
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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Let Wetgevend Ligchaam goedgekeurd hebbende de

yoordragt , door Ons daartoe gedaan^

Hebben Wij befloten en befluiteu: : J

I.

Wordt gearresteerd het Crimineel Wetboek voor het Ko

ningrijk Holland, hiernavolgende: :

CRIMINEEL WETBOEK

V O O R H E T

KONINGRIJK, HOLLAND.

EERSTE TITEL.

ALGEMEENE BEPALINGEN)

Art. I.

De criminele wetten van het koningrijk betreffen allen,

ingezetenen of vreemdelingen , die binnen hetzelve zich aan

eenige misdaad fchuldig maken.

Alleenlijk zijn daarvan uitgezonderd zoodanige vreemdelin

gen, omtrent welke, uit kracht van het regt der volken, of

van bijzondere tractaten en overeenkomften , het tegendeal

plaats heeft. •• • .

Art. 2. ' i

• Ingezetenen van dit koningrijk, zich elders fchuldig ma

kende aan misdaden, door welke de veiligheid , of wdvaart
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van hetzelve , of van deszelfs gouvernement wordt benadeeld

of in gevaar gebragt, of aan het namaken van inlandfche geld

munten, of het valfchelijk namaken of vervalfchen van eenige

inlandfche openbare inftrumehten , het zij gelds waarde heb

bende, of andere, gelijk ook van eenige zegels, ftempels

of merken, welke op openbaar gezag binnen dit koningrijk

gebruikt worden, zulkn mede naar dit wetboek geltrait

worden. . "~ ,

Art. 3.

Insgelijks zullen volgens hetzelve gefl.raft worden ingezete

nen van dit koningrijk, elders, eenige andere misdaden, ter

plaatfe, waar die bedreven zijn, mede ftrafbaar, gepleegd

hebbende, wanneer ^zij daarna binnen de grenzen van het

zelve worden gevat , of door buitenlanclfche regeringen ,

regters, of andere magten zijn overgegeven.

Art. 4.

Met de invoering van dit wetboek zullen zijn afgefchaft

alle plakkaten , publicariën, ordonnantiën, reglementen, fta-

ruten , keuren , octrooijen , handvesten en andere wetten,

het zij dezelve het geheele koningrijk, eenig gedeelte van

hetzelve, of eenige bijzondere plaats hebben betroffen , waar

bij eenige ftraffen of boeten op misdaden of overtredingen

zijn vastgefïeld, met uitzondering alleenlijk van de zoodanige,

welke hier na bij de zesde en gevende artikelen zullen wor

den opgenoemd.

Art. 5.

Echter zull:n , ten aanzien van misdaden of overtredingen

vóór de invoering van dit wetboek bedreven , de voorl'chre-

ven oude wetten moeten worden toegepast, voor zoo verre

de ftraffen, daarajt voortvloeiende , minder zwaar mogten

atijn , d;m die , welke in dit wetboek worden vastgelteld.

In het tegenovergeftelde geval zullen de bepalingen van dit

wetboek gevolgd wórden.

Art 6.

Het crimineel wetboek ftrekt zich geenszins uit tot zooda

nige kleine overtredingen , de dagelijkfche politie of plaatfe-

Üjke adminiftratie betreffende, waarvan de gefielde ftraf eene

boete van vijftig guldens of eene driedaagfche gevangenis

niet te boven gaat.

Art. 7.

Insgelijks wordgn door dit wetboek niet afgefchaft de na

volgende wetten , leglementen , of voorzieningen , voor zoo

veel die ten tijde van deszelfs invoering nog in gebruik zijn:

j°. . Betreffende de misdaden en overtredingen van het

volk van eorlog te water en te lande.

a°. Te-
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a©. Tegen het verleiden van hetzelve tot verlating van

's Lnnds dienst, of het behulpzaam zijn in die

verlating,

3°. Op de gewapende burgermagt.

4°. Tegen de communicatie met den vijand.

5°. Tegen onw«ttige kaapvaart.

6°. Betreffende de fraudes of contraventiën in het ftuk

van belastingen , in de refiltentie tegen de genen , die

met de invordering of recherche deswegens be

last zijn.

7°. Tegen het verfmelten, verbreken, of uitvoeren van

geldmunten.

8°. Op de jagt, vogelarij en visfcherij.

9°. Betreffende de verpligtingen van bepaalde ambtenaren ,

of van hen , die eenige bepaalde kostwinning oefenen.

io°. Op de ontgrondingen , verveeningen en droogma-

, kerijen.

n*. Tot inftandhouding, of bevordering van zeevaart,

koophandel , landbouw , fabrijkèn , trafijken, en

van het gene daaronder behoort.

12°. Betreffende het onderwijs, of de oefening van kunften

of wetenfchappen.

130. Betreffende gilden, neringen, koopmanfchappen , be

drijven , of ambachten.

i^.Op de zeevonden en geftrande fchepen of goederen.

150. Betreffende het gebruik of onderhoud van gronden,

duinen, dijken, wegen, wateren, havens, iluizen,

bruggen , ltraten of grachten.

160. Op de posterijen , en op de veren van vaartuigen of

rijtuigen.

170. Op de tollen en gabellen.

180. Betreffende het pkiatfen , inftandhouden of afbreken van

gebouwen .

190. Tegen het aanleggen van fabrijken , trafijken , nerin

gen , bedrijven of ambachten op bepaalde plaatfen.

ao°. Betreffende logementen, herbergen en andere publieke

huizen.

ai^. Tegen het ongeoorloofd dragen van geweer, of gebruik

van onbehoorlijk geweer.

22°. Tegen bedrijven , welke gevaar van brand kunnen ver

oorzaken.

23°. Tegen het zorgeloos verkoopen van vergiften.

44°. Tegen het inbrengen > of doen voortduren van befmet-

ting. \

as0. Nopens den prijs , of de gezondheid van eetwaren.

A 1 afif. T«-
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16*. Tégen de hazardfpelen en particulierè loterijen*

£7°. Tegen bedelaars en vagebonden.

28". Tegen het koopen , verkoopen , bcleenen of verbergen

der kleederen, eetwaren ofandere goederen i welke aan

hen, die uit armenfondfen gealimenteerd worden,

ten gebruike of ter bewerking worden gegeven. '.

*9°. Op het doen van wachten of anderen bijftand aan de

juftitie of politie , of tot algemeene beveiliging in ge

vallen van brand ,: watersnood en andere dergelijke

rampen.

goa. Op het ttuk der begrafenisfen.

Art. 8.

, De inhoud van dit wetboek heeft geene de minde betrek

king tötjitt regt, hetwelk volgens de burgerlijke wetten

voor bijzondere perfoneh ontftaat, of aan dezelve toekomt

wegens misdrijven , verongelijkingen , onwettige of andere da

den of nalatiagen , door anderen gepleegd.

..TWEEDE TITEL,.

VAN MISDADEN EN DERZELVER TOEREKENING.

EERSTE HOOFDS TUK.

VAN MISDADEN.

Art.

Misdaad beftaat in het overtreden eener wet , welke liet

laten of bedrijven van eenige daad, onder bedreiging van ftraf,

gebiedt of verbiedt.

Art. lo.

Misdaad óf overtreding kan gepleegd worden met opzet, of

door merkelijke fchuld , onvoorzigtigheid en onachtzaamheid.

Art. 11.

Opzet is de wil, om te doen, of te la;en die daden, welke

bij de wet verboden of geboden zijn.

Zoo dikwijls bij dit wetboek niet anders uitdrukkelijk is

bepaald, wordt zoodanig opzet vereischt tot het wezen en de

ftrafbaarheid der misdaad of Overtreding.

Schuld, onvoorzigtigheid of onachtzaamheid is dan alleen

lijk drafbaar, wanneer de wet zulks duidelijk uitdrukt.

* . ^ ' " Art. ia.
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Art. 12.

Er beftaat geene misdaad zonder voorafgegane wet. . "

De regters zijn verpligt , volgens de regelen van uitleg

kunde te beoordeelen , of en in hoe verre eenige han voorge

dekte daad , het zij onder de woorden , het zij onder den zin,

der wet behoore.

Art. 13.

De misdaad wordt gehouden volbragt te zijn , wanneer die

daden , welke bij de wet verboden zijn , in alle hare deelen

aijn gepleegd. /

TWEEDE HOOFDSTUK.

V AN POGING TOT MISDAAD. '

Art. 14.

De pogingen, dat is de uiterlijke bedrijven tot toebereiding

eener voorgenomen misdaad, tot welken trap o"1c gevorderd', .

moeten geftraft worden , niet met de gewone Itraf op de misdaad

gefteld, maar met eene ligtere, naar mate zij gevorderd zijn,

ten zij de wet ,, jin , eenig bijzonder geval, de ftraffe op de po

ging uitdrukkelijk bepale. %'

Art. 15.

Die uit eisen beweging van het volbrengen eener misdaad

afzien , moeten met eene nog ligtere ftraf geltraft worden ,

wanneer uit het geen reeds door hen is verrigt , geen merke

lijk nadeel is voortgcfproten.

Art. 16. •

Tot het beftaan van misdaad worden uiterlijke bedrijven

Vereischt; loutere voornemens of enkele gedachten vallen niet

•«nder het bereik der wet. .

DERDE HOOFDSTUK,

gt TAN HEN, AAN WIE DE MISDAAD KAN 1

WORDEN TOEGEREKEND. •'

Arr. 17.

Niet alleen zij , die zelf de misdaad plegen , maar ook die

daartoe, op eenige der hierin omfchreven wijzen, bevorderlijk

zijn of daaraan deel nemen , zijn ftraf baar.

Art. 18.

Die door dwang , bevel, last, verleiding, bepaalden en ftel-

ligen raad , anderen tot misdaad aanzetten , of daartoe bijzon

dere onderrigting geven of aanwijzing doen, zijn ftraf baar

A 4 vow



( 8 )

voor de gevolgen , welke uit dit hun gedrag zijn voortgefpro-

ten, en door hen hadden kunnen en behooren te worden voor

zien. Dwang, bevel, last, verleiding, bepaalde en ftellige raad

zullen, wanneer de misdaad nietinogt zij 11 gevolgd, als poging

aangemerkt en als zoodanig geltraft worden. ,

Art. 19.

Die, door het verfebaffen van wapenen , werktuigen, ge-

reedfehappen of andere inltrumcnten , rot de misdaad helpen

en medewerken, die tot het gemakkelijker plegen gelegenheid

geven, of, gedurende het misdoen, de daders beveiligen , be

dekken i1f op eenigerlei andere wijze voorbedachteliik de mis

daad begunftigen of bevorderen , zullen , naar mate der omftan-

dighedfn , geltraft worden , echter in het algemeen met eene

mindere ftraf daa de gewone der misdaad.

Art. 20.

De voorfchriften , in de twee laatstvoorgaande artikelen

vervat- .gelden alleenlijk , voor 2,00 verre de wet inde bepaal

de gevallen geene bijzondere voorziening mogt hebben daar-

geüeld.

VIERDE HOOFDSTUK.

VAN HEN, AAN WIE DE MISDAAD NIET

OF MINDER WORDT TOEGEREKEND.

Art. SI.

Kinderen beneden den ouderdom van twaalf jaren , misdoen

de , mogen deswegens door de regters niet geftraft worden ;

kinderen, ouder dan twaalf jaren en jonger dan vijfden jaren,

zullen getuchtigd worden op de wijze als in het 4%fte artikel

is bepaald, ook wanneer zij na de vervulling der vijftien jaren ,

wegens misdaden of overtredingen , in dien leeftijd begaan , in

hechtenis geraken.

Wanneer door hen, die den ouderddm van achttieHjjaren

niet ten vollen bereikt hebben , misdaad of overtreding is be

gaan, zullen de regters. naar mate der omftandigheden , eene

kgtere , dan de gewone ftraf der misdaad , kunnen opleggen.

Art. aa.

Aan geheel zinneloozen, die van hunne vei ftandelijke ver

mogens beroofd zijn, kan geene daad, als misdaad, worden

toegerekend.

De regters moeren wijders beoordeelen , tot hoe verre af-

wisfelende zinneloosheid, ligebaams- kwalen, welke op de

zielsvermogens merkelijken invloed hebben, zeer groots onnoo
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«lheid en eenvoudigheid , in elk bijzonder geval , eene ligtere

ftraf of geheele vrijfpraak vereifchen.

Art. 23.

Die in opzettelijke of vrijwillige dronkenfchap misdaad ple

gen, moeten in het algemeen met de gewone ftraf geftraft

worden.

Toevallige of onwillige dronkenfchap kan een' grond ople

veren tot verligting der ftraf, of geheele ftraffeloosh-'id.

Art. 24.

In hoe verre dwang, bevel, billijke vrees < fterke verleiding

alle toerekening wegnemen , of tot eene ligtere ftraf behooren

te leiden , moet bij de regrers uit den aard en de omftandigheden

der zaken, uit de ziels- en ligchaams-gefteldheid van den

bedrijver en zijne betrekkingen tot hem , die gedwongen , be

volen, of verleid heeft, beoordeeld worden.

DERDE TITEL.

VAN DE STRAFFEN.

EERSTE HOOFDSTUK,

VAN DE ONDERSCHEIDEN STRAFFEN.

Art. 45.

De ftraffen , in dit wetboek vastgefteld , en buiten welke

geene andere door de regters mogen ingevoerd worden, zijn:

. 1. Doodftraffen.

2. Schavotftraffen.

3. Gevangenis.

4. Bannisfement.

5. Verklaring van eerlooshaü.

<5. Verklaring van onbekwaamheid tot alle of eenige

ambten , posten of bedieningen.

7. Verklaring; van vervallen te zijn van eenig ambt, post

of bediening,

8. Geldboeten.

Art. 26.

De doodftraffen zijn twee in getal , de ftrop en het zwaard.

Art. 27.

De ftraf met den ftröp wordt voor de fqhandeliikfte gehou

den, en uitgevoerd op het fchavot aan mansperfonen , door

A s het



het ophangen aan een ga'g j: €n' aan vr&rtvSperfonen door

het verworgen aan e^n' ppal. . . • .

. . . Am 28.

* De ftraf met het zwaard wordt uitgeoefend dnor ontkoof-

ding van den veroordeelden, knielende op het ichavot en ge

blinddoekt.

Art. 29. : • .

Het doode ligchaam van den geftraften moet altijd in eene

gewone kist geplaatst , en alzoo begraven worden.

Art. 30. .'

De Regters mogen de bezorging der begrafenis aan de na-

beftaanden van den geftraften vergunnen. ' " Ui.:

'~'<4 i.J. Att. 31.

'ïn' berde de gevallen, bij de iwee laatstvoorgaande artike

len uitgedrukt, moet de begrafenis des nachts in flilte

zonder eenige plegtigheid gefchieden.

Art. 3a.

De andere fchavotitraffcn zijn vier in getal:

I. Het geefelen en brandmerken.^

a. Het geefelen. . '. . 5\ A v .

3. Het zwaard over het hoofd.

4. Het te pronk ilaarj.. r. ; 3 a v. •.

Art. 33.

Het ecefelen gefchiedt met roeden op den bloaten. rug van

den misdadigen, ftaande aan een' paal gebonden, en de armea

opgehaald. . . , , . , ...... , .

Art. 34. *

Het brandmerken wordt venigt met een heet ijzer op den

fchouder van den veroordeelden.

. /'Art. 35.

' Het zwaaijen meY het "zwaard over het hoofd moet altoos

vergezeld gaan met dezelfde toebereidfelen , welke bij de.ont

hoofding worden in acht genomen.

Art. 36. •"' .Z

De regters zijn bevoegd , . om bij doodftraffen en alle. an

dere fchavotftraffen in hunne vonnisten' te bevelen ,% dar de

hoedanigheid van de misdaad des veroordeelden zal worden

yitgedrukt, het zij in gtfehrift op een houten bord., het zij

'door eehïg ander gebruikelijk kenteeken , en het welk gedu

rende de itrafoefening zal worden ten toon gefteld.

Art. 37.

Bij de fchavotftrarTen , in het 32fte artikel vermeld , zullen de

regters, wanneer de aard der gepleegde misdaad zulks mede

brengt, tevens in hunne vonnisfen mogen bevelen, dat op

roerige, vali'che ef andere misdadige gefchriften door den

l'cherpregtèr op' het fchavot verbrand worden. .'

. — Art. 38.
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, " , " Art'. 38. " ' ;•

Bij de ftraf van geefelen en brandmerken , of vtui enkal

geefelen, zijn de regteis bevo?gd op gelijke wijze te beve

len', dat 'de veroordeelde , gedurende de ftratbefening , zal wör*

den vastgemaakt aan de galg met den {krop om den hals.

' 'Art. ' "

De.^traf van gevangenis wordt altijd opgelegd voor eeneii

bepaalden tij J , \ye)';e nimmer en in. geen geval langer zal mo

gen zïjn dan twintig jaren.

Art. 40. ;' ' ,; .'.

, De wijziging der ftraf'van gevangenis kan zijn :

"„ i'. Dat de veroordeelde geplaatst woridein een afzonderlijk

vertrek, afgefcheiden van alle andere .perfouen• •

2. rIn de gewone vertrekken van tuchthuizen , of andere

. . daartoe gefchikte plaatfen* . . . : .. . • ;

3. In een afzonderlijk vertrek, met vergunning van zoo-

danigen toegang, als, behoudens de goede qi de en v«i-

/ligheid van het huis, kan toegedaan worden.

,. ♦,' . .... Art. 41.

Aan de veroordeelden kan tevens, worden opgelegd de yer-

pligting tot arbeid.

Art. 42.

. De' wijziging der ftraf van gevangenis, volgens de voor-

fchriften ia de voorgaande artikelen vervat, zal bij bet von

nis moeten bepaald worden.

Art. 43. ..: ... .

Het bannisfement kan zijn voor altijd, of voor ecnen be

paalden tijd. In alle de gevallen , waarin hij de wet deswe

gens geene bijzondere fchikkingen zijn gemaakt;, ftaat zuks

ter bepaling van den regter.

Art. 44. .

Alle regters zullen mogen bannen, zoo wel uit het geheels

koningrijk als uit een of meer gedeelten of plaatfen van het

zelve. Zij zullen echter niet uit het geheele koningrijk mogen

bannen , ten zij in de gevallen , bij de wet bepaaldelijk. uitge

drukt, of waarin de doodftraf, door dezelve op het bedrevene

ftellig bedreigd , alleenlijk uit hoofde van bijkomende omftan-

digheden is verligt geworden.' In alle andere gevallen zullen

zij de ftraf van bannisfement niet verder mogen ukftrekken ,

dan tot die departementen , waar in de vooroordeelden woon

achtig zijn , de misdaden zijn gepleegd en de vonnisfen gdla-

gen worden.

Art. 45.

k De doodftraffen zullen nimmer dooreenige andere ftrmf voor

afgegaan worden; ook zullen de overige fcfcavotftrafferi' op

geene
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geene andere wijze onderling mogen zatnengevoegd worden,

dan bij dézen titel is aangewezen.

Art. 46.

Nogtans zullen de overige fchavotftraffen met mindere ftraf-

fen onderling kunnen zamen$;evoegd worden , rnet uitzondering

alleen van de geldboeten, voor zoo verre zulks ten aanzien

van dezelve in dit wetboek niet uitdrukkelijk is bepaald.

Art. 47.

Bij de fchavotftraffen, in het yifte artikel aangewezen, zal

door de regters in hunne vonnisfen altijd moeren gevoegd

worden de fbaf van gevangenis, of van bannisfftnent uit die

departementen, waarin de veroordeelden woonachtig zijn, de

misdaden zijn gepleegd en de vonnisfen geflagen worden , al

ware zulks bij de wet niet uitdrukkelijk voo gefchreveu ; wel

ke ftraffen van gevangenis en van bannisfement, ieder afzon

derlijk of beide te zamen, ten minften voor den tijd van drie

jaren zullen moeten bepaald worden; ten aanzien van de keuze

tusfehen de twee laatste,emelde ftraffen en tien tijd , welken

dezelve niet mogen te boven gaan , zullen de regters in acht

netnen de bepalingen, welke bij de wet omtrent dezelfde

misdaad mogten voorkomen.

Art. 48.

Buiten de eigenlijke ftraffen , zullen jonge boosdoeners van

twaalf tot vijftien jaren oud , tot affchrik van anderen en

hunne eigen verbetering, op bevel der regters , zonder vorm

van vonnis, kunnen getuchtigd worden door opiluiting voor

eenigen tijd, niet langer dan twee maanden, of met kinderlijke

itralïen.

Art. 49.

De veroordeeling tot fchavotftraf brengt van zelf eerloos-

heid mede, al ware daarvan door de regters geene uitdruk

kelijke verklaiing gedaan.

TWEEDE HOOFDSTUK.

VAN HET UITSTELLEN EN VERANDEREN

DER STRAFFEN.

Art. 50.

De uitfjiraak van alle ftraf.vunnisfen wordt uitgefleld, bij

opgekomen zinneloosheid van den misdadigen.

Art. 51.

