandig leven voort te 
zetten. 

De kerk beschouwde het ook als haren plicht, zich 
te bekommeren over de kinderen, die het slachtoffer 
dreigden te worden van den misstap hunner ouders. 
Uit vrees dat onechte kinderen anders gedood zouden 
worden, opende zij voor de moeders de gelegenheid 
hare kinderen aan de d ur der kerk neer te leggen 1), 
alwaar zij door den priester zouden opgenomen worden, 
en spoorde zij de geloovigen aan, zich het lot van 
zulke kinderen aan te trekken en hen op te voeden. 

Door invloed zoowel van het Canonieke als van het 
Romeinsche recht werd in de middel eu wen kindermoord 
als een ernstig misdrijf b schouwd en zwaar gestraft. 
De Con s ti tut ioC r i min a 1 i s Ca rol i n a 2), die 
zich ten doel stelde, verschillende misbruiken welke 
zich in de practijk voordeden te weren en voorts meer 
eenheid in het recht te brengen, trachtte ook ten op
zichte van dit delict de strenge straffen te verzachten. 

Allereerst bevat zij in de artt. I -104 regelen om
trent procesrecht, in welke afdeeling over ons onder-

1) IIet te vondeling leggen als zoodanig was in het Canonieke 
recht straffeloos. Kat z : t. a. p. bI. 96. 

ll) C arp z 0 v i us: Practica lIova Imperialis saxollica rerulIl 
crimina/illm. B ö h mer: JJ.fedilflliollcs til COllSlitutiollem Crimillalem 
Làrolillam. Werhrli: Der Killdsmord. Bern 1889. bI. 16-37. 
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werp gehandeld wordt in de artt. 35 en 36. Van deze 
artikelen, welke tot opschrift dragen "Von heimlichen 
Kinder haben und tödten durch ihre Mutter gnugsam 
Anzeygung" wordt in het eerste ondersteld het geval, 
dat het obiect niet-ontdekt blijft, terwijl art. 36 bepaalt, 
hoe gehandeld moet worden, indien er een kinder
lijkje gevonden is; beide artikel n geven dan verder 
criteria aan, naar welke te beoordeelen valt, of de 
moeder het feit al dan niet gepleegd heeft. 

Dat de C. C. C. speciaal op ongehuwde moeders het 
oog heeft, blijkt zoowel uit het opschrift boven deze 
artikelen, als ook uit de woorden neijn dim so für 
eijn jungfraw geht" in art. 35. Sommige schrijvers o.a. 
Ga n SI) trokken uit het opschrift boven deze artikelen 
de conclusie, dat ook geheimhouding der zwangerschap 
en der geboorte een element was van het delict; doch 
dit gaat eenigszins te ver. Bij beoordeeling der C. C. C. 
moet steeds in aanmerking genomen worden, dat haar 
doel was, niet om nieuw recht te scheppen, doch om 
het bestaande te recrelen. En bovendien mag nooit uit 
het oog verloren worden, dat zij in de eerste plaats 
procesrecht bevat, zoodat zij vaak niet alleen de be
standdeelen der delicten opsomt, maar tevens vermoe
dens aangeeft, waaruit het feit kan bewezen worden. 
Hier nu wordt gerecreld, hoe te handelen, als iemand 
verdacht wordt van kindermoord, en van verdenking 
zal gewoonlijk alleen sprake zijn, wanneer de geboorte 
in het geheim geschied is. 2) 

Na het formeele deel van de C. C. C. volgt het 
materieele, waarin nader de verschillende delicten be
handeld worden. Art. 13 I , dat tot opschrift heeft 

1) Ga n s: VOlt dem Verbrechm des KilldeslJlordes. 1824. bI. 34. 
~) Mi tt e r m a ier (-F e ti e rba c h): Lchrbuele des .r;ellleincu 

ite .Dciltselilalld giiltigm peilllichw Reellts. § 237· 5. 



"Straf[ der Weiber so jre Kinder tödten" luidt aldus: 1) 
"Item welches weib 2) jre Kind, das leben und glid

mass empfangen hett, heijmlicher bosshafftiger williger 
weiss ertödted, die werden gewonlich lebendig begraben 
und gepfelt. Aber darinnen verzweiffelung zuverhüten 
mögen dieselben übeIthätterin inn welchem gericht die 
bequemlicheijt des wassers darzu vorhanden ist, ertrenckt 
werden. Wo aber solche übel offt geschehe, wollen wir 
die gemelten gewonheijt des vergrabens und pfelens, 
umb mer forcht willen solcher bosshafftiger weiber auch 
zulassen, oder aber vor dem ertrencken die übelthätterin 
mit glüenden zangen gerissen werde, alles nach radt 
der rechtsverstendiger." 

Het kind moet geleefd hebben en "glidmass" geboren 
zijn. Dit laatste vereischte van gliedmässigkeit is veelal 
opgevat in den zin van levensvatbaarheid; 3) sommigen 
echter nemen het letterlijk en achten het aanwezig zijn 
der ledematen voldoende, zoodat naar deze meening 
het artikel bedoelt "monsters" uit te sluiten. 1) Volgens 
Mi t ter m a ier 5) bestaan er drie meeningen omtrent 
de vraag, wanneer van levensvathaarheid kan worden 
gesproken. Sommigen zijn van oordeel, dat niet alleen 
de vrucht rijp moet zijn, maar dat ook de ademhalings
organen genoegzaam ontwikkeld moeten wezen, opdat 
het kind zelfstandig leven kan voortzetten; anderen 

J) Ik citeer uit de editie van Z ö p fl: lJie Pei"lie/ze (;eric/tts
ordllllltg Raiser Kar/'s V. 3e dr. 1883. 

2) B ö h mer: t. a. p. ad 131 acht de bepaling ook toepasse
lijk op den vader, die het feit pleegt; eveneens Spa n gen b erg: 
N. A. C. III bl. 26. 

8) Zoo: Ca r p Z 0 v i t1 s, B ö h mer, Fe t1 er b ach, Mi t
terrnaier. 

4) Spangenberg: N. A. C. lIl. bI. 27. Geib: Lcllrbue/t 
des DeutSe/lW StrafrecMs. I. 1861. bI. 274. W ehrli: t. a. p. bI. 22. 

6) Mittermaier (-Feuerbach): Lehrbuc/t. § 237. 3. 
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achten het kind dàn niet-levensvatbaar, indien het, 
hoewel voldragen, door aangeboren zwakte of anders
zins nog niet volkom ene longen bezit; eene derde groep 
ontzegt de eigenschap van levensvatbaarheid aan dat 
kind, dat, niet voldragen ter wereld gekomen, uit dien 
hoofde het leven buiten de moeder niet kan voort
zetten. 

Hoewel niet uitdrukkelijk vereischt wordt, dat het 
een pasgeboren kind moet zijn, blijkt toch reeds uit 
het opschrift van art. 35, dat speciaal gedacht wordt 
aan het geval, dat het delict kort na de geboorte ge
pleegd is. 

De woorden "heijmlich, bosshafftiger, williger weise" 
duiden er op, dat alleen de opzettelijke doodslag be
doeld wordt, terwijl, wat betreft de wijze waarop het 
delict gepleeO"d wordt, algemeen aangenomen wordt, 
dat het zoowel door een doen als door een laten 
kan geschieden. 

Gewoonlijk werden kindermoordenaressen levend 
begraven n gepaald, eene straf, waarbij op sym bo
lische wijze h t beginsel der talio werd toegepast; "on 
passait une pièce à travers les entrailles de la femme, 
qui avait tué Ie fruit de ses entraill sI' zegt DuB 0 ij s 1). 

De C. C. C. bepaalt echter om "verzweiffelung zuver
hüten" de lichtere straf van verdrinking, tenminste waar 
deze wegens aanwezigheid van water mogelijk is l), terwijl 
bij veelvuldig voorkomen van het delict de strengere 

1) DuB 0 ij s: IIistoire dit droil crilllillel des peuples moderIles. 
1858. II bI. 617. GUnther: t. a. p. I. b1.262. Wilda: t.a.p. 
bI. 506 beschouwt het "palen" als eene verlichting, inzoover de 
paal, door het hart geslagen, aan de vrouw een langdurig lijden 
spaarde. 

2) Cf. over deze straf G u sta vBo de: Die Bes/raf uIIg des 
Killdeslllordes im mille/aller/iel/eli Schweizeriscl/tIt RecM in Archiv 
fiir Strafrecht LVI (r909.) bI. 131 vlg. 
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straf ter afschrikking wordt bedreigd, met mogelijk
heid zelfs van verzwaring. 

De C. C. C. beschouwt kindermoord niet als een speci
aal gepriviligieerd delict 1). De wetgevingen uit den 
tijd der Carolina, evenals deze zelf, sluiten zich aan 
bij het bestaande en scheppen weinig nieuw recht. Zij 
spreekt in art. J 3 J van kindermoord als van een 
llunchristlichen, unmenschlichen erfundenen übel und 
morder" ; alleen wilde zij de straf verzachten en bedreig
de alzoo de daderes met verdrinking, op welke wijze 
gewoonlijk de doodstraf tegenover vrouwen werd uit
gevoerd. 

In dep ra c t ij k, ge dur end ede e e uwe n, wel k e 
vo 19d e n op deCarol in a, was van eene mildere 
beschouwing omtrent kindermoord geen sprak en 
dus evenmin van zachtere straf voor de moeder; het 
feit werd geheel behandeld als parricidium. 

Carpzovius zoowel als Böhmer, die beiden 
zooveel invloed hebben uitgeoefend, beschouwen als 
kindermoord niet alleen het feit, dat de moeder haar 
kind doodt, maar achten het delict ook aanwezig, indien 
de vader de dader is. Infanticidium is dus volgens 
hen doodslag, gepleegd door ouders op hunne kinde
ren i 2) het wordt behandeld als parricidium en gestraft 
met de straf tegen dit misdrijf gesteld, namelijk de 
poena culei. Ook voor de ongehuwde moeder wordt de 
straf niet verzacht; "quid namque crudelius, quam ad 
evitandum vituperium ex crimine leviori fornicationis 
contractum, gravius crimen parricidii committere". 8) 

1) Mi t ter m a ier: N. A. C. VII bI. 12. contra Gei b : 
t. a. p. I. bl. 273. 

2) C arp Z 0 v i us: t. a. p. quo IX. 4. B ö h mer: t. a. p. 
131 § 2. 

8) Carpzovius: t. a. p. quo IV. 27. 
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De strenge straf werd eenigszins verzacht, doordat 
levensvatbaarheid van het kind vereischt werd, doch 
daar dit vereischte bij eIken doodslag gold, kan het 
dus niet dienen als bewijs van eene mildere beschou
wing omtrent kindermoord. Eenig spoor hiervan valt 
echter wel te ontdekken bij Mat t h a e u s, die, sprekende 
over het te vondeling leggen van kinderen, welk feit 
hij onder bepaalde voorwaarden gelijk stelt met dood
slag, eene zachtere straf wil voor haar "quc:e et amoris 
vi vict<e alterius libidini obsecutc:e sunt, et metu igno
minic:e adactre partum exposuerunt: est enim infamic:e 
metus eiusmodi ut cadat etiam in constantes viros 
quanto magis in timidas puellas. 1) De Witten berger 
hoogleeraar L e ij ser (1683-17 S 2) is de eerste, die 
een scherp ond rscheid maakt tusschen parricidium en 
infanticidium; hij wijst er op, hoe beide delicten uit geheel 
verschillende motieven bedreven worden, hoe het laatste 
gewoonlijk gepleegd wordt uit vrees voor schande, 
tenminste indien het geschiedt kort na de geboorte, 
en wil daarom kindermoord lichter bestraffen. 2) 

Vooral sinds het midden der 18e eeuw 8) neemt in 
het algemeen de afkeer tegen de strenge straffen der 
middeleeuwen toe en daarmede ook de beweo-ing ten 
gunste der kindermoordenares. Sc hilI er stelt zijne 
gaven in dienst der menschelijkheid, als hij in,Dze 
J(z.?zdsmördcrz1z" den vertwijfelenden toestand van zulke 
schepselen teeken t. En voor hem had reeds B e c c a r i a i) 
gewezen op de onrechtvaardigheid, die er in ligt, door 

1) Ma tt h a e ti s: De Crilllmiblls. XLVII. 16. 2. 

i) L e ij ser: Afrditaliolles ad pandeclas. 17 I 7-48. spec. 6Il. 
S) G ti n th er: Die StrajrecMsrcform im Altjklärul/gszeitalter 

in H. G ros s: Archiv. XXVIII (1907). bI. 246 vlg. 
4) Be c c a r i a: Des dllils et des peines. S 30 uitgave van 

F a ti s tin Hel i e. Parijs 1856. in Bibliolhèque des sciellces I/Iorales 
el politiques. 



60 

eenerzijds de ongehuwde moeder aan haar lot over te 
laten, maar anderzijds haar, wanneer zij uit wanhoop 
eene misdaad pleegt, met alle strengheid te behandelen. 

Daar bij berechting van kindermoord de verleider 
vrij uitging en juist degene, die gestraft werd name
lijk de moeder, de meest beklagenswaardige was, trad 
vooral bij dit misdrijf de vraag op den voorgrond, 
door welke middelen het voorkomen kon worden. Over 
deze kwestie, welker oplossing van zoo groote betee
ken is was, bestaat een schat van litteratuur uit dien 
tijd. Op de prijsvraag, in 1780 te Mannheim door 
Dal b erg en Mi c h a ë I i s over dit onderwerp uitge
schreven, kwamen niet minder dan 400 antwoorden in en 
daaronder van beroemde schrijvers zooals P est a I 0 z z i. 
Eenerzijds wenschte men naast lichtere straf voor 
de kindermoordenares, betere regeling der zedelijkh ids
misdrijven - en anderzijds wilde men de ongehuwde 
moeder te hulp komen door het oprichten van tehuizen 
voor gevallen vrouwen. 

Eerst werd vooral door Feuerbach en von Groll
man n de grond der lichtere straf gevonden in 
de vrees voor schande, waardoor de moeder tot het 
feit bewogen was. Later evenwel begonnen verschil
lende schrijvers er den nadruk op te leggen, dat de 
moeder niet alleen handelde uit vrees voor moreel 
nadeel, doch ook vaak uit vrees voor armoede, en 
zagen zij den privilegieeringsgrond in de "bedrängte 
Lage" der ongehuwde moeder. Mittermaier J) sluit 
zich hierbij aan, doch meent, dat de werking van deze 
motieven in verband met den invloed der baring op 
het gestel der vrouw haar in een en toestand van zoo 
groote overspanning brengt, dat de daad haar niet ten 
volle kan worden toegerekend. 

1) Mittermaier: N. A. C. VII bI. 21. 
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De mildere beschouwing omtrent kindermoord heeft 
invloed uitgeoefend op het "Al gem e i neL a n d r e ch t 
für die preussisch n Staaten". Dit wetboek, een 
der voornaamste uit de periode der verlichting, en in 
1794 ingevoerd bevat eene uitvoerige regeling om
trent kindermoord. De 20ste titel van het tweede deel , 
die speciaal het strafrecht bevat, maakt wat betreft de 
misdrijven tegen het leyen, allereerst onderscheid tus
schen doodslag (§ 806) en moord (§ 826) en bedreigt 
tegen beide delicten de doodstraf, in het eene geval 
uitgevoerd met het zwaard, in het andere met het rad. 
Deze laatste straf werd in nog verscherpten vorm toe
gepast op ouders, die hunne kinderen doodden. 

Naast parricidium staat echter kindermoord, in § 887 
omschreven als "die Tödtung neugeborner Kinder" . 
Op de moeder, die haar pasgeboren kind bij of na de 
geboorte opzettelijk doodt, 't zij dit door doen of door 
laten geschiedt, zal de doodstraf van het zwaard toe
gepast worden (§ 965,) i indien echter de moeder door 
hare ouders tot het delict was aangezet, wordt de 
doodstraf vervangen door eene lichtere namelijk Stau
penschlag en levenslange vestingstraf (§ 972). Levens
vatbaarheid van het kind wordt niet vereischt. Indien 
niet genoegzaam vaststond, dat het kind geleefd 
had, doch wel kon bewezen worden "die gefahr
liche Behandlung des Kindes", zoo kon de moeder 
veroordeeld worden tot Staupenschlag en levenslange 
vestingstraf (§ 968). 

Met kindermoord wordt gelijk gesteld het geval, 
dat de moeder het kind te vondeling legt, of het door 
een ander doet te vondeling leggen, op eene plaats 
waar het niet gemakkelijk ontdekt kan worden; echter 
alleen dan indien de dood van het kind volgt. terwijl 
indien het kind het leven behoudt, 6-10 jaar tucht
huisstraf bedreigd wordt (§ 969, 970). 



