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VOORWOORD D
Hett is niet de gewoonte onder verkeersvliegers tijdens of na hun vliegercarrière
eenn universitaire studie te beginnen en te voltooien. Maar het gebeurt wel. Nu
enn dan.
Toenn ik na het beëindigen van mijn laatste vlucht het tot dan toe vage
plann vaste vorm gaf om aan de Universiteit van Amsterdam geschiedenis te
gaann studeren heb ik niet vermoed, dat dit besluit mij zo veel genoegen zou
opleveren.. Het aantal gemiste colleges was dan ook op de vingers van één hand
tee tellen. Halverwege de studie spoorde een oud-collega vlieger (toen inmiddels
ookk academicus) mij aan op dit tijdstip het onderwerp van de afstudeerscriptie
tee kiezen en de keuze-colleges daarop af te stemmen. Ik maakte daarom
gebruikk van de gelegenheid tevens college te lopen aan de juridische faculteit,
omm tenminste het scriptie-onderwerp 'Strafrechtspleging in de achttiende eeuw,
eenn vergelijkend onderzoek van enige aspecten van de rechtspraak in het
Gewestt Holland te land en ter zee' met succes te kunnen voltooien.
Bijj de speurtocht naar bronnen zocht ik vergeefs naar een wetenschappelijkk werk over militaire strafrechtspleging in de achttiende eeuw. Mij werd
doorr docenten van de juridische faculteit te verstaan gegeven dat een dergelijk
werkk niet bestond. Ik heb gepoogd met deze dissertatie dit gat niet zozeer te
dichtenn — dat ware pretentieus — als wel een bijdrage te leveren aan de kennis
overr dit onderwerp.
Hett lijkt mij gepast met deernis de vorige generaties promovendi te gedenken
diee gewapend met pen, papier, schaar en gluton hun proefschrift vorm moesten
gevenn om het geschikt te maken voor de drukker. Ik overdrijf niet te stellen,
datt tenminste dit proefschrift nooit tot stand zou zijn gekomen zonder het
gebruikk van het elektronisch hulpmiddel bij uitstek, de P.C. Vanzelfsprekend
iss echter de hulp en begeleiding onontbeerlijk van promotoren en co-promotoren.. Hun wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken voor de tijd en moeite die zij
eraaneraan hebben gegeven. In het bijzonder wil ik de naam van prof. dr. Th. J.
Veenn hier noemen, die in de eindfase de drijvende kracht werd en wiens grote
nauwkeurigheidd naast zijn grote vakkennis als rechtshistoricus de beslissende
elementenn waren, waarmee ik dit proefschrift kon voltooien. Hem past in het
bijzonderr een woord van dank. Ik moet zeggen dat ik veel van hem heb
geleerd.. Behalve over de hierboven genoemde eigenschappen beschikte hij
bovendienn over een secretaresse, die mede de vormgeefster werd van het voor
UU liggende boek, waarmee zij mijn genegenheid won: mevrouw drs. Ratih

IX X

Bachh wil ik op deze plaats eveneens noemen en haar mijn dankbaarheid
uitsprekenn voor de waardevolle ondersteuning.
Mijnn vrouw en onze drie kinderen, die met belangstelling dit academische
avontuurr hebben gevolgd, hebben zich eigenlijk nooit verbaasd over de
merkwaardigee draai, die ik aan mijn leven gaf. Zij kenden mijn passie voor de
geschiedenis.. Het was trouwens mijn vrouw die mij aanmoedigde een
dissertatiee te schrijven. Aan haar en aan mijn kinderen draag ik dit boek op,
alsmedee aan de nagedachtenis van mijn moeder, die mij tijdens mijn vlegeljaren
meermalenn bezorgd toevoegde: Varken! Er komt niets van jou terecht!
Datt is achteraf toch wel meegevallen.
Laren,, juli 2000.
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I.. INLEIDING
1.1.. De Nederlanden in de achttiende eeuw: een maritieme staat met de
noodzaakk van een groot leger
Opp 18 juli 1749 lag 's Lands oorlogsschip Maersen voor anker in de baai van
Cadiz.. Na een strafbare daad, gepleegd door matroos Daniel van der Spar,
werdd in het bijzijn van de oppermeester Wouter Tintelaar en de derde stuurman
Klaass de Vries een verhoor gehouden, waarbij de twee getuigen Wiggert van
Bemmelenn en Hendrik Franse, beide soldaten dienend op het oorlogsschip, naar
hunn getuigenis werd gevraagd. De schrijver, die aan boord van schepen in zijn
functiee doorgaans geen geringe rol speelde bij krijgsraadzittingen, las het door
hemm opgestelde verbaal van de getuigenverklaringen voor: "Compareerden voor
myy Hermanis Clickee schryver van 't Edelmogende Collegie ter Admiraliteyt,
resideerendee binnen Amsterdam, thans gestelt in die qualiteyt te dienen op t'
'ss lants Oorlogschip Maersen (...) Wiggert van Bemmelen van Deventer, oud
266 jaeren, en Hendrik Franse van Amsterdam, oud 21 jaeren, beyde vaerende
alss soldaaten (...) [die] verklaaren gesien te hebben.,.". Uit de eensgezinde
verklaringenn van beide soldaten bleek dat zij gezien hadden dat des avonds
omtrentt tussen vijf en zes glazen in de Platvoet1 onder het schaften matroos
Daniell van der Spar, "oud omtrent 59 jaeren", en de 24-jarige soldaat Lammert
Sluyterr "na eenighe kortswijlige woorden (...) bijde hebbe sitte over en weer
tee baljeeren".2 In de ontstane ruzie had Van der Spar zijn opponent met zijn
mess over diens rechter pols gesneden, zijnde "ten hoogste strijdende teegen het
38ee Artikel van de Artikel = Brieff'3 (zoals later in het vonnis werd vastgesteld).. Niet ten overvloede werd er in het vonnis bij gezegd, dat de verdachte
nuchterr was.4
Tweee weken lang kreeg de beschuldigde de tijd om geboeid in het
kabelgatt over zijn tekort aan zelfbeheersing na te denken. Pas op 1 augustus
vondd de krijgsraad gelegenheid om het vonnis te vellen. De beklaagde werd
veroordeeldd om driemaal te worden gekielhaald. Om praktische redenen werd

11

Tussen halfzeven en zeven uur 's avonds; de platvoet is de namiddagwacht van vier
tott acht uur.
22
baljeeren: ruzie maken, schelden.
33
Bedoeld is hier de "Articulbrief en instructie raakende den oorlogh ter zee", op 8
aprill 1702 vastgesteld door de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, GPB V,
275. .
44
ARA, Archieven van de Admiraliteitscolleges XXVII, 1.01.47.17 inv. nr. 42,
strafdossierr Van der Spar.
11
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daarvann echter afgezien, zodat werd besloten tot driemaal van de ra vallen,5
verderr zou hij worden gelaarsd6 ter discretie van de krijgsraad, met een mes
doorr zijn hand aan de mast worden gestoken "totdat hy hetselve doortrekt."
Bovendienn moest hij het meesterloon7 betalen voor het slachtoffer en werd hij
veroordeeldd tot betaling van alle kosten en misen.8
Overr vrijwel alle aspecten van het maritieme leven tijdens de Republiek der
Verenigdee Nederlanden zijn nogal wat publicaties verschenen. Ook over de
strafrechtsplegingg aan boord van schepen. Dat de Republiek een maritieme staat
was,, is op vele manieren benadrukt. De belangrijkste en welvarendste provinciess hadden het gezicht zeewaarts gericht, omdat zich daar de belangrijkste bestaansbronnenn bevonden en de expansiedrift door middel van ontdekkingen en
dee vestiging van commerciële steunpunten zich slechts maritiem kon manifesteren.. "Deze anti-continentale houding (...) is tot een essentieel bestanddeel van
hett nationale zelfbeeld geworden," aldus Paul Scheffer.9 Misschien is dit wat
cruu gezegd, maar de "pro-maritieme houding", om in dezelfde woordkeus te
blijven,, is wel gemakkelijk te begrijpen. Het maritieme aspect omvatte ten
slottee niet alleen de zeestrijdkrachten, maar evenzeer de handelsvaart, de
kaapvaart,, de ontdekkingsreizen en de visserij. Geen wonder dat al deze activiteitenn tezamen een rijke bron vormden voor de geschiedschrijving, waarmee
hett beeld van Nederland in vroeger tijden werd geschetst. Maar dat de
Nederlandenn in de achttiende eeuw op het continent met een soms zeer groot
landlegerr hun belangen moesten verdedigen is, zoals door Zwitzer is beklemtoond,, in de geschiedschrijving minder uit de verf gekomen. De militaire
strafrechtsplegingg bij de landstrijdkrachten in die periode is tot nu toe evenmin

55

Ontkleed, geboeid, aan de voeten een stuk lood, via een katrol aan het uiteinde van
dee ra omhoog gehesen. Na "los allemaal!" werd de lijn gevierd. Na tot het op het touw
aangebrachtee merk te zijn gezonken werd de veroordeelde opnieuw opgehesen voor de
volgendee exercitie. Zie Simons, Marine Justitie, 80.
66
Slaan met een dik stuk touw op de blote rug of billen. Zie Simons, Marine Justitie,
193. .
77
De kosten die de scheepschirurgijn in rekening bracht. Zie Simons, Marine Justitie,
107,, 122.
88
Kosten: salaris en vacatien van officier-fiscalen; misen: kostgeld tijdens detentie. Van
Hasselt,, Onderricht (1776), 15.
99
Geciteerd door Zwitzer, 'De militie van den Staat', 10.
22

1.2.1.. D E MILITAIRE STRAFRECHTSPLEGING

diepgaandd onderzocht. Specifieke studies over dit onderwerp verschenen wel
inn het Militair Rechtelijk Tijdschrift en het Tijdschrift voor Strafrecht.

1.2.. Recht en rechtspleging
1.2.1.. De militaire strafrechtspleging; doel van het onderzoek en begrenzing
vann het onderzoek in de tijd
Overr de strafrechtspleging ten aanzien van de burgerbevolking in de Republiek
inn de achttiende eeuw zijn verschillende studies verschenen, waarvan vooral S.
Faberss dissertatie Strafrechtspleging en criminaliteit te Amsterdam, 1680-1811.
DeDe nieuwe menslievendheid (1983) genoemd mag worden. Ook A.H. Huussen
Jr.. en P. Spierenburg lieten zich niet onbetuigd als het ging om het aandragen
vann materiaal over dit onderwerp. En zo waren er nog wel meer. Over de ontwikkelingenn in de strafrechtspleging bij de Nederlandse zeemacht gedurende de
tweedee helft van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw heeft
C.H.F.. Simons geschreven in zijn proefschrift MarineJustitie (1974). Waar
Simonss en Faber onderzoek deden naar de strafrechtspleging ter zee en de burgerlijkee strafrechtspleging te land tijdens de achttiende eeuw en het begin van
dee negentiende eeuw. is over de strafrechtspleging bij de landstrijdkrachten
overr dezelfde periode geen enkele studie verschenen. Het hier volgende onderzoekk naar de militaire strafrechtspleging tussen 1700 en 1795 wil deze leemte
opvullen. .
Hett jaartal 1795 is als einddatum gekozen, omdat in het begin van dit
jaarr de Republiek niet alleen door Franse troepen werd bezet en van Frankrijk
afhankelijkk werd, maar vooral ook omdat door een gelijktijdige interne — zij
hett onbloedige — revolutie, een maatschappelijke en politieke cesuur plaats
vond.. Ook de aanvang is niet willekeurig gekozen. De achttiende eeuw begon
mett grote internationale politieke spanningen, die weldra zouden escaleren in
eenn uitputtende Spaanse Successieoorlog (1702-1714). Tevens betekende 1702
hett einde van een tijdperk door de dood van stadhouder Willem III, waarmee
voorr de meeste gewesten een tweede Stadhouderloos tijdperk begon (17021747),, dat bijna de gehele eerste helft van deze eeuw besloeg. Deze keuze is
niett volstrekt dwingend, maar zij lijkt mij goed verdedigbaar. Dat het gekozen
tijdvakk 1700-1795 grotendeels samenvalt met de tijdvakken in de proefschriften
vann Simons en Faber is medebepalend geweest voor het kiezen van 1700 als
begin. .

33
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Hoee zou de matroos Van der Spar aan de wal, indien hij als soldaat van de
Staten-Generaall had gediend in een van de militaire steunpunten, zijn gestraft
voorr zijn gewelddadig gedrag? Een vraag die nieuwsgierig maakt. Van de ra
vallenn zou in ieder geval niet aan de orde zijn geweest. Die nieuwsgierigheid
iss een reden om aan de achttiende-eeuwse militaire strafrechtspleging bij 'de
militiee van den Staat' wat meer aandacht te geven dan tot nu toe het geval is
geweest.. Maar naast de genoemde reden is er nog een — en misschien wel het
—— argument aan te voeren om een onderzoek naar de militaire strafrechtsplegingg te rechtvaardigen. Als we over de wordingsgeschiedenis van het
huidigee Nederland als eenheidsstaat en natie willen nadenken zijn, zo is
inmiddelss hoe langer hoe meer erkend, vooral de tweede helft van de
achttiendee eeuw en het begin van de negentiende eeuw van grote betekenis.
Wanneerr nu juist in het laatste decennium van de twintigste eeuw die betekenis
meerr dan tevoren reliëf heeft gekregen en de achttiende eeuw meer en meer in
dee historische belangstelling is komen te staan, mag, nu ook over verschillende
aspectenn van de geschiedenis der landstrijdkrachten van die tijd studies zijn
verschenen,, de militaire strafrechtspleging bij het krijgsvolk te lande niet
onbelichtt blijven.
Eenn beschrijving van de militaire strafrechtspleging als afzonderlijke
rechtsplegingg in die tijd heeft zin. Dat wordt ook al duidelijk wanneer we
kenniss nemen van de argumenten die in de loop der tijd zijn aangevoerd om het
bestaann van deze aparte strafrechtspleging te rechtvaardigen. Deze argumenten
wordenn genoemd in de dissertatie van De Graaff over De militair-rechterlijke
organisatieorganisatie 1795-1955 (1957).10 Ze zijn belangwekkend genoeg om hier t
wordenn opgesomd. De Graaff verwijst naar de achttiende-eeuwse jurist en
auditeur-militairr Van Hasselt (1717-1783), advocaat bij het Hof van Gelre, die
vann mening was dat de soldaten "als dienaren van het staatshoofd" door deze
zoudenn moeten worden ontzien, ook wanneer zij delicten hadden begaan. Verderr verwijst De Graaf naar een commissie, ingesteld tot het ontwerpen van een
nieuww militair wetboek, die in 1807 oordeelde, dat door de fijngevoeligheid
vann "het Militair point d'honneur", iedere soldaat "gedeshonoreerd was, zodra
hijj in handen van de Burgerlijke Bedienden der Justitie geraakt was". Ook werd
naarr voren gebracht dat de verscheidenheid van burgerlijke rechtskringen en
dee beperkte bevoegdheden van de burgerlijke rechters een vlotte afdoening van
doorr militairen gepleegde delicten onmogelijk zou maken. Een plausibel argu-

Dee Graaff, De militair-rechterlijke organisatie, 1 en noten 1, 2, 3.
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ment,, gezien de in de archieven gevonden dossiers van de inderdaad voor die
tijdd vlotte afwikkeling van strafzaken — soms binnen een week. dikwijls binnen
eenn maand — door de militaire justitie, die haaks stond op de soms trage
justitiëlee afdoening door de burgerlijke justitie in de Verenigde Nederlanden.
Inn de loop van de negentiende eeuw werden nog andere argumenten aangevoerd.. Van de afzonderlijke militaire strafrechtspleging, die tot 1991 heeft
bestaan,, is thans niet veel meer over (de krijgsraden en het Hoog Militair
Gerechtshoff zijn opgeheven; er bestaat nog een militaire kamer bij de rechtbank
enn het gerechtshof in Arnhem). De justitie op de Vloot, zowel de oorlogsvloot
alss de handelsscheepvaart, was in de achttiende eeuw trouwens ook afzonderlijk
geregeld.. Een merkwaardigheid daarbij was dat de delinquenten, of zij nu
behoordenn tot de zeestrijdkrachten of tot de opvarenden van de handelsvloot,
allenn vielen onder de daartoe opgestelde "Articulbrief ende instructie raackende
denn oorloge ter zee" van 8 april 1702.

1.2.2.. De juridische basis van het militaire strafrecht tot 1795
Omm inzicht te verkrijgen in de militaire strafrechtspleging in deze periode tot
17955 moet eerst de vraag aan de orde komen waarop dit strafrecht was gebaseerd,, met andere woorden: wat de juridische grondslag was van het militaire
strafrecht.. Het spreekt wel vanzelf dat ook een militaire strafrechtspraktijk
regelgevingg of een erkend gewoonterecht, waarnaar die praktijk zich kon richten,, niet kon ontberen. Reeds bij het begin van de Opstand, in 1572, werd in
eenn articulbrief het materiële'1 militaire strafrecht enigszins geregeld. Deze
articulbrieff is door latere, meer uitgebreide articulbrieven gevolgd, namelijk in
1573,, 1578 en 1586. 2 De articulbrief van 1590 werd uiteindelijk de basis,
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Het materiële recht betreft de vraag welke gedragingen strafbare feiten zijn en welke
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krygs-raad,krygs-raad, 1776.
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V E R K L A R I N GG DER T Y T E L P L A A T .
Denn Krygvaad,
die , in Nederland ,
(Gcftaafdd door hoogen Raad)
Tenn (leun van 't Recht, zyn vierfebaar fpant
Vertoontt ons deze Plaat.
Dee Hoofden, met gezag bekleed,
Zynn hier te zaam vergaard:
Daarr yrtcr, naar zyn aropt en eed ,
Zig__ op zyn beurt verklaart.
Dee Krygszvet •> in het boek gemeld,
Da:: op de /a/i?/ ligt,
Waarr naar het vonnis wordt geveld ,
Strektt elk tot onderricht :
Elk,, die hier zonder nyd of wraak
Dee Misdaad weegt en wikt,
Enn ryplyk, naar 't gewigt der zaak,
^Zynn billike uitfpraak fchikt.
Daarr de Aangeklaagde, in gindfehen bock
Bedorvenn van gelaat,
Wacht,, na onzydig onderzoek,
Hett vonnis vm den Raad;
Diee , als zyn onichuld wordt getoond,
Hemm ftraks der ftVaflè onttrekt,
rr nooit lafhartig dien verfchoont,
Wienss fchendaad wordt ontdekt.
Zo^^ wordt des lvrygsmans euvelmoed
Enn _ tcomloos wanbedryf
Gcftuit,, gebreideld, en "geboet,
^^ Aan goed , of eer , ot lyf.
Zoo ^ was van ouds Gerechtigheid
Eenn altoos vatte grond,
Waarr op in Staat en Krygsbeleid,
DsDs Waere'd veilig (lont.
Gelukkigg Land i daar de Oorlogspligt
Zoo heilig wordt betracht:
GelykJVANN H A S S E L T , dien in 't licht
Heeft,, door dit werk, gebragt :
V A NN H A S S E L T , die zyn tyd en vlyt,
Enn wel bei tierde veer,
Hett Vaderland ten dienüe wydt ,
Zynn naam tot eeuwige eer!

J.J. P.

BROEKHOF.