Wanneer de ligchamelijke gcfteidlseid van een' misdadigen
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de uitvoering van de ftraf van gecfeling, welke hij door

zijn misdrijf ^overeenkomlhg de wet, mogt hebben verdiend,

niet gedoogt , het zij /.ulks vóór of na liet vastltellen van het

vonnis ontdekt wordt, moeten de regters hem, in plaatfe

daarvan , veröordeelen tot het te pronk itaan op het fchavot ,

en bovendien daarop acht nemen in het bepalen van de lang

durigheid der gevangenis of van het bannisfement, mits niet

te bovengaande den tijd , daarop bij de wet in elk geval ten

langften gefield. <,

Art. 52.

Het vonnis, eenmaal uitgefproken zijnde, zal door de reg

ters op eigen gozag niet mogen worden veranderd, maar in

geval van noodzakelijkheid opgefchort , en daarvan kennis ge

geven ter plaatfe waar zulks behoort, ten einde daarin eene

gepaste voorziening zal kunnen worden gedaan.

Art. 53.

Aan zwangere vrouwen mag geone doodftraf of andere fcha-

votftraf aangedaan worden; dezelve moet opgefchort blijven

tot na hare verlosfing.

Art. 54.

Wanneer een gebannen zijn bannisfement voor de eerfte reize

overtreedt, zullen de regters hem bij een nader vonnis ver

öordeelen tot eene gevangenis , welke niet zal te boven gaan

den tijd van drie jaren , en tot een nieuw bannisfement van

ten naastenb'j zoo vele jaren, als, ten tijde van het nader von

nis , aan de vervulling van het vorige bannisfement nog mogte

ontbreken.

Bij herhaling dezer overtreding , zal de ftraf van gevange

nis telkens verzwaard worden , echter niet te bovengaande

den tijd van zes , twaalf'of twintig jaren.

An. 55.

Geldboeten , waartoe de befchuldigde mogt zijn veroor

deeld, zullen binnen den tijd van veertien dagen na het von

nis moeten voldaan worden, ten ware daarvan hooger be

roep mogt vallen : dezen tijd verftreken zijnde , zal de ver

oordeelde op bevel der regters , zonder vorm van vonnis, in de

gevangenis gefield worden , met of zonder verpligting tot ar*

beid

De tijd van gevanganis zal ten minden eene week , en an

ders zco vele weken duren , als de boete honderd guldens be

draagt.

Wanneer echter de veroordeelde bij de regters mogt ge

houden Worden volkomen in ftaat te zijn om de geheele boete

te kunnen voldoen, zal het vonnis mogen geëxecuteerd wor

den op dezelfde wijae, als in burgerlijke zaken gebruikelijk is.

Vreem-
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Vreemdelingen , of die niet onder het regtsgebied vfroon-

acluig zijn, mogen , gedurende de eeifte veertien dagen na het

vonnis, tot verzekering der boete, of de ftraf van gevange

nis, tof gijzeling gefield worden. In geval van hooger beroep

zuilen dezelve daaruit ontflagen worden, mits Hellende vol

doende zekerheid ten genoegen van den regter.

DERDE HOOFDSTUK.

VAN DEN PLIGT DER REGTERS, IN DE

KEUZE DER STRAFFEN.

Art. 56.

Zoo dikwijls de wet op eenige misdaad doodftraf of fcha-

vntftraf fielt , zonder verdere bepaling, is de keuze der foor-

ten van doodftraf of van fchavotftraf aan de regters overge

laten.

Art. 57. . .

De regters zullen de ftraffen, bij dit wetboek op de mis

daad gefteld , nimmer verder mogen verzwaren , dan hun bij

dezen titel of bij dien over de onderfcheidene misdaden uit

drukkelijk' is toegelaten.

Zij zullen de ftraffen , bij dit wetboek op de bijzondere mis

daden gefteld, moeten verligten, wanneer zoodanige verzach

tende omfiandigheden duidelijk plaats hebben, als in den vo

rtgen titel van misdaden en derzeiver toerekening zijn aan

gewezen.

Art. 58.

In dat geval zullen de regters, in plaatfe van de gefielde

flraf, zoodanige mindere mogen kiezen , als met den aard der

gepleegde misdaad of overtreding en dcrzelver omfiandigheden

meest overeenkomt, en tevens van de löort, bij de wet be

paald , het minst afwijkt.

Art. 59.

Wanneer echter bij dit wetboek, boven en behalve eenige

zwaardere ftraf , ook die van gevangenis, bannisfement of

geldboete op eenige misdaad gefteld is, zal het weglatea

dier zwaardere ftraf nimmer den regter ( bevoegd maken , om

den tijd van gevangenis of . bannisfement langer, de uitge-

ftrektheid van het laatstgemelde verder, of de forr der geld

boete hooger te ftellen, da» bij de wet is uitgedrukt.

Art. 60.
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,. . Art. 60.. .

• De regters moeten, zich van het opleggen van geldbocen

onthouden, zoo dikwijls de omftandigheden van liet misdrijf

eene zwanrdere ftraf, bij de wet op hetzelve mede geftcM,

zouden vereisfehen.; en voorts in alle gevallen , waarin dezelve

Bij de wet niet uitdrukkelijk genoemd zijn!

Art. 61. . . ,'. .
Voor zoo verre bij dit wetboek ann' de Jreptcrs eenige ruim

te in .het kiezen .of bepalen der ftraf is overgelaten , zullen de

zelve, behalve den aard en de omltandigheden der gepleegde

misdaad of overtreding, ook den ouderdom, de kinine, de

ligchamelijke gefteldheid en den uiterlijke» ftand van den

befchuldigden in acht nemen, en hunne keuze en bepaling

daarnaar inrigten. ,

V I E R D E TITEL.

TAN HOOG VERRAAD.

Art. 62.

Hoog verraad wordt gepleegd :

i°. Door moorddadigen of gewelddadigen aanflag tegen bet

leven of de veiligheid van den Koning of den Kroon

prins.

a°. Door het heulen met den vijand of andere mogendhe

den , ten nadeele van het koningrijk.

EERSTE HOOFDSTUK.

VAN HOOG VERRAAD VAN DE EERSTE SOORT.

Art. 63.

Die eenigen moorddadigen of gewelddadigen aanflag tegen

het leven of de veiligheid van den Koning of van den Kroon

prins mogten plegen , zullen met den dood geltraft worden.

Art. 64.

Op gelijke wijze zullen geftraft worden , die daartoe , het zij

dadelijke hurp , het zij andere mid leien of gelegenheid hebben

veifchaft of aangewezen.

Art. 65.

Die in de zamenfpanning mogten hebben deel genomen , zon

der eenige verdere daden te hebben gepleegd, waardoor

1
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zelve is begnnftigd geworden, zullen worden geftraft met

fchavotftraf en langdurige gevangenis, of met de laatfte ftraf

alleen, naar de omftandigheden.

Art. 66.

Op gelijke wijze zullen geftraft worden , die alleen of met an

deren tot zoodanigen aanflag toeleg gemaakt hebben , zonder

dat dezelve daarop gevolgd is.

. Art. 67.

Die van het beftaan eener zamenfparming of toeleg om zoo

danigen aanflag te plegen , als bij artikel 63 is gemeld, mog-

ten kundig worden, zonder daarin deel te nemen, zullen nog-

tar.s gehouden zijn, daarvan in tijds aan het gouvernement, de

politie of de juftitie ontdekking te doen en , bij gebreke daar

van, geftraft worden naar de omftandigheden met gevangenis

of bannisfement uit het koningrijk, te zamen of afzonderlijk,

niet te bovengaande den tijd van acht jaren , of in geval van

bloote onachtzaamheid, ten minden met geldboete, welke ech

ter niet zal te bovengaan de fom van twee duizend guldens.

Art. 68.

Van de ftraffen dezer nalatigheid worden alleenlijk verfchoond

de zoodanigen , welker ontdekking zoude geftrekt hebben tot

'aste van hunne echtgenooten of van hunne nabeftaanden , in

de op- of nedergaande lijn, ooms, moeijen, bioeders of zus

ters , het zij door bloedverwantfchap of huwelijk.

Art. 69.

Die zoodanige ambten, posten of bedieningen bekleeden ,

waardoor zij tot het ontdekken of weren van den gemelden

toeleg of zamenfpanning bijzonderlijk verpligt waren , zullen

in het geval van het 67/ie artikel zwaarder dan anderen ge-

ftiafr worden, te weten met het zwaard over het hoofd en ge

vangenis of bannisfement uit het koningrijk, te zamen of af

zonderlijk, niet te bovengaande den tijd van twaalf jaren.

f)e verfchooning, in het 68/fc artikel uitgedrukt , zal hen

niet verder dan van de fchavotftraf kunnen bevrijden.

TWEEDE HOOFDSTUK.

VAN HOOG VERRAAD VAN DE TWEED* ,SÓÓRT.' '.' .

Art. 70.

Die om der vijand te begunftigen, het zij daartoe omge

kocht of ter bejaging van eenig voordeel, door verraad, trou

weloosheid of geweld voorbedachidijk medewerken tut het
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bemagtteen , inhouden of doen overgeven van eenige vesting',

ftad, haven, plaats, fchip, magazijnen van 'krijgsbehoeften

of levensmiddelen door of aan denzelven, gelijk ook die het

leger of eenig gedeelte van hetzelve "aan den vijana verraden,

zullen met den ftrop geftraft worden. a: ; ;

Art. .71.

Die met zoodanig oogmerk eenige krijgsbehoéften pf le

vensmiddelen verni kn of onbruikbaar maken, eenige onder

waterzettingen verhinderen of aftappen , eenige andere midde-

len van verdediging weerloos maken, 'slanks krijgsvolk tel

water of te lande tot ddertie, muiteiij of verraad verleiden

of aanzetten , aan den vijand manlchappen, krijgsbehoeften

of levensmiddelen verzorgen , denzelven eenige. teekeningen

ef plans van vestingen , eenipc bericten omrre. t de fterlue of

gertéldheid van dezelve of van het.krijgsvolk, of aangaande

deze of ge> e op handen zijnde ondernemingen doen toekomen,

rullen met den ftrop worden geftraft , al ware het dat de ge

pleegde misdaad de bedoelde uitwerking ten nadeele van het

rijk niet mogte gehad hebben, •"..tujM >

. 4 ~ . . Art. 72.

*Jp gelijke wijze zullen geftrah worden , die , met oogmerk ottt

den vijand van dit koningrijk te begunftigen , dezelfde misda

den plegen • met betrekking tot 's Konings bondgenooten•; .

•;. *r•»< : Art» 73•

Die,_ zonder zoodanig vijandig oogmerk „ maar nogta.ns.voor-

bedachtelijk , eenige onderwaterzettingen verhinderen of aftap

pen , of eenige andere middelen van verdediging, op hoog ge

zag tot afbreuk van den vijand bevolen of in het werk ge

field , vernielen of weerloos maken,, zullen insgelijks met den

dood , of met fchavotftraf en gevangenis , niet te bovengaand»

den tijd van acht jaren , naar gelang der omftandigheden wor

den geftraft. . •.

. ; ;, . r . Att ?4• .

Die met vreemde mogendheden, derzelver onderdanen of ge*

lastigden verftand houden of affp raak maken , om dezelve eeni

ge vijandelijkheid tegen het koni, grijk te doen plegen, hun

daartoe de middelen te verfchaffen , of daarin behulpzaam te zijn ,

zullen met den ftrop worden geftraft, al ware het dat de ge

pleegde misdaad de bedoelde uitwerking ten nadeele van het

rijk niet mogte gehad hebben* ,:, . / ;I -

Art. 76, . .;.

Die op ejgen gezag met .vreemde mogendheden ,• derzelvar

onderdanen of gelastigden openbare of heimelijke verbindienis»

feu , 'of onderhandelingen asngaart, denzelven willens en we-

tens ftaatsgeheitnen ontdekken , nf zich met hen in fciükkingen

U ia
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inlaten, waardoor de Vêifigheia van het koningrijk öf het

genot van deszelfs regten , meeaten , of overeenkomften zou

de kunnen in gevaar gefbragt of benadeeld worden , zullen met

het zwaard over het hoofden gevangenis, niet te bovengaan
de den tijd van twaalf jaren, geftraft worden. •.

Art. 76.

Diè, zonder daartoe behoorlijk verlof te hebben bekomen,

binnen het koningrijk wervingen doen, of tot bnitenlandfchc

wervingen mede werken ten behoeve van den zee- of land-

dienst van vr.eemde mogendheden, .fchoon met dit rijk in•

vrede' en vriendfehap zijnde , zullen naar gelang der omftan-

digheden worden geftraft met gevangenis , niet. te bovengaande

den tijd van zes jaren. ' '...x'.r.i.i ; :.

' .r. - F IJ F D E TITEL.

VAN MUITERIJ, OPROERIG CEWEI.D , EN SCHENDINO

VAN HET OPENBAAR GEZAG.

...r.: Art. 77. . •' • ' "

Muiterij of oproer, gepleegd door het verzamelen en op dé'

been brengen van eene menigte volks , gewapend ofongewapend,

heimelijk of door luidruchtige bedrijven daartoe opgeroepen , niet

oogmerk om zich door middelen van geweld en dwang, tegeit

de werten. van het koningrijk , dè bevelen des konings , de

ordonnantiën der geftelde" magten , of de admirtiltratïe dep

justitie te verzetten , of dé regeringen of regters tot het in^

Willigen varf deze of gene begeerte te noodzaken, zal in dè

hoofden en aanvoerders met den ftrop worden gèftiaft; .

Art.. 78. : .:.*>

Insgelijks zullen met den ftrop worden geftraft de genen,

die , ter gelegenheid en onder begunftiging van zoodanige mui

terij of oproer , zich betoond hebben als de aanvoerders of

voornaamfte medewerkers van en tot het mishandelen vaa

perfonen;, het openbreken of befchadigen van gebouwen, of

het plunderen of bederven van goederen, zonder onderfcheid^

Of de mishandelden zijn openbare ambtenaren of bijzondere

perfonen , gelijk mede of dezelve gebouwen of goederen aan

het rijk , aan eenige ftad of plaats , of aan bijzondere inge

zetenen in eigendom behooren , of al , of niet tot publieken

•dienst befterod zijn.

Art. 79.

Nog zullen met den ftrop geftraft worden, die ter zoodanige

ge



gelegenheid zich betoond hebben, als de voornaatnfte aanvoer

ders of medewerkers van, en tot eenige dadelijke reJlftcntie regen

de militaire of bürgermagten of andere corpfcn , op gezag der.

gefielde magten tot demping van het oproer gebruikt wordende.

Art. 80.

Die ter gelegenheid van zoodanige muiterij of oproer, zon

der onder de aanvoerders of voornaamfte medewerkers te kun

nen eefteld worden, zich nogtans aan eenige der. bedrijven,

in: de. twee laat nvoorgaande artikelen gemeld , dadelijk

hebben fchuldig gemaakt, zullen naar gelang der omftandighe-

den met geefeling en brandmerk, geesfeling of gevangenis,

niet te bovengaande den tijd van acht jaren, worden geftrafr.

Art. 81.

Die , buiten het geval van algemeene muiterij of oproer , de

gefielde magten , regters , derzelver fuppoosten of bedienden ,

de militaire of bürgermagten of ook andere openbare ambtena

ren als zoodanig door geweld en dwang tot het verrigten of

nalaten van eenige daad trachten te noodzaken, denzelven iri

het oefenen van hunne functiën gewelddadigcn tegenfland doen,

hen deswegens bedreigen of openlijk honen, zullen, wanneer

dezelve tegenftand of bedreiging gewapenderhand wordt ge

pleegd , of met het te hulp roepen van anderen vergezeld gaat,

met geefeling of gevangenis, niet te bovengaande den tijd

van zes jaren , en in de andere gevallen met gevangenis of ban-

nisfement , te zamen of afzonderlijk , niet te bovengaande deri

tijd van vier jaren, geftrafc worden.

Art. 8a.

Die , het zij in of buiten oproer , gevangenhuizen of andere

gebouwen gewelddadig openbreken , met ©ogmerk, om gevan

gen, gegijzelde of gearrefieerde perfonen te verlosfen, gelijk

ook die de wachten, ter bewaring van zoodanige perfonen iri

of buiten eenig gebouw gefield of gebruikt , ter verlosfingvarï

dezelve met geweld overvallen , zullen , naar gelang van het

meerder of minder gepleegd geweld , met geefeling en brand

merk , geefeling of gevangenis , niet te bovengaande den tijd

van tien jaren , worden geftrafr. *"3

At. 83.

Die de bedienden der posterijen, de couriers en estafettes

van, of aan het gouvernement, de boden van hooge of min

dere gefielde magten of van openbare ambtenaren gewelddadig

aanvallen , of, zonder daartoe geregtigd te zijn , moedwillig

tegenhouden, met oogmerk om hen van eenige brieven te

.berooven, die te openen, te lezan ,te doen openen en te doen

lezen, of ook om de overbrenging van dezelve boodfehappen

of brieven optehouden , die ten gelijken einde zich met list vari

•D a de



C 20 )

dezelve brieven meester maken , gelijk ook,'.die i liet 'geweld of

list door anderen gepleegd zijuiie, de voorzeide brieven, zon

der daartoe geregfigd te zijn, voorbedachtelijk openbreken of

moedwillig ophouden en verbergen, zullen,naar gelang der,

omftandigheden , met fchavotltraf , gevangenis of bannisfement

uit het koningiijk of ander, te zamen of afzónderlijk, niet te

bovengaande den tijd van zes jaren , geftraft worden.

Art. 84.

Op gelijke wijze zullen geftraft worden , 'die, zonder daar

toe geregügd te zijn en met oogmerk om zich tegen het gou

vernement, de geltelde magten of de regters ie verzetten ,

derzelver geheimen of vermeende geheimen te kennen , of aan.

anderen te doen kennen' of hen van eenige goederen ofpapieren,

onder derzelver bewaring zijnde, te berooven , de zegels, door

of van wege het gouvernement , dezelve regeringen of regter»

op eenige deuren , kasten, kisten, doozen , portefeui;les ,

papieren of brieven gelteld, voorbedachtelijk openbreken, of

eok de alzoo gezegelde Hukken zelve vervoeren, of verbergen.

Art. 85.

Die godsdienftige genootfehappen , onder de befchrrming

tier wetten ftaande , of andere geoorloofde bijeenkomften

gewelddadiglijk vtrftoren, of de leden derzelve en die daar

van gebruik maken, uit dezen hoofde openlijk beleedigdn of

honen, zuilen, naar gelang der omftandigheden . nut gevangenis

of bannisfement , te zamen of 'afzonderlijk , niet te boven gaan

de den tijd van zes jaren, geftraft worden. . ...

Art.. 86.

„ Op gelijke wijze zullen geftraft worden, die voorbedaebte-

Iijk openlijke daden piegen , of alzoo gefchriften verfpreiden

of doen verfpreiden , reg.ftreeks en opzettelijk ingerigt ter

befpotting, belastering of vervloeking van het albefturcad

Opperwezen. ....

.. ;?' . Art. 87.

Ëigenrigting, beftaande in het gebruiken van gewelddadige

middelen tegen bjizondere perlbnen of omtrent derzelver goe

deren', tot verkrijging van eenig waar of gewaand regt , of

herftel van eenig waar of vermeend ongelijk, en kennelijk

gepaard,•gaande met opzettelijke tegenftreving aan het gezag

der geftelde magten of regters, zal, naar gelang van de om

ftandigheden , woi den geftraft met bannisfement, niet te boven

gaande den tijd van zes jaren, ofmet geldboete , niet hooger

dan twee, duizend guldens. .

Art. 88.

Die, zonder daartoe behoorlijk verlof te hebben bekomen,

eenige wervingen van manfehappen doen tot gewapendea

dienst,
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dienst, zullen, naar gelang der omltan.iigheden, met gevan

genis of bannisfement , niet te boven gaande den tijd van zes

jaren, geltraft worden.

. ' . Art. 89.

Allen, die voorbedachtelijk openlijke daden plegen, of alzo»

gefchriften verfpreiden of doen verfpreiden, regtftreeks en

opzettelijk ingerigt om de hoogere of lagere geftelde magten,

of die van dezelve hun gezag ontleenen , in of ter zake vaa

deizelver functie n , voor het oog. der ingezetenen te lasteren ,

te honen of te befchimpen , offde ingezetenen tot onrust en

oproerigheid aantezeuen , zullen, naar mate van de omltandig-

heden,met gevangenis of bannisfement , te zamen of afzonder

lijk, niet te boven gaande. deu tijd van zes jaren, geltraft

worden.

Art. 90. ,,

Op gelijke wijze zullen 'geftraft worden de drukkers of

boekverkoopers , welke zoodanige gefchriften , als in artikel £6

en artikel 89 bedoeld zijn, .drukken of doen drukken, en

alzoo in het licht geven , en welke uit dien hoofde onder de

verpligting liggen van zich met den inhoud van zoodanige

gefchriften bekend te maken, ;.\ .

Art. 91., ..' . ..: .\v.

Alle andere boekverkoopers, die de bedoelde gefchriften

verkoopen , of aan anderen verzenden , zullen mede op dezelfde

wijze geftraft worden , indien zij van den misdadigen m.houd

dier gefchriften zijn bewust geweest, of, in weêrwtl van het

yerbod van wege de politie gedaan , met het drukken , ver-

koopen of verzenden zijn voortgegaan.