Zooals zooeven reeds gezegd is, werd de doodstraf 
van het zwaard tegen het delict bedreigd i hieruit 
blijkt dus eene zachtere behandeling van het delict in 
zoover, dat het steeds beschouwd wordt als eenvou
dige doodslag. Deze zachtere behandeling gold echter 
alleen den eigenlijken kindermoord i bij wettige geboorte 
werd de verscherpte straf van het rad toegepast 
(§ 984, 874), en ook tot derden, 't zij dader of mede
plichtige strekt zij zich niet uit, dan alleen in zooverre, 
dat tegen de ouders der moeder en den vader van 
het onechte kind, die haar tot de daad hebben aan
gezet of daarbij hebben geholpen, de gewone dood
straf wordt bedreigd. 

Ten slotte hebben verschillende bepalingen ten 
doel de verleide vrouw te bewegen, haar zwanger
schap en de geboorte niet geheim te houden i tot in 
het minutieuse worden de straffen geregeld, die in 
dit geval haar en degenen, die er mede bekend 
zijn. treffen, (§ 901 vlg,) zoo het kind dood ter 
wereld komt of kort na de geboorte zonder bewezen 
oorzaak sterft. 

In 1851 werden deze bepalingen vervangen door 
die van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, waarin 
tegen de moeder, die haar onecht kind doodt, 5 - 20 

jaar tuchthuisstraf bedreigd werd, terwijl voor i deren 
derde, die het misdrijf pleegde of er aan medeplichtig 
was, de gewone regelen omtrent doodslag golden. Deze 
bepalingen strekten ten grondslag aan en zijn in J 870 
vervangen door die van het Reichsstrafgesetzbuch. 

Ook in 0 os ten r ij k, I) waar de Ferdinandea (1656) 
zoowel als de Theresiana (1768) op den bodem der 
Carolina stonden, werd evenmin als in Duitschland 

1) Janka: Das Österreichisclu Strafrecht. 4e dr. 1902. § 100. 



kindermoord als een speciaal delict beschouwd. Het 
geschiedde evenmin in de ]osephina (1787); 1) deze 
rekende het tot parricidium en bestrafte het, daar de 
doodstraf afgeschaft was, met verscherpte vrijheids
straf, welke echter in 1795 weder voor de doodstraf 
moest wijken. 

Het wetboek van 1803 stond echter op ander stand
punt. In tegenstelling met het Pruisische landrecht, dat 
voor ieder geval eene speciale straf wil bepalen en 
ook kindermoord dus uitvoerig regelt, bevat dit wet
boek slechts enkele bepalingen over dit misdrijf. Het 
beschouwt het als een speciaal delict, waaraan alleen 
de moeder zich schuldig kan maken. Levensvatbaar
heid van het kind is niet vereischt, wel wordt bepaald, 
dat het delict alleen gepleegd kan worden bij de 
geboorte van het kind, terwijl tevens uitdrukkelijk 
gesteld wordt, dat het ook door laten kan ge
schieden. 

De onwettigheid van de geboorte behoort niet tot 
de bestanddeel en van het misdrijf, maar oefent invloed 
op de straf. De doodstraf is voor dit delict uitgesloten, 
bedreigd is kerkerstraf en wel voor de "eheliche Mutter" 
levenslange en voor de "uneheliche" tijdelijke. 

In 1852 is dit wetboek vervangen door het thans 
nog geldende, dat nagenoeg dezelfde bepalingen om
trent deze stof bevat. 

Nu wij gezien hebben hoe ons onderwerp in de 
verschillende Duitsche landen geregeld was, vraagt 
nog Fr ank r ij k onze aandacht, dat steeds ten opzichte 
van kindermoord een afzonderlijk standpunt heeft in
genomen. Hier werd de berechting van dit misdrijf 

1) Spa n gen b erg: N. A. C. III bI. 364. Mi tt er m a ier: 
N. A. C. VII bI. 24. 



geregeld door het dict, dat Hen d rik II in 1556 
uitvaardigde. I) 

Dit edict huldigde een systeem van wettelijke ver
moedens en bepaalde, dat de moeder, die zoowel 
zwangerschap als de geboorte van het kind geheim 
gehouden had, geacht zou worden, haar kind te hebben 
gedood. De reden van deze gestrengheid lag eenerzijds 
in het ernstig karakter van het misdrijf; de moeder 
toch, die haar pasgeboren kind doodde, beroofde het 
bovendien nog zoowel van den doop als van eene 
christelijke begrafenis - anderzijds, daar het leven 
van het kind en de doodsoorzaak zoo moeilijk te be
wijzen waren, moest wel de toevlucht genomen worden 
tot wettelijke vermoedens. 

Een ander eigenaardig kenmerk is, dat kindermoord 
hier niet gelijk gesteld wordt met parricidium, maar 
gestraft wordt als eenvoudige doodslag met de dood
straf "et dernier supplice de telle rigueur que la gra
vité particulière du cas méritera". 

Hen d rik III vaardigde in 1585 en eveneens 
L 0 de wij k X I V in 1708 een bevel uit, dat het edict 
telkens eens in de drie maanden in alle parochiën van 
het rijk zou worden voorgelezen. Langzamerhand even
wel wekte het edict, daar het de schuldigverklaring 
enkel op vermoedens deed rusten met uitsluiting van 
tegenbewijs, meer en meer afkeer en werd tijdens de 
revolutie afgeschaft. 

Het verzet in Frankrijk betrof echter niet zoozeer 
de straf die tegen kindermoord bedreigd werd, dan 
wel het stelsel zelf van het edict. In tegenstelling met 
de Duitsche opvatting volgens welke kindermoord be
schouwd werd als een misdrijf, dat alleen door de moeder 
op haar onecht kind gepleegd kon worden, achtte men in 

J) G a u ban: De l'il/fallticide. J905. bI. 25 vlg. 



Frankrijk het delict aanwezig steeds wanneer het een 
pasgeboren kind betrof, onverschillig wie de dader 
was. Vandaar, dat men in Frankrijk van eene lichtere 
straf niet wilde weten. 

Ook de Code Pénal van 179 I stond op dit standpunt i 
deze beschouwde kindermoord niet als een z lfstandio-

b 

misdrijf, bevatte cr zelfs geene speciale bepalingen over, 
doch strafte het delict naar gelang het al dan niet met 
premeditatie gepleegd was, als moord of doodslag. 

In ons vaderland was de opvatting omtrent kinder
moord geheel dez lfde als in Duitschland; het feit 
werd algemeen beschouwd als bloedverwantenmoord, 
zonder dat er onderscheid gemaakt werd tusschen de 
daders, of de misdaad beperkt werd tot het pasgeboren 
onechte kind. 1) Tegen het delict werd de doodstraf 
bedreigd, die in de onderscheidene streken op de 
meest verschillende wijzen werd uitgevoerd. 

Eenheid in het strafrecht bracht in 1809 het Cr i
min e el Wet boe k voo r het K 0 11 i 11 kr ij k H 0 1-
I a n d. 2) De zevende titel, die aan kindermoord gewijd is, 
wordt verdeeld in twee afdeelingen, waan-an de eerste 
over den eigenlijken kindermoord handelt en de tweede 
ov r afdrijving d r vrucht. De eigenlijk g 'zegde kin
dermoord is volgens art. 103 "de misdaad van eene 
mo der, die haar nieuwgeboren kintl om het leven 
brengt, of van deo-enen, die haar daarin behulpzaam 
zijn" i op welke definitie echter eene inbreuk wordt 
gemaakt door art. 1 I I, dat de bepalingen va11 dezen 
titel ook toepasselijk verklaart, indien de vader zich 
aan het feit schuldig maakt. 

1) Cf. D e F e ij fe r: Verllalldelillg over den killt/trll/oord 1866, 
bl. 222. en de plaatsen aldaar geciteerd. 

2) Uitgegeven door J. M. Kemper. 

5 
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Het Crimineel Wetboek kiest dus het midden tusschen 
de Duitsche en de Fransche opvatting van het misdrijf; 
eenerzijds immers eischt het, dat de ouders het feit 
plegen, doch anderzijds past het de bepalingen ook 
toe op de medeplichtigen van de moeder en acht het 
ook het criterium van onechte geboorte zonder belang. 

Art. 104 bepaalt, dat het delict niet alleen door e n 
doen, maar ook door een laten kan gepleegd worden; 
voorts wordt in art. lOS zij, die opzettelijk om te 
dooden, op eene voor het kind gevaarlijke plaats bevalt, 
en in art. 106 eveneens degene, die het kind op eene 
eenzame plaats, ten einde het niet gevonden worde, 
nederlegt of doet nederleggen, aan kindermoord 
schuldig verklaard, in beide gevallen namelijk, indien 
op die wijze het kind van het leven beroofd is. 

Voor volbracht misdrijf is noodig het bewijs, dat 
het kind geleefd hebbe; bestaat er echter onzeker
heid omtrent het leven, zoo kunnen de daden, die 
anders kindermoord zouden opgeleverd hebben, gestraft 
worden met gevangenis of bannissement, gezamenlijk 
of afzonderlijk tot t n hoogste 10 jaar. 

Van eene privilegieering van het misdrijf is geen 
sprake, integendeel het wordt zwaarder gestraft dan 
doodslag en gelijk gesteld met moord; de straf is de 
strop, de schandelijkste doodstraf (art. 26), die het 
Crimineel Wetboek kent, en die aan vrouwen uit
gevoerd werd door verworging aan een paal (art. 27). 
In tegenstelling echter met moord, waarbij poging 
eveneens met den strop wordt gestraft (art. 99) wordt 
tegen poging tot kindermoord, in overeenstemming 
met den algemeenen regel eene lichtere straf bedreigd. 1) 

De C 0 deP é n a 1, die met de inlijving van ons land 
bij Frankrijk het Crimineel Wetboek verving, be-

1) nml. schavotstraf, langdurige gevangenisstraf en bannissement. 



schouwde als infanticide eIken doodsla<Y O'epleeO'd op 
o 0 0 

een pasgeboren kind en strafte het feit met den dood. 
Omtrent de executie van deze straf, bepaalde het 
Geeselbesluit van J I Dec. 1813 S. 10, dat zij zoowel 
door het zwaard als door den strop kon geschieden, 
en dat aan den rechter de beslissing werd gelaten. 

Het ontwerp van 1827, I) dat over 't algemeen het 
Crimineel Wetboek tot voorbeeld nam, bevat ook 
omtrent kindermoord nagenoeg dezelfde bepalingen; 
zoowel de definitie van het misdrijf, als de wijze waarop 
het gepleegd kan worden, als ook de personen, tot 
wie de bepalingen zich uitstrekken zijn geheel en al 
dezelfde als in dit wetboek. Het ontwerp echter kent 
slechts ééne doodstraf, namelijk die van ophanging op 
het schavot (art. 67) welke straf ook tegen kindermoord 
wordt bedreigd; terwijl hier eene mildere opvatting 
baan breekt in art. 200, dat aan den rechter vergunt 
om bU verzachtende omstandigheden tegen de moeder 
eene gevangenisstraf van minstens IQ jaar te bepalen. 

Het ontwerp 1842 Z) week geheel van den Code 
Pénal en het Crimineel Wetboek af; het definieerde 
kindermoord als , den doodslag door de moeder tegen 
haar pasgeboren kind gepleegd" en behandelde het feit 
als een geprivil gieerd delict. Indien de mot.der met 
voorbedachten rade gehandeld had, werd zij met dezelfde 
straf bedreigd, welke ook tegen doodslag bepaald was, 
en zoo de voorbedachte raad niet bewezen was, met 
eene lichtere straf. 3) De doodstraf werd voor de kinder
moordenares geheel afgeschaft; de hoogste straf, waartoe 
zij kon veroordeeld worden, was tijdelijke tuchthuisstraf. 

1) J Jlllllltlil~l[lll rllr Sta/til· (,'fllfrt1f7/, bewerkt door N oor cl zie k 
1826-1827. bijlagen no. XXUI. 

i) W. 32 4. 
3) Art. 19 van boek II titel 9. 

5* 
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Nagenoeg gelijkluidend was het ontwerp 18471) dat 
het misdrijf op dezelfde wijze omschreef en, naarmate 
al dan niet met voorbedachten rade gehandeld was, 
buitengewone of langdurige tuchthuisstraf bedreigde. 

Daar al deze pogingen, om een nieuw strafwetboek 
te maken, mislukten, moest men zijne toevlucht nemen 
tot partieele wijzigingen van den Code Pénal; temeer 
nu de beweging tot afschaffing der doodstraf steeds 
veld won, en deze straf vooral ten opzichte van de 
kindermoordenares te streng werd geoordeeld. 

De wet van 19 Juni 1854 S. 102 bepaalde, dat voor 
kindermoord, de eerste maal door de ongehuwde 
moeder gepleegd, de doodstraf veranderd werd in 
tuchthuisstraf van 5 tot 20 jaren. 2) Het stelsel van 
verzachtende omstandigheden, dat door deze wet werd 
ingevoerd, en krachtens hetwelk de tuchthuisstraf ver
vangen kon worden door gevangenisstraf van minstens 
I jaar, werd echter uitdrukkelijk op kindermoord niet 
toepasselijk verklaard; eerst de wet van 17 Sept. 1870 
S. J 6 I hief deze uitzonderingsbepaling op, en liet het 
stelsel van verzachtende omstandigheden dus ook bij 
dit misdrijf toe. 

Door deze wijzigingen begon in onze wetgeving de 
Duitsche opvatting van kind "rmoord door te dring n, 
doch werd tevens, ook wat betreft dit misdrijf, ev n
als in zooveel andere opzichten, het systeem van den 
Code geheel verbroken. 

J) Noor d zie k: t. :1. p. 1846/47 bijlage no. XII. 
2) Bij poging: correctioneeJc gev:1ngcnis~tr:1f van J-5 jaar. 



DERDE HOOFDSTUK. 

HEDENDAAGSCHE WETGEVINGEN. 

Over het algemeen is in 't strafrecht van den tegen
\Voordigen tijd 1) de gedachte belichaamd om aan kin
dermoord eene afzonderlijke plaats te geven onder de 
verschillende vormen van opzettelijke levensberooving, 
en het feit lichter te straffen. 

Eene uitzond ring op dezen regel vormt de Engelsche 
wetgeving, welke geene speciale bepaling voor dit 
misdrijf bevat 2). ok het Amerikaansche tatuten
recht staat op dit standpunt, benevens de wetgevingen 
van Turkije, Egypte, Bulgarije, den Congostaat, Vene
zuela en Japan. 

nder de overige wetgevingen, welke alle aan 
kindermoord cene afzonderlijke behandeling wijden, 
neemt de Fransche Code Pénal van I8IO en geheel 
bijzonder standl unt in; deze beschouwt namelijk als 
kindermoord eIken doodslag op een pasgeboren kind 
gepleegd, onverschillig de persoon, die er zich aan 
schuldig maakt, en behandelt het feit als een zwaren 

1) Men zie hiervoor: V 0 n Lis z t: Die Kiltdeslötullg in Ver
gleichende Darstelltmg des Delttsel/en ulld AusliTlltlise/UIl Stro/ree/lts. 
Bes. Teil. Bnd. V. 1905 bI. 1°5-126. 

2) Het ontwerp van 1878 en ook dat van 1880 straft de 
moeder, die bij het plegen van het feit "was deprived by reason 
of bodely or mental suffering of the power of selfcontrol" niet 
wegens moord, doch wegens doodslag. 
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vorm van doodslag. Hoe groot de invloed van den 
Code op andere wetgevingen geweest zij, ten opzichte 
van dit misdrijf is hij een eenling gebleven, en Fran
krijk heeft het oude standpunt in 1901 verlaten. 

De meerderheid daarentegen, in tegenstelling met 
den Code Pénal, privilegieert kindermoord. Daarbij 
valt echter te onderscheiden tusschen twee groepen, 
welke van elkander verschillen in de omschrijving van 
het misdrijf. De eerste wordt gevormd door die wet
gevingen, welke doodslag op een pasgeboren kind 
alleen dàn als kindermoord beschouwen, wanneer het 
misdrijf is gepleegd door eene bepaalde persoon of 
uit een bepaald motief i hiertoe behoort behalve ons 
strafwetboek ook dat van Duitschland en Oostenrijk, 
volgens welke alleen de moeder zich schuldig kan 
maken aan kindermoord; doch eveneens kan hiertoe 
gerekend worden de wetgeving van Italië, die het feit 
ook al is het door andere personen gepleegd als kin
dermoord beschouwt en lichter straft, indien slechts 
de dader gehandeld heeft tot redding van de eer van 
zichzelf of die van bepaalde verwanten. De andere 
groep bezigt den term "kindermoord" voor eIken 
doodslag op een pasgeboren kind, door wien het feit 
ook gepleegd is, doch geeft daarnaast ten opzichte 
van bepaalde personen speciale verzachtende bepa
lingen; tot deze categorie, die (namelijk wat betreft 
de wettelijke omschrijving van het delict) het midden 
houdt tusschen de vorige en den Code Pénal behooren 
o. a. de Belgische en de Spaansch-Portugeesche wetge
vingen, ja ook die van Frankrijk nadert sinds de wet 
van 1901 tot deze richting I). 

