
Bijlag-u. [110. 1-2.] 
Wetboek van Strafregt. 

Tweede Kamer BIZ. 

[11©. 1.] 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

MIJNE HEERBN! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ont. 
werp van wet tot vaststelling van een Wetboek van 
Strafregt. 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het wetsont-
werp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede, Mijne Heeren! bevelen Wij U in Godes 
heilige bescherming. 

's Graveuhage , den 22sten Februarij 1879. 

W I L L E M . 
Aan 

de Tweede, Kamer der State n-Q ener aal. 

[HO. 2.] 
ONTWERP VAN WET. 

W I J WILLEM I I I , ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen 
te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het 
noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Strafregt vast te 
stellen; 

Zoo is het dat Wi j , den Raad van State gehoord en 
met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goed-
gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan 
bij deze, vast te stellen de navolgende bepalingen, welke 
zullen uitmaken het 

WETBOEK VAN STRAFEEGT. 
EERSTE BOEK. 

ALGEMENE BEPALINGEN. 

TITEL I. 

Heerschappij der strafwet. 

Art . 1 . 

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan 
voorafgegane wettelijke strafbepaling. 

Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop 
het feit gepleegd is , worden de voor den vervolgde gun-
stigste bepalingen toegepast. 

Art. 8. 

De nederlandsche strafwet is toepasselijk op ieder die 
zich binnen het rijk in Europa aan eenig strafbaar feit 
schuldig maakt. 

Art. 3 . 

De nederlandsche strafwet is toepasselijk op ieder die 
zich buiten het rijk in Europa aan boord van een neder-
landsch vaartuig aan eenig strafbaar feit schuldig maakt. 

Art. 4 . 

De nederlandsche strafwet is toepasselijk op ieder die 
zich buiten het rijk in Europa schuldig maakt : 

1°. aaneen der in de artikelen 99—103, 113 en 117—119 
omschreven misdrijven; 

2°. aan eenig misdrijf ten opzigte van rijksmuntspecien, 
rijksmuntpapier, rijksbelasting", rijkspost- of rijks-
telegramzegels of rijksmerken; 

3". aan valschheid hetzij in schuldbrieven of certificaten 
van schuld van den nederlandschen staat of van 
eene nederlandsche provincie, gemeente of openbare 
iustelling, hetzij in de tot een dezer stukken be-
hoorende talons, dividend- of rentebewijzen, of in 
de bewijzen in plaats van deze stukken uitgegeven; 

4°. aan een der in de artikelen 295, 290, 435 , 436, 
439—441, 444—462 en 464—4C9 omschreven mis-
drijven; 

5°. aan eene der in de artikelen 526, 527 en 529 om-
schreven overtredingen. 

Art. .V 

De nederlandsche strafwet is toepasselijk op: 

1°. den Nederlander die zich buiten het rijk in Europa 
schuldig maakt aan een der misdrijven, omschreven 
in de Titels I , I I , I X , X en XI van het Tweede 
Boek, benevens in de artikelen 124, 125, 154, 171, 
177, 179, 181, 183, 185, 227, 2 4 6 - 2 4 8 , 258, 
294, 297, 437, 438, 442 en 443; 

2°. den Nederlander die zich buiten het rijk in Europa 
schuldig maakt aan eenig misdrijf tegen of ten 
nadeele van een Nederlander; 

33. den Nederlander die zich buiten het rijk in Europa 
tegen of ten nadeele van een vreemdeling, en den 
vreemdeling die zich aldaar tegen of ten nadeele 
van een Nederlander schuldig maakt aan een der 
misdrijven, omschreven in de Titels X I X , XXIII 
en XXIV van het Tweede Boek benevens in de 
artikelen 257 , 262—268, 2 7 3 - 2 7 7 , 2 9 8 - 3 0 0 , 
3 0 2 - 3 0 5 , 308, tweede lid, 324, tweede en derde 
lid, 325, tweede en derde lid, 326, 327, 328, 
tweede en derde lid, 336—339, 354, 356, 368, 370, 
371 , 373 , 383 , 463 , 471 en 472; 

4°. den vreemdeling die zich buiten het rijk in Europa 
tegen of ten nadeele van een Nederlander schuldig 
maakt aan een der misdrijven omschreven in Titel 
IX van het Tweede Boek benevens in de artikelen 
171, 3°., 177, tweede lid, 179, 3°., 181 , 2° . , 183, 
3°., 2 4 6 - 2 4 8 en 258. 

Art. 6 . 

De nederlandsche strafwet is toepasselijk op hem die zich 
buiten het rijk in Europa schuldig maakt aan een der mis-
drijvën, omschreven in Titel XXX van het Tweede Boek. 

Art . 7. 

De nederlandsche strafwet is toepasselijk op ieder die zich 
buiten het rijk in Europa schuldig maakt aan een der in 
de artikelen 168—170 omschreven misdrijven, wanneer óf 
een Nederlander partij in het tweegevecht is, óf partijen 
zich opzettelijk tot het houden van het tweegevecht buiten 
het rijk in Europa hebben begeven. 

Art . 8 . 

De toepasselijkheid der artikelen 2—7 wordt beperkt door 
de uitzonderingen in bet volkenregt erkend. 

TITEL 11 

Straffen. 

Art. 9 

De straffen zijn: 

a. hoofdstraffen: 

1°. gevangenisstraf, 
2°. hechtenis, 
3°. geldboete; 
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b. bijkomende straffen: 

1°. ontzetting van bepaalde regten, 
2*. plaatsing in eene rijkswerkinrigting, 
3*. verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen, 
4*. openbaarmaking van de regterlijke uitspraak. 

Art. ÏO. 

De gevangenisstraf is levenslang of tijdelijk. 
De duur der tijdelijke gevangenisstraf is ten minste zes 

acbtereenvolgende dagen en ten hoogste vijftien achtereen• 
volgende jaren. 

Zij kan voor ten hoogste twintig achtereenvolgende jaren 
worden opgelegd in de hetzij afzonderlijk , hetzij gezamen-
lijk voorkomende gevallen waarin levenslange en tijdelijke 
gevangenisstraf ter keuze van den regter zijn bedreigd, 
en waarin wegens strafverhooging ter zake van zamenloop 
van misdrijven, herhaling van misdrijf of het bepaalde bij 
artikel 54 de tijd van vijftien jaren wordt overschreden. 

Art. I I . 

Gevangenisstraf van drie jaren of minder wordt geheel, 
gevangenisstraf van langeren duur gedurende de drie eerste 
jaren in afzondering ondergaan. 

In geval van veroordeeling tot gevangenisstraf van lan-
geren duur heeft de gevangene het regt ook zijnen ver-
deren straftijd geheel of ten deele in afzondering door te 
brengen, onverminderd de bepaling van artikel 12 n°. 3. 

Art . 13. 

De afzonderlijke opsluiting wordt niet toegepast: 

1°. op hen die tijdens hunne veroordeeling den leeftijd 
van zestien jaren nog niet hebben bereikt; 

2°. op gevangenen boven den leeftijd van zestig jaren, 
tenzij op eigen verzoek; 

3°. op gevangenen diedaarvoor.ua geneeskundig onder-
zoek ongeschikt blijken te zijn. 

A r t . 13. 

De gevangenen die hunne straf in gemeenschap onder-
gaan , worden verdeeld in klassen. 

Bij de verdeeling in klassen wordt gelet op den leeftijd 
der gevangenen, op de mate hunner ontwikkeling en op 
hun gedrag. 

De klassen kunnen bij het onderwijs en de godsdienst-
oefeningen worden vereeuigd. 

Art. 14. 

Nachtelijke afzondering geldt, ook voor hen die hunne 
straf in gemeenschap ondergaan, als regel. 

Ten aanzien van de in artikel 12 vermelde personen kan 
van dien regel worden afgeweken. 

Art. 1». 

De gevangene is verpligt tot het verrigten van den hem 
opgedragen arbeid, overeenkomstig de voorschriften ter 
uitvoering van art. 29 gegeven. 

Ar t I S 

De opbrengst van den verpligten arbeid is eigendom van 
den staat. 

Daarvan wordt een gedeelte afgehouden als uitgaanskas. 
Een ander gedeelte kan gedurende den straftijd ten l>e-

hoeve van den gevangene worden aangewend, aan hem 
afgestaan of met zijne toestemming aan zijne betrekkingen 
uitgekeerd. 

De uitgaanskas is onvervreemdbaar. 
Zij wordt den ontslagene bij zijne invrijheidstelling of 

op bepaalde tijdstippen daarna ter hand gesteld. 
Bij zijn overlijden kunnen de erfgenamen daarop geen 

regt doen gelden. 

A r t 1 * . 

Het eerste en het derde lid van artikel 1G gelden ook 
voor hem die de levenslange gevangenisstraf ondergaat. 

Hem kan in geval van gratie, bij het verlaten van de 
gevangenis of op bepaalde tijdstippen daarna, een gedeelte 
der opbrengst van zijnen arneid worden ter hand gesteld. 

Art. 18 . 
De opbrengst van onverpligten arbeid des gevangenen 

is zijn eigendom. 
Zij wordt bij zijne invrijheidstelling geheel ter zijner 

beschikking gesteld , voor zoover zij niet reeds gedurende 
den straftijd ten zijnen behoeve is aangewend, aan hem 
afgestaan of met zijne toestemming aan zijne betrekkingen 
uitgekeerd. 

Art . 1» . 

In de gevangenissen wordt voldoend onderwijs gegeven. 

Art. 2©. 

In de gevangenissen worden godsdienstoefeningen ge-
houden, zooveel mogelijk afzonderlijk voor de onderschei-
dene godsdienstige gezindten. 

Tot bijwoning daarvan wordt niemand genoodzaakt. 

Art . 3 1 . 

De veroordeelde tot gevangenisstraf kan, wanneer hij 
twee derden van zijn straftijd en tevens ten minste een 
jaar in de gevangenis beeft doorgebragt en zich gedurende 
dien tijd door goed gedrag heeft onderscheiden, met zijne 
toestemming voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld. 

Deze invrijheidstelling is ten allen tijde herroepelijk in 
geval de veroordeelde zich slecht gedraagt of in strijd 
handelt met de in zijnen verlofpas uitgedrukte voorwaarden. 

De tijd verloopen tusschen de invrijheidstelling en het 
besluit van herroeping wordt niet in rekening gebragt op 
den duur der straf. 

De gevangenisstraf wordt geacht geheel te zijn onder-
gaan, indien zonder herroeping de straftijd is verstreken. 

Art. 33 . 

De besluiten van voorwaardelijke invrijheidstelling en 
die van herroeping worden genomen door bet hoofd van 
het departement van justitie, de eerste op voorstel of na 
ingewonnen berigt van liet bestuur der gevangenis. 

De aanhouding van den voorwaardelijk in vrijheid ge-
stelde kan in het belang der openbare orde worden be~ 
volen door het hoofd van de gemeentepolitie ter plaatse 
waar hij zich bevindt, onder verpligting om daarvan on-
verwijld kennis te geven aan het departement van justitie. 

Volgt daarna de herroeping, dan wordt zij geacht be-
volen te zijn op den dag der aanhouding. 

Art. 3 3 . 

Het formulier der verlofpassen en de verdere voorscbrif-
ten ter uitvoering van de artikelen 21 en 22 worden vast-
gesteld bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur. 

Art . t * . 

De duur der hechtenis is ten minste een dag en ten 
hoogste een jaar. 

Zij kan voor ten hoogste zestien achtereenvolgende maan-
den worden opgelegd in de hetzij afzonderlijk, hetzij ge-
zamenlijk voorkomende gevallen waarin wegens strafver-
hooging ter zake van zamenloop van misdrijven, herhaling 
van misdrijf of het bepaalde bij artikel 54 de tijd van een 
jaar wordt overschreden. 

Art. 3 * . 

De hechtenis van drie dagen of minder wordt in afzon-
dering ondergaan. 

De hechtenis van langeren duur wordt, ter keuze van 
den veroordeelde, in afzondering of, voor zoover de om-
standigheden het toelaten, in gemeenschap ondergaan. 
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Ar». ï « . 

De urUkele.i 12 en 14 /.ijn ook van toepassing op de 
hechtend*. 

Art . 27. 
# 

De veroordeelde tot heelitenis houdt zich bezig met zoo-
danige» arbeid als liij verkiest, behoudens de voorschriften 
van orde en tucht ter uitvoering vim artikel 29 gegeven. 

Over de opbrengst van dien arbeid heeft hij de vrije 
beschikking. 

Wanneer hij in gebreke blijft zich niet eenigen arbeid 
bezig te houden, kan hij onderworpen worden aan de be-
palingon der .artikelen 15 en lti. 

Art. 2 8 . 

De duur der tijdelijke gevangenisstraf en der hechtenis 
wordt in de regterlijke uitspraak aangewezen door dagen, 
weken, maanden en jaren, niet door gedeelten daarvan. 

Art . 2 9 . 

De inrigting en het beheer der gestichten waar de ge-
vangenisstraf en de hechtenis worden ondergaan , de arbeid, 
het onderwijs en de tucht worden geregeld bij algemeenen 
maatregel van inwendig bestuur. 

Huishoudelijke reglementen voor elk gesticht worden 
door de besturen ontworpen en door den Koning vastge-
steld. Ze zijn algemeen verkrijgbaar. 

Art. SO. 

Geene lijfstraffen worden tot handhaving van de tucht 
opgelegd. 

Opsluiting in eene donkere cel wordt niet opgelegd dan 
voor ten hoogste acht en veertig uren achtereenvolgens en 
met tusschenruimte van gelijken duur. 

Gevangenen die hunne straf in gemeenschap ondergaan, 
kunnen wegens wangedrag afzonderlijk worden opgesloten , 
doch telkens voor niet langer dan eene maand en met 
geene kortere tusschenruimte dan van eene maand. 

Art. 3 1 . 

Het bedrag der geldboete is ten minste een gulden. 
Bij veroordeeling tot geldboete bepaalt de regter dat 

de boete, zoo de veroordeelde haar niet betaalt binnen 
twee maanden na daartoe te zijn aangemaand, wordt ver-
vangen door hechtenis. 

De duur dezer hechtenis is ten minste een dag en ten 
hoogste zooveel dagen als de opgelegde geldboete vijftallen 
guldens bedraagt. Zij kan den tijd van zes maanden niet 
te boven gaan. 

Art. 3 2 . 

De veroordeelde kan, desverkiezende, de hechtenis on-
dergaan , zouder aanmaning of termijn van betaling af te 
wachten. 

Hij is steeds bevoegd zich van de hechtenis te bevrijden 
door betaling van de boete. 

Nadat de uitvoering der hechtenis is aangevangen, be-
vrijdt de betaling van een evenredig deel der boete van 
de verdere uitvoering; dat deel staat in dezelfde verhouding 
tot de geheele boete als het nog te ondergane deel der 
hechtenis staat tot den geheelen duur der hechtenis. 

Art. 3 3 . 

Bevindt de veroordeelde die hechtenis ter vervanging 
van de boete moet ondergaan, zich in een gesticht uit-
sluitend bestemd tot de uitvoering van gevangenisstraf, 
dan kan op zijn verzoek de heelitenis terstond na hetein-
digen der gevangenisstraf in dat gesticht worden onder-
gaan , zonder daardoor van aard te veranderen. 

Art. 3 4 . 

Behoudens het bepaalde bij artikel 35 gaat de gevan-
genisstraf of de hechtenis in den dag der tenuitvoerlegging 
van de regterlijke uitspraak, voor zooveel elk dezer straf-
fen betreft. 

Art. »A. 

De tijd, door den veroordeelde vóót de leuuilvuerlegging 
van de regterlijke uitspraak voorloopig in v.r/.ekerue be-
waring doorgebragt, wordt bij de uitvoering \an de hem 
bij die uitspraak opgelegde tijdelijke gevangenisstraf, heeh-
tenis of geldboete in mindering gebragt , wat de geldboete 
betreft volgens den in artiktd 32 litjmalden maatstaf. 

Bij gelijktijdige veroordeeling tot meer dan eene der 
genoemde straffen heeft de vermindering plaats naar de 
volgorde van artikel 9 « . 

De bepalingen van dit artikel zijn ook toepasselijk in 
geval, bij gelijktijdige vervolging wegens meerdere feiten , 
de veroordeeling wordt uitgesproken ter zake van een 
ander feit dan waarvoor de veroordeelde zich voorloopig 
in verzekerde bewaring bevindt. 

A r t 3 6 . 

De regten waarvan in de bij de wet bepaalde gevallen 
de ontzetting kan worden uitgesproken, zijn: 

1°. het bekleeden van ambten of bepaalde ambten; 

2°. het dienen bij de gewapende inagt ; 

3°. het kiezen en de verkiesbaarheid bij krachtens wet-
telijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen; 

4°. het zijn van raadsman of geregtelijke bewiudvoer-
der en het zijn van voogd of curator over anderen 
dan eigen kinderen; 

5°. de vaderlijke inagt , de voogdij en de curatele over 
eigen kinderen; 

6°. de uitoefening van bepaalde beroepen. 

Ontzetting van leden der regterlijke niagt die hetzij 
voor hun leven, hetzij voor een bepaalden tijd zijn aan-
gesteld, of van andere voor hun leven aangestelde amb-
tenaren geschiedt, ten opzigte van het am bt waartoe zij 
aldus zijn aangesteld, alleen in de gevallen en op de 
wijze bij de wet bepaald. 

Art. 37. 

Ontzetting van het regt om ambten of bepaalde ambten 
te bekleeden en bij de gewapende magt te dienen k a n , 
behalve in de gevallen in het Tweede Boek omschreven, 
worden uitgesproken bij vjroordeeling wegeneeenig anibts-
misdrijf of bij toepassing van artikel 54. 

Art. 3 8 . 

Ontzetting van de vaderlijke inagt en van de voogdij 
en de curatele, zoowel over eigen kinderen als over anderen, 
kan, behalve in de gevallen in het Tweede Boek om-
schreven, worden uitgesproken bij veroordeeling van: 

1°. ouders of voogden die opzettelijk met een aan hun 
gezag onderworpen minderjarige aan eenig misdrijf 
deelnemen; 

2°. ouders of voogden die tegen een aan hun gezag 
onderworpen minderjarige eenig misdrijf plegen, 
omschreven in de Titels XII I , XIV, XV, XVIII , 
XIX en XX van het Tweede Boek. 

Art . 3 0 . 

Wanneer ontzetting van regten wordt uitgesproken, 
bepaalt de regter den duur als volgt: 

bij veroordeeling tot levenslange gevangenisstraf, voor 
het leven; 

bij veroordeeling tot tijdelijke gevangenisstraf of tot 
hechtenis, voor een tijdden duur der hoofdstraf ten minste 
twee en ten hoogste vijf jaren te boven gaande; 

bij veroordeeling tot geldboete, voor een tijd van ten 
minste twee en ten hoogste vijf jaren. 

De straf gaat in den dag na dien waarop de regterlijke 
uitspraak kan worden ten uitvoer gelegd. 
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A H . 10 

In de bij de wet bepaalde gevallen kan de regter ge-
lasten , dat de veroodeelde in eene rijkswerkinrigting worden 
geplaats t voor ten minste zes maanden en ten hoogstens 
drie jaren. 

Art. 41 . 

Üe bepalingen der artikelen 14, 15, 16, 18, 19, 2 0 , 
2 8 , 29 en 30 zijn insgelijks toepasselijk op de straf van 
plaatsing in eene rijkswerkinrigting. 

Art. 4 2 . 
De straf van plaatsing in eene rijkswerkinrigting gaat 

in den dag waarop de hoofdstraf eindigt. 

Art. 43. 
Voorwerpen den veroordeelde toebehoorende , door middel 

van misdrijf verkregen of waarmede misdrijf opzettelijk is 
gepleegd, kunnen worden verbeurd verklaard. 

Bij veroordeeling wegens misdrijf, niet opzettelijk ge-
pleegd, of wegens overtreding kan gelijke verbeurdver-
klaring worden uitgesproken in de bij de wet bepaalde 
gevallen. 

Art. 4 4 . 

Bij verbeurdverklaring van niet in beslag genomen voor-
werpen bepaalt de regter dat zij , in geval de veroordeelde 
de verbeurd verklaarde voorwerpen niet uitlevert of het 
geldelijk bedrag waarop deze bij de uitspraak geschat wor-
den, niet betaalt binnen twee maanden na daartoe te zijn 
aangemaand, door hechtenis wordt vervangen. 

De duur dezer hechtenis is ten minste een dag en ten 
hoogste zoo vele dagen als liet in het vorig lid bedoeld 
bedrag vijftallen guldens bedraagt. Zij kan den tijd van 
zes maanden niet te boven gaan. 

Op deze hechtenis zijn de artikelen 32 en 33 van toepassing. 

Art. 4 5 . 
Alle kosten van gevangenisstraf, hechtenis en plaatsing in 

eene rijkswerkinrigting komen ten laste, alle opbrengst van 
geldboeten en verbeurdverklaringen ten bate van den staat. 

Art. 4 6 . 
In de gevallen waarin de regter krachtens de wet de 

openbaarmaking zijner uitspraak gelast , bepaalt hij tevens 
de wijze waarop aan dien last op kosten van den veroor-
deelde uitvoering wordt gegeven. 

TITEL III. 

Uithluitiiig, vtrminitring e» verhooging ier 
strafbaarliriil. 

Art. 4 7 . 
Niet strafbaar is hij die een feit pleegt, terwijl hij ten 

gevolge hetzij van den toestand van bewusteloosheid waarin 
hij verkeert, hetzij van de gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke storing zijner geestvermogens, buiten staat is 
ten aanzien van dat feit zijnen wil te bepalen. 

Art. 4 8 . 

Een kind wordt niet strafregtelijk vervolgd wegens een 
feit, gepleegd voordat het den leeftijd van tien jaren 
heeft bereikt. 

Valt het gepleegde feit in de bepaling van een misdrijf 
waartegen gevangenisstraf is bedreigd en dat niet alleen 
op klagte vervolgbaar is , dan kan de burgerlijke regter 
gelasten dat het kind in een rijksopvoedingsgesticht zal 
geplaatst worden, ten hoogste voor den tijd van zes jaren. 

Dezelfde regter kan steeds het ontslag gelasten. 

Art. 4 9 . 

Bij strafregtelijke vervolging van een kind wegens een 
feit, gepleegd voordat het den leeftijd van zestien jaren 

heeft bereikt, onderzoekt de regter of het kind met oordeel 
des onderscheids gehandeld heeft. 

Heeft het zonder oordeel des onderscheids gehandeld, dan 
wordt op het kind geene straf toegepast. Valt het ge-
pleegde feit in de bepaling van een misdrijf waartegen 
gevangenisstraf is bedreigd en dat niet alleen op klagte 
vervolgbaar is , dan kan de regter gelasten dat het kind 
in een rijksopvoedingsgesticht zal geplaatst worden, ten 
hoogste tot achttienjarigen leeftijd, en voor niet langer dan 
zes jaren. Dezelfde regter kan steeds het ontslag gelasten. 

Heeft het kind met oordeel des onderscheids gehandeld, 
dan worden de hoofdstraffen, tegen het strafbare feit 
bedreigd, zoowel voor het maximum als, behoudens de 
bepalingen van artikel 24 en van de eerste zinsnede van 
artikel 3 1 , voor het minimum, met een derde verminderd. 

Waar de levenslange gevangenisstraf is bedreigd, wordt 
eene gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien jaren. 

De in artikel 9§ 1° en 4* vermelde bijkomende straffen 
worden niet opgelegd. -

Art. 5 0 . 

Niet strafbaar is hij die een feit pleegt ten gevolge van 
overmagt. 

Art. 5 1 . 

Niet strafbaar is hij die een feit pleegt, noodzakelijk 
ter verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid 
of goed tegen oogenblikkelijke, wederregtelijke aanranding. 

Miet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van 
noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddelijk gevolg 
is geweest van vrees, angst of radeloosheid, door de aan-
randiug veroorzaakt. 

Art. 53 . 

Niet strafbaar is hij die een feit pleegt ter uitvoering 
van een wettelijk voorschrift. 

Niet strafbaar 
van een ambtelijk 
gezag. 

Een onbevoegd 
baarheid niet op, 
goeder trouw als 
nakoming daarvan 
heid was gelegen. 

Art. 5 3 . 
is hij die een feit pleegt ter uitvoering 
bevel, gegeven door het daartoe bevoegd 

gegeven ambtelijk bevel heft de straf-
tenzij het door den ondergeschikte te 

bevoegd gegeven werd beschouwd en de 
binnen den kring zijner ondergeschikt-

Art 5 4 . 

Indien een ambtenaar zich schuldig maakt aan eenig 
misdrijf waartegen hij door zijne betrekking verpligt is te 
waken, of bij het begaan van eenig misdrijf misbruik maakt 
van zijn ambt , kan de straf met een derde worden verhoogd. 

TITEL IV. 

Poging tot misdrijf. 

Art. 55 . 

Poging tot misdrijf is straf baar, wanneer het voornemen 
des daders zich door een begin van uitvoering heeft g e -
openbaard en de uitvoering alleen ten gevolge van omstan-
digheden van zijnen wil onafhankelijk niet is voltooid. 

De hoofdstraffen tegen het misdrijf bedreigd worden bij 
poging, zoowel voor bet maximum als, behoudens de be-
palingen van artikel 24 en van de eerste zinsnede van 
artikel 3 1 , voor het minimum, met een derde verminderd. 

Waar de levenslange gevangenisstraf is bedreigd, wordt 
eene gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien jaren. 

De bijkomende straffen zijn voor poging dezelfde als voor 
het voltooide misdrijf. 

Art. 56 . 

Poging tot misdrijven die door middel van de drukpers 
gepleegd worden, is niet strafbaar. 
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TITEL VI. TITEL V. 

Deelneming aan strafbare feiten. 

A r t . * 7 . 

All daders van ecu strafbaar Erft worden gestraft: 

1°. zij die het feit plegen of dom plegen of opzettelijk 
tot het plegen daarvan medewerken; 

2°. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag , 
geweld, bedreiging of misleiding liet feit opzettelijk 
uitlokken. 

Ten aanzien der laatsten komen , bij liet bepalen der straf, 
alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk 
hebben uitgelokt, benevens hare gevolgen. 

Art. 5 8 . 

Als medepligtigen aan een misdrijf worden gestraft: 

1°. zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen 
van het misdrijf; 

2°. zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlich-
tingen verschaffen tot het plegen van liet misdrijf. 

Art. 5 9 . 

De hoofdstraffen tegen het misdrijf be lrsigd worden bij 
medepligtigheid, zoowel voor het maximum als, behoudens 
de bepalingen van artikel 24 en van de eerste zinsnede 
van artikel 3 1 , voor liet minimum, met een derde ver-
minderd. 

Waar de levenslang;} gevangenisstraf is bedreigd, wordt 
eene gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien jaren. 

De in artikel 9b i ° , 3° en 4° vermelde bijkomende 
straffen zijn voor medepligtigheid dezelfde als voor het 
voltooide misdrijf. 

Bij het bepalen van de straf komen alleen die hande-
lingen in aanmerking die de medepligtige opzettelijk heeft 
gemakkelijk gemaakt of bevorderd, benevens hare gevolgen. 

Art. 6 0 . 

De persoonlijke omstandigheden waardoor de straf baar-
heid uitgesloten, verminderd of verhoogd wordt, komen 
bij de toepassing der strafwet alleen in aanmerking ten 
aanzien van dien dader of medepligtige wien zij persoonlijk I 
betreffen. 

Art. C l . 

In de gevallen waarin wegens overtreding straf wordt 
bedreigd tegen bestuurders of leden van eenig bestuur, 
wordt geene straf uitgesproken tegen den bestuurder van 
wien blijkt dat de overtreding buiten zijn toedoen is ge-
pleegd. 

Art . 6 3 . 