. •..1:. • r . " Art. 92. . . i. . f 1, ,a v

Beleedigingen van zoodanigen aard , als in dezen titel zijn

omfchreven , hier te lande .aangedaan aan vreemde mogend-

heden, met welke dit rijk in yrede en vriendfehap is, aan

derzelver gezanten of hun gevolg, aan buitenlandfclie cou-

riers* parlementairen of krijgsgevangenen,, en lint het. algemeen

aan allen, die volgens het regt der volkeren op eene bijzon

dere befchernring van den fouverein van het land, waarin

zij zich bevinden, mogen .Maat maken, zullen na gfcnóeg met

dezelfde ftraffen geftraft worden, als of dezelve tegen den

Koning of ' ambtenaren van dit koningrijk regtftieeks waren

begaan. 1 , • . j . r : : . • . . [ ;.. ..

Art. 93. v:.r. 1 .. - . tuv r..

Die in eenige burgerlijke, betrekking ,' bet zij binnen of

buiten 's lands , befchikking hebbende over de zee- of land-

piagc van ht* ' koningrijk..,; daarvan .misbruik maken» om

pngeoorlojofd geweld te ple'geac egemcentge vieemae mogend-

lieM
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beid ofderzelver onderdanen, zullen, in geval van opzettelij-

ken moedwil , met den dood , en , wegens merkelijke onvoor-

zigtiglieid, met het zwaard over het hoofd, verklaring van

onbekwaam te zijn tot eenige ambten, posten of bedieningen,

of vervallen van dezulken, welke zij bekleeden, worden ge-

ftsaft.

Art. 94. . .....

De misdrijven, in dezen titel opgenoemd, met moord,

doodllag of manflag, branddichting, roof, diefllal, verwon«

ding, kwetljBg, of eenige andere vergezeld gaande, zullen

niede als zoodanig beoordeeld en geftraft worden.

Z E. S D E T I T E L. ,

van w.o o a 0.

Art, 95.

Moord is eene met geleider lage of verraderlijk gepleegde

berooving van iemands leven.

Art. 96.

Moord kan bedreven worden door allerlei opzettelijke daden ,

net zij met eenig fchiet- of fcherp geweer, (tokken , fteenen of

andere dergelijke wapenen of inftrumenten , of door iemand

in het water tö.wer.pen, van eene hqogte af te Horten, te

verworgen, te verflikken,, denzeiven vergift integeven of té

doen gebruiken, hem met vuisten te flaan, te fchoppen, te

trappen of op andere dergelijke wijzen,

': • .Art. 97. ,

Moord kan ook worden gepleegd door opzettelijke nalatin-

gen, als.door iemand voorbedachtelijk het noodige tot levens

onderhoud , fpijs, drank, geneesmiddelen en dergelijke te

onthouden,. > .•> < • ••• ••. ">'. .

Art. 98.

De ftraf van moord zal zijn de ftrop. .

, Art. 99. j

Ook «al met den ftrpp geftraft worden hij , die alles ver-

rigt heeft , het geen hij wilde en konde doen , om eenen ande

ren van het leven te berooven, al ware ook,doQr eenige om-

handigheden buiten zijnen.wil,. de dood niet gevolgd,

. .' Art, 10$, ' i

In geval van zamenfpanning van velen om moord te plegen ,

zullen allen, die. in de zamejifpannjng hebben deel genomen,

'<.• •! ca
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en bij het begaan van den moord tegenwoordig zijn geweestjgeftfcvfit

worden met den ftrop , zonder onderl'cheid of dezeive duor

een of meer van hen is uitgevoerd.

Art. 101.

' Die van een beftaand voornemen oini moord te plegen

kennis dragen, zonder aan iets meer fchuldig te zijn, zulleb

nogtans verpligt zijn daarvan , in tijds , aan de politie of juf.

ftitie ontdekking te deen , en , bij gebreke daarvan , gelhaft

worden naa"r de omftandigheden met bannisfemerlt , niet te

boven gaaude den tijd van drie jaren , of met geldboete , niet

booger dan drie honderd guldens. . . .. ,1 .

Alleenlijk zullen daarvan verfchoond worden die genen, wel

ker ontdekking zoude ge'ftrekt hebben tot laste van echtgenoo-

ten,of zulke nabeftaanden , als bij het 6$(ic ar(. zijn opgenoemd.

Art. 102. :. ! <.

Die, na beganen moord , opzettelijk bet vermoorde ligchaam*

de middelen, door welke de inoord gepleegd is , of eeuige an

dere overgebleven teekenen der misdaad verduisteren, den

dader verbergen of in zijne ontvlugting behulpzaam zijn, zul

len naar de omftandigheden worden geitraft met bannisfement,

niet te boven gaande den tijd van vier jaren , of met geld

boete, niet hooger dan drie honderd guldens. ..< •

De verfchooning , bij het flot van het voorgaande artikel

aangewezen, is ook op dezen toepasfelijk.r . ,y ...„.; .

i. . . • ' T

* . ' ' ' I .1"*' ^

£ E V E N D E TITEL.

. . VAN KINDERMOORD.'

EERSTE HOOF D S T U K.

VAN EIGENLIJK GEZECDEN KINDERMOORD.

Art. 103. ' .• •:

Eigenlijk gezegde kindermoord is de misdaad van eene moe

der, die haar nieüw geboren kind om het leven brengt' $ öf

van de genen, die haar daarin behulpzaam zijn. ' ' • _i

Art. 104.

Kindermoord kan niet alleenlijk bedreven worden door op

zettelijke daden , als door het nieuw geboren kind te wonden ,

te kneuzen, te verworgen, te verdikken, te verdrinken, aan

f#üe koude bloot te ftellen , of op eenige andere wij ze, maar

B 4 ook
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«ök door opzettelijke nalatingen, als door het kind het noo^

dige tot levens-onderhond te onthouden, of hetzelve voor-

bedachtelijk te verwaarloozen.

Art. Ï05.

. Ook zij begaat kindermoord, welke, opzettelijk om te doo

iden, op eene voor het kind gevaarlijke plaats bevalt , en alzoo

hetzelve van het leven berooft.

Art. 106. «

Die een nieuw geboren kind np eene eenzame, afgelegene,

en van het gezigt van mentenen verwijderde plaats nederleg-

gen, of doen nederleggen, ten einde hetzelve niet zoude ge

vonden worden, en al*<io het kind van het leven berooven,

.2ijn mede lichuldig aan kindermoord.

Art. 107.

De misdaad van kindermoord wordt niet verdaan aanwezig,

*n volbragt te zijn , ten zij duidelijk bewezen worde dat het

kind na de geboorte geleefd heeft i

Art. 108.

Defiraf van volbragten kindermoord zal zijn den firop.

Art. 109. . . , .

Opzettelijke daden'ofopzettelijke nalatingen , welke den dood

van het k nd ten doel, doch niet ten .gevolge gehad hebben,

zullen gdtraft worden met fchavotftraf , langdurige gevange

nis en bannisfement..

Art 110.

Zoodanige daden , gepleegd aan een kind , waarvan het

onzeker is, of het na de geboorte geleefd hebbe, zullen ge-

ftraft vvoTden, met gevangenis of bannisfement, tezamen of

afzonderlijk , niet te boven gaande den tijd van tien jaren.

Ait. 111.

De bepalingen', bij dit hoofdftnk gemaakt , zullen ook ge

volgd warden., uigeyalL' een vader zich aan eenige der ge

noemde dadeirmógt fchuldig maken omtrent zijn eigen kind,

het zij met of zonder medenüaitiai'ieia van de moeder,

•<r.i.. ::•'.:.: :. Art. iiaj ;• . ; . ; . ..

Zij , die zonder voorneme tot kindermoord , haren ba

rensnood verbergt, en opzettelijk op eene eenzame, ong le-

gene en vo >r het leven van het kind blijkbaar gevaarlijke plaats

baart, zal geftaft worden, met g^vaneenis of bannisfement, te

zamen of afzonderlijk , den tijd van een jaar niet teöoven gaande.

TWEE
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TWEEDE HOOFDSTUK.

VAN AFDRIJVING DER VRUCHT. ',*'

Art. 113. .

De misdaad van afdrijving of verderving der vrucht, door

veroorzaakte miskraam of ontijdige geboorte van een onvol

dragen kind, kan 'worden bedreven , zoo door uitwendige

deden van geweld . ten dien einde gebezigd , als door inwen

dig gebruik van afdrijvende middekn.

Art. 114.

De ftraf dezer misdaad, c'oor de bezwangerde zelve, op

welke wijze ook , veroorzaakt , zal zijn gevangenis of bannisfe

ment , te zamen of afzonderlijk , den tijd van zes jaren niet te

bovengaande.

Art. 115.

Op gelijke wijze zullen geftrati vvorden, die aan eene be

zwangerde, mee haar ween, afdrijvende middelen ingeven^

doen ingeven , en alzoo eene miskraam of ontijdige geboorte

te weeg brengen.

Art 116.

Die aan eene bezwangerde, buiten haar weten, afdrijvende

middelen ingeven , of doen ingeven , en alzoo eene miskraam of

•ntijdige geboorte te weeg brengen, zullen geftr aft worden met

gevangenis of baunisfemeiit, te zamen of afzonderlijk, niet te

boven gaande den tijd van acht jaren.y • • • " .

Art 117.

Voor zoo verre door de misdaad , in het laatst voorgaande

artikel aangewezen , eenige beleediging aan het leven , of de

gezondheid der moeder mogt zijn toegebragt, zullen de da-

•ders ook deswegens, volgens de voorfchriften in het wetboek

vervat , geftraft worden.

ACHTSTE TITEL.

VAN HET TE VONDELING LEGGEN, EN VER»

LATEN VAN KINDEREN.]

' , i.

; . „. ' Art. 118. , .

Die jong;e kinderen te vdndeling leggen , ftellen oflaten , zondar

blijkbaar voornemen om dezelve van het leven te berooven, zullen,

; B 5 >n
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indien daardoor de dood dier kinderen veroorzaakt zij , met

geefeling, of te pronk ftaari op bet fchavot, en gevangenis of

banHisfement, niet te boven gaande den tijd van acht jaren ,

geftraft worden.

Art. 119.

Wanneer deze misdaad den dood van het kind niet ten ge

volge gehad heeft, of wanneer dezelve gepleegd is met zooda

nige omftandigheden , als blijkbaar meest gefchikt waren , orn

de opneming van het kind te bevorderen, en alzoo deszei fs

leven te behoeden , zal dezelve geftraft worden met gevangenis

of bannisfement , te zamen ot' afzonderlijk, niet te boven

gaande den tijd van vier jaren.

\ Art. t2o.

Ouders, die zich van hunne woonplaatfen verwijderen,

zonder voor zoodanigen hunner kinderen te zórgen,, welke we

gens jongheid , of gebreken niet in ftaat zijn de kost te win

nen , en dezelve alzoo aan de onderfteuning der armenfondfen

overlaten , zullen , naar gelang der omftandigheden, geftraft wor

den met gevangenis 'of bannisfement, te zamen of afzonderlijk,

niet te boven gaandé den tijd van drie jaren.

NEGENDE TITEL.

VAN DOODSLAG OF MANSLAC.

EERSTE HOOFDSTUK,

VAN DOODSLAC OF MANSLAG IN HET ALGEMEEN.

Art. iai, L

Dooddag of mandag is in het algemeen de berooving van

iemands leven , gepleegd met opzet ' qm te dooden of te belee-

digen, ©f door merkelijke fchuld of onvoorzigtigheid.

Art. 122.

Doodflag of mandag kan worden bedreven door allerlei da

den, het zij met «enig,.fchiet- of .fcherp. geweer, ftokken ,

fteenen of andere dergelijke wapenen of inftruinenten , ofdoor

iemand ia het water te werpen, van e;ne hoogte af te ftpr-

teh , hem niet vuisten te flaan, te fchoppen , te trappen, of op

andere dergelijke wijzen.

Art. 123.

Ook kan deze misdaad worden gepleegd door iemand me»

ongeoorloofde oogmerken fchadelijk voedfei, ofgevaarlijke ut-

fci.ijcii.in ce geven, ofte doen gebruiken.

Art. 124*
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Arr. 124.

De misdaad van doodflag of mandag wordt gehouden aan

wezig en volbragttezijn , wanneer de dood, het zij onmiddsW

lijk ofmiddellijk , door de toegebragte beleediging veroorzaakt is.

Art. 125. ;

Die zich aan deze misdaad hebben fchuldig gemaakt, met

opzet om te dooden, zullen met den dood geftraft worden ,

zonder onderfcheid, of de wonde op zich zelve doodelijk ge»

weest, dan in de gevolgen doodelijk geworden zij.

Art. iaó.

In alle andere gevallen zullen de regters beoordeelen , in hoe

verre de befchuldigde kan geacht worden den dood veroorzaakt

te hebben , en ten dien 'einde acht nemen op den aard der ver

wonding, kwetfing, mishandeling of beleediging , zoo wel op

zich zelve , als in verband met de ligchaams - gefteldheid van

den lijder, de wijze van genezing en andere omftandigheden

of toevallen; zij zullen ook in het bijzonder daarop letten, of

de verwonding, kwetfing, mishandeling of beleediging o.p zich

zeïve doodelijk geweest, of alleenlijk in de gevolgen doodelijk

geworden zij.

Art. 127. :;.

Die , het opzet hebbende om te beleedigen , doodflag of mandag

begaan door het toebrengen van eene op zich zelve doodelijke

wonde of beleediging, zullen met het zwaard geftraft worden.

Art. 128.

Tndien nogtans duidelijk bleek , dat het voorzeide opzet om te

fceleedigen was ontftaan en uitgevoerd in drift, zonder eenig

voor-overleg, en dat tevens, noch uit de wapenen of inftiu-

menten daartoe gebruikt, noch uit de wijze, waarop de daad

was gepleegd , eenige zware gevolgen hadden kunnen voor

zien worden, zullen de daders mogen worden geftraft met het

zwaard over het hoofd , langdurige gevangenis en baunisfement

nit het koningrijk. ,

Art. 129.

Wanneer, in de gevallen van de twee laatst voorgaande arti

kelen, de wonde of beleedigüig niet op zich zelve doodelijk ge

weest, maar in de gevolgen doodelijk geworden is, zullen de

daders geftraft worden met het zwaard over het hoofd , ge

vangenis , bannisfement uit het koningrijk, of ander , naar' de

omftandigheden.

Art. 130.

Die doodflag of manflag begaan in drift, door verregaande,

beleedigingen , of langdurige tergingen veroorzaakt, zullen .ligter

geftraft worden, dan in de verfchillende hiervoor opgenoemde,

gevallen is vastgefteld , naar de omftandigheden.

' *. Art. 131. .



C ?8 )
I

Art. 131.

Die doof merkelijke fchuld of onvoorzigtigheid oorzaak zijn

van iemands dood, zullen naar de omftandigheden geftraft

worden met bannisfement , den tijd van acht jaren niet te bo

ven gaande , of met geldboete, niet hooger dan duizend

guldens.

Art. 132.

Onder het laatst voorgaande artikel zijn mede begrepen ,

die tot eens anders dood gelegenheid of aanleiding geven , door

merkelijke onvoorzigtigheid in het rijden , in het beduren af

bewaren van paarden of andere dieren, of in het oefenen van

deze of gene bedrijven, kunften, vermaken of fpelen.

TWEEDE HOOFDSTUK.

VAN HET OVERTREDEN DER GRENZEN VAN NOODWEER.

Art. I33. . ::T.

Doodflag of mandag kan onthafbaar worden , wanneer de

zelve begaan wordt uit noodweer, ter beveiliging van zich

zeiven of van anderen.

Art. 134*

Noodweer is het wettig gebruik van het rcgt„ om zijneren

of eens anders lijf of leven, eerbaarheid of bezittingen tegen

onregtvaardigen aanval te verdedigen, des noods, door het

dooden van den aanvaller. : '

Art. 135.

Het kenmerk van noodweer is de volftrekte noodzakelijk

heid , om , ter beveiliging tegen de aanranding , het leven van

den aanvaller in gevaar te brengen. :

Het regt van noodweer komt derhalve den aangevallenen of

zijne helpers alleenlijk te ftade, zij kunnen zich daarvan niet

anders bedienen, dan gedurende een aanmerkelijk gevaar,

wanneer 'er geen tijd of blijkbare gelegenheid is, om hetzelve

door eigen krachten , hulp en bjjftand van anderen , of door

eene veilige ontwijking te voorkomen of aftewenden. :• . • . —

Art. 136.

Zij , die de grenzen van noodweer merkelijk te buiten gaan,

zullen, in geval van blijkbaren moedwil, als ichuldig aan dood

flag of manflag geftraft worden, volgens de voorfchriften , in

het eerfle hoofd/tuk van dezen titel vervat. Merkelijke over

treding dier grenzen, zonder blijkbaren moedwil, zal naar de

omftandigheden ligter geftraft worden» • ' .

• . . . . , 1:. ...

Art. 137.
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Art. 137.

Noodweer wordt in. het algerneen onderfteld plaats te hebben

tegen hen , die bij nacht betrapt worden op het inbreken of

ftelen van goederen, boom. of veldvruchten.

Art. 138.

Noodweer wordt mede in het algemeen onderfteld in eene

vrouw of dochter, zich verdedigende tegen de genen , die haar

met geweld trachten te onteeren of te ontvoeren.

T I END E TITEL.

VAN VER WÓNDINGEN, KWETSINGEN ; ' '

OF ANDERE BE LE EDI GINGEN EN

VAN VECHTERIJEN.

. i\' .' EERSTE HOOF DrS TUK.

. , L . . . .. .. . . :.:..- . .. ..' " .v .:Jn

VAN «VERWONDINGEN, KWETSINGEN Of;

ANDERE BELEEDIGINGEN. . .. , .,

Art. 139. ...

Die, met geleider lage en verraderlijk, of uit moedwil ea

baldadigheid , met eenig fchiet- of fcheip geweer, Hokken,

fteenen of andere dergelijke wapenen, werktuigen of infr.ru-

menten, door het afltorten van eene hoogte, door Haan,

ïchoppen, trappen öf op dergelijke Wijze , eenen anderen

zwaarlijk verwonden , verminken , of hem eenig ander merke

lijk gebrek toebrengen , zonder kennelijk oogmerk, om den-

zeiven van het leven te berooven , zullen ^met geefeling ea

brandmerk,' of geefeling, langdurige gevangenis en bannis-

fement uit het koningrijk of ander, geftraft worden.

Art. 140.

Die, alzoo eenen anderen aanvallende, denzelVen zwaarlijk

flaan, fchoppen, trappen of mishandelen, of hem kwetfingen

of beleedigingen toebrengen , zonder dat daarvan langdurige of

zware gevolgen overblijven, zullen met geefeling^ gevangenis

•f bannisfement geftraft worden , naar de omltandigheden.

. : Art. 141.

Op dezelfde wijze zullen geftratc worden , die , zonder kenne

lijk oogmerk om iemand van het leven te berooven , maar

nogtans tot misdadigfc einden , denzelven fchadelijke artfenijen

ingeven of doen gebruiken , en daardoor aan deszelfs gezond

heid eenig merkelijk nadeel toebrengen.

. . Ait. 14a.



c »* y

Art. 142.

• Wanneer de zware verwondingen, verminkingen, of andere

aanmerkelijke beleedigingen, in het \^fte artikel aangeduid,

zijn toegebragt, niet met geleider lage, of uit louteren moed

wil en baldadigheid, maar',in drift bij een gerezen gefchil,

eal de dader worden geftraft met het zwaard over het hoofd,

en met gevangenis of bannisfement, te zamen of afzonderlijk,

niet te boven gaande den tijd van zestien jaren. •

Art. 143.

Wanneer de kwetfingen, beleedigingen of mishandelingen ,in

het 140/le artikel aangeduid , iri drift bij een gerezen gefchil

zijn toegebragt, zal de dader geftraft worden met gevangenis

of bannisfement, te zamenqf afzonderlijk, niette boven gaande

den tijo van twaalfjaren , pf met geldboete, niet hopger dan

zes hondérd guldens. it , .. . .,'„
.T 'Art. 144. ' ' '

Indien nogtans de drift door verregaande beleedigingen of

langdurig tergingen h vferó'e'rz'aVkt , zal zulks de ftraffen kun

nen verminderen, of, in gevallen van ligtcn aard, geheel wegne

men « ;» . > i 'i 1" X c ' 1

.. ., r; ;:i ^ .Art•.'W5*. ... ., >;..

Zij, die de grenzen van noodweer merkelijk te buitengaan,

zullen , in geval van blijkbaren moedwil , geftraft worden vol-

genS.devoorfchriften, in de voorgaan/ie artikelen vervat: mer

kelijke. overtreding dier grenzen, zonder blijkbaren moedwil,

zal naar' de omftandïghedeir ligt. r geftraft worden.

tiiM,lt ï'ici ; '\, Art. 146.

u, Die door merkelijke fchuld ofonvoorzigtigheid oorzaak zijn,

èzt een ander zoodanig gewond of verminkt worde , of zooda

nige andere hijblijvende beleediging ontvange, als/'fl het 139^

artikel is aangeduid , zullen worden geftTaft met geldboete,

triet ie: boven gaande de fom van acht honderd guldenst

TWEEDE HOOFDSTUK.

ai''. ;

VAN VECHTERIJEN.