Afb.. 2: Berijmde toelichting op de afbeelding op de titelpagina in Van Hasselt,
OnderrichtOnderricht over her houden van krygs-raad, 1776.
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waaropp tot 1 september 1799 het materiële militaire strafrecht was gebaseerd,
zijj het dat deze articulbrief in 1705 werd herzien en dat tussen 1795 en 1799
opnieuww enige wijzigingen in het militaire strafrecht werden aangebracht door
middell van publicaties van het nieuwe Régime.13 Maar het militaire strafprocesrechtt was nergens systematisch in een wet beschreven.14 Van Hasselt15
klaagtt hierover in de Voorrede van zijn Onderricht over het houden van krygsraadraad in de Guamisoenen van den Staat der Vereenigde Nederlanden (1116):
"overall gezogt en nergens gevonden hebbende eene Verhandelinge by wie, op
watt wyze, op wat tyd, op wat plaatze en na welken wetten, krijgsraden met den
aanklevee van dien in den Guarnizoenen van den Staat der Nederlanden te
houdenn (...) hebbe ik vermeendt gehadt het gene hier van uit 's Lands Placaten,
Resolutien,, Militaire Wetten en de gewoontens van tyd tot tyd hadde
aangeteekent,, en uit eigen ondervindinge en onderrigtinge van anderen hadde
opgemaakt,, te boek te moeten brengen, en dus aan andere mede [te] deelen".
Hieruitt blijkt dus dat bij het verschijnen van dit boek een deel van het militaire
strafprocesrechtt ongeschreven recht was. Hetzelfde geldt voor de situatie in
17622 toen hij De Judicio Militari in Praesidiis Belgicis Formando, ofOnderrigt
overover het houden van krygs-raad in de Guamisoenen van den Staat der Vereenigdenigde Nederlanden publiceerde, in 1765 gevolgd door een Nader Byvoegzel en
vermeerderingenvermeerderingen op het onderrigt over het houden van krygs-raad.
Eenn vraagstelling zoals hierboven onder woorden gebracht sluit aan bij
dee bestudering van de burgerlijke rechtspleging. Een niet onaanzienlijk deel van
hett rechtsstelsel in de Republiek der Verenigde Nederlanden was gebaseerd op
ongeschrevenn recht. Aan de rechterlijke organisatie van de Noordelijke Nederlandenn was een lange ontwikkeling voorafgegaan. Beter kan men spreken van
ontwikkelingenn in het meervoud, omdat in de verscheidene landstreken organisatiee en procedures zich op verschillende wijze hadden ontwikkeld. Toen in de
achttiendee eeuw de drang naar politieke hervorming, hoe gebrekkig soms ook
geformuleerdd of doordacht, meer en meer manifest werd, en in de jaren tachtig
vann die eeuw culmineerde in een bijna-burgeroorlog, was de hervorming van
hett recht eveneens onderwerp van discussie. Ook in de machtsstrijd tussen
Oranjee en de regentenaristocratie (en tussen die aristocratie en een opkomende
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burgerklasse)) kwam deze vernieuwingsdrang soms wel naar voren. Maar door
hett uitblijven van een geslaagde revolte, waarbij de herschikking van de politiekee en maatschappelijke werkelijkheid een kans kon krijgen, bleef praktisch alles
bijj het oude.
Anderss dan bij de versnipperde burgerlijke rechtspleging, is bij de militairee strafrechtspleging van een toenemende unificering sprake geweest. De
burgerlijkee en militaire strafrechtspleging overlapten elkaar soms; dit heeft
daardoorr twee eeuwen lang een competentiestrijd over de jurisdictie tengevolge
gehad,, zoals in hoofdstuk III zal worden beschreven. De invloed die deze strijd
had,, zowel op de wijze van strafrechtspleging, als op de soort delicten die wel
off niet voor militaire berechting in aanmerking kwamen, zal ook aan de orde
komen.. De militaire stand, gesloten als zij was, kon op het stuk van competentiee soms flink van zich afbijten. Wanneer de vraag naar de grondslag van het
militairee strafrecht moet worden beantwoord, komt dus de vraag naar de grenzenn van dit recht, de competentie van militaire rechters derhalve, als vanzelf
aann de orde.
Bijj de bestudering van het destijds geldende militaire strafrecht gaat de
aandachtt dus uit naar zowel het militaire materiële strafrecht als naar het
militairee strafprocesrecht, waarbij de beschouwingen van Van Hasselt en andere
bronnenn kunnen worden vergeleken met wat in de strafdossiers uit de verschillendee archieven op dit gebied is te vinden.

1.2.3.. De toepassing van de militaire strafwetgeving tot 1795
Dee tweede vraag richt zich op de strikte of milde toepassing van de vastgelegde
off overgeleverde rechtsnormen. Hier doet zich de vraag voor of en in hoeverre
inn de praktijk van alledag werd afgeweken van de door de wet bedreigde straffen.. In het verlengde daarvan ligt de derde vraag: in hoeverre de militaire
rechtspraakk zich in het genoemde tijdvak in het algemeen aan de wettelijke
voorschriftenn hield. Dit zal eveneens moeten worden onderzocht aan de hand
vann het bronnenmateriaal, dat in de archieven werd aangetroffen. De aandacht
richtt zich daarbij dus ook op eventuele "schending en/of verkeerde toepassing"
vann de rechtsregels.16 Wel moet daarbij het voorbehoud worden gemaakt, dat

Inn onze tijd rechtsgrond voor cassatie van een rechterlijke uitspraak.
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mett het gevonden materiaal het procesrecht in dit opzicht niet steeds voldoende
getoetstt kan worden.
Inn de in deze dissertatie gegeven voorbeelden wordt regelmatig uit
strafvonnissenn geciteerd, wat behalve als illustratie vooral bedoeld is als middel
omm bij de lezer een grotere empathie te bereiken.

1.2.4.. Enkele opmerkingen over recht en rechtsvorming in de Republiek
Rechtspraakk en rechtsvorming in de Republiek bouwden vanzelfsprekend voort
opp het uit de voorgaande tijden geërfde recht. In het gewest Holland was dit
hett zo genoemde Rooms-Hollands recht. Bij de strafrechtspleging werd ook
notitiee genomen van de "Constitutio Criminalis Carolina", de "peinliche
Gerichtsordnung"" (1532) van keizer Karel V alsmede van de werken van min
off meer bekende en geleerde strafrechtjuristen. Volgens Egmond viel in
Hollandd aan tweehonderd gerechten de competentie toe om strafzaken te
berechtenn en waar nodig de doodstraf op te leggen. Bij een nadere beschouwing
blijktt echter dat deze kapitale straf met terughoudendheid is toegepast. Egmond
heeftt ook aangetoond dat, terwijl men voor eenzelfde delict een grote
verscheidenheidd van straffen oplegde, bij de bepaling van de sanctie met een
groott aantal factoren rekening is gehouden.'7 Rechtsongelijkheid en willekeur,
inn negentiende-eeuw se literatuur de voorgaande eeuwen met verontwaardiging
verweten,, werden pas een probleem naar de norm van het negentiende-eeuwse
geschrevenn recht. Uit het onderzoek van Egmond is echter wel duidelijk
gewordenn dat ten aanzien van verschillende categorieën inwoners wel degelijk
mett verschillende maten werd gemeten. Poorters en burgers met een vaste
woonplaats,, aanzienlijken en de vlottende bevolking kregen ieder een voor hun
groepp aangepaste juridische benadering door de rechtdoenden. Vastgesteld moet
well worden, dat deze maatschappelijke ongelijkheid door de tijdgenoten niet
alss iets merkwaardigs of afkeurenswaardigs werd beschouwd. Zij was inherent
aann de structuur van de standenmaatschappij, en het gewoonterecht, zoals dat
wass gegroeid en zich had ontwikkeld.
Inn het algemeen kan worden gesteld, dat in de Verenigde Provincies
doorr plaatselijke gerechten het strafrecht werd uitgeoefend volgens gewoonterecht,, plaatselijke keuren, plakkaten van de gewestelijke Staten en — in veel
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Egmond, 'Fragmentatie, rechtsverscheidenheid en rechtsongelijkheid', passim.
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minderee mate — het Romeinse recht. Van een centraal opgelegde ordening in
dee gewestelijke wetgeving kan niet in alle gewesten worden gesproken. Kort
voordatt de politieke en maatschappelijke meningsverschillen escaleerden tot een
finalee breuk met Philips II (tot diens afzwering als landsheer in 1581), had
Alvaa in 1570, in overeenstemming met Philips' beleid van ordening en centralisering,, de z.g. Criminele Ordonnantiën uitgevaardigd. De Ordonnantie op
denn Stijl van procederen, een onderdeel van de Ordonnantiën, verdient bijzonderee aandacht, omdat hieraan bij het militaire strafrecht in de achttiende eeuw
nogg wordt gerefereerd, zoals in een later hoofdstuk zal worden uiteengezet.
Vann de Vrugt heeft in haar dissertatie van 1978 aangegeven dat de zeventiendeenn achttiende-eeuwse tijdgenoten de geldigheid van deze Ordonnantiën weliswaarr betwijfelden, maar dat de materiële geldigheid in Holland en Zeeland aan
geenn twijfel onderhevig is geweest. Ten aanzien van de andere gewesten zag
zijj voor de acceptatie sterke indicaties. Zij wijst in dit verband ook op de twee
pogingenn van de Staten van Holland in 1732 en 1774 om tot een officiële
herzieningg van de Criminele Ordonnanties te komen.18
Interessantt is in dit verband een aanhaling uit een missive van een
aantall gedeputeerden "tot saaken van Placaten en Reglementen" naar aanleiding
vann een verzoek van Burgemeesteren en Schepenen der stad Breda over een
jurisdictiekwestiee van december 1742. Daarin heet het ondermeer: dat het
bekendd mag worden verondersteld, dat de genoemde ordonnantie (die van 1570
dus)) zelfs na de afzwering van Philips II hier te lande voor het merendeel door
specialee plakkaten van kracht is, en dat in sommige opzichten niet van de
gesteldee regel is afgeweken, zodat gesteld kan worden,, dat de "Ordonnantie op
dee manier van procedeeren in criminele saeken" van 5 juli 1570 van Philips II,
aangehaaldd in de Summiere Instructie voor den Hoogen Krijgsraad op 27
oktoberr 1700, als een Landswet hier te Lande van kracht is.19
Inn de eerste helft van de achttiende eeuw is in de Nederlanden geen
enkell werk van belang over strafrecht verschenen. Johan Moorman schreef in
dee achttiende eeuw zijn onvoltooide Verhandeling over de misdaden en
derselverderselver straffen, dat na zijn dood werd afgemaakt in 1764 gepubliceerd door
dee reeds enkele malen genoemde J.J. van Hasselt, advocaat en auditeur-militair
tee Arnhem, over wie later meer, In de "Opdragt" komt duidelijk het karakter
vann dit werk tot uitdrukking wanneer we lezen dat het bijzonder geschikt is
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"omm te strekken tot een handboek, dat sekerlijk van seer veel huip voor de
Heerenn rechterlijke officieren van dezen Staat in 't uitspreken van vonnissen
overr misdaden, tot haare jurisdictie behoorende, moeste zijn." Moorman
schrijftt verder "voornamelijk voor desulken die, de Latynsche taele onkundigh,
tee gelijk onervaeren zijn in der Romeinen gerichtshandel", wat overigens niet
wegneemt,, dat hij zich aanhoudend met Latijnse teksten op Romeins recht
beroept.200 Strafrechtspleging in de Nederlanden, betrekking hebbend op de
burgerlijkee strafrechtspraak in verschillende tijdvakken, is op verschillende
wijzenn door tijdgenoten en in latere publicaties beschreven. Daardoor zijn we,
zekerr in grote lijnen, goed op de hoogte van de burgerlijke strafrechtspleging.

1.3.. Bronnen en literatuur
1.3.1.. Literatuur en gedrukte bronnen

Opp het gebied van de militaire strafrechtspleging is dat veel minder het geval.
Inn 1690 publiceerde Gerard Feltman zijn Aenmerckingen op de Articulbrief
voorvoor de militie der Verenighde Nederlanden (van 1590), een werk waarin hij
dee articulbrief verklaarde onder verwijzing naar een groot aantal schrijvers en
naarr buitenlandse wetten. De omvang van de gevonden achttiende-eeuwse
literatuurr over militaire strafrechtspleging is niet indrukwekkend. De
vruchtbaarstee auteur was Van Hasselt. Dat zijn werk op een betrekkelijk grote
belangstellingg mocht rekenen, blijkt wel uit de voorintekenlijst van 250 namen
inn de tweede verbeterde uitgave van zijn werk over het houden van krygs-raad
inin de guarnizoenen van den Staat der Vereenigde Nederlanden (1776), een lijst
waaropp officieren van allerlei rang staan, hoog en subaltern, die zich gaarne op
hett militair-strafrechtelijk vlak wat wilden laten informeren. Behalve de reeds
genoemdee werken schreef Van Hasselt onder (veel) meer ook een Verhandeling
overover het Ampt der geweldige provoosten^ in de guarnizoenen van de Staat der
VereenigdeVereenigde Nederlanden (1773) en een Zevental rechtsgeleerde verhandelinge
(1777).. Zijn Verhandeling over de straffe met den kruiwagen (1769) ging over
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De Monté ver Loren, Geschiedenis van de wetenschap van het strafrecht en strafprocesrecht,procesrecht, 168, citerend uit Moormans Verhandeling over de misdaden en de
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eenn al ruim twintig jaar eerder, namelijk op 17 oktober 1748, uitgevaardigde
resolutiee van de Staten-Generaal, waarin een levenslange veroordeling ad opera
publicaa — dat is: tot tewerkstelling aan de forten en schansen — aan deserteurs
inn het vooruitzicht werd gesteld.22 Dat dit boekwerk na twintig jaar werd uitgebracht,, doet vermoeden, dat de executie van het vonnis soms op problemen
iss gestuit. Van Hasselt voorzag het militaire apparaat van een gedetailleerde
explicatiee over de wijze, waarop deze straf moest worden toegepast. Voorts
bundeldee Van Hasselt ondermeer een aantal van zijn juridische adviezen aan
confrères.. Deze adviezen (Consilia Mi litaria of Rechtsgeleerde Advy sen y in drie
delenn verschenen in 1775, 1777 en 1779) lijken voor zijn collega's zeer instructieff te zijn geweest. Ook voor dit onderzoek bleken zij zeer waardevol.
Voorall omdat het delict van desertie het strafbare feit is dat ik in de
archievenn het meest ben tegengekomen, was voor mijn onderzoek ook van
belangg het in 1731 verschenen boek Miles Desertor ofte Verhandeling van de
desertiedesertie van de hand van Johan Boomhouer, een jurist die auditeur-militair was
"dess Guarnisoens van Stad en Castele van Namen." Het grootste deel van de
inhoudd bestaat uit praktijkgevallen.
Eenn grote hoeveelheid relevante wetgeving is te vinden in het Groot PlacaatBoeck,Boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Hoogh
MogendeMogende Heer en Staten Generaal der Vereeniglide Nederlanden: ende Van de
Ed.Ed. Groot Mog. Meeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt; mitsgaders
vanvan de Ed. Mog. Meeren Staten van Zeelandt (aangehaald als GPB). Een aantal
vann de daarin gevonden resoluties en plakkaten is ook door Van Hasselt in zijn
NaderNader bijvoegsel (1765) opgenomen, maar behalve zijn selectie was er nog
genoegg te vinden dat als bron kon worden gebruikt.
Omdatt gedurende vrijwel de gehele te bestuderen periode de militaire
jurisdictiee onderwerp van veel onenigheid en wrijving is geweest was het te
verwachten,, dat hierover wel literatuur te vinden zou zijn. In een zeer uitgebreidd Magazijn van Stukken (1783), vrucht van de commendabele vlijt van
dee doopsgezinde dominee Francois Adriaan van der Kemp,23 onderbouwde
dezee strijdbare patriot op overtuigende maar soms vermoeiende wijze zijn be-

RecueilRecueil van verschelde placaaien IV, nr. 169.
Fr.A.. van der Kemp (1752-1829) diende ook een paar jaar in het leger (1764-1769).
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zwarenn tegen "het gedrogt der ongelimiteerde militaire jurisdictie".24 Hiermee
werdd de betwiste jurisdictie van het militair rechterlijk apparaat bedoeld. Van
derr Kemps verzameling missives, plakkaten, resoluties handelde over de meest
uiteenlopendee saillante onderwerpen op militair-juridisch gebied, waarbij uiteraardd volgens zijn commentaren de militaire rechtspraak in civiele zaken en de
communee delicten bij de gewone burgerlijke gerechten thuis hoorden. De
bibliotheekk van de Koninklijke Militaire Academie te Breda was gemakkelijk
toegankelijkk en rustig, en daarom de beste plaats om Van der Kemps Magazijn
tee bestuderen (en te kunnen kopiëren).
Hett "gedrogt der ongelimiteerde militaire jurisdictie" is in onze eeuw
doorr L.M. Rollin Couquerque diepgaand bestudeerd in een serie artikelen in
hett Militair Rechtelijk Tijdschrift (1941-1942). Rollin Couquerque liet het niet
bijj deze ene serie. Een serie over "Oude strafwetgeving voor ons Krijgsvolk
tee Lande" van dezelfde schrijver in een volgende reeks van het Militair Rechtelijklijk Tijdschrift (1942-1943) leverde eveneens welkome informatie en boeiende
lectuurr op. In het Tijdschrift voor Strafrecht (1952 en 1954) publiceerden A.
Hallemaa en H.H.A. de Graaff beiden een kort opstel over militaire detentie.
Hallemaa schreef over de negentiende en De Graaff over de achttiende eeuw.
Kenniss van de militair-rechterlijke organisatie werd voor een groot deel
verkregenn uit bovengenoemd proefschrift van H.H.A. de Graaff. In een beknoptt overzicht van de situatie vóór 1795, dat voorafging aan de behandeling
vann de periode daarna, bevatte deze dissertatie de nodige gegevens over het
eerstee tijdvak. De periode na 1795 was het eigenlijke doel van het onderzoek
vann De Graaff naar de militair-rechterlijke organisatie. Bovendien belichtte de
schrijverr het materiaal met veel historische achtergrondgegevens.
Dee landstrijdkrachten uit de te onderzoeken periode kregen de laatste
tijdd meer bekendheid door twee voortreffelijke boeken, het hierboven geciteerdee 'De Militie van den Staat' uit 1991 van H.L. Zwitzev en De subsistentie van
hethet Leger uit 1995 van O. van Nimwegen. Uit de oudere literatuur is verder
voorall Het Staatse leger van J.W. Wijn van belang.
Tenslottee mogen twee boeken niet ongenoemd blijven, waarvan de inhoudd heeft bijgedragen tot het zo noodzakelijke begrip van de procedure van
dee strafrechtspleging. Ik doel hier op de reeds genoemde dissertatie van Van
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dee Vrugt, De Criminele Ordonnanïiën van 1570, enkele beschouwingen over
dede eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden uit 1978 en op De Crimineele
OrdonnantiënOrdonnantiën van Koning Philips van Spanje, ten dienste van zijne Neder
denden uitgegeeven, een tekstuitgave met commentaar, die de Leidse jurist Bavius
Voordaa (1729-1799) in 1792 het licht deed zien.