Bij misdrijven door middel van de drukpers gepleegd 
wordt de uitgever niet als medepligtige vervolgd, indien 
het gedrukte stuk zijn naam en woonplaats vermeldt en 
de dader bekend is of op de eerste aanmaning des regters 
door den uitgever is bekend gemaakt. 

Deze bepaling is imgtans niet toepasselijk, indien de 
dader op het tijdstip der uitgave strafregtelijk niet vervolg-
baar of buiten het rijk in Europa gevestigd was. 

Art. 6 3 . 

Bij misdrijven door middel van de drukpers gepleegd 
wordt de drukker niet als medepligtige vervolgd, indien 
het gedrukte stuk zijn naam en woonplaats vermeldt en 
de persoon op wiens last het stuk is gedrukt , bekend is 
of op de eerste aanmaning des regters door den drukker 
is bekend gemaakt. 

Deze bepaling is nogtans niet toepasselijk, indien de 
persoon op wiens last het stuk is gedrukt , op bet tijdstip 
van het ürukken strafregtelijk niet vervolgbaar of buiten 
het rijk in Europa gevestigd was. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 

Zamenloop van strafbare feiten. 

Art . 6 4 . 

Valt een feit in meer dan eens straf bepaling, dan wordt 
slechts ééne dier bepalingen toegepast, bij verschil die 
waarbij de zwaarste hoofdstraf is bedreigd. 

Indien voor een feit dat in eene algeinecne straf bepaling 
valt, pene bijzondere strafbepaling bestaat, komt d e n alleen 
in aanmerking. 

Art . 6 » . 

Staan meerdere feiten, ofschoon elk op zich zelf misdrijf 
of overtreding opleverende, in zoodanig verband dat zij 
moeten worden beschouwd als ééne voortgezette handeling, 
dan wordt slechts ééne straf bepaling toegepast, bij verschil 
die waarbij de zwaarste hoofdstraf is bedreigd. 

Insgelijks wordt slechts ééne strafbepaling toegepast bij 
schuldigverklaring aan valschheid, valsche munt of munt-
schennis en aan het gebruik maken van het voorwerp ten 
opzigte waarvan de valscheid, valsche munt of muntschen-
nis gepleegd is. 

Art . 6 6 . 

Bij zamenloop van meerdere feiten die als op zich zelf 
staande handelingen moeten worden beschouwd en meer-
dere misdrijven opleveren met gelijksoortige hoofdstraffen 
bedreigd, wordt ééne slaaf uitgesproken. 

Het maximum dezer straf is het vereenigd bedrag van 
de hoogste straffen op de feiten .'resteld , doch niet hooger 
dan een derde boven het zwaarste maximum. 

Art. 6 ? . 

Bij zamenloop van meevdere feiten die als op zich zelf 
staande handelingen moeten worden beschouwd en rneer-
dere misdrijven opleveren met ongelijksoortige hoofdstraffen 
bedreigd, wordt elk dier straffen uitgesproken, doch mogen 
deze te zamen in duur de langstdurende met niet meer 
dan een derde overtreffen. 

Geldboeten worden daarbij berekend naar den duur van 
het maximum der bedreigde vervangende hechtenis. 

Art. 6 8 . 

Bij veroordeeling tot levenslange gevangenisstraf kunnen 
daarnevens geene andere straffen worden opgelegd dan 
ontzptting van bepaalde regten, verbeurdverklaring van 
reeds in beslag genomen voorwerpen en openbaarmaking 
van de regterlijke uitspraak. 

Art. 6 9 . 

In de gevallen der artikelen 66 en 67 gelden ten a a n -
zien van bijkomende straffen de volgende bepalingen: 

a. de straffen van ontzetting van dezelfde regten wor-
den opgelost in ééne straf, in duur de opgelegde 
hoofdstraf of hoofdstraffen ten minste twee en ten 
hoogste vijf jaren te boven gaande, of in geval geene 
andeie hoofdstraf dan geldboete is opgelegd, in ééne 
straf van ten minste twee en ten hoogste vijfjaren; 

b. de straften van ontzetting van verschillende regte 
worden voor elk misdrijf afzonderlijk en zonder ver 
mindering opgelegd ; 

c. de straffen van plaatsing in eene rijkswerkinrigting 
worden opgelost in ééne straf waarvan de duur wordt 
bepaald binnen de grenzen van artikel 40 ; 

d. de straffen van verbeurdverklaring van bepaalde 
voorwerpen worden, evenals de vervangende hech-
tenis bij niet-uitlevering dier voorwerpen, voor elk 
misdrijf afzonderlijk en zonder vermindering op-
gelegd. 

Art. :<». 

De betrekkelijke zwaarte van ongelijksoortige hoofd-
straffen wordt bepaald door de volgorde van artikel 9. 
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Waa r den refter de keuze tUMObtt twee hoofdstraffen 
is gelaten, komt hij de vergelijking alleen de zwaarste 
dier st rullen in aanmerking. 

De betrekkelijke zwaarte van gelijksoortige hoofdstraffen 
wordt bepaald door het maximum. 

De betrekkelijke duur zoowel van ongelijksoortige als 
van gelijksoortige hoofdstraffen, wordt eveneens bepaald 
door het maximum. 

Art . 7 1 . 

Bij zamenloop op de wijze in de artikelen 66 en 67 
bedoeld, hetzij van overtredingen met misdrijven, hetzij 
van overtredingen onderling, wordt voor elke overtreding 
zonder vermindering straf opgelegd. 

De straffen van hechtenis, vervangende hechtenis daar-
onder begrepen, mogen voor de overtredingen gezamenlijk 
den tijd van een jaar niet te boven gaan. 

A r t . 72 . 

Indien iemand, na veroordeeling tot straf, op nieuw 
wordt schuldig verklaard aan misdrijf of overtreding vóór 
de eerste veroordeeling gepleegd, dan wordt de vroegere 
straf in rekening gebragt , met, toepassing der bepalingen 
van dezen titel voor het geval van gelijktijdige beregting. 

TITEL VIL 

Indiening en intrekking der klagte bij misdrijven 
alleen op klagte vervolgbaar. 

Art . 7 3 . 

Indien het misdrijf gepleegd is tegen iemand die den 
leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt of die, anders 
dan wegens verkwisting, onder curatele gesteld is, g e -
schiedt de klagte door zijn wettigen vertegenwoordiger 
in burgerlijke zaken. 

Is deze de persoon tegen wien de klagte moest g e -
schieden, dan kan de vervolging plaats hebben op klagte 
van den toezienden voogd of curator, de echtgenoote, een 
bloedverwant in de regte linie of, bij gebreke van deze, 
op klagte van een bloedverwant in de zijdlinie tot den 
derden graad ingesloten. 

Art . 74 . 

Indien hij tegen wien het misdrijf is gepleegd, binnen 
den in artikel 78 gestelden termijn overlijdt, kan de ver-
volging geschieden op klagte van de ouders, de kinderen 
of den overlevenden echtgenoot, ten ware blijken mogt tlat 
de overledene eene vervolging niet gewild heeft. 

Het regt tot strafvordering vervalt door den dood van 
den verdachte. 

Art . 7 8 . 

Hij misdrijven die niet dan op klagte vervolgd worden, 
vervalt het regt tot strafvordering, wanneer geene klagte 
is geschied binnen drie maanden nadat de tot klagte ge-
regtigde kennis heeft bekomen van het gepleegde feit, 
indien hij in, of binnen negen maanden nadat hij daarvan 
kennis heeft bekomen, indien hij buiten Europa verblijf 
houdt. 

Indien het misdrijf door middel van de drukpers ge-
pleegd is, vangt deze termijn aan den dag na dien waarop 
het misdrijf is geploegd. 

Art . 7» . 

Het regt tot strafvordering vervalt door verjaring: 

a. in zes maanden voor alle overtredingen en voor de 
misdrijven door middel van de drukpers gepleegd; 

b. in zes jaren voor de misdrijven w;.artegen geldboete, 
hechtenis of gevangenisstraf van ten hoogste drie 
jaren is bedreigd; 

e. in twaalf jaren voor alle misdrijven waartegen tij-
delijke gevangenisstraf van meer dan drie jaren is 
bedreigd; 

d. in achttien jaren voor alle misdrijven waartegen 
levenslange gevangenisstraf is bedreigd. 

Art . SO. 

De termijn van verjaring vangt aan den dag na dien 
waarop de daad is gepleegd, behoudens in de volgende 
gevallen: 

bij valschheid, valsche munt of muntschennis vangt de 
termijn aan den dag na dien waarop gebruik is gemaakt 
van het voorwerp ten opzigte waarvan de valschheid, 
valsche munt of muntschennis gepleegd is; 

bij de misdrijven omschreven in de artikelen 298, 299, 
304 en 305, den dag na dien der bevrijding; 

bij misdrijven door middel van de drukpers gepleegd 
die niet dan op klagte vervolgd worden, den dag nadien 
waarop de klagte is geschied. 

A r t 8 1 . 

Elke daad van vervolging stuit de verjaring, mits die 
daad den vervolgde bekend of hem op de bij de wet voor 
geregtelijke akten bepaalde wijze beteekend zij. 

Het regt tot uitvoering van de straf vervalt door den 
dood van den veroordeelde. 

A r t . 75 . 
Hij die de klagte indient, blijft gedurende drie dagen 

na den dag der indiening bevoegd haar in te trekken. 

TITEL VIII. 

Verval van het regt tot strafvordering en van de straf. 

Art . 7 6 . 

Behoudens de gevallen waarin regterlijke uitspraken 
voor herziening vatbaar zijn, kan niemand andermaal 
worden vervolgd wegens een feit waarover ten zijnen 
aanzien bij gewijsde van den nederlandschen regter of van 
den regter in de koloniën en bezittingen van het rijk in 
andere werelddeelen onherroepelijk is beslist. 

Is het gewijsde afkomstig van een anderen regter, dan 
heeft tegen denzelfden persoon wegens hetzelfde feit geene 
vervolging plaats in geval van : 

a. vrijspraak; 

b. veroordeeling gevolgd doorgeheele uitvoering, gratie 
of verjaring der straf. 

A r t . 77. 

A r t . 8 3 . 

De schorsing der strafvervolging ter zake van een 
praejudicieël geschil schorst de verjaring. 

A r t 8 3 . 

Het regt tot strafvordering wegens overtredingen waar-
tegen geene andere hoofdstraf bedreigd is dan geldboete, 
vervalt door vrijwillige betaling van het maximum der 
boete, en van de kosten indien er reeds vervolging heeft 
plaats gehad, op magt ig ing van den bevoegden ambtenaar 
van het openbaar ministerie binnen den door dezen te 
stellen termijn. 

Is nevens geldboete verbeurdverklaring bedreigd, dan 
moeten tevens de aan verbeurdverklaring onderworpen 
voorwerpen worden afgegeven of de waarde waarop zij 
geschat zijn, worden voldaan. 

In de gevallen waarin de straf wordt verhoogd wegens 
herhaling, is die verhooging ook van toepassing, wanneer 
het regt tot strafvordering wegens de vroeger gepleegde 
overtreding volgens het eerste en tweede lid van dit artikel 
is vervallen. 

Art . 8 4 . 
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A r t *ft 

Het refft tot uitvoering1 van de straf vervult door verjaring1. 
De termijn dezer verjaring is bij overtredingen een jaar , 

liij misdrijven door middel van de drukpers gepleegd vijf 
jaren en bij andere misdrijven een derde hooger dan de 
'tciioijn der verjaring van het regt tot strafvordering. 

In geen geval is de termijn der verjaring korter dan 
de duur der opgelegde straf. 

Het regt tot uitvoering van de levenslange gevangenis-
straf verjaart niet. 

Art. 80 . 

De termijn van verjaring vangt aan den dag na die» 
waarop de regterlijke uitspraak kun worden tenuitvoer-
gelegd. 

liij ontvhigting van een veroordeelde uit bet gesticht 
of de inrigting waarin bij zijne straf ondergaat, vangt de 
termijn op nieuw aan den dag na dien der ontvlugting. 

De termijn loopt niet gedurende de bij de wet bevolen 
schorsing der tenuitvoerlegging, noch gedurende den tijd 
dat de veroordeelde, zij het ook ter zake van eene andere 
veroordeeling, in verzekerde bewaring is. 

TITEL IX. 

Bctcekeuis tan sommuje in het wetboek voorkomende 
uitdrukkiiitjen. 

Art. 87. 

Waar van misdrijf in het algemeen of van eenig misdrijf 
in Let bijzonder gesproken wordt, is daaronder medeplig-
tigbeid aan en poging tot dat misdrijf begrepen, voor-
zoover niet uit eenige bepaling het tegendeel volgt. 

Art. 88. 

Aanslag bestaat zoodra eene strafbare poging tot het 
voorgenomen feit aanwezig is. 

Art. 8» . 

Als zwaar ligehi.melijk letsel wordt aangemerkt ziekte 
die geen uitzigt op volkomen genezing toelaat, duurzame 
ongeschiktheid tot uitoefening van ambts- of beroeps-
bezigheden, verlies van het gebruik van eenig zintuig, 
verminking, verlamming of krankzinnigheid, en afdrijving 
of dood van de vrucht eener vrouw. 

A r t 9 0 . 

Nederhinder is hij die dezen staat bezit volgens de wet 
tot uitvoering van artikel 7 der grondwet. 

Met den jSederlander staat gelijk ieder ander wiens uit-
levering bij de wet is verboden. 

Art. 9 1 . 

Onder ambtenaren zijn begrppen alle krachtens een 
wettelijk voorschrift verkozen personen. 

Onder ambtenaren en onder regters zijn mede scheids-
regters begrepen. 

Allen die tot de gewapende magt behooren, worden 
mede als ambtenaren beschouwd. 

Art. 92. 
•Onder schipper wordt begrepen elk gezagvoerder van 

een vaartuig of die dezen vervangt. 

Art. 9 3 . 
Onder nederlandsche schepen wordeu alleen verstaan die 

vaartuigen welke door de wet betrekkelijk de afgifte van 
zcebrieven en vergunningen tot het voeren der nederlandsche 
vlag als zeeschepen worden aangemerkt. 

Art. 9 4 . 
Onder vijand zijn begrepen opstandelingen. 
Onder oorlog is begrepen burgeroorlog. 

Art. 9 5 . 

Door' i: g wordt verstaan een tijd van vier en twintig 
uren, door maand een tijd van dertig dagen. 

Art. 9 6 . 
Door nacht wordt verstaan de tijd tusschen negen uut 

des avonds en zes uur des morgens. 

Art. 97. 
Onder inklimming wordt begrepen schending van af-

sluiting door slooten of grachten. 

S L O T B E P A L I N G . 

Art. 9 8 . 

De bepalingen der acht eerste titels van dit boek zijn 
ook toepasselijk op feiten bij andere wetten of verordeningen 
met straf bedreigd, tenzij de wet anders bepaalt. 
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Art. iMl 

TWEEDE !li)l h. 

MISDRIJVEN. 

Art. 1 0 3 . 

De samenspanning tot een der in de artikelen 99—102 
omschreven misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste drie jaren. 

Hij die opzettelijk bescheiden, berigten of inlichtingen 
omtrent eenige zaak waarvan hij weet dat de geheim-
houding door het belang van den staat wordt geboden, 
aan eene buitenlandsche mogendheid mededeelt of in handen 
speelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes jaren 

Hij die opzettelijk bescheiden, berigten of inlichtingen 
omtrent eenige /.aak waarvan hij weet dat de ge!iehn-
hou ling door het belang van den staut wordt geboden, 
openbaar maakt , wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vier jaren. 

Art. Itt . 
Hij die eeno hem van regeringswege opgedragene onder-

handeling met eene buitenlandsche mogendheid opzettelijk 
ten nadeele van den staat voert, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

3". hetzij oproer, betzij muiterij of desertie onder het 
krijgsvolk te weeg brengt of bevordert; 

4". als verspieder den vijand dient of een verspieder van 
den vijand opneemt, verbergt of voorthelpt. 

2°. een berigt verspreidt of eene handeling verrigt waar-
door den vijand hulp wordt verleend of den staat 
nadeel berokkend. 

Art . 1 1 3 . 

Hij die in tijd van oorlog of bij dreigend oorlogsgevaar 

TITEL I. 

Misdrijven, tegen de reiliglteid van den staat. 

Art . 0 9 . 

De aanslag ondernomen niet het oogmerk om den Koning, 
de regerende Koningin of den Regent van het leven of de 
vrijheid te berooven of tot regeren ongeschikt te maken, 
wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke 
van ten hoogste twintig jaren. 

Art. ÏOO. 

De aauslag ondernomen met het oogmerk om het rijk 
geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen 
of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met 
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 
twintig jaren. 

Art. ÏOI . 

De aauslag ondernomen met het oogmerk om den grond-
wettigen regeringsvorm of de orde van troonsopvolging te 
vernietigen of te veranderen, wordt gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste vijftien jaren. 

Art . 1 0 3 . 

Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene 
vergadering van den regeringsraad uiteenjaagt, tot het 
nemen of niet nemen van eenig besluit dwingt of een of 
meer leden uit die vergadering verwijdert, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren. 

Hij die door geweld of bedreiging met geweld een lid 
van den regeringsraad verhindert de vergadering bij te 
wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn pligt te vervullen, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier 
jaren en zes maanden. 

Art. £OS. 

Hij die, in geval van eon oorlog waarin Nederland niet 
betrokken is, opzettelijk eenige handeling verrigt waardoor 
de onzijdigheid van den staat wordt in gevaar gebragt , of 
eenig bijzonder voorschrift tot handhaving der onzijdigheid 
van regeringswege gegeven en bekend gemaakt , opzette» 
lijk overtreedt, wordt gestraft niet gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaren. 

Art . ÏOO. 

De Nederlander die vrijwillig in krijgsdienst treedt bij 
eene buitenlandsche mogendheid, wetende dat deze met 

j Nederland in oorlog is , of in het vooruitzigt van een oorlog 
! met Nederland, wordt, in liet laatste geval mits de oorlog 
j uitbreekt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 

vijftien jaren. 

Art . H O . 

Met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren wordt 
gestraft hij die in tijd van oorlog, met het oogmerk om 
den vijand te begunstigen, dezen hulp verstrekt of den 
staat nadeel berokkent. 

Levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 
twintig jaren wordt toegepast indien de dader: 

l c . eenige versterkte of bezette plaats of post, eenig 
middel van gemeenschap, eenig magazijn, eenigen 
krijgsvoorraad of eenige krijgskas, of wel de vloot 
of het leger of eenig deel daarvan aan den vijand 
verraadt, in 's vijands magt brengt, vernielt of on-
bruikbaar maakt , of eenige tot afweer of aanval 
beraamde of uitgevoerde onderwaterzetting of ander 
militair werk belet, belemmert of verijdelt; 

2°. eenige kaar t , plan, teekening of beschrijving van 
militaire werken, of eenige inlichting betre.'ende 
militaire bewegingen of ontwerpen den vijand mede-

A i t . 1 0 2 . 

Art. : 0 1 

Hij die met eene buitenlandsche mogendheid in verstand-
houding treedt, met het oogmerk om haar tot het plegen 
van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen den 
staat te bewegen , baar in het daartoe opgevatte voornemen 
te versterken, daarbij hulp toe te zeggen of bij de voor-
bereiding te verleenen, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van te:i hoogste twaalf jaren. 

Indien de vijandelijkheden worden gepleegd of de oorlog 
uitbreekt, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien 
jaren opgelegd. 

Art. 1 0 5 . 

Art . U I . 

Zamenspanning tot een der in artikel 110 omschreven 
misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaren. 

A r t . 112 . 

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren wordt 
gestraft hij die in tijd van oorlog, zonder oogmerk om den 
vijand te begunstigen, opzettelijk: 

1°. een verspieder van den vijand opneemt, verbergt of 
voorthelpt; 
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bedrog1 pleegt bij levering van benoodigdheden ten dienste 
van de vloot of het leger, wordt gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste twaalf jaren. 

Art. 1 1 4 . 

Hij die in tijd van oorlog of bij dreigend oorlogsgevaar 
eenig voorschrift, van regeringswege in het belang der 
veiligheid van den staat gegeven en bekend gemaakt , op-
zettelijk overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vier jaren. 

Art. l i f t . 

Bij veroordeeling ter zake van het in artikel 99 omschre-
ven misdrijf, kan ontzetting van de in artikel 36 n°. 1—5 
vermelde regten worden uitgesproken. 

Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 
100, 101, 102, 104, 105, 107, 109 en 110 omschreven 
misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 36 n°. 1—3 
vermelde regten worden uitgesproken. 

Bij veroordeeling ter zake van het in artikel 113 om-
schreven misdrijf, kan ontzetting van de in artikel 88 
n°. 1—4 vermelde regten worden uitgesproken en open-
baarmaking van de regterlijke uitspraak worden gelast. 

A r t 116 . 

De straffen bedreigd tegen de in de artikelen 110—114 
omschreven feiten, zijn toepasselijk op hem die een dier 
feiten tegen of met betrekking tot de bondgenooten van 
den staat in een gemeenschappelijken oorlog pleegt. 

TITEL II. 

Misdrijven tegen de koiduldijke waardigheid. 

Art . 11?. 

De aanslag op het leven of de vrijheid van cle niet-
regerende Koningin, van den naasten erfgenaam van de 
Kroon of van een lid van het koninklijke huis, wordt ge-
straft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren. 

Indien de aanslag op het leven den dood ten gevolge 
heeft of met voorbedachten rade wordt ondernomen, wordt 
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 
twintig jaren opgelegd. 

Art . 11S. 

Elke aanslag op den persoon des Konings of der Koningin, 
die niet valt in eene zwaardere straf bepaling, wordt ge-
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en 
zes maanden. 

Art . 1 1 9 . 

Elke aanslag op den persoon van den naasten erfgenaam 
van de Kroon, van een lid van het koninklijke huis of 
van den Regent, die niet valt in eene zwaardere strafbe-
paling, wordt gestraft met gevangenisstraf van teu hoogste 
zes jaren. 

Art . 1 2 9 . 

Opzettelijke beleediging den Koning of der Koningin 
aangedaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogste drie hon-
derd gulden. 

Art. 1 2 1 . 

Opzettelijke beleediging den naasten erfgenaam van de 
Kroon, een lid van het koninklijke huis of den Regent 
aangedaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste drie 
honderd gulden. 

Art . 122 . 

Hij die een geschrift of afbeelding waarin hij weet dat 
eene beleediging voorkomt voor den Koning, de Koningin, 
den naasten erfgenaam van de Kroon, een lid van het 
koninklijke huis of den Regent, verspreidt, openlijk ten-

toonstelt of aanslaat, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste drie 
honderd gulden. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat 
en er tijdens liet plegen van het misdrijf nog geen twee 
jaren zijn verloopen, sedert hij wegens hetzelfde misdrijf 
onherroepelijk is veroordeeld, kan hij van de uitoefening 
van dat beroep worden ontzet. 

Art. 123 . 

Bij veroordeeling ter zake van het in artikel 117 om-
schreven misdrijf, kan ontzetting van de in artikel 36' 
u°. 1—5 vermelde regten worden uitgesproken. 

Bij veroordeeliug ter zake van een der in de artikelen 
118 en 119 omschreven misdrijven, kan ontzetting van 
<le in artikel 36 n°. 1—4 vermelde regten worden u i tge-
sproken. 

Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 
120 en 121 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de 
in artikel 36 n°. 1—3 vermelde regten worden uitgesproken. 

TITEL III. 

Misdrijven tegen hoofden en vertegemcoordigers 
van bevriende staten 

Art. 1 2 4 . 

De aanslag op het leven of de vrijheid van een regerend 
vorst of ander hoofd van een bevrienden staat, wordt ge-
straft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren. 

Indien de aanslag op het leven den dood ten gevolge 
heeft of met voorbedachten rade wordt ondernomen, wordt 
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 
twintig jaren opgelegd. 

Art. 12ft. 

Elke aanslag op den persoon van een regerend vorst o 
ander hoofd van een bevrienden staat, die niet valt in eene 
zwaardere strafbepaling, wordt gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste zes jaren. 

Art . 1 2 6 . 

Opzettelijke beleediging eenen regerenden vorst of ander 
hoofd van een bevrienden staat aangedaan, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geld-
boete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art . 127 . 

Opzettelijke beleediging eenen vertegenwoordiger van 
eene buitenlandsche mogendheid bij de nederlandsche rege-
rmg aangedaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste drie 
honderd gulden. 

Art . 1 2 8 . 

Hij die een geschrift of afbeelding waarin hij wTeet 
dat eene beleediging voorkomt voor een regerend vorst of 
ander hoofd van een bevrienden staat of voor eenen ver-
tegenwoordiger van eene buitenlandsche mogendheid bij 
de nederlandsche regering, verspreidt, openlijk tentoonstelt 
of aanslaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van teu 
hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste drie 
honderd gulden. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat 
en er tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee 
jaren zijn verloopen, sedert hij wegens hetzelfde misdrijf 
onherroepelijk is veroordeeld, kan hij van de uitoefening 
van dat beroep worden ontzet. 

Art . 1 2 9 . 

Bij veroordeeling ter zake van het in artikel 124 om-
schreven misdrijf, kan ontzetting van de in artikel 36 
n°. 1—5 vermelde regten worden uitgesproken. 

Bij veroordeeliug ter zake van het in artikel 125 om-
schreven misdrijf, kan ontzetting van de in artikel 36 
n°. 1—4 vermelde regten worden uitgesproken. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1878-1879. 
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Hij veroordeeling ter sake van een der in de artikelen 12(> 
en 127 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in 
artikel ,'i() i r . 1—3 vernielde regten worden uitgesproken. 

TITEL IV. 
Misdrijven betreffende ie uitoefening tan itoatknndige 

////;//(•// ('il n'i/ll'/l. 

Art. 13©. 
Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene 

vergadering van de beide kamers der staten-generanl of 
van eene dezer uiteenjaagt, tot het nemen of niet nemen 
vau eenig besluit dwingt of een of meer leden uit die 
vergadering verwijdert, wordt gestraft metgevangenisttraf 
van ten boogste twaalf jaren. 

A r t 131. 
Hij die door geweld of bedreiging met geweld een lid 

van eene der kamers van de itaten-generaal verhindert 
de vergadering bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd 
zijn pligt te vervullen, wordt gestraft met gevangenisstraf' 
van ten hoogste drie jaren. 

Art. 133. 
Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene 

vergadering van de staten eener provincie of van den raad 
eener gemeente uiteenjaagt, tot het nemen of niet nemen 
vau eenig besluit dwingt , of een of meer leden uit die 
vergadering verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf 
vau ten hoogste negen jaren. 

Art. 133. 
Hij die door geweld of bedreiging met geweld een lid 

van de staten eener provincie of van den raad eener ge-
meente verhindert de vergadering bij te wonen of daarin 
vrij en onbelemmerd zijn pligt te vervullen, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten boogste twee jaren. 

Art. 1 3 1 . 

Hij die, bij gelegenheid eener krachtens wettelijk voor-
schrift uitgeschreven verkiezing, door geweld of bedreiging 
met geweld iemand verhindert zijn kiesregt vrij en onbe-
lemmerd uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar. 

Art . 1 3 5 . 

Hij die, l i j gelegenheid eener krachtens wettelijk voor-
schrift uitgeschreven verkiezing, door gift of belofte iemand 
omkoopt om zijn kiesregt hetzij niet, betzij op bepaalde 
wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste 
drie honderd gulden. 

Dezelfde straf wordt op den omgekochte toegepast. 

Art. 1 3 6 . 

Hij die, bij gelegenheid eener krachtens wettelijk voor-
schrift uitgeschreven verkiezing, eene bedriegelijke han-
deling pleegt waardoor de stem van een kiezer wordt 
verijdeld of een ander dan de door dien kiezer bedoelde 
persoon aangewezen, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes maanden. 