I) In België en Frankrijk gelden alleen voor de moeder vcr
zachtende bepalingen; cic Spaansch-Portugeesche wetgevingen breiden 
evenals Italie de strafverlichting ook tot andere personen uit. 

" 



Wat betreft den grond der privilegieering, deze 
wordt gevonden eenerzijds in den toestand van ver
minderde to rekeningsvatbaarl,eid tengevolge d r ba
ring - anderzijds in de vrees voor schande, dus in 
het motief, dat tot de daad voerde; voorts ook in de 
ongunstige sociale positie waarin de natuurlijke moeder 
geraakt en welke haar door den invloed der baring 
juist te schriller voor den geest komt. Vaak wordt in 
de omschrijving "an het misdrijf de grond der privi
I 'cyieering als element gesteld; zoo o. a. in ons wet
boek, in de Spaansch-Portugeesche wetgevingen, en 
die van Italië, niet echter in die van Duitschland, Belgie, 
Oostenrijk. 

Zooals reeds boven is aangegeven, bestaat er ver
schil ten opzichte van de personen, tot wie de privile
gi ering zich uitstrekt. De meeste wetgevingen passen 
de cyunstige bepalingen toe alleen op de moeder, 
maar daarentc(yen gaan d wetgevingen, die dc vrees 
,'oor schande als criterium aannemen veel verder. 
Spanje en Portugal breiden de strafverlichting uit tot 
ouders en g-rootomlers van de mo der, en in !talie 
geldt zij zelfs voor den echtgenoot, het kind en den 
broeder of de zuster yan de moeder, ja zelfs voor 
ieder, die het kind uit vrees voor schande heeft 
gedood. 

De premeditatie speelt hier niet zulk ene belang
rijke rol als bij eenvoudigen doodslag; slechts enkele 
wetCYevingen voeren het onderscheid tusschen doodslag 
en moord hier door, zooals de Belgische, in Frankrijk 
de wet van 1901, en in verschillende Zwitsersche 
kantons; ook het Deensch en ons strafwetboek doen 
dit, welke beide echter het criterium leggen in den 
tijd, waarop het besluit tot doodslag genomen is, 
namelijk "voor de bevalling". 

Met verschillcnde wetgevingen zullen wij nader 
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kennis maken, door eenigszins nauwkeuriger na te 
gaan, hoe ons onderwerp geregeld is in Frankrijk, 
Duitschland en Italie. ~ooals wij boven gezien hebben, 
beschouwt de Code Pénal kindermoord als een en 
zwaren vorm van doodslag, terwijl hij wat de straf 
voor de moeder betreft, sinds 1901 voor haar ver
zachtende bepalingen behelst en alzoo sinds dien tijd 
behoort tot de Belgische groep. Duitschland kan 
genomen worden als type van de wetgevingen, welke 
kindermoord als afzonderlijk geprivilegieerd delict be
schouwen i terwijl daarnaast de ltaliaansche wetgeving, 
hoewel die in dezelfde groep als de Duitsche ge
rangschikt is, toch afzonderlijke bespreking verdient, 
omdat zij de »causa honoris" als element van het 
misdrijf opneemt en de privilegieering ook tot andere 
personen, dan de moeder uitbreidt. 

Is bespreking van den Fr a n sc hen C 0 deP é n all) 
reeds hierom gewenscht, daar zij betreft eene van de 
belangrijkste codificaties der vorige eeuw - te meer 
is dit het geval, nu de opvatting, welke de Code om
trent kindermoord huldigde in 1901 gewijzigd is en 
het dus niet van belang ontbloot is, na te gaan, welke 
redenen den wetgever tot deze verandering hebben 
bewogen. 

De Code van 1791 behelsde geene special bepaling 
omtrent kindermoord en strafte het feit als assassinat 
of als meurtre, naarmate al dan niet met préméditation 
gehandeld was. Het ontwerp van 1804 echter definieerde 

1) R. Garraud: Traité tMoriqlle et pratique du Droit péllal 
Iran/ais. 2e dr. 19°0. IV. 1600-1613. R. Bouton: L'infallticide, 
étude morale et juridique. Paris 1897. H. Poudret: Essai sur l'infan
ticide. Diss. Lausanne 1894 J. Durand: De l'infanticide; cOllllllClltaire 
de la loi de 21 Nov. 1901. Diss. Paris 1903. O. Gauban: De 
l'ilifa/lticide. Diss. Bordeaux 1905. 
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infanticide als "l'homicide causé par une mère non 
engagée dans les liens du mariage ou par ses com
plices de son enfant nouveau-né; de woorden "non 
engageé dans les liens du mariage" werden weggelaten 
in het ontwerp, zooals dat bij den Senaat werd inge
diend, terwijl bovendien tijdens de openbare beraad
slaging wegviel het vereischte, dat het misdrijf alleen 
door de moeder kon gepleegd worden. 

Zoo is ontstaan art. 300 1) van den Cod Pénal, dat 
infanticide omschrijft als "Ie meurtre d'un enfant nou
veau-né." 

Behalve de vereischten voor meurtre in het algemeen 
wordt dus als speciaal criterium voor infanticide gesteld, 
dat het delict geple gd wordt tegen un enfant nouveau-né. 
Of het een wettig dan wel een natuurlijk kind is, 
of het gedood wordt door de moeder dan wel door 
eenen vreemde, doet er niets toe, ja ook de motieven, 
die den schuldige tot de daad hebben bewogen, komen 
voor de qualificatie van het feit niet in aanmerking. 

Het onderscheid, dat de Code Pénal bij eenvoudigen 
doodslag maakt tusschen meurtre en assassinat, wordt 
niet doorgevoerd ten opzichte van infanticide; de 
doodslag van een wicht, dat toch volstrekt niet de 
gedachte aan wraak kan opwekken, maar veeleer juist 
medelijden inboezemt, is volgens den Code per se pré
médité. De straf is dientengevolge dezelfde, als die, 
welke gesteld wordt tegen assassinat, namelijk de 
doodstraf 2). 

Welke kan toch de reden zijn geweest voor zoo 

1) Art. 300 e.p.: Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant 
nouveau-né. 

2) Art. 302 e.p.; Tout coupable d'assassinat, de parricicie, d'in
fanticide et d'empoisonnemcnt sera puni de mort, sans préjudice 
de la disposition particulière contenue en l'article 13, rdativement 
au parricide 
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strenge behandeling van dit misdrijf? Daar het feit 
meestal gepleegd wordt door de moeder, zou evenals 
bij parricide de verwantschapsbetrekking, die er bestaat 
tusschen de daderes en het slachtoffer, de grond kunnen 
zijn van de strafverzwaring. De mogelijkheid hiervan 
valt echt r dadelijk weg, wanneer men bedenkt, dat 
deze strafverzwaring ook geldt voor den vreemde, die 
het feit pleegt. 

Ook de hulpeloosheid van het kind, die bij de be
raadslaging dienst deed om de fictie van premeditatie 
te verdedigen, zou aanleidinrr kunnen geven tot strenger 
behandeling van het feit. Infanticide kan echter uit
sluitend gepleegd worden ten opzichte van een enfant 
nouveau-né, terwijl immers niet uitsluitend pasg boren 
kinderen van hulp ontbloot zijn. 

I Iet eigenlijke motief voor de zware straf schijnt 
van militairen aard te zijn; het Fransche volk was 
voortdurend in oorlogen gewikkeld, had dus groot 
belang bij eene snelle toename van de bevolking; 
vandaar het verbod van onderzoek naar 't vaderschap, 
vandaar ook de strenge behandeling van kindermoord. 
Nu echter daargelaten de vraag of dit belang op 
zichzelf zoo strenge behandeling rechtvaardigen kon, 
het zou in elk geval onvoldoende zijn, om eene speciale 
behandeling van infanticide te motiveeren. 

Dit motief is bij de beraadslaging niet te berde 
gebracht, en de meeste schrijvers geven dan ook eene 
andere verklaring. Doordat de geboorte van een kind 
gedurende den eersten tijd slechts aan enkelen bekend 
is, valt het hoogst gemakkelijk, zulk een wezen uit 
den weg te ruimen, ja zelfs alle sporen van de geboorte 
uit te wisschen; de bescherming aan zulke kinderen 
verleend is dan ook vaak slechts in naam eene be
scherming, feitelijk zijn zij door de onbekendheid van 
hunne geboorte onbeschermd. Daarom moet voor hun 



7S 

leven met dubbele zorg worden gewaakt en vandaar 
de strenge straf tegen doodslag, op zulke kinderen 
gepleegd. 

Het middel echter trof geen doel. Be c ca r i a had 
reeds in 1764 gewezen op het groote gevaar van te 
strenge straffen, als hij schreef: "La cruauté des peines 
produit encore deux résultats funestes, contraires au 
but de leur établissement, qui est de prévenir Ie crime . 
. . . .. En second lieu les supplices les plus horribles 
peuvent mener quelquefois à l'impunité ..... si les 
lois sont cruelles, ou elles seront bientot changées ou 
elles ne pourront plus agir et laisseront Ie crime im· 
puni" 1). Uit vrees voor straffeloosheid werd bij de 
beraadslaging oppositie gevo rd tegen de strenge 
straffen: "il répugne aux jurés" zoo voorspelde T rei 1-
hard, "d'envoyer à l'échafaud une mère, que Ia 
crainte du déshonneur a égarée". 

Daar tegen het misdrijf de doodstraf was bedreigd 
met uitsluiting van eenige andere straf, en toepassing 
van verzachtende omstandigheden toen n matière 
criminelle nog niet was toegelaten, sprak de jury ge· 
regeld de beklaagden vrij, vooral sinds 1814, toen 

enige vonnissen, welke de wet poogden te ontduiken 
door te veroordeelen tot levenslangen dwangarbeid, door 
la Cour de Cassation waren vernietigd. 

Deze handelwijze van de jury trok al spoedig de 
aandacht en pogingen werden in het werk gesteld, 
om haar door verzachting der wet tot veroordeeling 
te bewegen. 

De wet van 1824 bepaalde, dat voor de moeder, 
die zich aan het misdrijf schuldig maakte, de straf 
kon veranderd worden in levenslangen dwangarbeid; 
voor andere beklaagden bleef art. 302 ten volle van 

1) Be e e a r i a: t. a. p. eh. XV. bI. 39, 90. 



kracht. Met deze concessIe bereikte men echter niet 
het beoogde doel, daar uitsluitend de rechter bevoegd 
was de mildere straf toe te passen en de jury, diens 
gezindheid niet van te voren kennende, "veiligheids
halve" den ouden weg van vrijspraak bleef bewandelen. 

Daarop volgde de wet van 1832. Deze liet verzach
tende omstandigheden algemeen toe en matière crimi
nelIe en voor alle daders, terwijl de vraag, of zulke 
omstandigheden aanwezig waren, beslist werd door de 
jury. Waren deze omstandigheden volgens het oordeel 
der jury aanwezig, zoo kon de rechter kiezen tusschen 
levenslangen dwangarbeid en tijdelijken van vijf- tot 
twintigjarigen duur. De geringste straf, vijf jaren dwang
arbeid was echter nog veel te streng in de oogen der 
jury, en zoo kon ook deze w t geene verbetering 
brengen. 1) 

Het noodzakelijk gevolg was, dat het aantal kinder
moorden onrustbarend toenam; deze toename hield 
evenwel op sinds 1863, wat vooral te danken is aan 
de wet van dat jaar welke art. 345 C. P. wijzigde in 
dien zin, dat suppression d'un enfant gestraft werd 
met gevangenisstraf, indien het kind niet geleefd had 
of het leven niet bewezen was Suppression d'un enfant, 
tot nog toe een misdrijf tegen den staat van het kind, 
werd door deze wijziging een delict tegen den per
soon van het kind en alzoo een analogon van infanti
cide. Sinds dien tijd werd dan ook vaak kindermoord 
gecorrectionaliseerd en uitsluitend vervolgd als sup
pression d'un enfant. 

Zoo werd echter de eerbied voor de wet ten zeerste 
geschokt. Het rechtsgevoel van het volk wordt ge-

1) Om de handelwijze van de jury te beoordeelen moet ook 
gelet worden op het stelsel van onteerende straffen. Ook moest 
het vonnis gepubliceerd worden. 
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kwetst, als het kindermoord vervolgd ziet als suppres
sion d'un enfant; terwijl dan nog in de gevallen, dat 
eene veroordeeling weg ns infanticide volgde, de jury 
steeds de verzachtende omstandigheden aanwezig achtte 
en de rechter in 98 van de 100 gevallen <Tebruik 
maakte van zijne bevoegdheid om de straf te ver. 
lichten. Ja zelfs deelt B 0 ut 0 11 mede, dat het openbaar 
ministerie eene veroordeel ende uitspraak van de jury 
afbedelde, door eene schriftelijke belofte van gratie 
te laten lezen, terwijl de president van het hof van 
zijn kant het minimum van de straf beloofde. 1) 

In 1901 is eene schrede verder gedaan op den w g 
tot verzachting van de straf; door de wet ") van dat 
jaar zijn de artt. 300 en 302 gewijzigd als volgt: 

Art. 300: L'infanticiclc est Ic meurtre ou I'assassinat 
d'un enfant nouveau-né. 

Art. 3°2: Tout coupable d'assassinat, de parricide 
ou d'empoisonnement, sera puni de mort, sans 
préjudice de la disposition particulière contenue en 
l'art. 13, relativement au parricide. 

Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de 
l'assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, 
sera punie, dans Ie premier cas, des travaux forcés à 
p >rpétuité, et dans Ie second, des travaux forcés à 
temps, mais sans que cette disposition puisse s'appliquer 
à ses coauteurs ou à ses complices. 

De fictie van premeditatie, die bij 't oude art. 300 
zulk eene groote rol speelde, is geheel vervallen i 
infanticide wordt gestraft naar omstandigheden als 
meurtre of als assassinat. Wat de privilegieering betreft 

1) Bouton: t. n. p. bI. 127. 
~) T reu b en Tak: t. a. p. bI. 243 beweren ten onrechte, dat 

het wetsvoorstel J901 nog niet tot wet is verheven; men zie de rubriek 
Wetgeving in Redltsgeleerd Mllga:;ijll. XXI (1902) bI. 507. Zoowel 
G a u ban als Dur a n d spreken steeds van la loi de 21 Nov. 1901. 



15 de Code teruggekeerd tot de wet van 1824, die 
eveneens de moeder zachter behandelde dan vreemden. 
Voorts is voor de moeder de doodstraf geheel ver
vallen; in geval van assassinat is levenslange dwang
arb id en bij meurtre tijdelijke dwangarbeid de straf. 1) 
Voor vreemden wordt het feit geheel behandeld en 
even zwaar gestraft als meurtre of assassinat. 

Voor infanticide zijn volgens den Code drie ver
eischten namelijk: 1. l'intention de donner la mort. 2. 

un enfant né vivant. 3. un enfant nouveau-né. 
De meeste schrijvers zijn van oordeel, dat infanticide 

zoowel door doen als door laten kan gepleegd worden; 
alleen Ga r ç 0 n huldigt eene andere meening 2). Indien 
echter het misdrijf op de laatste wijze gepleegd is, 
zal gewoonlijk het bewijs van het opzet niet geleverd 
kunnen worden, en zal wegens de zwakheid van het 
kind ook de doodsoorzaak moeilijk aan te wijzen zijn; 
zulk een infanticide wordt dan ook zeer zelden als 
infanticide vervolgd. 

Het kind moet levend geboren zijn; maar is ook 
vereischt, dat het levensvatbaarheid bezat? Deze vraag 
is in Frankrijk aan de orde geweest vooral naar aan
leiding van art. 725 C. C., dat onbevoegd tot erfop
volging verklaart: ... 2. l'enfant qui n'est pas né viabie. 
B 0 u ton wijst er echter op, dat dit artikel geheel ten 
onrechte met infanticide in verband wordt gebracht. 
Het niet levensvatbaar kind heeft geen enkel materieel 
belang, en behoeft dus geene bescherming van enig 
zoodanig belang; omdat nu het recht tot erfopvolging 
eigenlijk zijnen ouders ten goede zou komen, wordt hem 
dit recht ontzegd. Doch geheel anders komt de kwesti 
te staan bij kindermoord; al is het kind niet levens-

I) Verzachtende omstandigheden kunnen dan nog de straf doen 
dalen (art. 463. e.p.). 

~) Ga r ç 0 11: Cod( jillal mmo/i. Paris 1904. bI. 706. 
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vatbaar, desniettemin heeft het wel ter dege recht op 
h t leven zelf, hoe kort dit ook zou duren 1). Nagenoeg 
alle schrijvers achten daarom levensvatbaarheid van 
het kind geen vereischte voor infanticide. Dat desniet
tegenstaande vaak van de deskundigen hunne meening 
omtrent de levensvatbaarheid van het kind verlanrrd 

b 

wordt, geschiedt meer om te kunnen bepalen de schuld 
van de beklaagden en de doodsoorzaak. 