1.3.2.. De archivalia
Hett spreekt wel vanzelf dat voor een zinvolle bestudering van de militaire
strafrechtsplegingg tussen de jaren 1700 en 1795 een gedegen onderzoek van
verschillendee archieven onmisbaar was.
Dee speurtocht in de archieven resulteerde niet alleen in een alleszins
bevredigendee hoeveelheid hoogst noodzakelijke informatie, maar was elke keer
weerr een boeiende tocht door een onbekend land. In het Rijksarchief
Noord-Brabantt werd ik naar de Collectie Ragay verwezen,25 waarin vele
tientallenn vonnisdossiers uit de vestingstad Grave bewaard gebleven zijn.26 In
hett Algemeen Rijksarchief werden ondermeer de archieven van de Hoge
Krijgsradenn en Zeekrijgsraden, archieven van de Admiraliteitscolleges, het
archieff van de Raad van State, de Collectie Van Sorgen, Fagel en Van der
Heim277 en de archieven van de krijgsraden te Brielle, Delft, 's-Gravenhage
enn Hellevoetsluis aangetroffen. De archierVerzameling uit laatstgenoemde
stedenn bestaat weliswaar uit een fors aantal (181) strafdossiers en verhoorproto"collenn uit Brielle, Hellevoetsluis en 's-Gravenhage, maar het werd wel duidelijk
datt veel materiaal verdwenen was. De militaire dossiers van de garnizoenen in
Denn Haag bij voorbeeld bevatten bijna niets uit de eerste negen decennia van
dee achttiende eeuw. Andere archiefonderdelen in deze verzameling tonen aan,
datt aanzienlijke hoeveelheden vonnissen verloren zijn gegaan. Uit een heel pak
verhoorprotocollenn uit Brielle van 1718 tot 179328 konden de steekproefsgewijzee gezochte namen van de daarin genoemde beklaagden niet in de lijst van
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Een verzameling documenten, voornamelijk bestaande uit strafdossiers uit de stad
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vonnissenn uit Bridle worden teruggevonden. Het gevondene bevestigt het
oorspronkelijkk bestaan van vonnissen over deze strafzaken en toont tegelijk
aan,, hoeveel dossiers verdwenen zijn. De Collectie Van Sorgen29 in het
Algemeenn Rijksarchief, die ik eerder in Utrecht had verwacht aan te treffen,
bevatt een bescheiden hoeveelheid van eenzelfde soort materiaal uit Utrecht, te
wetenn twaalf dossiers uit 1782, drie uit 1783, twee uit 1786, negenentwintig
uitt 1787, achtendertig uit 1788 en negen uit 1789. Een heel groot deel van deze
strafdossierss betreft deserties. Daarnaast werd enig interessant materiaal van na
17955 aangetroffen. Ook andere archiefdelen werden in het Algemeen
Rijksarchieff geraadpleegd, zoals onder meer de sententies (d.w.z. de
uitspraken)) van de Hoge Krijgsraad,30 de Hoge Vierschaar en andere in hoger
aanlegg rechtsprekende instanties,31 waaraan in deze studie ruim aandacht is
geschonken.. Alleen al de laatstgenoemde drie arch ie f toegangen leverden
honderdenn archiefstukken. Het supplement op de collectie Fagel32 in het
Algemeenn Rijksarchief bevatte onder meer een interessant antwoord van een
gecommitteerdd lid van de Staten-Generaal33 op een vraag omtrent de militaire
competentie. .
Vann een archiefonderzoek te Leeuwarden werd afgezien, omdat —
zoalss in § III.2.3 kort wordt beschreven — de militaire strafrechtspleging
aldaarr tot 1775 afweek van de vrijwel overal elders in de Republiek gevolgde
procedure.. Een afwijkende procedure bestond tot 1749 ook in Groningen, maar
omdatt daar ruim een kwart eeuw langer dan in Leeuwarden de ook elders in
achtt genomen procedure werd gevolgd, heb ik wel een reis naar Groningen ondernomen.. Die leverde overigens minder materiaal op dan ik had gehoopt.
Inn Arnhem, waar de oorlogshandelingen in 1944 veel schade hebben
veroorzaakt,, trof ik zeer weinig voor mij bruikbaar materiaal aan. Het
Rijksarchieff Limburg te Maastricht bevatte in het geheel niets over militaire
strafrechtsplegingg in de achttiende eeuw. Een kort bezoek aan het archief van
dee gemeente Hasselt (Overijssel) maakte mij evenmin wijzer. Het Koninklijk
Huisarchieff leverde vrijwel niets op, terwijl werd gehoopt op correspondentie
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vann Willem V van enige betekenis en omvang. De vondsi in het Rijksarchief
tee Haarlem van een forse verzameling van ongeveer 650 strafdossiers van de
krijgsradenn te Haarlem, Alkmaar en Hoorn, uit de periode 1798-1811,
genummerdd en wel, zonder hiaten was verrassend. Die vondst leverde
weliswaarr voor dit onderzoek geen gegevens op, maar is voor de toekomst
onmisbaar,, wanneer het voornemen om de periode 1795-1811 op dezelfde
wijzee te beschrijven kan worden uitgevoerd.
Datt sommige archiefbronnen tot nu toe een slapend bestaan hadden
geleidd werd wel duidelijk, toen tijdens het uitpakken en lezen van deze
laatstgenoemdee verzameling het zand, gebruikt als "vloeipapier", overvloedig
opp tafel viel. Maagdelijk onderzoeksgebied dus. Ik heb dit mede beschouwd als
tekenn dat op dit gebied van de geschiedenis van het Krijgsvolk te Lande voor
mijj genoeg terrein braak lag om aan een intensief onderzoek te onderwerpen.

Err zou wellicht een magistraal werk zijn verschenen over de militair-rechterlijkee organisatie tussen 1590 en 1795, waar het onderwerp van de militaire strafrechtsplegingg ongetwijfeld tenminste zijdelings aan de orde zou zijn gekomen,
waree het niet dat de betreffende onderzoeker H.H.A. de Graaff (1903-1972) is
overledenn voordat hij zijn plannen kon voltooien. Nadat in 1957 zijn voortreffelijkee dissertatie De militair-rechterlijke organisatie 1 795-1955 was verschenen
vattee hij het plan op, zo blijkt uit bewaard gebleven correspondentie,34 om
beginnendd bij 1590 en aansluitend aan zijn proefschrift eenzelfde studie het
lichtt te doen zien. Bovendien was hij voornemens "een uitgave van bronnen op
hett gebied van de militaire rechtspraak in Nederland tot en met het jaar 1811"
tee bewerken. "Voor de periode 1795-1811 heeft Mr. De Graaff de teksten vrijwell reeds persklaar" heet het in de Verslagen en Mededeelingen [van de]
VereenigingVereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht XI,
(1958),, blz. 425. Voor dit doel had hij reeds veel onderzoek in de archieven
verricht. .
Hett door De Graaff verzamelde materiaal viel mij in de schoot. De
reactiee mijnerzijds op deze ontdekking is wellicht te vergelijken met wat een
forsee "nugget" in Klondyke35 moet hebben teweeggebracht. Een omvangrijke
hoeveelheidd uitgetypte archiefstukken, waarvan ik de waarde, beduusd als ik
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was,, pas enige uren na de confrontatie met dit materiaal enigszins kon schatten,
heeftt een enorme tijdsbesparing tot gevolg gehad. Ik heb de collectie De Graaff
gebruiktt om de originele documenten op te sporen. In de noten verwijs ik dus
naarr de originele documenten, maar de aanwezigheid van een transcriptie in de
collectiee de Graaff vermeld ik erbij. (In vele gevallen stammen mijn citaten uit
dee transcripties van De Graaff). Niet alleen de documenten, die met het oog op
hett te schrijven boek waren verzameld, maar eveneens het reeds door De
Graafff voor zijn dissertatie gebruikte materiaal kon worden gekopieerd, zodat
ikk gegevens tot 1811 ter beschikking kreeg. De collectie De Graaff wordt
bewaardd in het documentatiecentrum van de Sectie Militaire Geschiedenis van
dee Landmacht in 's-Gravenhage. Omdat alle stukken op datum zijn gerangschiktt is de vindplaats van elk in de tekst van deze studie genoemd document,
waaraann wordt gerefereerd, gemakkelijk terug te vinden.
Voorr een onderzoek naar de wijze van militaire strafrechtspleging is een kwantitatievee analyse met de beschikbare gegevens (welke percentages elk van de
delictenn aan het getal van de vonnissen bijdroeg, of wat het percentage militaire
delinquentenn was bijvoorbeeld) strikt genomen niet noodzakelijk. Bij voldoende
representatieff bronnenmateriaal zouden deze gegevens echter zeker een toegevoegdee waarde hebben gehad. Helaas werd aan de voorwaarde van kwantitatievee representativiteit voor zo'n exercitie niet voldaan. Bij alle rijkdom aan
materiaall vertonen de gevonden archiefverzamelingen leemten van hele jaargangenn en dat maakt elke hoop op betrouwbaarheid van op tellingen gebaseerde
beweringenn omtrent percentages illusoir. Een enkele keer kon het geven van
getallenn wel dienen als illustratie. In de vierde bijlage geven de wel zeer
opvallendd hoge aantallen deserties in vergelijking met andere militaire en
communee misdrijven inzicht in de verhouding van deserties tot andere misdrijven,, al kan hier evenmin van volledigheid in aantallen vonnissen in de bewuste
tijdvakkenn worden gesproken.

1.4.. Tot slot
Wanneerr de militaire strafrechtspleging bij de landstrijdkrachten onderwerp van
studiee is, moet voor een goed begrip eveneens worden ingegaan op de organisatiee en structuur van de militaire rechterlijke macht. Waar dat nodig is zal de
wijzee van bestraffing nader worden verduidelijkt, met name indien vermoed
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magg worden dat de lezer "door de meerdere beschaving"36 onvoldoende zicht
heeftt op de praktijk van vonnisexecuties van destijds. Ter verduidelijking van
dee plaats, die de 'Militie van den Staat' innam in die Nederlandse achttiendeeeuwsee ambiance is enige achtergrondkleuring eveneens wenselijk. Daarom
geeff ik in het volgende hoofdstuk eerst een schets van de organisatie, van het
reilenn en zeilen van de militie en van de sociale ambiance van de krijgsmacht
tee lande.
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II.. HET MILITAIRE EN HET SOCIAAL-CULTURELE
MILIEU U
II.1.. De militie van den Staat1
II.1.1.. Vorming, modernisering, strategie
Dee eerste eenheden van wat later het Staatse leger zou vormen werden geworvenn door de opstandige Staten-Generaal, die destijds, in 1576, bijeengekomen
warenn in Brussel. Het waren prins Maurits en zijn neef Willem Lodewijk van
Nassauu die in een beslissend stadium van het gewapend conflict het Staatse
legerr omvormden tot een voor die tijd geduchte krijgsmacht. Geholpen door
Maurits'' studie van de Romeinse wijze van oorlog voeren, de invoering van
uniformee bewapening en militaire drilmethode werden de mobiliteit en de
slagkrachtt van het leger beduidend vergroot. Op het einde van de zestiende
eeuww was dit leger uitgegroeid tot het grootste na dat van Spanje, en was het
technischh superieur in Europa. Dit staand leger van beroepssoldaten en zijn
wijzee van opereren werd een militair voorbeeld voor menige Europese mogendheid.. Vooral het gebruiken van daartoe opgeleide pontonniers en de constructie
enn onderhoud van vestingen en forten, waarvoor een eenheid ingenieurs was
gevormd,, droegen daartoe bij.2
Gedurendee de laatste jaren van de zeventiende eeuw had de bewapening
watt soort en aantal betreft ook belangrijke wijzigingen ondergaan. Het aantal
piekenn verminderde terwijl het aantal vuurwapens toenam. Het sneller en
eenvoudigerr te laden vuursteengeweer werd in toenemende mate in gebruik
genomenn als vervanging van het logge en in het gebruik omslachtige musket.
Daardoorr ging de vuurkracht per gevechtseenheid er sterk op vooruit.
Ongeveerr gelijktijdig met het vuursteengeweer werd de ringbajonet in gebruik
genomen,, die aan de loop werd bevestigd.3 Dit wapen ging de piek als wapen
geheell vervangen. De piekeniers werden hoofdzakelijk gebruikt om, tussen de
infanteristenn opgesteld, de cavalerieaanvallen op te vangen. Rond 1700 verdweenn de piekenier omdat de infanteristen met snaphaan en bajonet, in carré
opgesteld,, zich konden verdedigen tegen aanvallende ruiterij. De wijze van
oorlogvoeringg zoals deze in het begin van de zeventiende eeuw was geïntroduceerd,, de ingevoerde discipline, de organisatie en het in de loop van de
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De feitelijke gegevens in de nu volgende §§ heb ik voor een groot deel geput uit
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zeventiendee eeuw beschikbaar gekomen technisch arsenaal zouden nog lang
vrijwell ongewijzigd worden toegepast. De militairen, die onder Marlborough
inn de Spaanse Successieoorlog dienden, vochten met vrijwel dezelfde wapenen
alss honderd jaar later de soldaten in de Slag bij Waterloo (18 juni 1815).
Sedertt de legerhervormingen van Maurits en Willem Lodewijk eind
zestiendee eeuw werden de huurlegers niet langer telkens voor één veldtocht in
dienstt genomen en dan weer afgedankt. Vanaf die tijd reeds beschikte de Republiekk over een staand leger, dat gelegerd was in een reeks van garnizoenssteden.44 De economische situatie in de Republiek maakte een geregelde betaling
vann een staand leger mogelijk. De status van de militair veranderde daardoor
vann die van een seizoenskracht in die van een beroepskracht met een vast
dienstverband.. In voorkomende gevallen werden weliswaar overtollige
militairenn afgedankt, maar het gebeurde niet meer dat bij het naderen van elk
winterseizoenn de troepen uit de dienst werden ontslagen, zodat bij het begin
vann de daaropvolgende lente opnieuw troepen moesten worden geworven.
Wanneerr in de zeventiende eeuw in de naaste toekomst een veldtocht
konn worden verwacht, werden de daartoe benodigde regimenten aan de
garnizoenenn onttrokken voor het vormen van een veldleger. De plaatselijke
verdedigingg werd dan voor een deel opgedragen aan zogenoemde waardgelders,
vrijwilligerss die daartoe werden aangeworven. In de achttiende eeuw was het
inzettenn van waardgelders in onbruik geraakt. Uitbreiding van het leger was
toenn het antwoord op de vraag naar verhoogde militaire presentie.
Dee militaire strategie van het Staatse leger was er in principe een van
verdedigingg van het Staatse grondgebied door middel van garnizoenssteden, van
fortificatiess en van de in 1672 provisorisch aangelegde en in de achttiende eeuw
verderr ontworpen Hollandse waterlinie. Rond 1600 bedroeg de troepensterkte
vann het Staatse leger ongeveer 50.000 man. Deze troepensterkte kon, naar
gelangg de situatie dat vereiste, aanzienlijk fluctueren. In 1673, nadat de
Republiekk in 1672 was aangevallen door Frankrijk, Engeland, Munster en
Keulen,, was de sterkte opgelopen tot meer dan 90.000 man. Dit aantal werd
alweerr gehalveerd na de Vrede van Nijmegen (1678), maar toen de spanningen
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Men spreekt over een huurleger, wanneer soldaten werden aangeworven voor een
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menn ter vermijding van een anachronisme van een staand leger of beroepsstrijdmacht.
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weerr opliepen groeiden de landstrijdkrachten in gelijke mate.3 Het benodigde
militairee personeel werd voor een deel geworven en voor een deel sloot de
Republiekk contracten af met buitenlandse vorsten voor de levering van
compagnieënn en regimenten.
Tenn tijde van de legerhervorming van Maurits en Willem Lodewijk was
bijj een veldtocht het belegeren en veroveren van steden de voornaamste tactiek.
Ditt beginsel gold ook nog voor de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) en
nagenoegg gedurende de gehele achttiende eeuw, al was het veldleger tijdens dat
Spaans-Bourbonsee opvolgingsconflict in vier grote veldslagen verwikkeld. Het
bezitt van vestingen en steden ontzegde de vijand transport- en opslagfaciliteiten,, omdat alle wegen daar door voerden. Van het omringende land konden
bijdragenn in geld of natura worden afgedwongen. In de Republiek was het
grondgebiedd grotendeels, door de vele wateren en kanalen en de relatief grote
verstedelijkingg van het kernland van de Republiek, weinig geschikt voor
veldslagen.. Daar gold dus in verhoogde mate de noodzaak om zich bij de
verdedigingg te concentreren op de vestingen en forten. Tijdens de campagnes
inn de Zuidelijke Nederlanden bleek weliswaar dat dit terrein uitstekend geschikt
wass om als slagveld van Europa te fungeren, maar het strategisch zwaartepunt
bleeff ook daar het bezit van de steden en forten. Daarop bleef dan ook de
militairee aandacht gericht. Dit had in sterke mate te maken met de ravitaillering
vann de nu in grote omvang te verzorgen troepen, paarden en legertros. Dit
militair-existentiëlee probleem was in de achttiende eeuw weliswaar niet geheel
tott een oplossing gebracht, maar de Staten-Generaal waren met de ontwikkeling
vann een geregelde intendance toch een heel eind gekomen. Het systeem van
regelmatigee bevoorrading was echter afhankelijk van de mogelijkheid binnen
niett te grote afstanden van het opererende veldleger grote voorraden aan te
leggen.. De mogelijkheid van opslag en de hoeveelheden benodigd oorlogsmateriaal,, maar ook het transportpotentieel bepaalden de campagnes. Bij het
noemenn van oorlogsmateriaal moet in de achttiende eeuw niet eens in de eerste
plaatss gedacht worden aan kruit en kogels, maar meer aan voedsel, kleding,
schoeisell en bewapening voor het militaire personeel, en niet te vergeten aan
voedingg en harnachement (tuigage) voor de paarden en aan het voorhanden zijn
vann rollend materieel.6
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SAMENSTELLING VAN DE LANDSTRIJDKRACHTEN

II.. 1.2. Samenstelling van de landstrijdkrachten
Dee gewapende macht, die de Republiek in de strijd wierp, was samengesteld
uitt ruiterij, voetvolk en dragonders. De laatsten verplaatsten zich te paard, doch
stegenn voor een treffen met de vijand van hun paardjes en vochten als infanterie.. Dragonders waren uitgerust met dezelfde wapens als de infanterie en
ookk hun rangen kwamen overeen met die van de infanterie. Aanvankelijk was
hett leger georganiseerd in vendels, later compagnieën genoemd. Compagnieën
warenn wisselend van omvang; in de achttiende eeuw telden zij in doorsnee
zevenenzestigg man. Pas na het Twaalfjarig Bestand, waarin van 1609 tot 1621
dee wapens rustten, werden grotere eenheden, de regimenten, gevormd, waarbij
eenn aantal compagnieën onder het bevel van een hoofdofficier kwam te staan,
diee de functionele aanduiding van "collonel" kreeg. De vorming van regimentenn wil echter niet zeggen, dat een regiment een gevechtseenheid vormde,
waameee tactische operaties konden worden uitgevoerd. Regimenten waren
administratievee eenheden, doorgaans bestaande uit twaalf compagnieën, ongeveerr achthonderd man. Toen in de achttiende eeuw de noodzaak van grotere
gevechtseenhedenn werd gevoeld, vormde men daartoe bataljons. De naam verklaartt hun taak. De grootte van een bataljon viel ongeveer samen met die van
hett regiment, maar tijdens een veldtocht bedroeg de effectieve gevechtssterkte
vijf-- tot zeshonderd man, het regimentspersoneel minus de staf en non-combattantee militairen die in de verzorgende functies werkzaam waren.
Ookk de cavalerie was in de loop der tijd permanent in regimenten
geformeerd;; deze bestonden uit zes compagnieën van ieder vierenzestig
paarden.. Een eskadron bestond uit drie compagnieën en werd samengesteld
voorr tactische doeleinden. De huzaren vormden de lichte cavalerie. Hun eerste
taakk lag in verkenning. Hun bewapening maakte hen ook geschikt om
vijandelijkee konvooien en fourageurs te overvallen. Hun "hit and run tactics"
maaktee het onmogelijk hen tot een handgemeen te dwingen. Dragonders waren
infanteriecombattanten,, die zich te paard verplaatsten, zij het dat hun paarden
kleinerr waren dan die der cavaleristen. Zij waren oorspronkelijk bedoeld om
zowell te voet als te paard te worden ingezet en hun wapens waren aangepast
aann deze tweeledige taak, Dragondercompagnieën bestonden uit achtenzeventig
paarden.. Hun regimenten telden acht compagnieën. Het begeleiden en verdedigenn van de legertros werd voornamelijk aan hen overgelaten.7
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Artillerie,, een belangrijk onderdeel bij het oorlog voeren, was oorspronkelijkk in handen van een gilde van burger-specialisten met Sint Barbara
alss patroonheilige. Artillerie was vooral een belegeringswapen en verdedigingswapenn van vestingen. Het vervoer vond bij voorkeur plaats over water. Tegen
hett einde van de zeventiende eeuw werd dit onderdeel volledig gemilitariseerd.
Hett bedienend personeel kreeg tevens de taak toebedeeld van het slaan van
bruggenn en het maken van doorgangen. In 1702 werd een aparte compagnie
pontonnierss opgericht en aan de artillerie toegevoegd. Dit personeel nam de
oorspronkelijkk aan de artilleristen toegewezen taak over van het slaan van
bruggenn en werkzaamheden die verband hielden met het effenen van de weg
voorr het marcherende leger. De mobiliteit van een lichte artillerie was in de
eerstee helft van de zeventiende eeuw mogelijk geworden door de technische
innovatiess van Louis de Geer (1587-1652), de Hollandse kanonnenmaker in
Zweedsee dienst, die het gewicht van de tot dan toe in gebruik zijnde kanonnen
wistwist te halveren en daarnaast het gietproces verbeterde.8
Dee specialisering van het leger had tegen het einde van de zeventiende
eeuww ook gevolgen voor de bouw en het onderhoud van de fortificaties. Na de
benoemingg van een directeur-generaal van fortificaties in 1688 werd niet lang
daarnaa een personeelsformatie opgericht, die in 1710 volledig werd gemilitariseerd.. Dit korps ingenieurs bestond uitsluitend uit officieren. Het tactisch
gebruikk van grenadiers in de strijd werd ook gewijzigd. Deze met werpgranaten
uitgerustee infanteristen waren oorspronkelijk in één compagnie geformeerd,
maarr in de achttiende eeuw werd dit aparte onderdeel opgeheven en bestond
elkee infanteriecompagnie voor een vijfde deel uit grenadiers. In 1752 werd ook
dezee samenstelling gewijzigd en kreeg elk bataljon een complete compagnie
grenadiers.. Zoetelaars (marketenters) hadden in de garnizoenssteden geen
functiee meer, maar bij het veldleger waren zij ook in de achttiende eeuw nog
tee vinden. Terwijl het leger voor de broodtoevoer zorg droeg, waren de soldatenn voor bier, spek, vlees, boter en kaas nog op de zoetelaars aangewezen.
Alleenn met toestemming van de kolonel was het de zoetelaars vergund aan het
regimentt te leveren. Hun aantal werd beperkt tot zes per bataljon en twee per
eskadron.. Bij de uitwisseling van krijgsgevangenen was de zoetelaar even veel
waardd als een gewoon soldaat.9
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Dee compagnie ah legereenheid werd door de compagniescommandant, die de
rangg van kapitein had — bij de cavalerie heette hij ritmeester — als zijn
ondernemingg beschouwd, wat zij in feite ook was.10 Behalve op zijn traktementt kon de kapitein ook rekenen op inkomsten uit het exploiteren en
organiserenn van de compagnie. Wanneer de vergoedingen, die hij ontving voor
dee kleding, uitrusting en bewapening hoger waren dan de onkosten, die hij bij
aankoopp werkelijk had gemaakt, was het verschil voor hem. De aangeworven
rekruutt ontving bij de aanvang van zijn nieuwe loopbaan een handgeld, het
zogehetenn aanritsgeld, dat in de achttiende eeuw uit de budgettaire gelden aan
dee kapitein werd verstrekt. Deze verstrekking varieerde van 20 tot 25 rijksdaalders.. Voor ruiters met paard ontving de kapitein 90 en voor dragonders 65
rijksdaalders.. Of hij ook inderdaad dit gehele bedrag aan de nieuw aangeworvenn rekruut uitbetaalde was een kwestie van vraag en aanbod en was bedoeld
alss inkomstenbron van de kapitein/ondernemer van de compagnie. De soldaten
ontvingenn bij hun aanwerving uniform en uitrusting. Zo werd bij het verhoor
vann een deserteur in 1758 (in het derde vraagartikel) de vraag gesteld "of hij
niett ontvangen heeft zijn bedongen hantgeld, de volle nieuwe montering [ =
uitrusting],, twee nieuwe hembden en een paar nieuwe schoenen."11 De kosten
daarvann werden verhaald op de soldijen. Elke twee jaar werd nieuwe kleding
uitgegeven,, die eveneens uit periodieke inhoudingen op de soldij werd bekostigd.. Wanneer een militair werd ingekwartierd kwamen de kosten voor zijn
slaapplaatss ten laste van de militaire begroting van de generaliteit. Deze
vergoedingg werd aan de ingekwartierde verstrekt, die dit geld aan zijn kwartiergeverr moest betalen. De vergoeding varieerde van drie gulden voor een kapiteinn tot tien stuivers voor een soldenier per kalendermaand. Verder was de
soldaatt verplicht voeding en andere benodigdheden te kopen bij zijn kapitein.
Naa aftrek van de wekelijkse halve stuiver voor het wassen van beddegoed en
handdoekk had de gewone soldaat daardoor ongeveer vier stuivers per dag tot
zijnn beschikking voor voedsel en drank. De betalingen van de generaliteit
liepenn altijd via een solliciteur-militair, een tussen de generaliteit en de
commandantt staande financieel draagkrachtige functionaris die de overheid
crediett verschafte en de tiendaagse voorschotten eveneens tegen rente aan de
kapiteinn debiteerde. Hij verdiende dus van beide kanten. De compagnie bleef
heell het leven van de kapitein zijn "onderneming". Wanneer een kapitein werd