Art. 137. 
Hij die, bij gelegenheid eener krachtens wettelijk voor-

schrift uitgeschreven verkiezing, opzettelijk eene plaats 
gehad hebbende stemming verijdelt of eene bedriegelijke 
handeling pleegt w:aardoor aan de stemming een andere 
uitslag wordt gegeven dan door de wettig ingeleverde 
stembiljetten zou zijn verkregen, wordt gestraft met ge-
vaDgenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden. 

Art . 1 3 8 . 

Hij die aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitge-
schreven verkiezing deelneemt, wetende dat zijn naam niet 

op de lijst der kiezers is gebragt , wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden. 

Art. 130. 
Hij veroordeeling ter cake van een der in de artikelen 

130 eii 132 Omschreven misdrijven, kan ontzetting van de 
in artikel 3<> n°. 1—3 vernielde regten worden uitgesproken. 

Hij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 
131 en 133—138omschreven misdrijven, kan ontzetting van 
de in artikel 30 n°. 3 vermelde regten worden uitgesproken. 

TITEL V. 
Misdrijciii tegen ét openitte orde. 

Art. HO. 
Hij die op openbare .plaatsen of in openbare bijeenkomsten 

of in geschriften, verspreid, openlijk tentoongesteld of aan-
geslagen, tot het plegen van eenig strafbaar feit opruit, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee 
jaren of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren wordt opge-
legd , indien de opruijing een der in de artikelen 99—119, 
124, 125, 130, 132, 154 of 19ö omschreven misdrijven, 
of wel muiterij van krijgslieden betreft. 

Art. 141. 
Hij die een geschrift waarin hij weet dat tot eeuig 

strafbaar feit wordt opgeruid, verspreidt, openlijk tentoon-
stelt of aanslaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste drie 
honderd gulden. 

Gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt op-
gelegd, indien de opruijing een der in de artikelen 99—119, 
124, 125, 130, 132, 154 of 196 omschreven misdrijven, 
of wel muiterij van krijgslieden betreft. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat en 
er tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijfjaren 
zijn verloopen, sedert hij wegens hetzelfde misdrijf on-
herroepelijk is veroordeeld, kan hij van de uitoefening van 
dat beroep worden ontzet. 

Art . 1 4 3 . 

Hij die op opeifbare plaatsen of in openbare bijeenkomsten 
of in geschriften verspreid, openlijk tentoongesteld of aan-
geslagen, aanbiedt inlichtingen, gelegenheid of middelen 
te verschaffen om eenig strafbaar feit te plegen, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 113. 
Hij die een geschrift waarin hij weet dat wordt aange-

boden inlichtingen, gelegenheid of middelen te verschaften 
om eenig strafbaar feit te plegen, verspreidt, openlijk 
tentoonstelt of aanslaat, wordt gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste drie honderd gulden. 

Art. 144. 

Hij die, kennis dragende van het bestaan eener zamen-
spanning tot het plegen van een der in de artikelen 99—102 
of 110 bedoelde feiten, op een tijdstip waarop het plegen 
van het feit nog kan worden voorkomen, opzettelijk nalaat 
daarvan tijdig kennis te geven hetzij aan de ambtenaren 
der justitie of politie, hetzij aan den bedreigde, wordt , 
indien het feit is gevolgd , gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
drie honderd gulden. 

Art . 1 4 5 . 

Hij die, kennis dragende van een voornemen tot het 
plegen van een der in de artikelen 99—119 omschreven 
misdrijven , tot desertie naar den vijand, tot militair verraad 
tot moord, menschenroof of verkrachting of tot een der in 
Titel VII van dit Boek omschreven misdrijven, voor zoover 
daardoor levensgevaar wordt veroorzaakt, op een tijdstip 
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waarop liet plegen van het misdrijf nog kan worden voor-
komen, opzettelijk nalaat daarvan tijdig kennis te geven 
hetzij aan de ambtenaren der justitie of politie, hetzij aan 
den bedreigde, wordt, indien het misdrijf is gevolgd, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Dezelfde straf la toepasselijk op hem die, kennis dragende 
van eenig in het eerste lid vermeld reeds gepleegd misdrijf 
waardoor levensgevaar is ontstaan, op een tijdstip waarop 
de gevolgen nog kunnen worden afgewend, opzettelijk 
nalaat daarvan gelijke kennisgeving te doen. 

Art. i l i> 

De bepalingen van de artikelen 144 en 145 zijn niet 
van toepassing op hem die door de kennisgeving gevaar 
voor eene strafvervolging zou doen ontstaan voor zieh 
iel ven, voor een zijner bloedverwanten of nangehuwden 
in de regte linie of in den tweeden of derden graad der 
zijdlinie, voor zijn echtgenoot of gewezen echtgenoot of 
voor een ander bij wiens vervolging hij zich uithoofde van 
zijn ambt of beroep, van het afleggen van getuigenis zou 
kunnen verschoonen. 

Art. 147 . 

Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij 
een ander in gebruik, wederregtelijk binnendringt of, 
wederregtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering 
van of van wege den regthebbende aanstonds verwijdert, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden. 

Hij die zicli den toegang heeft versobaft door middel van 
braak, inklimming, ondergraving, het bezigen van valsche 
sleutels of andere tot opening van de woning of het be-
sloten lokaal of' erf niet bestemde werktuigen, een valsche 
order of een valsch kostuum, of die bij nacht in eens 
anders woning wordt aangetroffen waar hij anders dan ten 
gevolge van vergissing is binnengekomen, wordt geacht 
te zijn binnengedrongen. 

Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen 
geschikt om vrees aan te j agen , wordt hij gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. 

De in het eerste en derde lid bedreigde straffen kunnen 
met een derde worden verhoogd, indien twee of meer 
vereenigde personen het misdrijf plegen. 

Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klagte van hem 
tegen wien het gepleegd is. 

Art. 1 4 8 . 

Hij die in een voor de openbare dienst Lestemd lokaal 
wederregtelijk binnendringt of, wederregtelijk aldaar ver-
toevende, zich niet op de vordering van den bevoegden 
ambtenaar aanstonds verwijdert, wordt gestraft met ge-
vangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete 
van ten hoogste honderd vijftig gulden. 

Hij die zich den toegang heeft verschaft door middel 
van braak, inklimming, ondergraving, het bezigen van 
valsche sleutels of andere tot opening van het lokaal niet 
bestemde werktuigen, een valsche order of een valsch 
kostuum, of die, anders dan ten gevolge van vergissing 
binnengekomen, bij nacht aldaar wordt aangetroffen, wordt 
geacht te zijn binnengedrongen. 

Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen 
geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. 

De in het eerste en derde lid bedreigde straffen kunnen 
met een derde worden verhoogd, indien twee of meer 
vereenigde personen het misdrijf plegen. 

Art. 1 1 9 . 

Deelneming aan eene vereeniging die tot oogmerk heeft 
het plegen van misdrijven waardoor de veiligheid van 
personen en goederen wordt aangerand, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Deelneming aan eene andere bij de wet verboden vereem-
ging wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Ten aanzien der oprigters of bestuurders kunnen deze 
straffen met een derde worden verhoogd. 

Art . 1 5 0 . 

Hij die, niet gewoon eenig beroep uit te oefenen, van 
bedelen eene gewoonte maakt , wordt gestraft met gevan-
genisstrnf van ten hoogste drie maanden. 

Niet strafbaar is hij die zich VTUChteloOB Om onderstand 
heeft aangemeld bij bet burgerlijk bestuur, bevoegd om 
de aanvraag In Ie willigen, indien blijkt dat, onderstand 
voor hem volstrekt onvermijdelijk was. 

Art. 1 5 1 . 

Zij die hetzij met gebruikmaking van middelen geschikt 
Om vrees aan te jagen, hetzij in vereeniging van twee of 
meer personen, niet tot betzelfde huisgezin behoorende, 
bedelen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste negen maanden. 

Art. 1 5 3 . 

Hij die, zonder middelen van bestaan en niet gewoon 
eenig beroep uit te oefenen, rondzwerft, wordt gestraft 
niet gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden. 

Zij die hetzij met gebruikmaking van middelen geschikt 
om vrees aan te jagen, hetzij in vereeniging van twee of 
meer personen, niet tot hetzelfde huisgezin behoorende, 
zonder middelen van bestaan en niet gewoon eenig beroep 
uit te oefenen, rondzwerven, worden gestraft met gevau-
genisstraf van ten hoogste negen maanden. 

Art . 1 5 3 . 

De schuldige aan een der in de artikelen 130— 1.V2 om-
schreven misdrijven kan daarenboven, zoo hij tot werken 
in staat is, tot plaatsing in eene rijkswerkinrigting worden 
veroordeeld. 

Art. 1 5 4 . 

Zij die openlijk met vereenigde krachten geweld plegen 
tegen personen of goederen . worden gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden. 

De schuldige wordt, gestraft: 

met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, indien 
hij opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem 
gepleegde geweld eenig ligchainelijk leed ten gevolge heeft; 

met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, indien 
dat geweld zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge heeft; 

met gevangenisstraf van te ï hoogste twaalf jaren , indien 
dat geweld den dood ten gevolge heeft. 

Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar. 

Art . 155 . 

Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene ge-
oorloofde openbare vergadering verhindert, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden. 

Art . 1 5 6 . 

Hij die opzettelijk door het verwekken van wanorde of 
het maken van gedruisch eene geoorloofde openbare ver-
gadering stoort, wordt, gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste twee weken of geldboete van ten hoogste 
zestig gulden. 

Art. 157. 

Hij die door geweld of bedreiging niet geweld hetzij eene 
geoorloofde openbare godsdienstige bijeenkomst, hetzij eene 
geoorloofde kerkelijke plegtigheid of begrafenisplegtigheid 
verhindert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar. 

Art . 1 5 8 . 

Hij die opzettelijk door het verwekken van wanorde of 
het maken van gedruisch hetzij eene geoorloofde openbare 
godsdienstige bijeenkomst, hetzij eene geoorloofde kerke-
lijke plegtigheid of begrafenisplegtigheid stoort, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste eene maand 
of geldboete van ten hoogste honderd twint ig gulden. 
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Art. 1»#. 

Wordt gestraft niet gevangenisstraf van teu hoogste eene 
maand of geldboete VU ten hoogste honderd twintig gulden: 

1°. hij die een hedienaar van de godsdienst tijdens de 
geoorloofde waarneming zijner bediening bespot; 

2°. hij die voorwerpen aan eene eeredienst gewijd, waar 
en wanneer de uitoefening van die dienst geoorloofd 
is, beschimpt. 

Art. 160. 

Hij die opzettelijk den toegang tot eene begraafplaats 
of bet geoorloofd vervoer van een lijk naar eene begraaf, 
plaats verhindert of belemmert, wordt gestraft metgevan-
genisstraf van ten boogstfl eene maand óf geldboete van 
ten hoogste honderd twintig gulden. 

Art. 161 . 
Hij die graven schendt, wordt gestraft met gevangenis-

straf van ten hoogste negen maanden. 

Art. 163. 
Hij die , buiten de gevallen bij de wet toegelaten, een 

begraven lijk opgraaft of wederregtelijk een lijk van eene 
begraafplaats of uit een lijkenbuis wegneemt, of opzet-
tehjk zoodanig opgegraven of weg-genomen lijk verplaatst 
of vervoert, wordt gestraft niet gevangenisstraf van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie 
honderd gulden. 

Art. 163 . 

Hij die een lijk begraaft, verbergt, wegvoert of weg-
maakt niet het oogmerk om het overlijden of de geboorte 
te verhelen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste drie 
honderd gulden. 

Art. 161 . 
Hij die, geen geneeskundige zijnde, buiten toezigt van 

een geneeskundige een lijk oj>ent of ontleedt, wordt ge-
straft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 165. 
Hij die, met bet oogmerk om zich of een ander de 

uitoefening van een werkelijk of vermeend regt te ver-
zekeren of een ander in de uitoefening van een werkelijk 
of vermeend regt te storen, hetgeen tot afsluiting of 
afscheiding van eigendommen dient, vernielt, verplaatst, 
verwijdert of onbruikbaar maakt, wordt gestraft met geld-
boete van ten hoogste drie honderd gulden. 

TITEL VI. 

Tweegevecht. 

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier maanden of 
geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden wordt 
gestraft: 

1°. hij die iemand tot een tweegevecht aanzet, indien 
daarop eene uitdaging volgt; 

2°. hij die opzettelijk eene uitdaging overbrengt; 
3°. hij die iemand in het openbaar of in tegenwoordigheid 

van derden verwijtingen doet of aan bespotting prijs 
geeft, omdat hij niet tot tweegevecht heeft uitgedaagd 
of omdat hij eene uitdaging heeft afgewezen. 

Art. 167. 

Hij die iemand tot tweegevecht uitdaagt of eene uit-
daging aanneemt, wordt, indien het tweegevecht niet 
volgt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee 

maanden of goldboete van ten hoogste honderd twintig 
gulden. 

Art. 16S. 

Tweegevecht wordt ten aanzien van hem die zijne weder-
partij geen ligchamelijk leed toebrengt, gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. 

Hij die zijne wederpartij eenig ligchamelijk leed toebrengt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee 
jaren. 

Hij die zijne tegenpartij zwaar ligchamelijk letsel toe-
brengt , wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes jaren. 

Hij die zijne wederpartij van het leven berooft, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren 
of, indien het tweegevecht op leven of dood was aangegaan , 
met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

Poging tot tweegevecht is niet strafbaar. 

Art. 16» . 

Op hem die in een tweegevecht zijne wederpartij van het 
leven berooft of haar eenig ligchamelijk leed toebrengt,, 
worden de bepalingen omtrent moord, doodslag of mis-
handeling toegepast: 

1°. indien de voorwaarden niet vooraf zijn geregeld ; 

2°. indien het tweegevecht niet plaats heeft in tegen-
woordigheid van wederzijdscbe getuigen; 

3°. indien de dader zich aan eenig bedrog schuldig 
maakt of ten nadeele van de wederpartij vau de 
voorwaarden afwijkt. 

Art. 1?0. 

Getuigen en geneeskundigen die een tweegevecht bij-
wonen, zijn niet strafbaar. 

De getuigen worden echter gestraft: 

1°. met gevangenisstiaf van ten hoogste twee jaren, 
indien de voorwaarden niet vooraf zijn geregeld, of 
indien zij partijen tot voortzetting van het twee-
gevecht aanzetten; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren, 
indien zij zich aan eenig bedrog schuldig maken 
of eenig door partijen gepleegd bedrog toelaten, 
of toelaten dat ten nadeele van eene der partijen 
van de voorwaarden wordt afgeweken. 

He bepalingen omtrent moord, doodslag of mishandeling 
worden toegepast op den getuige bij een tweegevecht 
waarin eene der partijen van bet leven is beroofd of haar 
eenig ligchamelijk leed is toegebragt, indien hij aan eenig 
bedrog heeft deelgenomen, dit heeft toegelaten, of heeft 
toegelaten dat ten nadeele vau den verslagene of verwonde 
van de voorwaarden is afgeweken. 

Misdrijven waardoor de algemeeue veiligheid tan personen 
of goederen wordt in gevaar gebragt. 

Art. 171. 

Hij die opzettelijk brandsticht, eene ontploffing te weeg 
brengt of eene overstrooming veroorzaakt, wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, 
indien daarvan alleen gemeen gevaar voor goederen 
te duchten is; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, 
indien daarvan levensgevaar voor een ander te duch-
ten is; 

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, 
indien het feit iemands dood ten gevolge heeft. 

Art. 166. TITEL VII. 
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Art. 172. 
1 

Hij aan wiens schuld brand, ontploffing of overstroo-
ming te wijten is, wordt gestraft: 

1°. met hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gu lden , 
indien daardoor alleen gemeen gevaar voor goederen 
ontstaat; 

2'. met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geld-
boete van ten hoogste drie honderd gulden, indien 
daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat; 

3°. met hechtenis van ten hoogste een jaar , indien het 
feit iemands dood ten gevolge beeft. 

Art . 1 7 9 . 

Hij die bij of in het vooruitzigt van brand opzettelijk 
de bluscbgereedschappen of bluschmiddelen verbergt of 
onbruikbaar maakt , of op eenige andere wijze de blussching 
van brand verhindert of belemmert, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Indien twee of meer vereenigde personen bet misdrijf 
plegen, kan de straf worden verdubbeld. 

Art. 174. 
Hij die bij of in het vooruitzigt van watersnood opzet-

telijk dijkmaterialen of gereedschappen verbergt of on-
bruikbaar maakt, eenige poging tot herstel van dijken of 
andere waterstaatswerken verijdelt, of de aangewende mid-
delen tot het voorkomen of stuiten van overstrooming 
tegenwerkt , wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaren. 

Indien twee of meer vereenigde personen het misdrijf 
plegen, kan de straf wordeu verdubbeld. 

Art . 1 7 5 . 

Hij die opzettelijk eenig werk dienende tot waterkeering 
of waterlossing vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt, 
wordt , indien daarvan gevaar voor overstrooming te duch-
ten is , gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier 
jaren. 

Art . 1 7 0 . 

Hij die opzettelijk eenig werk dienende voor het open-
baar verkeer vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt, 
eenigen openbaren land- of waterweg verspert of genomen 
veiligheidsmaatregelen verijdelt, wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, in-
dien daardoor het verkeer onveilig wordt; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, 
indien het feit iemands dood ten gevolge heeft. 

Art . 177 . 

Hij die opzettelijk gevaar veroorzaakt voor het verkeer 
door stoomvermogen over een spoorweg, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt 
de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijftien jaren. 

Indien de schuldige bestuurder, beambte of bediende 
van eene spoorwegdienst is, kan hij van de uitoefening 
van dat beroep worden ontzet. 

Art. 1 7 8 . 

Hij aan wiens schuld te wijten is dat gevaar ontstaat 
voor het verkeer door stoomvermogen over een spoorweg, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt 
de schuldige getraft met hechtenis van ten hoogste een jaar. 

Indien de schuldige bestuurder, beambte of bediende van 
eene spoorwegdienst is , kan hij van de uitoefening van 
-dat beroep worden ontzet. 

l r ( 179. 
Hij die eenig gebouw opzettelijk vernielt of beschadigt, 

wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, 
indien daarvan alleen gemeen gevaar voor goederen 
te duchten is; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, 
indien daarvan levensgevaar voor een ander te 
duchten is; 

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, 
indien bet feit iemands dood ten gevolge heeft. 

Art . ISO. 

Hij aan wiens schuld de vernieling of beschadiging van 
eenig gebouw te wijten is , wordt gestraft: 

1°. met hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gu lden , 
indien daardoor alleen gemeen gevaar voor goederen 
ontstaat; 

2°. met hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gulden , 
indien daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat; 

3°. met hechtenis van ten hoogste een jaar , indien het 
feit iemands dood ten gevolge heeft. 

Art. 1 8 1 . 

Hij die eenig vaartuig opzettelijk en wederregtelijk doet 
zinken of stranden, vernielt, onbruikbaar maakt of be-
schadigt, wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, 
indien daarvan 
duchten is; 

levensgevaar voor een anH.er te 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, 
indien het feit iemands dood ten gevolge heeft. 

Art. 1 8 3 . 

Hij aan wiens schuld te wijten is dat eenig vaartuig 
zinkt of strandt, vernield, onbruikbaar gemaakt of be-
schadigd wordt, wordt gestraft: 

1°. met hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gu lden , 
indien daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat; 

2 ' . niet hechtenis van ten hoogste een jaar , indien het 
feit iemands dood ten gevolge heeft. 

Art . 1 8 3 . 

Hij die opzettelijk voor de veiligheid der scheepvaart 
gestelde teekenen vernielt, beschadigt, wegneemt of ver-
plaatst, hunne werking verijdelt of verkeerde teekenen 
stelt , wordt gestraft: 

1". met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, in-
dien daarvan gevaar voor de veiligheid der scheep-
vaart te duchten is; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, 
indien het feit het zinken of stranden van een vaar-
tu ig ten gevolge heeft; 

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf j a r en , 
indien het feit iemands dood ten gevolge heeft. 

Art. 1 8 1 . 

Hij aan wiens schuld vernieling, beschadiging, weg-
neming of verplaatsing van voor de veiligheid der scheep-
vaart gestelde teekenen of verijdeling hunner werking of 
het stellen van verkeerde teekenen te wijten is , wordt 
gestraft: 

1°. met hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gu lden , 
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indien duurdoor de veiligheid der scheepvaart wordt 
in gevaar gebragt; 

2". met hechtenis van ten hoogste zes innunden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gulden, 
indien het feit het zinken of stranden van een vaar-
tuig ten gevolge heeft; 

3°. met hechtenis van ten hoogste een jaar, indien het 
feit iemands dood ten gevolge heeft. 

Art. i s . , 

Hij die in een put, pomp, bron of in eene ten algemeenen 
nutte of tot gezamenlijk gebruik van of met anderen be-
stemde drinkwaterinrigting eenige stof aanbrengt, wetende 
dat zij voorliet leven of de gezondheid gevaarlijk is, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren. 

Indien hot feit iemands dood ten gevolg heeft, wordt 
de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twaalf jaren. 

Art. 186. 

Hij aan wiens schuld te wijten is dat in een put, pomp, 
bron of in eene ten algemeenen nutte of tot gezamenlijk 
gebruik van of met anderen bestemde drinkwaterinrigting 
eenige voor het leven of de gezondheid gevaarlijke stof 
wordt aangebragt, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste drie 
honderd gulden. 

Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt 
de schuldige gestraft met hechtenis vaii ten hoogste een jaar. 

1°. hij die voor het leven of de gezondheid gevaarlijke 
stoffen verkoopt of aflevert, wetende dat zij tot ver-
menging met of toebereiding van eet-of drinkwaren 
moeten dienen , doch onbekend met het gevaarlijk 
karakter dier stoffen; 

2°. hij die in eet- of drinkwaren of in zelfstandigheden 
tot de bereiding daarvan dienende, bestemd om ver-
kocht of uitgedeeld te worden, voor het leven of de 
gezondheid gevaarlijke stoffen mengt, zonder bekend 
te zijn met het gevaarlijk karakter dier stoffen; 

3°. hij die eet- of drinkwaren verkoopt, te koop aan-
biedt, aflevert, uitdeelt of ten verkoop of ter uitdeeliDg 
in voorraad heeft waarin zich voor het leven of de 
gezondheid gevaarlijke sfoffen bevinden, wetende 
dat die eet- of drinkwaren met andere stoffen zijn 
vermengd, doch onbekend met het gevaarlijk 
karakter dier stoffen. 

t Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt 
de schuldige gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar 

De eet- of drinkwaren en de zelfstandig heden tot de 
* bereiding daarvan dienende kunnen worden verbeurd 
> verklaard. 

Art. 189. 

* Hij die eet- of drinkwaren verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert, uitdeelt of ten verkoop of ter uitdceling in voorraad 
heeft, wetende dat zij door bederf of schadelijke eigen-
schappen voor het leven of de gezondheid gevaarlijk zijn, 

j wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier 
jaren en zes maanden. 

B Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt 
t de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 

negen jaren. 
t 
3 Art. ÏOO. 

Bij verooordeeling wegens eenig in de artikelen 187—189 
omschreven misdrijf kan de regter de openbaarmaking 
zijner uitspraak gelasten. 

Ook kan ontzetting worden uitgesproken van de uit-
c oefening van het beroep waarin het misdrijf gepleegd is. 

TITEL VIII. 

Misdrijven tegen het openbaar gezag. 

Art. 191. 

Art. 193 . 
Hij die door geweld of bedreiging met geweld een ambte-

naar dwingt tot het volvoeren eener ambtsverrigting of 
het nalaten eener regtmatige ambtsverrigting, wordt ge-
straft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, 

Met het plegen van geweld wordt gelijk gesteld het 
brengen in een toestand van bewusteloosheid. 

Art. 194 . 

Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld ver-
zet tegen een ambtenaar werkzaam in de regtmatige uit-
oefening zijner bediening, of tegen personen wier bijstand 
hetzij door dien ambtenaar, hetzij door anderen ten zijnen 
behoeve is ingeroepen, wordt, als schuldig aan weder-
spannigheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of geldboete van ten hoogste honderd vijftig 
gulden. 

Art. 187. 
Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren wordt 

gestraft: 

1°. hij die stoffen verkoopt of aflevert, wetende dat zij 
voor het leven of de gezondheid gevaarlijk zijn en 
dat zij tot vermenging met of toe bereiding; van eet-
of drinkwaren moeten dienen; 

2*. hij die opzettelijk in eet- of drinkwaren of in zelf-
standigheden tot de bereiding daarvan dienende, 
bestemd om verkocht of uitgedeeld te worden, voor 
het leven of de gezondheid gevaarlijke stoffen mengt; 

3". hij die eet- of drinkwaren verkoopt, te koop aan-
biedt, aflevert, uitdeelt of ten verkoop of ter uitdeeling 
in voorraad heeft, wetende dat zich daarin voor het 
leven of de gezondheid gevaarlijke stoffen bevinden. 

Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt 
de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twaalf jaren. 

Art. 188. 

Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete 
van ten hoogste drie honderd gulden wordt gestraft: 

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geld-
boete van ten hoogste drie honderd gulden wordt gestraft: 

1°. hij die een ambtenaar eene gift of belofte doet met het 
oogmerk om hem te bewegen in zijne bediening, 
in strijd met zijn pligt, iets te doen of na te laten; 

2°. hij die een ambtenaar eene gift doet ten gevolge 
of naar aanleiding van hetgeen door dezen in zijne 
bediening, in strijd met zijn pligt, is gedaan of 
nagelaten. 

Ontzetting van de in artikel 36 n°. 1—4 vermelde reg-
ten kan worden uitgesproken. 

Art. 193. 

Hij die een regter eene gift of belofte doet, met het 
oogmerk om invloed uit te oefenen op de beslissing van 
eene aan diens oordeel onderworpen zaak, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Indien die gift of belofte gedaan wordt met het oogmerk 
om eene veroordeeling in eene strafzaak te verkrijgen, 
wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste negen jaren. . 

Ontzetting van de in artikel 36 nc. 1—4 vermelde reg-
ten kan worden uitgesproken. 
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Art . I « 5 

De dwang en de wederspannigheid in de artikelen 193 
en 194 omschreven worden gestraft: 

met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren, indien 
het geweld of de daarmede gepaard gaande feitelijkheden 
eenig ligchamelijk leed ten gevolge hehben; 

met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes 
maanden, indien zij zwaar ligchamelijk letsel tengevolge 
hebben; 

met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien 
zij den dood ten gevolge hebben. 

Art. 1 9 6 . 

De dwang en de weerspannigheid in de artikelen 193 
en 194 omschreven, door twee of meer personen met ver-
eenigde krachten begaan, worden gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste zes jaren. 

De schuldige wordt gestraft: 

met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes 
maanden indien het door hem gepleegde geweld of de daarbij 
door hem gepleegde feitelijkheden eenig ligchamelijk leed 
ten gevolge hebben; 

met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien 
zij zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge hebben ; 

met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, indien 
zij den dood ten gevolge hebben. 

Art . 1 9 7 . 

Poging tot wederspannigheid is niet strafbaar. 

Art . 1 9 S . 

Met ambtenaren worden ten aanzien der artikelen 193-197 
gelijk gesteld de bestuurders benevens de begedigde be-
ambten en bedienden van spoorwegdiensten. 

Art . 1 9 9 . 

Hij die opzettelijk niet voldoet aan eene vordering, krach-
tens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met 
de uitoefening van eenig toezigt belast, of die opzettelijk 
eenige handeling door dien ambtenaar ondernomen ter 
uitvoering van eenig wettelijk voorschrift belet, belemmert 
of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste zes 
honderd gulden. 

Met den in het vorig lid bedoelden ambtenaar wordt 
gelijk gesteld ieder die duurzaam of tijdelijk met eenige 
openbare dienst is belast. 

Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee 
jaren zijn verloopen , sedert de schuldige wegens hetzelfde 
misdrijf onherroepelijk is veroordeeld, kunnen de straffen 
met een derde worden verhoogd. 

Art. 2 0 0 . 