'

:
.

"
:

/

,:. ' Art. 147.

Alle verwondingen , kwetfingen , beleedigingen ofmishandelin

gen , in ongeregelde vechterijen toegebragt , zullen geftraft

worden naar aanleiding der 1397?* en \ipjle artikelen, wan1

neer de dader zijne tegenpartij doorregtftreekfehen dwang, aan*-

val, langdurige bedreigingen of tergingen tot het gevecht

genoodzaakt heeft. „ .• ~ — .

ri.x .r.A Aft. 148.
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. r. Art. 14S. .s.\'.r~.\v *t

Dezelve zullen geftraft.worden naar aanleiding der 142^ en

Wftc artikelen, wanneer de dader blootelijk uitdagertot zoo

danig gevecht geweest is. , ..:.a

Art. 149. . ' . . -

In alle andere gevallen van zoodanige vechterijen , zullen de

zware verwondingen T verminkingen of aanmerkelijke beleedi-

gingen, in het i^g/tc artikel aangeduid , geftiaft worden met:

gevangenis of banirisfement, te zamen of afzonderlijk , niet te:

bovengaande den tijd van twaalf jaren, of met geldboete , niet

hooger dan zes honderd guldens; terwijl ligter beleedigingen

aan de plaatfelijke reglementen worden overgelaten.

Verregaande oflangdurige tergingen der tegenpartij , of dwang;

tot het gevecht zullen altijd de ftraffen kunnen verligten, of.

zelfs , naar mate van de omftandigheden , geheel wegnenen.

Art. 150.

Die in herbergen gewapend komen , met oogmerk om ande

ren tot een gevecht ep te zoeken, of' door .bet ophangen van

mesfen, p'fcfatfén van degeris" öf andere "teeltenen tot een ge

vecht uitdagen , zullen geftraft worden met gevangenis of ban-

riisfement , te zamen óf afzonderlijk , niet te boven gaande <>en

tijd van drie jaren, of met geldboete , niet hooger dan zeshon

derd guldens. •

,.. . ,. .. »••• i. . . • ' . j

ELFDE T I T E L.

VAN TWEEGEVECHT.]

Art. 151.

Tweegevecht is een, na voorafgegane, mondelinge, Ibbfif-

telijke of dadelijke uitdaging en tijdsbepaling , ondernomen ge

regeld gevecht tuslchen twee perfonen , .in tegenwoordigheid

van getuigen , tot wraak of zoogenaamd herftel over wezen

lijke of vermeende beleedigingen. . m

Art. 152.

Het is ongeoorloofd zich in tweegevecht te wreken over

Cenige wezenlijke of vermeende verongelijkingen.

Art. 153. '.'-.>. . H

Indien door of ten gevolge van eenig tweegevecht een of

ander der partijen.gedood, zwaar gewond of verminkt wordt

zal de fchuldige gefti aft worden met den dood , met het zWaard

•ver het boQfd , of met gevangenis of bannisfement , te zamen

of
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of afzonderlijk, niet te bovengaande den tijd van tien jareö,

ofmet geldboete , niet te b ven gaande twee duizend guldens

alles naar omftandigi1eden van zaken, en in aanmerking geno-

men zoo welde aanleiding van het gefchil en van het gevecht ,

als de wijze op welke hetzelve heeft plaats gehad.

- Art. x.4. : .•.•.„ • !

Die, tegelijk beleedigde en uitgedaagde zijnde, aan zijne te

genpartij het leven beneemt, zal worden geitrafc met ban^iste-

ment , of met geldboete, niet te boven gaande de lom van twee

duizend guldens. ' \ . . ; ; : s: •«

Art. 15$.

Die, te gelijk beleedigde en uii gedaagde zijnde, zi'tie tegen*

partij zwaarlijk wondt of verminkt, zal geil' aft worden met

geldboete, niet hooger dan twee duizend guldens.

r TWAALFDE TITEL.

VAN DW ANG^ GE WELD E N B E D R E I G I N G £ N,

Art. 15Ó.

Die, in weêrwil of buiten weten van het gouvernement*

politie of juftitie , door geweld of overmagt eenig perfoon uit

zijne eigen, of eens anders woning of erf, of van openbare

plaatfen opligten , of door bedreigingeB noodzaken zich over te

geven , denzelven Vervoeren of gevangen houden , en alzoo

buiten de openbare befcherming Rellen , zullen met ichavot-

ltraf, langdurige gevangenis en bannisfemeut uit het koning

rijk geftraft worden.

Art. 157..

. Die zoodanige misdaad mosten gepleegd hebben, onder den

valfchen febijn van eenig ambt, post, of bediening te beklee»

den, of onder valfche voorgevens , van daartoe door het

gouvernement, de politie of de juftitie gelast of gemagtigd

te zijn , zullen, alhoewel geen ander geweld was gebruikt 4

•p dezelfde wijze geftraft wurden.

• . . Art. 158.

Indien, bij gelegenheid der opiigting, vervoering of gevan

genhouding, aanwen geweldlijdenden perfoon eenig • zware ver

wondingen , verminkingen , of andere ligchaamsgebreken

mogten zijn toegebragt, zullen zij, die dezelve hebben toege-

bragt, met den ftrop geftraft wordeo.

1 1 Art. 15$
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Art. 159.

Die, «onder ecnige voorafgegane opligting of vervoering,

eenig perfron in hunne eyen of andere woningen of gebou

wen heimelijk gevangen houden , zonder daarvan aan de po

litie of julUtie kennis te geven, zullen geftraft worden met

fchavotftraf, gevangenis of bannisfcment, te zamen of afzon

derlijk, niet te boven gaande den tijd van tien jaren, naar da

omltandigheden.

Arr. ióOè

Die door dwang , geweld of zware bedreigingen eenen ande-

Ten noodzaken om eenige overeenkomst, verbindtenis , lastge

ving, kwijting» getuigfchrift , verklaring of dergelijken te tee

kenen, of integendeel, oni zoodanige Hukken, door anderen

geteekend, terug te geven of te vernietigen, zullen, in geval

zij blijkbaar ongeregtigd waren , om langs behoorlijke wegen

iets dergelijks te vorderen , naar mate van het gepleegd ge

weld of de gedane bedreigingen geftraft worden met fchavot

ftraf, gevangenis of bannisfement, en in andere gevallen met

gevangenis of bannisfement , te zamen of afzonderlijk:, niet te

boven gaande den tijd van zes jaren, of met geldboete, niet

hooger dan twee duizend guldens. . ,

Art. 161.

Die, het zij uit wraakzucht, nijd, afgunst» om gelden af

te perien ,. of ;ter bereiking van eenige andere bedoelingen ,

fchriftelijke bedreigingen van moord, verwondingen of andere

zware mishandelingen opftelkn en afgeven, die dezelve, het

zij door hen of andenen gefchreven, leggen, beftellen ». ver

zenden, aanplakken of verfpreiden, zullen geltraft worden

met geefeling, gevangenis of bannisfement, te zamen of af

zonderlijk, niet te boven gaande den tijd van twaalf jaren.

Art. 16a.

Mondelinge bedreigingen van dezen aard, gelijk ook fchrif

telijke van minder belang, zuilen geftraft worden met bannis

fement» niet te boven gaande den tijd van vier jaren.

Art. 163,

: Ouders of voogden, hunne kinderen of pupillen boven de

Veertien jaren oud, wegens wangedrag of tot beletting van

kwade ondernemingen , langer dan eene maand , het zij bin

nen, het zij buiten's huis opfkiitende, ofdoende opfluiten, zon

der daartoe behoorlijk verlof van de magiftraten, regters of

andere collegiën, of ambtenaren , die zulks aangaat, te heb

ben bekomen , zullen geftraft worden met geldboete , niet te

boven gaande tien guldens voor iedere week, welke zulks

langer dan d« voorzeide maand mogt geduurd hebben.* ..

." C
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DERTIENDE TITEL.

VAN HOON EN LASTER.

Art. T64.

Die, door flaan, dreigen of andere fmadelijke bedrijven,

aan of omtrent iemands perfoon , woning of de plaats waat

hij zich bevindt, gepleegd, of ook door lchimpende vertoo-

ningen , of door het maken en verfpreiden van teekeningen

of prenten, of op eenige andere dergelijke wijze, eenen ande

ren opzettelijk honen, tergen, befpotten, hatelijk of verach

telijk zoeken, te maken, zullen naar de omftandigheden geftraft

worden met gevangenis of bannisfement , te zamen of afzon

derlijk, niet te bovengaande den tijd van drie jaren, of met

geldboete niet hooger dan zes honderd guldens.

Art. 165.

Op gelijke wijze zullen geftraft worden , die met woorden

eenen anderen fcheldnamen of verwijtingen toevoegen, be

fpotten of hefchimpen, wanneer zulks gefchiedt onder ver

zwarende omftandigheden , als bij aanhoudendhefd , bij onder-

fcheiden gelegenheden of met blijkbaar opzet , om iemand van

eenig misdrijf, flecht gedrag of kwaden handel ten onregten

te befchuldigen en bij anderen verdacht te maken, of derge-

lijken.

Art. 166.

Insgelijks zullen op dezelfde wijze geftraft worden, die, in

openbare of bijzondere gefchriften, eenen anderen van eenig

misdrijf, flecht gedrag of kwaden handel ten onregte befchul

digen of verdacht maken , of die zoodanige gefchriften voorbe-

dachtelijk verfpreiden.

Art. 167.

Drukkers of boekverkoopers , die zoodanige teekeningen,

prenten of gefchriften , als in hetiGtfte eni66/te artikel, zijn

bedoeld , drukken , veikoopen of aan anderen verzenden , zul

ten al mede op dezelfde wijze geftraft worden , indien zij van

het honende in de voorzeide teekeningen of prenten , of van

den laster, in de voorzeide gefchriften voorkomende, zijn be

wust geweest , of in weêrwil van het verbod , van wege de

politie gedaan, met het drukken, verkoopen of verzenden

zijn voortgegaan.

Art. 168.

Hoon , onder min bezwarende omftandigheden gepleesfd ,

zal alleenlijk volgens de plaatfelijke reglementen gefh.aft

worden.

Art. ióp.
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Art. 169.

Zoo dikwijls noodzakelijke verdediging, regtmatige klag»

ten, gelioudenheid om getuigenis der waarheid te geven,

pligten van ^mbt, post, bediening, of van eenige betrek

kirig , of ook andere regtmatige or geoorloofde inzigten , de

vordering van herftelling van eer, ten aanzien van den genen

die iets tot lasren van een andere gezegd of gefciireven

heeft, zouden uitfluiten, zoo dikwijls zal ook de ltrafFe, bi/

dezen titel op hóón en laster gefteld, geen plaats hebben.

Art. 170.

De bijzondere foorten van hoon en laster, in den titel van

muiterij, oproerig geweld en fchending van het openbaar

gezag vermeld, zullen naar de voorfchriften , in dien titel

vervat , beoordeeld en geftraft worden.

Hoon of laster,. met andere misdrijven gepaard gaaader,

'zal mede als zoodanig worden beoordeeld en geltraft.

' 'v V E ER TIENDE TITEL,

VAN HÏT STICHTEN EN BEDREIGEN

„VAN BRAND.

.;. ' EERSTE HOO F D S T U tC,..'. . ,f.

VAN BRANDSTICHT ING.

Art. 171.

Die, met oogmerk om te benadeelen of uit andere misdadige

inzigten of enkelen moedwil en baldadigheid , voorbedachtelijk

brand ftichten , doen ontdaan of veroorzaken , in gebo uwen,

woningen, ftallen, fchuren, loodfen , heinigen, bruggeiv,

Huizen, getimmerten, bosfehen, boomen, te velde .ftaande

vruchten , te veen of te velde ftaande turf, of anderen

haardbrand, fchepen , vaartuigen, tenten, magazijnen of

.voorraad van waren of materialen, bat zij aan' het rijk,

of eenige ttad of plaats, het zij aan andere peifonen in

eigendom toebehoorende , zullen met den fIrop geltraft

worden. . , ! ; . • , ./ *).. ,!.:..

.. Art. 172. 0 t

Gevangenen, gearresteerden of andere bewaarde perfrnea,

die, ten einde daardoor gelegenheid tot ontkenning te vinden,

brand ftichten in het gebouw, waarin. zij bewaard worden»

C 2 zul*

>



C 3« )

zullen met geefeling, brandmerk, langdurige gevangenis en

bannisfement uit het koningrijk, en bij herhaling, met den

ftrop geftraft worden.

Art. 173.

Insgelijks zullen als brandftichters geltraft worden, die

door middel van ontftoken buskruid zoodanige zaken doen

Ipringen of vernielen.

Art. 174.

Nog zullen met den ftrop geftraft worden , die deze daden

begaan omtrent zoodanige goederen hun zeiven in eigen

dom toebehoorende , met oogmerk, om daardoor foortgelijk

onheil aan die van anderen te veroorzaken , eenige menfchen

in gevaar te brengen, vee of andere goederen, hun niet in

eigendom toebehoorende, te doen verbranden of verloren

gaan , hunne fchuldeifchers te leur te ftellen of te bedrie

gen , den ftaat hunner zaken te bedekken , medelijden te ver

wekken , uit gedane asfurantiën voordeel te trekken , ver-

. moedens van brandftichting van zich aftewenden , of op

ancieren te doen ontftaan , in de verwarring of opfchudding

voordeel te doen , of uit andere dergelijke booze inzjgten en

oogmerken.

„ Art. 17$.

Wanneer nogtans het algemeen gevaar der misdaden, in de

vorige artikelen omfchreven , zoo als die gepleegd of onder

nomen waren, zeet, klein en tevens het bijzonder nadeel,

daardoor veroorzaakt , zeer gering geweest is , zullen de

daders alleenlijk met fchavotftraf, langdurige gevangenis en

bannisfement uit het koningrijk geftraft worden.

De onderfcheiding dezer gevallen wordt' aan de beoordeeling

der regters overgelaten.

Art. 176.

Hij, die alles verrigt heeft, het geen hij wilde en konde

doen om den brand of de uitbarsting te veroorzaken, zal

volgens den inhoud (Ier voorgaande artikelen geftraft ' wor

den, fchoon ook door eenige omftandigheden buiten zijnen

wil de bedoelde uitwerking niet mogt gevolgd zijn.

Art. 177.

Die , willens en wetens , tot de hier voren omfchreven mis

daden medewerken , daartoe vuur , brandftoffen of andere

gereedfchappen verfchaffen , met de bedrijvers nopens den

tijd, of wijze van het plegen, of de middelen om den brand

te doen voortduren , of het blusfchen te verhinderen, affpraak

maken , zullen , wanneer het misdrijf gevolgd is , of daartoe

dadelijke pogingen in het werk gefteld zijn , als de bedrijven

gelve geftraft worden.. . •.:....„

. Art. 178.
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Art. 178.

Die losfe en op zich zelve {taande goederen, als enkele

meubelen, werktuigen, gereedfchappen of dergelijke, aan

anderen toebehoorende , hi brand ftèken, om de eigenaren

door het vernielen of bederven daarvan te benadeelen of uit

baldadigheid , zullen , wanneer de door hen veroorzaakte en

bedoelde brand verder is voortgeflagen , naar de meerdere of

mindere boosheid van hun oogmerk, geftraft worden met den

ftrop, geefeling en brandmerk, of geefeling, langdurige ge

vangenis en bannisfement uit het koningrijk of ander; en

wanneer het overflaan van den brand wel niet dadelijk is gebeurd ,

maar door de gelegenheid der plaats, of andere kennelijke

omftandightden zeer ligtelijk had kunnen gebeuren , met gee

feling, te pronk ftaan op het fchavot, gevangenis of bannis-

ment , te zamen of afzonderlijk , niet te bovengaande den tijd

van veertien jaren.

Art. 179.

Die van het beftaan van eenig voornemen tot de misdaden in

dit hoofdftuk omfchreven , kennis dragen , zullen verpligt zijn

daarvan in tijds aan de politie of de justitie ontdekking te doen,

en bij gebreke daarvan geftraft worden naar de omftandighe-

den met bannisfement, niet te bovengaande den tijd van drie

jaren, of mee geldboete, niet hooger dan drie honderd gul-

dens.

Alleenlijk zullen daarvan verfchoond worden die genen , wel

ker ontdekking zoude geftrekt hebben tot laste van echtge-

nooten of zulke nabeftaanden als bij het 68Jle artikel zijn opge

noemd.

Art. 180.

Die bij het ontdaan van brand, door ongeluk, onvoorzigtig-

heid of op eenige andere wijze veroorzaakt, opzettelijk en

moedwilliglijk de bluschgereedfehappen, of het geen daartoe

behoort, bederven, zullen , naar de omftandigheden , met fcha-

votlïraf of gevangenis geftraft worden.

TWEEDE HOOFDSTUK.

VAN HET BEDREIGEN VAN BRANDSTICHTEN.

Art. 181.

Die, het zij uit wraakzucht, nijd, afgunst, om gelden tfte-

perfen , of ter bereiking van eenige andere bedoelingen , brand

brieven fchriiven en afgeven; die dezelve, het zij door hen.,

of anderen gefchrevcn , leggen , heitellen , verzenden , aanplakken

of verfpreiden , zullen worden geftraft met geefeling , brand

merk, langdurige gevaugeais en bannisfement uit het koningrijk.

C 3 Art, 1S2.
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Art. 182.

Door brandbrieven worden verftaan 'alle fchriftelijke bedrei

gingen van brandftichting , het zij met ftellige woorden , het zij

door duidelijke te kennengevingen gedaan.

Art. 183.

Het leggen , toezenden of Hellen van eenige teekenen , be

dreiging van brandftichting ten doel hebbende , zal op dezelfde

wijze geftraft worden.

Art. ,184.

Mondelinge bedreiging van brandftichting, het zij met ftel»

lige woorden , het zij door duidelijke te kenneneevingen gedaan ,

zal geftraft worden met gevangenis of bannisfement, tezamen

of afzonderlijk, niet te bovengaande den tijd van zes jaren.

DERDE H OOFDSTUK.

VAN DE HERHAALDE MISDADEN.

Art 18*.

Die , na eenmaal over brandftichting, het bederven der

bluschgereedfchappen, of wegens brandbrieven of teekenen,

.geftraft te zijn , zich daarna weder aan dezelfde of aan andere

dezer genoemde misdaden fchuldig maken , zullen geftraft wor

den met geefeling en brandmerk , of geefeling , langdurige ge

vangenis en bannisfement, voor altijd uit het koningrijk , zoo

hunne nieuwe misdaden zelve geene zwaarder ftraffe vereifchen.

VIJFTIENDE' TITEL.

TAN DIEFSTAL EN ROOF.

Art. 186.

Diefftal is.het voorbedachtelijk en heimelijk ontvreemden van

eens anderen roerend goed.

Art. 187.

Roof is de opzettelijks ontrooving van eens anderen roerend

goed , vergezeld met geweld aan "perfonen , met bedreigingen

.of ook zonder dit 'een of ander , doch openlijk ten aanfchouwen

en in weêrwil van den eigenaar of anderen begonnen , voort

gezet of volvoerd.

E E R
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EERSTE HOOFDSTUK.

VAN DIEFSTAL.

EERSTE AFDEELING.

VAN DIEFSTAL IN HET ALGEMEEN.

Art. 188.

Die , het zij bij nacht of bij dag door nagemaakte fleutels ,

zoogenaamde keizers of loopers, of andere dergelijke werk

tuigen, de floten van deuren, venfters of luiken, waarmede

eenige gebouwen , getimmerten , tenten , fchepen , vaartui

gen, plaatfen, erven, tuinen, bosfehen , boomgaarden of an

dere gronden gefloten zijn , listiglijk openen , en alzoo diefftal

plegen , zullen , het zij het geftolene veel of weinig bedrage ,

met geefeling, brandmerk, langdurige gevangenis en bannis-

fement uit het koningrijk , geftraft worden.

Art. 189.

Die deze zelfde misdaad plegen door middel van toevallig

pasfende fleutels, zullen met geefeling, langdurige gevangenis

en bannisfement uit het koningrijk , geftraft worden.

Art. 190

Op gelijke wijze als in het voorgaande 1%9/le artikel is be

paald , zullen geftraft worden , die , het zij bij nacht of bij

dag door het klimmen over daken , poorten , deuren , hekken ,

muren , heiningen of andere ftaketfels , door het overfpringen

van grachten of flooten , of op andere zeer ftoute , listige en

ongewone wijze ingehouwen, getimmerten , tuinen , boomgaar

den of bosfehen, of ep plaatfen of erven zijn ingekomen, en

alzoo hebben geftolen , mede zonder onderfcheid of het gefto

lene veel of weinig bedrage.

Art. 191.,

Op dezelfde wijze zullen geftraft worden die bij nacht of

dag, één of meer paarden, runderen, kalveren, fchapen,

varkens of ook één of meer bijenkorven in de velden of open

fchuren aan de openbare trouw overgelaten , hebben geftolen

of de bijenkorven beftolen.

Art. 19a.