Zwitzer,, 'De Militie van den Staat', 90.
RAA Noord-Brabant 013.01 inv. nr. 69, strafdossier Franssen.
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bevorderdd tot regimentscommandant benoemde hij een der officieren tot zijn
plaatsvervangerr als compagniescommandant. Deze kreeg de titulaire rang van
kapitein-commandantt en werd betaald met een deel van de revenuen uit de
compagnie.. De regimentscommandant, die als regimentscommandant kolonel
wass en kapitein-ondernemer van zijn compagnie bleef, kon daarna nog generaal
worden.. Zo'n promotie leidde tot de benoeming van een plaatsvervanger voor
dee leiding van het regiment, met de titulaire toekenning van de rang van
kolonel-commandant.. Deze laatste was een kapitein-ondernemer van een der
regimentscompagnieën,, waarvoor deze weer een vervanger onder zijn luitenants
aanwees,, De bedrijfsmatige relatie met de compagnie als zijn eigen ondernemingg en de feitelijke, zij het door een vervanger uitgeoefende functie van
regimentscommandantt plus de bevordering tot generaal maakten dat deze opperofficierr zijn inkomen opgebouwd zag uit drie bestanddelen. Deze situatie
correspondeerdee met het gebruik van vergeving en bezit van burgerambten,
waaruitt eveneens levenslange revenuen werden getrokken, ook wanneer een
vervangerr voor een lagere beloning het werk verrichtte. Hieraan en aan het
hierbovenn beschreven gebruik in de landstrijdkrachten is in het begin van het
"Eerstee Jaar van de Bataafse Vrijheid", 1795 dus, een einde gemaakt.'2
Inn de achttiende'eeuw varieerde de getalsverhouding tussen infanteriepersoneel
enn het aantal cavaleristen van acht op één in het begin van de eeuw, met een
relatieff toenemend aantal ruiters tot ongeveer zes op één, waarna tegen het
eindee van de eeuw de ratio zich wijzigde naar een verhouding negen op één.
Dee totale personeelssterkte wisselde uiteraard met de politieke werkelijkheid.
Oorlogsdreigingg en oorlog hadden een sterke toename van het aantal militairen
tott gevolg. Het op de gewone manier geworven personeel werd dan aangevuld
mett tijdelijk op contract met buitenlandse vorsten afgehuurde complete eenheden.. Deze tijdelijk in dienst genomen regimenten moeten wel worden onderscheidenn van de Staatse regimenten van vreemde afkomst in permanente dienst.
Inn de loop der tijd dienden Zwitserse, Duitse, Franse, Waalse en Schotse
compagnieënn in het Staatse leger, die decennia lang op de staten van oorlog
(hett budget voor de strijdkrachten) voorkwamen. Het verschil tussen de
Nederlandsee eenheden en deze permanent in dienst van de Staten-Generaal
staandee vreemde eenheden bestond hierin, dat de vreemde troepen in een afgeleidee verhouding tot de Staten-Generaal stonden (ze waren gehuurd van een
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buitenlandsee vorst) en in laatste instantie ondergeschikt waren aan een vreemde
soeverein.. Het militaire personeel van de eigen Nederlandse regimenten was
ookk niet uitsluitend Nederlands; door de voortdurende immigratie waren die
regimentenn ook voor een deel samengesteld uit buitenlanders. Tijdens de
Spaansee Successieoorlog bleef de kern van het Staatse leger ongewijzigd ruim
vijfenveertigduizendd man. Daarnaast vond een enorme aanvulling plaats met
tijdelijkk op de soldatenmarkt gehuurde eenheden, zodat de Republiek tegen het
eindee van die oorlog over het indrukwekkende aantal van ongeveer honderdtwintigduizendd militairen beschikte. Het is niet verbazingwekkend, dat de
financiëlee consequenties daarvan, gevoegd bij de stagnatie van de handel als
gevolgg van de oorlog, niet onaanzienlijk waren.

II.1.3.. Oppergezag en opperbevel
Hett gezag over de "Militie van den Staat" berustte oorspronkelijk bij de Raad
vann State. Artikel 10 der Instructie van 18 augustus 1584 voor de Raad van
Statee autoriseert dit college om over het krijgsvolk "mitsgaders over alle
generaalee ende particuliere Oversten, Bevelhebberen, Commissarissen ende
Officierenn van den Oorloge gehouden zijn te stellen ende te onderhonden [lees:
onderhouden]] alle goede ordre ende discipline, oock meede daar over straffe,
rechtt ende justitie te doen, ende doen doen, sulcks sij bevinden sullen te
behooren".13 3
Dee naast de Staten-Generaal functionerende Raad van State, een oorspronkelijkk ook in het Bourgondisch-Habsburgse verband bestaand regeringscollege,, zou de voorlopige drager van de soevereiniteit hebben moeten zijn na
hett vertrek van Leicester in 1587. De Staten-Generaal hebben zich echter vanaf
hett begin alle macht voorbehouden. "De bevoegdheden van de Raad [van State]
warenn niet meer dan gedelegeerde bevoegdheden, die op ieder ogenblik tijdelijk
off permanent [door de Staten-Generaal] konden worden ingetrokken".14 De
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Instructie voor prins Maurits en de Raad van State, 18 augustus 1584 (GPB V, 2835).. Zie ook een aantekening voorin de map ARA 1.01.45 inv. nr. 262, crim. sent,
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verhoudingg tussen deze twee colleges was er echter niet een van tegenstellingen,, al rezen soms competentiekwesties. De wijze waarop deze twee lichamen
mett elkaar verkeerden was subtiel en soms ingewikkeld. De leden van de Raad
vann State waren afkomstig uit de Staten-Generaal en keerden daarin ook
dikwijlss terug. De Raad van State, die meer een administratief en uitvoerend
lichaamm dan een beleidsbepalend orgaan is geworden, heeft zijn gezag ontleend
aann de manier waarop hij de hem toegevallen taak heeft vervuld.15
Dee militaire leiding, het opperbevel, werd opgedragen aan de stadhouderr van de voornaamste gewesten als kapitein-generaal van de Unie. De
Friesee Nassaus, stadhouders van de noordelijke provincies, bekleedden hoge
functiess in het leger. Naast en met de andere provinciale bevelhebbers fungeerdenn ze als plaatsvervangers van de kapitein-generaal, en bij diens ontstenteniss traden zij ook op als militiebevelhebbers in de betreffende provincie.
Wanneerr in tijd van oorlog geen Oranje in functie was, benoemden de StatenGeneraall een opperbevelhebber van de Unie.

II.. 1.4. Het Staatse leger in de achttiende eeuw
Inn de achttiende eeuw bleef de legerorganisatie en samenstelling in regimenten
inn hoofzaken ongewijzigd. De mankracht van de "Militie van den Staat"16
varieerdee met de behoefte. Oorspronkelijk werd een soldaat geworven voor het
leven.. De werving voor het leven werd op 1 maart 1725 gewijzigd;17 elk jaar
mochtt tien procent afvloeien van hen, die zes jaar of langer hadden gediend,
inn volgorde van anciënniteit. Degenen met de meeste dienstjaren kwamen dus
alss eersten in aanmerking om de dienst te mogen verlaten. Volgens een
resolutiee van de Raad van State van 14 februari 1730 mocht in ieder geval een
militairr met een zesjarige anciënniteit geen ontslag worden geweigerd wanneer
hijj of een remplacant leverde, of in vredestijd twintig, en in oorlogstijd
vijfentwintigg rijksdaalders betaalde.18 Werd bij resolutie van 28 september
17266 de minimumleeftijd nog gehandhaafd op 20 jaar,19 twee maanden later,
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opp 18 november 1726, werd een resolutie door de Raad van State uitgevaardigd,, waarin werd vastgelegd dat 18 jaar de ondergrens mocht zijn "wegens
augmentatie"augmentatie" (uitbreiding van het militaire personeel; de noodzakeli
troepenvermeerderingg was berekend op 9474 "koppen"). Maar een robuust
gebouwdee jongeman van 16 of 17 jaar mocht ook worden aangenomen, mits
hijj van zijn ouders toestemming had om voor het leger te tekenen.20 Uit de
resolutiee van 25 november 1726 blijkt, dat voortaan bij de militie voor zes
jarenn mocht worden getekend "ter voorkoming van stremming bij het
rekruteren".211 De wervingstermijn werd telkens aangetekend in het compagniess stamboek.
Hett werven met de bedoeling het leger te augmenteren kon geschieden
doorr het roeren van de trom, om burgers op te wekken dienst te nemen. Het
wervenn om het natuurlijk verloop bij de troep te compenseren geschiedde
jaarlijkss aan het eind van de winter of in het vroege voorjaar door een officier
enn enige soldaten, die daarvoor een soort dienstreis organiseerden. Maar ook
individuelee soldaten konden rekenen op een vergoeding en verlof, wanneer zij
eenn rekruut bij de compagnie aanbrachten.22 De ambitie om beroepssoldaat te
wordenn was in de meeste gevallen economisch bepaald. Veel van de rekruten
verstondenn een ambacht. Zwitzer heeft de moeite genomen het gehele scala van
ambachtenn in een bijlage weer te geven.23 In de bijna 1400 onderzochte stamboekgegevenss komen kleermakers, schoenmakers, wevers en boerenarbeiders
hett meest voor, op grond waarvan vermoed mag worden, dat in die beroepen
eenn overschot aan werkkrachten bestond. Naast de gewone wijze van werven
warenn ook zielverkopers24 actief om in de vraag naar nieuwe rekruten te
voorzien.. Voor personen, die zich liever op gepaste afstand van de plaats van
eenn door hen gepleegd misdrijf wensten op te houden, bood het leger goede
mogelijkheden.. Ook avonturiers en vrijbuiters voelden zich wel aangesproken
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doorr het geluid van wervend tromgeroffel, al zullen die wel voornamelijk in
tijdenn van oorlog zijn toegesneld, want het garnizoensleven in vredestijd was
niett bijzonder flitsend.
Dee officieren van het Staatse leger werden aangesteld per commissiebrieff van de Staten-Generaal, de Raad van State of een der provincies. De
keuzee om officier te worden geschiedde eerder uit traditionele dan uit
economischee overwegingen. De lage adel was goed vertegenwoordigd, vooral
inn de hogere rangen, waar zestig procent blauw bloed had en veertig procent
inn hoofdzaak uit regentenkringen afkomstig was. Bij de subalterne officieren
wass echter slechts negen procent van adel, de rest kwam voornamelijk uit
burgerkringen.. Vijfenzeventig procent van het officierscorps bestond uit
Nederlanders.255 Het officiersberoep was een betrekking voor het leven, tenzij
menn zelf verkoos ontslag te nemen.
Hett in de zeventiende eeuw nog geldende gebruik om soldaten, en in
principee ook officieren, die voor de dienst ongeschikt waren geworden door
ouderdom,, ziekte of verminking, de zogeheten appointés, ten laste van de
compagniee te laten, werd in de achttiende eeuw in Holland enigszins gewijzigd.
Werdd krachtens deze wijziging aanvankelijk een appointement voor drie jaar
verleend,, waarna de gezondheid van de betrokkene werd onderzocht, in 1725
gingg het gewest Holland ertoe over om met betrekking tot het lagere militaire
personeell enkele zogeheten "compagnieën invalides" op te richten. Het personeell daarvan werd nog in staat geacht bewakingsdiensten te verrichten. Op 18
meii 1752 bepaalde prinses Anna, dat dit militaire personeel buiten staat moest
zijnn om langer de normale taken te kunnen uitoefenen, en tenminste dertig jaar
onafgebrokenn in dienst zijn geweest om op de gagelijst te kunnen blijven
staan.266 In de andere gewesten bleef de ongewijzigde regeling van de appointementenn wel bestaan. Het aantal appointés werd in mindering gebracht op de
compagniesterkte.. Officieren en manschappen, die een goede gezondheid behielden,, bleven wel tot op hoge leeftijd doordienen.
Voorr de officieren kwam een andere wijze van oudedagvoorziening in
zwang.. Het kwam wel eens voor, dat een officier een verzoek indiende om,
mett behoud van traktement en in voorkomend geval met behoud van zijn compagnie,, wegens een falende gezondheid te worden vrijgesteld van dienst. Een
dergelijkee dispensatie heette dat iemand werd "geplaatst bij de Armee". Zodra