Niet vereischt is, dat het kind tot zelfstandig leven 
gekomen is, foetaal leven is voldoende. De meeste 
schrijvers verdedigen deze opinie op rrrond van de 
beteekenis van avortement, van welk misdrijf de Code 
zelf echter geene definitie geeft. Ga rr a u domschrijft 
het als "l'expulsion prématurée, voluntairement provo
quée du produit de la conception". Doodslag van een 
kind nu in ipso partu llencore au sein de sa mère n'est 
pas un avortement, car il n'y a pas accouchement pro
curé avant terme par des moyens capables" en dus, 
daar straffeloosheid van het feit met alle recht in strijd 
zou zijn, moet het beschouwd worden als infanticide. 2) 
In dien zin ook de arresten van het hof van Gand 
van I Febr. 1882 en van Douai van 16 Mei 1882. 

Ligt daar dus de grens tusschen avortcment en 
infanticide, het element nouveau-né onderscheidt infan
ticide van homicide. 

In verband met dit vereischte is veel strijd gevoerd, 
reeds hierover of h ,t infanticide stempelde tot een 
delictum sui generis, dan wel of het slechts eene 
verzwarende omstandigheid van homicide was. Deze 
kwestie heeft practische beteekenis, niet zooz r voor 
de deelneming aan het misdrijf als wel, omdat elke 
verzwarende omstandigheid van het delict, afzonderlijk 

J) B out on: t. a. p. bI. 131. Ga r r a u cl: t. a. p. IV. 16°5_ 
2) Garraud: t. a. p. IV. ,606. I74I. 
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aan de beoordeeling der jury moet word nonderworpen. 
Garraud is de eenige schrijver, die het beschouwt 
als eene verzwarende omstandigheid, I) de overigen, 
als ook het hof van cassatie, huldigen de andere op
vatting. 

De wet van 1901 brengt evenwel verand ring ten 
opzichte van deze kwestie. Infanticide wordt weliswaar 
gedefinieerd als "meurtre ou assassinat d'un enfant 
nouveau-né" en die definitie geeft dus den schijn, alsof 
infanticide een zelfstandig delict is. Wordt het feit 
echter gepleegd door anderen dan de moeder, zoo is 
de kwestie of het kind un enfant nouveau-né was 
geheel en al zonder belang; alleen voor de moeder 
geeft het criterium "nouveau-né" eenen grond tot ver
lichting van de straf. Voorts werd bij de b raadsla
ging omtrent die wet, uitdrukkelijk verworpen de defi
nitie, welke als element opnam, dat het feit moest 
gepleegd worden door de moeder. Op dez gronden 
wordt dan ook door Garçon,2) Durand 3

) en Gau
ban 4) betoogd, dat infanticide volgens de wet 1901 

niet is een speciaal delict, maar homicide en dat het 
criterium "nouveau-né" voor de moed r eene v rlich
tende omstan ligheid oplevert. 

Hoe lang nu is een kind nouveau-né? De medici 
zochten het antwoord op deze vraag in den toestand 
van het kind zelf; het werd geacht nouveau-né te 
zijn, zoolang de navelstreng nog niet was afgevallen, 
dus gedurende de eerste acht dagen; volgens anderen 
zoolang het nog sanguinolentus cruentatus was, en het 
dus de eerste zorgen nog niet had genoten. 

De jurisprudentie daarentegen gaf, op het voorbeeld 

1) Garraud:t.a.p.IV.t608. 
2) t. a. p. bl. 705. 
3) t. a. p. bI. 50. 
4) t. a. p. bI. II 0. 
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van het Hof van Cassatie, geen bepaald tijdstip, doch 
zocht het antwoord in de motieven van de wet "qui 
n'a pas voulu protéger par un chatiment plus sévère 
la vie de l'enfant, que lorsqu'elle n'est pas entourée 
d s rraranties communes, et que Ie crime peut effacer 
jusq u' aux traces de sa naissance". In overeenstemming 
hiermede betoogt Ga r r a u d, dat infanticide niet meer 
mogelijk is, wanneer de geboorte is ingeschreven in 
de registers van den burgerlijken stand; dat evenwel 
het enkel verloop van den termijn waarbinnen deze 
inschrijving geschieden moet, namelijk drie dagen, 
niet voldoende is, om het kind het karakter van 
nouveau-né te doen verliezen i maar dat aan den 
anderen kant het kind deze eigenschap zeer wel kan 
verloren h 'bben, ook al is de geboorte nog niet inge
schreven. Het is dus eene feitelijke kwestie, waarvan 
d oplossing afhangt van de bekendheid der geboorte. 
Toch wil Ga r r a u cl niet weten van een lang tijds
verloop na de geboorte; volgens hem kan van infanticide 
slechts gesproken worden, als het feit gepleegd wordt 
"au mom nt ou l'enfant vient de naître ou dans un 
intervalIe de tcmps très rapproché de sa naissance". 1) 

ok hier brengt de wet van 1901 eene verandering. 
De onbekendheid van de geboorte was het motief tot 
strafverzwaring en kon alzoo dienst doen om het 
criterium nouveau-né te bepalen; nu echter doodslag 
gepleegd op een enfant nouveau-né niet meer zwaarder 
maar voor de moeder lichter gestraft wordt, kan dat 
criterium niet meer bepaald worden naar de bekend
heid van de geboorte. Bij de behandeling in 1901 is 
hierop niet genoeg gelet i meermalen is voorgesteld 
"un enfant nouveau-né" te vervangen door "un enfant 
au moment de sa naissance", welke voorstellen echter 

I) arraud: t. a. p. IV. 1607. 

6 



steeds werden verworpen, uit vr es, dat met eenen 
nieuwen term ook nieuwe kwesties zouden oprijzen. 
Nu het vereischte van "nouveau-né" niet meer naar 
de bekendheid der geboorte kan vastgesteld worden, 
zoekt G a u ban d e verklaring in de motieven van de 
wet van 1901. Daar de wetgever den grond voor de 
zachtere behandeling der moeder legde in haren bij
zonderen gemoec.lstoestand en in het motief, dat haar 
tot de daad voerde, moet volgens hem het begrip 
van enfant nouveau-né beperkt worden tot enfant à 
un moment quelconque de l'enfantem 'nt. 1) 

Wat het leerstuk der deelneming betreft, wijkt de 
wet 1901 af van het algemecne stelsel van den Code. 
Art. 59 toch bepaalt voor les complices d'un crime 
ou d'un délit dezelfde straf als voor de c.laders, be
houdens uitzondering'n in de wet i en de jurisprudentie 
huldigde de opvatting, dat de verzwarende en ver
lichtende omstandigheden, bij den dader aanwezig, 
zelfs al waren zij louter persoonlijk, ook ten nadeele 
of ten voordeele golden voor de deelnemers. De wet 
1901 echter beperkt de verlichting van straf tot de 
moeder, 't zij daderes of complice, zonder dat auteurs 
of complices daarvan kunnen profiteeren. 

De wet van 1901 heeft dus in den Coc.le belangrijke 
wijzigingen gebracht i de fictie van premeditatie is 
verworpen, en voor de moeder bepaalt de wet eene 
aanmerkelijk lichtere straf. Bij verzachtende omstan
digheden toch wordt de levcnslang dwangarbeid, de 
straf voor de moeder indien het feit als assassinat 
beschouwd moet worden, veranderd in tijdelijkcn dwang
arbeid of tuchthuisstraf van 5-20 jaar i en als het fcit 
meurtre is, wordt de tijdelijke dwangarbeid bij ver
zachtende omstandigheden veranderd in tuchthuisstraf 

1) Gauban: t. a. p. bI. JI2-JJ4. 



van 5-20 jaar of gevangenisstraf van 2-5 jaar 
(art. 463 C. P.). 

De jury niet van te voren verzekerd, dat de rechter 
het minimum van de straf zal toepassen, heeft echter 
in 1902 den ouden weg van vrijspraak ni ,t verlaten 
en G a u ban vreest dientengevolge, dat de wet van 
1901 evenmin verbetering in den toestand zal brengen. 1) 

Het St raf ges e t zb ü c h f ü r das D e uts eh e 
Rei c h 2) van 1870 heeft den Franschen Code Pénal 
niet gevolgd in de opvatting omtrent kindermoord, 
doch een geh el ander standpunt ingenomen en dit 
delict juist als eenen zachteren vorm van doodslag 
beschouwd. 

Het desbetreffend artikel is § 2 17, voorkomend in 
den Sechszehnten Abschnitt "Verbrechen und V rgehen 
wider das Leben." Allereerst wordt in die afdeeling 
onderscheiden tusschen moord en doodslag, naar gelang
de dader het feit al dan niet "mit Ueberlegung aus
geführt hat" en wordt moord met doodstraf bedreigd 
(§ 2 I I), terwijl voor doodslag tuchthuisstraf van 
minstens 5 jaar bpaaId wordt (~ 212), welke laatste 
straf, indien mildernd Umstände aanwezig zijn, ge
reduceerd wordt tot gevangenisstraf van minstens 6 
maanden (§ 2 13). De volgende artikelen § 214, § 2 I 5 

noemen verzwaarde vormen van doodslag; § 216 be-

1) Gauban: t. a. p. bI. 154-156. 
2) Dr. F. v. Lis z t: Ldlrbllc1t dts Dmtschell Strafreclits. I4C 

en I SC dr. 19°5. § 84. TI i 11 cl i 11 g: LthrlJtlch dts Gell/tillelt Dm/schm 
Strafrecllts. 1. 2C dr. 1902. § 9. Be r ne r: Lehrbuclt des Dmtschtll 
Strafruh/s. 18e dr. 1898. Meyer: Ldlrbuclt des Dtutschm S/raf
rult/s. 6e dr. 1907, § 68. Olshausen: KOlllllltlltar :;11111 Strafge
set:;bucn jür das Deu/sc/IC Rdc/I. 7e dr. 1906. ad S 217. Closs
man 11: Die KilldstödlitlJfT. Diss. Erlangen 1889. We h rl i: Der 
AÏ",lslllord. Diss. Bern 1889. 

6* 



handelt de levensrooving op verzoek, en daarop regelt 
§ 217 kinderdoodslag en bedreigt tegen het feit tuchthuis
straf van minstens 3 jaar of in geval van verzachtende 
omstandigheden gevangenisstraf van minstens 2 jaar 1). 

Het onderscheid, dat er tusschen den Code Pénal 
en het Duitsche Strafwetboek bestaat in zake kinder
doodslag, hangt saam met de opvatting zelf omtrent 
dit delict. De Code Pénal toch beschouwt als infanticide 
doodslag gepleegd op een enfant nouveau-né; het 
Duitsche wetboek van strafrecht daarentegen legt het 
kenmerkende van het feit niet in de hoedanigheid van 
het slachtoffer, maar in die van de daderes en acht het 
delict slechts dan aanwezig, indien het gepleegd wordt 
door de moeder 2). 

De grond van de privilcgieering van kind rmoord 
ligt volgens v 0 n Lis z t "nicht so sehr in der durch den 
Gebärakt überhaupt hcrvorgerufenen Erschütterung 
des körperlichen und seelischen Gleichgewichtes (denn 
diese kann auch bei der ehelichen Mutter eintreten) 
als vielmehr in den bei der unehlich geschwängerten 
auftretenden Antrieben zur Tötung des Kindes (Furcht 
vor Schande, Unterhaltssorgen) die unter dem Einfluss 
des Gebäraktes gesteigerte Kraft gewinnen können". 
Vandaar dan ook dat in de omschrijving van het delict 
is opgenomen het vereischte, dat het kind unehclich 
moet zijn. 

Omtrent dit begrip unehclich bestaat groot verschil 
van meen ing. Over het algemeen is men het er over 

I) § 217: Eine Mutter, we1che ihr uneheliches Kind in oder 
gleich nach der Geburt vorsätzlich tö<ltet, wird roit Zuchthn.us nicht 
untcr drei Jn.hren bestrn.ft. 

Sind roildernde Umst.'inde vorhn.nden 50 tri tt Gef.ingnissstrafe 
nicht unter zwei Jahrcn ein. 

2) De term zelf "Kindestödtung" of "Kindesmord" wordt door 
het wetboek niet gebruikt. 
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eens, dat civielrechtelijke vermoedens omtrent de <Te-
l:> 

boorte, daar deze in het belang van het kind zelf zijn 
opgesteld, hier wegens de zelfstandigheid van het straf
recht niet kunnen gelden; de feitelijke toestand moet 
beslissen. Volgens CIos s man n komt het alzoo aan 
op "die unehelichen Erzeugung" en niet op "die 
unehelichen Geburt", maar door Meyer, Binding, 
Be r n er, 0 I s h a us e n wordt hierop eene uitzondering 
gemaakt voor het geval, dat het kind voor het huwelijk 
door den aanstaanden echtgenoot is verwekt en ge
durende het huwelijk geboren. Voorts wordt getwist 
over de vraag, als hoedanig beschouwd moeten worden 
kinderen, gebor n uit een nietig huwelijk; 0 I s h a u sen 
wil hier § 1699 B. G. B. laten beslissen, von Liszt 
oppert twijfel hieromtr 'nt en Kat zen st ei n acht zulke 
kinderen unehelich. 

Bin din g neemt met betrekking tot dit vereischte 
ene afzonderlijke plaats in, doordat hij alleen in aan

merking wil doen komen "die Thatsachc der unchelich
keit, so fern si sich im Bewustsein der Mutter spiegelt." 
I lij I gt dus het zwaartepunt niet obiectief in den staat 
van het kind, doch subiectief in de meening der moeder 
dienaangaande 1), welk standpunt door hem gemotiveerd 
wordt met de bewering, "ist es doch wesentlich das 
druckende Bewustsein von der Unehelichkeit des Kindes, 
das in dem obicctiven Erfordernisse der Unehelichkeit 
symptomatisch zum Ausdrucke kommt." Dwaling van 
de moeder omtrent de wettigheid der geboorte van 
het kind speelt dus volgens Bin din g eene groote rol. 
Zij die haar wettig kind doodt, in de meening dat het 
onecht is, maakt zich schuldig aan kinderdoodslag ; 
verkeerde zij in de meening, dat het wettig was, terwijl 
dit in werkelijkheid niet het geval was, dan valt het 

1) In dien geest ook Wehrli: t. a. p. bI. 68. 
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feit onder gewonen doodslag 1). Verschillende schrijvers, 
hoewel aan de dwaling der moeder invloed toekennende, 
gaan hierin niet zoover als Bin din g; v 0 n Lis z t en 
Kat zen st ei n ontzeggen haar zelfs alle beteekenis 2). 

Niet te verwonderen valt het dus, dat v 0 n Lis z t 
aan al deze kwesties een eind wil maken, door het 
criterium unehelich uit de omschrijving van het delict 
weg te laten 3). 

Zooals wij boven gezien hebben, maakt de Ueberlegung, 
waarmede een doodslaO' ten uitvoer is gebracht, het 
feit tot moord; hier bij kinderdoodslag leidt zij niet 
tot bijzondere qualificatie van het delict. Allicht zal 
zij echter in aanmerking komen om de zwaarte der 
straf te bepalen, of om het aanwezig zijn van ver
zachtende omstandigheden te beoord elen, alsook om, 
indien meerdere personen het misdrijf hebben gepleegd, 
na te gaan of voor de medeplichtigen het feit als 
doodslag, dan wel als moord moet gequalificeerd worden. 

De algemeene opinie is, dat het delict zoowel door 
doen als door laten kan gepleegd worden, in het laatste 
geval natuurlijk verondersteld dat er e n rechtsplicht 
bestaat, om het door het laten teweeggebrachte gevolg 
te verhinderen. 

Doodslag kan alleen gepleegd worden op een levend 
wezen, levensvatbaarheid is echter niet vereischt i ). 

J) 0 I s h a u sen acht wegens § 59 ook hier S 217 toepasselijk. 
2) Volgens v. Liszt: Lc/lrbucll iJl. 174 strekt het opzet zich 

niet uit over de Strafmilclerungsgrtinde. 
S) Ver/[ leiclullde Darstdlul1g. Bes. Teil. Bnd. V. bI. I lt). 

4) De vraag of het kind levensvatbaar is, komt echter meestnl 
ter sprake in verband ook met § 90 Stro P. 0.: "Bei Oeffnung der 
"Leiche eines neugeborenen Kindes ist die Untersuchung insbesondcre 
llauch darauf zu richten, ob dasselbe nach oder während der Geburt 
llgelebt habe, und ob es reif oder wenigstens fáhig gewesen sei, 
"das Leben ausserhalb des Mutterleibes fortzusetzen". 



Voor strafbare poging is ook niet vereischt, dat het 
kind geleefd hebbe; tenminste het Reichsgericht acht 
strafbare poging op een ondeugdelijk obiect mogelijk, 

n straft de moeder, die haar doodgeboren kind, in 
de meening dat het leeft, tracht om het leven te brengen, 
wegens poging tot kinderdoodslag. 