Nog zullen met geefeling, langdurige gevangenis en bannis

fement uit het koningrijk geftraft worden, die, het zij bi]

nacht of bij dag , diefftal hebben begaan van vruchten op open

velden of akkers , het zij met den grond vereenigd , aan de

feoomen hangende, of reeds afgefcheiden j van gout op de

C 4 open
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openbare wegen , in open bostenen , of op andere onafgefloten

pla.itfen g^oeijende of gekapt liggende', of van den eek of

fcliors der boomen reeds gei'child of ongefchild , of ook aan

wagens, ploegen of andere tot den landbouw noodige ge-

reedfchapperi in velden of open plaatfen aan de openbare

trouw overgelaten.

. ... Art...ip.v . - . »

Op gelijke wijze zullen geftraft worden , die , tusfehen»

zonnen . ondergang en opgang , goederen ftelen van open

bleekvelden. .

Art. 194.

Eindelijk zullen als voren geftraft worden , die , tusfehen

zonnen - ondergang en opgang, diefftal begaan van gevogelte,

als kalkoenen , ganzen , eenden , boenders , duiven of ook

van visfehen in open bunnen of karen bewaard wordende,

voor zoo verre al hetzelve aan de openbare trouw is overge

laten.

Art. 195.

De inhoud der drie laatst voorgaande artikelen zal niet

bezwarend zijn in dieverijen van zeer gering belang, maar

zullen de regters daar in mogen handelen als hierna, in ke\

aojfife artikel zal gezegd worden.

Art. 196.

Die, het zij bij nacht of bij dag, door nagemaakte fleutels,

zoogenaamde keizers of loopers , of andere dergelijke werk

tuigen de floten van eenige deuren, venfters of luiken, waar-,

mede eene kamer of ander gedeelte van een gebouw , getim

merte, fchip of vaartuig, inwendig van het overig gedeelte

is afgefcheiden , of ook van vaste of losfe kasten , kisten ,

koffers , lesfenaars , of andere dergelijke meubelen in een

gebouw, getimmerte , tent , fchip ót vaartuig gevonden

wordende, daar ter plaatle listiglijk openen en alzoo diefftat.

plegen, zullen, het zij het geftolene veel of weinig bedrage,

geftraft worden met geefeling , langdurige gevangenis en ban-

nisfement uit het koningrijk.

Art. 197.

Die deze zelfde misdaad plegen door middel van toevallig

pasfende _ fleutels , zullen geftraft worden met geefeling en

gevangenis of bannisfement , te zamen of afzonderlijk, niet

ie bovengaande den tijd van twanlf" jaren.

Art. 198.,

Uitwonende bedienden of werklieden , die bij nacht of dag

rnfluipert in de huizen, kantoren, magazijnen, tenten, win

kels, fchepen of vaartuigen van hunne meesters, of van die

genen voor welke zij aldaar ©j> andere tijden ia het werk zijn ,

•» en
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en alzoo diefftal begaan , zullen , het zij het geftolene veel

of weinig bedrage , geftraft worden met geefeling , gevange

nis en bannisrement, te zamen of afzonderlijk, niet te boven

gaande den tjjd van twaalf jaren. Alle andere perfonen , die

bij nacht of dag buiten weten en wil van de eigenaars,

bewoners of bewaarders, in gebouwen, getimmerten, ten

ten, fchepen of vaartuigen, zijn ingeflopen, of met derzelver

weten en wil,, doch onder bedriegelijke voorgevens zijn

ingekomen en alzoo hebben geftolen, zullen, zonder onder-

fcheid of het geftclene veel of w«inig bedrage , geftraft worden ,

met geefeling , en gevangenis of bannisfement , te zamen of

afzonderlijk, niet te bovengaande den tijd van acht jaren.

Art. 199.

Inwonende bedienden, die bij nacht of dag diefftal plegen ,

gelijk ook alle bedienden of werklieden, die deze misdaad

begaan ter zelfder tijd en gelegenheid, dat zij in den dienst, of

het werk zijn, zullen geftraft worden met geefeling, langdurige

gevangenis en bannisfement uit het koningrijk.

Art. 200.

Met geefeling, en gevangenis of bannisfement , te zamen of

afzonderlijk , den tijd van twaalf jaren niet te boven gaande ,

zullen geftraft worden die diefftal begaan ter gelegenheid van

brand , 1'chipbreuk , overftroomingen of andere dergelijke

zware rampen of nooden.

Art. 201.

Op gelijke wijze, als in het voorgaande artikel is bepaald,

Zullen geftraft worden herbergiers , postmeesters , voerlieden ,

fchippers, beftelders, kruijers, flepers, dragers en dergelijke

perfonen , ftelende of bedelende de goederen , door de eigenaars

of anderen aan hunne bewaring toevertrouwd , of aan

hunne getrouwheid overgelaten.

Art. 202.

De inhoud der drie laatst voorgaande artikelen zal niet

bezwarend zijn in dieverijen van zeer gering belang, maar

zullen de regters daarin mogen handelen , als in Ast volgende

artikel zal gezegd worden. •

Art. «03.

Dieverijen , gepleegd zonder zoodanige bezwarende omftan-

digheden als hier voren zijn oneregeven , en zonder zoodanige

braak als waarvan in de volgende afdeeling van dit hoofd/tuk

zal worden gehandeld , zullen geftrafc worden met gevangenis

of bannisfement, te zamen of afzonderlijk , niet te bovengaan

de den tijd van zes jaren ; en wanneer dezelve van zeer gering

belang mogten zijn , alleen met bannisfement, voor drie,

twee of één jaren, of met gevangenis van eanige weken of'

dagen. £5 Da

)
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De onderfcheiding dezer zeer geringe misdaden wordt aan

de befcheidenheid der regters overgelaten.

Art. 204.

De misdaad van diefftal wordt gehouden volbragt te zijn,

zoodra de dader , zich éénmaal van het goed heeft meester '

gemaakt, al ware hij daarna verhinderd hetzelve te vervoeren

ot te behouden.

Art. 205.

Het openen van floten door nagemaakte fleutels, zooge

naamde keizers of loopers of andere dergelijke werktuigen,

of door toevallig pasfende fleutels , het klimmen over daken ,

poorten , deuren , hekken, muren, heiningen of andere

ftaketfels , he^t overfpringen van grachten of flooten en ande

re ftoute en listige ondernemingen; het heimelijk influipen of

onder bedriegelijke voorgevens inkomen, in gebouwen , ge

timmerten , tenten , fchepen of vaartuigen , zal , wanneer de

dader daarvan geene andere aannemelijke reden kan geven,

als poging tot diefital worden aangemerkt, enalzoo naar de om-

Handigheden geftraft worden.

TWEEDE AFDEELING.

VAN DIEFSTAL MET BRAAK.

Art. 206.

Braak wordt geacht begaan te zijn door ondergravingen ,

door het verbreken of inbreken van of in daken , poorten ,

deuren , hekken , ,venfters, luiken, muren, heiningen,

traliewerk van hout of ijzer of andere ftaketfels; door het

vernielen , doorboren of' gewelddadiglijk affcheuren van be-

fchotten , planken , of gedeelten derzelve , door het breken

van glasruiten of van het hout of lood, tot het bevatten

derzelve dienende, door het afvijlen,, verwringen of geweld

dadiglijk afrukken van traliën, fpijlen, grendelen, heng-

fels, floten, bouten, pennen, fpijen, knippen of kettin

gen, door het opfnijden of opfcheuren van de zeilen der ten

ten, .het affnijden van kabeltouwen waar aan vaartuigen of

ankers zijn vastgemaakt, of door het openfteken eji inwendig

bederven van floten.

Art. C07.

Die door een of meer der genoemde middelen in eenig ge»

bouw, getimmerte, tent, fchip, vaartuig, plaats, erf,

tuin, boomgaard of bosch, hebben ingebroken enalzoo ge-

ftolen ;
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ftolen, zullen, het zij het geftolene veel of weinig bedrage, ge

ftraft worden met den ftrop , wanneer de misdaad gepleegd is

tusfehen zonnen- ondergang en opgang, entevens doorcf.rieof

meer perfonen of onder derzelver beveiliging en bedekking; in

andere gevallen met geefeling, brandmerk, lang iurige gevan

genis en bannisfement voor altijd uit het koningrijk.

Art. 208.

Met de laatstgemelde ftraf zullen ook geftraft worden die in

eenige kamer of ander gedeelte van een gebouw, getimmer

te, fchip of vaartuig, of ook in vaste of losfe kasten, kis

ten , koffers , lesfenaars of andere dergelijke meubelen , in

eenig gebouw, getimmerte, tent , fchip of vaa.rtuig, ge

vonden wordende, daar terplaatfe hebben ingebroken en alzoo

geftolen, het zij het geftolene veel of weinig bedrage, wan

neer de misdaad gepleegd is tusfehen zonnen - ondergang en

opgang , en tevens door drie of meer perfonen of onder der

zelver beveiliging en bedekking; in andere geval;en, zullen

dezelve geftraft worden met geefeling en brandmerk of geefe

ling, langdurige gevangenis , en bannisfement voor altijd uit

het koningrijk.

Art. 209.

Op dezelfde wijze en met gelijke onderfcheiding zullen ge

ftraft worden, die' de ijzeren of koperen kettingen of ftaven,

waarmede eenige goederen hoe ook genaamd in een gebouw, ge

timmerte , fchip of vaartuig aan den wand , muur of befchot

zijn vastgehecht, doorvijlen , de fchakels losrukken ofverwrin

gen, de floten bpenfteken en inwending bederven, de kram

men gewelddadiglijk uitrukken, of wel de wand, muur of

befchot of de goederen zelve fchenden , gelijk ook die de

kabeltouwen affnijden waar aan vaartuigen of ankers zijn ^vast

gemaakt , en het alzoo losgemaakte vervoeren.

Art. 210.

Die deze zelfde misdaad plegen omtrent goederen op open

erven, velden, ftraten of wegen aan een muur, befchot, boom

of paal of onderling aan elkander vastgehecht, zullen, wan

neer dezelve is begaan tusfehen zonnen-ondergang en opgang^

en tevens door drie of meer perfonen of onder derzelver be

veiliging en bedekking, geftraft worden met geefeling, lang-

dtirige gevangenis en bannisfement voor altijd uit het koning

rijk; in andere gevallen met geefeling en gevangenis of ban

nisfement, te zamen of afzonderlijk, niette bovengaande den

tijd van twaalf jaren.

Art. 2.11.

Op dezelfde wijze en met gelijke onderfcheidiüg als in

iet voorgaande artikel is bepaald, zullen geftraft worden,

die,
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die, zonder oogmerk om in eenige gebouwen , getimmerten,

fcnepen of vaartuigen intekomen, het lood, koper, ijzer of

bout , daaraan behoorende en vast zijnde , gewelddadiglijk af

breken en ftden.

Art. 2i8.

Wanneer de dieverijen in de twee laatst voorgaande arti

kelen omfchreven, mogten zijn van zeer gering belang, en

doorniet meer dan een' perfoon en zonder merkelijke ftoutfteid

gepleegd; zullen de daders geftraft worden met gevangenis of

bannisftment, te zamen of afzonderlijk, niet te bovengaande

den tijd van twaalf jaren.

De onderfcheiding dezer gevallen, wordt aan de befcheiden-

hèid der regters overgelaten.

Art. 213.

Alle andere en' mindere braak , door diefftal gevolgd, zal ge

ftraft worden met de zwaarfte ftraffe, bij de voorgaande af-

dctling vp den diefftal zeiven in elk geval vastgefteld.

Art. 214.

Braak gepleegd zijnde, zonder dat de dader daar van eene

andere aannemelijke reden kan geven , zal geacht worden ge-

fchied te zijn met oogmerk om te Helen , en geftraft worden ,

even als of de diefftal daarbij volbragt ware , fchoon de daders

door de gelegenheid der plaats , de vrees van ontdekt te zul

len worden , het niet vinden van goederen , of door andere

omftanaigheden , buiten hunnen wil en bedoeling , mogten ver

hinderd geworcen .zijn den voorgenomen diefltal zelve te

plegen.

TWEEDE HOOFDSTUK.

V A N R o o r.

Art. 215.

Die bij- het begaan van roof, of om denzelven te kunnen ple

gen , den eigenaar van het goed of anderen dooden , vermin*

ken, verwonden, pijnigen, knevelen, binden, of anderzins

zwaarlijk mishandelen , zullen met den ftrOp geftraft worden ,

al ware ook de berooving zelve niet gevolgd.

Art. 216.

Insgelijks zullen met den ftrop geftraft worden , die bij het

begaan van den roof, ofom denzelven te kunnen plegen , den eige

naar of anderen met fchiet- of fcherp geweer, met ftokken of

andere wapenen of inftrumenten hebben bedreigd of gedreigd te

zuilen pijnigen, knevelen, binden, in het water werpen of

«*nige g jJdtien ia brind frxken.

Art. 217.
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Art. 217.

Roof, met geweld 'arn perfonen ofmet bedreigingen gepaard,,

zal ook met den ltrop geltraft worden, wanneer dezelve be

gaan is ter gelegenheid van brand , fchipbreuk , overltroomin-

gen of andere dergelijke zware rampen en nooden.

Art. 218.

Insgelijks zal roof, met geweld aan perfonen of met be

dreigingen gepaard , met den ftrop geltraft worden , wanneer

dezelve begaan is door drie of meer perfonen , of onder der-

zclver bedekking en beveiliging, bet zij bij nacht of dag.

Art. 219. .

Laatftelijk zal roof met den ltrop geftraft worden, wanneer

daarbij de volgende omftandigheden te zaaien loopan:

iQ. Dat dezelve gtpaard is met geweld aan perfonen of

, . met bedreigen. ;. ..... . >•.."....',.

. ^ ft°. L»nt dezeive gepleegd is door twee perfonen , of onder

derzelver bedekking en beveiliging. ).v . j ; .J .

30. Tusfchen zonnen .ondergang en opgang.

4°. Op openbare. wegen , of wel op eenzame plaatfen , waar

niet ligtelijk hulp te bekomen is. "

, Art. 220.

Roof; waarbij het goed aan den eigenaar of anderen wel met

geweld ontnomen is , doch zonder grove mishandelingen of

zware bedreigingen, en zonder zoodanige andere verzwarende

omitandiglieden , als hier voren zijn opgegeven , zai geftraft wor

den met geafeling, brandmerk9 iangdurige gevangenis en ban-

nisfement uit het koningrijk. ' ; . .

Art 221.

Op geliike wijze zali geftraft worden roof, gepleegd ter gele

genheid van brand, fchipbreuk, overftroomingen , of andere

dergelijke zware rampen en nooden, wanneer daarbij geene an

dere omstandigheden plaats hebben, op welke hiervoren de

vt doodftraf gefield is.

r .') 1 , ' 'Art. 222. , ,

Wegens roof, buiten zoodanige gelegenheden , en tevens zon

der eenig geweld aan perfonen of zware bedreigingen , maar al-

jleen openlijk , ten aanfehouwen en in weêrwil van den eigenaar

of anderen , gepleegd , zonder datcokdeomiïandigheden, bij het

9.19de artikel opgenoemd, daarbij hebben zamengeloopen ,

zullen de fchuldigen, naar mate van het gepleegde, geftraft

worden met fchavotftraf, gevangenis, bannisfement uic het

koningrijk, of ander.

Art. 223. .. ,

. Roof wordt gehouden volbragt te zijn, zoodra de dader zich

" vaa
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van het goed heeft meester gemaakt, al ware hij daarna ver

hinderd hetzelve te vervoeren of te behouden.

Ait. 224.

Wanneer roof, voorafgegaan of vergezeld is van braak , of

gepaard is met zoodanige andere verzwarende omftandigheden,

als bij het eerfte hoofdftuk van dezen titel zijn aangewezen ,

zullen de daders niet minder geftraft worden , dan daarbij

omtrent de dieven is vastgefteld.

Art. 225.

Wanneer daarentegen noch aanmerkelijk geweld , noch zeer

zware bedreigingen, noch braak, noch eenige andere omftan

digheden , weke bij het ëerfle hoofdftuk, als bezwarende in

den dieffral, zijn aangewezen, bij den roofhebben plaats gehad ;

en tevens het geroofde zelve van zeer gering belang is, zullen

de regters de bij dit tweede hoofdftuk bedreigde ftraffen eenig-

zins mogen verligten, het welk aan derzelver beoordeeling «n

befcheiëenheid wordt overgelaten.

DERDE HOOFDSTUK.

VAN HELPERS DER DIEVEN EN ROOVERS , VAN HE-

" LERS, EN VAN KOOPERS DER GESTOLENE OF

GEROOFDE GOEDEREN.

Art. 226.

Die door het aanwijzen der gelegenheden, hetftaan op fchild-

wacht, het aannemen en wegvoeren der gtfcolen goederen, of

anderzins , de dieven of roovers behulpzaam zijn, zullen , wanneer

niets meer ten hunnen laste kan worden gebragt , geftraft

•worden met de ftraf<W/ het 203de artikel, op enkele dieverijen

bepaald.

Art. 227.

Wanneer de wijze, op welke de misdaad gepleegd is, of de

perfoncle betrekking van de daders , helpers of derzelver mede-

pligtigrigen eene zwaardere ftraf vêreifchen , of wanneer braak

of roof wordt gepleegd , zullen deze helpers worden geftraft , als

of zij zelve den diefllal met verzwarende omftandigheden ofde

braak of roof hadden begaan , ingevalle zij daarvan te voren

kundig zijn geweest, of, vervolgens kundig geworden zijnde,

in hunne hulp en medewerking zijn voortgevaren.

Art. 228.

Op dezelfde wijze en met gelijke onderfcheiding zullen ge

ftraft worden zij, die, vooraf geweren hebbende, dat diefftal,
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braak of roof ondernomen zoude worden, daarna de daders

verbergen, in hunne vlugt behulpzaam zijn, de gcftolen of ge

roofde goederen bewaren, opkoopen , ten voordeele van de

dieven of roovers verkoopen , of daarvan zelve eenig voordeel

trekken.

Art. aao.

Zij , die gewoonlijk hun werk maken , van dieven of roovers

over te voeren, te herbergen, te doen overvoeren, of te doen

herbergen , zullen met (ichavotitraf, langdurige gevangenis en

bauuisfement voor altijd uit het koningrijk geftraft worden.

Art. 230.

Die , zonder vooraf geweten te hebben , dat diefftal of roof

zoude gepleegd worden , en, zonder daaiaan op eenige wijze

deel te hebben, willens en wetens geftolen goederen koopen,

aannemen , of verbergen , zullen geftraft worden met bannisfe-

ment , niet te boven gaande den tijd van acht jaren.

VIERDE HOOFDSTUK.

*

. .. VAN DE HERHAALDE MISDADEN.

• '.' Art. 231.

Die, na eenmaal over eenige misdrijven, hier voren in dezen

titel omfchreven , met mindere ftraf dan die van het fchavot

geftraft te zijn, zich andermaal aan dezelfde of eenige andere,

tot bier tee in dezen titel genoemd, lchuldig maken, zullen

naar de omftandigheden geftïaft worden met fchavotftrafi ge

vangenis , niet te boven gaande den tijd van tien jaren , ban-

nisfement uit het koningrijk of ander , ten zij hunne nieuwe

misdaden zelve eenige zwaardere ftraffen vereifchen.

•" "\ <. \ I ' Art.. 2,3a. v \ V»

Die reeds eenmaal over eenige misdrijven , hier voren in

dezen titel omfchreven , op het fchavot geftraft zijnde , zich

andermaal aan dezelfde of eenige andere , tot hier toe in dezen

titel genoemd, fchuldig maken, zullen geftraft worden met

geefeling, brandmerk, gevangenis, voor twintig jaren.,, en

'ékoosdurend banni,s'fement uit het koningrijk, ten zij hunne

.nieuwe misdaden zelve de doodftraf vereifchen.

Art. 233.

• _ Wanneer nogtans de herhaalde misdaad is van een zeer ge-

ringen aard, zal de ftraf eenigzins mogen verligt worden,

naar befcheidenheid der regters. .

VIJFDE
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VIJFDE HOOFDSTUK.

VAN ONTVREEMDINGEN, UIT BALDADIG H El ]}

• GEPLEEGD.

Art. 234.

. Ontvreemdingen van goederen van weinig waarde, zoncer

oogmerk van voordeel , maar in dronkenfchap , of anderzircs

uit dartelheid en baldadigheid gepleegd, zullen altijd ligier

mogen geftraft worden , alwaarhet dat dezelve konden geacht

worden eenigermate met verzwarende omftandigheden of met

braak of roof, in eenen geringen trap , vergezeld te zijn ge

veest.

Art. 235.

Wegens zoodanige ontvreemdingen zal ook geldboete ma-

en plaars hebben, niet te bovengaande de fom van zevcö

onderd guldens.

Art. 236.

De regters zullen niettemin zorge dragen, om zich van

het opleggen van geldboete in dezen te onthouden , wanneer

merkelijk geweld , aan perfonen of goederen gepleegd, zware

bedreigingen of andere bijkomende, zeerftoute daden eenemeer

voorbeeldige ftraf tot affchrik van anderen , en tot beveiliging

'der goede ingezetenen kwamen te vereifchen.

Art. 237.

De onderfcheiding dezer gevallen wordt aan de beoordeo

ling .en befcheidenheid der regters overgelaten.