Zwitzer,, 'De Militie van den Staat'', 241.
RecueilRecueil van verschelde placaaten V, nr. 46.
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Afb.. 3: 19 Dragonders, husaren en andere cavaleristen.
(Anonieme(Anonieme tekening. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam).
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Afb.. 4: Lijst van een compagnie 'invalides', aanvangend Groningen 25 februari
17311 met in de laatste kolom de data vanaf wanneer zij niet meer ten laste van
dee compagnie kwamen. {Groninger archieven, toegang 139, inv. nr. 20).
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dee verheffing van Willem IV tot stand gekomen was (1747), opende zich op dit
puntt voor bejaarde en voor de dienst medisch ongeschikte officieren een op
maatt gesneden perspectief. De benoeming en bevordering van officieren, nu
inn handen van de kapitein-generaal, werd door Willem IV en zijn opvolger(s)
uitgebreidd doordat zij de bevoegdheid aan zich trokken om voor de dienst
ongeschiktee officieren dispensatie te verlenen met behoud van inkomen. In een
Lijstt van gepensioneerde "gereformeerde en gedemitteerde officieren" uit de
achttiendee eeuw27 is bijvoorbeeld te lezen: "Dimissie in forma voor P.A.
Godin,, Collonel bij de Cavalerie van den Staat en Ritmeester van een
compagniee onder de twee eerste Eskadrons van het Regiment Cavalerie van den
generaall Van Cannenburg, 18 Maart" 1766. Driejaar later heeft Willem V
"goedgevondenn F.S. de Isendoorn a Blois van Cannenburg, generaal van de
Cavaleriee en Collonel van een Regiment Cavalerie mitsgaders Ritmeester van
hetzelvee Regiment, op deszelfs verzoek in de laatstgemelde qualiteit van
Ritmeesterr bij deze te dimitteeren. Actum in 's-Gravenhage den 17 Maart
1769."" In dit laatste voorbeeld komt ook de cumulatie van functies duidelijk in
beeld. .
Dezee bevoegdheid tot dispensatie van dienst met behoud van inkomsten
kwamm de stadhouder niet toe op grond van enig officieel besluit, maar daaraan
heeftt Willem IV noch later zijn zoon zwaar getild. De door Willem IV
aangegrepenn gelegenheid om zich door het ad libitum dispenseren van bejaarde
officierenn geliefd te maken en het leger nog meer aan zich te binden had de
hartelijkee instemming van het officierscorps. Trouwens, er was nog een op
ruimee schaal toegepaste methode om zich in deze kring populair te maken.
Binnenn het zogeheten stadhouderlijk stelsel, het begeven van ambten door de
stadhouder,, paste ook het toekennen aan officieren van een titulaire rang. De
titulairee rang was niet van invloed op het traktement, maar had later wel
consequenties.. Wanneer de onderzoeker in de archieven zich verbaast over het
naarr verhouding ruime aantal luitenants-generaal op posities, waar een bescheidenerr gegalonneerde zou mogen worden verwacht, geeft Zwitzer in zijn dissertatiee daarover uitsluitsel. Binnen een bepaalde rang werd de ouderdom in die
rangg berekend naar de tijdsduur van het bekleden daarvan, ongeacht of deze
titulairr of effectief was geweest. Dit had naderhand gevolgen wanneer een
vacantee plaats kon worden opgevuld door de officier met de titulair hogere rang
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dann zijn effectieve rang, die zijn collega's met gelijke effectieve rang was
gepasseerdd en nu als eerste in aanmerking kwam voor de opengevallen plaats.
Eenn voorkeursbehandeling dus, die steunde op het gebruiken van de juiste
relatiess enerzijds en het versterken van de band met de clientèle anderzijds.
Tweee categorieën van titulaire rangen ontstonden: zij die "bij de Armee"
geplaatstt waren, de militaire WAO'ers avant la lettre, en de actief dienende
officierenn met een titulaire rang bij de regimenten. Hoewel in 1783 een aantal
provincies,, met Holland voorop, deze niet door enig soeverein besluit gedekte
gewoontenn wilden afschaffen, is de laatste stadhouder hiermee onverdroten
doorgegaan. .
Voorall de grensvestingen hadden een aanzienlijke hoeveelheid krijgsvolkk binnen hun muren, die in de grotere garnizoenssteden dikwijls uit één of
meerr dan één regiment bestond, soms vergezeld van vrouw en kinderen.28 De
dagelijksee ceremoniële parade bij de wisseling van de wacht op het marktplein
wass een kijkspel voor de burgers en droeg ertoe bij, dat de militaire component
vann het garnizoensleven een zichtbaar onderdeel van de dagelijkse bedrijvigheid
vormde.. Het uiterlijk van de militairen droeg natuurlijk ook bij aan het kleurrijkee dagelijkse schouwspel. De officieren droegen hoeden met pluimen en
oranjee sjerpen; het uiterlijk van de soldenier werd behalve door zijn uniform
ookk bepaald door de haardracht. Bij de roerende goederen, die een deserterendee soldaat bij zich droeg (1758) werd onder meer aangetroffen "een vierde deel
hairpoeierr en een haarstaart met lint".29 Het haarstukje moet een essentieel
onderdeell van zijn militaire status zijn geweest. Deserteurs die het heel ernstig
meendenn met hun voornemen voor altijd afscheid te nemen van het militaire
levenn sneden hun haar af. Soldaten blijken er een eigensoortige haardracht op
naa te hebben gehouden. In een brief van een officier (kapitein Anderson, 16
junii 1748) wordt gewaagd van een soldaat, "his hair beins tijed [lees: being
tied]] behind like a soldiers".30
Sommigee forten, sterkten of garnizoensplaatsen kregen slechts een
bezettingg van een deel van een regiment. Teneinde het onderlinge regimentsver-
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bandd niet te verliezen werden de regimentsonderdelen na een paar jaar weer
bijeengevoegdd in een groter garnizoen. Deze geregelde overplaatsingen hadden
hett gewenste gevolg dat tussen het soldatenvolk en de burgerij geen al te nauwe
bandd ontstond, waarvan de legerleiding problemen vreesde. Overplaatsingen
vann regimenten of gedeelten daarvan kwamen regelmatig voor; een legereenheidd werd gemiddeld een keer per twee jaar naar een andere stad of schans
overgeplaatst.311 Wanneer een regiment op doortocht was, werden tegen het
vallenn van de avond de militairen ingekwartierd bij burgers van een op hun
routee liggende stad. Een lijst van burgers, die verplicht gastvrijheid (tegen
betaling)) moesten geven was al door kwartiermakers bij de burgerlijke autoriteitenn opgevraagd.32
Dee ceremoniële parade mag dan wel een kleurrijk schouwspel zijn geweest,, voor de soldaten was dit een onderdeel van de dagelijkse garnizoensroutinee die, gevoegd bij de overige dagelijkse bezigheden in vredestijd, zoals
exerceren,, wapenhandel, wachtlopen, corvee, weinig opwindend, nog minder
creatieff was. De frequente overplaatsingen verhinderden een verinniging van
dee banden met de garnizoensburgerij, zoals de legerleiding dit voor ogen had
gehad,, maar een bijkomend en niet geheel voorzien neveneffect kan zijn geweest,, dat als gevolg van minder sociale controle, losbandig gedrag tegen
burgerss gemakkelijker voorkwam. Verveling en kroegbezoek kunnen daartoe
aanleidingg hebben gegeven.
Alss we de "Instructie en Reglement van Gecommitteerde Raden over
dee bewoning van 's Lands Barakken en het gebruik van 's Lands fournituren
voorr en door de Militie in het Guarnizoen te Hellevoetsluis" van september
17599 lezen, krijgen we een idee van de wijze waarop het militaire personeel
wass gehuisvest. De officieren hadden recht op een "Paardshaire Matras met
haarr Hoofdpeulen [d.i. een peluw] en twee dekens, iedere maand ook een paar
schonee lakens en wekelijks een handdoek mitsgaders om de zes maanden twee
bossenn versch Rogge- of Tarwe Stroo in haare bedsteeden". En verder: "Aan
dee gemeenen [= gewone soldaten] zullen de Getrouwden ieder werden gegeevenn een linde Bulsak of Palias met dito Stroo met een Paardshaire Hoofdpeulen
enn eene Deken, en de ongetrouwden twee aan twee een Deken, een dito Bulsak
enn Hoofdpeulen met een paar lakens maandelijks, en een handdoek wekelijks
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perr bedsteede, als ook iedere zes maanden twee bossen versch voorsz. Stroo
inn de voorsz. Bulsakken, en zullen jaarlijks alle Dekens eens gewassen worden".333 Ongetrouwde soldaten lagen dus twee aan twee in een bed, wat ook
opp te maken valt uit een rechtszaak,34 waarin een vals van diefstal beschuldigdee soldaat door het getuigenis van zijn slaapkameraad werd ontlast.35 Het
blijktt ook uit een vonnis van 1803, waarin een huzaar wordt veroordeeld voor
ondermeerr ruzie maken met zijn slaapkameraad over het bed opmaken.36 Zij
lagenn overigens ieder met het hoofd aan het voeteneind van de ander. Als
aanvullingg op de verstrekte deken werden de soldatenjassen gebruikt. Voor het
gebruikk van de fournituren en de daarbij verleende diensten werd ruiters en
soldatenn wekelijks een halve stuiver in rekening gebracht.
Officierenn werden gewoonlijk in logementen gehuisvest. Voor zover de
kazernee of de barakken ruimte hadden was het overige militaire personeel
daarinn ondergebracht. Daaronder vielen ook getrouwde militairen met hun echtgenotes.. Ruiters en soldaten die geen plaats konden vinden in de barakken
moestenn bij burgers worden "gebilleteert en gelogeert".37 Huwelijken van
militairenn waren geen vahzelfsprekende zaak. Niet altijd was er voldoende
huisvestingg voor echtgenotes in kazernes van de garnizoenssteden of kon op
anderee wijze in onderdak worden voorzien. Een militair, die uit hoofde van een
liefdesverhouding,, of om een andere dringende of gewichtige reden, zoals een
tee verwachten blijde gebeurtenis, deze verbintenis wilde legaliseren, kon dat
niett zomaar doen. Een Egtreglement van 18 maart 1656 legde in artikel 39 de
toestemmingsbevoegdheidd tot het aangaan van een huwelijk bij de kapitein van
dee compagnie.38 Een weigering moest door deze compagniescommandant met
redenenn worden omkleed. Toen echter vanaf 1726 de weg werd geopend voor
eenn tot zes jaar gelimiteerd dienstverband, kon met een weigering zonder
motiveringg worden volstaan.39 Overigens blijkt dat niet in alle gevallen de
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soll datenvrouwen gehuisvest waren binnen de garnizoensstad waar hun mannen
warenn gelegerd. Dat was natuurlijk een begrijpelijk gevolg van de frequente
overplaatsingen,, waarbij vooral gezinnen met kinderen problemen konden
verwachtenn met het vinden van huisvesting. Er zijn vonnissen waarin sprake
iss van veroordeelde soldaten die, zonder dit te hebben gemeld, afwezig waren
naa genoten verlof, als gevolg van ziekte in het gezin dat in een andere plaats
dann de garnizoensplaats verbleef.40
Eenn van de sociale effecten van het systeem van vaste garnizoenssteden
wass de opkomst van een nieuw type militaire aristocratie, gewoonlijk afkomstig
uitt de lage adel. Anciënniteit, kundigheid en trouw aan de Republiek konden
resulterenn in een benoeming tot goeverneur van een garnizoen, een begeerde
post.. De maatschappelijke positie van hoofdofficieren betekende gewoonlijk
ookk dat men in het centrum van het culturele garnizoensleven verkeerde. De
statuss van de hoge officieren is ook af te leiden uit een Instructie en Reglement
vann Gecommitteerde Raden van Holland uit 1759, waarin aan hoofdofficieren
enn hun familie toestemming werd verleend om bij afwezigheid van Gedeputeerdenn te velde hun kerkbanken te gebruiken.41
Dee betaling van het krijgsvolk is volgens verschillende schrijvers
redelijkk prompt geweest, hoewel het wel voorkwam, dat bij een legereenheid
eenn tijdelijke achterstand ontstond. Zwitzer citeert Simplicissimus, de held van
eenn in 1669 verschenen Duitse roman, over de zeventiende-eeuwse Staatse
Militie:: "allwo ich zwar richtigere Bezahlung, aber einen langweiligen Krieg
fürr meinen Humor fand, denn da wurden wir eingehalten wie die Mönche und
solltenn züchtig leben als die Nonnen".42 De in de mond van Simplicissimus
gelegdee badinerende opmerking wijst in de richting van een handhaving van de
disciplinee binnen het Staatse leger die in andere landen van Europa niet
vanzelfsprekendd was. De bezoldiging van manschappen van het Staatse leger
werdd berekend per z.g. heremaand van 42 dagen met daarop in aansluiting op
dee achtste heremaand een z.g. korte maand van 29 dagen, of 30 dagen in een
schrikkeljaar.. Voorschotten daarop werden elke tien dagen verstrekt. De
uitgerektee maanden waren ontstaan in het eind van de zestiende eeuw, als
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gevolgg van geldgebrek bij de opstandige Staten. Tot bijna het einde van de
achttiendee eeuw hebben deze traktementen en soldijen weinig fluctuaties
vertoond,, wat overeenstemt met het stabiele beeld van de loonontwikkeling in
dee Republiek.
Dee officieren ontvingen een traktement. De betaling had per 32 dagen
plaats.. Bij de cavalerie varieerde de betaling niet alleen met de rang, maar ook
mett het aantal meegevoerde en te verzorgen paarden. Zo kreeg een ritmeester
mett zes paarden een betaling per heremaand van 400 gulden wedde voor zich
enn voor de verzorging van zijn paarden. Een ritmeester met drie paarden
ontvingg 325 gulden over eenzelfde periode. Een luitenant met vier paarden
ontvingg 180 gulden, maar met twee paarden werd het tractement 130 gulden.
Dee cornet met een paard kreeg 120 gulden. Een kapitein bij het voetvolk
verdiendee per heremaand van 42 dagen 150 gulden; de luitenant slechts 45, en
dee vaandrig 40 gulden. De gardeofficieren kregen een hogere betaling. Ook de
artillerieofficierenn hadden een afwijkende betaling.
Dee betaling varieerde bij de soldaten met de taak en de bewapening.
Vanaff 1681 ontvingen ruiters met één paard 28 gulden per heremaand; daarvan
moestt ook het dier worden verzorgd en gevoed. Soldaten met piek of musket
kregenn 12 gulden en 5 stuivers. De betaling voor de korte maand werd
berekendd in verhouding tot de soldij van de heremaand. Pas in 1792 werden
dee traktementen en soldijen verhoogd. Grenadiers werden in een resolutie van
dee erfstadhouder van 7 juni 1749 bevoordeeld. In het tweede artikel werd
vastgelegdd dat zij "gedistingueerd zijn boven de Fuseliers en door eenige
voorrechtenn en profyten [werden] aangezet tot grotere kloekmoedigheid." De
stoffelijkee blijken van deze uitverkiezing bestonden ondermeer uit twee stuivers
soldij-suppletiee per week, de eerste keus van een slaapplaats in de kazernes of
barakkenn en vrijstelling van graafarbeid aan de schansen, tenzij hun eigen
veiligheidd daarmee in het gedrang kwam.43 Wie ooit als gemeen soldaat heeft
gediendd kan deze emolumenten ook nu nog naar waarde schatten. Daarbij
kwamm de voor die tijd belangrijke bepaling, dat grenadiers niet mochten
wordenn gestraft met spitsroeden of cordons, tenzij in het vonnis tevens was
bepaaldd dat de veroordeelde na het ontvangen van zijn straf moest worden
weggejaagd.. De Guardes te Voet werden nog beter betaald, namelijk 13 gulden
enn 10 stuivers per heremaand. Ook de artilleristen en de Zwitserse regimenten
ontvingenn enigszins afwijkende traktementen en soldijen. Door het overnemen
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vann een wachtbeurt kon een militair zijn inkomen aanvullen. Ook werden 's
winterss per compagnie vier werkpassen per zes weken beschikbaar gesteld,
zodatt soldaten in de wintertijd konden werken bij burgers. Zes uren gaans was
dee toegestane actieradius van de werk zoekende soldenier. Zich buiten deze
kringg bevinden betekende spitsroeden lopen als straf.44
Hett jaarinkomen van een dagloner kan op ongeveer 165 gulden worden
geschat,, wanneer men rekening houdt met uitval van verdienste door allerlei
oorzaken.. In vergelijking tot het daglonersinkomen viel de soldij — rond de
honderdd gulden per jaar — dus wel wat tegen. Maar de soldaat genoot een
bijkomendd belangrijk voordeel: op zijn soldij kon worden gerekend!45 Dit
wenkendd perspectief van een zeker bestaan weerhield echter menig soldaat er
niett van te deserteren, en dat vooral wanneer oorlog dreigde of was uitgebroken. .
Inn het begin van de achttiende eeuw was de ontwikkeling van het krijgswezen
inn de richting van de professionalisering een feit geworden. "A coherent hierarchyy of men with a distinct subculture of their own, set apart from the rest of
thee community not only by their function but by the habits, the dress, the
outlook,, the interpersonal relations, the privileges and the responsibilities which
thatt function demanded."46 De landstrijdkrachten van de Republiek, officieren,, onderofficieren en manschappen, leefden naast en te midden van de burgerss in een confederatie van kleine staten, die zich hadden verenigd uit defensievee noodzaak. Hun taak was het deze aaneengesloten gewesten te verdedigen.
Vjoorr een deel vielen zij ook onder de gemene wetten van het land. Maar een
groott deel van hun daden werd met een andere schaal van waarden en gewichtenn gemeten. Voor hen gold naast het voor de burgerij geldende recht ook het
militairee strafrecht. En de toepassing van deze wetgeving viel toe aan de
krijgsraden. .
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II.2.. Sociaal-culturele verhoudingen
Wanneerr in dit hoofdstuk het "milieu", waarin het Staatse leger verkeerde, een
beetjee wordt verkend, dan past nog een enkel woord over de sociaal-culture Ie
verhoudingenn zoals die in de Republiek der Verenigde Nederlanden bestonden.
Politiekk gezien was de Republiek een confederatie van soevereine gewesten en
pass tegen het einde van de achttiende eeuw groeide er zoiets als een gevoel van
burgerr te zijn van de Nederlanden. Dit bewustzijn is pas in de negentiende
eeuww tot volle wasdom gekomen door de omwenteling van 1795 en de daarna
gegrepenn — en soms opgedrongen — gelegenheid tot het vormen van een
eenheidsstaat.. De taal als samenbindend element liet echter reeds in de
achttiendee eeuw haar invloed gelden, waaraan het feit, dat steeds meer mensen
dann voorheen boeken en vooral pamfletten lazen, niet vreemd is geweest. Dit
wass het gevolg van het door velen genoten onderwijs, dat in vergelijking met
hett buitenland kwalitatief van hoog niveau was.

II.2.1.. De Republiek: een relatief tolerante en breed geschoolde samenleving g
Dee economische bloei in de zeventiende eeuw, zo kenmerkend voor de
Republiek,, was zeker niet in de laatste plaats te danken aan de immigratie van
vervolgdee sefardische Joden uit Portugal en van Protestanten uit de Zuidelijke
Nederlanden.. Met deze groepen immigranten, die aan het eind van de zeventiendee eeuw gevolgd werden door Hugenootse vluchtelingen, absorbeerde de
Republiekk behalve een aanzienlijk potentieel aan handelskennis en -connecties,
ookk een stoet van wetenschappers en filosofen. De tolerantie waarmee de
autoriteitenn op deze influx van denkers en schrijvers en op hun activiteiten
reageerdenn was groot in vergelijking met wat in de omringende staten op dat
puntt gebruikelijk was. Niettemin, "the Republic was a society in which
theologicallyy argued and politically concerted intolerance remained a potent
force".477 Het intellectuele leven van de zeventiende eeuw heeft zich in hoge
matee bewogen om theologische strijdvragen, waarbij de filosofische inbreng
vann Nederlandse en buitenlandse wijsgeren geen geringe rol speelde. De meeste
dienarenn des Woords in de officiële kerk, de Gereformeerde Kerk, en met

Israel,, The Dutch Republic, 638.
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namee de verdedigers van de orthodoxe calvinistische leer, waren niet gelukkig
mett het aanbod van soms godslasterlijk geacht in druk verschenen gedachtengoed.. Descartes ontvouwde in Holland zijn filosofische visie en ontwikkelde
zijnn wereldbeeld, waarover hij vrijelijk, hoewel voortdurend met argusogen
bekeken,, mocht publiceren. Spinoza, een briljant Joods filosoof, had het
minderr getroffen met de jegens hem betoonde toegevendheid, maar hij streek
dann ook zeer krachtig in tegen joodse en christelijke haren tegelijk. Dat belette
overigenss niet dat hij een kring van bewonderaars en beschermers had en zijn
doorr de orthodoxie zo verfoeide en bestreden denkbeelden op papier kon
zetten.. Om te zeggen dat Spinoza's naam op aller lip was is natuurlijk
overdreven,, maar over zijn denkbeelden werd in bredere en vooral ook andere
kringg dan alleen "onder professoren" van gedachten gewisseld.48 Ook Descartes'' landgenoot Pierre Bayle vestigde zich in de Republiek, om vrijer dan
overall elders in Europa te kunnen publiceren. Andere buitenlandse denkers,
zoalss Hobbes, Locke en de achttiende-eeuwse philosophes, lieten voor alle
zekerheidd hun denkbeelden drukken in Holland. In de sterk verstedelijkte
samenlevingg — meer dan vijftig procent van de ongeveer twee miljoen
inwonerss van de Republiek bevolkten in de zeventiende eeuw de steden — was
hett analfabetisme beduidend lager dan in de ons omringende landen. De kennis
vann het lezen en schrijven werd vanaf het eind van de zestiende eeuw vooral
bevorderdd door het bijbellezen en het veelvuldig lezen van de Heidelbergse
catechismuss in de scholen. Het gevolg hiervan was dat het culturele niveau,
gebaseerdd op kennisneming van geschreven teksten veel hoger lag dan elders
inn Europa49 en deze voorsprong was nog tot in de negentiende eeuw voelbaar.
Ditt proces van ontwikkeling viel ongeveer samen met de expansie van de
stedenn en de bloei van de economie, en dat kan niet toevallig zijn. De
schriftelijkee verspreiding van denkbeelden, ideeën en wetenschappelijke kennis
behoeftt natuurlijk een zekere materiële welvaart.

488

Israel, The Dutch Republic, 924. Vele jaren na de dood van Spinoza (1632-1677)
herinnerdee de grote Hermanus Boerhaave zich, dat hij in 1693 als student op een
trekschuitt getuige was een levendige discussie over Spinoza. De extreem negatieve
zienswijzenn verleidden hem ertoe een van de critici te vragen of hij wel eens iets had
gelezenn van Spinoza. Daarop vroeg een van de passagiers naar Boerhaaves naam en
noteerdee die, met als gevolg dat Boerhaave als een vermoedelijk Spinozist een carrière
inn de Gereformeerde Kerk verder wel kon vergeten.
499
Israel, The Dutch Republic, hoofdstuk 39.