De grens, die kinderdoodslag scheidt eenerzijds van 
afdrijving en anderzijds "an eenvoudigen doodslag, wordt 
in het wetboek aangegeven door de woorden "in der 
Geburt" en "gleich nach der Geburt". Wat nu allereerst 
betreft de grens tusschen afdrijving en kinderdoodslag, 
wijzen de woorden "in der Geburt" er reeds onmiddellijk 
op, dat § I B. G. R, volgens welke "de Rechtsfähigheit 
des Menschen bcginnt mit der Vollendung der Geburt" 
hier in het strafrecht <Yeenen dienst kan doen; maar 
voor 't overige heerscht dienaangaande groote strijd. 

Aan den eenen kant staat v 0 n Lis z t, die de grens be
paalt naar het begrip Mensch, hetwelk hij definieert als 
.,Das Lebewesen, das ein selbständiges Dasein ausserhalb 
des Mutterleibes führt". Dit "selbständige Dasein" begint 
volgens hem, niet eerst lImit der Vollendung der Geburt 
also mit der völligen Loslösung des Kincles von der 
Mutter," ook echter niet reeds met het begin der 
weeën, maar "mit dem aufhören der fötalen Plazen
taratmung und der Möglichkeit der Atmllng durch 
die Lungen". Nog iets verder gaat 0 rtl 0 f f die vereischt, 
dat het kind ook werkelijk geademd heeft. 

Andere schrijvers willen de grens bepalen naar het 
natuurlijk onderscheid, dat er bestaat tusschen afdrijving 
en kinderdoodslag en nemen als criterium aan het 
begin der weeënwerkdadigheid. Zoo Ol s h a us enen 
We h r 1 i, wier opinie ook gehuldigd wordt door het 
R ichsgericht. 

Een derde categorie van schrijvers staat tusschen 
deze twee uitersten in en verklaart als beslissend de 
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mogelijkheid om de doodelijke inwerking van buit naf 
te weeg te brengen, waarom volgens hen vereischt is 
het uittreden van eenig lichaamsdeel buiten het moeder
lijf. Zoo o. a. Binding, von Holtzendorff en 
Meyer. 1) 

Meer eenstemmigheid heerscht er omtrent de woorden 
"rrleich nach der Geburt". De grens, hier aangegeven. 
wordt in verband gebracht met den grond, waarop 
het delict zachter gestraft wordt, namelijk den bij
zonderen toestand der buiten echt barende vrouw. 
Zoolang die toestand voortduurt, is kinderdoodslag 
mogelijk. Een bepaalde termijn daarvoor wordt door 
geen enkel schrijver gesteld i niet beslissend is, of 
de moeder het kind al dan niet gevoed heeft, noch 
ook of zij zich heeft begeven aan hare beroepsbezig
heden, daar beide functies zeer wel verricht kunnen 
worden in dien bijzonderen toestand. Het is dus eene 
feitelijke kwestie, die in elk speciaal geval zal moeten 
beslist worden. Me y e r echter (se druk) en ook v 0 n 
Hol t zen dor f f, houden vast aan de letter van de 
wet en willen niet uitsluitend den toestand der moeder 
doen beslissen. 

I 

Voor het geval, dat de door den wetgever ver
onderstelde rremoedsbeweging bij de moeder ontbreken 
mocht, meent We h r I i, dat de woorden "rrleich nach 
der Geburt" zeer eng moeten worden opgevat, en acht 
hij eene tijdsruimte van 24 uur eigenlijk nog te lang 2). 

De gunstige bepaling geldt alleen voor de moeder i 
hoewel eene bepaling als in ons art. 292 W. v. S. 
ontbreekt, worden de deelnemers aan kinderdoodslag 

1) In den Sdon druk neemt Me y e r dit als grens aan tusschen 
doodslag en afdrijving, maar het begin der weeënwerkdadigheid als 
grens tusschen kinderdoodslag en afdrijving. 

2) t. a. p. bI. 93. 



89 

geheel behandeld als medeplichtigen aan eenvoudigen 
doodslag (of moord) wegens ~ 50, welke verhooging 
of verlichting van straf, uit persoonlijke omstandigheden 
voortvloeiende, alleen laat gelden voor dien dader of 
medeplichtige, bij wien deze omstandigheden aanwezig 
zijn 1). Ook indien de moeder niet 7.elve daderes is, 
maar tot het feit uitgelokt heeft, of r medeplichtig 
aan is, is ~ 2 17 op haar toepasselijk. 

Als straf wordt voor de moeder bepaald een minimum 
van 3 jaar tuchthuisstraf en in geval van verzachtende 
omstandigheden een van 2 jaar gevangenisstraf, terwijl 
het maximum respectievelUk is IS jaar tuchthuisstraf 
(§ 14) en 5 jaar gevangenisstraf (§ 16). In de mate 
der straf ligt eenige onregelmatigheid, doof(!at tegen 
doodsla<Y ingeval van verzachtende omstandigheden 
als mlOlmum is bedreigd 6 maanden gevangenis
straf (§ 213), terwijl bij kinderdoodslag, hoewel dit 
delict geprivilegieerd wordt, het minimum hooger is 
namelijk 2 jaar. Binding en von Holtzendorff be
toogen, in tegenstelling met de meeste schrijvers, dat in 
de gevallen van § 2 I 3 ook voor kinderdoodslag het 
minimum der straf daalt tot 6 maanden gevangenisstraf. 

Volgens v 0 n Lis z t staat ook in Duitschland strenge 
straf voor kinderdoodslag slechts op papier. In de jaren 
1889- I 903 is in 12 % der veroordeelingen tuchthuis
straf uitgesproken en slechts in 2 1/ 2 Ofo tuchthuisstraf 
van meer dan 5 jaar, terwijl 8/ i der veroordeelingen 
zich bewegen tusschen 2 en 5 jaar gevangenisstraf; 
waarom hij, in aanmerking genomen de geringe ge-

1) In Vergltichel/de .Darstellill/g. Bes. Teil. Bnd. V. bI. 124 
betoogt v 0 n Lis z t, dat indien werkelijk, zooals in Dllitschland 
wordt aangenomen, kinderdoodslag een zelfstandig delict is, de 
deelnemers steeds naar S 217 moeten gestraft worden; § 50 kan 
niet aangewend worden, want de vraag is juist of hier sprake is 
van eenen persoonlijken verzachtingsgrond. 
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vaarlijkheicl der daderes, tuchthuisstraf wil doen vervallen 
en alleen bedreigd wil zien gevangenisstraf van 2-5 

jaar I). 

Het It a 1 i a a n s c he Wet boe k van St raf ree h t 
van 20 Juni 1889 behandelt kinderdoodslag in den 
negenden titel:van het tweede boek onder de "Ver
brechen gegen die Person 2)". 

Art. 364 straft met Einschliessung van 18-2 I jaar 
hem, die met opzet om te cIooden, cIen dood van een 
ander veroorzaakt i deze straf wordt in art. 365 v rhoogd 
tot Einschliessung van 22-24 jaar, indien 't feit ge
pleegd wordt o. a. tegen den chtgenoot, den broeder 
of de zuster, cic adoptiefouders of den adoptiefzoon of 
den zwager in de rechte lini . Is het feit gepleegd 
tegen een ascendent of descendent, wettig of onwettig, 
mits bij onwettigheid de afstamming erkend is, dan 
is volgens art. 366 levenslange tuchthuisstraf bedreigd, 
de laatste straf ook in geval van doodslag gepleegd 
met "Vorbedacht". 

Art. 369 behandelt kinderdoodslag en bepaalt als straf 
daarvoor gevangenisstraf van 3 12 jaar 3). In de ver
schillende w tgevingen, die dit delict zachter behandelen 
wegens den psychischen toestand der moeder, komen 
vooral twee groepen van voorstellingen, die dien 
toestand bij de moeder veroorzaken, in aanmerking, 

1) l'c1:Ii!eichcm!c DarstelluIIg. Bes. Teil. Bnd. V. bI. J22. 

2) Duitsche vertaling van hel wetboek in Guttentag's Sal/llll

'uIIg. VI. 
:1) Ist clas Verbrcchen des Art. 364 an cinern in die Personen

standsregiskr noch nicht eingelragenen Kinde inncrhallJ der ersten 
fünf Tage seit der GclJurt zur Rettung der eigenen Ehrc oder der 
Ehre der Jt:hefrau, der Mutler. der Dcszendenlin, der Acloptiftochter 
oder der Schwester begangen, 50 ist die Strafe Getingnis von drei 
bis zu zwölf jahren". 



namelijk de materieele zorgen voor het onderhoud en 
de vrees voor schande. Dit laatste motief nu, wordt 
in het Italiaansche wetboek vooropg steld. Het Sardi
nische wetboek van strafrecht van 1859, straft in aan
sluitincr aan den Code Pénal doodslag van pasgeboren 
kinderen met strenger straf. Het ontwerp r 868 echter 
neemt het motief van de redding der eer tot clement 
van het delict en bepaalt eene lichtere straf. De ont
werpen van 187° tot 1887 daarentegen behandelen 
doodslag op pasgeboren kinderen als verzwaarden 
doodslag en nemen dan den Ehrennothstand als ver
zachtingsgrond. In 1887 keerde Zanardelli echter 
weder terug tot Ie opvatting van het ontwerp van 
1868; niet zonder strijd evenwel werd zijn voorstel 
aangenomen 1). 

Uit de definitie van doodslag in art. 364 "wcr ... den 
Tod verursacht" volgt dat het delict zoowel door doen 
als door laten kan gepleegd worden. 

Het vereischte, dat het een onecht kind moet zijn, 
bestaat hier niet j voor de wettige moeder zal de causa 
honoris zich allicht niet voordoen. doch Ca r r a r a wijst 
er op, dat zij bij de natuurlijke moeder nog niet per se 
aanwezig is, bijv. niet bij haar die zich aan prostitutie 
overgeeft. 

Voor den termijn, waarin kinderdoodslag kan gepleegd 
worden, stelt het wetboek twee vereischten; allereerst 
moet het kind nog niet ingeschreven zijn in de registers 
van den burgerlijken stand, omdat door de inschrijving 
de geboorte is ontdekt, en de vrees voor schande dan 
niet meer als motief kan gelden j voorts als tweede 
vereischte geeft het wetboek eenen bepaalden t rmijn 
namelijk de eerste vijf dagen na de geboorte. Het 

J) Cf. v 0 n Lis z t in Vergltic/ulLde Darstdlullg Bes , Teil. Bnd. 
V. bI. 114. 



motief, dat aan het stellen van dezen termijn ten 
grondslag ligt, wordt geheel uit het oog verloren door 
B 0 u to n, als hij verwijtend uitroept: "évidemment pour 
Ie législateur Italien, l'enfant ne compte pas tant qu'il 
n'est pas enregistré à l'état civil i il est alors la propriété 
exclusive de ses parents. En Ie supprimant ils usent 
presque d'un droit et la loi ne prononce une peine 
contre le coupable que pour sauver l'honneur du 
principe 1). 

De strafverzachting geldt niet alleen voor de moeder 
doch wordt hier, zooals in de meeste Zuid-Romaansche 
wetgevingen, uitgebreid tot den echtgenoot en tot 
bepaalde verwanten, die het feit begaan om de eer 
van de moeder te redden i ja ook voor den vader van 
het kind geldt de gunstige bepaling. 

Wat andere personen betreft, heeft het lIof van 
Cassatie te Rome beslist, dat kinderdoodslag een zelf
stanclig delict is, en de verzachting der straf dus ook 
geldt voor de medeplichtigen. Onder de schrijvers vindt 
deze beslissing veel tegenspraak i door velen wordt 
de causa honoris eene persoonlijke omstandigheid 
geacht. 

Ten slotte zij vermeld, dat analoog aan art. 369 
door art. 363 voor dezelfde personen de straf verlicht 
wordt, indien het feit bestaat in de door de artt. 361 
en 362 opgesomde delicten van Unterschiebung of 
Unterdrückung des Personenstandes. 

1) B 0 ti ton: t. a. p. bI. 141. 



VIERDE HOOFDSTUK. 

HET WETBOEK VAN STRAFRECHT. 

Aan het slot van het hoofdstuk over de rechts
geschiedenis hebben wij gezien, hoe ten onzent door 
de wet van 1854 het stelsel, dat de Code Pénal ten 
opzichte van kindermoord huldigde, geheel werd ver
broken. lIet Wet boe k van St raf re c h t 1) ging op 
deze lijn voort en sloot zich aan bij de Duitsche 
opvatting van het misdrijf, volgens welke van kinder
moord alle n dàn sprake is, wanneer de moeder het 
feit pleegt op haar onecht kind. 

De materie wordt behandeld in den negentienden 
titel van het tweede boek, welke tot opschrift heeft: 
"misdrijven tegen het leven." In dien titel worden 
allereerst drie artikel n 287-289 gewijd aan doodslag 
en moord, de daarop volgende artikelen 290 en 291 

1) Mr. Ir. J. Sm i d t: Guc/iiedellis vall liet Tre/boek van S/raf
recltt. 2e dr. 1891. H. bI. 462. Mr. T. J. Noyon: .lfet TVetboek 
van Strafrecld. 2e dr. III ad. art. 29°-292. Mr. D. Simons : 
Leerboek vall het Nederlalldsch Strafrecht. IJ. bI. 9. 10. Dr. P. H. 
Sim 0 n Th 0 ma s: Killderdoodslag en Kindermoord in T. v. S. 
xv (1903) bI. 74 vlg. Dr. H. Treub en Mr. A. Tak: Leerboek 
der GerecMelijke Verloskunde. Haarlem 1908. bI. 239 vlg. A. F. 
Ock er se: Kindermoord elt Killderdoodslag. Diss. Utrecht 1891. 
T. K. Dor a ma: Het dooden van een kind en van de vrucllf emer 
vrouw. Diss. Amsterdam 1891. G. van Dijck: Eem:l[ebcscholiwillgen 
over het misdrijf van kindermoord. Groningen 1908. 
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regelen kinderdoodslao- en kindermoord, terwijl art. 292 
eene speciale bepaling bevat omtrent de deelnemers 
aan dit delict; eindelijk behelst art. 299 enkele bijzondere 
straffen. 

D' redactie van de artt. 290 - 292 is afkomstig van 
het orspronkelijk Regeeringsontwerp (1879). 

II t Ontwerp der Staatscommissie (1875) 
had eene andere woordenkeus; hierin werd namelijk 
vereischt, dat de doodslag moest geschied zijn, of 
het besluit daartoe genomen zijn onder de onmiddel
lijke vrees voor ontdekking der bevalling, terwijl dit 
woord "onmiddellijk" in het O. R. O. ontbreekt. Een 
twe de verschil tusschen het O. Stc. en het O. R. O. 
is hierin gelegen, dat in het eerste de termen kinder
doodslag en kindermoord niet voorkwamen. 

Reeds bij vluchtige beschouwing blijkt, dat de tegen
woordige r geling van het delict belangrijk verschilt 
van die der wet van 1854. Twee voorname bezwaren, 
die tegen deze wet werden ingebracht, zijn in het 
wetboek van strafrecht weggenomen. Het eerste bezwaar 
betrof het vereischte, dat de daderes ongehuwd moest 
zijn. Uit dit vereischte volgde immers voort, dat de 
verzachting der straf bijv. niet zou gelden voor d 
vrouw, die, gescheiden van tafel n bed, haar pas
geboren onecht kind had gedood; doch daarentegen 
was de wet wel van toepassing op de gehuwde vrouw 
wier echt ontbonden was, en die het feit pleegd op 
haar wettig kind. Bovendien vond algemeene afkeuring 
de bepaling dier wet, dat zij alleen gold voor haar, 
die het feit voor de eerste maal pleegde. Niet alleen 
bestond er geene reden, om eene speciale regeling te 
geven voor de recidive van dit misdrijf, maar bovendien 
was de regeling, die zij gaf, eigenlijk in strijd met den 
grond van de privilegieering van het delict. 

venals bij doodslag kent ons wetboek van straf-
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recht ook bij dit delict eenen gequalificeerden vorm 
en maakt het onderscheid tusschen kinderdoodslag en 
kindermoord. Ook hier wilde bij de behandeling in de 
Tweede Kamer eene minderheid van de Commissie 
van Rapporteurs van dit onderscheid niets wet n; de 
Commissie zelve echter verdedigde het onderscheid 
voorzoover dat betrof de straf, doch wilde de beide 
artt. 290 en 29 1 tot één artikel samenvoegen en dan 
als algemeene benaming den term kindermoord bezigen 1). 

Tot nog toe hebben wij steeds het woord kindermoord 
gebruikt, omdat dit het meest voorkomt. Bij de be
handeling van het positieve recht dienen wij echter 
het onderscheid dat de wet zelve maakt in het oog 
te houden, waarom de woorden kind >rdoodslag en 
kindermoord gebezigd zullen worden, telkens in de 
door de wet daarvoor aangegeven beteekenis. 