Hij die in de gevallen waarin de wet de toelating van 
de ambtenaren der politie bij eene vergadering, of het 
uiteengaan eener vergadering gebiedt, opzettelijk aan de 
daartoe gedane vordering niet voldoet, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete 
van ten hoogste honderd twintig gulden. 

Art. 2 9 1 . 

Hij die op eene teregtzitting of ter plaatse waar een 
ambtenaar in het openbaar in de regtmatige uitoefening 
zijner bediening werkzaam is , opschudding veroorzaakt en 
na bekomen bevel zich niet verwijdert, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete 
van ten hoogste honderd twintig gulden. 

Art . 2 9 2 . 

Hij die opzettelijk bij gelegenheid van een volksoploop 
zich niet onmiddelijk verwijdert na het derde door of van 

wege het bevoegd gezag gegeven bevel, wordt, als schuldig 
aan deelneming aan samenscholing, gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete van 
ten hoogste honderd twintig gulden. 

Art . 2 9 3 . 

Hij die bekendmakingen, van wege het bevoegd gezag 
in het openbaar aangeslagen, afscheurt, onleesbaar maakt 
of beschadigt, met het oogmerk om de kennisneming daarvan 
te beletten of te bemoeijelijken, wordt gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste eene maand of geldboete van 
ten hoogste drie honderd gulden. 

Art . 2 9 4 . 

Hij die tijdens of na eenig ongeval opzettelijk handelingen 
verrigt waardoor een bevel, te dier zake krachtens wet-
telijk voorschrift gegeven, wordt verijdeld, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste eene maand of geld-
boete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art . 2 9 5 . 

Hij die opzettelijk van een niet gepleegd strafbaar feit 
aangifte of klagte doet, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar. 

A r t . 2 9 9 . 

Hij die opzettelijk niet voldoet aan eene vordering, 
krachtens wettelijk voorschrift gedaan dooreen ambtenaar 
belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of on-
derzoeken van strafbare feiten, of die opzettelijk eenige 
handeling, door dien ambtenaar ondernomen ter uitvoering 
van eenig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of ver-
ijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste zes honderd 
gulden. 

A r t . 2 9 7 . 

Hij die opzettelijk, in strijd met de bevelen door het 
bevoegd gezag gegeven, bij vervolging van eenig strafbaar 
feit op heeter daad ontdekt, zich van de plaats waar het 
feit gepleegd is verwijdert, wordt gestraft met gevange-
nisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete van ten 
hoogste honderd twintig gulden. 

Art . 2 9 8 . 

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geld-
boete van ten hoogste drie honderd gulden wordt gestraft : 

1°. hij die opzettelijk iemand die schuldig is aan of 
vervolgd wordt ter zake van eenig misdrijf, verbergt 
of hem behulpzaam is in het ontkomen aan de 
nasporing van of aanhouding door de ambtenaren 
der justitie of politie; 

2°. hij die nadat eenig misdrijf is gepleegd, met het 
oogmerk om be t te be.lekken of de nasporing of ver-
volging te beletten of te bemoeijelijken , voorwerpen 
waarop of waarmede het misdrijf gepleegd is of 
andere sporen van bet misdrijf vernietigt, wegmaakt , 
verbergt of aan het onderzoek van de ambtenaren 
der justitie of politie onttrekt. 

Art . 2 9 9 . 

Hij die een lijk begraaft, verbergt, wegvoert of w e g -
maakt , met het oogmerk om het aan eene geregtelijke 
schouwing te onttrekken, of die opzettelijk zoodanige 
schouwing op andere wijze belet, belemmert of verijdelt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art . 2 1 9 . 

De bepalingen van de artikelen 208 en 209 zijn niet 
van toepassing op hem die de daarin vermelde handelingen 
verrigt ten einde gevaar van vervolging te ontgaan of af 
te wenden van een zijner bloedverwanten of aangehuwden 
in de regte linie of in den tweeden of derden graad der 
zijdlinie of van zijn echtgenoot of gewezen echtgenoot. 
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Art. 3 1 1 . 

Hij die opzettelijk Iemand, op openbaar gezag ofkrach-
tens regterlijke uitspraak of beschikking van de vrijheid 
beroofd, bevrijdt of bij zijne zelf bevrijding behulpzaam is , 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten boogste twee 
jaren. 

Deze bepaling is niet van toepassing op de bloedver-
wanten of aaugehuwden in de regte linie of in den tweeden 
graad der zijdlinie of op den eebtgenoot van den bevrijde. 

Art. 3 1 2 . 

Hij die als ge tu ige , als deskundige of als tolk voor bet 
bevoegd gezag verschenen, weigert of, zoo dezaak i su i t -
gesteld, weigerachtig blijft te voldoen aan eenige \vette- 
ïijke verpligting die bij als zoodanig te vervullen beeft, 
wordt gestraft: 

in strafzaken niet gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden; 

in andere zaken met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier maanden. 

Art . 3 1 3 . 

Hij die, met het oogmerk om zich aan eenige in artikel 
212 bedoelde verpligting te onttrekken, een niet bestaand 
feit voorwendt, wordt gestraft: 

in strafzaken met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden ; 

in andere zaken met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier maanden. 

Art. 3 1 4 . 

Hij die niet voldoet aan een wettig bevel tot overleg-
g ing van een stuk hetwelk beweerd wordt valscb of ver-
valscht te zijn, of hetwelk dienen moet ter vergelijking 
met eea ander waarvan de valschheid of vervalsching be-
weerd, of de echtheid ontkend of niet erkend wordt, wordt 
gestraft : 

in straf/.aken met gevangenisstraf van ten hoogste negen 
maanden ; 

in andere zaken met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden. 

Art . 3 1 ». 

Hij die, in staat van faillissemeut of van kennelijk on-
vermogen verklaard of als bestuurder eener in staat van 
faillissement verklaarde naamlooze vennootschap ofcoöpe-
ratieve vereeniging, in de gevallen waarin hij tot liet 
geven van inlichting is verpligt, hetzij zonder geldige 
reden opzettelijk wegblijft, hetzij weigert de vereischte 
inlichtingen te geven of zo overeenkomstig de wet te be-
ëedigen, hetzij opzettelijk verkeerde inlichtingen geeft, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste eenjaar. 

Art. 2 1 6 . 

Hij die een regt waarvan hij bij regterlijke uitspraak is 
ontzet, uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste zes 
honderd gulden. 

Art . 31? . 

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gulden wordt 
gestraft: 

1°. hij die onderscheidingsteekenen draagt of daden ver-
rigt waarvan hij weet dat zij behooren tot een ambt 
dat hij niet bekleedt; 

2°. hij die, in zijn ambt geschorst, de daaraan verbon-
den onderscheidingsteekenen draagt of eenige tot dat 
ambt behoorende daad verrigt. 

2-] 
Strafregt. 

Art. 3 1 8 . 

Een vreemdeling die in strijd met 's Konings last of 
'sregters bevel, ter uitvoering van de wet gegeven, binnen 
het rijk in Huropa terugkeert, wordt gestraft metgevan-
genisstraf van ten hoogste drie maanden. 

Art. 3 1 0 . 

Hij die opzettelijk eenig goed aan het krachtens de wet 
daarop gelegd beslag of aan eenegeregtelijkesequestratie 
onttrekt of, van die onttrekking kennis dragende, ver-
bergt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren. 

De bewaarder die het feit begaat of toelaat, wordt ge-
straft met gevangenisstraf van ten boogste drie jaren. 

Indien het feit door of ten gevolge van onachtzaamheid 
des bewaarders begaan is, wordt deze gestraft met hech-
tenis van ten hoogste eene maand of geldboete van ten 
hoogste honderd twintig gulden. 

Art. 3 3 0 . 

Hij die opzettelijk zegels waarmede voorwerpen door of 
van wege het bevoegd gezag verzegeld zijn, verbreekt, 
opheft of beschadigt, of de door zoodanig zegel bewerkte 
afsluiting op andere wijze verijdelt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

De bewaarder die het feit begaat of toelaat, wordt g e -
straft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Indien het feit door of ten gevolge van onachtzaamheid 
des bewraarders begaan is, wordt deze gestraft met hech-
tenis van ten hoogste eene maand of geldboete van ten 
hoogste honderd twintig gulden. 

Art. 3 3 1 . 

Hij die opzettelijk zaken, bestemd om voor de bevoegde 
magt tot overtuiging of bewijs te dienen, akten, bescheiden 
of registers die duurzaam of tijdelijk op openbaar gezag 
bewaard worden , of hetzij aan een ambtenaar, hetzij aan 
een ander in het belang der openbare dienst zijn ter hand 
gesteld, vernietigt, wegmaakt of onbruikbaar maakt , wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Art . 3 3 3 . 

Hij die brieven of andere stukken, op een postkantoor 
bezorgd of in eene postbus gestoken, opzettelijk aan hunne 
bestemming onttrekt, opent of beschadigt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. 

Art. 2 2 3 . 

Indien de schuldige aan een der in de artikelen 219—222 
omschreven misdrijven, zich den toegang tot de plaats 
van het misdrijf verschaft of het goed ouder zijn bereik 
brengt door middel van braak, inklimming, ondergraving, 
het bezigen van valsche sleutels of andere tot opening van 
de plaats waar of het voorwerp waarin zich het goed 
bevindt, niet bestemde werktuigen, een valsche order of 
een valsch kostuum, kan de straf met ten hoogste een 
jaar gevangenisstraf worden verhoogd. 

Art . 3 3 4 . 

Hij die opzettelijk desertie van een krijgsman, in dienst 
van het rijk, uitlokt door een der in artikel 57 n°. 2 
vermelde middelen of bevordert op eenige in artikel 58 
vermelde wijze, wordt gestraft: 

indien het feit in tijd van vrede is gepleegd, met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden; 

iudien het feit in tijd van oorlog is gepleegd, met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Art. 3 3 5 . 

Hij die opzettelijk feitelijke insubordinatie van een krijgs-
mau, in dienst van het rijk, uitlokt door een der in artikel 
57 n9. 2 vermelde middelen of bevordert op eenige in 
artikel 58 vermelde wijze, wordt gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste twee jaren. 
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Art . « 2 0 . 

Hij die zonder verlof der regering, iemand voor vreemde 
krijgsdienst aanwerft, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
drie duizend gulden. 

Art. 227. 

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt 
gestraft: 

1°. hij die zich opzettelijk door verminking voor de 
dienst bij de militie of bij de schutterij ongeschikt 
maakt of doet maken; 

2*. hij die een ander op diens verzoek opzettelijk voor 
die dienst ongeschikt maakt. 

Indien in het laatste geval de verminking den dood ten 
gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes 
jaren opgelegd. 

TITEL IX. 

Meineed. 

Art. 228. 

Hij die in de gevallen waarin een wettelijk voorschrift 
eene verklaring onder eede vordert of daaraan regtsge-
volgen verbindt, mondeling of schriftelijk, persoonlijk of 
door een bijzonder daartoe gemagt igJe , opzettelijk eene 
valsche verklaring onder eede aflegt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Indien de valsche verklaring onder eede is afgelegd in 
eene strafzaak ten nadeele van den beklaagde of verdachte, 
wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste negen jaren. 

Met den eed staat gelijk de belofte of bevestiging die 
dezelfde kracht heeft als de eed. 

Ontzetting van de in art. 36 n°. 1—4 vermelde regten 
kan worden uitgesproken. 

Art. 229. 
Niet strafbaar i s : 

1°. hij die bij eene verklaring onder eede eenig feit ver-
zwijgt waarvan de mededeeling hem aan strafver-
volging kan blootstellen; 

2°. de getuige die eene valsche verklaring onder eede 
aflegt zonder vooraf opmerkzaam te zijn gemaakt 
op zijne bevoegdheid om zich op grond van huwelijk 
of van bloed- of aanverwantschap van het afleggen 
van getuigenis te verschoonen. 

TITEL X. 

Mun tm isdrijven. 

Art. 230 . 

Hij die muntspeciën of muntpapier namaakt of vervalscht, 
met het oogmerk om die muntspeciën of dat muntpapier 
als echt en onvervalscht uit te geven of te doen uitgeven, 
wordt, als schuldig aan valsche munt , gestraft met ge-
vangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Art. 231. 

Hij die als echte en onvervalschte muntspeciën of rount-
papier uitgeeft muntspeciën of muntpapier waarvan de 
valschheid of vervalschiug hem bekend is, of deze, met 
het oogmerk om ze als echt en onvervalscht uit te geven 
of te doen uitgeven, in voorraad heeft of binnen het rijk 
in Europa invoert, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste zes jaren. 

Art. 232. 

Hij die muntspeciën in waarde vermindert, met het oog-
merk om ze aldus in waarde verminderd uit te geven of 

te doen uitgeven, wordt, als schuldig aan muntschennis. 
gestraft met gevangenisstraf vnn ten hoogste vijf jaren. 

Art. 23S. 

Hij die als ongeschonden muntspeciën uitgeeft munt-
speciëii waarvan de schennis hem bekend is, of deze, met 
het oogmerk om ze als ongeschonden uit te geven of te 
doen uitgeven, in voorraad heeft of binnen het rijk in 
Europa invoert, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vijf jaren. 

Art. 234 . 

Hij die valsche, yervalschte of geschonden muntspeciën 
of valsch of vervalscht muntpapier, voor echt, onvervalscht 
en ongeschonden ontvangen, we Ier uitgeeft nadat de valsch-
heid, vervalsching of schennis hem is bekend geworden, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 235. 

Indien een der in de artikelen 230—234 omschreven 
misdrijven, ten opzigte van rijksmuntspeciën of rijksmunt-
papier wordt gepleegd, kan de straf met een derde worden 
verhoogd. 

Art. 236. 

Hij die stoffen of werktuigen voorhanden heeft waarvan 
hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van een munt-
misdrijf, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd 
gulden. 

Art. sar. 
Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 

230—233 omschreveu misdrijven, kan ontzetting van de in 
artikel 36 n°. 1—4 vermelde regten worden uitgesproken. 

TITEL XI. 

Valschheid in zegels en merken. 

Art . 2 3 8 . 

Met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren wordt 
gestraft: 

1°. hij die belasting", post- of telegramzegels namaakt 
of vervalscht, met het oogmerk om die zegels als 
echt en onvervalscht te gebruiken of door anderen 
te doen gebruiken; 

2°. hij die, met gelijk oogmerk, zoodanige zegels ver-
vaardigt door wederregtelijk gebruik te maken van 
echte stempels. 

Art. 239. 

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren wordt 
gestraft: 

1°. hij die op gouden of zilveren werken valsche rijks-
merken of door de wet vereischte meesterteekenen 
plaatst of echte vervalscht, met liet oogmerk om 
die werken te gebruiken of door anderen te doen 
gebruiken alsof de daarop geplaatste merken of 
teekenen echt en onvervalscht waren; 

2°. hij die, met gelijk oogmerk, op de bedoelde werken 
merken of teekenen plaatst door wederregtelijk g e -
bruik te maken van echte stempels; 

3°. hij die echte rijksmerken of door de wet vereischte 
meesterteekenen inzet, aanvoegt of overbrengt in , 
aan of op andere gouden of zilveren werken dan 
die waaraan zij oorspronkelijk zijn aangebragt , met 
het oogmerk om die werken te gebruiken of door 
anderen te doen gebruiken alsof de bedoelde merken 
of teekenen oorspronkelijk daarop waren geplaatst. 

Handelingen der Staten-Geueraal. Bijlagen. 1878-1879. 
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Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt 
gestraft: 

1°. hij die op voorwerpen aan ijk onderworpen valsche 
rijksmerken plaatst of echte vervalscht, met het oog-
merk om die voorwerpen te gebruiken of door anderen 
te doen gebruiken alsof de daarop geplaatste merken 
echt en onvervalscht waren; 

2°. hij die, met gelijk oogmerk, op de bedoelde voor-
werpen merken plaatst door wederregtelijk gebruik 
te maken van echte stempels. 

Art. 241. 
Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en ze# 

maanden wordt gestraft: 

1°. hij die andere dan de in de artikelen 239 en 240 
bedoelde merken die krachtens wettelijk voorschrift 
op goederen of hunne verpakking moeten of kunnen 
worden geplaatst, daarop valschelijk plaatst of echte 
vervalscht, met het oogmerk om die goederen te ge-
bruiken of door anderen te doen gebruiken alsof de 
daarop geplaatste merken echt en onvervalscht waren; 

2°. hij die, met gelijk oogmerk, op de bedoelde goederen 
of hunne verpakking merken plaatst door wederreg-
telijk gebruik te maken van echte stempels; 

3°. hij die echte merken gebruikt voor goederen of 
hunne verpakking waarvoor die merken niet bestemd 
zijn, met het oogmerk om die goederen te gebruiken 
of door anderen te doen gebruiken alsof de bedoelde 
merken daarvoor bestemd waren. 

Art. 242. 
Hij die opzettelijk valsche, vervalschte of wederregtelijk 

vervaardigde, aangevoegde, overgebragte of gebruikte 
zegels, teekenen of merken of de voorwerpen waarop zij 
geplaatst of overgebragt zijn, gebruikt , verkoopt, te koop 
aanbiedt, aflevert, uitdeelt of ten verkoop of ter uitdeeling 
in voorraad heeft als waren die zegels, teekenen of merken 
echt en onvervalscht en niet wederregtelijk vervaardigd, 
aangevoegd, overgebragt of gebruikt , wordt gestraft met 
dezelfde straffen als in de artikelen 238—241 zijn bedreigd, 
naar de daar gemaakte onderscheidingen. 

Art. 243. 

Hij die opzettelijk belasting-, post- of telegramzegels 
welke reeds tot gebruik hebben gediend, als waren zij 
ongebruikt, bezigt, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert 
of ten verkoop in voorraad heeft, wordt gestraft met ge-
vangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 244. 
Hij die stoffen of werktuigen voorhanden heeft waarvan 

hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van eenig 
in artikel 238 omschreven misdrijf, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete 
van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 245. 
Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 

238—243 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de 
in artikel 36 n°. 1—4 vermelde regten worden uitgesproken. 

TITEL XII. 

Vahchheid in geschriften. 

Art. 246 . 

Hij die een geschrift waaruit eenig reg t , eenige ver-
bindtenis of eenige bevrijding van schuld kan ontstaan of 
dat tot bewijs van eenig feit kan dienen, geheel of ten 
deele valschelijk opmaakt of vervalscht, met het oogmerk 
om het als echt en onvervalscht te gebruiken of door 

anderen te doen gebruiken, wordt, indien uit dat gebruik 
eenig nadeel kan ontstaan, als schuldig aan valschheid in 
geschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaren en zes maanden. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik 
maakt van het valsche of vervalschte geschrift als ware 
het echt en onvervalscht, indien uit dat gebruik eenig 
nadeel kan ontstaan. 

Art. 247. 
De schuldige aan valschheid in geschrift wordt gestraft 

met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, indien zij 
gepleegd i s : 

1°. in authentieke akten; 

2°. in schuldbrieven of certilicaten van schuld van 
eenigen staat , eenige provincie, gemeente of openbare 
instel l ing; ' 

3°. in aandeden of schuldbrieven of certificaten van 
aandeel of schuld van eenige vereeniging, stichting 
of vennootschap; 

4°. in tulons, dividend- of rentebewijzen behoorende 
tot een der onder de beide voorgaande nummers 
omschreven stukken of in de bewijzen in plaats van 
deze stukken uitgegeven; 

5°. in voor omloop bestemd crediet- of handelspapier. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk ge-
bruik maakt van eenig in het eerste lid of in artikel 400 
vermeld valsch of vervalscht geschrift als ware het echt 
en onvervalscht, indien uit dat gebruik eenig nadeel kan 
ontstaan. 

Art. 248 . 

Hij die in eene authentieke akte eene valsche opgave 
doet opnemen aangaande een feit, van welks waarheid de 
akte moet doen blijken, met het oogmerk om die akte te 
gebruiken of door anderen te doen gebruiken als wrare 
zijne opgave in overeenstemming met de waarheid, wordt, 
indien uit dat gebruik eenig nadeel kan ontstaan , gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk ge-
bruik maakt van de akte als ware de inhoud in overeen-
stemniing met de waarheid, indien uit dat gebruik eenig 
nadeel kan ontstaan. 

Art. 249. 

De geneeskundige die opzettelijk eene valsche schriftelijke 
verklaring afgeeft nopens het al of niet bestaan of bestaan 
hebben van ziekt n , zwakheden of gebreken, wordt ge-
straft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Indien de verklaring wordt afgegeven met het oogmerk 
om eene opneming in een krankzinnigengesticht mogelijk 
te maken, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zeven 
jaren en zes maanden opgelegd. 

Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die opzettelijk 
van de valsche verklaring gebruik maakt als ware de 
inhoud in overeenstemming met de waarheid. 

Art. 250. 

Hij die eene schriftelijke verklaring van een geneeskun-
dige nopens het al of niet bestaan of bestaan hebben van 
ziekten, zwakheden of gebreken valschelijk opmaakt of 
vervalscht, met het oogmerk om het openbaar gezag of 
maatschappijen van verzekering te misleiden, wordt ge-
straft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijk oog-
merk, van de valsche of vervalschte verklaring gebruik 
maakt als ware zij echt en onvervalscht. 

Art . 2&1. 

Hij die op eens anders naam valschelijk opmaakt of ver-
valscht een getuigschrift van goed gedrag , bekwaamheid, 
armoede, gebreken of andere omstandigheden, met het 
oogmerk om eene indieuststelling te verkrijgen oftotwel-
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willendheid en hulpbetoon op te wekken, wordt gestraft 
met gevangenisstraf vun ten hoogste een jaar . 

Met dezelfde struf wordt gestraft hij die opzettelijk ge-
bruik maakt van eenig in het eerste lid of in artikel 401 
vermeld valsch of vervalscht getuigschrift als ware het 
echt en onvervalscht. 

Art . 2 5 3 . 

Hij die een reispas, veiligheidskaart of reisorder valsche-
lijk opmaakt of vervalscht, of die zoodanig stuk op een 
valschen naam of voornaam of met aanduiding eener valsche 
hoedanigheid doet afgeven, met het oogmerk om het te 
gebruiken of door anderen te doen gebruiken als ware het 
echt en onvervalscht of als ware de inhoud in overeen-
stemming niet de waarheid, wordt gestraft met gevange-
nisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk ge-
bruik maakt van eenig in het eerste lid of in artikel 402 
vermeld valsch of vervalscht stuk als ware het echt en 
onvervalscht of als ware de inhoud in overeenstemming 
met de waarheid. 

Art. 2 5 3 . 

Hij die biljetten eener krachtens de wet opgerigte neder-
landsche circulatiebank waarvan de valschheid of verval-
sching hem bekend is , in voorraad heeft of binnen het 
rijk in Europa invoert, met het oogmerk om ze als echt 
en onvervalscht uit te geven of te doen uitgeven, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Art . 2 5 4 . 

Hij die valsche of vervalschte biljetten eener krachtens 
de wet opgerigte nederlandsche circulatiebank, voor echt 
en onvervalscht ontvangen , weder uitgeeft nadat de valsch-
heid of vervalsching hem is bekend geworden, wordt ge-
straft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 2 5 5 . 

Hij die stoffen of werktuigen voorhanden heeft waarvan 
uij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van eenig in 
artikel 247 n°. 2—5 omschreven misdrijf, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geld-
boete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 2 5 6 . 

Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 
246—250 en 253 omschreven misdrijven, kan ontzetting 
van de in artikel 36 n°. 1 —4 vermelde regten worden uit-
gesproken. 

TITEL XIII. 

Misdrijven tegen den burgerlijken staat. 

Art . 257. 

Hij die door eenige handeling opzettelijk eens anders 
afstamming onzeker maakt , wordt, als schuldig aan ver-
duistering van staat, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren en zes maanden. 

Ontzetting van de in artikel 36 n°. 1—4 vermelde regten 
kan worden uitgesproken. 

Art . 258 . 

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes 
maanden wordt gestraft: 

1°. hij die opzettelijk een dubbel huwelijk aangaat ; 

2*. hij die een huwelijk aangaat met iemand van wien 
hij weet dat deze daardoor een dubbel huwelijk 
aangaat. 

Ontzetting van de in artikel 36 n°. 1—5 vermelde regten 
kan worden uitgesproken. 

Art. 2 5 * . 

Hij die een dubbel huwelijk aangaat, zonder zich te 
hebben verzekerd dat zijn vroeger huwelijk ontbonden of 
nietig verklaard is, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zes maanden. 

TITEL XIV. 

Misdrijven tegen de zeden. 

Art. 2«Q. 

Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gulden wordt 
gestraft: 

. 1°. openbare schennis van de eerbaarheid; 

2°. schennis van de eerbaarheid waarbij een ander zijns 
ondanks tegenwoordig is. 

Art . 2 6 1 . 

Hij die eenige voor de eerbaarheid aanstootelijke afbeelding 
of vhpgend blaadje waarvan hij den inhoud kent , verspreidt, 

j openlijk tentoonstelt, aanslaat of ter verspreiding in voorraad 
, heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 

drie maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd 
gulden. 

Indien de schuldige bet misdrijf in zijn beroep begaat 
en er tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee 
jaren zijn verloopen sedert hij wegens hetzelfde misdrijf 
onherroepelijk is veroordeeld, kan hij van de uitoefening 
van dat beroep worden ontzet. 

Art. 2 6 2 . 

Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw 
dwingt om met hem buiten echt vleesohehjke genieenschap 
te hebben, wordt, als schuldig aan verkrachting, gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren. 

Art. 2 6 3 . 

Hij die buiten echt vleeschelijke gemeenschap uitoefent, 
met eene vrouw, beneden den leeftijd van veertien jaren of 
van wie hij weet dat zij krankzinnig is of in een toestand 
van bewusteloosheid verkeert, wordt gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden. 

Indien de toestand van bewusteloosheid is te weeg gebragt, 
hetzij door hem zei ven, hetzij met zijn medeweten door een 
ander, met het oogmerk om de vrouw weerloos te maken , 
wordt het feit gestraft als verkrachting. 

Art. 2 6 4 . 

Hij die door geweld of bedreiging met geweld iemand 
dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige haude-
lingen, wordt , als schuldig aan feitelijke aanranding van 
de eerbaarheid , gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes jaren. 

Art. 2 6 5 . 

Hij die met kinderen beneden den leeftijd van veertien 
jaren of met personen van wie hij weet dat zij krankzinnig 
zijn of in een toestand van bewusteloosheid verkeeren, 
ontuchtige handelingen pleegt of deze tot het plegen of 
dulden van zoodanige handelingen verleidt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. 

Indien de toestand van bewusteloosheid is te weeg gebragt, 
hetzij door hem zelven, hetzij niet zijn medeweten door een 
ander, met het oogmerk om den persoon tegen wien het 
feit gepleegd wordt weerloos te maken, wordt het feit 
gestraft als feitelijke aanranding van de eerbaarheid. 

Art. 26G. 

Indien een der in de artikelen 263—265 omschreven mis-
drijven zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt 
gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren opgelegd. 

Indien een der in de artikelen 262—265 omschreven mis-
drijven den dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf 
van ten hoogste twaalf jaren opgelegd. 
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Art. 267. 

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren worden 
gestraft ontuchtige handelingen gepleegd: 

1*. door ouders, voogden, godsdienstleeraars of onder-
wijzers niet aan hunne zorg of opleiding toever-
trouwde minderjarigen; 

2°. door ambtenaren met personen die aan hun gezag zijn 
onderworpen of aan hunne waakzaamheid toever-
trouwd of aanbevolen; 

3°. door bestuurders, beambten, opzigters, bedienden 
of geneeskundigen in strafinrigtingen, weeshuizen, 
ziekenhuizen of instellingen van weldadigheid met 
personen daarin opgenomen. 