ZESTIENDE TITEL.

VAN KINDERDIEVERIJ.

' Art. 238.

Die jonge kinderen ftelen of aan de nafporing van derzelver

ouderen, voogden of opzieners onttrekken, met oogmerk,

om met dezelve te gaan bedelen, of uit eenige andere onge

oorloofde inzigten, zullen geftraft worden met geefeling,

brandmerk , langdurige gevangenis en bannisfement voor altijd

uit het koningrijk. ...

Art. 239.

Die de daders van zulke bedrijven behulpzaam zijn , door

hun

.* \. .; .1 ,
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hun de gelegenheid dai toe aantewijzen of re veffcliaffên , ot

het plegen van het misdrijf te beveiligen of ie bedekken , of

die zelve , willens en wetens, met zoodanige gellolen kinderen

gaan bedelen of daarmede voordeel doen, gelijk ook die,

al is het zonder daarin verder deel te nemen 4 willens en we

tens, zoodanige gellolen kinderen in hunne huizen verbergen,

of bij zich houden, zonder daarvan aan de ouders, voogden

of opzieners, of aan de politie of jufbitie ontdekking te doen;

zullen even als de daders geltraft worden.

Art. 440*

Die zoodanige gellolen kinderen opzettelijk verminken of

eenig zwaar ligchaamsgebrek toebrengen, ten einde daardoor

medelijden te verwekken, zullen met den ftrop geltraft wor

den.

ZEVENTIENDE TITEL.

VAN HET BESCHADIGEN VAN GOEDEREN.

EERSTE HOOFDSTUK.

VAN HET BESCHADIGEN VAN GOEDEREM

IN HET ALGEMEEN.

Art. fi4t.

Die uit haat, nijd, wraak, ongeoorloofd zelfsbelang , of uit

moedwil en baldadigheid , door vernielen , bederven , leben

den , of onbruikbaar maken , opzettelijk en voorbedachtelijk.

aanmerkelijke fchaden toebrengen aan eenige gebouwen > wo

ningen, frallen, fchuren, loodfen, temen, heiningen, brug

gen , getimmerten , havens , wateren , wegen , wallen , gron

den , bosfehen , boomen , landerijen , vruchten , rijtuigen ,

vaartuigen, paarden, beesten, gevogelte, koopmanfctiappen ,

waren , werktuigen , gereedfehappen , meubelen of eenige

andere goederen, het zij aan het rijk, eenige ftad of plaats,

of aan bijzondere perfonen in eigendom toebehoorende , zullen,

naar gelang der oniltandigheden , geltraft worden met fchavnt-

ftraf, gevangenis of bannisfement , te zamen of afzonderlijk,

niet te boren gaande den tijd van acht jaren.

Art. 042.

m Befcbadigingen van weinig belang , of aan goederen van ge

ringe waarde , of zonder zeer booze inzigtea iu dronkeiifchap
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fcf dartelheid gepleegd, zullen ook mogen gefiraft worden met

geldboete, in alle j gevalle niet te bovengaande de fom van

vijfhonderd guldens.

De onderfcheidivig dezer ligre foorten van misdrijven wordt

.aart de befcheidenheid der regters overgelaten.

TWEEDE HOOFDSTUK.

VAN HET BESCHADIGEN OF WEERLOOS

• -MAKEN VAN W A T E R W E R. I N G E N.

.. :v.\. . 1 Art. 243.

Die, uit ongeoorloofde oogm< rken, of uit louteren moedwil

en baldadigheid , voorbedaduelijk eenige dijken , dammen ,

kaden, krib. of pakwerken, fluizen, fchutwerken , hoofden,

fchoeipalen of fteenwerken berooven, verzwakken, doorfteken

of ondergraven; of eenige fluizeri, fchutwerken en der/gel ij

ken openen , verzwakken of buiten werking dellen , zullen ,

wanneer daardoor eene Wezenlijke overltrooming van den kant

der zee, zeeboezems of rivieren veroorzaakt is, geftraft wor

den met den ftrop; en wanneer zoodanige oveiftrooming wel

niet dadelijk is gebeurd, maar, in aanmerking van het bedre-

vene» door de gelegenheid der plaats, en andere kennelijke

omfta'ndigheden ligtèlijk had kunnen gebeuren , met geefeiing

en brandmerk, of geefeiing, langdurige gevangenis en bannis-

fement voor altijd uit het koningrijk.

Art, 244,

Op dezelfde wijze en met gelijke onderfcheiding zullen ge

flraft worden, die bepote duinen , van doorn, helm of

lijs ber.ooveu, of dezelve op eenigerlei wijze onbekwaam ma-

keil tot eene zeewering.

Art. 245. .

Wanneer door zoodanige daden , als in het 243/fc artikel zijn

omfchreven, eene wezenlijke overltrooming van den kant van

meren, (hoornen of andere dergelijke wateren is veroorzaakt,

zullen de daders, naar gelang der omftandigheden , geftraft wor

den met: den ftrop, of met geefeiing en brandmerk of geefeiing ,

langdurige gevangenis en bar.nisfement voor altijd; en wanneer

dusdanige overltrooming wel niet dadelijk is gebeurd, maar,

jn aanmerking van het bedrevene, door de gelegenheid der

plaats, en andere kennelijke omftandigheden ligtelijk had kun

nen gebeuren, met geefeiing, .gevangenis, nie te bovengaande

den tijd van tien jaren j en altoosdurend bnunisfement. ;

im , - Art. 246.
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. . Art. 246.

Alle .andere befchadiging van waterweringen zal geftraft

worden volgens de voorfchriften , bij het vorige hoofdjlukvan

oezen titel vastgefteld. . , '

A'LGEMEENE BEPALING.

, ' Art. 247. /

De misdrijven in dezen titel opgenoemd, met hoog ver

raad , weerloos inakeli van middelen , op hoog gezag tor

afbreuk van den vijand gelteld, muiterij, oproerig geweld,

brandfttchting , roof, diefltal , of cenig an icr vergezeld gaande ,

zullen mede als zoodanig beoordeeld en geftraft worden.

. •" . ' . '1.

ACHTTIENDE T I T*E L.

VAN VALSCHHEID EN. BEDRÓG., .

EERSTE HOOFDSTUK.;

ï * . * . * 1

VAN VALSCHHEID.
- • . . »

Art. 248.

Die, met bedriegelijkc oogmerken , eenige inlandfche obH-

gatiën, fchuld- of rentebrieven , .recepisfen , coupons , wis-

fels of andere dergelijke papieren, Welke geldswaarde hebben,

en van wege den lande, .eenige ' fteden, dorpen , plaatfen ,

of andere collegiën van administratie zijn ,. of zouden worden

uitgegeven , .namaken of geheel of gedeeltelijk vervalfchen , het

zij door onder dezelve (lukken valfche naamteekeningen te ftel-

len, het zij, door de uitgedrukte nummers, fumnien, dag-

teekeningen te veranderen of valfchelijk intevullen , zullen

geftraft worden met geefeiing en brandmerk, of geefeiing, lang

durige gevangenis' en bannisfemem voor altijd uit het ko

ningrijk. .'r• / . ; .

Art. 249.

Op gelijke wijze zullen zij geftTaft worden, die alzoo eenige

decreten, bcfl uiten, orders, vonnisfen, berigten, brieven,

paspoorten of andere ftukken door hooge of mirukre regerin

gen of openbare ambtenaren uitgevaardigd, of: van dezelve

afkomllig, geheel of gedeeltelijk vervalfchen, of geheel valfche

©pftellen vervaardigen, «m dezelve als'cchtc te doen voorko-

>* . '\ D 2 men 9
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men , het zij door de zegels , ftetnpcls , merken , handteeke-

ningen natebootlln , of op eenigerlei andere mm ieren.

Art 250.

Nog zullen op dezelfde wijze geftraft worden, die alzoo

eenige andere publieke inftrumenten en befcheiden, het zij re

gisters, acten van uiterfle willen, contracten, kwijtfchel-

dingen , verklaringen of dergelijken, geheel of gedeeltelijk

vervalfchen , geheel valfche vervaardigen of < oen vervaardigen,

gelijk ook zij, d ie, ter kwader trouw, en net booze oogmer

ken , zoodanige inftrumenten vernietigen öf verduisteren.

Art. 251.

Eindelijk zulten nog mee dezelfde ftraffen geftraft worden de

«oodanige, die zich ter "kwader trouw in fchrifteliike inftru

menten eenige openbare ambten , posten of bedieningen toe-

fchrijven , welke zij niet bekleeden.

Art 252.

Die ter kwader trouw zoodanige buiten'andfche publieke in-

ftrumenten , als in de voorgaande artikelen van dezen titel zijn

omfchreven , of ook eenige onderhandfche inftrumenten, het

zij contracten, fchuldboeken, wisfels, asfignatiën, kwijt-

fcheldingen , verklaringen, brieven of andere dergelijke ftuk-

ken geheel of gedeeltelijk vervalfchen , geheel valfche vervaar

digen of boven eens anderen naamteekening invullen ; gelijk

ook die eenige handtekeningen, zegels, ibmpels van bijzon

dere perfonen namaken , of geheel of gedeeltelijk vervalfchen ,

zullen , naar mate der omftandigheden , geftraft worden met

fchavotftraf, eerloos-verklaring, gevangenis ofbannisfement, te

zamen of afzonderlijk niet te boven gaande den tijd van twaalf

jaren. '

Art. 253.

Op dezelfde wijze zullen geftratt worden , die ter kwadef

trouw valfche getuisenisfen geven, valfche verklaringen afleg

gen , of daarin voorbedachtelijk als zeker en aan hen bekend

opgeven, het geen voor hen onzeker en aan hen onbekend is.

Art. 254.

Die ter kwader trouw, willens en wetens, zich van eenige

valfche of vervalschte ftukken bedienen , of daarmede voordeel

ioen, zullen als de daders zelve geftraft worden.

Art, .255.

Die, ten einde geld afteperfen, of uit andere misdadige in-

aigten, anderen bedreigen, van hen wegens misdaden ,waaraa»

zij onfchuldig zijn, te zullen befchuldigen , zullen mede, naar

mate der omftandigheden, zoodanig geftraft worden, als ia

het a$ifie artikel is vastgefteld.

Art. 25Ö,
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Art. 256.

Nog zullen gelijkelijk geftraft worden, die, met oogmerk om

anderen tebenadeelen , of zelve een ongeoorloofd voordeel te

genieten, of anderen te doen genieten, de geboorte van een

kind valfchelijk voorwenden, een kind onderfteken, of het

e.ne kind voor het andere doen doorgaan.

Art. 257.

Ten aanzien der tot nu toe opgenoemde bijzondere foorten

van valschheid , zal de misdaad worden gehouden volbragt te

zijn , 'zoodra de hier boven befclireven daden met ongeoor

loofde inzigten gepleegd zijn, al ware daardoor in de uitkomst

nog niemand benadeeld.

Art. S58.

Die door lasterlijke aanklagten of valfche getuigenisfen oor-

za ik mogten zijn , dat een ónfchuldige ter ftrafl'e wierd ver

oordeeld,. zullen ten minden met dezelfde fli af geftraft wor

de 1, al ware dezelve ook zwaarder, dan de gewone ftraf van

valschheid.

Indien de ónfchuldige ter dood mogt zijn veroordeeld, zal

de valfche aanklager of getuide met den ftrop geltraft worden.

Art. 259.

Die, om van gedane asfurantie voordeel te trekken, eenige

fchepen of goederen opzettelijk vernielen , bederven of verlo

ren doen gaan. zullen , naargelang der omftandigbeden , geftraft

worden met fchavotftraf, eerloos-verklaring of bannislement,

niet te boven gaande den tijd van veertien jaren.

Art. 260.

Op gelijke wijze zullen zij geftraft worden , die eenige ftee-

nen of palen, opgeworpen hoogten of waTlen , grahten,

flooten, greppels, hoefflagen of eenige andere teekenen, ter

onderfcheiding van eenige grenzen of. eigendommen gefteld , tex

kwader trouw ve rplaatfen , wegnemen of onkenbaar maken.

Art. 261.

Nog zullen met dezelfde ftraffen geftraft worden de zooda-

nigen , die door het aannemen en voorwenden van valfche na

men of betrekkingen, adderen hebben misleid om hun tenige

goederen, gelden, promesfes , quitantien of andere befchek en

ter hand te ftellen of te laten volgen.

Art. 262. : • .

Die opzettelijk en ter kwader trouw, om anderen te be-

hadeelen , valfche of vervalschte ellen , gewigten , of andere

maten maken, of gebruiken, gelijk ook dezulken, die alzoo

eenige merken , op waren" of koopmanfehappen gefteld, na

bootten, «f »rfare vervalfcfcen of verduisteren , > zullen geftraft

• '.' D 3 \v<*V
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worde» mét gevangenis of bannisfement, te zameu of afzon

derlijk , niet te boven gaande den rijd van zes jaren.

Art. 263.

Die onbevoegdelijk , bet zij uit baatzucht , of ontijdige

nieuwsgierigheid , verzegelde aoren van uiterfte willen van

nog levende perlbnen openen , zullen naar de omftandigheden

geftrafc worden met bannisfement , niet te boven gaande den

tijd van zes jaren , of met geldboete , niet hooger dan twee

duizend guldens.

Art. 264.

_Met gelijke ltrafFen zullen geftrafc worden, die onbevoegde-

lijk, ter bcnadceling van anderen, ter bevoordeeling van zich

aelven of anderen, of met dergelijke booze iiizigten, verze

gelde brieven openen.

T VV.E E D E HOOFDSTUK.

VAN BEDROG.

Art. 265.

Die opzettelijk en ter kwader trouw, freenen van geringe

waarde voor kostbare, andere metalen voor goud of zilver,

geheel of gedeeltelijk onzuivere metalen voor zuivere verkoo-

pen, verpanden of tegen eenige andere goederen verruiten,

zullen geltraft worden met gevangenis of bannisfement , te

zamen of afzonderlijk , niet te boven gaande den tijd van acht

jaren.

. . . . Art. 266.

Op gelijke wijze zullen rgeftraft worden, die, van het goed

vertrouwen, de onkunde of . eenvoudigheid van anderen,mis-

bruik makende , het zij door hun in valfcheljjk voorgewende

ondernemingen deel toetezeggenyof uit eenig niet beftaand ge

val voordeel of vermijding van nadeel te beloven, of door

andere dergelijke bedriegelijke handelingen of voorgevens hen

tot het geven van gelden of goederen overhalen.

. . -•Art. a.67.'

Insgelijks zullen alzoo geltratt worden * die zich van valfche

kaarten , dobbelfteenen of andere bedriegelijke middelen' be

dienen, om anderen van geld of. goederen te berooven.

' " . 1' .. . Art. 268. - ;.

Nog zullen met dezeltde ltraffen geftraft worden , die eenige

effecten, goederen of gelden, hun door. anderen ter bewaring

gegeven, of tot een bepaald einde en oogmerk ter hand ge.

fteld, trouwoiooslijk verkoopen, vërkwksten , of tot hun e/geq

oV'eens adderen voordel vervreemden } gelijk ook, die, op

last
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last en ten behoeve van anderen eenige penningen ingevoerd.;

hebbende , dezelve truuweloosljjk tot hun eigen of eens andc-,,

ren gebruik aanwenden of verkwisten , of die met zulke effec

ten , goederen , gelden of penningen doorgaan , alles niet in-

zigt om 'de eigenaars of regthebbende te leur te flellen , of

althans met bewustheid van dezelve niet weder te kunnen

voldoen.

Art. 269.

Op dezelfde wijze zullen geihaft worden, die kennis dragen

van eenige misdaden of verkeerde han ielingen , door anderen

gepleegd, van deze hunne bewustheid misbruik maken, onr

denzelven onder belofte van geheimhouding , gelden, gocdeien

of veiblndtenisfen afteperfen» :„

Art. 270.

Die, onder voorwendfel van door eenige wigchelarij, tooverij,

waarzeggerij , horoskooptrekken , of op eenige ander» .wijze

iemands gezondheid of geluk te kunnen bevestigen of vermeer

deren, deszelfs lotgevallen te voorfpellen, anderen grovelijk

misleiden en opligten, zullen met dezelfde itraf gcltraft wor

den.

DERDE HO OFDSTÜK.

VAN HERHAALDE MISDADEN. i

. X

Aft. 271.

Die, na eenmaal over eenige misdrijven in dezen ti.tcl om-

fchreven, met mindere ftraf, dan die van het fchavot *f!eftfaft

te zijn, zich andermaal aan dezelfde of eenige andere in dezen

titel gencemde misdaden , fchuldig maken, zullen naar de;

omi.tai digheden gell'rafr worden met fchavotftraf, gevangenis,"

niet te boven gaande dtn tijd van zes jaren, en bannisfërnenr

uit het koningrijk of ander ; ten zij hunne nieuwe misdaden

zelve eenige zwaardere Uraffaii verdienden;' • 1

• . 'Art. .Ï172.

Die reeds eenmaal over ecniïe misdrijven , in dezen titel

omfchreven, op het fchavot gefixaft zijnde, zich andermaal

aan dezelfde of andere misdaden, in dézen titel opgeroemd,

fchuldig maken , zullen geftntft Worden met.jgeefeling, brand-'

merk, gevangenis voor twintig jaren .en bantiisfement voor

altijd uit het koningrijk; tnr zij op hunne nieuwe . misdaden

de doodltraf jiiogt geiteld ;:ijn. - . "'• '*u * f" •

.vi . - . U.1 •»••• • 1' ' Ait..2^3< ' .

Wanneer uogtans de herbaalde misdaad is van een' eêer1

ö::: ' D 4 ge-
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geringen aard , ?A de ftraf eenigzins mogen verligt wor-

naar befcheidinheid der regters.

ALGEMEENS BEPALING.

Art. 274.

De misdrijven, in dezen titel opgenoemd, met boog ver

raad, muiterij, oproerig geweld, brandilichting , roof, dief-

ftal, meineed , of eenige andere misdaden vergezeld gaande,

zullen mede als zoodanig beoordeeld en geftraft worden.

NEGENTIENDE TITEL.

VAN MEINEED.

Art. 275.

Onder de benaming van eed worden in dezen titel begre

pen alle plegtige verklaringen of beloften , op openbaar gezag

vastgefteld, of gebruikelijk, en ten overftaan van den Ko

ning, deszelfs ministers , magifcraten, regters of andere be

voegde ambtenaren afgelegd, of fchriftelijk aan dezelve in

gezonden.

Art. 276.

Die door hunne gemagtigden in hunnen naam en ziele doen

aweren , zuilen gerekend worden den eed perfoonlijk te

Jiebben afgebgd , geli|k ook zij zullen gehouden worden den

eed op nieuw, te hebben afgelegd , die op den eed , bij den

aanvang hunner bediening gedaan, iets verklaren, bevestigen

of beloven.

Art. 277. '

Die in eenig regtbangig gefehil opzettelijk valfchelijk zwe

ien , het zij de eed afgelegd worde op eigen aanbod , over-

gifte van hunne partijen of bevel der regters, zullen, naar mate

van de omftandigheden gelhaft worden met geefeiing , te

pronk Maan op het fchavot, eerloos-verklaring, gevangenis

of bannislement, tezamen of afzonderlijk, niet te boven gaande

den tijd van twaalf jaren.

Art. 278.

Op gelijke wijze zullen zij geftraft worden, die, tegen beter

weten aan , valfchelijk zweren , deze of gene goederen , gel

dt* i ftukken of befebeiden niet te beziiten , niet bezeten te

1 heb.
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hebben,. of niet ter kwader trouw kwijt of weerloos geworden

te zijn, gelijk riiede de zoodanigen , die alzoo hunne eigen hand-

teekening of die van anderen onder eede, ontkennen.

Art. 079.

Insgelijks zullen met dezelfde ftraffen geftraft worden , die

de deugdelijkheid van eenige boeken, rekeningen, verant

woordingen of andere opgaven , in welke ontvangen gelden of

goederen verzwegen , of verzwaarde uitgaven gebragt zijn ,

ler kwader trouw met valfchen eede bevestigen.

Art. 280.

Op gelijke wijze zullen geftraft worden , die , tegen beter we

ten , valfche eeden voor regters , of openbare ambtenaren ia

cenige andere zaken hoe genaamd afleggen.

Art. 281.

Nog zullen op gelijke wijze geftraft worden de zulken die

door het geven of toezeggen van eenig voordeel anderen tot

het afleggen van een' valfchen eed omkoopen.

Art. 282.

Die in eenige ambten, posten of bedieningen geplaatst, of

ook uit eenigen anderen hoofde, zich tot het doen of laten

van eenige bepaalde daden, bij eede verbonden hebben, en

nogtans met fchending van hunnen eed, willens en wetens,

dezelve laten of doen, zullen geftraft worden, met eerloos-

verklaring, bannisfement, niet te bovengaande den tijd van

zes jaren, of verklaard worden vervallen te zijn van hunne

ambten, posten of bedieningen, en onbekwaam tot eenig»

andere.

Art. 283.