Van de vier hoofdbestanddeeIen der strafbare ~ iten, 
nml.: I. feitelijk bestanddeel, 2. onrechtmatigheid, 3. 
strafwaardigheid, 4. schuld bestanddeel 2) vereischen bij 
dit delict het tweede en derde geene afzonderlijke 
bespreking. De strafwaardigheid volgt uit de straf
bedreiging ; van eene bijkomende voorwaarde is geene 
sprake. Het vereischte van onrechtmatigheid wordt 
niet uitdrukkelijk genoemd. Omdat het on doel is, 
alleen na te gaan die kwesties, welke speciaal bij dit 
misdrijf van belang zijn, valt behandeling van deze 
twee genoemde vereischten dus buiten het bestek van 
dit werk. 

Het feitelijk bestanddeel valt uiteen in de volgende 
lementen : eene handeling (Ia), de dood als gevolg 

1) Smidt: t. a. p. Il bI. 46z. 
~) Van IJ a 1ll cl: IlIlti,;itlg tot de Studie valt l/tt N ederlandscllC 

Strafreclzt. ze elr. bI. 19 2 - 195· 



(Ib), het obiect is een levend kind (Jc), het subiect 
de moeder van dat kind (Id), zij moet handelen uit 
vrees voor ontdekking van de bevalling (IC), het feit 
moet gepleegd zijn "kort na de geboorte" (Ij). lIet 
schuldbestanddeel bestaat in het opzet, gericht op de 
drie eerste elementen. 

Ad. Ia. Bij het begrip handeling rijst onmiddellijk 
de vraag, of het delict ook door laten kan g pleegd 
worden. Het erst is deze vraag aan de orde gesteld 
door Prof. Van d r I I 0 e ven bij de tot standkoming 
van ons wetboek van strafrecht. Hij wijst op het 
OostcnriJksche strafwetbo k, waarin de moeder straf
baar gesteld wordt, ook wanneer zij haar kind "durch 
absichtliche Unterlassung des bei der Geburt nöthigen 
Beistandes urn das Lcben kommen läszt"; hij acht ook 
voor ons wetboek ene dergelijke bepaling noodig, 
omdat berooven een actief begrip is en wie volkomen 
passief blijft dus niet kan berooven 1). Het advies van 
Prof. Van der Hoe ven is opgevolgd door Mr. 
Cort van der Linden in diens in 1901 ingediend 
ontwerp; daar wordt namelijk met het opzettelijk een 
ander van het leven berooven gelijk g steld: het op
zettelijk door onthouding van het noodige den dood 
veroorzaken van iemand, tot wiens onderhoud men 
verplicht is 2). p dit standpunt staan ook Mr. No y 0 n 3), 
Prof. Treub en Mr. Tak, I) en G. van Dijck "), 

I) Mr. II. van der Iloeven : MIU; IzetlVetboek vllllStrafrccltt 
o/~r:e1lJijzitTrl 1t/onlell i/lgnJoerrl? Leiden J 884. bI. 13°. 

2) Oll/werpen 1/all wel 10/ herzielli/lg 1'an I/el Hers/t, II(!! Tweede 
en het Derde boek Valt liet Wetboek valt Sirafrecitt. JI. !J. der S. (J. 

IC)OO- 1901. bijl. 100. 

S) Noyon: t. a. p. a::mt. I ad. art. 287. 
4) Treub cn Tak: t. a. p. bl. 251. 252. 
6) G. van Dijek: t. a. p. bI. 27. 28. 
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Memorie van Toelichting teekent bij de artt. 307 vlg. 
aan: "deze bepalingen slaan terug op die van de beide 
voorgaande titels. Iemand is van het leven beroofd of 
heeft lichamelijk letsel ondervonden, niet ten gevolge 
van eens anders opzet, om hem te dooden of te mis
handelen, maar tengevolge van eens anders schuld" 1). 

Waar er nu zoo nauwe samenhang bestaat tusschen 
de misdrijven van deze opeenvolgende titels, en bij 
de artt. 307 vlg. geen twijfel mogelijk is, of dit delict 
ook door laten kan gepleecyd worden, mag evenmin 
bij de opzettelijke levensrooving onderscheid gemaakt 
worden tusschen doen en laten. In dezen geest spreken 
zich ook uit Prof. van I I a meI 2), Prof. Sim 0 n s ~), 
Ockerse 4) en lIeemskerk ó). 

Echter is het niet waarschijnlijk, dat het delict veel
vuldig op die wijze gepleegd wordt. Niet steeds zal 
de dood het gevolg zijn en in elk geval zal er eenige 
tijd verloopen, voor hij intreedt; dit zal voor de 
moeder, die den dood van het kind beoogt, eene reden 
zijn om handelend in te grijpen, omdat elke kreet 
van het kind haar zou kunnen verraden. 

In de jurisprudentie is, voor zoover mij bekend is, de 
kwestie of het delict ook door laten kan gepleegd worden 
niet beslist. Zij kwam wel ter sprake bij het geval, in 
Januari 1889 voor de Rechtbank van Amsterdam berecht, 
doch deze achtte het opzet niet bewezen, liet de kwestie 
dus rusten 6) maar veroordeelde de beklaagde wegens het 
door schuld veroorzaken van eens anders dood. 

1) Smidt: t. a. p. II blo 482 . 
~) Van Hamel: t. a. p. blo 234. 
8) Sim 0 n s: t. a. p. Il. bI. 6. 
4) Ockerse: t. a. p. bI. 25. 26. 
6) C. J. Heemskerk: Doodslag ut Moord. Diss. Amsterdam 

1908. bI. 86 vlg. 
A) P. v. j. 1889. 8. 14, 
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Ad. Ib. De dood moet het gevolg zijn 1). Wij komen 
hier dus tot de vraag, welk verband er moet bestaan 
tusschen de handeling der daderes en den dood van 
het kind. Naar gelang van het standpunt, dat inzake de 
causaliteit ingenomen wordt, zal ook het antwoord 
verschillend zijn. Daar dit leerstuk echter niet in 
het bijzonder aan kinderdoodslag eigen is, valt be
handeling daarvan dus buiten het bestek van ons 
onderwerp, te meer daar het in den breede besproken 
is door Heemskerk in zijne in het vorige jaar verschenen 
dissertatie ~). 

Ad. IC. Het derde element van het misdrijf bestaat 
hierin, dat het obiect een levend kind moet zijn. 
Levensvatbaarheid is niet vereischt i ook het dooden 
van eene nog niet voldragen vrucht is strafbaar, in 
welk geval het bewijs van het leven der vrucht vele 
moeilijkheden zal opleveren en de bewering der be
klaagde, dat zij ze dood waande, veelal niet te ont
zenuwen zal zijn. 

Steeds moet vaststaan, dat het kind werkelijk geleefd 
heeft i kan dit leven niet geconstateerd worden, dan 
kan er geen sprake zijn van kinderdoodslag. 

De moeder, die haar kind, dat zij levend waant, 
doch dat in werkelijkheid dood is, tracht om het leven 
te brengen, kan haar voornemen niet volvoeren, om 
de eenvoudige reden, dat het kind niet leeft. De vraag 
dringt zich nu op, of zij wel kan gestraft worden, 
wegens poging tot het misdrijf. Wij naderen hier dus 
tot de kwestie omtrent de strafbaarheid der ondeugdelijke 

1) Hoe moeilijk de doodsoorzaak te constateeren is, blijkt o. a. 
uit het geval, behandeld voor de Rechtbank te 's-Gravenhage 5 
April 1894. P. v. J. 1894 26, 30 en uit dat, behandeld voor de Recht
bank te Breda. 4 Aug. 1896. W. 6857. 

2) Heemskerk: t. a. p. bI. 89 vlg. 
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poging. Deze is vooral bij dit delict van zoo groot 
belang, omdat het leven van het kind zoo moeilijk te 
bewijzen is, en in zoo vele gevallen, waarin nu de 
schuldige vrijgesproken wordt, bij oplossing van dit 
geschil alsdan misschien eene veroordeeling wegens 
poging zou kunnen volgen. 

Het leerstuk der ondeugdelijke poging hangt ten 
nauwste samen met den grond van de strafbaarheid 
der poging. Aan de eene zijde staan de voorstanders 
der subiectieve richting, die dien grond leggen in het 
opzet, het misdadige voornemen, in de gevaarlijkheid 
van den dader; tegenover hen staan de aanhangers 
der obiectieve richting, die, weliswaar de gevaarlijkheid 
van den dader niet zonder belang achten, doch voor 
de strafbaarheid het zwaartepunt leggen in de ge· 
vaarlijkheid van de daad. 

Waar nu het enkele voornemen om een misdrijf te 
plegen niet strafbaar is, doch de strafbaarheid eerst 
intreedt, indien de dader door eene handeling tot een 
begin van uitvoering komt, vloeit uit het standpunt 
der subiectieve richting voort, dat zoodra maar uit 
eene handeling het misdadige voornemen duidelijk 
blijkt, van strafbare poging sprake is; volgens de 
obiectieve theorie zal dit echter dan pas het geval 
zijn, wanneer de handeling ook werkelijk obiectief 
gevaarlijk is. Indien tot het uitvoeren gebruikt is een 
middel of de handeling gepleegd is op een obiect, dat 
ondeugdelijk is voor het beoogde doel, mo t dus 
volgens de voorstanders der obiectieve richting het ge
vaarlijk karakter dier handeling geconstateerd worden 1), 
moet nagegaan worden, of die handeling in het algemeen 

1) Cf. J. G. S. Bevers: Over poging tot misdrijf met olldeug
delijke middeletl of op eell o1ldeugdelijk voorwerp. Diss. Leiden 1877. 
bI. 58 vlg. 
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dat gevolg had kunnen teweegbrengen. In verband 
daarmede is de onderscheiding ingevoerd tusschen 
absoluut ondeugdelijke en relatief ondeugdelijke poging. 
Zijn middel of object, op zich zelf beschouwd, ondeugdelijk 
zooals dit bijv. het geval is, wanneer iemand een lijk 
poogt te dooden, in den waan dat het een levend 
persoon is, of wanneer iemand met het doel een ander 
te vergiftigen, dezen daartoe suiker toedient - dan 
is er sprake van absoluut ondeugdelijke poging. 
Eenigszins anders komt de zaak te staan, indien welis
waar het middel geschikt was tot het beoogde doel, 
en ook het obiect vatbaar voor het beoogde gevolg, 
maar toch dit middel op dit obiect aangewend het 
gevolg niet teweeg brengt. Om een voorbeeld te 
noemen: de dader tracht een ander met arsenicum te 
vergiftigen, doch bezint daartoe eene te geringe hoeveel
heid of ook hij dient hem wel eene in het algemeen 
genoegzame hoeveelheid toe, doch de bedreigde heeft 
zijn lichaam aan vergiftiging gewend, zoodat het middel 
op hem niet die uitwerking heeft, die het bij een ander 
zou hebben teweeggebracht. Hier ligt de oorzaak van 
de mislukking niet in het middel of het obiect op 
zichzelf, maar in de onderlinge betrekking tusschen 
deze beide; vandaar dat men in dit geval spreekt van 
relatief ondeugdelijke poging. Is hiervan sprake, dan 
wil men den dader straffen, terwijl bij absoluut ondeugde
lijke poging straffeloosheid wordt bepleit. Daar immers 
ontbreekt aan de handeling elk gevaarlijk karakter, 
omdat het delict onmogelijk had kunnen gepleegd 
worden. doch bij relatief ondeugdelijke poging is de 
verhindering der voltooiing alleen aan bijzondere om
standigheden te danken. 

Ter verdediging van dit onderscheid, dat dus recht
streeks uit de obiectieve theorie voortvloeit, worden nog 
twee argumenten aangevoerd van meer practisch en aard. 
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I Iet eerste is ontleend aan de bewijsleer. Gewoonlijk 
wordt het misdadige opzet bewezen uit de verrichte 
handelingen i bij absoluut ondeugdelijke poging en 
inzonderheid als middel en obiect beide ondeugdelijk 
zijn, kan het bewijs echter niet op die wijze geleverd 
worden, omdat in dat geval de handelingen voor de 
bestemdheid van den wil geene getuigenis afleggen. 
De orde wordt dus omgekeerd, men besluit niet van 
het misdadige der handeling tot het misdadige oogmerk, 
doch van het laatst tot het eerste. Strafbaarstelling 
van de absoluut ondeugdelijke poging zou dus allicht 
tot gevolg hebben, dat de enkele misdadige wil ge
straft werd. 

Het andere argum nt doet een beroep op de woorden 
der wet. Daar voor strafbare poging een "begin van 
uitvoering" vereischt wordt en een voornemen, waarvan 
de uitvoering onmogelijk is (zooals bijv. doodslag op 

en lijk) nooit een begin van uitvoering kan erlangen, 
kan de absoluut ondeugdelijke poging dus geene poging 
in den zin der wet genoemd worden. 

De subiectieve richting daarentegen moet zooals wij 
boven gezien hebben elke poging strafbaar achten en 
verwerpt dus reeds krachtens haar uitgangspunt deze 
onderscheiding tusschen absoluut en relatief ondeugde
lijke poging I). Doch daar komen ook andere bezwaren 
bij. Deze onderscheiding, zoo beweert men, berust 
immers op het causaal verband, dat men legt tusschen 
de pogingshandeling en het beoogde gevolg; doch 
wanneer het gevolg niet is ingetreden kan van zulk 
een verband niet gesproken worden. In concreto blijkt, 
dat het niet bestaat, want anders zou het gevolg 

1) Th. G. Dentz van Schalk: Poging tol misdrijf 1/ut een 
ondeugdelijk middel of op em olldeugddijk voorwerp. Diss. Amsterdam 
1883. bl. 62 vlg. 
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werkelijkheid zijn geworden. Van geen enkele handeling 
kan gezegd worden, dat zij het beoogde gevolg niet 
tot stand kan brengen; suiker bijv. is geen vergif, 
doch het is dit wel voor iemand, die aan de suikerziekte 
lijdt. Daarom mag geen onderscheid gemaakt worden 
tusschen de eene poging en de andere, zij zijn beiden 
even ondeugdelijk. Wanneer men namelijk beweren 
wil, dat het toedienen van eene te geringe hoeveelheid 
arsenicum den dood kan teweeg brengen, verzwijgt 
men iets bij hetgeen men zegt; men bedoelt namelijk, 
dat het middel deugdelijk is, als het in genoegzame 
hoeveelheid wordt toegediend, maar dan brengt men 
eenige verandering in de omstandigheden. Dan kan 
met evenveel recht beweerd worden, dat poging tot 
doodslag op een lijk bestaanbaar is, omdat, indien de 
persoon levend g weest was, het gevolg wel ter dege 
zou zijn ingetreden. Indien aan de omstandigheden 
iets veranderd wordt, kan aan elke handeling elk gewild 
gevolg worden vastgeknoopt. Vandaar dat op subiectief 
standpunt het onderscheid tusschen absoluut en relatief 
ondeugdelijke poging eene fictie geacht wordt. 

Hoewel in iure constituendo de subiectieve opvatting 
der poging 1) mij de meest juiste toeschijnt, meen ik 
echter, dat ten opzichte van ons wetboek de obiectieve 
de voorkeur verdient 2). Weliswaar is bij de tot stand
koming niet beslist positie gekozen en de kwestie aan 
de wetenschap ter beslissing overgelaten. Doch, waar 
onze strafwet zelf in verschillende artikelen bepaalde 
handelingen alleen dàn strafbaar stelt, indien er eenig 
gevaar te duchten is, blijkt, dat zij hier voor de 
strafbaarheid niet alleen uitgaat van het misdadige 
opzet, maar ook van de gevaarlijkheid der handeling. 

1) Van Hamel; t. a. p. bI. 392. 411. 
2) Sim ons ; t. a. p. 1. bL 103. 109 vlg. 



Ook de causaliteitsleer van ons wetboek is het meest 
met de obiectieve opvatting in overeenstemming. 
Wanneer de dader alleen voor dat gevolg aansprakelijk 
wordt gesteld, dat in het algemeen te voorzien was, 
sluit zich onmiddellijk hier bij aan, dat poging alleen 
dàn kan strafbaar gesteld worden indien naar algemeen 
menschelijke berekening het gevolg mogelijk was. Het 
mag echter niet ontkend worden, dat bij eene andere 
conclusie de vervolging van het delict met meer succes 
zou bekroond worden, dan tot nu toe geschiedde. 

