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Op zien zelf is een dergelijke verwachting een
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Volgens een arrest van ons hoogste rechtscollege
Hoogen Raad is ’t verbranden een strafbaar
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Maar aangezien de redactie van de
wet niet duidelijk aangeeft wie deswege vervolgd
moot worden kan geen strafvervolging worden ingesteld
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