Art. ' * « * 

Als schuldig min koppelarij wordt gestraft: 

1 met gevangenisstraf van ten hoogste driejaren, de 
vader, moeder of voogd die opzettelijk het plegen 
van ontucht door zijn minderjarig kind of den onder 
zijne voogdij staanden minderjarige met een derde 
te weeg brengt of bevordert; 

met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, 
ieder ander die uit winstbejag bet plegen van on-
tucht door een persoon beneden den leeftijd van een 
en twintig jaren met een derde te weeg brengt of 
bevordert, of die van het opzettelijk te weeg bren-
gen of bevorderen van ontucht door zoodanige per-
sonen met derden eene gewoonte maakt. 

Art . 3 0 9 . 

Bij veroordeel ing ter zake van een der in de artikelen 
260 en 262—268 omschreven misdrijven, kan ontzetting 
van de in art. 36 n°. 1—5 vermelde regten worden uit-
gesproken. 

Art . 27Ö. 

Hij die een kind beneden den leeftijd van zestien jaren 
opwekt of verleidt tot het gebruik van sterken drank, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Indien het feit zwaar ligclmmelijk letsel ten gevolge 
heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren en zes maand.en. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat, 
kan hij van de» uitoefening van dat beroep worden ontzet. 

Art. 3 7 1 . 

Hij die een onder zijn wettig gezag staand kind beneden 
den leeftijd van twaalf jaren aan een ander afstaat of over-
laat , wetende dat het tot of bij het uitoefenen van bede-
larij of van gevaarlijke kunstverrigtingen zal worden ge-
bezigd, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren. 

Art . 372 . 

Hij die opzettelijk een dier wreed behandelt, wordt ge-
straft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. 

Indien hij dit in het openbaar doet, wordt hij gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste vier maanden of geld-
boete van ten hoogste honderd twint ig gulden. 

Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee 
jaren zijn verloopen sedert de schuldige ter zake van dit 
misdrijf onherroepelijk is veroordeeld, kan de gevangenis-
straf met een derde worden verhoogd. 

Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar. 

TITKL XV. 

Verlaüuj/ van hulpbehoevenden. 

Art. 373 . 

Hij die iemand tot wiens onderhoud, verpleging of ver-
zorging hij krachtens wet of overeenkomst verpligt is , 
opzettelijk in een hulpeloozen toestand brengt of laat, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee 
jaren of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 3 7 4 . 

Hij die een kind beneden den leeftijd van zeven jaren 
te vondeling legt of, met het oogmerk om er zich van te 
ontdoen , verlaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vier jaren en zes maanden. 

Art . 37» . 

Indien een van de in de artikelen 273 en 274 omschre-
ven misdrijven zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge 
heeft, of indien na verloop van drie maanden sedert het 
plegen van het in artikel 274 omschreven misdrijf nog 
geenerlei spoor van het kind is ontdekt, wordt de schuldige 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren 
en zes maanden. 

Indien een dezer misdrijven den dood ten gevolge heeft, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
negen jaren. 

Art . 3 7 6 . 

Indien de schuldige aan het in artikel 274 omschreven 
misdrijf de vader of de moeder i s , kunnen ten zijnen 
aanzien de in de artikelen 274 en 275 bedreigde straffen 
met een derde worden verhoogd. 

Art. 377. 

Indien de moeder, onder de werking van vrees voor de 
ontdekking van hare bevalling, haar kind kort na de 
geboorte te vondeling legt of, met het oogmerk om er 
zich van te ontdoen, verlaat, wordt het maximum der in 
de artikelen 274 en 275 vermelde straffen tot de helft 
verminderd. 

Art . 3 7 » . 

Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 
273—277 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de 
in artikel 36 n°. 4 vermelde regten worden uitgesproken. 

TITEL XVI. 

Bel-edigimj. 

Art . 3 7 » . 

Hij die, met het oogmerk om te ljeleedigen, aan iemand 
onder welke inkleeding ook, hetzij in tegenwoordigheid 
van twee of meer personen, hetzij door opvolgende mede-
deeling aan twee of meer personen afzonderlijk, een bepaald 
feit waardoor diens eer of goede naam wordt aangerand, 
ten laste l eg t , wordt, als schuldig aan smaad, gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geld-
boete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Onder de twee of meer personen in het eerste lid bedoeld, 
zijn de huisgenooten van den dader niet begrepen. 

Art . 2 8 0 . 

Hij die, met het oogmerk om te beleedigen, aan iemand 
onder welke inkleeding ook, door middel van geschriften 
of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aan-
geslagen, een bepaald feit waardoor diens eer of goede 
naam wordt aangerand, ten laste legt, wordt , als schuldig 
aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste drie honderd 
gulden. 
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Art. 2 8 1 . 

Hij die liet misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt 
in geval het bewijs der waarheid van het ten laste gelegde 
feit is toegelaten, wordt, indien hij dat l>ewiJ3 niet levert 
en de telustlegging tegen beter weten is geschied, als 
schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaren. 

Ontzetting van de in artikel 3G n°. 1 —3 vermelde regten 
kan worden uitgesproken. 

Art . 2 8 2 . 

Het bewijs der waarheid van het ten laste gelegde feit 
wordt alleen toegelaten in de volgende gevallen: 

1*. wanneer de beleedigde zich bij zijne klagte uit-
drukkelijk beroept op de onwaarheid van het ten 
laste gelegde feit; 

2°. wanneer aan een ambtenaar een feit gepleegd in de 
uitoefening zijner bediening wordt ten laste gelegd. 

Art. 2 8 3 . 

Het in artikel 282 bedoeld bewijs is niet toegelaten, 
indien het ten laste gelegde feit niet dan op klagte kan 
worden vervolgd en geene klagte is gedaan. 

Art . 2 8 4 . 

Indien de beleedigde aan het ten laste gelegde feit bij 
regterlijk gewijsde onherroepelijk is schuldig verklaard, 
is veroordeeling wegens laster uitgesloten. 

Indien hij ter zake van het ten laste gelegde feit bij 
regterlijk gewijsde onherroepelijk is vrijgesproken, wordt 
dat gewijsde als volkomen bewijs der onwaarheid van het 
feit aangemerkt. 

Indien tegen den beleedigde ter zake van het hem ten 
laste gelegde feit eene strafvervolging is aangevangen, 
wordt de vervolging wegens laster geschorst totdat bij g e -
wijsde onherroepelijk over het ten laste gelegde feit is 
beslist. 

Art. 2 8 5 . 

Elke opzettelijke beleediging die niet het karakter van 
smaadschrift of smaad draagt , hetzij door daden, hetzij in 
het openbïiar bij monde of bij geschrifte, iemand aange-
daan, wordt, als eenvoudige beleediging, gestraft met 
geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden. 

Met beleediging in het openbaar wordt gelijk gesteld 
die welke plaats heeft in tegenwoordigheid van den belee-
digde of in een tot hem gerigt geschrift. 

Art. 2 8 6 . 

De in de voorgaande artikelen van dezen titel bedreigde 
straffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien 
de beleediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedu-
rende of ter zake van de regtmatige uitoefening zijner be-
diening. 

Art. 287. 

Hij die opzettelijk tegen een bepaald persoon bij de over-
heid eene valsche klagt of aangifte schriftelijk inlevert of 
in schrift doet brengen, waardoor de eer of goede naam 
van dien persoon wordt aangerand, wordt, als schuldig 
aan lasterlijke aanklagt , gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste drie jaren. 

Ontzetting van de in artikel 3G n°. 1—3 vermelde reg-
ten kan worden uitgesproken. 

Art. 2 8 8 

Beleediging, strafbaar krachtens dezen titel, wordt niet 
vervolgd dan op klagte van hem tegen wien het misdrijf 
is gepleegd, behalve in het geval van artikel 28(5. 

Art. 2 8 9 . 

Hij die ten aanzien van een overledene een feit pleegt 
dat , ware deze nog in leven, als smaadschrift of smaad 

zou zijn gekenmerkt, wordt, indien het geschiedt met het 
oogmerk on nagelaten betrekkingen te grieven, gestraft 
met geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan o]) klagte van een 
der bloedverwanten of aangehuwden in de regte linie of 
in den tweeden of derden graad dbr zijdlinie of van den 
echtgenoot of gewe/.en echtgenoot van den overledene. 

Art. 2 9 0 . 

Hij die een geschrift of afbeelding waarin hij weet dat 
eene beleediging voorkomt of het in artikel 28(J omschre-
ven misdrijf wordt gepleegd, verspreidt, openlijk tentoon-
stelt of aanslaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste eene maand of geldboete van ten hoogste drie 
honderd gulden. 

Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klagte van de 
in artikel 288 en het tweede lid van artikel 289 aange-
wezen personen. 

TITEL XVII. 

Openbaring van geheimen. 

Art. 2 9 1 . 

Hij die opzettelijk eenig geheim hetwelk hij uithoofde 
van zijn ambt of beroep verpligt is te bewaren , openbaart, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
weken of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 2 9 2 . 

Hij die, bij eene onderneming van handel of nijverheid 
werkzaam of werkzaam geweest, opzettelijk bijzonderheden 
die onderneming betreffende waarvan hem geheimhouding 
is opgelegd, bekend maakt of mededeelt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes weken of geld-
boete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 2 9 3 . 

De in dezen titel omschreven misdrijven worden, indien 
zij tegen een bepaald persoon gepleegd zijn , niet vervolgd 
dan op zijne klagte. 

TITEL XVIII. 

Misdrijien tegen de persoonlijke, vrijheid. 

Art. 2 9 4 . 

Hij die voor eigen of vreemde rekening slavenhande 
drijft of opzettelijk daaraan middelijk of onmiddelijk deel-
neemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twaalf jaren. 

Art. 2 9 5 . 

Hij die als schipper dienst neemt of dienst doet op een 
vaartuig, wetende dat het tot het drijven van slavenhandel 
bestemd i s , of het daartoe gebruikende, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

Indien bet vervoer den dood van een of meer slaven ten 
gevolge heeft, wordt de rebipper gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste vijftien jaren. 

Art. 2 9 6 . 

Hij die in eenige andere betrekking dienst neemt op een 
vaartuig, wetende dat het tot liet drijven van slavenhandel 
bestemd is of gebruikt wordt, of vrijwillig in dienst blijft na 
die bestemming of dit gebruik te hebben vernomen , wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste uegen jaren. 

Art. 297 . 

Hij die voor eigen of vreemde rekening middelijk of 
onmiddeiijk medewerkt tot het verhuren, vervrachten of 
verzekeren van een vaartuig, wetende dat bet tot het drijven 
van slavenhandel bestemd is , wordt gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste acht jaren. 
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Art . 2 » S . 

Hij die iemand over do grenzen van het rijk in Europa 
voert, met liet oogmerk om hem wederrechtelijk onder de 
magt van een ander te brengen of In hulpeloozen toestand 
te verplaatsen, wordt, als schuldig aan menschenroof, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

Art. 29B. 

Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het 
wettig over hem gesteld gezag of aan het opzigt van 
dengene die dit bevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft: 

met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren , indien 
de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is; 

met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes 
maanden, indien deze twaalf jaren of ouder i s , en met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes ja ren , indien list, 
geweld of bedreiging met geweld gebezigd is. 

Deze straffen kunnen met een derde worden verhoogd, 
indien het misdrijf wordt gepleegd met een baatzuehtig 
oogmerk of met het oogmerk om den minderjarige tot 
ontuchtige handelingen te brengen. 

Met het plegen van geweld wordt gelijk gesteld het 
brengen in een toestand van bewusteloosheid. 

Art. 3 0 0 . 

Als schuldig aan schaking wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste z> s jaren, hij 
die eene vrouw door list, geweld of bedreiging met 
geweld wegvoert, met het oogmerk om zich haar 
bezit in of buiten echt te verzekeren; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en 
zes maanden, hij die eene minderjarige vrouw, 
buiten den wil van hare ouders of voogden, doch 
met hare toestemming wegvoert, met het oogmerk 
om zich haar bezit in of buiten echt te verzekeren. 

Met het plegen van geweld wordt gelijk gesteld het 
brengen in een toestand van bewusteloosheid. 

Geene vervolging heeft plaats dan op klagte van de 
weggevoerde, of zoolang zij minderjarig is hetzij van 
haar zelve, hetzij van de ouders of voogden. Indien er 
een huwelijk is gesloten, heeft geene veroordeeling plaats, 
dan nadat de nietigheid van het huwelijk is uitgesproken. 

Art. 3 0 1 . 

Hij die opzettelijk een minderjarige die ..nttrokken is 
of zich onttrokken heeft aan het wettig over hem gesteld 
gezag of aan het opzigt van dengene die dit bevoegd over 
hem uitoefent, bij zich houdt , zonder daarvan binnen drie 
dagen kennis te geven hetzij aan den persoon wien het 
gezag over den minderjarige toekomt of die het opzigt 
over hem uitoefent, hetzij aan den ambtenaar der justitie 
of politie, wordt gestraft: 

met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geld-
boete van ten hoogste drie honderd gulden, indien de 
minderjarige beneden de twaalf jaren oud is; 

met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gulden, indien 
deze twaalf jaren of ouder is. 

Art. 303 . 

Hij die opzettelijk een minderjarige die onttrokken is 
of zich onttrokken heeft aan het wettig over hem gesteld 
gezag of aan het opzigt van dengene die dit bevoegd over 
hem uitoefent, bij zich houdt , hetzij met een baatzuchtig 
oogmerk, hetzij met het oogmerk om hem tot ontuchtige 
handelingen te brengen , wordt gestraft: 

met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, indien 
de minderjarige beneden de twaalf jaren oud i s ; 

met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes 
maanden, indien deze twaalf jaren of ouder is. 

Art. 303 . 

Hij die weigert een onder zijn opzigt gesteldon minder-
jarige aan don regthebbende die hem als zoodanig bekend 
is, oji diens vordering te laten volgen, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. 

Art. 3 » l . 

Hij die opzettelijk iemand wederregtelijk van de vrijheid 
berooft of van de vrijheid beroofd houdt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Indien het feit zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge 
heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste negen jaren. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

De in dit artikel bedreigde straffen zijn ook van toe-
passing op hem die opzettelijk tot de wederregtelijke vrij-
heidsberooving eene plaats verschaft. 

Art. 3 0 » . 

Hij die opzettelijk iemand wederregtelijk doet opnemen 
in een krachtens de wet erkend krankzinnigengesticht, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven 
jaren en zes maanden. 

Art. 30S. 

Hij aan wiens schuld te wijten is dat iemand die als 
krankzinnig in een gesticht is opgenomen, doch omtrent 
wien de bij de wet gevorderde verklaring waarop het 
ontslag moet volgen is opgemaakt, niet wordt ontslagen, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden 
of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 307. 
Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden 

of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden wordt 
gestraft: 

1°. bij die een ander door geweld of bedreiging met 
geweld wederregtelijk dwingt om iets te doen, niet 
te doen of te dulden; 

2*. hij die een ander door bedreiging met smaad of 
smaadschrift dwingt om iets te doen, niet te doen 
of te dulden. 

Met het plegen van geweld wordt gelijk gesteld het 
brengen in een toestand van bewusteloosheid. 

Art. l o s 
Bedreiging met openlijk geweld met vereenigde krachten 

tegen personen of goederen, met eenig misdrijf waardoor 
de algemeene veiligheid van personen of goederen in gevaar 
wordt gebragt , met verkrachting, met feitelijke aanranding 
van de eerbaarheid, met eenig misdrijf tegen het leven 
ger igt , met zware mishandeling of met brandstichting, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een 
jaar en zes maanden. 

Indien deze bedreiging plaats beeft schriftelijk en onder 
eene bepaalde voorwaarde, wordt zij gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Art. 3 0 0 . 

Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 
294—300, 302—305 en in het tweede lid van artikel 308 
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 36 
n°. 1 — 4 vermelde regten worden uitgesproken. 

TITEL XIX. 

Misdrijven (effen het leven gerigt. 

Art. 310 . 

Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, 
wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste twaalf jaren. 
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Gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren wordt 
opgelegd aan den schuldige die liet misdrijf begaat: 

1°. tegen zijne moeder of zijnen wettigen vader; 
2°. tegen zijne vrouw; 
3°. tegen een ambtenaar gedurende of ter zake van de 

regtmatige uitoefening zijner bediening. 

Art. 311. 
Indien do doodslag wordt gepleegd onder de onmiddelijke 

werking van een lievigen toorn welken de verslagene zelf 
heeft opgewekt door opzettelijke feitelijkheden, beleediging 
of terging hetzij tegen den dader, hetzij tegen derden , 
wordt het maximum der in artikel 310 bedreigde straffen 
verminderd tot do helft. 

Gelijke strafvermindering is van toepassing op den 
doodslag door den eenen echtgenoot tegen den anderen of 
tegen den deelgenoot in diens overspel gepleegd, onder 
de onmiddelijke werking van een hevigen toorn ten ge-
volge van betrapping op overspel ontstaan. 

Art. 313. 
Doodslag voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door een 

strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om de uit-
voering van dat feit voor te bereiden of gemakkelijk te 
maken, of om aan zich zelven of andere deelnemers aan 
dat feit straffeloosheid te verzekeren, wordt gestraft met 
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 
twintig jaren. 

Art. 313. 

Hij die met voorbedachten rade een doodslag pleegt, 
wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange 
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren. 

Art. 314. 
De moeder die, onder de werking van vrees voor de 

ontdekking van hare bevalling, haar kind bij of kort na 
de geboorte opzettelijk van het leven berooft, wordt, als 
schuldig aan kinderdoodslag, gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes jaren. 

Art. 31». 
De moeder die, ter uitvoering van een onder de werking 

van vrees voor de ontdekking van hare aanstaande beval-
ling genomen besluit, haar kind bij of kort na de geboorte 
opzettelijk van het leven berooft, wordt, als schuldig aan 
kindermoord, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
negen jaren. 

Art. 316. 

De in de artikelen 314 en 315 omschreven misdrijven 
worden ten aanzien van anderen die er aan deelnemen, als 
doodslag of moord aangemerkt. 

Art. 317. 
Hij die een ander op zijn uitdrukkelijk en ernstig ver-

langen van het leven berooft, wordt gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

Art. 318. 

Hij die opzettelijk een ander bij zelfmoord behulpzaam 
is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indiende 
zelfmoord volgt, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaren. 

Art. 310. 

De vrouw die opzettelijk de afdrijving of den dood van 
hare vrucht veroorzaakt of dooreen ander laat veroorzaken, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
jaren. 

Art. 320. 

Hij die, behalve in geval van levensgevaar voor de vrouw 

of de vrucht, opzettelijk de afdrijving of den dood der 
vrucht van oene vrouw zonder hare toestemming \eroor- 
zaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
negen jaren. 

Indien het feit den dood van de vrouw ten gevolge heeft, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twaalf jaren. 

Art. 321. 

Hij die, behalve in geval van levensgevaar voor de vrouw 
of de vrucht, opzettelijk de afdrijving of den dood der vrucht 
van eene vrouw met hare toestemming veroorzaakt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en 
zes maanden. 

Indien het feit den dood van de vrouw ten gevolge! heeft, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes jaren. 

Art. 332. 

Indien een geneeskundige, vroedvrouw of artsenijbereider 
medepligtig is aan het misdrijf in artikel 31'J, of schuldig 
of medepligtig aan een der in de artikelen 320 en 321 
omschreven misdrijven , kunnen de in die artikelen bedreigde 
straffen met een derde worden verhoogd, en kan hij van 
de uitoefening van zijn beroep worden ontzet. 

Art. 333. 
Bij veroordeeling wegens doodslag, behalve in het geval 

bij artikel 311 voorzien, wegens moord of wegens een der 
in de artikelen 317, 320 en 321 omschreven misdrijven, 
kan ontzetting van de in artikel 36 n°. 1—5 vermelde 
regten worden uitgesproken. 

TITEL XX. 

Mishandeling. 

Art. 331 . 

Hij die door eenige daad aan een ander opzettelijk lig-
chamelijk leed toebrengt of opzettelijk diens gezondheid 
benadeelt, wordt, als schuldig aan mishandeling, gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maan-
den of geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden. 

Indien het feit zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge heeft, 
wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren en zes maanden. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar. 

Art. 335. 
Mishandeling gepleegd met voorbedachten rade, wordt 

gestraft niet gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 
Indien het feit zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge 

heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste negen jaren. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar. 

Art. 336. 
Hij die door eenige daad aan een ander opzettelijk zwaar 

ligchamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan 
zware mishandeling, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes jaren. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt de 
schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zeven jaren en zes maanden. 

Art. 337. 

Zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf 
jaren. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt de 
schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijftien jaren. 
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Art. 328. 

Hij die aan een ander voor het leven of de gezondheid 
gevaarlijke stollen toedient, met het oogmerk om diens 
gOIOIldheid te henadeelen, wordt gestraft met gevangenis-
straf van ten iioogste Degen jaren. 

Indien het feit zwaar ligchamelijk letsel teu gevolge 
heeft, wordt de schuldige gestralt met gevangenisstraf 
van ten hoogste twaalf jaren. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren. 

Art. 329. 
De in de artikelen 324—328 bedreigde straffen kunnen 

met een derde worden verhoogd ten aanzien van den 
schuldige die het misdrijf begaat: 

1°. tegen zijne moeder of zijnen wettigen vader; 
2°. tegen zijne vrouw; 
3°. tegen een ambtenaar gedurende of ter zake van de 

regtmatige uitoefening zijner bediening. 

Art. 3 3 0 . 
Indien een der in de artikelen 324 en 326 omschreven 

misdrijven wordt gepleegd onderde onmiddelijkewerking 
van een hevigen toorn welken de mishandelde zelf heeft 
opgewekt door opzettelijke feitelijkheden, beleediging of 
terging hetzij tegen den dader, hetzij tegen derden, wordt 
het maximum der in die artikelen bedreigde straffen vei-
minderd tot de helft. 

Gelijke strafvermindering is van toepassing op elk dezer 
misdrijven door den eenen echtgenoot tegen den anderen 
of tegen den deelgenoot in diens overspel gepleegd, onder 
de onmiddelijke werking van een hevigen toorn ten gevolge 
van betrapping op overspel ontstaan. 

Art. 331 . 
Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 

325 en 327 omschreven misdrijven of ter zake van het in 
artikel 328 omschreven misdrijf, indien het met voorbe-
dachten rade is gepleegd, kan ontzetting vau de in ar-
tikel 36 n°. 1—4 vermelde regteu worden uitgesproken. 

Art. 333. 

Zij die opzettelijk deelnemen aan een aanval of vechterij 
waarin onderscheidene personen zijn gewikkeld, worden, 
behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de bijzondere 
door hem bedreven feiten, gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, 
indien de aanval of vechterij alleen zwaar ligchamelijk 
letsel ten gevolge heeft; 

2*. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren, 
indien de aanval of vechterij iemands dood ten ge-
volge heeft. 

TITEL XXI. 

Onwillig veroorzaken tan den dood of van 
ligcliamelijk letsel. 

Art. 333. 

Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten 
is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste negen 
maanden. 

Art. 334 . 
Hij aan wiens schuld te wijten is dat een ander zwaar 

ligchamelijk letsel bekomt of zoodanig ligchamelijk letsel 
waaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening 
van ambts- of beroepsbezigheden ontstaat, wordt gestraft 
met hechtenis van teu hoogste zes maanden. 

Art. 335. 

Indien de in dezen titel omschreven misdrijven worden 

gepleegd in de uitoefening van eenig ambt of beroep, kan 
de straf met een derde worden verhoogd, en kan de regter 
de'openbaarmaking zijner uitspraak gelasten. 

TITEL XXII. 
Diefstal en strooperij. 

Art. 33G. 

Hij die eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander 
toebehoort, wegneemt, met het oogmerk om het zich weder-
regtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

De straf kan met een derde worden verhoogd: 
1". indien de schuldige in eenige dienstbetrekking staat 

en de diefstal is gepleegd ten nadeele van zijn 
meester, van een lid van het gezin zijns meesters 
of van iemand die in het huis zijns meesters is 
opgenomen; 

2*. indien de schuldige is de meester, een lid van het 
gezin des meesters of iemand die in het huis des 
meesters is opgenomen en de diefstal is gepleegd 
ten nadeele van hem die tot dien meester in eenige 
dienstbetrekking staat. 

Art. 337. 

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes 
maanden wordt gestraft: 

1°. diefstal van voorwerpen bewaard of tentoongesteld 
in eete kerk of openbaar gebouw, begaan door 
iemand aldaar toegelaten; 

2". diefstal van voorwerpen van wetenschap, kunst of 
nijverheid die in voor het publiek toegankelijke 
verzamelingen worden bewaard of van voorwerpen 
die op tentoonstellingen zijn bijeengebragt; 

3°. diefstal van vee uit de weide; 
4°. diefstal van dijkmaterialen of gereedschappen, be-

stemd tot het herstellen van dijken of tot het 
voorkomen of stuiten van overstrooming. 

Art. 338. 

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren wordt 
gestraft: 

1°. diefstal bij gelegenheid van brand, watersnood, schip-
treuk, stranding, oproer, muiterij of oorlogsnood; 

2°. diefstal bij nacht in eene woning of op een besloten 
erf waarop eene woning staat, door iemand die zich 
aldaar buiten weten of in strijd met den wil van den 
regthebbende bevindt; 

3°. diefstal door twee of meer personen; 
4°. diefstal waarbij de schuldige zich den toegang tot 

de plaats des misdrijfs heeft verschaft of het weg 
te nemen goed onder zijn bereik heeft gebragt door 
middel van braak, inklimming, ondergraving, 
valsche sleutels of andere tot opening van de plaats 
waar of het voorwerp waarin zich het goed bevindt, 
niet bestemde werktuigen, een valsche order of een 
valsch kostuum. 

Indien de in n°. 2 omschreven diefstal vergezeld gaat 
hetzij van de in n°. 3 , hetzij van de in n". 4 vermelde 
omstandigheden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste 
negen jaren opgelegd. 

Art. 330. 

Met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes 
maanden wordt gestraft diefstal, voorafgegaan of vergezeld 
door geweld of bedreiging met geweld tegen personen, 
gepleegd met het oogmerk om dien diefstal voor te be-
reiden of gemakkelijk te maken. 

Indien het geweld eenig ligchamelijk leed ten gevolge 
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hoeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren 
opgelegd. 

Indien het geweld zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge 
heeft of het feit tevens valt in de slotbepaling van arti-
kel 338, wordt gevangenisstraf van ten hoogste twaalf 
jaren opgelegd. 

Indien het geweld den dood ten gevolge heeft, wordt 
gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren opgelegd. 

Met het plegen van geweld wordt gelijk gesteld het 
brengen in een toestand van bewusteloosheid. 

Art . : u o 

Bij veroordeeling ter zake van diefstal, kan ontzetting 
van de in artikel 36 11°. 1—5 vernielde regten worden ui t -
gesproken. 

Art. 3 4 1 . 

Hij die geheel of ten deele aan een ander toebehoorende 
klei , bagger, mestspeciüu, zoden, plaggen, heide, helm, 
wier, riet, biezen, mos, zand, aarde, grind, onbewerkt 
hak- of sprokkelhout, ongeplukteof afgevallen boomvrueh-
ten of bladeren, te veld staand gras of te veld staande 
veldvruchten wegneemt, met het oogmerk om zich die voor-
werpen wederregtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig 
aan strooperij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie weken of geldboete van ten hoogste zestig gulden. 

Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee 
jaren zijn verloopen sedert de schuldige ter zake van liet-
zelfde misdrijf onherroepelijk is veroordeeld, wordt hij ge-
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes weken. 

Art . 3 4 2 . 

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren wordt 
gestraft: 

1°. strooperij gepleegd met behulp van vaartuigen of 
trek- of lastdieren ; 

2°. strooperij gepleegd onder eene of meer der in ar-
tikel 338 vermelde omstandigheden. 

Ontzetting van de in artikel 36 n°. 1—5 vermelde reg-
ten kan worden uitgesproken. 

Art. 3 4 3 . 