In Duitschland wordt door het Reichsgericht de 
subiectieve opvatting gehuldigd; het arrest van 10 Juni 
1880 bevestigde een vonnis, waarbij was veroordeeld 
wegens poging tot kinderdoodslag ofschoon niet be
wezen was, dat het kind na de geboorte geleefd had. 
(E. I. 4S I). Voor de motiveering werd verwezen naar 
een vroeger arrest van 24 Mei 1880 (E. I. 439), waarbij 
eene beslissing in denzelfden zin gegeven werd ten 
opzichte van afdrijving. Het Gerechtshof stemde toe, 
dat de woorden der wet in dezen voor beide opvattingen 
ruimte laten, en grondde de uitspraak dus uitsluitend 
op argumenten, aan de wetenschap ontleend. Het 
beriep zich op het gemis aan causaal verband tusschen 
de pogingshandeling en het niet ingetreden gevolg, 
en trachtte aan te toonen het fictieve van het boven
vermelde onderscheid. Voorts betoogde het, dat niet
intreding van het beoogde gevolg, steeds te wijten is 
aan dwaling van den dader omtrent de deugdelijkheid 
zijner handeling, dat het geen verschil maakt of die 
dwaling betreft causale factoren, welke geheel buiten 
den dader liggen of dat zij zijne eigen handeling be
treft, en evenmin of hij zich vergist in de hoeveelheid 
van het middel, die hij noodig heeft, dan wel in de 
kwaliteiten, die het middel moet bezitten. 14 Maart 
1901. (E. XXXIV. 219) besliste het Rcichsgericht, dat 
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poging tot afdrijving strafbaar is ook bij afwezigheid 
van zwangerschap; ook nu beriep het zich weder op 
het gemis aan causaalverband bij elke pogingshandeling, 
weerlegt het argument, ontleend aan het woord n uit
voering", acht in dezen beslissend het opzet van den 
dader en in verband hiermede in rechten irrelevant 
de vraag, of het obiect bestaat. 

De rechtspraak ten onzent is over het algemeen in 
obiectieve richting. De Hooge Raad gaf meermalen 
in dien geest ce ne beslissing, het laatst in het arrest 
van 27 Juni 1906. ~v. 8372. Bij enkele vonnissen wordt 
de subiectieve opvatting gehuldigd; o. a. wat betreft 
de ondeugdelijkheid van het obiect, in dat van de Recht
bank te Middelburg van 28 Juni 1902. W. 7784, waarbij 
tevens werd beslist, dat bij poging tot diefstal uit 
eene offerbus, die blijkt lediO" te zijn, slechts sprake 
is van een relatief ondeugdelijk obiect; welk vonnis 
bevestigd werd door het Hof van s'-Gravenhage bij 
arrest van 25 Sept. 1902. TV. 7866. Bij het misdrijf 
van kinderdoodslag - moord is, voor zoover mij bekend 
is, geene beslissing gegeven omtrent de vraag op 
poging tot dit misdrijf bestaanbaar is, ook indien het 
kind dood ter wereld kwam. 

Nadat wij nu besproken hebben het vereischte, 
volgens hetwelk het kind geleefd moet hebben, komt 
aan de orde de vraag, wanneer de vrucht in werkelijkheid 
kind kan genoemd worden. Deze vraag dient beantwoord 
te worden, om vast te stellen de grens tusschen af
drijving of dooding der vrucht eenerzijds en kinder · 
doodslag - moord anderzijds. Zooals wij in het vorige 
hoofdstuk gezien hebben, heerscht in het buitenland 
over deze kwestie O"root verschil van meening 1). Ook 
hier te lande worden door de schrijvers verschillende 

1) Zie hierboven bI. 87 vlg. 
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oplossingen gegeven. Prof. Si m 0 n s is van oordeel, dat 
de vrucht eerst dan kind is geworden, wanneer zij 
buiten den moederschoot tot zelfstandig leven gekomen 
is en het foetäle leven heeft opgehouden J). In ongeveer 
gelijken zin spreekt Dor a m a zich uit ~). No y 0 n echter 
acht doodslag reeds bestaanbaar, zoodra de vrucht 
zoover het moederlijk lichaam verlaten heeft, dat zij 
als afzonderlijk lichaam waarneembaar is 8). 

Prof. T reu b en Mr. Tak leggen de grens geheel 
anders i volgens hen moet uit de bedoeling van den 
wetgever volgen, dat, zoodra de weeën begonnen zijn, 
niet meer van afdrijving kan gesproken worden i zij 
beroepen zich op de Memorie van Toelichting, welke als 
den rechtskundigen grond der licht re strafbaarstelling 
aangeeft; »de bijzondere gemoedsbeweging, waarin de 
moeder verkeert, onder den invloed van vrees voor de ont
dekking van hare bevalling tijdens de baring of terwijl 
deze hebbc plaats gehad'; 'I). De wetgever zegt hiermede 
implicite, zoo beweren zij, dat de bedoelde misdrijven 
alleen kunnen gepleegd worden bij en kort na de baring of, 
zooals in de wet staat, bij of kort na de geboorte; op dien 
grond kennen zij aan geboorte de beteekenis van baring 
toe. Mr. He ems k e r k huldigt dezelfde opvatting, even
eens op grond van de bedoeling van den wetgever ij). 

Het komt mij echter bedenkelijk voor, in eene 
enkele uiting van den minister de bedoeling van den 
wetgever te willen lezen, in het bijzonder, wanneer, 
zooals hier het geval is, met geen enkel woord de 
kwestie is aangeroerd. Bovendien blijkt uit de woorden 
door T reu b en Tak aangehaald, allerminst duidelijk, 

1) Simons : t. a. p. Il. bI. 5. 
~) Dorama: t. a. p. bI. 55 vlg. 
S) Noyon: t. a. p. aant. 2 ad. artt. 290. 291. 

4) Sm i d t: t. a, p. II. bI. 46 I. 
6) Heemskerk: t. a. p. bl. 106. 



1°7 

welke OpinIe de minister huldigde ten opzichte van 
deze grens en Heemskerk neemt zijne toevlucht 
tot uitingen, die in gansch ander verband zijn gebezigd. 
De conclusie, waartoe zij komen, heeft dit groote 
bezwaar, dat op die wijze in de woorden der wet eene 
geheel andere beteekenis wordt gelegd, dan er in het 
gewone spraakgebruik aan gehecht wordt, tevens voert 
zij tot de ongerijmde consequentie, dat de wetgever 
in de artt. 290, 291 telkens twee woorden namelijk 
"bevalling" en "geboorte" in denzelfden zin bezigt. 

N u kan men om de grens vast te stellen op tweeërlei 
manier te werk gaan. Let men op het obiectieve ver
schil tusschen .,vrucht" en "kind", zoo komt m n tot de 
conclusie van Sim 0 n s en Dor a m a. Gaat men uit 
van het verschil in aard tusschen het misdrijf van 
doodslag en dat van afdrijving, dan ligt het voor de 
hand, de grens bij het begin der weeën te leggen, 
gelijk Treub en Tak en eveneens Heemskerk 
hunne opvatting op dezen grond aanbevelen. 

Zoo krijgt men echter eene theoretische grens, die 
in de werkelijkheid allicht met de voorstelling van den 
dader niet overeenkomt. Het verdient daarom, mijns 
inziens, de voorkeur, om evenals No y 0 n doet, rekening 
te houden met de omstandigheid, hoe in het algemeen 
de daderes het feit zal beschouwen. De grens, door 
T reu b en Tak aangegeven, zou misschien kunnen 
gelden bij doodslag, vooral indien een geneeskundige 
het feit had gepleegd, doch bij kinderdoodslaO' stemt 
zij niet met de werkelijkheid overeen. Hier immers 
betreft het in het bijzonder, ja bijna uitsluitend vrouwen, 
die voor de eerste keer baren; deze vooral zullen bij 
het begin der weeën de vrucht nog niet als kind 
beschouwen, reeds hierom, omdat zij gewoonlijk niet 
eens weten of deze periode reeds ingetreden is. Op 
dien grond zou ik mij liever aansluiten bij de opinie 
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van No y 0 n. Deze opvatting heeft ook dit voord cl, dat 
zij aan de woorden der wet meer recht laat wedervaren 1). 

Ad. Id. Korter kunnen wij zijn, over het volgende 
vereischte volgens hetwelk alleen de moeder van het 
kind zich aan het feit kan schuldig maken. Onze 
wetgever bepaalt niet alleen eene lichtere straf voor 
de moeder, doch beschouwt ook het misdrijf als zelf
standig delict naast doodslag en huldigt dus geheel 
en al de Duitsche opvatting. Zooals reeds boven is 
gezegd, heeft de wetgever het onderscheid tusschen 
de gehuwde en ongehuwde daderes doen vervallen. 

Ad. IC en Ij Het misdrijf kan alleen dan als kinder
doodslag gequalificeerd worden, indien de moeder 
g handeld heeft "uit vrees voor de ontdekking van 
hare bevalling" en het feit gepleegd is "bij of kort 
na de geboorte van het kind". Deze twee vereischten 
hangen nauw met elkander samen, omdat zij beide 
voortkomen uit den grond, waarop de privilegie ring 
van het delict steunt. De woorden der Memorie van 
Toelichting, die als dien grond aangeeft "de bijzondere 
gemoedsbeweging, waarin de moeder verkeert", hebben 
o c k ers e~) en van S win der e n S) verleid tot de 
meening, als zou hier de wetgever bij de moeder eenen 
hoogst abnormalen psychischen toestand aanwezig 
achten. Dat zij hierin te ver gaan, bewijst het vereischte 
opzet i al moge ook in den bijzonderen gemoedstoestand 
de grond liggen der privilegieering, nooit mag uit het 

J) Zie omtrent de beteekenis van geboorte Treub en Tak: 
t. a. p. bI. 56 vlg. 

2) 0 ck ers e: t. a. p. bl. I7. 
S) O. Q. van Swinderen: Esquisse dit Droit pillal aclltel 

dans /es Pays-Bas et à l'llrallger. Groningue 1894. Il. bI. 57. 
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oog verloren worden, dat de wetgever de daderes 
toerekeningsvatbaar acht voor hetgeen zij verricht 1). 

De vrees voor ontdekking der bevalling omvat meer 
dan vrees enkel voor schande; zoo zal bijvoorbeeld 
ook zij, die uit vrees, dat op ontdekking van hare 
bevalling ontslag uit den dienst zal volgen, haar kind 
kort na de geboorte doodt, zich schuldig maken aan 
kinderdoodslag - moord. 

Zal er echter sprake van zijn, dat zij uit dit motief 
gehandeld heeft, dan moet natuurlijk de bevalling nog 
geheim zijn; in elk geval moet de moeder in die 
veronderstelling leven. Dit sluit niet in, dat zood ra 
iemand er mede bekend is en de moeder dit bemerkt, 
zij niet meer uit vrees voor ontdekking het misdrijf 
kan plegen 2). Het kan evenzeer een geheim zijn, al 
zijn meerdere personen er mede bekend, dit blijkt ook 
uit art. 292, omdat bij eene andere meening omtrent 
dit vereischte immers nooit van deelneming aan het 
misdrijf sprake zou kunnen zijn. Wanneer de bevalling 
niet meer geh im is, kan niet in eenen algemeenen 
regel weergegeven worden; de bijzondere omstandig
heden zijn hier beslissend; hoofdzaak is echt r, dat de 
moeder in de meening verkeert nog niet ontdekt te 
zijn. Veel zal dus afhangen van de vraag, wie er mede 
op de hoogte zijn; en in verband hiermede zal het 
van belang zijn, na te gaan of de moeder soms reden 
had haren misstap voor bepaalde personen te verbergen. 
Ook zal in aanmerking kunnen komen, of de moeder 

1) Simon Thomas: t. a. p. bI. 75. Treub en Tak: t. a. p. 
bI. 253. 

~) Evenzoo o. a. Noyon: t. a. p. aant. I ad. artt. 29°,291; 
ten opzichte van het misdrijf van art. 259 komt hij tot eene 
andere conclusie, zonder deze te motiveeren; t. a. p. aant. 2 ad. 
art. 259. 
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verwacht, dat die personen haar geheim niet zullen 
openbaren. 

I Iet feit moet gepleegd zijn kort na de geboorte. 
Uit het stellen van dit vereischte volgt, dat niet enkel 
de vrees voor ontdekking der bevalling d grond is 
der lichtere strafbaarstelling. In dat geval zou immers 
ook op haar, die haar kind gedurende langen tijd 
verbergt en het eindelijk, wanneer zij de geboorte 
niet meer verbergen kan, doodt, de zachtere strafbe
paling toepasselijk zijn. Is echter de bijzondere ge
moedstoestand der vrouw de grond der privilegieering, 
dan volgt logisch daaruit voort, dat kinderdoodslag
moord in den zin der wet slechts bestaanbaar is, 
zoolang die toestand duurt. Om hiervoor nu eenen 
regel te geven, koos de wetgever de uitdrukking 
"kort na de geboorte" i het stellen van eenen bepaalden 
termijn, zooals dit o. a in het Italiaansche wetboek 
geschiedt, achtte hij niet wenschelijk, omdat deze steeds 
willekeurig is. Om deze uitdrukking te verklaren, moet 
dus gelet worden op den grond der privilegieering. 
Hier is echter voorzichtigheid geboden, omdat men 
zoo licht vervalt tot de fout van 0 c k ers e en van 
S win der e n. Tot een ander uiterste vervallen echter 
T reu b en Tak, wanneer zij beweren, dat "zonder 
meer de werking van vrees voor de ontdekking der 
bevalling" de grond der privilegieering is 1). Op die 
wijze kan deze termijn niet genoegzaam vastgesteld 
worden i kan men bijv. zeggen, dat bij haar, die haar 
kind langen tijd heeft verborgen gehouden, die vrees 
niet meer werkt? Men zou genoegen kunnen nemen 
met de verklaring van T reu b en Tak, wanneer 
men er bij in aanmerking neemt, dat die vrees ge
durende den eersten tijd eenen bijzonderen invloed 

1) Treub en Tak: t. a. p. bI. 256. 
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op de vrouw uitoefent, doch dan wordt weder de 
nadruk gelegd op den bijzonderen gemoedsto stand 
der vrouw. No y 0 n drukt dit zoo uit, door te zego-en, 
dat de rechtstreeksche invloed van het fcit der gcboorte 
op de opvatting of de uitvoering van het besluit in 
aanmerking genomen moet worden. Indien zij tijd heeft 
gehad om kalm na te denken, of ook, indien zij reeds 
het kind heeft verzorgd, is de termijn verstreken; doch 
overigens is geen vast criterium aan te geven 1). 

Om te beoordeel en of een feit al dan niet als 
kinderdoodslag-moord kan gequalificeerd worden, moet 
dus vastgesteld worden, of het is gepleegd "kort na 
de geboorte". Doch naar welk criterium moet men 
hier te werk gaan? Moet in aanmerking genomen 
worden het tijdstip, waarop de daderes de handeling 
verrichtte, of is alleen beslissend het oogenblik waarop 
het gevolg intrad? In het algemeen komt mij de leer 
van van Ham e 1 2), die van den meervoudigen tempus 
delicti, het meest juist voor. De bijzondere aard van 
kinderdoodslag-moord gebiedt echter m. i. hier één 
tijdstip aan te nemen. Het eigenaardige van kinder
doodslag-moord bestaat hierin, dat de daderes han
delde uit een bepaald motief; de termijn "kort na de 
geboorte" staat met de werking van dat motief in 
verband. De volle nadruk valt dus op het psychische 
element, hierdoor wordt het misdrijf van doodslag 
onderscheiden; en daarom zal mijns inziens voor de 
vraag of de daderes het feit "kort na de geboorte" 
gepleegd heeft, alleen mogen gelet worden op het 
tijdstip der lichamelijke handeling, onverschillig ofhet 
gevolg eerst na afloop van dien termijn zou intreden. 

1) Volgens Noyon: t. a. p. aant. 3 ad art. 259 is de duur 
van den termijn "kort na de geboorte" bij het misdrijf van dat art. 
langer dan bij kinderdoodslag-moord. 

~) Van Hamel: t. a p. bI. 242 vlg. 
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Ad. 2. Wij naderen dus nu tot het schuldbestand
deel. Dit is in ons wetboek niet voor alle bestanddeelen 
van het strafbare feit hetzelfde; daar geen misdrijf 
pro parte doleus pro parte culpoos is, wordt soms 
ten opzichte van bepaaltIe bestanddeelen het obiectief 
aanwezig zijn zonder eenig verband met schuld vol
doende geacht. Uit de omschrijving van het delict moet 
dan een en ander blijken. Overeenkomstig het stelsel 
van ons wetboek, dat het woord "opzet" beheerscht 
de geheele omschrijving van het strafbaar feit, zooals 
die daarna volgt, moet dus bij kinderdoodslag- moord 
dit schuldelement alleen op de levensrooving gericht 
te zijn; dit omvat dan zoowel de handeling als het 
gevolg. Hoewel het woord "kind" aan "opzet" voor
afgaat, mag hieruit niet de conclusie getrokken worden, 
dat dit element niet door het opzet beheerscht wordt; 
uit het motief, dat de moeder tot de daad bewoog, 
vloeit immers het tegendeel voort. 

Nu wij alzoo de verschillende bestanddeelen van 
kinderdoodslag behandeld hebben, naderen wij tot de 
bespreking van den gequalificeerden vorm, kindermoord. 
Kindermoord is dan aanwezig, indien de moeder onder 
de werking van vrees voor de ontdekking van hare 
aanstaande bevalling het besluit heeft genomen, haar 
kind te dooden, en ter uitvoering van dit besluit het 
schepseltje bij of kort na de geboorte ombrengt. 