Die, zich bij eede verbonden hebbende tot de behoorlijke

waarneming en behartiging der belangen van het koningrijk,

eenige fiad, dorp, of plaats, of van eenig bijzonder perfoon,

daarin ter kwader trouw te werk gaan , of tróuwelooslijk de

zelve verwaarloozen , zullen, naar mate van de omftandighe-

den , met dezelfde ftraffen geftraft worden.

Art. 084.

Die voorbedachtelijk eenen valfchen eed aanbieden, zullen

geftraft worden met bannisfement, niet te bovengaande den

tijd van drie jaren.

Art. 285.

De ftraffen , bij dezen titel op den meineed gefield , zullen

geenszins /trekken om te verminderen de ftraffen , op andere mis

daden bij dit wetboek bepaald.

D 5 7WlNi
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TWINTIGSTE TITEL.

fM . • •

VAN MISDADIGE BANKBREUK,

1

Art. 285,

Misdadige bankbreuk is de ftaat van kennelijk onvermogen

van eenen fchüldenaar om alle zijne wettige fchuldeifchers te

voldoen, veroorzaakt door, of vergezeld van daden van kwa

de trouw.

Art. 287.

Bankbreukigen , die bij zoodanige gelegenheid hunne goe

deren en bezittingen, of een gedeelte derzelve verduisteren,

en aan hunne fchuldeilchers onttrekken, ten behoeve van

•zich zeiven of anderen, zullen, naar de omftandigheden , ge-

ftraft worden met te pronk ftaan op het fchavot, eerloos.

verklaring, gevangenis of bannisfement , te zamen of afzon

derlijk , niet te bovengaande den tijd van zes jaren.

Art. 288.

Op gelijke wijze zullen geftraft worden, die, in het vooruit-

zigt of bij gelegenheid vaü bankbreuk, den eenen hunner fchuld-

eilcheren boven den anderen bevoordeelen , door gewaande

fchuldverbindtenisfen aantegaan , deugdelijke fchuldcn groo-

ter te doen voorkomen , ongeoorloofde betalingenof pandgevin-

gen te doen, of door dergelijke andere , onwettige enbedriege-

lijke handelingen en daden.

' Art. 289.

Insgelijks zullen op dezelfde wijze geftraft worden , die , we

tende dat hunne zaken uit zich zelve zeker of hoogstwaar-

fchijnlijk onherftelbaar zijn, nogtans nieuwe handelingen of

fchulden van aajubelaiig aangaan , het zij met of zonder oeg-

merk om de Waarde , welke zij daardoor magtig worden,

tot betaling of verrekening van andere fchulden te gebruiken.

Art. 290.

Nog zullen op gelijke wijze geftraft Worden die, in het

rooruitzigt hunner.aanftaan.de bankbreuk, ter misleiding van

hunne fchuldeifchers , valfche 'boeken aangelegd en gehou

den, of hunne echte, vervalscht, verminkt of gefchonden

hebben, gelijk ook die hunne boeken , papieren of aanteeke-

ningen verbergen , verduisteren of vernielen , en alzoo hunne

fchuldeifchers in hunne zaken blind houden.

Art". 291.

Eindelijk zullen op dezelfde" wijze geftraft worden bank»

breukigen, welke, het ij bij gelegenheid en in het vooruit-

zigt hunner ba-kb'euk, het zij te~vnren , goede en van ande-

ien .onder hunne beheering ofbewaring zijnde , zonder bevoegd->. .-, hcid
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heid verkocht of verpand , en de penningen , daaruit gefproten,

tot hun eigen gebruik, vertering of betalen hunner fchülden

gebezigd hebben.

Art. 292.

• De misdrijven in dezen titel omlchreven, met eigenlijk ge

zegden diefftal, valsclihcid of andere misdaden vergezeld gaan»

de , zullen mede als zoodanig beoordeeld en gelhaft wordea»

EEN-EN-TIVINTIGSTE TITEL.

VAN MISDADEN OMTRENT GELDMUNTEN.

EERSTE HOOFDSTUK,

VAN VALSCHï MUNT.

Art. 293.

Die eenige in- of uitlandfche geldmunten namaken , door

fl;ian, fchroeven, gieten, of op eenigerlei andere wij ?e, zijn

fchuldig aan de misdaad van valfcae munt, het zij dezelve

nagemaakte munten, al dan niet, de vereischte innerlijke

waarde bezitten.

Art. 294.

Deze misdaad wordt gehouden volbragt te zijn , zoodra de

yalfche munten voltooid zijn, al waren dezelve nog niet in

omloop gebragt.

Art 295.

Die eenige inlandfc.he geldmunten , het zij ftand- of negotie

penningen namaken, zullen, wanneer .de nagemaakte pennin

gen de vereischte innerlijke waarde ontberen, geftraft worden

met geefeling en brandmerk , of geefeling , langdurige gevange

nis, eu bannisfement voor altijd uit het koningrijk.

., ,1 Art. 2 6. ....

Die eenge buitenlandfehe geldmunten, het zij ftand- of

negotie-penningen namakeu, zullen , wanneer de nagemaakte

penningen de vereischte innerlijke waarde ontberen , met fcha-

votftraf , langdurige. gevangenis en bannisfement voor altijd uit

het koningrijk geftraft worden. ».»» j.• . r

.. . , 1 .' , Art. 297" '11 •• . •

Muntmeesters, of die eenig beftuur over .'stands munt

hebben, muntgezellen en andere bedienden of werklieden van

. - . de
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de munt, voorbedachtelijk eenige munten makende, welke de

vereischte innerlijke waarde ontberen, zullen, voor zoo verre

zij de aankidende ooizaken van , of voorname deelnemers La

het maken dier valfche munten zijn, geftraft worden met den

ftrop; voor zoo verre zij daaraan een minder deel hebben,'

zullen zij , naar gelang van omllandigheden, worden geftraft met

geefeling, gevangenis of banüisfrment uit het koningrijk.

Art. 298.

Op gelijke wijze als de valfche munters zelve , zullen zij

geftraft worden, die, ten einde hun behulpzaam te zijn, wil.

lens en wetens valfche munten uitgeven , verkoopen, of hun

tot het maken der munten, materialen of werktuigen verfchaf-

fen; mindere deelnemers zullen geftraft worden met gceieling,

gevangenis of bannjslèment uit het koningrijk.

Art. 299.

Die zonder opzigt tot de makers of derzelver medepligti-

Hen, willens en wetens valfche munten uitgeven, welke de

vereischte innerlijke waarde ontberen, zullen geltraft worden

naar de omllandigheden met gevangenis of bannisferaent , te

yanien of afzonderlijk , niet te bovengaande den tijd van zes

jaren , of met geldboete niet hooger dan de tien dubbele

waarde der echte munten , voor welke de valfche zijn uitge

geven.

Art. 300.

Die op eigen gezag, zonder daartoe behoorlijk gemagtigd

te zijn, inlandfche geldmunten [namaken , zullen , wanneer de

nagemaakte penningen de vereischte innerlijke waarde bezitten,

geltraft worden met gevangenis , niet te boven gaande den tijd

van tien jaren, en altoosdurend bannisfement uit het koningrijk.

Art. 301. . •

Muntmeesters of anderen, die eenig voornaam beduur over

'stands munt hebben , voorbedachtelijk , en ten einde onge

oorloofd voordcel te doen, inlandfche geldmunten makende,

we'ke de innerlijke waarde bezitten , doch tot welker vervaar

diging zij niet bevoegd waren , zullen geftraft worden met uit

drukkelijke eerloos-verklaring, het zwaard over het hoofd, en

gevangenis of bannisfement, te zamen of afzonderlijk, niet te

loven gaande den tijd van tien jaren.

Art. 302.

Die op eigen gezag buitenlandfche geldmunten namaken;

zullen, wanneer de nagemaakte penningen de vereischte in

nerlijke waarde hebben, geftraft worden met gevangenis of

bannisfement, te zamen of afzonderlijk, niet te boven gaande

den tijd van zés jarro.

Art. 303.



C tfi )

Arr. 30».

Tn alle de tot hier opgenoemde gevallen, zullen de ^nage

maakte penningen vernietigd worden.

TWEEDE HOOFDSTUK.

VAN VERVALSCHING VAN ECHTE MUNT.

Art. 304.

Vervalfching van echte muntbeftaat in het verminderen der

innerlijke waarde van eenige geldmunten, door befnoeijen,

afvijlen, met fterk water afwasfehen, aftrekken, of op eeni-

gerlei andere wijze, met oogmerk, om dezelve weder uit te

geven en in omloop te brengen.

Art. 305.

Die zich aan deze misdaad khuldig maken, zullen, naar

mate der omftandigheden, geftraft worden met fchavoiftraf,

gevangenis of bannisfement, al ware het, dat dezelve alzoo

verhinderde geldmunten nog niet waren in omloop gebragt.

. . • • . 't \

TWEE-EN-TWINTIGSTE TITEL.

VAN MISDAD1EN VAN AMBTENAREN.

Art. 306.

Onder de algemeene benaming van ambtenaren, worden/»

dezen titel begrepen allen , die eenig ambt , post of bediening

bekleeden of waarnemen, zonder onderfcheid van rang of

benaming.

*

E E R SJ E HOOFDSTUK.

VAN OMKOOPING, EN VERBODEM

GESCHENKEN,

, Art. 307.

Ambtenaren, die zelve eenige gefchenken of voordeelt

ontvangen, of etnige belofte, toezegging, of vooruitzigt

daar van aannemen , of huisne vre«w«n of pabeftaanden doen

of
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ef laten ontvangen , of aannemen , om iets te verritten , het

wglk hun in, of wegers hunne amb sbetakkii gen niet ge

oorloofd was; om iets na te laten, waartoe zij uit dien hoof

de verpligt waren, of om ie's op eene andere wijze te d<;en

of te handelen dan behoorlijk betarm lijk of pli<umarig was ,

of welke ook daarna wegens zulke daden, nalatingen of

diredtiën voorbedachtelijk eenige g fchei.keii of .voorde» len ont

vangen en aannemen, of door hünre vrouwen of naheftaan-

den doen of laten ontvangen en aannemen, zullen, naar de

omftandigheid en het gewigt der.zake, geftraft worden met

fclïavi'itftraf , eerloos-verklaring, bnnnisfement, niet te bo

vengaande den tijd van zes jaren, of verklaring van vervallen

te zijn van hunne ambten, posten of bedieningen, het zij

met, of zonder verklaring van onbekwaamheid tot eenige

andere.

Art 3C8,

. Die ten voorfchreven' einde vooraf zoodanige .gefchenken

. of voordeden hebben gegeven, beloofd, toegezegd, of r' aar-

op uitzigt gegeven, zullen met eerloos-verklaring en bannis-

fement, niet ,te' bovengaande den tijd \an zes jaren, ofmet

een van beiden geftraft worden , naar de omftandigheden.

Art. £09.

Ambtenaren , die op voorfchreven wijze , wegens onver-

fchillige, geoorloofde^ pf zelfs pligtmatige daden, nalatingen

of diredtiën , of. ook zonder eenig bepaald oogmerk of be

trekking, eenige gefchenken of voordeden ontvangen , of eenige

belofte, toezegging r of voornitzigt daarvan aannenien , ftrij-

dig 'tegen het verbod in hunne inftruftiën , of andere hen ver

bindende bepalingen vervat, zuljen verklaard worden verval

len te zijn van hun ambt, post, of bediening.

TWEEDE HOOFDSTUK.'."

VAN MISBRUIK VAN MAGT EN KNEVELARIJ.

Ambtenaren, die, .tex kwader trouw en uit ongeoorloofde

inzigten, hunne magt "misbruiken, om iemand eenig nadeel

of ongemak toe te brengen , zullen geftraft worden , naar de

omftandigheden, met fchavotftraf , gevangenis of bannisfe-

ment, te zamen of afzonderlijk, niet te boven gaande, den

rtijd van twaalf jaren.

:,.••..).: • . • Art ju.

( . .Dit wei niet ter kwader trouw , m»ar nogtans zonder eetn-

iw ge
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ge wettige reden, en blijkbaar tegen de voorfchrifteri van

hunne inftruclie , of tegen den aard en pligten van hun ambt,

iemand geweld aandoen, of merkelijk nadeel toebrengen, zul

len geiiraft worden met bannisfement , niet te bovengaande dea

tijd van vier jaren, of vervallen verklaard van hunne amb

ten , posten of bedieningen , het zij met of zonder verklaring

van . onbekwaamheid tot eenige andere, en met of. zonder ,,hij-

voeging van geldboete , niet hooger dan twee duizend guldens.
.. • Art. 312. . ;'n . . ?

Ambtenaren, die kennelijk daar toe ongeregtigd zijnde,

eenige voordeden, gefchenken of betalingen vorderen. ..voor

verrigtingen of dienden tot welke . zij. ambtshalve «erpüac

zijn, of die zoodanige verrigtingen of dienften weigeren' aan

degenen die zulke voordeelen , gefchenken of ' betalin^n

niet 'goedvinden te geven of te doen, gelijk ook die.,, alzoo

eenige meerdere voordeelen of betalingen vorderen , dan hun,

volgens hunne inftrucliën of andere vooifchriften toekomt,

znllen vei klaard worden vervallen te zijn van hunne a;nbtcn,

posten of bedieningen. "•.

Art. 313. .r;. 1 :••1: '.' ..1 «• .j.

Ontvangers, gaarders, of die gcfteld zijn om eenigerhande

lasten, tollen of andere ongeldtn intevorderen , het zij groot of

klein, en onder welke beraming zulks Oik zoude mogen we

zen, ter kwader trouw en ten voordeele van zich zelven ofan

deren, meerder afeifchende dan dezelve lasten, tollen, of on-

.gelden bedragen, .zullen geitrafc worden met te pronk ftaan

op het fchavot, of bannisfement, niet te bovengaande den tijd

van zes jaren. *..„.• :.:..(: •

DERDE HOOFDSTUK*

. •• * * ; „ *, , ï ... 1 .,.*'* ~ " , ". . z\ f .

VAN OPZETTELIJKE ONTROUW. ' . ;

. '.•'»1.

*•'* ;•• 1 « . '. • • • . •'

Art. 314. ,

. Ambtenaren, aan welke de 'ontvangst, beheering, bewa

ring of eenig toezigt óver gelden of goederen is toebetrouwd,

zich fchuldig makende' aan ontvreemding of verduistering der-

zeive, ten voordeele van zich zelve oï van anderen, zullen

geftraft worden met geelèling , langdurige gevangenis en ban

nisfement voor altijd uit het koningrijk..

De geringheid der waarde zal nogtans de, ftraffe in dezen mo?

gen doen verligten.

. ' - 315.

Op gelijke wijze zullen geltraft worden ambtenaren , dïe>blj

het



het doen van rekeningen, verantwoordingen of rapporten, ter

kwader trouw eeriige inftrumenten achter houden, ontvangften

van gelden of goederen verzwijgen , of valfche of verzwaarde

uitgaven in rekening brengen.

Art. 316.

Ambtenaren, die gelden, waarvan de ontvangst, behee

ring, bewaring of toezigt hun is aanbetrouwd, heimelijk 1 er

leen nemen , aan anderen rer leen geven , of tot bijzonder ge

bruik van zich zeiven of van anderen bezigen, zullen, wan

neer zij buiten ftaat zijn dezelve ter behoorlijker tijd op ta

leggen, op gelijke wijze, als in de voorgaande artikelen van

dit hoofdftuk bepaald is, geftraft worden.

Wanneer dezelve al tot deze oplegging in ftaat zijn , zullen

zij nogtans vervallen verklaard worden van hunne ambten,

posten , of bedieningen.

Art. 317. . .

Ambtenaren , die , opzettelijk en voorbedachtelijk ter kwader

trouw, de hun opgelegde, of wegens den aard der zake ken

nelijk vereischte geheimhouding verbreken , het zij door mon

delinge of fchriftelijke mededeeling, het zij door het afgeven ,

of laten zien of lezen van geheimè ftukken , zullen met het

zwaard over het hoofd , of eerloos-verklaring en bannisfement

uit het koningrijk of ander, niet te boven gaande den tijd van

tien jaren , geltraft worden.

Die de voorzeide daden plegen door merkelijke fchuld , on-

voorzigtigheid of onachtzaamheid , zullen , naar het gewigt en

belang der zake, verklaard worden vervallen te zijn van hunne

ambten, posten of bedieningen , of geftraft worden met geld

boete, niet te boven gaande de fom van zes honderd gul

dens. , • .

Art. 318.

Reg-ers, die, uit gunst of ongunst, de belangen van eeneder

partijen bevorderen of tegengaan , of hunne ftemmen uitbren

gen uit vriendfehap , haat , nijd , vijandfehap of belang ; gelijk

ook regrers of openbare aanklagers, en hunne onderhoorigen ,

die uit gelijke oorzaken het onderzoek naar gepleegde misdaden

teger gaan, een gegeven bevel tot gevangenneming verijdelen , of

die daarentegen alzoo onregtmatige daden plegen , bevorderen

of voorïtaan, zullen met eerloos-verklaring en bannisfement,

niet te boven gaande den tijd van acht jaren, geftraft worden.

Art. 319.

Met eerloos-verklaring en gevangenis of bannisfement, te za-

men of afzonderlijk , den tijd van acht jaren niet te boven

gaande , zullen geftraft worden gevangen-bewaarders , en der

gelijke bedienden, die, voorbedachtelijk, gevangenen, gearr.es-

»
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teefden * of andere bewaarde perfonen verlo.*fcn of latërj o^U

vlugteh. *
üie, door merkelijke fchuld , onvoorziztigheid of onixcr "f>

zaamheid, Oorzaak zijn van zoodanige ontvlugting, «Ji_iHejj

vervallen verklaard worden van hunne bedijningen , of geCti'&rt

worden met geldboete, niet te boven gaande de foni van tvveef

honderd guldens^

Am 32b*

Ambrenaren, die, ten nadeele van anderen» of ter be|dgïrfg

van eigen voordeel , voorbedachtcüjk , valfehe onderrigring.orl

en verkeerden raad geven, zullen geftraft worden met eerlo<.»s.

verklaring en bannisi'ement , niet te bovengaande den tijd vaxl

twee jaren.

V I E R D Ë HOOFDSTUK*

Algemeens bepalingen..

Art. 321.

Wanneer twee of meer artikelen vdn dezen titel np het rrë'-

gane misdrijf van eenig ambtenaar mogten ;toepasfelljk zijn

zal hetzelve naar die allen beoordeeld en geftraft worden.

Art. 322.

De misdrijven van ambtenaren « in dezen titel uitrecJrükff

gepaard gaande met duidelijke en voorbedachte ic bending' vart

den gedanen ambts-eed, zullen mede als zoodanig beoordeeld

en gertraft worden*

De misdrijven van ambtenaren of andere perfonen j in dezéti

titel opgenoemd , met andere misdaden gepaard gaande, zullerf

al mede als zoodanig beoordeeld en geftraft worden.

Art. 324..

Ambtenaren , zich in hunne betrekking fcholdig makende a'ü'ri.

dndere misdaden dan welke bij dezen titel zijn opgenoemd,. of

Kunne betrekkingen daartoe op eenigerlei wijze misbruikende #

nullen , voor zoo verre bij de wet aan de regters eenige keuze?

cf ruimte van ftraffen is overgelaten, in het algeoieen zwaardeï

dan anderen geftraft worden.

Arr. 325.

Ambtenaren, die, ter kwader trouw eh ten einde de mis" la-

een van andere perfonen te berrunftigeni opzettelijk ridtlafen?

dezelve te beletten , niettegenftaandc zij zulks klatoblHkeTffjf

konden en verpligt waren te doen,,züllen v'oor tffëdepHerig,

daaraan gehouden, en, naar gelang der onjfta'ndlgfctfcJéR j evej*

*ls de bedrijvers zelve gettraït wordenv



DRIE-E N-TfflNTIG S TE TlTE L.

VAN ONNATUURLIJKE ONTUCHT.

Art. 326.

Die zich fchuldig maken aan het plegen van onnatuurlijke

ontucht met menfchen of beesten , zullen geftraft worden met

langdurige gevangenis , in een afzonderlijk vertrek , afgefchei-

den van alle andere perfoneri , en bannisfement vDor altijd uit

het koningrijk.

Art. 327.

Op gelijke wijze zullen geftraft worden , die , willens en we

tens , hunne huizen of woningen tot het plegen dezer misdaad

leenen.

Art. 328.

Die door dwang, misbruik van gezag of door merkelijke

verleiding andere onfchuldige perfonen aan deze misdaad deel

achtig maken , of daar toe aanzetten , zullen , naar gelang der

omftandigheden , met den ftrop , of met geefeling, brand

merk , langdurige gevangenis als voren gewijzigd . en bannis-

fement voor altijd uit het koningrijk geftraft worden.

FIER-EN-TIVINT1GSTE TITEL.

VAN BLOEDSCHENDIGE EN ANDERE ON

EERBARE GEMEENSCHAP.

Art. 329,

Ouders en kinderen , of verdere afftammelingen , te zamen

trouwende, of onderling vleefchelijke gemeenfehap plegende,

zullen met geefeling , langdurige gevangenis en bannisfement

voor altijd uit het koningrijk geftraft worden.

Art. 330.

Schoon- of ftief-ouders , en dezer fchoon- of ftiefkinderen",

deze misdaden bedrijvende, zullen geftraft worden met lang

durige gevangenis en bannisfement, voor altijd uit het ko

ningrijk.