Indien de dader van of medepligtige aan een der in dezen 
titel omschreven misdrijven de niet van tafel en bed g e -
scheiden echtgenoot is van hem tegen wien dit misdrijf is 
gepleegd, is de strafvervolging tegen dien dader of dien 
medepligtige uitgesloten. 

Indien hij zijn van tafel en bed gescheiden echtgenoot is of 
zijn bloed- of aanverwant hetzij in de regte linie, hetzij 
in den tweeden graad der zijdlinie, heeft de vervolging, 
voor zoover hem betreft, alleen plaats op eene tegen hem 
bij name gerigte klagte van dengene tegen wien het mis-
drijf is gepleegd. 

TITEL XXIII. 

Afpersing en afzettevij. 

Art. 3 4 4 . 

Hij die door geweld of bedreiging met geweld iemand 
dwingt hetzij tot de afgifte van eenig goed dat geheel of 
ten deele aan dezen of aan een derde toebehoort, met liet 
oogmerk om het zich wederregtelijk toe te eigenen, hetzij 
tot het aangaan van eene schuld of het te niet doen van 
eene inschuld, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes 
maanden. 

Indien het geweld eenig ligchamelijk leed ten gevolge 
heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren 
opgelegd. 

Indien het' geweld zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge 
heeft of de afpersing bij nacht in eene woning of op een 
besloten erf waarop eene woning staat, gepleegd wordt, 
en wel hetzij door twee of meer personen , hetzij door mid-
del van braak, inklimming, ondergraving, valsche sleutels 

of andere tot opening van de plaati waar of het voorwerp 
waarin zicli het goed bevindt niet bestemde werktuigen, 
een valsche order of oen valsch kostuum, wordt gevan-
genisstraf van ten hoogste twaalf'jaren opgelegd, 

Indien het geweld iemands dood ten gevolge heeft, wordt 
gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren opgelegd. 

Art. 3 4 » . 

Hij die door bedreiging met smaad of smaadschrift iemand 
dwingt hetzij tot de afgifte van eenig goed dat geheel 
of ten deele aan dezen of aan een derde toebehoort, niet 
het oogmerk om het zich wederregtelijk toe te eigenen, 
hetzij tot het aangaan van eene schuld of' liet te niet doen 
van eene inschuld, wordt, als schuldig aan afzetterij, ge-
straft niet gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Art. 34G. 

De bepaling van artikel 343 is op de in dezen titel om-
schreven misdrijven van toepassing. 

Art. 3 4 ? . 

Bij veroordeeling ter zake van een der in dezen titel om-
schreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 36 
n". 1—5 vermeide regten worden uitgesproken. 

TITEL XXIV. 

Verduistering. 

Art. 3 4 8 

Hij die opzettelijk eenig goed dat geheel of ten deele aan 
een ander toebehoort en dat hij anders dan ten gevolge 
van misdrijf onder zich heeft, wederregtelijk zich toeeigent, 
wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste twee jaren. 

De straf kan met een derde worden verhoogd: 

1°. indien de schuldige in eenige dienstbetrekking staat 
en de verduistering is gepleegl ten nadeele van 
zijn meester, van ee:i li 1 vau het gezin zijns meesters 
of van iemand die in het huis zijns meesters is 
opgenomen; 

2°. indien de schuldige is de meester, een lid van het 
gezin des meesters of iemand die in het huis des 
meesters is opgenomen en de verduistering is ge-
pleegd ten nadeele van hem die tot dien meestor 
in eenige dienstbetrekking staat. 

Art. 3 4 0 . 

Verduistering wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste drie ja ren , indien zij gepleeg 1 is : 

1°. door hen die zich voor loon belasten met het ver-
voeren of doen vervoeren van goederen of door hunne 
bedienden, ten opzigte van het goed dat hun als 
zoodanig is toevertrouwd; 

2°. door hen die zich voor loon belasten met het be-
waren vau goederen of door hunne bedienden, ten 
opzigte van het goed dat hun als zoodanig is toe-
vertrouwd ; 

3". door bankiers, kassiers, makelaars, commissionairs 
of hunne bedienden, ten opzigte van eenig goed 
dat hun als zoodanig is toevertrouwd ; 

4". door bestuurders, commissarissen, beambten of be-
dienden eener naamlooze vennootschap of coöperatieve 
vereeniging , ten opzigte van eenig goed dat aan die 
vennootschap of vereeniging is toevertrouwd. 

Art. 8 5 0 . 

Verduistering wordt gestraft niet gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren en zes maanden, indien zij gepleegd is : 

1°. door hen aan wie eenig goed uit noodzaak is in 
bewaring gegeven, ten opzigte van dat goed; 

2°. door voogden, curators, bewindvoerders, uitvoerders 
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van uiterste wilsbeschikkingen of dooi1 beheerden 
VMII instellingen van w. I ledigheid of van stichtiugen, 
ten opzigte van «enig goed dal zij als zoodanig 
onder zich liebbon, 

Art. :«.»!. 

Verduistering wordt gestraft, met gevangenisstraf van 
ton hoogste cei jaren, indien de toefiigening geschiedt 
door mi Idel van braak, valsche sleutels of andere tot opening 
van liet voorworp waarin zich bet goed bevindt, niet be-
itemde werktuigen. 

Art . •$ ••» 

Do bepaling van artikel 343 is op de in dezen titel 
omschreven misdrijven van toepassing. 

Art. 3 5 3 . 

Bij veroordeeling ter zake van een der in dezen titel 
omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 
3(5 n°. 1—5 vermeide regen worden uitgesproken. 

TITEL XXV. 

Bedrog. 

Art. 3 . ï l . 

Hij die, met bet oogmerk om zich of een ander weder* 
regtelijk te bevoordeelen , het/.ij door het aannemen van 
valsche namen of van valsche hoedanigheden, hetzij door 
listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van 
verdichtsel!, iemand beweegt tot de afgifte van eenig 
goed of tot het aangaan van eene schuld of het te niet 
doen van eeue inschuld, wordt, als schuldig aan opl igt ing, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Ontzetting van de in artikel 3ü n°. 1—5 vermelde regten 
kan worden uitgesproken. 

Art. 3 5 5 . 

Hij die door listige kunstgrepen den verzekeraar in 
dwaling brengt ten opzigte van de waarde van het te 
verzekeren voorwerp, of met betrekking tot den leeftijd 
of den gezondheidstoestand des persoons op wiens leven 
eene verzekering wordt gesloten, wordt gestraft met g e -
vaugenisstraf van ten hoogste eeu jaar. 

Art. 3 5 6 . 

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander weder-
regtelijk te bevoordeelen, brand sticht in eenig tegen 
brandgevaar verzekerd goed, o.' een vaartuig hetwelk of 
waarvan de te verdienen vrachtpenningen of de lading zijn 
verzekerd, of waarop bodemerijpenningen zijn geschoten, 
doet zinken of stranden, vermeit, onbruikbaar maakt of 
beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van teu 
hoogste vier jaren. 

Art. 3 5 7 . 

Hij die, met. het oogmerk om zich of een ander weder-
regtelijk te bevoordeelen, als gouden of zilveren munt-
speciën uitgeeft echte muntspectên van geringere waarde 
waaraan, zonder verandering van den montslag, bet uiterlijk 
aanzien van gouden of zilveren muntspeciën is gegeven , 
of als munteneden uitgeeft stukken die geen muntslag 
dragen, wordt gestraft met gevangenisstraf van t<m hoogste 
twee jaren. 

Indien hij zelf die munteneden of stukken heeft ontvangen 
voor datgene waarvoor hij ze uitgeeft, wordt hij gestraft 
met gevangenisstraf van ten boogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 3 5 8 . 

Met gevangeniaatraf van ten hoogste een jaar wordt 
gestraft de verkooper die den kooper bedriegt: 

hetzij duor hem opzettelijk te verkoopen wat slechts 
schijnbaar gelijkt op hetgeen hij verlangde en meende te 

koopan , of door hem opzettelijk te leveren wat slechts 
schijnbaar gelijkt op hetgeen hij kocht; 

hetzij door hem die 6611 bepaald aangewezen voorwerp 
kocht, opzettelijk iets anders daarvoor in de plaats to leveren; 

hetzij ten opzigte van de boeveelheid van het geleverde , 
door bét aanwenden van listige kunstgrepen. 

Art. 3 5 6 . 

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren wordt 
gestraft: 

1°. hij die stollen verkoopt of aflevert, wetende dat zij 
tot vervalsching van eet- of drinkwaren of van ge-
neesmiddelen moeten dienen; 

2°. hij die eet- of drinkwaren of geneesmiddelen, be-
itemd om verkocht of uitgedeeld te worden, opzet-
telijk vervalscht; 

3°. hij die eet- of drinkwaren of geneesmiddelen ver-
koopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of teu 
verkoop of ter uitdeeling in voorraad heeft, wetende 
dat zij vervalscht zijn. 

Art. 3 6 0 . 

Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 
358 en 359 omschreven misdrijven, kan de regter de 
openbaarmaking zijner uitspraak gelasten. 

Ook kan.ontzet t ing worden uitgesproken van de uit-
oefening van het beroep waarin het misdrijf gepleegd is. 

Art. 301. 
Hij die. met het oogmerk om zich of een derde weder* 

regtelijk te bevoordeelen, bij het spel zich van listige 
kunstgrepen bedient, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste 
drie honderd gulden. 

Art . 3 6 3 . 

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander weder* 
regtelijk te, bevoordeelen, hetgeen tot afbakening der 
grenzen van erven dient vernielt, verplaatst, verwijdert 
of onbruikbaar mankt, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van teu hoogste een jaar. 

Art. 3 6 3 . 

Hij die opzettelijk, door het verspreiden van een logen-
achtig berigt, den prijs van koopwaren, fondsen of gelds-
waardig papier doet stijgen of dalen, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Art . 3 6 4 . 

Hij die, zich belastende met of zijne medewerking ver-
leenende tot de plaatsing van schuldbrieven van eenigen 
staat , eenige provincie, gemeente of openbare instelling, 
of van aandeelen in of schuldbrieven van eenige vereeniging, 
stichting of vennootschap, het publiek tot inschrijving of 
deelneming tracht te bewegen door het opzettelijk onder-
drukken of verminken van ware of voorspiegelen van 
valsche feiten of omstandigheden, wordt gestraft met ge-
vangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Openbaarmaking van de regterlijke uitspraak kan worden 
gelast en de schuldige worden ontzet van de uitoefening 
van het beroep waarin het misdrijf wordt gepleegd. 

Art. 3 6 5 . 

Hij die opzettelijk waren, welke zelve of op hare ver-
pakking valschelijk voorzien zijn van den naam, de firma 
of het merk waarop een ander regt heeft, of op welke of 
op wier verpakking zoodanige naam, firma of merk, zij 
het ook met eene geringe afwijking, is nagebootst, ver-
koopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of ten verkoop 
of ter uitdeeling in voorraad heeft, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete 
van ten hoogste zes honderd gulden. 

Openbaarmaking van de regterlijke uitspraak kan wor-
den gelast. 
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Art. 3 6 6 

D(. bepaling van artikel 343 is op de in dezen titel 
omschreven misdrijven van toepassing. 

TITEL XXVI. 

Jji'itadeeliny van schuldeischers of regthebbenden. 

Art. 307 . 

De koopman die In staat van fnillissenieiit is verklaard 
oif tot geregtelijken boedelafstand is toegelaten, wordt , als 
schuldig aan eenvoudige bankbreuk, gestraft inet gevan-
genisstraf van ten hoogste een jaar : 

1°. indien zijne verteringen buitensporig zijn geweest; 

2°. indien de door hem geleden verliezen geheel of 
grootendeels aan beuraapel of windhandel zijn te 
wijten; 

3°. indien hij, met het oogmerk om zijn faillissement 
uit to stellen , op bezwarende voorwaarden geldop-
nemingen heeft gedaan; 

4°. indien hij niet of niet geregeld heeft boek gehouden, 
of indien hij de boeken die hij heeft gehouden, niet 
of niet in ongeschonden staat te voorschijn brengt. 

Art . 3 6 8 . 

De koopman die in staat van faillissement is verklaard 
of tot geregtelijken boedelafstand is toegelaten, wordt, als 
schuldig aan bédriegelijke bankbreuk, gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste zes jaren, indien hij ter bedrie-
gelijke verkorting van de regtcn zijner schuldeischers: 

V. hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten 
niet verantwoord heeft of niet verantwoordt, hetzij 
eenig goed aan den boedel onttrokken heeft of ont-
t rekt ; 

2°. eenig goed hetzij oin niet, hetzij klaarblijkelijk be-
neden de waarde heeft vervreemd; 

33. in het vooruitzigt of ter gelegenheid van zijn faillisse-
inent een zijner schuldeischers op oenige wijze be-
voordeeld heeft of bevoordeelt; 

4°. niet of niet geregeld heeft boek gehouden, of indien 
hij de boeken die hij gehouden heeft, niet of niet in 
ongeschonden staat te voorschijn brengt; 

5°. papieren waarvan de wet het bewaren voorschrijft, 
niet of niet in ongeschonden staat te voorschijn 
brengt. 

Art. 3 6 9 . 

De bestuurder eener naamloon vennootschap of coópe-
ratieve vereeniging welke in staat van faillissement ia ver-
klaard, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar : 

1°. indien hij heeft medegewerkt of zijne toestemming 
gegeven tot beursspel, windhandel of ondernemin-
gen met de statuten in strijd waaraan de door de 
vennootschap of vereeniging geleden verliezen geheel 
of groolendeels zijn te wijten; 

2°. indien hij , met het oogmerk om het faillissement 
der vennootschap of vereeniging uit te stellen , beeft i 
medegewerkt of zijne toestemming gegeven tot het I 
doen van geldopnemingen op bezwarende voor-
waarden; 

•'1°. indien het aan hem te wijten is dat niet of niet j 
geregeld is boek gehouden, of dat de boeken die j 
gehouden zijn , niet of niet in ongeschonden staat 
worden te voorschijn gebragt. 

Art . 3JO. 

De bestuurder eener naamlooze vennootschap of coópe-
ratieve vereeniging welke in staat van faillissement is ver- , 

klaard, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes jaren, indien bij ter bêdriegelijke verkorting van de 
regten der schuldeischers van de vennootschap of ver-
eeniging: 

1°. hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten 
niet verantwoord heeft of niet verantwoordt, betzij 
eenig goed aan den boedel onttrokken heeft of ont-
t rekt ; 

2°. eenig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk lje-
neden de waarde heeft vervreemd; 

3°. in het vooruitzigt of ter gelegenheid van het nullisse» 
ment een der schuldeischers op eenigo wijze bev<or-
deeld heeft of bevoordeelt; 

4°. opzettelijk niet voldaan heeft of niet voldoet aan de 
op hem rustende verpligtingen ten opxigte van het 
houden, bewaren en te voorschijn brengen van 
boeken en papieren. 

Art . 3 7 1 . 

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes 
maanden wordt gestraft hij die ter bêdriegelijke verkorting 
van de regten der schuldeischers: 

1*. in geval van geregtelijken boedelafstand van een 
koopman of van faillissement of in het vooruitzigt 
van het een of het ander eenig goed aan den boedel 
onttrekt, in het laatste geval indien het faillissement 
of de boedelafatand is gevolgd; 

2". bij verificatie der schuldvorderingen in geval van 
geregtelijken boedelafstand van een koopman of van 
faillissement eene niet bestaande schuldvordering 
voorwendt of eene bestaande tot een verhoogd bedrag 
doet gelden. 

Art. ir> 

De schuldeischer die tot een aangeboden geregtelyk 
aceoord toetreedt ten gevolge van eene overeenkomst hetzij 
met den schuldenaar, hetzij met een derde waarbij hij 
bijzondere voordeelen heeft bedongen, wordt, in geval van 
aanneming van het aceoord, gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar. 

Gelijke straf wordt in hetzelfde geval toegepast op 'den 
schuldenaar of op den bestuurder der gefailleerde nnam-
looze vennootschap of coöperatieve vereeniging die zoodanige 
overeenkomst sluit. 

Art. 3 7 3 . 

Hij die in staat van kennelijk onvermogen is verklaard 
of, zonder koopman te zijn , tot geregtelijken boedelafstand 
is toegelaten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren en zes maanden , indien bij ter bedriege-
lijke verkorting van de regten zijner schuldeischers hetzij 
lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten niet verant-
woord beeft of niet verantwoordt, hetzij eenig goed aan 
den boedel onttrokken heeft of ont t rekt , hetzij een zijner 
schuldeischers op eenige wijze bevoordeeld heeft of be-
voordeelt. 

Art. 3 7 4 . 

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden 
wordt gestraft: 

1°. hij die, surseance van betaling verzocht of verkregen 
hebbende, eigenmagtig daden verrigt waartoe de 
medewerking van bewindvoerders door de wet wordt 
gevorderd; 

2°. de bestuurder eener naamlooze vennootschap of 
coöperatieve vereeniging welke surseance van be -
taling verzocht <f verkregen heeft, die eigenmagtig 
daden verrigt waartoe de medewerking van bewind-
voerders door de wet wordt gevorderd. 

Art . 375 . 

De bestuurder eener naamlooze vennootschap of coOpe* 
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ratieve vereeniging die, buiten het geval van artikel 360, 
zijne medewerking heeft verleend <>f zijne toestemming 
gegeven hetzij tot windhandel, hetzij tot ondernemingen 
met de statuten in strijd, ten gevolge waarvan de vennoot* 
schap of vereeniging buiten staat gemakt om aan hare l 
verpÜgtingen te voldoen of moet worden ontbondeii, wordt i 
gestraft met geldboete van ten boogato drie duizend gulden. ' 

Art. 37« 
Hij die ter bedricgelijke verkorting van de regten van 

zijn schuldeischer eenig goed onttrekt aan een duarop 
gelegd executoriaal ofooniervatoir beslag of aan een dreigend 
executoriaal beslag, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste drie jaren. 

Art. 377. 

Hij die opzettelijk zijne eigene zaak of, ten behoeve van 
den eigenaar, eene liein niet toebehoorende zaak onttrekt 
aan een ander die daarop een regt van pand, terughouding, 
vruchtgebruik of gebruik uitoefent, wordt gestraft niet 
gevangenisstraf van ten boogate een jaar en zes maanden. 

De bepaling van artikel 343 is op dit misdrijf van 
toepassing. 

Art. 378. 
Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 

3(58. 370, 371, 373 en 376omschreven inisdrijven, kan de 
schuldige WOrJen ontzet van de in artikel 3(5 n°. i—5 
vernielde regten. 

Hij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 
3(57—371 omschreven misdrijven , kan openbaarmaking van 
de regterlijke uitspraak worden gelast. 

TITEL XXVII. 

Vernieling of beschadiging rau goederen. 

Art. 3 7 9 

Hij die opzettelijk en wederregtelijk eenig goed dat 
geheel of ten deele aan een ander toebehoort, vernielt of 
beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste drie 
honderd gulden. 

Gelijke straf wordt toegepast op l.em die opzettelijk en 
wederregtelijk een dier dat geheel of ten deele aan een 
ander toebehoort. doodt of beschadigt. 

Art . 3 8 0 . 

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geld-
boete van ten hoogste drie honderd gulden wordt gestraft 
hij die een der in artikel 379 omschreven feiten pleegt 
ten opzigte van: 

1°. ' voorwerpen aan eene eeredienst gewijd; 

2°. voorwerpen van wetenschap, kunst of nijverheid 
die in voor het publiek toegankelijke verzamelingen 
worden bewaard of voorwerpen die op tentoonstel-
lingen zijn bijeengebragt; 

3°. gedenkteekenen op openbare plaatsen, in kerken 
of op begraafplaatsen opgerigt; 

4°. roerende goederen tot de dienst van spoorwegen 
behoorende. 

Art. 3 8 1 . 

Poging tot de in de artikelen 379 en 380 omschreven 
misdrijven is niet strafbaar. 

Art . 3 8 2 . 

Hij die spoorweg- of telegraafwerken, werken dienende 
tot waterkeering of waterlossing, g a s - of waterleidingen 
of riolen, voorzoover deze werken, leidingen of riolen ten 
openbaren nutte gebezigd worden , opzettelijk en wederreg- j 
telijk vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt , wordt 
gestraft niet gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

2-] 
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Art. 3 8 3 . 

Hij die eenig gebouw of vaartuig dat geheel of ten 
deele aan een ander toebehoort, opzettelijk en wederregtelijk 
vernielt of onbruikbaar maakt , wordt gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Art . 3 8 4 . 

He bepaling van artikel 343 is op de in dezen titel 
omschreven misdrijven van toepassing. 

Art. 3 8 5 . 

Indien een der in dezen titel omschreven misdrijven door 
twee of meer personen gepleegd wordt, kan de straf met 
een derde worden verhoogd. 

TITEL XXVIII . 

Inbreuken op het regt tan toeëigening. 

Tt. 3 8 6 . 

Hij die aan niemand toebehoorende dieren bemagtigt of aan 
niemand toebehoorende eijeren raapt , wetende dat hij daar-
door inbreuk maakt op eens anders r eg t , wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste drie weken of geld-
boete van ten hoogste zestig gulden. 

Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee 
jaren zijn verloopen sedert de schuldige wegens dit misdrijf 
onherroepelijk is veroordeeld, wordt hij gestraft met ge-
vangenisstraf van ten hoogste zes weken. 

De bepaling van artikel 343 is op dit misdrijf van toe-
passing. 

TITEL XXIX. 

Inbreuken op het regt van schrijvers en kunstenaars. 

Art. 387 . 

Hij die opzettelijk inbreuk maakt op het bij de wet 
erkende regt van een ander op het openbaar maken of 
verspreiden van geschriften of kunstwerken of het doen 
ui t - of opvoeren van kunstwerken, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste twee duizend gulden. 

De bepaling van artikel 343 is op dit misdrijf van toe-
passing. 

Art . 3 8 8 . 

Hij die een geschrift of kunstwerk waardoor hij weet 
dat inbreuk wordt gemaakt op het in artikel 387 bedoelde 
regt , verspreidt of openlijk tentoonstelt, wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste zes honderd gulden. 

TITEL XXX. 

Ambtsmisdrijven. 

Art. 3 8 9 . 

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren, met of 
zonder ontzetting van het in artikel 36 n . 3 vermelde 
regt , worden gestraft de hoofden van ministeriële depar-
tementen: 

1°. die hunne mede-onderteekening verleenenaan konink-
lijke besluiten of koninklijke beschikkingen, wetende 
dat daardoor de grondwet of andere wetten of alge-
meene maatregelen van inwendig bestuur van den 
staat of van zijne koloniën of bezittingen in andere 
werelddeelen worden geschonden; 

2°. die uitvoering geven aan koninklijke besluiten of 
koninklijke beschikkingen, wetende dat deze niet 
van de vereischte mede-onderteekening van een der 
hoofden van de ministeriële departementen zijn voor-
zien; 

3°. die beschikkingen nemen of bevelen geven of be-
staande beschikkingen of bevelen handhaven, wetende 
dat daardoor de grondwet of andere wetten of alge-
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maonfl maatregelen van inwendig nastuur no dan 
staat of van zijne koloniën of bezittingen in andere 
werelddeelen worden geschonden) 

4°. die opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan de 
bepalingen der grondwet of andere wetten of alge* 
nieene maatregelen van Inwendig bestuur van den 
staat of van zijne koloniën of bezittingen in andere 
werelddeelen , voor zoover die uitvoering wegens den 
aard des onderwerps tot hunne ministeriele depar-
tementen behoort of uitdrukkelijk liun is opgedragen. 

Ar*. 3 0 0 . 
Zamenspanning van ambtenaren met bet oogmerk om 

de uitvoering van wettelijke voorseiiriften waarvan de hand-
having hun is opgedragen, tegen te werken of zich tegen 
die uitvoering te verzetten, wordt gestraft met gevange-
nisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Art. 301 . 
De ambtenaar die, ten gevolge van zamenspanning met 

andere ambtenaren, weigert of opzettelijk nalaat de hem 
door de bevoegde magt gegeven bevelen na te komen, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee 
jaren. 

Art. 3 9 3 . 

De ambtenaar of een ander met eenige openbare dienst 
duurzaam of tijdelijk belast persoon die opzettelijk zaken 
bestemd om voor de bevoegde magt tot overtuiging of 

bewijs te dienen, akten, bescheiden of regieten welke hij 
in zijne bediening onder zich heeft, verduistert, vernietigt 
of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door een ander 
worden weggemaakt, vernietigd of onbruikbaar gemaakt, 
of dien ander daarbij hulp verleent, wordt gestraft met. 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden. 

Art. 3 » » . 

De ambtenaar of een ander met eenige openbare dienst 
duurzaam of tijdelijk belast persoon aan wiens schuld te 
wijten is dat zaken bestemd om voor de bevoegde magt 
tot overtuiging of bewijs te dienen, ak t en , bescheiden of 
registers welke hij in zijne bediening onder zich heeft, 
wegraken, vernietigd of onbruikbaar gemaakt worden, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste eene maand 
of geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. 

A r t . MM». 

De ambtenaar die in de uitoefening zijner bediening op-
zettelijk hetzij een geschrift waaruit eenig reg t , eenige 
verbindtenis of eenige bevrijding van schuld kan ontstaan 
of dat tot bewijs van eenig feit kan dienen, geheel of ten 
deele valsclielijk opmaakt, hetzij zoodanig geschrift dat 
hij in zijne bediening onder zicli heeft, vervalscht, wordt, 
indien uit dat gebruik eenig nadeel kan ontstaan, gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren. 

De regter die eene gift of belofte aanneemt, wetende 
dat zij hem gedaan wordt ten einde invloed op de beslis-
sing uit te oefenen van eene aan zijn oordeel onderworpen 

De ambtenaar die weigert of opzettelijk nalaat eene hem 
door of krachtens de wet opgelegde verpligting na te komen, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 393. 
De bevelhebber der gewapende magt die weigert ofop-

zettelijk nalaat , op de wettige vordering van het bevoegd 
burgerlijk gezag , de onder zijn bevel staande magt aan 
te wenden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaren. 

Art. 394 . 

De ambtenaar die den bijstand der gewapende magt 
inroept tegen de uitvoering van wettelijke voorschriften, 
van wettige bevelen van het openbaar gezag of van reg-
terlijke uitspraken of bevelschriften, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Indien die uitvoering daardoor wordt verhinderd, wordt 
de schuldige gestraft niet gevangenisstraf van ten hoogste 
negen jaren. 

Art. 395 . 

De ambtenaar die opzettelijk nalaat een strafbaar feit te 
beletten waartegen hij als zoodanig verpligt is te waken, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee 
jaren of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 3 9 9 . 
De ambtenaar die, in de uitoefening zijner bediening 

kennis bekomende van eene zamenspanning bedoeld in 
artikel 144 of van het voornemen tot het plegen van een 
der misdrijven of van eenig reeds gepleegd misdrijf om-
schreven in artikel 145, zich schuldig maakt aan hetgeen 
in een dezer artikelen strafbaar is gesteld, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Artikel 146 is op hem van toepassing. 

Art. 397. 

De ambtenaar of een ander met eenige openbare dienst 
duurzaam of tijdelijk belast persoon die geld of geldswaarde 
hebbend papier dat hij in zijne bediening onder zich heeft, 
verduistert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes jaren. 

Art. 398. 

Art. 4 9 1 . 
De ambtenaar die in de uitjefening zijner bediening op-

zettelijk een getuigschrift van goed gedrag , bekwaamheid, 
armoede, gebreken of andere omstandigheden, wetende 
dat het bestemd is om gebruikt te worden ten eindeeene 
indienststelling te verkrijgen of tot welwillendheid en hulp-
betoon op te wekken, geheel of ten deele valsclielijk op-
maakt of vervalscht, wordt gestraft met gevangenisstra 
van ten hoogste twee jaren. 