41 1

II.. HET MILITAIRE EN HET SOCIAAL-CULTURELE MILIEU

Hett instandhouden van scholen en andere onderwijsinstituten was in
eerstee instantie bedoeld om de bevolking vaster te verankeren in de calvinistischee leer. Het belangrijke bijkomende effect was dat kennis kon worden
genomenn van technische vaardigheden, daarbij inbegrepen militaire en zeevaartkennis.. Deze kennis werd ook toegepast in de zich expanderende economie. De
voorr die tijd wijd verbreide kennis van het lezen en schrijven weerspiegelt zich
ookk in militaire kringen, waar in verrassend veel strafdossiers de handtekening
vann de verdachte militair, ook met de stand van soldaat, onder het verhoorprotocoll prijkt. Vanzelfsprekend tekenden er ook nog een aantal met een kruisje,
maarr die zijn, als we ons steekproefsgewijs beperken tot de garnizoenen in
Brielle,, Hellevoetsluis en 's-Gravenhage, verre in de minderheid.50

II.2.2.. Sporen van Verlichting
Maatschappelijkee en politieke denkbeelden werden in de achttiende eeuw in de
Republiekk natuurlijk grotendeels ontwikkeld en ter discussie gesteld binnen dat
deell der bevolking dat in die maatschappij een zekere positie had verworven.
Hiertoee moet niet slechts de regerende elite worden gerekend, noch mag
wordenn verondersteld, dat deze uitwisseling van denkbeelden zich beperkte tot
dee aanzienlijken. Niettemin bleef deze cultureel-maatschappelijk actieve groep
kleinn in vergelijking tot het aantal zielen. De vooral in de tweede helft van de
eeuww in aantal groeiende zogenoemde genootschappen hadden een ledental dat
dee drie procent van de gehele mannelijke volwassen bevolking niet overschreed.. De discussies in de genootschappen werden niet alleen gevoerd over
verlichtee ideeën. Ook wetenschappelijke nieuwsgierigheid was een drijfveer,
diee tot het vormen van een genootschap kon leiden. Er heerste in deze kringen
eenn toenemend onbekommerd vooruitgangsgeloof. De oppervlakkige vertrouwdheidd met de Verlichtingsterminologie en het gebruik van begrippen als
nut,, deugd, natuur en vooruitgang in de genootschapsretoriek steunden echter
opp een oudere cultuur- en wetenschapsopvatting: het humanisme dat in de achttiendee eeuw nog steeds vitaal was.51 Sociaal-culturele en vooral economische
onderwerpenn scoorden hoog in de belangstelling. De interesse voor en het nut
vann de beoefening van natuurwetenschappen was in de eerste plaats religieus
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A.R.A,.3.03.07.01/03/04, passim.
Mijnhardt, Tot Heil van 't Menschdom, 220.
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bepaald:: de natuurwetenschappen zouden inzicht geven in de wijsheid en goedheidd van een welwillende Schepper en de belangstelling daarvoor wierp een
stevigee barrière op tegen het verderfelijke atheïsme.52 Maar dat uit deze visie
eenn vruchtbare bodem ontstond voor deïstisch-religieuze opvattingen, is aan
weinigg twijfel onderhevig.
Binnenn sommige genootschappen is in het derde kwart van de
achttiendee eeuw al dan niet in clandestiene vorm stormachtig aan politiek
gedaan,, vooral wanneer het er om ging de feilen van de Republiek aan de kaak
tee stellen.53 De aandacht in deze genootschappen was voornamelijk cultureel
gericht,, doch er bestonden daarnaast ook zogenoemde professionele genootschappen.. Medici troffen elkaar bij voorbeeld binnen dit soort gezelschappen
enn trachtten in hun samenkomsten het professionele peil van de leden te
bevorderen.. In 1777 werd in 's-Gravenhage het advocatengezelschap "Door
Tijdd en Vlijt" opgericht. Ook dit beroepsgenootschap was bedoeld om de
vakbekwaamheidd van de leden op te voeren.54 Dat er behalve over de juiste
interpretatiee en toepassing van het recht ook over verbetering van de wetgeving
iss gediscussieerd, lijdt geen twijfel. Ook in andere genootschappen kwamen
dezee onderwerpen ter sprake, zoals blijkt uit de in 1789 door het Zeeuws
Genootschapp uitgeschreven prijsvraag over de hervorming van het strafrecht.
Sindss het begin van de achttiende eeuw was er al een debat gaande over
strafrechtshervorming.. Deze prijsvraag werd echter geen succes, en na een
vergeefsee herhaling in 1791 en 1794 werd zij afgevoerd. Dat was niet
verwonderlijk.. De vraagstelling was te vaag geformuleerd, zodat eventuele
belangstellendenn er geen kant mee op konden. Daarbij zou de heersende vrees
omm met de autoriteiten in conflict te komen al bij voorbaat het gevaar hebben
opgeleverdd van een bijdrage met een bloedeloze inhoud.55
Wanneerr we de denkbeelden van enige juristen uit de achttiende eeuw tegen de
achtergrondd van de Verlichting bezien, blijkt dat sommige rechtsgeleerde
schrijverss over strafrechtspleging nauwelijks, anderen wel degelijk van een
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Mijnhardt, Tot Heil van 't Menschdom, 301, 302.
Mijnhardt, Tot Heil van 't Menschdom, passim.
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De reeds genoemde jurist Bavius Voorda b.v. was blijkens de titelpagina van zijn
bekendee werk De Crimineele Ordonnantien van Philips II lid van het "Zeeuws genootschapp van Weetenschappen" te Vlissingen.
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Mijnhardt, Tot Heil van 't Menschdom, 106, 195, 196.
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veranderendd inzicht getuigden. Johan Moorman (1696-1743) vindt een plaats
inn de eerste categorie. Hij schreef ondermeer een Verhandelinge over de
misdadenmisdaden en derselver straffen. Daarin merkte hij over de pijnbank op dat die
"eenn even soo gevaerlijk als bedrieglijk middel is om achter de waerheit te
koomen".. Dat klonk vooruitstrevend, maar Moorman gaf geen ethische
motiveringg bij dit oordeel, en het lijkt er sterk op dat hier een pragmatisch
argumentt het zwaarst heeft gewogen. Moorman verzette zich niet tegen wat wij
nuu "klassejustitie" zouden noemen en beriep zich voor zijn zienswijze op het
Romeinsee recht.56
Eenn geheel ander geluid liet Willem Schorer (1717-1800) horen.57 Hij
wass lid en vervolgens President van de Raad van Vlaanderen in Middelburg.
Inn 1777 werd zijn Vertoog over de ongerijmdheid van het samenstel onzer
hedendaagsehedendaagse rechtsgeleerdheid en praktijk uitgegeven. In zijn voorber
maaktee hij duidelijk wat hem bezielde: een hervorming van de civiele en
criminelee wetgeving en de rechtspraak, zodat gegroeide misbruiken konden
wordenn tegengegaan. .Duidelijke taal dus, en van beduchtheid voor de
autoriteitenn hoefde deze jurist weinig last te hebben, want hij was zelf een
autoriteit.. Forse taal was aan hem besteed; misstanden in de civiele rechtsplegingg liet hij evenmin onbesproken als "een ander niet min akelig schouwspel."
Daarbijj doelde hij op de criminele procedures, die hij aanmerkte "zeer melaats
tee zijn." En hij vervolgde: "Ik beef die rampspoedige modderpoel van
ongeregtigheitt te roeren, dewijl al in den aanbeginne een natuurver krachtend
wangedrochtt ten verderve van bijwijlen onschuldige (...) zich aan mij opdoet:
ikk meen een vervloekte tortuur of pijnbank." Hierop laat hij als scherpzinnig
argumentt volgen, dat, wanneer het delict zo evident is, dat alleen de confessie
(dee bekentenis) aan het protocol ontbrak, de confessie — en dus de pijniging
—— zijns inziens onnodig is. Dat moge naar huidige opvattingen juist zijn, maar
inn de achttiende eeuw vormde in Holland, Zeeland, de Generaliteit en de
meestee steden in de andere gewesten de confessie een zeer gewenste afsluiting
vann het verhoor, omdat daarmee rechtens appèl onmogelijk werd. Zie
bijvoorbeeldd de resolutie van de Staten van Holland van 10 september 1591.
Daarbijj werd aan het Hof van Holland verboden kennis te nemen van hoger
beroepp van zaken die in een extraordinair proces op bekentenis waren

Dee Monté ver Loren, Geschiedenis van de wetenschap van het strafrecht, 166-170.
Dee Monté ver Loren, Geschiedenis van de wetenschap van het strafrecht, 176-179.
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gewezen:588 "confessus non appellat" ("wie heeft bekend heeft geen recht in
beroepp te gaan"). De wantoestanden in de gevangenissen, zowel als levenslange
opsluiting,, konden evenmin in zijn ogen genade vinden. Principieel tegen
doodstraff was hij niet, maar wrede straffen hadden volgens hem geen andere
uitwerkingg "dan de nieuwsgierigheid des volks op te wekken en zijn wreedheid
tee voeden". De Monté ver Loren noemt Schorer zonder aarzeling een
vertegenwoordigerr van "de Verlichte richting".59
Ookk de Amsterdamse jurist Hendricus Calkoen (1742-1818) had juridischee opvattingen die men zou kunnen karakteriseren als typerend voor het
Verlichtee denken.60 Bij de beantwoording van een prijsvraag, uitgeschreven
doorr het genootschap "Floreant Liberales Artes" schreef hij een bekroonde
VerhandelingVerhandeling over het voorkómen en straffen der misdaaden. Hij was voor a
eenn praktisch denkende Hollander, die daarom veel bezwaren had tegen de
vermaardee Milanese jurist Beccaria, zijn tijdgenoot, aan wie hij studeerkamergeleerdheidd verweet. Hij bepleitte het scheppen van werkgelegenheid en een
opvoedingsplichtt — ook in moreel opzicht — van de overheid ten aanzien van
behoeftigee ouderloze kinderen als middel van misdaadpreventie. Zelfs sportieve
spelenn prees hij aan om het volk "te leeren denken, overleggen, ontvonken in
ijverr en eerzucht". Een opmerkelijk inzicht in wat strafrecht en strafrechtsplegingg zou moeten zijn was zijn afwijzing van de strafbaarheid van daden, die de
naastee of de maatschappij geen schade doen. "De zedelijke boosheid, alleen en
opp zichzelve beschouwd, geeft den wetgever geen bevoegdheid te straffen, ten
waaree de daad tevens burgerlijk, staatkundig beschouwd, kwaad is en de
maatschappijj daardoor wezenlijk benadeeld wordt".61 Toen hij zijn kritische
opvattingenn verwoordde, was Calkoen evenwel van mening, dat het met de
criminaliteitt hier te lande in vergelijking met het buitenland niet verontrustend
wass gesteld. Ook de magistratuur van zijn vaderstad bezag hij goedkeurend;
vann knevelarij of valse beschuldigingen door baljuws en officieren was geen
sprakee en de strafoefeningen in Holland achtte hij "wreed, noch menigvuldig".622 Hij lijkt hij geen hemelbestormer te zijn geweest.

GPBGPB II, 1061-1064.
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Uitt de reeks juristen, die in de achttiende eeuw de Verlichting leken te
zijnn toegedaan, kan hier nog Bavius Voorda (1729-1799) genoemd worden, in
dee bundel Zestig Juristen besproken door Van de Vrugt, die met hem de
bijzonderee aandacht voor de "Ordonnantiên" van Philips II deelde.63 Voorda
wass politiek actief en een overtuigd Patriot in de partij-politieke zin die er
toentertijdd aan werd gegeven. Anders dan zijn broer, die om zijn patriottische
gezindheidd in 1787 naar Frankrijk moest vluchten, was Bavius Voorda gematigdd in zijn politieke opvattingen. Deze politieke stellingname leidde echter wel
tott zijn ontslag bij de Leidse Universiteit, toen de Oranje-factie zich in 1787
mett hulp van Pruisisch geweld weer van de be stuur spo sten meester maakte.
Voordaa keerde zich tegen de in progressieve juridische kringen in die tijd wel
gehoordee opvattingen, waarin de beklaagden veel aandacht kregen die ten koste
gingg van de aandacht voor het belang van de gemeenschap. Zowel in zijn
politiekee opvattingen als ook wat het strafrecht betreft was hij dus wat
behoudend. .
Naa zijn herintreden in de rangen van de Leidse Universiteit in 1795 —
hett jaar van de Bataafse Omwenteling — hield Voorda een oratie "Over de
vrijheidd van denken en spreken eigen aan juristen, toegelicht aan het geval
Papinianus".. Dit was zijn tweede rede over dit onderwerp, dat hem kennelijk
zeerr lief was. De patriot Bavius Voorda gebruikte dit voorbeeld volgens Van
dee Vrugt "om de jurist te schilderen als verdediger van het recht tegenover het
machtsmisbruikk van het staatsbestuur".64

633

Van de Vrugt, 'Bavius Voorda (1729-1799)', in: Zestig Juristen, 171-175. Van 1788
tott 1795 als gevolg van zijn patriottische houding, na de restauratie van Willem V,
buitenn spel gezet schreef Voorda zijn grote werk De crimineele Ordonnantiên van
KoningKoning Philips van Spanje, laatste Graaf van Holland.
644
Van de Vrugt, 'Bavius Voorda (1729-1799)', in: Zestig Juristen, 174; Papinianus,
eenn jurist in het Romeinse keizerrijk werd in 212 AD door Caracalla vermoord, omdat
Papinianuss de moorden van Caracalla op diens broer en op de medekeizer Geta
weigerdee te rechtvaardigen.
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III.l.. Materieel militair strafrecht1
III.1.1.. De articulbrief van 1590 en zijn voorgangers
Reedss bij het begin van de Opstand, toen de militair-politieke situatie in 1572
verscherptee en de Staten van Holland op eigen gezag de prins van Oranje tot
stadhouderr van hun gewest benoemden, voelde de Prins de noodzaak specifieke
regelgevingg voor militairen te creëren en het krijgsvolk onder een eigen
jurisdictiee te stellen. De daaruit geresulteerde allereerste articulbrief is onder
invloedd van de politieke gebeurtenissen gevolgd door de gewijzigde versies van
1573,, 1578 en 1579. Deze articulbrieven golden voor de troepen van Holland
enn Zeeland en waren eigenlijk een verzameling van dienstvoorwaarden waaronderr de troepen moesten worden aangeworven. Prins Willem I heeft de eerste
tweee brieven opgesteld zonder de Staten daarin te kennen. Toen hij op 25 augustuss 1572 de hem door de Staten van Holland opgedragen taak als stadhouderr aanvaardde, vorderde de Prins van zijn soldaten een eed van trouw aan
hem,, aan de Staten, alsmede aan de articulbrief.2 In de enigszins gewijzigde
versiee van augustus 1573 werd in een artikel terloops melding gemaakt van de
Staten,, maar over een eed van trouw aan de Staten of aan de stadhouder werd
verderr in deze articulbrief niet gesproken.3 De regeling van 1578 werd door
dee Prins uitgevaardigd in samenwerking met de Staten van de gewesten waar
hijj het bevel over het leger had; de articulbrief van 1579, uitgevaardigd door
Prinsenn Staten-Generaal, was bedoeld voor langere duur: daarom werd gesprokenn over de "Bestaltbrief" van 1579. Uit de naamgeving — bestallen is overeenkomenn — spreekt het contractuele karakter van de dienstverhouding. In
15866 werd door Leicester een vijfde articulbrief uitgevaardigd. Deze na advies
vann de Raad van State vastgestelde "Krijgsordonnantiên ende rechten" waren
gedegenn opgebouwd en aanzienlijk uitgebreider dan de voorgaande articulbrieven.. De articulbrief van Leicester gold zowel voor zijn Engelse troepen als
voorr alle andere onder zijn bevelen staande militairen in de Nederlanden.4

11

Het materiële strafrecht regelt welke gedragingen strafbare feiten zijn en welke
strafrechtelijkee sancties op die feiten gesteld zijn.
22
Rollin Couquerque, 'Oude Strafwetgeving voor ons Krijgsvolk te lande', 93.
33
Rollin Couquerque, 'Oude strafwetgeving voor ons Krijgsvolk te lande', 375.
44
Rollin Couquerque, 'Oude strafwetgeving voor ons Krijgsvolk te lande', 96.
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III.1.2.. Het materiële militaire strafrecht in de articulbrief
Wanneerr wij er van zouden uitgaan, dat gedragsregels in het algemeen worden
opgesteldd nadat ongewenst gedrag is gesignaleerd, moeten we vaststellen dat
hett krijgsvolk te lande van de opstandige provincies wel heel duidelijk voldeed
aann het sombere beeld, zoals dat in de kort tevoren verschenen Heidelbergse
Catechismuss (1563) werd geschilderd, namelijk dat "de mens van nature onbekwaamm is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad". In de preambule van de
"Articul-Brief,, ofte Ordonnantie, op de discipline Militaire" van 1590, werd
dee noodzaak van een degelijke militair-strafwettelijke regeling duidelijk onder
woordenn gebracht. De articulbrief is tot stand gekomen op initiatief van prins
Maurits,, nadat deze na het vertrek van Leicester (1587) tot kapitein-generaal
enn opperbevelhebber van de Militie van de geünieerde gewesten was benoemd.
Doorr de Raad van State was een ontwerp voorbereid, dat op 13 augustus 1590
naa aanneming door de Staten-Generaal kracht van wet verkreeg. Namens de
Raadd van State werd de articulbrief ondertekend door Chr. Huygens (secretaris
vann Maurits), nadat die brief was "gedaen ende gearresteert tot Aernhem, nae
verscheydenn communicatien hier op gehouden metten gequalificeersten Heeren
endee Krijgs-Oversten der Vereenichde Nederlanden". Na het slotartikel werd
nogg bepaald dat de brief bij monstering moest worden voorgelezen. De articulbrieff is op last van de Staten-Generaal gepubliceerd en aan de regimentscommandantenn toegezonden.5
Dee opstellers van de articulbrief van 1590 hebben, gedeeltelijk steunend
opp de inhoud van de bestaltbrief van 1579, zich beperkt tot het opsommen van
eenn aantal strafbepalingen. Over de jurisdictie is geen enkele bepaling opgenomen.. Daarop schijnt van de zijde van Zeeland wel te zijn aangedrongen, doch
hieroverr ontstond verschil van inzicht met prins Maurits, aan wie het
opperbevell over de strijdkrachten was opgedragen.6 De articulbrief liet de
berechtingg van de militairen geheel in handen van de bevelhebbers. In artikel
655 werd dat als volgt onder woorden gebracht: "Als eenich Soldaet eenigh
misbruyckk ofte faulte sal ghedaen hebben, sal sijnen Capiteyn gehouden wesen
(opp pene van gesuspendeert te werden van sijn Ampt den tijdt van drie Maenden)) den selven te stellen in handen vanden Generael, oft den geenen die in 't
Quartierr commandeert, die mette presente Capiteynen, Lieutenanten ende Ven-

55
66

Zie voor de tekst van de articulbrief bijlage I van dit boek.
Pols, Het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te Lande, 27.
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drichenn daer over op de informatie, die hy daer toe sal doen nemen, sal oordeelenn volgende dese Ordonnantie ende Artijckel-brief." In 1705 werden hieraann enkele bepalingen betreffende delinquente officieren toegevoegd terwijl de
proceduree enigszins werd gewijzigd en aangevuld. In het licht van de latere
ontwikkelingenn en van de vele conflicten over de competentie van krijgsraden
inn de zeventiende en achttiende eeuw is het aannemelijk, dat de kern van dit
verschill van inzicht tussen de kapitein-generaal en de Staten van Zeeland bestondd uit beider haaks op elkaar staande visies op de afdoening door krijgsradenn van commune delicten en civielrechtelijke zaken, waarbij militair personeell betrokken was. De Staten van Zeeland stonden in hun opvatting over de
competentiee van burgerlijke magistraten niet alleen, zoals later is gebleken.
Ookk in de jaren daarna is het er niet van gekomen om in de articulbrief iets te
regelenn op het punt van de jurisdictie.7
Dee considerans van de articulbrief bevat een opmerking die aandacht
vraagt,, nl. dat "op sulcke ofte diergelijcke poincten egeen vaste Ordonnantie
oftee Artijckel-brief gearresteert ende gepubliceert is". Men mag niet aannemen
datt alle voorgaande articulbrieven totaal in de vergetelheid waren geraakt.
Eerderr moet men vermoeden dat de autoriteit die deze articulbrief in 1590 deed
uitvaardigenn daarmee haar exclusieve machtspositie wilde benadrukken. Misschienn heeft men hier gebruik gemaakt van een vaste formulering. Hoe het ook
zij,, de articulbrief van 1590 onderging in de versie van 1705 een aantal wijzigingen.. Die veranderingen en kleine aanvullingen hebben de strekking van de
articulbrieff echter niet fundamenteel veranderd.
Dee "Articul-brief, ofte Ordonnantie, op de discipline Militaire" heeft
duss meer dan twee eeuwen standgehouden. In tegenstelling tot het voor de
burgerss vigerende strafrecht, waarvan men mag zeggen dat het uitblonk door
gewestelijkee verscheidenheid, werd over het gehele gebied van de Republiek
derr Verenigde Nederlanden een en dezelfde militaire strafwet toegepast. Pas op
11 september 1799 is deze articulbrief terzijde gelegd toen in de Bataafse
Republiekk het Reglement van Krygsiugt of Crimineel Wetboek voor de Militie
vanvan den Staat is ingevoerd.