Art. 331.

Op gelijke wijze zullen geftraf worden broeders en zusters,

het zij van geneden ofvan halven bedde, welke zich aan de

vooifchreven misdaad fchuldig maken.

. Art. 332.
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nrt. 332.

Die met hun broeders ofzusters afftammelingen , zoo als oöfc

die met een broeder of zuster van iemand hunner ouders of

voorouders trouwen of vleefchelijke gemeenfchap plegen , zul*

len voor de eerde reis geftraft worden met bannisfement , niet

te bovengaande den tijd van zes jaren , en , zich daarna op r.ieuvV

aan deze misdaad fchuldig makende, met bannifement voor al

tijd uit het koningrijk.

Art, 333.

Het zal peen onderfcheid maken, of de betrekkingen tus*

fchen de in dezen titel genoemde perfonen uit echte of on»

echte geboorte vooitfpruiten.

F IJ F-E N.TWIJSTïGSTE TlTELi

VAN DUBBEL H Ü W E L IJ K.

**ri• 331 .

Ëen gehuwd man of gehuwde vrouw, die, gedurende het

beftaan van zijn of haar huwelijk , een ander aangaat met eerï

ongehuwd perfoon , zal geftraft worde;i met eerloos vei klaring

en gevangenis , niet te bovengaande den tijd van zes jaren.

Art. 335.

Een ongehuwd man, die met eene vrouw, welke hij wist

gehuwd te zijn, een huwelijk aangaat, zal geit; aft worden

met eerloos.verklaring, en gevangenis of bannisfcnicnt , te za.*

men of afzonderlijk, niet te bovengaande den tijd van vier

jaren.

Art. 336.

Eene ongehuwde vrouw, met een' man, dien zij wist ge

huwd te zijn, een huwelijk aangaande, zal geftraft worderi

met eerloos-verklaring en bannisfement, niet te bovengaande

den tijd van vier jaren.

Art. 337.

Man en vrouw, beiden door een vroeger huwelijk aan an

deren verbonden zijnde, en, gedurende ':et beftaan daarvan 4

inet elkandercn tron wende , zullen geftraft worden met eer

loos-verklaring , langdurige gevangenis en bannisfement.

Art. 338

Die zich ten derden of meermalen , gedurende het beftaan

tan vroegere imvvelijk'"n, met anderen in den echt verhinden,

zullen , zonder onderfcheid der hier bovengemelde gevallen ,

E a ge«
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&eftra<t worden met geefeling, langdurige gevangenis en bannis-

feinent voor altijd uit het koningrijk.

Art. 339.

Die, om tot zoodanige tweede of derde huwelijken te ge

raken , zich bediend hebben van valfche of vervalschte bewijs-

ftukken , zullen mede als fchuldig aan valschheid geftraft

worden.

ZES-EN-TfFINTIGSTE TITEL.

VAN OVERSPEL.

Art. 340.

Een gehuwd man en eene gehuwde vrouw , te zamen over

fpel bedrijvende, zullen beiden geftraft worden met gevange

nis of bannisfement, te zamen of afzonderlijk, niet te boven

gaande den tijd van acht jaren.

Art. 341.

Eene gehuwde vrouw , met een ongehuwd man overfpel be

drijvende , zal geltraft worden met bannisfement , niet te bo

vengaande den tijd van zes jaren.

Art. 342.

Een gehuwd man , die niet eene ongehuwde vrouw over

fpel pleegt, zal geftraft worden met bannisfement , niet te

bovengaande den tijd van drie jaren. .

Art. 343.

Een ongehuwd man, overfpel begaande met eene vrouw, die

hij wist gehuwd te zijn , 'zal geftraft worden met bannisfe

ment, niet te bovengaande den tijd van vijfjaren.

Art. 344.

Eene ongehuwde vrouw, overlpel bedrijvende met een' man,

dien zij wist gehuwd te zijn, zal geftraft worden met bannis

fement , uiet te bovengaande den tijd vaa een jaar.

ZEVEN
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ZEVEN-EN-TWINTIGSTE TITEL.

VAN ONTBERING DOOR GEWELD OF LIST

EN VAN KOPPELARIJ.

EERSTE HOOFDSTUK.

VAN ONTBERING DOOR GEWELD.

' Art. 345.

Die eene vrouw, weduwe, of jonge dochter door geweld

en dwang verkrachten , ofmet dezelve , tegen haren wil en dank ,

vleefchelijke geineenfchap plegen , zullen , naar mate van het

gepleegde geweld en andere omftandigheden , met den lirop ,

zware fchavotftraf, langdurige gevangenis en baunisfement

uit het koningrijk of ander geftraft worden.

Art. 346.

Voogden, leermeesters, opzigtsrs, verzorgers of anderen ,

deze misdaad plegende , aan perlönen onder hun toevoorzigt

of bewaring gefteld, en welker kuischheid zij alzoo door eeni-

ge naauwe betrekking bijzonderlijk verpligt waren te eerbiedi.

gen , moeten in het algemeen zwaarder dan anderen geftraft

worden.

Art. 347.

Insgelijks zullen zij in het algemeen zwaarder dan anderen ge

ftraft worden , die deze misdaad plegen aan een meisje , nog

niet tot huwbare jaren gekomen.

Art. 348.

Die deze misdaad bedrijven aan ontuchtige vrouwspeTfnnen ,

zullen geftraft worden met gevansenis of bannisfement, te

zamen of afzonderlijk, niet te boven gaande den tijd vsn drie

jaren , ten zij daarbij hoogstgewelddadige middelen gebezigd

waren.

TWEEDE HOOFDSTUK.

VAN ONTEERING DOOR LIST,

Art. 349.

Die eene eerbare jonge dochter of weduwe door bedri»-

gelijke voorgevens tot hetplegen van vlaefchclijke gemeenfehaf»

brenger* , of doer list onteeren , zullen geftraft worden met

E 3 g.
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gevangenis. of bannisfement, te zamen of afzonderlijk, niet te

boven gaande' den tijd van vier jaren.

Art. 350,

Die alzoo dezulken onteeren , welker kuischheid zij uit eenjse

paauwe betrekking behoorden te eerbiedigen, zullen geftraft

worden inet langdurige gevangenis en bannisfement.

• , Art- 35t,

Onteeiirig van een meisje , nog niet tot huwbare jaren geko

men, zonder geweld gepleegd, zal ook, wanneer daartoe

geene bijzondere list gebezigd is, met langdurige gevangenis

en bannisfement gellraft worden.

DERDE HOOFDSTUK.

VAN KOPPELARIJ.

Art. 352.

Die hunne eigene vrouwen , eigene of andere onder hunne

bewaring gefielde dochteren tot het bedrijven van ontucht

verleiden en overgeven , zullen geftraft worden met geefeling , ge

vangenis en bannisfement , te zamen of afzonderlijk , niet te bo

vengaande den tijd van twaalf jaren.

Art. 353.

Die op eenige andere wijze eerbare jonge dochters, wedu

wen , of getrouwde vrouwen tot het bedrijven van ontucht

aanzetten en verleiden, zullen geftraft worden met gevangenis

of bannisfement , te zamen of afzonderlijk , ' niet te boven

gaande den tijd van twaalf jaren.

ACHTEN-TWINTIOSTE TITEL.

VAN SCHAKIN G.

Art. 354.

Die eene minderjarige jonge dochter, met haren wil, doch

tegen dien van have ouders, of voogden , fchaken, het zij met

oogmerk om dtzen tot toeftemmen in hun huwelijk te nood

haken, het zij om de jonge dochter te onteeren,. zullen, wan

neer de vervoering is ve ^ezeld geweest met eenig geweld ,

Utn de perfonen pf woningen der ouders , voogden of andere

op
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I

opzieners, geftraft worden met bannisfement , niet te boven-

gaande den tijd van drie jaren , ten zij het gepleegde geweld

zelve volgens andere voorlchriften van dit wetboek zwaarder

ftraffe vereischt.

Art. 355.

Die zoodanige perfonen fchaken , welke onder hunne bewa

ring of opzigt gefield waren, hoezeer daarbij geenerlei geweld

hebbe plaats gehad , zullen' geftraft worden met gevangenis of

bannisfement , te zamen of afzonderlijk , niet te boven gaande

den tijd van acht jaren-

Art. 356.

Die een meisje, onder de vijfcien jaren oud * fchaken, zullen

geltraft worden met gevangenis of bannisfement , niet te bo

vengaande den tijd van zes jaren.

Art. 357.

Die, willens en wetens, tot eenige fchaking helpen of me

dewerken, of de gefchaakte verbergen, zullen geftraft wor

den met bannisfement, niet te bovengaande den tijd van drie

jaren , ook in die gevallen , waarin tegen den fchaker zeiven gee-

ne ftraf zoude kunnen plaats hebben.

Art. 358.

De voorfchriften , in dezen titel vervat , zullen geenszins (trek

ken , om te verminderen de ftraffen , in dit wetboek gefteld op

grove en geweldige beleedigingen , wanneer de fchaking in eenig

bijzonder geval daarmede mogt zijn gepleegd.

NEG EN-EN-TWINTIGSTE TITEL.

VAN HET BEWIJS DER MIJDADEN.

Art. 359.

Niemand kan wegens misdaad of overtreding veroordeeld wor

den, ten. zij duidelijk blijke, dat het bedrijf, hetwelk hem

wordt toegerekend, waarlijk heeft plaats gehad, en dat hij

daaraan fchuldig of medepligtig is.

Art. 360.

Beide deze zaken moeten naar vereisch van het regt , ten

genoegen van de regters , volkomen en ontwijfel'iaar bewe

zen zijn; op bloote vermoedens of onvolkomen bewijs mag

niemand veroordeeld wordeB.

Art. 361.
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Art, 361,

\\cttige bewijsmiddelen zijn;

j», Qet.uigeq,

ft0, Schriftelijke inftrumenten,

3P. Aanwijzingen,

4°, Bekentenis,

Boae bewijsmiddelen kunnen, zoo wel op zich zelve af,

ponrtei Jijk , als onderling vereejiigd, tot daarftelling van reg»

tejll,ke ztkcrhtid dienen,

EERSTE HOOFDSTUK,

VAN GETUIGEN,

Art. 36a.

Tot een volkomen bewijs door getuigen, wordt ten min..

Oen vereischt de. overeenfi emmende en beëedigde verklaring

Van twee bevoegde en otibefproken peifonen omirent het

geen . zij zelve gezk.n , gehoord en ondervonden hebben, en

§Jzüq bekictd met goede redenen van wetenfehap.

Art. 363.

Onbevoegde' of min bevoegde getuigen zijn :

|% Allen, die in burgerlijke zaken voor onbevoegd of min

bevoegd gehouden worden om getuigenis te geven ,

het zij in het algemeen, of in fommige zaken, of tea

jaste van ibmtnige perfonen,

i?» Die den ouderdom van twintig jaren niet ten vollen be

reikt hebben. . . .

Art, 36+.

£ij, die in eenige openbare ambten, posten of bedieningen

geplaatst zijn, verdienen in het algemeen geloof, ten aanzien

yau het ggên hun in hunne betrekking is wedervaren.

Art 365, . •

Alla getuigenis kan door tegenbewijzen nietig , of uit hoofde

fpi j»efcu)g of audere omftandighetjen verzwakt worden.

Art. 366,

r
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Art. 366,

Van de verpligting tot het geven van getuigenis worden

vrijgefteld allen , die in burgerlijke zaken zich daar van kunnen

veiïchoonen.

Art. 367.

Over het algemeen moeten de rtgters met de meeste naauw.

keurigheid nagaan, of ook de getuigen eenige beweegredenen

hebben om de zaak op deze of gene wijze voortedragen; zij

moeten voorts uit de levenswijze, de zeden, den ftand der

getuigen, hunne wijze van voordragt, en alle andere omftan

digheden , derzelver geloofwaardigheid beoordeelen.

TWEEDE HOOFDSTUK,

VAN SCHRIFTELIJKE INSTRUMENTEN,

Art. 368.

Schriftelijke inftrumenten kunnen tot bewijs der misda

den dienen;

j°. Wanneer de misdaad in het vervaardigen, teekenen, '

gebruiken of misbruiken der inftrumenten gelegen is.

»°. Wanneer daaruit, het zij op zich zelve genomen , of

met andere omftandigheden vereenigd, blijkt dat 'er

misdaad gepleegd is„

1 '

Art, 369.

De voorfchriften omtrent de onderfcheiden kracht van open

bare en bijzondere fchriftelijke inftrumenten in burgerlijke za

ken moeten ook in het bewijs der misdaden worden in acht

genomen.

DERDE HOOFDSTUK.

VAN AANWIJZINGEN,

Art. 370'.

Door aanwijzingen of indiciën worden verftaan alle daden ,

Zaken, gebeurtenisfen of omftandigheden, uit welker befraau

en overeenftemming kan worden opgemaakt, dat, op Welke

wijze, en tot hoedanigen trap misdaad gepleegd is, of wie

dezelve bedreven heeft.

E 5 Art. 371.
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Art. 371.

Het beftaan dezer aanwijzingen moet op zich zelve bewezen

2ijn, het zij door eigen onderzoek of bezigtiging , bij de regters

gedaan , door het berigt van deskundige en daartoe bevoegde

perfónen , door getuigen , door fchriftelijke inftrumenten , of door

de erkentenis van den befchuldigden , naar den aard der zake.

Art. 372.

De beoordeeling, welke kracht van bewijs de beftaande aan•

wijzingen in elk bijzonder geval hebben, wordt aan de be

scheidenheid der regters overgelaten. Derzelver geweten

wordt op het ernftigst belast met het in achtnemen van de al

ler uiterfte zorgvuldigheid en naauwkeurigheid in dit onderzoek.

VIERDE HOOFDSTUK.

VAN BEKENTENIS.

Art. 373.

Eene bekentenis, door den befchuldigden voor de regters af

gelegd, en vergezeld van eene bepaalde en naauwkeurige opga

ve van zekere omftandiglieden , welke ook in liet algemeen• ,uit.

andere bewijsmiddelen bekend zijn , of daarmede overeenïte'm-

men , kan een volledig bewijs van fchuld opleveren.

Art. 374. .,„

Eene bloote bekentenis , door geenerlei van elders bekende

omftandiglieden bevestigd, is nimmer ' genoegzaam om iemand

ter fbaffe te veroordeelen.

Art. 375.

De herroeping eener bekentenis maakt, dezelve niet krachte

loos , ten zij die herroeping op aannemelijke redenen gegrond

DEK*
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DERTIGSTE TITEL.

VAN HET OPHOUDEN DER STRAFFEN.

EERSTE HOOFDSTUK.

VAN DOOD OF AANHOUDENDE ZINNELOOSHEID

DES BESCHULDIGDEN OF VEROORDEELDEN.'

Art. 376.

- Alle ftrafvordering houdt op ten aanzien van hen, die over'

leden zijn , vóór dat eenig vonnis ten hunnen laste is uiige-

fproken.

Art. 377.

Door den dood des veroordeelden na het uitfpreken van het

vonnis vervallen alle zoodanige ftraffen of gedeelten derzelve,

welke uit hunnen aard niet meer uitvoerlijk zijn.

Art. 378. :

Zinneloosheid, den veroordeelden, na het uitfpreken van het

vonnis, aangekomen, en vervolgens bijgebleven, doet de uit»

voering der ftraffen vervallen , uitgezonderd de betaling vin

geldboeten.

TWEEDE HOOFDSTUK.

VAN VERJARING,

* t . * '

Art. 379;

. Alle ftrafvordering houdt op door verjaring, volgens de be

palingen , welke in dit hoofdltuk zullen worden voorgefchre-

ven.

Art. 380.

De tijd van verjaring vangt aan Van het oogenblik dat de

misdaad bedreven is, en blijft ongeftoord voortloopen. zoo

lang de perfoon, welke fchuldig mogt zijn aan het misdrijf,

niet is in regten betrokken.

Art. 381.

Door verloop van een geheel jaar zal vervallen het tuchti

gen wegens misdaden of overtredingen , bedreven door kinde

ren beneden de vijftien jaren oud zijnde.

Art. 38».

Door verloop van vijf jaren zal vervallen alle ftrafvordering

we-

- • ••. ">•-. k" *, * ^ . 5
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wegens misdaden of overtredingen, begaan door jonge lieden

beneden de achttien jaren oud ziinde.

Art 383.

De verjaring, in de twee voorgaande artikelen vastgefteld ,

zal geenszins te ftade komen aan die geneu , welke, zelve. ouder

in jaren zijnde, tot de misdaden of overtredingen van 'kinde

ren of jonge lieden bevorderlijk zijn geweest , of daaraan heb

ben deel genomen.

Art. 384.

Door verloop van vijf jaren zaj insselijks vervallen alleftraf-

vordering wegens de navolgende mis Jaden:

1, Doodilag of m.inflag , verminkingen, verwondingeu ,

kwetficgen of andere beledigingen, door het overtreden

der grenzen van noodweer, zonder blijkbaren moedwil,

gepleegd of toegebragt.

3. Afdrijving der vrucht.

3. Het verlaten van kinderen.

' 4. Hoon en laster,

5. Ontvreemding van goederen , zonder oogmerk van

. voordeel, uit baldadigheid gepleegd.

<3. Befchadigingen van weinig belang , of aan goederen

vnn weinig waarde, of zonder zeer booze inzigten in

dronkenfehap of dartelheid gepleegd.

7. Overfpel.

8. Schaking.

Art. 385.

Nog zal door verloop van vijf jaren vervallen alle ftrafvor-

deriiig wegens misdaden en overtredingni , op welke bij dit

wetboekgeen zwaarder itraffe , dan baunisfement of geldboete

is gelteld , ot aau de regters overgelaten.

Art. 3K6-.

Door verloop van tien jaren zal vervallen alle flxafvordering

wegens de navolgende misdaden, voor zoo verre dezelve in

de omfchiïjvpng van het voorgaande artikel niet zijn be

grepen :

x. Het te vondeling leggen van kinderen, zonder oogmerk

van moord. : . ..rf •

a. .Tweegevecht.

3. Bedreiging van brandftichting.

4. Het befchadigetr van goederen , geen waterweringen.

5. Vervallching van echte munt.

6. Misdadige bankbreuk. • . .

7. Bloedfchendinge.en andere oneerbare gemeenfehap. 11

S. Koppelarij.

Art. 387.
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Nog zal door verloop van tien jaren vervallen alle ftraf-

vordering wegens misdaden of overtredingen, op welke bij

die wetboek geene zwaardere ftraffen , dan van eerloos-verklaring

of gevangenis , zijn gefteld , of aan de regters overgelaten ,

voor zoo verre daarin , uit hoofde der voorgaande bepalingen ,

geene kortere verjaring plaats heeft.

' Art. 388.

In alle andere misdaden , zal de ftrafvordering vervallen door

verloop van vijftien jaren.

Art. 389.

In moord alleen wordt vastgetteld , dat de genen, die daar

aan fchuldig zijn , ook na verloop van vijftien jaren mogen in

regten betrokken worden, en als dan, in plaats van andere

ftraf , voor altijd zullen gebannen worden uk het koningrijk.

Art. 390.

De onderfcheiden tijden van verjaring , bij dit hoofdftuk

vastgefteld, zullen ook toepasfelijk zijn op misdaden en over

tredingen , vóór het invoeren van dit wetboek bedreven , en

volgens vorige wetten nog niet verjaard zijnde.

Art. 391.

In het onderzoek naar gepleegde misdaden en ten aanzien

van het ftraffen derzelve, zullen de openbare aanklagers en

regters ambtshalve op de verjaring moeten, acht ' geven ,

alware het dat dezelve door den befchuldigden niet wierd

ingeroepen.

DERDE HOOFDSTUK.

YAN GRATIE, ABOLITlÉ EN REMISSIE VAN STRAFFEN.

Art. 392.' t

Strafvordering kan vervallen, en de uitvoering der ftraffen

kan worden voorgekomen of nphouden, door de uitoefening

van het regt van gratie , abolitie of van remisfie van ftraffen ,

aan den Koning toekomende.

Art. 393.

Wanneer gratie of remisfie van ftraffen Hechts bepaaldelijk

verleend is, met opzigt tot eene zekere ftraf in het bijzouder,

en met overlating der nadere beoordeeling aan de regters,

zullen dezelve daarin moeten volgen dezelfde regels , als in

den

/
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den titel van de ftrafen? in geval van veiligting uit hoofde

van verzachtende omftandigheden , zijn voorgefchreven.

Art. 394.

Geene kwijtfc helding van ftraffen, of vermindering van deri

tijd van gevangenis of bannisfement , bij de vonnisfenbepaald t

zal bij eenige regters mogen verleend worden.

I t

Het tegenwoordig Befluit zal worden gepubliceerd,

en in het Bulletin der wetten geïnfereerd.

I I I.

Onze Minister van Juftitie en Politie is belast met

de executie van het tegenwoordig Befluit.

Gegeven in ons Koninklijk Paleis te Amfterdam^

den 3iften December van het jaar 1808, en van onze

Regering het derde. ;

. LODEWIJK.

De Minister van Juftitie

en Politie ,

C. F. van MAANEN.

REGIS
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