Art . io:« 

De ambtenaar die in de uitoefening zijner bediening opzet-
telijk een reispas, veiligbeidskaart of reisorder geheel of 
ten deele valsclielijk opmaakt of vervalscht, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Art. 4 9 3 . 
De ambtenaar die in de uitoefening zijner bediening 

opzettelijk gebruik maakt van eenig in de artikelen 400—402 
vermeld geschrift, als ware het echt en on vervalscht of 
als ware de inhoud in overeenstemming met de waarheid, 
wordt gestraft met dezelfde straffen als in de bedoelde 
artikelen zijn bedreigd naar de daar gemaakte onderschei-
dingen. 

Art. 4 0 4 . 
De ambtenaar die eene gift of belofte aanneemt, wetende 

dat zij hem gedaan wordt ten einde hem te bewegen om, 
zonder daardoor in strijd niet zijn pligt te handelen, in 
zijne bediening iets te doen of na te laten, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 4 9 5 . 
Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren wordt 

gestraft de ambtenaar: 

1°. die eene gift of belofte aanneemt, wetende dat zij 
hem gedaan wordt ten einde hem te bewegen om, 
in strijd met zijn pl igt , in zijne bediening iets te 
doen of na te laten; 

2°. die eene gift aanneemt, wetende dat zij hem gedaan 
wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen 
door hem, in strijd met zijn pligt , in zijne bedie» 
ning is gedaan of nagelaten. 

Art. 496 . 
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zaak , wordt gestraft met gevangenisstraf van ten noogste 
negen jaren. 

Indien die gift of belofte wordt aangenomen met het be-
wustzijn dat zij gedaan wordt om eene veroordeeling in 
eene strafzaak te verkrijgen, wordt de regter gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

A r t . IO? 

De ambtenaar die door misbruik van gezag of bedreiging 
daarmede iemand dwingt om iets te doen, niet te doen 
of te dulden, wordt gestra t met gevangenisstraf van ten 
hoogste twee jaren. 

A r t . i o n 

De ambtenaar die in de uitoefening van zijne bediening, 
als verschuldigd aan hem iel ven, aan een ander ambtenaar 
of aan eenige openbare kas, vordert of ontvangt hetgeen 
hij weet niet verschuldigd te zijn, wordt, als schuldig aan 
knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
ses jaren. 

A r t . IO!» 

De ambtenaar die in eene strafzaak dwangmiddelen 
bezigt om eene bekentenis te ontwringen of eene ver-
klaring uit te lokken, wordt gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste drie jaren. 

A r t . H O . 

Het lid van de regterlijke magt da t , wetende dat er 
tegen hem eenige reden van wraking bestaat, nalaat daarvan 
kennis te geven aan het bij de wet aangewezen gezag , 
•wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

A r t . 4 1 1 . 

De ambtenaar die opzettelijk medewerkt tot het aan-
vangen of voortzetten eener strafvervolging tegen iemand 
wiens onschuld hem bekend is , wordt gestraft metgevan-
genisstraf van ten hoogste zes jaren. 

A r t . 4 1 3 . 

De ambtenaar die opzettelijk iemand wederregtelijk aan-
houdt , in een gesticht bestemd tot opsluiting van veroor-
deelden, voorloopig aangehoudenen of* gegijzelden of in een 
rijksopvoedingsgesticht opsluit of in een dier gestichten 
opgesloten houdt, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste zeven jaren en zes maanden. 

Indien het feit zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge 
heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste negen jaren. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt de 
schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twaalf jaren. 

A r t . 4 1 3 . 

De ambtenaar aan wiens schuld te wijten is dat iemand 
wederregtelijk wordt aangehouden , opgesloten of opgesloten 
gehouden in een gesticht bestemd tot opsluiting van ver-
oordeelden , voorloopig aangehoudenen of gegijzelden of in 
een rijksopvoedingsgesticht, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste vier maanden of geldboete van ten hoogste 
drie honderd gulden. 

indien het feit zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge 
heeft, wordt de schuldige gestraft met hechtenis van ten 
hoogste acht maanden. 

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt de 
schuldige gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar. 

A r t . 4 1 4 . 

De ambtenaar die iemand de straf van gevangenis, 
hechtenis of plaalsing in eene rijkswerkinrigting opzettelijk 
doet ondergaan op eene wijze die de wet niet toelaat, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
jaren. 

2.] 
an Straiïcgt. 

A r t . 4 1 5 . 

De ambtenaar aan wiens schuld te wijten is dat iemand 
de straf van gevangenis, hechtenis of plaatsing in eene 
rijkswerkinrigting ondergaat op eene wijze die de wet niet 
toelaat, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee 
maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

A r t . 4 1 0 . 

De ambtenaar die buiten noodzaak iemand in verzekerde 
bewaring stelt of houdt op eene plaats waarvan hij weet 
dat zij daartoe niet bestemd is, wordt gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste drie maanden. 

A r t . 4 1 7 . 

De ambtenaar die, belast met de bewaking van iemand 
die op openbaar gezag of krachtens regterlijke uitspraak 
of beschikking van de vrijheid is beroofd, hem opzettelijk 
laat ontsnappeu of bevrijdt, wordt gestraft met gevange-
nisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Indien de ontsnapping of bevrijding aan zijne schuld te 
wijten i s , wordt hij gestraft met hechtenis van ten hoogste 
twee maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd 
gulden. 

A r t . 4 1 » . 

Hij die, in strijd met het grondwettelijk voorschrift, 
nalaat aan het bevoegd gezag kennis te geven van eene 
arrestatie op zijn bevel in buitengewone omstandigheden 
verrigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar. 

A r t . 11» 

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren wordt 
gestraft: 

1°. de ambtenaar, met het opsporen van strafbare 
feiten belast, die opzettelijk niet voldoet aan de 
vordering om van eene wederregtelijke vrijheidsbe-
rooving te doen blijken en daarvan aan de hoogere 
magt opzettelijk niet onverwijld kennis geeft; 

2°. de ambtenaar dis, na kennis te hebben bekomen 
dat iemand op onwettige wijze van de vrijheid is 
beroofd, opzettelijk niet voldoet aan de verpligtingen 
hem in zoodanig geval door de wet opgelegd. 

De ambtenaar aan wiens schuld eenig in dit artikel 
omschreven verzuim te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van 
ten hoogste drie honderd gulden. 

A r t . 18©. 

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar wordt 
gestraft het hoofd van een gesticht, be.-temd tot opsluiting 
van veroordeelden , voorloopig aangehoudenen of gtgijzel-
den of van een rijksopvoedingsgesticht: 

1°. die opzettelijk nalaat de inschrijving van het bevel 
of van de regterlijke uitspraak krachtens welke hij 
iemand in het gesticht heeft opgenomen , of van de 
akte waarvan de wet de inschrijving vordert; 

2°. die weigert te voldoen aan eene wettige vordering 
om iemand die in het gesticht; is opgenomen, te 
vertoonen of inzage te geven van het register van 
inschrijving. 

A r t . 4 2 1 . 

De ambtenaar die, met overschrijding van zijne bevoegd-
beid of zonder inachtneming van de bij de wet bepaalde 
vormen, in de woning of het besloten lokaal of erf, bij 
een ander in gebru ik , diens ondanks binnentreedt of, 
wederregtelijk aldaar vertoevende , zich niet op de vordering 
van of van wege den regtheblende aanstonds verwijdert, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een 
jaar of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Met gelijke straf wordt gestraft de-ambtenaar die eene 
huiszoeking, zonder toestemming van den persoon bij wien 
zij plaats heeft, verder uitstrekt dan waartoe hij bevoegd is. 
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Art. 4 2 9 . 

De ambtenaar die, met overschrijding van zijne bevoegd-
heid. zich doet overleggen "f in beslag neemt brieven, 
briefkaarten of andere gesloten of ongesloten s tukken , 
aan de post of eenige andere openbare instelling van ver-
voer toevertrouwd, of telegraphische berigten die zich in 
handen bevinden van de ambtenaren der telegraphie of 
van andere personen, belast met de dienst van ten open-
baren nutte gebezigde telegrsiafinrigtingen, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Art. 4 2 3 . 

De ambtenaar der posterijen of van eenige andere open-
bare instelling van vervoer wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en 
zes maanden, indien hij een aan de post of aan 
zoodanig,1 instelling toevertrouwden brief of ander 
gesloten stuk opzettelijk opent, daarvan inzage 
neemt of den inhoud iian anderen mededeelt; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste eene maand 
of geldboete van ten hoogste honderd twintig gu lden , 
indien hij den inhoud van eene aan de post of aan 
zoodanige instelling toevertrouwde briefkaart of van 
een ander ongesloten stuk aan anderen opzettelijk 
mededeelt. 

Art . 124 . 

De ambtenaar der posterijen of van eenige andere open-
bare instelling van vervoer wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste vier j a r en , 
indien bij een aan de post of aan zoodanige instelling 
toevertrouwden brief of ander gesloten stuk opzette-
lijk aan een ander dan den regthebbende afgeeft, 
vernietigt, wegmaakt of eenig daarin gesloten voor-
werp zich toeeigent; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste d r i e j a ren , 
indien hij eene aan de post of aan zoodanige 
instelling toevertrouwde briefkaart of een ander 
ongesloten stuk opzettelijk aan een ander dan den 
regthebbende afgeeft, vernietigt, wegmaakt, zich 
toeeigent of den inhoud wijzigt. 

Indien zoodanig stuk of voorwerp geldswaarde heeft, 
wordt de toeëigening gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste zes jaren. 

Art . 4 2 5 . 

De ambtenaar der telegraphie of eenig ander met het 
toezigt op of de dienst van eene ten openbaren nutte ge-
bezigde telegraaiinrigting belast persoon wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en 
zes maanden, indien hij den inhoud van een aan de 
telegraphie of ann zoodanige inrigting toevertrouwd 
berigt opzettelijk aan een ander mededeelt of een 
telegram opzettelijk opent, daarvan inzage neemt 
of den inhoud aan een ander mededeelt; 

2'. met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren, 
indien hij een aan de telegraphie of aan zoodanige 
inrigting toevertrouwd berigt of een telegram op-
zettelijk a:m een ander dan den regthebbende afgeeft, 
vernietigt, wegmaakt of den inhoud wijzigt. 

Art. 4 2 6 . 

De ambtenaar der posterijen of van eenige andere open-
bare instelling van vervoer of der telegraphie of eenig ander 
in artikel 425 bedoeld persoon die toelaat dat iemand een 
der in de artikelen 423—425 vermelde feiten pleegt of hem 
daarbij opzettelijk hulp verleent, wordt gestraft met de 
straffen en naar de onderscheidingen in die bepalingen 
vastgesteld. 

A r t . 4 2 7 . 

De ambtenaar of eenig ander persoon aan wien vrijdom 

van port is toegekend, die in omslagen , dienstbrieven of 
pakketten waarvoor deze vrijdom il verleend, op/ettelijk 
brieven of voorwerpen waarvoor geen vrijdom is verleend , 
insluit, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste drie 
honderd gulden. 

Art. 4 2 8 . 

De ambtenaar die, middelijk of onmiddelijk, opzettelijk 
deelneemt aan aannemingen of leverantiim waarover hem 
op het tijdstip der handeling geheel of ten deele liet be-
stuur of toezigt is opgedragen . wordt gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste twaalf honderd gulden. 

Art . 4 2 9 . 

De ambtenaar van het muntwezen, behalve de munt-
meester, of de ambtenaar van den waarberg die handel 
drijft in edele metalen of daarvan vervaar ligde voorwerpen, 
of opzettelijk aan zoodanigen handel middelijk of onmid-
delijk deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste 
twaalf honderd gulden. 

Art . 43©. 

De ambtenaar van den waarborg1 die een ten zijnen kan-
tore aangeboden gou l - of zilverwerk afdrukt of natrekt of 
daarvan eene beschrijving geeft aan anderen dan die van 
ambtswege bevoegd zijn haar te vorderen, wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 4 3 1 . 

De ambtenaar die opzettelijk deelneemt, middelijk of 
onmiddelijk. aan het bezorgen van plaatsvervangers of 
nummerverwisselaars voor de militie bij wier keuriDg of 
toelating hij geroepen is ambtshalve werkzaam te zijn, 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste zes honderd 
gulden. 

Art. 4 3 2 . 

De ambtenaar van den burgerlijken stand die iemands 
huwelijk voltrekt, wetende dat deze daardoor een dubbel 
huwelijk aangaat , wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste zes jaren. 

De ambtenaar van den burgerlijken stand die iemands 
huwelijk voltrekt, wetende dat daartegen eenig ander wett ig 
beletsel bestaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste drie 
honderd golden. 

Art. 4 3 3 . 

De ambtenaar ten wiens overstaan een schepeling wordt 
aangemonaterd en die weet dat de schepeling, na zijne 
laatste aanmoiistering, van een nederlandsch schip of zee-
visschersvaartuig is gedeserteerd , wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete 
van ten hoogste drie honderd gulden. 

Niet strafbaar is het feit: 

1°. indien de schepeling ter zake van de desertie heeft 
teregtgestaan of het regt tot strafvordering ter zake 
van de desertie is verjaard; 

2'. indien de aanmonstering buiten het rijk in Europa 
geschiedt op verzoek van de plaatselijke overheid 
of ter overbrenging van den schepeling naar het 
rijk in Europa. 

Art. 4 3 1 . 

Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 
397, 408 en 424 laatste lid omschreven misdrijven, kan 
ontzetting van de in artikel 36 n°. 3—5 vermelde regten 
worden uitgesproken. 

Bij veroordeeling ter zake van een der in de artikelen 
4 0 0 - 4 0 3 , 405, 40(i, 412 en 4:32 eerste lid omschreven 
misdrijven . kan ontzetting van de in artikel 36 n°. 3 en 
4 vermelde regten worden uitgesproken. 
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TITEL XXXI. 

Srhrrpraartmisdrijwu. 

Art . 1 3 * . 

Als schuldig iimi zoeroof wordt gestraft: 

1°. met gevangei isstraf van ten hoogste twaalf j a ren , 
hij die als schipper dienst neemt of dienst doet op 
een vaartuig, wetende dat het liesteind is of het 
gebruikende om in open zee daden van geweld te 
plegen tegen andere vaartuigen of tegen zich daarop 
lievindende personen of goederen, zonder door eene 
oorlogvoerende mogendheid daartoe te zijn gemagtigd 
of tot de oorlogsmarine eener erkende mogendheid 
te behooren] 

'2'. niet gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren , 
hij die. Lekend met deze bestemming of dit gebruik, 
in eenige andere betrekking dienst neemt op zoodanig 
vaartuig of vrijwillig in dienst blijft na daarmede 
bekend te zijn geworden. 

Met het gemis van magtiging wordt gelijk gesteld het 
i.versciirtjden van de magtiging alsmede het voorzien zijn 
van magtigingen afkjmstig van tegen elkander oorlog-
voerende mogendheden. 

Art. 436 . 
Indien de in artikel 435 omschreven daden van geweld 

den dood van een der opvarenden van het aangevallen 
vaartuig ten gevolge hebben, wordt de schipper en worden 
zij die aan de daden van geweld hebhen deelgenomen , met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren gestraft. 

Art. 437. 
Hij die voor eigen of vreemde rekening een vaartuig 

uitrust met de in artikel 435 omschreven bestemming, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 

4rt. 438. 
Hij die voor eigen of vreemde rekening middelijk of 

onmiddelijk medewerkt tot. het verhuren, vervrachten of 
verzekeren van een vaar tuig , wetende dat het de in artikel 
435 omschreven bestemming heeft, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren. 

Art. 4 3 9 
Hij die een nederlandsch vaartuig opzettelijk in de magt 

van zeeroovers brengt , wordt gestraft: 
indien hij de schipper is , met gevangenisstraf van ten 

hoogste twaalf jaren; 
in alle andere gevallen, met gevangenisstraf van ten 

hoogste negen jaren. 

Art. 4 4 0 . 
De opvarende van een nederlandsch schip die zich weder-

regtelijk daarvan meester maakt , wordt gestraft met ge-
vangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Art. 441 . 
De schipper van een nederlandsch schip die het schip aan 

den eigenaar of de reederij onttrekt en ten eigen ba t ege -
bruikt , wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zeven jaren en zes maanden. 

Art. 443 . 
Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren wordt 

gestraft de Nederlander die zonder vergunning van de 
nederlandsche regering een kaapbrief aanneemt, of als 
schipper dienst neemt of dienst doet op een vaar tu ig , 
wetende dat het zonder vergunning van de nederlandsche 
regering voor de kaapvaart bestemd is. 

Art. 4 4 3 . 
De Nederlander die in eenige andere betrekking dienst 

neemt op een vaartuig, wetende dat het zonder vergunning 
van de nederlandsche regering voor de kaapvaart bestemd 
is of gebruikt wordt, of vrijwillig in dienst blijft na die 
bestemming of dat gebruik te hebben vernomen, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Art. 4 4 4 . 
Wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, de 
schipper van een nederhuidsch schip die, na den 
aanvang der ruonstering en vóór het einde zijner 
verbiudtenis, door zich opzettelijk te verwijderen 
zich onttrekt, aan het voeren van het schip; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden , 
de schipper van een nederlandsch zeevisschersvaartuig 
die vóór het einde zijner verbiudtenis, door zich 
opzettelijk te verwijderen zich onttrekt aan het 
voeren van het vaartuig. 

Art. 415 . 
Wordt gestraft, als schuldig aan desertie vóór den aan-

vang der reis: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden, 
de schepeling die ten gevolge van opzettelijke af-
wezigheid zonder verlof de reis waarvoor hij zich 
op esn nederlandsch schip verbonden heeft, niet 
medemaakt; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee weken 
of geldboete van ten hoogste zestig gu lden , de 
schepeling die ten gevolge van opzettelijke afwezig-
beid zonder verlof de reis waarvoor hij zich op een 
nederlandsch zeevisschersvaartuig verbonden heeft, 
niet medemaakt. 

Art. 446 . 
Wordt gestraft, als schuldig aan desertie gedurende 

de reis: 
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een j aa r , de 

schepeling die ten gevolge van opzettelijke afwezig-
heid zonder verlof de reis waarvoor hij zich op een 
nederlandsch schip verbonden heeft, niet verder 
medemaakt; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden , 
de schepeling die ten gevolge van opzettelijke af-
wezigheid zonder verlof de reis, waarvoor hij zich 
op een nederlandsch zeevisschersvaartuig verbonden 
heeft, niet verder medemaakt. 

Art. 447 . 
Wordt gestraft, als schuldig aan desertie na den afloop 

der reis: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden , 
de schepeling van een nederlandsch schip die, na den 
afloop der reis en vóór het einde zijner verbiudtenis, 
door zich zonder verlof opzettelijk te verwijderen 
zich aan zijne verdere dienstverrigtingen ont trekt ; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee weken 
of geldboete van ten hoogste zestig gu lden , de 
schepeling van een nederlandsch zeevisschersvaartuig 
die, na den afloop der reis eu vóór het einde zijner 
verbindtenis, door zich zonder verlof opzettelijk te 
verwijderen zich aan zijne verdere dienstverrigtin-
gen onttrekt. 

Art. 448. 

De in de artikelen 445—447 bedreigde straffen kunnen 
worden verdubbeld, indien twee of meer personen ge-
zamenlijk of ten gevolge van zamenspanning het misdrijf 
plegen. 

Art. 449 . 

De schipper van een nederlandsch schip of zeevisschers-
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vaartuig die een schepeling in dienst neemt, wetende dat 
deze, na zijne laatste uuimionstcring of vóór het einde zijner 
lantste verliindtenis van een nederlandsch schip of zee-
visschersvaartuig is gedeserteerd, wordt gestraft niet ; rc-
vangenisstnf van ten hoogste drie inuanden of geldboete 
van ten lioogste drie honderd gulden. 

Niet strafbaar is het feit! 

1*. indien de schepeling ter zake van desertie beeft 
teregtgestaan of bet regt tot strafvordering ter zake 
van de desertie ia verjaard; 

2". indien de indienstneming geschiedt buiten bet rijk 
in Kuropa niet toestemming van (len ne lerlandschen 
consul of, zoo <lii' er niet is, op verzoek van de 
plaatselijke overheid. 

Art. 4 5 6 . 

De opvarende van een nederlandsch schip of zeevisschers-
vaartuig die aan boord den schipper, of de schepeling die 
aan boord of in dienst een meerdere in rang feitelijk aan-
ranilt, zich met geweld of bedreiging met geweld tegen 
hem verzet of hem opzettelijk van zijne vrijheid van han-
delen berooft, wordt, als schuldig aan insubordinatie, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

De schuldige wordt gestraft: 

met gevangenisstraf van ten hoogste drie ja ren , indien 
het misdrijf of de daarmede gepaard gaande feitelijkheden 
eeniir ligchamelijk leed ten gevolge hebben; 

met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes 
maanden, indien zij zwaar ligchamelijk letsel ten gevolge 
hebben; 

met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf ja ren , indien 
zij den dood ten gevolge hebben. 

Art . 4 5 1 . 

Insubordinatie gepleegd door twee of meer vereenigde 
personen wordt, als muiterij, gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes jaren. 

Hij die door dit misdrijf of de daarbij door hem gepleegde 
feitelijkheden eenig ligchamelijk leed veroorzaakt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren 
en zes maanden. 

Hij die daardoor zwaar ligchamelijk letsel veroorzaakt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf 
jaren. 

Hij die daardoor den dood veroorzaakt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren. 

Art . 4 5 3 . 

Mij die aan boord van een nederlandsch schip of zee-
visschersvaartuig tot muiterij op dat schip of vaartuig opruit, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. 

Art . 4 5 3 . 

Dienstweigering door twee of meer schepelingen van een 
nederlandsch schip of zecvisschersvaartuig, gezamenlijk 
of ten gevolge van samenspanning gepleegd, wordt ge -
straft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Art. 4 5 * . 

Wordt gestraft: 

1°. 

o=> 

met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, 
de schepeling van een nederlandsch schip die, na 
ter zake van dienstweigering disciplinair te zijn ge-
straft, bij zijne dienstweigering volhardt; 

met gevangenisstraf van ten hoogste eene maand, 
de schepeling van een nederlandsch zeevisschers-
vaartuig die zich gedurende de reis schuldig maakt 
aan dienstweigering. 

Art. 4 5 5 . 

Slet gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gulden wordt ge-

straft de opvarende van een nederlandsch schip of zee-
visschersvaartuig : 

F . die opzettelijk niet gehoorzaamt aan eenig hevel des 
schippers tot herstel der orde aan boord gegeven; 

2". d ie , wetende dat de schipper van zijne vrijheid van 
handelen beroofd is , hein niet naar vermogen to 
hul]) komt ; 

3°. die, kennis dragende van oen voornemen tot het 
plegen van insubordinatie, opzettelijk nalaat daar-
van tijdig aan den schipper kennis te geven. 

Den bepaling l* niet van toepassing indien de insubor-
dinatie niet is gevolgd. 

Art. 4 5 6 . 

De in de artikelen 440. 443 , 4 4 5 - 4 4 7 , 4ó0-45.r> be-
dreigde straffen kunnen met een derde worden verhoogd, 
indien de schuldige aan een der in die artikelen omschreven 
misdrijven r is. 

Art . 4 5 7 . 

De schipper van een nederlandsch schip die, met het 
oogmerk orn. schelmerij te plagen of gepleegde schelmerij 
te hè lekken betzij het schip verkoopt, hetzij geld op -
neemt op het schip, bet scheepstoebehooren of den scheepe-
voorraad, betzij goederen van de lading of van den scheeps-
voorraad verkoopt of verpandt, hetzij verdichte schaden of 
uitgaven in rekening brengt , hetzij bij het verlaten van 
het schip niet zorgt voor liet behoud der scheepspapieren, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

Art . £ 5 8 . 

De schipper van een nederlandsch schip die, met het 
oogmerk om schelmerij te plegen of gepleegde schelmerij 
te bedekken, van koers verandert, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Art. 4 5 9 . 

De schipper van een nederlandsch schip die, buiten 
noodzaak of in strijd met eenig wettelijk voorschrift, ge-
durende de reis met zijn scheepsvolk het schip verlaat, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier 
jaren en zes maanden. 

Art . 4 6 0 . 

De schipper van een nederlandsch vaartuig die, buiten 
noodzaak of buiten voorkennis vanden eigenaar of de reederij, 
handelingen pleegt of gedoogt, wetende dat deze het vaar-
tuig of de lading aan opbrenging, aanhouding ofophou-
ding kunnen blootstellen, wordt gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
zes honderd gulden. 

De opvarende die, buiten noodzaak of buiten voorkennis 
van den schipper . met gelijke wetenschap gelijke hande-
lingen pleegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste negen maanden of geldboete van ten hoogste zes 
honderd gulden. 

Art. 4 6 1 . 

De schipper van een nederlandsch schip die buiten 
noodzaak aan een opvarende niet verschaft datgene wat 
hij verpligt is dezen te verschaffen, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete 
van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 4 6 3 . 

De schipper van een nederlandsch schip die opzettelijk, 
buiten noodzaak of in strijd met eenig wettelijk voor-
schrift, goederen werpt , wordt gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
drie honderd gulden. 

Art . 4 6 S . 

Hij die l a l i ng , scheepsvoorraad of scheepsbehoefte, aan 
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boord van een schip aanwezig, opzettelijk en wedorregtelijk 
vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt , wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Art. 4 6 4 . 

De schipper dio de nederlandsehe vlag roert zonder 
daartoe geregtigd te zijn, wordt gestraft roet gevangenis-
straf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
drie honderd gulden. 

Art . 1 0 » 

De Hhipper die door het voeren van eenig ondel scheidings-
teeken aan zijn vaartuig den schijn geeft alsof het een 
nederlandsch oorlogsvaartaig is of een loodsvaartuig dat 
in nederlandsehe wateren of leegaten dienst doet, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 4 6 6 . 

De schipper die, nadat hem krachtens wettelijk voor-
schrift de bevoegdheid is ontnomen om als schipper op een 
nederlandsch schip te varen, buiten noodzaak als zoodanig 
optreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden oi geldboete van ten hoogste zes honderd 
gulden. 

Art. 4 6 7 . 

De schipper van een nederlandsch schip die zonder 
geldige reden weigert te voldoen aan eene wettelijke vor-
dering om beklaagden of veroordeelden benevens de tot 
hunne zaak betrekkelijke stukken aan boord te nemen, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art . 4 6 8 . 

De schipper die een beklaagde of veroordeelde dien bij 
op eene wettelijke vordering aan boord genomen heeft, 
opzettelijk laat ontsnappen of bevrijdt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Indien de ontsnapping of bevrijding aan zijne schuld is 
te wijten , wordt hij gestraft met hechtenis van ten hoogste 
twee maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd 
gulden. 

Art . 4 6 » . 

De schipper van een nederlandsch vaartuig die nalaat 
aan vaartuigen of opvarenden in nood zoodanige hulp te 
verleenen als waartoe hij bij magte is, zender zijn vaartuig, 
de opvarenden of zich zelven aan ondergang bloot te stellen, 
wordt, indien de nood het gevolg is van aanvaring of 
aandrijving met het vaartuig waarover hij bevel voert, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Art. ITO 

Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 435— 
441 en 457 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de 
in artikel 36 n°. 1—5 vermelde regten worden uitgesproken. 

TITEL XXXII. 

Begunstiging. 

Art . 4 7 1 . 

Hij die opzettelijk eenig door misdrijf verkregen voorwerp 
koopt, inruilt, in pand neemt, ten geschenke ontvangt of 
uit winstbejag verbergt, wordt, als schuldig aan heling, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Dezelfde straf wordt opgelegd aan hem die opzettelijk 
uit de opbrengst van eenig door misdrijf verkregen voor-
werp voordeel trekt. 

Art . 4 7 2 . 

Hij die opzettelijk tot den verkoop, de rui l ing, verpanding 
of verberging van eenig door misdrijf verkregen voorwerp 

zijne tusschonkomst leent, wordt gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste een jaar of geldboete Tan tan hoogste* 
drie honderd gulden. 