77

Alleen bij de articulbrief van 1573 werd in een onderschrift van de goeverneur van
Leidenn en van Rijnland de burgerij gezegd, dat klachten over militairen moesten
wordenn gedeponeerd bij de militaire overheid. De militaire rechtsmacht dankte deze
versterkingg van haar positie waarschijnlijk aan de benarde militaire toestand in dat jaar.
Ziee Rollin Couquerque, 'Oude strafwetgeving voor ons Krijgsvolk te lande', 375-380.
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Watt het materiële strafrecht voor de militie betreft is de articulbrief op
enkelee punten aangevuld door een aantal kleine plakkaten, zoals de plakkaten
tegenn het vloeken van 1642 en 1673,8 het plakkaat tegen het deserteren en
debaucherenn en de order om de articulbrief strikt te onderhouden (beide van
1674).99 Te oordelen naar een "Placaet tegens de duellen en krackelen" van
1684100 werd het toen hoognodig geacht paal en perk te stellen aan het duellerenn als een geaccepteerde manier van conflictoplossing. Bij het duel stond een
principiëlee zaak op het spel, namelijk het monopolie van legitiem geweld, casu
quoo het uitroeien van het recht op eigenrichting. Dit plakkaat is een manifestatiee van de overgang van het zoeken van genoegdoening door eigenrichting naar
rechtshandhavingg door de overheid. In de regelgeving werd tegelijk het krackelenn — ruzie maken, al of niet met handtastelijkheden gepaard gaande — en het
scheldenn aangepakt. Degene die met woorden of daden beledigd werd was verplichtt hiervan aangifte te doen. Hem werd genoegdoening verzekerd en bestraffingg van de dader. Wie naliet aangifte te doen werd met dezelfde straf bedreigd
alss de dader. Ook getuigen waren verplicht om aangifte te doen van een ruzie,
vechtpartijj of duel. Remissie of moderatie van krijgsraadvonnissen, die ter zake
vann deze delicten waren gewezen, werd uitgesloten. Indien een beledigde partij,
inn plaats van te handelen zoals hier was voorgeschreven, de dader uitdaagde tot
eenn duel, verviel zijn recht op een geldelijke genoegdoening, ongeacht de verderr in het vooruitzicht gestelde bestraffing. De eer van een beledigde officier
off soldaat werd hier ondergeschikt gemaakt aan de gehoorzaamheid jegens deze
resolutie.. Wanneer degene die beledigd of geslagen had de uitdaging tot een
duell niet aannam, doch de justitie daarover inlichtte, werd hij straffeloos ten
aanzienn van het gepleegde delict van belediging of slaan; indien de uitdaging
echterr door anderen bij de rechter werd gemeld, werden èn de uitdager èn de
uitgedaagde,, die geen melding van de uitdaging hadden gemaakt, gestraft als
duelleerderss (nog afgezien van het delict, dat de aanleiding was tot de ruzie).
Getuigenn van de uitdaging, zowel als de zich voor de rol van secondant beschikbaarr stellende personen waren ook strafbaar. Zelfs de lakei of knecht die
eenn brief met een uitdaging overbracht moest worden gegeseld, tenzij hij de
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Recueil van verschelde placaaten I, nr. 40.
GPB III, 184-186. — 'Debaucheren' is iemand op het slechte pad brengen, van zijn
plichtt afhouden, aan zijn dienst onttrekken, aanzetten tot desertie.
100
GPB IV, 162, 163; DJM/Onderrigt (1762), 313, bijlage V.
99
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inhoudd van het epistel niet had gekend. Het ontduiken van dit verbod op duellerenn door naar buitenlands territoir uit te wijken werd ook strafbaar gesteld.
Inn een door de stadhouder uitgevaardigd reglement van 28 april 1749
werdd bepaald dat overtreders van het verbod om zich na de taptoe11 nog op
straatt te bevinden voor de eerste maal acht dagen hechtenis op water en brood,
aann handen en voeten geboeid, kregen opgelegd. Bij een tweede overtreding
volgdee spitsroeden lopen door "de gantsche Parade" (art. 27).12 Deze resolutie
sloott aan bij de al bestaande regel dat het strafbaar was om zich na taptoe op
straatt te bevinden.13 Een gemist avondappèl betekende dus een pijnlijk disciplinairr probleem. Maar het bestaan van de militair kon door nonchalance,
lichtzinnigheid,, of erger, echt in de gevarenzone komen. De afstand tot die
gevarenzonee was een kanonschot ver, gerekend vanaf de stadswal. Dit was de
grens,, waarbuiten oponthoud zonder permissie desertie werd.
Eenn belangrijke aanvulling op de articulbrief vormde ook de Publicatie van de
Staten-Generaall van 17 oktober 1748, inzake "de straf met de kruiwagen".'4
Dee overweging, die tot het afkondigen van deze straf leidde bestond uit een
toenemendd ongenoegen. Ik citeer de considerans: "Alsoo de desertie onder de
troupess van den Staat ... hoe langer hoe meer in zwang gaat, en de straffe des
doods,, daartegens bij den articulbrief gestatueert en van tijd tot tijd geexecuteert,, bevonden werd niet te voldoen aan het oogmerk, nog te strekken tot een
genoegsaamm afschrik van andere" (etc). Hierna werd de straf voor deserteurs,
hett levenslang geketend werken aan de fortificaties (ad opera publica), dwingendd vastgelegd, "sonder eenige dissimulatie, op poene van Onse hoogste indignatie".. Wat er van terecht kwam zal later aan de orde komen. Een resolutie
vann 10 april 1749 bevatte een nadere uitwerking van de manier waarop deze
straff moest worden ondergaan.15
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III.1.3.. Enkele opmerkingen over delicten en sancties in de articulbrief
Uitt de in de "Articul-brief ofte Ordonnantie op de Discipline Militaire"16
voorkomendee wettelijke voorschriften kan men afleiden welke verschillende
belangenn binnen het krijgsbedrijf hiermee werden gediend. Daar was allereerst
dee tucht die moest worden gehandhaafd, omdat zonder tucht een leger aan
slagkrachtt inboet. "Die Disziplin macht die Armee erst zu dem was sie sein
soil".177 De belangen van de krijgsoperaties, legeradministratie maar ook van
individuelee burgers en militairen kregen in de articulbrief de nodige aandacht.
Dee angst van de plaatselijke overheden voor plunderende en geweldplegende
militairenn is in de inhoud terug te vinden. Deze onderverdeling van belangen
iss slechts gedeeltelijk in groepen bijeengebracht. De strafrechtelijke bepalingen
zijnn niet consequent groepsgewijs onderverdeeld, wat de overzichtelijkheid ten
goedee zou zijn gekomen. Zuiver militaire vergrijpen vormen de grote
meerderheidd van de krijgsartikelen. Daarnaast behelst de articulbrief ook regels
betreffendee z.g. commune delicten, zoals daar zijn geweldpleging, diefstal,
straatschenderij,, godslastering, plundering of afpersing van de burgerbevolking.
Ookk bij inkwartiering werd van de militair tegenover de burger een grote
terughoudendheidd geëist. Soortgelijke delictsomschrijvingen en sanctienormen
alss in de articulbrief vindt men terug in buitenlandse militaire strafbepalingen.18 8
Hett onderhouden van de militaire discipline — de voornaamste grond
voorr militair-strafrechtelijk ordonneren en handelen — wordt in een groot
aantall artikelen in niet mis te verstane bewoordingen gesanctioneerd. Conspiratiee en muiterij, heulen met de vijand, roof, desertie, oproer wegens nietbetalingg van soldij, zwendel, dienstweigering, ongehoorzaamheid, dienstverzaking,, het verduisteren van buit of legereigendom, dronkenschap en wapenver-
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Bijlage I.
Von Moltke voor de Rijksdag 1870; zie Spruyt, Militaire procedures, 2.
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In 1690 heeft Gerardus Feltman de uitgave verzorgd van de gehele articulbrief,
waarbijj hij elk artikel van een soms uitgebreid commentaar heeft voorzien. De annotatiess die Feltman in zijn Aenmerkingen heeft toegevoegd verwijzen naar veel analoge
militairee rechtsregels uit Zwitserse, Duitse, Deense en Zweedse bronnen. Het internationalee aspect van het militaire handwerk zal aan de verspreiding van dit buitenlands
militair-rechtelijkk gedachtegoed niet vreemd zijn geweest. Zie G. Feltman, Aenmerkingengen op de Articulbrief, passim.
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koop:: al deze vergrijpen in verschillende graden en omstandigheden passeren
dee revue. De vorm waarin de strafbepalingen — de delictsomschrijving met de
sanctiee — werd gegoten is niet uniform. De uniformiteit van opstelling van
normm en sanctie, waaraan wij zo gewend zijn geraakt dat het niet eens meer
opvalt,, was destijds ver te zoeken.
Hett is volgens Van Hasselt in het leger, anders dan op de vloot, geen
gebruikk geweest de zitting van een krijgsraad met gebed te openen. De buitenlandsee officieren zouden daarvoor onvoldoende begrip hebben kunnen opbrengen.199 Dezelfde Van Hasselt liet echter in zijn De Judicio Miliiari (1762) het
"Gebedd des Krygsraads binnen Bergen op Zoom" afdrukken.20 In zijn
ConsiliaConsilia Militaria van 1779 nam hij de notulen op van "het gebesoigneerde in
dee Krygsraad over den Collonel de Jonge en den Capitein Stevelin te Sluis in
Vlaanderenn gehouden in den jare 1739". Daarin heet het in de eerste zin: "Den
Heerr Praesident, eerst doen lezen het gebed".21 Het zou dus kunnen zijn dat
ditt gebruik soms wel, soms niet in zwang was en dat Van Hasselts verwijzing
naarr buitenlands onbegrip gefundeerd is op eigen (dus beperkte) waarneming.
Niett onwaarschijnlijk lijkt het tevens, dat alleen de eerste zitting op deze wijze
werdd geopend, indien van een gebedsformule gebruik werd gemaakt.22
Dee belangrijke plaats, die de religie in het dagelijks leven innam wordt
weerspiegeldd in het allereerste artikel van de articulbrief van 1590. Daarin
werdd degene die zich schuldig maakte aan het ijdel gebruik van Gods Naam bij
dee eerste keer nog redelijk mild, bij herhaling echter pijnlijker gestraft, nl. met
hett doorboren van zijn tong met een gloeiend ijzer, en vervolgens tot op zijn
hemdd ontkleed en uit de Republiek verbannen. In de versie van 1705 werd
daaraann toegevoegd, dat blasphemie en de spot drijven met God of zijn heilig
Woordd aan lijf of leven gestraft werd. Het tweede artikel bestrafte op gelijke
wijzee degenen die de spot met de bijbel of de kerk dreven. Het ontbreken van
enigg vonnis op dit terrein in alle onderzochte dossiers mag ons niet verleiden
tott de conclusie dat de Militie van den Lande terzake van deze delicten geen
zondenn bedreef. Veel waarschijnlijker is het dat dit delict ter plekke op
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informelee wijze is gecorrigeerd, zo daartoe al behoefte mocht hebben bestaan.
Voorr de laatste veronderstelling is echter evenmin enig bewijs te vinden. Vast
staatt wel, dat tenminste in de achttiende eeuw tijdens de veldtochten die in de
Spaansee Successieoorlog werden ondernomen "de algemene ongodisterije en
ongodsdienstigheyt"" de Staten van Holland aanleiding gaf om in "Consideratien
opp de krijgstugt in den oorlog" van 171023 op "het verzuim en de verachting
vann de godsdienst" te reageren en de vermoedelijke oorzaken van deze treurige
toestandd op papier te zetten. Daarin werden niet alleen de legerpredikanten
"slegtee gaven en onbequaamheyt met [= door] het slordig leven", doch ook de
bevelvoerendee generaals achteloosheid en toegevendheid verweten.
Nadatt in de eerste twee artikelen dit religieuze aspect van de samenlevingg de aandacht had opgeëist ging de articulbrief in artikel 3 over tot de opsommingg van een uitgebreid scala van andere vergrijpen met de daarbij in het
vooruitzichtt gestelde sancties. Doodslag, vrouwenschending, overspel, brandstichting,, diefstal, straatschenderij, geweldpleging, valsheid "ende andere
ghelijckee boose daden, ende openbare delicten, ofte onnatuerlycke misbruycken"" werden in één daaropvolgend artikel met de dood, na 1705 "aen lyf of
leevenn na exigentie van saeken", gestraft. Het "overlast doen, slaen, stooten
oftee dreygen, ofte oock oneerlijcken aantasten" van "Weduwen, ghehouwde of
ongehouwdee Vrouwen, Kraem-vrouwen of bevruchte Vrouwen, of jonge kinderen"" betekende volgens artikel 4 ontslag zonder paspoort, eventueel na lijfstraf.
Hierr werd de straf in de gewijzigde opzet in de achttiende eeuw aangevuld met
eenn sanctie van acht dagen op water en brood, naar keuze van de krijgsraad,
'rnaa exigentie van saeken". Behalve deze reeds in de aanvang van de articulbrieff opgenomen strafbepalingen zijn er nog enige artikelen opgenomen over
gewelddadigg en misdadig gedrag jegens niet-militairen die expliciet bedoeld
warenn om de delinquente militairen de straffende hand der justitie te doen
voelen,, wanneer de burgerij slachtoffer werd van hun wandaden. Plunderen
werdd in artikel 15 bedreigd met lijfstraf. Iemand die zich vee toeêigende moest
volgenss artikel 23 "als een Dief gestraft worden". Een waard en waardin en
hunn personeel vonden juridisch bescherming in artikel 18.
Dee sancties waarmee de vergrijpen werden bedreigd worden in de
articulbrieff niet op uniforme wijze geformuleerd. "Aan het leven gestraft" betekendee in ieder geval dat de delinquent bedreigd werd met verlies van leven.
Hangen,, enige malen expliciet in het vooruitzicht gesteld, heeft hetzelfde effect
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Wijn, Het Staatse Leger, deel VIII, band III, 389.
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enn geeft tevens de vorm van vonnisvoltrekking aan. Het bedreigen met de
doodstraff is in de articulbrief te vinden in eenenveertig gevallen. Vele malen
dreigtt de articulbrief met lijfstraf, zonder nader te specificeren op welke wijze
dee correctie zou moeten plaatsvinden. Dit gaf aan degenen die waren belast met
dee tenuitvoerlegging van de straf de keuze van de manier waarop en de strengheidd waarmee de sanctie zou worden toegepast. De opgelegde straf kon dus
variëren,, al naar gelang de omstandigheden. Iemand die een vuistslag of een
soufflett (oorvijg) had uitgedeeld werd volgens artikel 34, alvorens uit de
compagniee te worden gebannen, in aanwezigheid van de compagnie door zijn
slachtofferr op gelijke wijze getrakteerd. In 1705 werd deze openbaar geëxecuteerdee straf veranderd in spitsroeden lopen, "blyvende voorts de Placaaten ten
aansienn van alle militaire Persoonen op de krackeelen en duellen geëmaneert,
inn haar geheel". Dat sloeg op het hierboven genoemde plakkaat uit 1684 over
"krakeelenn en duellen" tussen militairen.
Vann geseling is in de articulbrief slechts één keer sprake. Nadat in
artikell 4 delicten jegens vrouwen en kinderen strafbaar gesteld worden, gaat dit
artikell verder met sexuele delinquentie: "Ende sullen mede alle ghemeene
Hoerenn voor de eerste reyse met schanden uytten Leger gedreven, ende voor
dee tweede ryse daer bevonden zynde, strengelijck gegeesselt ende gebannen
werden."244 Een tweetal malen, in de artikelen 38 en 51, werd doodstraf, met
lijfstraff daaraan voorafgaand als sanctie vastgelegd. Een andere straf was
casseren,, d.i. uit het leger verjaagd worden, doorgaans met verbanning als
bijkomendee straf. Als schelm te worden weggejaagd werd in de militairjuridischee opvatting gezien als een infamerende straf. Soms, doch niet altijd
werdd hier ook in het vonnis expliciet de infaam-verklaring bijgevoegd.
Opsluitingg op water en brood voor lichte vergrijpen wordt ook een enkele maal
genoemd.. De soldaat, die zijn wapenen in pand had gegeven werd volgens
artikell 71 gedevaliseerd25 en voor zes maanden uit de compagnie verbannen.
Dezee straf werd in 1705 veranderd in een straf aan lijf of leven. In slechts twee
gevallenn wordt gesproken van een geldboete: degene die de wapenen van een
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Echter, niet alleen de prostituees werden op deze wijze gestraft. De strafdossiers van
veell veroordeelde militairen van de laagste rangen tonen aan, dat ook aan manschappen
inn de militaire strafrechtspleging wel geseling als straf werd opgelegd.
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Feltman, Articulbrief, met Aenmerkingen, annex bij artikel 1 van de Articulbrief
annotatiee f): "Dat is van syne klederen berooft, ende hun alleen gelaten werden,
waermedee hy syne schaemte ende blootheyt kan bedecken."
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anderee soldaat in pand nam moest het dubbele van het pandgeld als boete
betalen,, aldus artikel 72. De zoetelaar (marketenter in het leger) die na
zonsondergangg en voor zonsopgang wijn of bier schonk verbeurde volgens
artikell 80 drie Carolusguldens.
Eenn regeling van militair straf- en tuchtrecht is in de allereerste plaats
bedoeldd om het militaire apparaat te doordringen van de militaire discipline.
Hett gedrag van de militairen wordt daarom in de articulbrief in belangrijke
matee getoetst aan de hiërarchische verhoudingen en de af te dwingen gehoorzaamheid.. Dat destijds muiterij of aanzetten daartoe (in de artikelen 5, 7, 8,
10,, 11, 35-37) met de dood werd bedreigd, hoeft geen verwondering te wekken.. Maar ook degenen die minachtend zouden spreken over de StatenGeneraall of andere overheden werden in artikel 9 bedreigd met deze kapitale
straf.. Weigeren een bevel op te volgen, het niet nakomen van een met trompettenn en trommel gegeven bevel van de generaal en het negeren van een alarm
vielenn volgens de artikelen 47 en 48 alle onder de categorie delicten waarop de
doodstraff stond. Voor allerlei deserteurs, die met de desertie hun leven op het
spell zetten, was er evenmin enige clementie, terwijl het in de wetgeving toch
niett zo vreemd zou hebben gestaan, als enig onderscheid zou zijn gemaakt
tussenn enerzijds desertie met de vooropgezette bedoeling om zich blijvend van
zijnn regiment te verwijderen, en anderzijds zonder permissie te ver (een afstand
vann een kanonschot volgens artikel 21) van de garnizoensplaats te zijn verwijderd.wijderd. We zullen zien dat niettemin in de rechtspraktijk binnen de garnizoenenn ook voor differentiatie ruimte geschapen werd en dat het verder uitmaakte,
off in vredes- of in oorlogstijd desertie werd gepleegd.
Inn het bestraffen van geweldsdelicten voorzag de articulbrief door het
bedreigenn van een lijfstraf. De internationale samenstelling van de Militie van
denn Staat wordt geïllustreerd door een artikel met betrekking tot conflictssituaties:: "De geene die in eenigen twist of gevecht, ofte andersins, sijn Natie sal
tee hulpe roepen, ofte vergaderinge maecken, sal gehangen ende geworcht
werden"" (art. 39).
Artikell 67 is interessant omdat het ingaat tegen oorspronkelijk ongeschrevenn rechtsopvattingen, zoals geformuleerd door de bekende zeventiendeeeuwsee jurist Simon van Leeuwen, In dit artikel wordt degene die in dronkenschapp een vergrijp begaat daarom niet geëxcuseerd, maar integendeel des te
harderr gestraft. Hoe hard staat er niet bij, en dat was dus ter beoordeling van
dee krijgsraad. Van Leeuwen doet over dronkenschap van een delinquent in zijn
Rooms-HollandsRooms-Hollands Regt de volgende uitspraak: "overstallige dronkenschap
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schoontt iemand van gemene misdaad, maar niet van doden of verwonden".26
Ookk Philips Wielant (1440-1520), een gezaghebbend en vaak geciteerd jurist,
ziett in grote dronkenschap een strafuitsluitingsgrond.27 Toch blijkt uit de
stukken,, dat veel militaire delinquenten niet bekend waren met deze in de
articulbrieff vastgelegde extra strafbedreiging, gezien de dikwijls door een
berouwvollee militair geuite verontschuldiging, dat lichtzinnig genuttigde alcoholicaa hem tot zijn misstap hadden gebracht, waarbij de delinquent tijdens zijn
verhoorr kennelijk hoopte op begrip. Zou het te kras zijn te veronderstellen, dat
dee periodieke voorlezing van de brief — als daaraan al de hand is gehouden —
niett op al te intense belangstelling en luisterbereidheid heeft kunnen rekenen?
Inn het 81e (en voorlaatste) artikel, aan het eind van de lijst van delicten
enn sancties, wordt de articulbrief gecompleteerd met een bepaling ten aanzien
vann alle in de voorgaande artikelen niet genoemde handelingen van militaire
justitiabelen,, die in de ogen van de militaire leiding als ongewenst en de
krijgstuchtt schade toebrengend moest worden beschouwd: "Alle andere misusen
endee delicten niet gespecificeert in dese Ordonnantie, sullen ghestraft worden,
volgendee de dispositie vande Placaten, Rechten ende Costuymen vander Oorloge."" Daarmee werd alle ruimte gecreëerd om het soldatenvolk disciplinair in
dee hand te houden. Omdat elke daad ten detrimente van de te handhaven orde
enn discipline indruist tegen het wezen van een krijgsmacht, moet elke tuchtondermijnendee daad worden tegemoetgetreden met correctieve middelen. Een
codificatiee van alle daarvoor geldende normen in het militaire tuchtrecht is tot
vandaagg onbegonnen werk.28 Een onderscheid tussen militair straf- en
tuchtrechtt treft men in de articulbrief niet aan. Ook Petrus Wierdsma, de
ontwerperr van het Reglement van Krygstucht of Crimineel Wetboek voor de
MilitieMilitie voor den Staat (1799), maakte nog geen principieel onderscheid tussen
straf-- en tuchtrecht. In de twintigste eeuw is betoogd dat het verschil in
krijgstuchtelijkee en strafrechtelijke sanctie in essentie niet meer is dan een
competentieregeling.29 9
Watt daarvan ook zij, de bepaling van artikel 81 kon in 1752 misschien
fungerenn als de strafrechtelijke basis voor de bestraffing van een bizar delict,
waarvann de aard niet zo gemakkelijk was terug te vinden in de militaire

Vann Leeuwen, Rooms-Hollands Regi, 668.
Dee Monté ver Loren, Geschiedenis van de wetenschap van het strafrecht, 114.
Spruyt,, Militaire procedures, 12, 13.
Ziee hieronder, § IV.2.1.
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wetgeving,, en waartegen een plakkaat zeker niet was uitgevaardigd. Dat er wel
ietss mis was met de handelwijze van Georg Andreas Schmidt, een vijfentwintigjarigee vaandrig uit het regiment van generaal-majoor graaf van Flodroff, en
voorheenn dienend bij het regiment van wijlen de generaal-majoor Creuznach,
iss wel duidelijk. Volgens de "Eisen en Conclusie" van de auditeur-militair had
dee vaandrig bekend aan de dochter van de overleden generaal-majoor Creuznachh een brief in cijfercode te hebben gestuurd, met daarin instructies om de
achtt bijgevoegde pillen aan de leden van de huishouding in hun bier of koffie
off thee toe te dienen. Daarvan zouden ze ten minste twaalf uur slapen, zodat
dee genoemde dochter zou kunnen echapperen met de verdachte Schmidt. Deze
opiumpillenn waren volgens geraadpleegde dokters niet ongevaarlijk voor
mensenn met een zwak gestel; ook gezonde mensen konden wel schade oplopen
aann hun gezondheid. De verdachte had de genoemde dochter dus in staat
gesteldd deze pillen te gebruiken indien zij dat zou hebben goedgevonden,
"hoedanigg pernicieus dessein in een Land, alwaar men gewoon is Justitie te
doen,, niet kan worden getolereert maar na Rechten ten uitersten straffbaar is".
Eenn exacte omschrijving van het delict ontbrak in het vonnis. Het getuigenis
vann (hoeveel?) medici leek hier beslissend. Het op 10 februari 1752 uitgesprokenn vonnis luidde: verbanning, met betaling van kosten en misen.30 De sententiee werd een week later door prinses Anna, de gouvernante (d.w.z.
regentesse)) voor haar minderjarige zoon Willem V, geapprobeerd, d.i.
goedgekeurd. .