I Iet criterium voor de onderscheiding tussch n dood
slag en moord legde de wetgever in den voorbedachten 
raad, bij dit misdrijf echter in een voor de bevalling 
genomen besluit. De wetgever neemt hier dus een 
geheel ander criterium aan; want van voorbedachten raad 
zal alleen sprake kunnen zijn, indien eene tijdruimte 
van kalm overleg aanwezig is geweest - een besluit 
daarentegen kan zoowel in opgewonden als in kalmen 
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toestand genomen worden. Wel is het de bedoeling 
van den wetgever geweest, dat de onderscheiding bij 
beide delicten dezelfde zou zijn J); in de Memorie van 
Toelichting werd bij de behandeling van kindermoord 
verwezen naar die van moord, en de Commissie van 
Rapporteurs vereenigde zich met het stelsel der regeering 
en zag het kenmerkend verschil tusschen kinderdood
slag en kindermoord gelegen in den tijd tot overleg 
en nadenken 2). 

De doodslag moet met het besluit in verband staan, 
moet namelijk strekken tot uitvoering er van. Het bewijs 
levert echter groote moeilijkheden op, omdat de daderes 
het feit pleegt in eenen eenigszins opgewonden toestand 
en zij zich niet opzettelijk in dien toestand heeft 
gebracht, zooals dit het geval kan zijn bij dronkenschap. 
Bovendien handelt zij gewoonlijk geheel op dezelfde 
wijze, als wanneer zij het besluit niet zou hebben ge
nomen. Het niet in orde maken van kleeren voor den 
te verwachten kleine, noch ook het zich naar eene 
eenzame plaats begeven zal op zich zelf kunnen volstaan, 
om het besluit en het verband tusschen dit en het 
feit aan te toon en. En daar zij, die het besluit genomen 
heeft, gewoonlijk niet anders doet, dan voorloopig 
»niets doen" zal voor het bewijs veel afhangen van 
eigen uitlating n tegenover derden. 

Het besluit moet genomen zijn voor de bevalling, 
d. w. z. voor het begin der weeën 3); de woorden der 
wet zijn in dit opzicht te uitdrukkelijk, om mede te 
gaan met de opvatting van No y 0 n, die meer nadruk 

1) Simon Thomas: t. a. p. bI. 74. 
1I) Smid t: t. a. p. II bl. 462. 
S) Rb. Middelburg. 28 Oct. 189°. W. 5946, 1'. v. J. 1890~ 

85, 87. Treu b en Tak: t. a. p. bI. 255· Ockerse: t. a. p. bI. 45. 
Van Dijek: t. a. p. bI. 21. 

8 
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wil leggen op den kalm n toestand waann het besluit 
is genomen 1). 

Kinderdoodslag en kindermoord vallen onder het 
algemeene begrip doodslag. IIieruit volgt, dat art. 299 
hier toepasselijk is, ja ook, dat wegens kinderdoodslag 
kan veroordeeld worden indien doodslag of ook kinder
moord ten laste gelegd is ). In dezen zin heeft de 
Hooge Raad zich uitgesproken in zijn arrest van 
13 Jan. 1896 :I). De beklaagde was gedagvaard wegens 
kindermoord, maar door de Rechtbank veroordeeld 
wegens kinderdoodslag, omdat het besluit niet bewezen 
werd geacht. Nadat in hooger beroep het lIof zich 
met de opvatting der Rechtbank had vereenigd, teekende 
zij cassatie aan. Aangevoerd werd, dat, nu gedagvaard 
was wegens kindermoord en het besluit niet bewezen 
was, alleen overbleef het misdrijf van doodslag, hetwelk 
echter niet ten laste was gelegd; dat echter niet wegens 
kinderdoodslag kon veroordeeld worden, omdat dit is 
een geheel speciaal, van kindermoord verschillend 
misdrijf, dat niet gedekt wordt door kindermoord, 
zooals doodslag gedekt wordt door moord. De Hooge 
Raad verwierp echter het cassatieberoep op de na
volgende gronden: 

O. dat deze beschouwing onjuist is; 
O. dat toch de artt. 290, 291 W. v. S., waarbij 

kinderdoodslag en kindermoord strafbaar worden ge
steld, voorkomen in den XIXen titel van het He boek 
van dat wetboek, tot opschrift dragende "misdrijven 
tegen het leven gericht", deel uitmaken van eene 
reeks van bepalingen, waarvan de eerste, art. 287 

1) N oyon: t. :1. p. aant. 6 ad artt. 290, 291. 
~) Treub en Tak: t. a. p. bI. 257. Noyon: t. :1. p. aant. 

7 ad artt. 290, 291. 
8) W. 6757. 
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behandelt het opzettelijk een ander van het leven 
berooven en dit feit qualificeert als doodslag j dat in 
de artt. 288, 289, 290, 291, 293 insgelijks straffen 
worden gesteld op het opzettelijk een ander van het 
leven berooven j dat in die artikelen dus sprake is van 
misdrijven van gelijksoortigen aard, die echter, naarmate 
ze gepleegd worden door de verschillende personen 
of onder de verschillende omstandigheden in die artikelen 
genoemd, eenen anderen naam verkrijgen, en met 
zwaardere of lichtere straffen strafbaar zijn gesteld, 
zonder dat het karakter van levensberooving wegvalt j 
dat dit blijkt uit de vergelijking van den tekst der 
aangehaalde artikelen onderling en bovendien uit de 
Mem. van Toe1. betreffende den titel, waarin die 
artikelen voorkomen, waarin gezegd wordt: "de hoofd
vorm van opzettelijke levensberooving is doodslag, 
waarvan de andere vormen slechts wijzigingen of 
schakeeringen zijn;" dat dus kinderdoodslag en kinder
moord beide misdrijven zijn, die het kenmerk van 
levensberooving in zich bevatten, doch geple gd onder 
verschillende omstandigheden, die de verschillende be
namingen dezer misdrijven ten gevolge hebben; 

O. dat de omstandigheden in art. 290 genoemd, de 
strekking hebben om de straf in het algemeen op 
"doodslag" gest ld, te verminderen; dat het den rechter 
niet verboden is, ten voordeele van een beklaagde 
feiten en omstandigheden aan te nemen, die niet in 
de dagvaarding zijn vermeld, doch die tot eene lichtere 
qualificatie van het ten laste gelegde en bewezen ver
klaarde feit leiden, zooals hier het g val was met de 
omstandigheid, dat de req. had gehandeld kort na 
hare bevalling onder de werking van vrees voor de 
ontdekking daarvan. 

O. wat verder betreft de bij het middel beweerde 
schending van de artt. 290, 29 1 , 292 en 50 W. v. S., 
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dat al volgt uit die artikelen, dat de misdrijven bij 
artt. 290 en 291 voorzien zijn zelf~tandige misdrijven, 
kinderdoodslag en kindermoord, welke beide voor hen, 
die er aan deelnemen, eene zwaardere qualificatie 
dragen, daaruit wijl beide het karakter van levensbe
rooving gemeen hebben, niet volgt dat bij het niet 
bewezen zijn van een der in de artt. 290 en 291 aan
geduide persoonlijke omstandigheden in de dagvaarding 
opgenomen, het overige gedeelte der aanklacht zou 
vervallen, evenmin als dat die omstandigheden niet 
ten voordeele der beklaagde in aanmerking zouden 
kunnen komen, indien ze, ofschoon niet uitgedrukt in 
de dagvaarding, bij het onderzoek ter terechtzitting 
werden bewezen. 

O. dat mitsdien het middel is ongegrond, enz. 

T ot derden strekt zich de gunstige bepaling niet 
uit. Indien zij er aan deelnemen, zijn zij naarmate zij 
al dan niet met voorbedachten rade gehandeld hebben, 
strafbaar wegens moord of doodslag. Bij hen bestaat 
niet de bijzondere gemoedsaandoening, waarin de 
moeder verkeert, en er is dus geene reden om ook 
hen zachter te straffen. Art. 50 bepaalt nu wel, dat 
de persoonlijke omstandigheden, waardoor de straf
baarheid uitgesloten, verhoogd of verminderd wordt, 
alleen in aanmerking komen ten aanzien van dien 
dader of medeplichtige wien zij persoonlijk betreffen, 
doch dit artikel kan hier niet gelden, omdat kinder
doodslag-moord een zelfstandig delict vormt naast 
doodslag, de persoonlijke omstandigheid een constitutief 
element van het delict is en de strafbaarheid hier dus 
niet verminderd, maar bepaald wordt. Vandaar dat 
eene uitdrukkelijke bepaling als in art. 292 hiervoor 
noodig was. 

Onder deelneming moet hier verstaan worden al 
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wat in de artt. 47 en 48 W. v. S. als zoodanig ge
qualificeerd wordt. 

Indien nu het omgekeerde geval zich voordoet, 
namelijk dat een derde het feit pleegt, doch de moeder 
neemt er aan deel, zoo zal niettegenstaande de wet 
hierin niet voorziet, toch op haar geene hoogere straf 
kunnen toegepast worden, dan waartoe zij als daderes 
had kunnen veroordeeld worden. 



BESL UIT. 

lUS CONSTITUENDUM. 

Ten slotte dienen wij er ons rekenschap van te geven, 
welke wijzigingen bij eventueele herziening van dezen 
titel van ons strafwetboek ten opzichte van dit misdrijf 
wenschelijk zijn. 

De vraag verdient overweging, of in ons strafstelsel 
met zijn algemeen minimum van straf eene speciale 
behandeling van kinderdoodslag - moord niet overbodig 
is. I Iet antwoord zal echter m. i. ontkennend moeten 
luiden. Dit misdrijf neemt door de motieven, waaruit 
het wordt gepleegd en door den namven samenhang 
met bepaalde maatschappelijke toestanden eene af
zonderlijke plaats in onder de opzettelijke levensrooving. 
Waar nu de wetgever van oordeel is, dat verzachting 
van straf voor de kindermoordenares gerechtvaardigd 
is, en deze gedachte zeer wel in eenen algemeenen 
regel kan belichaamd worden, is ter vermijding van 
willekeurige rechtspraak speciale behandeling van het 
delict gewenscht. 

Voorts sluit ik mij aan bij hen, die bij dit misdrijf 
het onderscheid tusschen doodslag en moord ver
werpelijk achten 1). Deze onderscheiding, welke berust 

1) Bij de totstandkoming van het strafwetboek de minderheid van 
de Commissie van Rapporteurs; Smid!: t. a. p. II bI. 462. Zie 

ook v. Lisz t in Verg/tic/lende DarstelluIIg. Bes. Teil. Bnd. V. bI. 121. 



119 

op de omstandigheid of de dader al dan niet in kalm 
overleg het feit heeft gepleegd, is bij dit misdrijf ver
keerdelijk geformuleerd, doordat de wetrrever, een 
»besluit" tot criterium kiezende, niet in aanmerking 
neemt, of dit besluit in kalm overleg genomen is, en 
nog veel mind r of deze kalme gemoedstoestand ook 
bij de handeling aaO\\:ezig was. Bovendien is de onder
scheiding in strijd met de privilegieering van het delict, 
daar deze laatste immers berust op de overweging, 
dat de daderes in eenigszins opgewonden toestand 
verkeert. Ook het bewUs van het onmiddellijk verband 
tusschen het besluit en de handeling brengt groote 
moeilijkheden met zich mede i terwijl het ten slotte 
twijfelachtig is, of zij, die het misdadig besluit genomen 
heeft, schuldiger is, dan zij die er niet over heeft 
nagedacht. 

Al moet als algemeene regel de doodstraf tegen 
opzettelijke levensrooving bedreigd zijn 1), toch zou ik 
niet de opvatting durven verdedigen, dat zij ook geeischt 
moet worden bij dit delict, waar zoovele omstandigheden 
ten gunste der daderes pleiten. De opmerking, dat 
gratie als correctief zou kunnen werken, gaat hier niet 
op, waar de verzachtende omstandigheden zoo scherp 
in de wet geformuleerd zijn i het recht van gratie wordt 
op die wijze te zeer uitgebreid. Bovendien zou wellicht 
in de practijk eene zoo strenge straf (als de doodstraf) 
tot straffeloosheid leiden. In elk geval komt het mij ge
wenscht voor, art. 291 te doen vervallen en in art. 290 

als maximum der straf te bepalen dat, hetwelk nu tegen 
kindermoord bedreigd is. 

1) Cf. Dr. A. Kuyper: De GelJ/eene Gratie. Leiden 1908. bI. 
SI vlg. Mr. D. P. D. Fabius: De Doodstraf. Amsterdam. 1906. 
Mr. Dr. B. Gewin: BegillSelell valt Strafrecht. Leiden. 1907. bI. 
206 vlg. Heemskerk: t. a. p. bI. 23 vlg. Mr. Dr. B. Gewin: 
De Doodstraf in Chrislellflolll en lI-Iaalscllappij Il. 5. Utrecht. 1909. 
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Als algemeene benaming voor het misdrijf verdient 
bij de tegenwoordige redactie der artt. 287 en 289 de 
term kinderdoodslag de voorkeur, omdat dit delict een 
speciale vorm is van doodslag en niet van moord. In 
het algemeen echter komt mij die van kindermoord 
het meest verkieslijk voor; deze heeft in de volkstaal 
den meesten ingang gevonden, en heeft ook dit voordeel 
dat er een substantief van gevormd kan worden ter 
aanduiding der daderes, wat bij dien van kinderdoodslag 
niet mogelijk is; die term kan alleen dàn gebezigd 
worden, indien het onderscheid tusschen art. 287 en 289 
vervalt en de opzettelijke levensrooving betiteld wordt 
als "moord". 



STELLINGEN. 

1. 

Onjuist is de meening van h n, die voor opzette
lijke levensrooving ene positieve daad ver ischen. 

Il. 

In Iure constituendo dient het onderscheid tusschen 
kinderdoodslag en kindermoord te vervallen. 

III 

Absoluut ondeugdelijke poging is volgens ons straf
wetboek niet strafbaar. 

IV. 

Ook buiten gemeenschap van goederen is de man 
aansprakelijk voor de handelingen of verbintenissen, 
bedoeld in art. 164 B. W., door de vrouw met zijne 
bewilliging aangegaan. 

V. 

Herroeping van een openbaar testament doet de bij 
dat testament gedane erkenning van een natuurlijk 
kind niet vervallen. 



VI. 

De "opgave", bedoeld in art. 986 B. W., moet mon
deling geschieden. 

VII. 

Bij de subrogatie genoemd In art. 1437 al. 1 B. W. 
is art. 668 B. W. niet van toepassing. 

VIII. 

Degene, die materialen inkoopt, om die te verwerken 
in een door hem aangenomen bouwwerk, verricht niet 
een daad van koophandel in den zin van art. 3 W. v. K. 

IX. 

Ten onrechte besliste het Gerechtshof van Amster
dam 16 Jan. 1905 W. 823°, dat ten opzichte van een 
zeeschip, alleen dàn van hulploon sprake kan zijn, 
indien het schip zich tijdens de hulp in zee bevond. 

X. 

De schuldeischer, wiens vordering geverifieerd is, 
kan door middel van verzet tegen de uitdeelingslijst 
eene andere, nog niet geverifieerde vordering doen 
verifieeren. 

XI. 

Art. J 33 al. 3 B. R. V. bedoelt alleen die akten van 
procedure, welke deel uitmaken van die instantie van 
het geding, voor en in welke de procureur occupeert. 

XII. 

De koning heeft niet het recht, bij de wet zich de 
bevoegdheid voor te behouden, om een tractaat te 
sluiten ten aanzien van uitlevering van eigen onder
danen. 



XIII. 

Ten onrechte beweert Buijs (De Grondwet 11, bI. 398) 
dat "dat dan alleen voor gesloten tapperijen art. 153 
(nu art. 158) G. W. niet zal gelden, wanneer zij geheel 
op zich zelf staande gebouwen uitmaken". 

XIV. 

Burgemeester en Wethouders zijn ook individueel 
aan den Raad verantwoording schuldig, voor wat zij 
met betrekking tot het dagelijksche bestuur verricht 
hebben. 

XV. 

Voeging in strafzaken mag geen inbreuk maken op 
de rechterlijke competentie. 

XVI. 

De rechter in raadkamer heeft niet de bevoegdheid, 
om een verdachte wegens krankzinnigheid buiten ver
volging te stellen en volgens art. 37 al. 2 W. v. S. 
te gelasten dat hij in een krankzinnigengesticht geplaatst 
worde gedurende een proeftijd den termijn van een jaar 
niet te boven gaande. 

XVII. 

Jure Romano heeft het retentierecht geen acceSSOlr 
karakter. 

XVIII. 

De bewering dat het ontstaan van trusts en kartellen 
voornamelijk uit het aanwezig zijn van beschermende 
rechten te verklaren is, is onaannemelijk. 