Indien hij bet misdrijf uit winstbejag pleegt, wordt hij 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Art. 4 7 3 . 

Hij die, eene gewoonte maakt van het opzettelijk koopen, 
inruilen , in pand nemen of verbergen van door misdrijf 
verkregen voorwerpen, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten boogste vijf jaren. 

Art. 4 7 4 . 

Hij veroordeeling wegens een der in de artikelen -'i72, 
tweede lid, en 473 omschreven misdrijven kan ontzetting 
van de in artikel 3(5 n°. 1—5 vermelde regten worden uit-
gesproken. 

• TITEL XXXIII. 

Bepaliugen over herhaling eau misdrijf au.i verschillende 
titels gemeen. 

Art. 4 7 5 . 

De in de artikelen 113. 187 ,189 ,230—233,235,238— 
243, 2 4 6 - 2 5 0 , 253, 336—339, 342, 344,345,348—351, 
3 5 4 - 3 5 9 , 368 , 37Ü, 371 , 373, 397, 3 9 8 , 4 0 0 - 4 0 3 , 4 0 8 , 
424, laatste lid, 457 en 471 —473 bedreigde gevangenisstraf 
kan met een derde worden verhoogd, indien tijdens het 
plegen van het misdrijf nog geen vijfjaren zijn verloopen, 
sedert de schuldige hetzij eene tegen hem ter zake van 
een der in die artikelen omschreven misdrijven uitgesproken 
gevangenisstraf, hetzij eene ter zake van diefstal, verduis-
tering of bedrog krachtens de militaire wetten uitgespro-
ken straf geheel of ten deele heeft ondergaan, of sedert die 
straf hem geheel is kwijtgescholden; of indien tijdens het 
plegen van het misdrijf het regt tot uitvoering dier straf 
nog niet is verjaard. 

Art . 4 7 6 . 

De in de artikelen 117, eerste lid , 118 ,119 ,124 , eerste 
lid, 125, 154, 195, 196, 310, 314, 315, 317, 320, 3 2 1 , 
324—329, 435, 436, 450 en 451 bedreigde gevangenis-
straf, alsmede de tijdelijke gevangenisstraf op te leggen 
krachtens de artikelen 99, 117, tweede lid, 124, tweede 
lid, 312 en 3 1 3 ' k a n met een derde worden verhoogd 
indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf 
jaren zijn verloopen, sedert de schuldige hetzij eene tegen 
hem ter zake van een der in die artikelen omschreven 
misdrijven uitgesproken gevangenisstraf, hetzij eene ter 
zake van gewelddadig verzet tegen of mishandeling van 
meerderen in rang of schildwachten of van geweldenarijen 
tegen personen krachtens de militaire wetten uitgesproken 
straf geheel of ten deele heeft ondergaan, of sedert die 
straf hem geheel is kwijtgescholden; of indien tijdens het 
plegen van het misdrijf het regt tot uitvoering dier straf 
nog niet is verjaard. 

Art . 477 . 

De in de artikelen 1 2 0 - 1 2 2 , 126—128 en 279—290 be-
dreigde straffen kunnen met een derde worden verhoogd, 
indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf 
jaren zijn verloopen, sedert de schuldige eene tegen hem 
ter zake van een der in die artikelen omschreven misdrijven 
uitgesproken gevangenisstraf geheel of ten deel heeft onder-
gaan , of sedert die >traf hem geheel is kwijtgescholden; 
of indien tijdens het plegen van het misdrijf het regt tot 
uitvoering dier straf nog niet is verjaard. 
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B i l HOEK. 

OTBRTRRDIilGIM. 

TITEL I. 

Overtredingen betrefmde ie algemeene veiligheid ran 
penaten en goederen. 

A r t . J : -

Baldadigheid op of aan dan openbaren weg; of op voor 
liet publiek toegankelijke plaatsen , tegen personen of goe-
ileren gepleegd, wordt gestraft met geldboete van ten 
lioogste vijf gulden. 

A r t . I ? 9 

Met hechtenis van ten hoogste drie dagen of geldboete 
van ten hoogste tien gulden wordt gestraft: 

1°. hij die een dier opeen mensch aanhitst of een onder 
zijne hoede staand dier, wanneer het een mensch 
aanvalt , niet terughoudt; 

2°. hij die geene voldoende zorg draagt voor het on-
schadelijk houden van gevaarlijke dieren. 

A r t . 4 8 0 . 

Hij die handelingen waarbij tot voorkoming van gevaar 
voor leven of gezondheid van derden bijzondere voorzorgen 
of omzigtigheid worden vereischt, verrigt terwijl hij in 
staat van dronkenschap verkeert, wordt gestraft met hech-
tenis van ten hoogste drie dagen of geldboete van ten 
hoogste tien gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen 
jaar is verkopen, sedert de schuldige wegens dezelfde over-
troding onherroepelijk is veroordeeld, wordt hij gestraft 
met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van 
ten hoogste vijf en twintig gulden. 

A r t . 4 8 1 . 

Hij die een krankzinnige, gevaarlijk voor anderen, 
zonder opzigt laat rondwaren, wordt gestraft met geldboete 
van ten hoogste honderd gulden. 

A r t . 4 8 2 . 

Hij die op of aan den openbaren weg of op onafgesloten 
erven of op het veld voorwerpen laat liggen uit hun aard 
geschikt om te dienen als middelen tot het plegen van 
misdrijf, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste tien 
gulden. 

A r t . 4 8 3 . 

Hij die, zonder bevel van het bevoegd gezag of last van 
den regthebbende, sleutels maakt nf aflevert die toegang 
verachsffim tot eene woning, tot een besloten lokaal of erf 
of tot eene bergplaats, wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste vijftig gulden. 

A r t . 4 8 4 . 

Hij die zonder verlof van den burgemeester eigen on-
roerend goed in brand steekt, wordt gestraft met geldboete 
van ten hoogste vijftig gulden. 

A r t . 4 8 » . 

Hij die door niet inachtneming van een wettelijk voor-

o° 

schrift overlast van water veroorzaakt op eens enden erf 
wordt gestraft mei geldboete van ten boogite vtyf en twintig' 
gulden. 

TITEL II. 

Otertrtdiugen betrefende ds openten orde. 

A r t . 4 8 0 . 

Met hechtenis van ten hoogtte twee maanden of geld-
boete van ten hoogste drie honderd gulden wordt gestraft 
hij die zonder verlof van liet bevoegd g a n g : 

1°. afschriften maakt of uittreksels neemt van geheime 
regeringsbeaoheiden of die openbaar maakt; 
opnemingen doet, teekeningen of' beschrijvingen 
maakt van militaire werken of die openbaar maakt. 

A r t . 4 8 ? . 

Met hechtenis van ten hoogste drie dagen of geldboete 
van ten hoogste tien gulden wordt gestraft openbare rust-
verstoring door valsche alarmkreten of signalen. 

A r t . 4 8 8 . 

Met geldboete van ten hoogste tien gulden wordt gestraft 
nachtelijk rumoer waardoor de rust kan worden verstoord, 
of nachtelijk burengerucht. 

A r t . 4 8 0 . 

Hij die bedelt, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste twaalf dagen. 

Indien tijdens bet plegen van de overtreding nog geen 
jaar is verloopen, sedert de schuldige wegens dezelfde o ver-
treding is veroordeeld, kan de straf met een derde worden 
verhoogd. 

Niet strafbaar is hij die zich vruchteloos om onderstand 
heeft aangemeld bij bet burgerlijk bestuur, bevoegd om 
de aanvraag in te willigen , indien blijkt dat onderstand 
voor hem volstrekt onvermijdelijk was. 

A r t . 4 9 0 . 

Met geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden 
wordt gestraft: 

1°. hij die zonder daartoe geregtigd te zijn een neder-
landschen adellijken titel voert of een nederlandsch 
ordesteeken draagt; 

o° hij die zonder 's Konings verlof, waar dit vereischt 
wordt, een vreemd ordesteeken, t i tel , rangofwaar-
digheid aanneemt. 

A r t . 4 9 1 . 

Logementhouders die geene doorloopende registers houden, 
of die verzuimen in die registers aan te teekenen de namen, 
beroep of betrekking, woonplaats, dag van aankomst en 
van vertrek van de personen die eene nacht in hun huis 
hebben doorgebragt, of die nalaten die registers op aanvrage 
te vertoonen aan oen burgemeester of aan den door dezen 
aangewezen ambtenaar, worden gestraft met geldboete 
van ten hoogste tien gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee 
jaren zijn verloopen, sedert de schuldige wegens dezelfde 
overtreding onherroepelijk is veroordeeld, kan hechtenis van 
ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf 
en twintig gu l l e i worden opgelegd. 

A r t . 4 9 2 . 

Hij die, niet toegelaten tot de uitoefening van eenig 
beroep waartoe de wet eene toelating vordert, dat beroep 
uitoefent, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
drie honderd gulden. 

Hij die, toegelaten tot de uitoefening van eenig beroep 
waartoe de wet eene toelating vordert, in de uitoefening 
van dat beroep de grenzen zijner bevoegdheid overschrijdt, 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden. 
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Iudien tijdens liet plegen vim de overreding nog geen twee 
jaren zijn verloopen, iedert <le schuldige wegene dezelfde 
overtreding1 onherroepelijk is veroordeeld, kan, in plaats 
van de geldboete, in liet geval van bel eerste lid becb-
tenis van ten hoogste twee maanden, in bet geval van 
het tweede lid hechtenis van ten boogate eene maand 
worden opgelegd, 

Art 4 9 » . 

Met hechtenis van ten hoogste eene maand of' geldboete 
van ten boogate honderd vijftig gulden wordt gestraft; 

1°. hij die van een krijgsman beneden den rang van 
officier goederen hehoorende tot de kleeding, uit-
rusting of wapening koopt, inruilt, ten geschenke 
aanneemt, in pand, gebruik of bewaring1 neemt of 
zoodanige goederen voor een krijgsman beneden den 
rang1 van officier verkoopt, ruil t , ten geschenke, 
in pand. gebruik of' bewaring1 geeft, zonder schrif-
telijke toestemming door of van wege den bevelvoe-
rende:i officier afgegeven; 

2°. de koopman die, zich afgevende niet het koopen 
van zoodanige goederen, de bij algeineenen maat-
regel van inwendig bestuur gegeven voorschriften 
omtrent het daarvan te houden register niet naleeft. 

Indien tijdens het pleg-en van de overtreding1 nog geen 
twee jaren zijn verloopen, sedert de schuldige wegens eene 
dezer overtredingen onherroepelijk is veroordeeld, kunnen 
de straffen worden verdubbeld. 

Art. 4 9 J . 
Hij die drukwerken in een vorm die deze op n iunt - of' 

bankpapier doet gelijken, vervaardigt of verspreidt, wordt 
gestraft met geldboete van ten hoogste vijf en twintig 
g-ulden. 

De voorwerpen waarmede de overtreding plaats beeft, 
kunnen worden verbeurd verklaard. 

Art. 495 . 

Met hechtenis van ten hoogste drie maanden wordt 
gestraft: 

lc 

->-

de koopman die in staat van faillissement is ver-
klaard, indien hij de wettelijke voorschriften be-
treffende de verpligting tot aangifte dat hij heeft 
opgehouden te betalen, niet heeft nag-eleefd; 

de bestuurder eener naainlooze vennootschap of 
coöperatieve vereeniging1 welke in staat van f'aillis-
sement is verklaard, indien hij de wettelijke voor-
schriften betreffende de verpligting tot aangifte dat 
de vennootschap of vereeniging1 heeft opgehouden 
te betalen, niet heeft nageleefd. 

Art. 4 9 6 . 

Hij die aan de ambtenaren der justitie of politie geene 
aangifte doet van de ontdekking van een lijk, wordt 
gestraft met g'eldboete van ten hoogste vijftig1 gulden. 

TITBL III. 

Over/redingen betreffende het openbaar gezag. 

Art. 42>r. 

Overtreding van een algemeenen maatregel van inwendig 
bestuur wordt, inde gevallen bij dien maatregel bepaald, 
gestraft met hechtenis van ten hoogste drie weken of geld-
boete van ten hoogste honderd gulden. 

Art. 4 9 8 . 
Hij die eenig algemeen voorschrift van politie, krachtens 

de gemeentewet in buitengewone omstandigheden door den 
burgemeester of den commissaris des Konings in de pro-
vincie uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt 
gestraft niet hechtenis van ten hoogste zes dagen of geld-
boete van ten hoogste vijf en twintig gulden. 

Art. 4 9 9 . 
Hij die, wettelijk verpligt als getuige, als deskundige 

of als tolk voor het bevoegd gezag te verschijnen , zonder 
geldige reden wegblijft, wordt gestraft: 

in strafzaken met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden; 

in andere zaken met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden. 

Art. 500 . 
Hij die in zaken van minderjarigen of van onder curatele 

te stellen of gestelde personen, of van hen die in een 
krankzinnigengesticht zijn opgenomen , als bloedverwant, 
aangehuwde , echtgenoot, voog 1 of t jeziende voogd, curator 
of toeziende curator, voor den regter geroepen om te wor-
ilen gehoord, noch in persoon nocii, waar dit is toegelaten, 
door tusschenkomst van een gemagtigde verschijnt, zonder 
geldige reden van verschooning1, wordt gestraft met geld-
boete van ten hoogste vijf en zeventig gulden. 

Art. A»l. 
Hij die, bij het bestaan van gevaar voor de algemeene 

veiligheid van personen of goederen of bij ontdekking van 
misdrijven op heeterdaad, het hulpbetoon weigert dat de 
overheid van hem vordert en waartoe hij , zonder zicli aan 
dadelijk gevaar bloot te stellen, in staat is, wordt gestraft 
met geLlboete van ten hoogste vijf en twintig gulden. 

Art. £ 0 3 . 

Hij die bekendmaking-en, van wege het bevoegd ge?.ag 
in het openhaar aangeslagen, afscheurt, onleesbaai maakt 
of beschadigt, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
tien gulden. 

TITEL IV. 

Overtredingen betreffende den burgerlijken staat. 

Art. 503. 
Hij die niet voldoet aan eene wettelijke verpligting tot 

aangifte aan den ambtenaar van den burgerlijken stand 
voor de registers van geboorten of overlijden, wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Art. 594 . 

Hij die, voordat partijen hem hebben doen blijken dat 
haar huwelijk ten overstaan van den ambtenaar van den 
burgerlijken stand is voltrokken, tot eenige godsdienstige 
plegtigheid daartoe betrekkelijk overgaat, wordt gestraft 
inet geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen 
twee jaren zijn verloopen, sedert de schuldige wegens 
dezelfde overtreding onherroepelijk is veroordeeld, kan , in 
plaats van de geldboete, hechtenis van ten hoogste twee 
maanden worden opgelegd. 

TITEL V. 

Overtredingen betreffende hulpbehoevenden. 

Art. 505. 

Hij die bij de ontdekking van een verlaten of verdwaald 
kind nalaat dezen die hulp te verleenen of te verschaffen 
waartoe hij bij inagte is , wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste vijftig gulden. 

Art. 506 . 
Hij die weigert een door eenig ongeval getroffen of in 

levensgevaar verkeerend persoon tot de cnmiddelijk ver-
eischte hulp in zijne woning toe te laten , wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden. 
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Hij die, getuige van het oogenblikkelijk levensgevaar 
waarin een ander verkeert, nalaat dezen die hulp te ver-
leenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor 
zich zelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, ver-
leenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood vanden 
hulpbehoevende volgt, gestraft niet hechtenis van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie 
honderd guldeu. 

TITEL VI. 

Overtredimjen betreffende de zeden. 

Art. 5 0 * . 

Met hechtenis van ten hoogste drie dagen of geldboete 
van ten hoogste tien gulden wordt gestraft: 

1°. hij die in het openbaar voor de eerbaarheid aan-
stootelijke liederen zingt; 

2°. hij die in het openbaar voor de eerbaarheid aan-
stootelijke toespraken houdt; 

3*. hij die op van den openbaren weg zigtbare plaatsen 
voor de eerbaarheid aanstootelijke woorden ofteeke-
ningen stelt. 

Art. 5 0 0 . 

Hij die zich in kennelijken staat van dronkenschap op 
den openbaren weg of op eenige voor het publiek toegan-
kelijke plaats bevindt, wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste tien gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen 
jaar is verïoopen, sedert de schuldige wegens dezelfde of 
de ia artikel 480 omschreven overtreding onherroepelijk is 
veroordeeld, kan , in plaats van de geldboete, hechtenis 
van ten hoogste drie dagen worden opgelegd. 

Hij die in de uitoefening van zijn beroep aan iemand die 
in kennelijken staat van dronkenschap verkeert, of aan 
een kind beneden de zestien jaren, niet vergezeld door hem 
onder wiens raagt het s taat , sterken drank toedient, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste drie weken of geld-
boete van ten hoogste honderd gulden. 

Met geldboete van ten hoogste tien gulden wordt gestraft: 
1°. hij die door dieren doet trekken of dragen een last 

welke kennelijk hunne krachten te boven gaa t ; 
2°. hij die het vervoer door t rek- of lastdieren doet 

plaats hebben op eene noodeloos pijnlijke of kwel-
lende wijze; 

3°. hij die dieren vervoert op eene noodeloos pijnlijke 
of kwellende wijze. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen 
jaar is verïoopen, sedert de schuldige wegens dezelfde over-
treding of wegens het in artikel 272 omschreven misdrijf 
onherroepelijk is veroordeeld , kan , in plaats van de geld-
boete, hechtenis van ten hoogste drie dagen worden op-

Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete 
van ten hoogste drie duizend gulden wordt gestraft: 

1". hij die een voor het publiek toegankelijk buis van 
hazardspel, onverschillig of de toegang al of niet 
van eenige voorwaarde of deinachtnennng van eenigen 
vorm afhankelijk is gesteld, oprigt of houdt of in 
de onderneming daarvan deelneemt: 

2°. hij die in zoodanig huis van hazardspel als bankier 
of opzigter over het spel werkzaam is; 

3°. hij die tot het houden van zoodanig huis van hazard-
spel eene plaats verstrekt. 

Art . 5 1 3 . 

Mat geldboete van ten hoogste vijftig guiden wordt 
gestraft: 

1°. hij die in een voor het publiek toegankelijk huis 
van hazardspel, onverschillig of de toegang al of 
niet van eenige voorwaarde of de inachtneming van 
eenigen vorm afhankelijk is gesteld , aan het spel 
deelneemt; 

2°. hij die gelegenheid geeft tot het houden van hazard-
spel op den openbaren weg. 

Art . . H l 

Hij die nalaat datgene waartoe hij bij magte is, om te 
beletten dat door een aan zijn wettig gezag onderworpen 
of aan zijn opzigt toevertrouwd kind beneden den leeftijd 
van zestien jaren een strafbaar feit wordt begaan, wordt 
gestraft niet hechtenis van ten hoogste eene maand of 
geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden. 

TITBL VII. 
Overtredingen betreffende de veldpolitie. 

Art . 5 1 5 . 

Hij die, zonder daartoe geregtigd te zijn, zijn niet-
uitvliegend pluimgedierte laat loopen op eenigen grond 
die bezaaid, liepoot of met bloemen of jong plantsoen be-
plaut is, wordt, wanHeer daardoor aan het gezaaide, gepote 
of geplante schade is toegebragt, gestraft met geldboete 
van ten hoogste tien gulden. 

Art . 5 1 0 . 

Hij die, zonder daartoe geregtigd te zijn, vee laat loopen 
op eenig wei- of hooiland of op eenigen grond die bezaaid, 
bepoot of met bloemen, jong plantsoen of hakhout beplant 
is of die ter bezaaijing, bepoting of beplanting is gereed 
gemaakt, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
vijf en twintig gulden. 

Hij die, zonder daartoe geregtigd te zijn, gaat op eenig 
onafgemaaid hooiland of op eenigen grond die bezaaid, 
bepoot of met bloemen of jong plantsoen beplant i s , of 
die ter bezaaijing, bepoting of beplanting i.s gereed g e -
maakt, wordt gestraft niet geldboete van ten hoogste 
vijf gulden. 

Amblsotcrtrediui/en. 

Art. 5 I S . 

De ambtenaar, bevoegd tot de uitgifte van afschriften 
of uittreksels van vonnissen, die zoodanig afschrift of uit-
treksel uitgeeft alvorens het vonnis behoorlijk is onder-
teekend, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
vijftig gulden. 

Art . 5 1 » . 

Het hoofd van een gesticht, bestemd tot opsluiting van 
veroordeelden . VOOrloopig aangehoudenen of gegijzelden , of 
van een rijksopvoedingsf^esticht die iemand in het gesticht 
opneemt of houdt, zonder zich het bevel van de bevoegde 
magt of de regterlijke uitspraak te doen vertoonen, wordt 
gestraft met geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Art. 52©. 

De ambtenaar van den burgerlijken stand die nalaat vóór 
de voltrekking van een huwelijk zich de bewijsstukken of 
verklaringen te laten ge\ai\ die de burgerlijke wet vordert , 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste drie honderd 
gulden. 

Art. 5 2 1 . 

De ambtenaar van den burgerlijken stand die in strijd 
handelt met eenig voorschrift der burgerlijke wet omtrent 
de registers of de akten van den burgerlijken stand of 
omtrent de formaliteiten voor of de voltrekking van een 
huwelijk, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
honderd gulden. 

Art. 5IO. Art 3 I S . 

Art. 5 1 1 . TITEL VIII. 
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Art. 5 * 2 . 

De ambtenaar van den burgerlijken stand die nalaat eene 
akte in de registers in te sclirijven of eene akte op een los 
blad schrijft, wordt gestraft niet geldboete van ten hoogste 
drie honderd gulden. 

Art. 5 * 3 . 

Met geldboete van ten hoogste honderd gulden wordt 
gestraft: 

1". de ambtenaar van den burgerlijken stand die nalaat 
aan het bevoegd gezag de opgaven te doen die eenig 
wettelijk voorschrift van hein vordert; 

2°. de ambtenaar die nalaat aan den ambtenaar van 
den burgerlijken stand de opgaven te doen die eenig 
wettelijk voorschrift van hem vordert. 

TITEL IX. 

Scheepvaartovertredingen. 

Art. 524. 

De schipper van een nederlandsch schip die vertrekt 
Ivorens de monsterrol is opgemaakt en geteekend, wordt 

gestraft niet geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Art. 525. 

De schipper die niet alle door of krachtens wettelijke 
bepalingen gevorderde scheepspapieren, boeken of beschei-
den aan boord heeft, wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste honderd gulden. 

Art. 520. 

Met geldboete vau ten hoogste drie honderd gulden 
wordt gestraft: 

1°. de schipper van een nederlandsch vaartuig die het 
bij de wet vereischte dagregister of strafregister 
niet houdt , of die het d a g - of strafregister niet 
overeenkomstig de wettelijke voorschriften houdt, 
of niet vertoont wanneer en waar de wet dit 
vordert; 

2°. de schipper van een nederlandsch vaartuig die, 
bij gemis van strafregister, nalaat den regter de 
bij de wet gevorderde mededeelingen te doen. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen 
twee jaren zijn verloopen . sedert de schuldige wegens eene 
dezer overtredingen onherroepelijk is veroordeeld, kan , in 
plaats van de geldboete, hechtenis van ten hoogste twee 
maanden worden opgelegd. 

Art. 5 ï 7 . 

De schipper van een nederlandsch vaartuig die niet 
voldoet aan zijne wettelijke ver] . gting betreffende de in-
schrijving en kennisgeving van ;.;••'. v,rten of sterfgevallen 
die gedurende eene zeereis plaat- hebben, wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Art. 538. 

De schipper of schepeling die niet inachtneemt de wet-
telijke voorschriften vastgesteld tot voorkoming van aan-
varing of aandrijving, wordt gestraft met geldboete vat 
ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 5 2 0 . 
De schipper van een nederlandsch vaartuig die nalaat 

aan vaartuigen of opvarenden in nood zoodanige hulp te 
verleenen als waartoe hij bij magte is zonder zijn vaartuig, 
de opvarenden of zich zelven aan ondergang bloot te stellen, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldlKjete van ten hoogste drie honderd gulden. 

ALGEMEENS SLOTBEPALING. 
Art. 530 . 

Het in werking treden van dit wetboek wordt nader 
bij de wet geregeld. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autori-
teiten, collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat , aan 
de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister vau Justitie, 

[II©. 3.] 

MEMORIE "VAN TOELICHTING. 

Bij Koninklijk besluit van 28 September 1870, n°. 2 1 , 
werd eene Staatscommissie ingesteld » voor de zamenstelling 
van een wetboek van strafregt". Door die Staatscommissie 
werd bij haar rapport aan den Koning, onder dagteekening 
van den I3den Mei 1875, een ontwerp overgelegd, dat aan 
het tegenwoordig ontwerp niet alleen ten grondslag is ge-
legd, maar daarbij zelfs, zooveel mogelijk, woordelijk is 
gevolgd, even als de Memorie van Toelichting. De onder-
geteekende is ten aanzien van de door hem noodig geachte 
veranderingen, hetzij die bestonden in wijziging, bijvoeging 
of weglat ing, bij voortduring in overleg gebleven met de 
leden der bovenvermelde, bij Koninklijk besluit van 18 April 
1876, ii°. 16, ontbonden commissie, die zich daartoe steeds 
bereid verklaarden en betoonden en die, al bleef er natuur -
lijk op enkele punten verschil van gevoelen bestaan, ten 
einde toe hunne krachtige en door de regering hoog ge-
waardeerde medewerking hebben verleend om het ontwerp 
te brengen in den staat , waarin het thans aan de Vertegen-
woordigtng wordt aangeboden. 

De ondergeteekende kan dit niet vermelden zonder de 
ui tdrukking van die]) gevoeld leedwezen, dat de heer mr. 
J. J. L O K E , voormalig medelid der ontbonden Staatscom-
missie, den Uden Mei 1878 door een vroegtijdige:) dood 
ontvallen aan de nederlandsche magistratuur, tot welker 
sieraden hij behoorde, de voltooiing niet heeft mogen be-
leven van dit groote -werk van wetgeving, waarin bijeen 
zoo belangrijk aandeel heeft gehad en waaraan — liet is 
elders (1) naar waarheid gezegd — zijn naam nevens die 
van de andere leden der commissie (2) duurzaam blijft 
verbonden. 

ALGEMEEXE HSCIOIIWIEUR. 
§ 1. INLEIDING. 

Slechts eenmaal en gedurende niet langer dan ongeveer 
twee jaren mogt Nederland zich verheugen in het bezit 
van een algemeen nederlandsch wetboek van strafregt. 

Het Crimineel Wetboek voor het koningrijk Holland 
bekwam kracht van wet den eersten Februarij 1809 om te 
blijven gelden tot de invoering van de fransche wetboeken 
in de eerste maanden van 1811. 

Na het herstel van Nederlands onafhankelijkheid was een 
der eerste maatregelen van den Souvereinen Vorst, bij be-
sluit van 11 December 1813 {Staatsblad n°. 10), met be-
langrijke wijzigingen in het strafstelsel van den Code Pénal, 
dezen overigens > bij provisie en totdat daaromtrent nader 
zal zijn voorzien'' te handhaven. 

Art. 100 der grondwet voor de vereenigde Nederlanden 
van den 29sten Maart 1814 schreef nu voor dat er zou 
worden ingevoerd — onder meer — »een algemeen wet-
boek van lijfstraffelijk reg t" . 

Dit voorschrift g ing in 1815 over in art. 163 van de 
grondwet des koningrijks en bleef onveranderd bij hare 
herziening in 1840 (art. 161), terwijl bij de herziening van 

(1) In een levensberigt, opgenomen in het Weekbl. ran hel llcgl 
n°. 4235. 

(2) De heeren mrs. J. DE WAL, A. A. DK PINTO, M. S. POI.B, 
A. E. J. MODDERMAN en liaar adjunct-secretaris jur. mr. G. J. TH. 
BESLAKRTS van BLOKLAND. 