III.2.. Het militair-justitieel apparaat
Tenn tijde van de Republiek waren de troepen van het Staatse leger georganiseerdd in regimenten, die voor zover zij in tijd van oorlog niet bij het leger te
veldee waren ingedeeld, in de versterkte plaatsen in garnizoen lagen. De militairee rechtspraak in eerste aanleg was toen in de meeste garnizoensplaatsen door
middell van garnizoenskrijgsraden garnizoensaangelegenheid geworden en had
daarmeee in de achttiende eeuw voor het overgrote deel een verantwoorde aansluitingg bij de legerorganisatie verkregen. Hieronder zal eerst iets worden
gezegdd over deze garnizoenskrijgsraden (§ III.2.1). Daarna volgen enkele opmerkingenn over de afwijkende organisatie van de militaire strafrechtspleging
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inn Groningen (§ III.2.2) en in Leeuwarden (§ III.2.3) en over legerkorpsen met
eenn eigen jurisdictie (§ III.2.5).

III.2.1.. De garnizoenskrijgsraad
Dee garnizoenscommandant — in grotere garnizoenen droeg hij de titel van
goevemeur,, in de kleinere werd hij commandeur genoemd — was voor de uitvoeringg van zijn taak verantwoording schuldig aan de centrale legerleiding: de
Staten-Generaal,, de Raad van State en de kapitein-generaal van de Unie. De
garnizoenscommandantt droeg de verantwoordelijkheid voor de militaire strafrechtsplegingg in eerste aanleg.31 Hij benoemde de president en de zes leden
vann de krijgsraad volgens een van te voren opgesteld rooster. Oorspronkelijk
wass de garnizoenscommandant zelf als presiderend officier bij elke krijgsraadzittingg aanwezig. In de achttiende eeuw was het echter gebruikelijk dat een
hoofdofficierr voor die taak werd aangewezen. Van Hasselt geeft als definitie
voorr een krijgsraad "een vergadering van gouverneur, commandeur of bekwaamm hoofdofficier en zes andere officieren".32 De onderzochte strafdossiers
tonenn aan, dat aan het vereiste getal vrijwel altijd de hand is gehouden. De te
formerenn krijgsraad mocht ook aangevuld worden met Zwitserse en andere officierenn uit buitenlandse regimentseenheden. Ook toevallig in de stad verblijvendee officieren mochten worden benoemd.33 Ontbreken van het quorum
moestt wel worden gemeld aan de stadhouder die dan voor aanvulling zou zorgdragen.344 Ook als de commandant niet presideerde bleef hij ten volle verantwoordelijkk voor alle handelingen van de krijgsraad, oefende hij daarop controle
uitt en was hij ook aanwezig bij de tenuitvoerlegging van de gewezen vonnissen.. Doordat het getal zeven was vastgelegd, werd voorkomen dat de stemmen
zoudenn staken. Wat de te benoemen zes officieren betreft stelde Van Hasselt
nogg vast, dat krijgsraadleden niet "suspect" (verdacht van partijdigheid)
mochtenn zijn.35 Een krijgsraad die de zaak juridisch niet goed kon overzien36
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konn advies van rechtsgeleerden inwinnen. Zo'n advies kon tweeërlei status
hebben.. Begeerde de krijgsraad een elucidatie in een voor hem onoverzichtelijk
probleem,, dan kon een vrijblijvend advies — een advies instructoir — worden
verzocht.377 Ook kon een bindend advies worden gezocht, een advies decisoir;
hett laatste achtte Van Hasselt preferabel. Van Hasselt sprak met kennis van
zaken,, want blijkens een drietal door hem in 1775-1779 uitgegeven bundels
ConsiliaConsilia Militaria of Rechtsgeleerde Advysen, Processen, Sententien en Andere
StukkenStukken werden door hem tientallen juridische commentaren, adviezen en vonnissenn verzameld, opgesteld in zaken, waarin de juridisch minder geschoolde
krijgsradenn moeite hadden met hun beslissing. Van Hasselt heeft er ook enkele
vann zijn eigen adviezen bijgevoegd. Zo diende hij een "Weledele Heer en Confrater"" van advies inzake "een soldaat een Jodin bezwangert hebbende, hoe
daarr over te straffen."38 Over dit laatstgenoemde delict was in de articulbrief
inderdaadd niets te vinden.
Ookk in zijn Onderricht in het houden van Krijgsraden heeft Van
Hasseltt een stuk over tortuur opgenomen. Het is een "advys decisoir" waarin
tweee collegae hun juridische visie geven op het onderwerp "getenteerde desertie
enn het appliceeren van tortuur".39 Zowel de poging tot het plegen van een
delictt als de voorwaarden waaronder tortuur mocht worden toegepast waren
voorwerpp van juridische discussies en onenigheid. In een volgend hoofdstuk zal
daaropp nader worden ingegaan. Bij alles wat Van Hasselt en andere rechtsgeleerdee schrijvers van zijn tijd te berde brachten moet wel worden bedacht, dat
hunn opinies alleen in geval van een advies decisoir van beslissende betekenis
waren,, en dat alleen voor de casus in kwestie. Niettemin hadden de door hen
tee boek gestelde juridische opvattingen groot gezag.
Wanneerr een militair voor de krijgsraad moest verschijnen, was zijn rang van
invloedd op de samenstelling van de krijgsraad. De leden van de bijeengeroepen
krijgsraadd mochten in ieder geval niet lager in rang zijn dan de te beoordelen
militair.. De garnizoenskrijgsraden hadden ook geen permanent karakter doch
warenn temporair, dat wil zeggen dat de krijgsraad slechts werd bijeengeroepen
omm een rechtszaak of een groep bij elkaar horende rechtsgedingen af te handelen.. Na de afhandeling van het geding werd de zittende krijgsraad ontbonden.

Vann Hasselt, Onderricht (1776), 51.
Vann Hasselt, Consilia Militaria, III, 277.
Vann Hasselt, Onderricht (1776), 335-336.
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Dee plaats waar de krijgsraad bijeenkwam en beraadslaagde wordt in de dossiers
gewoonlijkk niet genoemd. Slechts in een paar gevonden dossiers werd expliciet
dee provoostkamer als plaats van bijeenkomst aangegeven. In de "Ordre van
procederenn in criminele saken" van 1627 uit Groningen wordt in het eerste
artikell al melding gemaakt van de plaats van de rechtszitting: "in des Gewaldighenn Provosts Logement vergadert".40 Gezien de noodzaak om de gevangenee "in de volle krijgsraad" te ontvangen, waar hij geketend werd binnengeleid,
iss die ruimte voor de krijgsraadzittingen, zo dicht bij de arrestantenverblijfplaatss ("bij den provoost-geweldige"), de meest aangewezen plaats geweest.
Voorr het geval dat een militair in civiele zaken met een burger van
doenn mocht hebben, kon een "judicium mixtum", een gemengd gerecht worden
samengesteld.411 Nergens wordt in de dossiers betreffende de berechting van
strafbaree feiten door garnizoenskrijgsraden een burger als lid van de krijgsraad
vermeld.. Het genoemde judicium mixtum blijkt dus inderdaad slechts betrekkingg te hebben gehad op civielrechtelijke procedures. Een voorbeeld van zo'n
gemengdee rechtbank vinden we vermeld in een Reglement van 2 juni 1786
voorr het garnizoen te Maastricht, zoals opgesteld door de goeverneur Frederijc
landgraaff van Hessen. Daarin heet het, dat op het stadhuis een 'Geregtsbank'
zall vergaderen bestaande uit twee kapiteins en twee leden van de magistraat,
"omm daar in alle moeilijkheden, of disputen tusschen Militairen en Borgers
ontstaandee over huis-huur, huur-cedullen, wanbetalinge van dien, of & finaal
tee oordelen en af te doen" (art. XXXII).42

III.2.2.. De gerigts scholt en het krijgsgerecht in Groningen
Oorspronkelijkk was de militaire strafrechtspleging een regimentsaangelegenheid;; aan elk regiment was daarom een "gerigts scholt" toegevoegd.43 Diens
functiee kwam enigszins overeen met die van de schout in de burgerlijke
strafrechtspleging,, omdat hij voorzitter van de krijgsraad was — zoals de
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schoutt voorzitter van de vergadering van schepenen was — en de vervolging
vann de verdachte initieerde. Het verschil met de positie van de schout lag
hierin,, dat de schout niet meestemde over de inhoud van het vonnis, terwijl de
gerigtss scholt in militaire criminele zaken als president aan de deliberaties
deelnam,, de stemadviezen verzamelde en vervolgens een "votum decisivum"
(eenn "beslissende stem") uitoefende.44
Inn de provincie van Stad en Lande (de stad Groningen en omliggend
land)) was de rechtspraak over militairen grotendeels in handen van het Provinciaall krijgsgericht en geregeld bij "Ordonnantie op de forme van procederen
inn civile ende criminele saeken voor het crijchsgerecht binnen Groeningen",
vann de gewestelijke Staten van september 1627. Volgens de procesorde bestond
ditt Provinciaal krijgsgericht uit een gerigts scholt als president, twee assessoren,, een secretaris en een weibel (deurwaarder).4:>16 In die samenstelling
behandeldee dit college uitsluitend privaatrechtelijke zaken. Voor alle criminele
zakenn door militairen gepleegd werd een krijgsraad gevormd uit leden van dit
gericht,, aangevuld met een twaalftal hogere en lagere officieren, bij schaarste
aangevuldd met onderofficieren. Van deze krijgsraad was geen appèl mogelijk.
Dee Staten van Stad en Lande verleenden evenwel elk jaar aan de Gedeputeerde
Statenn het recht tot "het verligten en verzwaren van criminele militaire
sententien".46 6
Inn 1731 is sprake van een gerigts scholt in Groningen over wiens taak
eenn geschil ontstond. Het betrof hier een klacht van de kolonel De Heuqueville
vann het regiment van luitenant-generaal Van Rechteren over de gerigts scholt
Jacobb van Swinderen, die zonder het rooster in acht te nemen een krijgsraad
hadd bijeengeroepen en wilde presideren. In een resolutie van de Raad van
State,, in antwoord op een missive van de kolonel, ging de Raad van State niet
accoordd met het negeren van het rooster, doch erkende hij het recht van de
gerigtss scholt om op te treden als president. In deze resolutie wordt gesproken
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vann de gerigts scholt als van een "officier voorsien met een Generaliteits
Commissie"" (aanstelling door de Generaliteit), en in Generaliteitseed, krachtens
welkee Commissie hij "bevoegt en gehouden is in het Krygsgerigt te praesideeren".. De klagende kolonel in het geschil werd vermaand om "geen swarigheden
tee maken" tegen het presideren door de gerigts scholt "volgens instructie van
dee Heeren Staaten van Stad en Lande van 1635, gerenoveert in 1700. "47 Uit
dee klacht van de kolonel blijkt, dat de betreffende kolonel onbekend was met
dee figuur en bevoegdheden van de gerigts scholt, omdat hij die in garnizoensstedenn in de andere provincies niet zal hebben aangetroffen.
Dee hierboven genoemde Groningse ordonnantie van 1627 bleef geldig
tott aan het — krachtens volmacht van de Staten — door de stadhouder
vastgesteldee Reglement Reformatoir van 1749,48 toen ingevolge de artikelen
299 en 34 van dat Reglement het Provinciaal krijgsgericht en de daaraan
gerelateerdee krijgsraad opgeheven werden en krijgsraad werd gehouden door
uitsluitendd officieren over alle zaken (geschillen en delicten) van militairen.
Daarinn en in de daaruit voortvloeiende versterkte invloed en positie van
officierenn in het juridisch proces is duidelijk de hand te herkennen van de
inmiddelss tot erfstadhouder benoemde Willem IV. Bij de neergang van de
stadhouderlijkee invloed werd op aandrang van de stad Groningen bij missive
vann de Raad van State van 17 maart 1784 aan de stedelijke magistratuur de
jurisdictiee over commune delicten toegekend zoals vroeger was bepaald bij de
—— hieronder nog nader te noemen — generaliteitsresolutie van 25 maart
1651.49 9
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III.2.3.. De gerigts scholt en het krijgsgerecht te Leeuwarden

Inn de "Voorreden" tot zijn De Judicio Militari, of Onderrigt over het houden
vanvan Krygs-raad (1762) zegt Van Hasselt zijn verhandeling te hebben willen
beperkenn tot de garnizoenen van de staat der Verenigde Nederlanden, "want
hoee het te Velde hier mede toegaat, raakt den hogen Krygsraad" en daarvan
zegtt hij weinig te weten. Ook het garnizoen van Leeuwarden zegt hij te hebben
willenn uitsluiten, omdat dat garnizoen een bijzondere krijgsraad had. Deze
behandeldee civiele zowel als criminele zaken. In civiele zaken bestond dit
gerechtt — zo meldde Van Hasselt met een citaat uit Hubers Heedensdaegse
RechtsgeleertheytRechtsgeleertheyt (1686) — uit de gerigts scholt met twee assessoren
vann een sententie was mogelijk bij de Heren Gedeputeerden. In criminele zaken
bestondd dit gerecht mede uit officieren, op convocatie van de gerigts scholt.
Appèll was dan niet mogelijk. Het aantal hier op te roepen officieren, zegt Van
Hasselt,, was ter beoordeling van de gerigts scholt. Het Hof van Friesland en
dezee bijzondere krijgsraad in Leeuwarden spraken "bij praeventie" recht, dat
will zeggen dat de instantie (het burgerlijke of het militaire gerecht) waarbij een
commuunn delict van een militair in Leeuwarden het eerst werd aangebracht, de
bevoegdheidd had om over dat delict uitspraak te doen.50
Inn de Instructie van Gedeputeerde Staten van Friesland voor de gerechts
scholtes,, assessoren en de secretaris van het Friese regiment van 23 december
16088 moesten volgens artikel 6 de gerigts scholt en de assessoren gedogen, dat
dee soldaat die buiten zijn garnizoen of buiten het veldleger door een plaatselijk
gerechtt was gearresteerd om een commuun (dus niet-militair) delict, gestraft
werdd door de rechter ter plaatse, indien deze instantie bezwaar maakte tegen
hett overgeven van de delinquent aan de krijgsraad.51 In tegenstelling tot de
gerigtss scholt in Groningen, die volgens het genoemde reglement van 1627 een
beslissendee stem had, mocht de gerigs scholt in Friesland volgens artikel 4 van
dee Instructie van 1608 niet meestemmen.
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Opp voorstel van de stadhouder (missive d.d. 13 februari 1775) heeft
Frieslandd de bijzondere krijgsraad van het Fries-Nassause Regiment op 24
februarii 1775 opgeheven teneinde "de Militaire Justitie te stellen op sulk een
onkostelykenn voet, als in andere Provinciën in het Ressort van de Generaliteit
gebruikelykk is".52 In dat kader zou de manier van procederen voor het opgehevenn krijgsgerecht plaats maken voor de aanmerkelijk kortere procedure die
inn de andere provincies gebruikelijk was. Zo zouden officieren die de proceduree in andere garnizoenen gewoon waren bij overplaatsing naar Friesland ook
niett meer "door de veranderinge in de behandelinge van zaaken in verwarringe
geraken".53 3
Ookk bij het Fries-Nassause Regiment in Leeuwarden werd nu de garnizoenskrijgsraadd ingevoerd. De bedieningen van gerigts scholt en assessor warenn al sedert enige tijd vacant, en met het oog op deze wijziging had de stadhouderr deze functies niet opnieuw begeven.54 Het overige, nu overtollige personeell van het krijgsgerecht werd volledig behoud van inkomen toegezegd.55
Hett lijkt erop, dat Van Hasselt niet bekend was met de afschaffing van de
bijzonderee krijgsraad van het Fries-Nassause Regiment, inclusief de gerigts
scholt,, toen hij in 1776, een jaar na die afschaffing, zijn Onderricht in
gewijzigdee vorm weer publiceerde, en de opmerkingen over de gerigts scholt
ongewijzigdd uit de eerste uitgave (1762) overnam.56

III.2.4.. Het ontbreken van de gerigts scholt elders in de Republiek
Inn de onderzochte dossiers uit Brabant, Utrecht en Holland komt men de
gerigtss scholt nergens tegen. Het consequent ontbreken van enig teken van
aanwezigheidd van zo'n functionaris in dit materiaal wijst erop dat de garni-
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zoenskrijgsradenn in de achttiende eeuw in de overige provincies de taak van
convocerenn vervuld zagen door de vestingcommandant of door de auditeurmilitair,, in opdracht van de vestingcommandant. Ook De Graaff vermeldt, dat
dee militaire strafrechtspleging in eerste instantie een garnizoensaangelegenheid
wass geworden, waarvoor de commanderende officier verantwoordelijk was. Hij
benoemdee de president en de leden van de krijgsraad uit de onder zijn bevel
staandee officieren.57 In een resolutie van de Raad van State uit 1735 staat, dat
"hett convoceeren van een Krygsraad het werk is van den Commandeur". Die
resolutiee nam Van Hasselt onder Bijlage D op in zijn De Judicio Militari / Onderder rigt {\162).

III.2.5.. Legerkorpsen met een eigen jurisdictie
Dee militaire garnizoensrechtspraak kende wel een paar blijvende uitzonderingen.. Buitenlandse legerkorpsen, zoals de Zwitserse en Schotse, hadden een
eigenn jurisdictie, zoals ook de Gardekorpsen te Voet en te Paard: die hadden
eenn eigen auditeur-militair; de leden van de krijgsraad werden vanuit het corps
benoemd.. Gardetroepen waren oudtijds reeds als persoonlijke lijfwacht van de
Vorstt in dienst als behorend bij "la Maison du Roy", of "Trouppen van des
Koninghss Huis". De semi-monarchale pretentie van de stadhouders werd door
dee gardetroepen bevestigd. Ook na het overlijden van Willem III werden de
gardetroepenn in VGravenhage gehandhaafd als Gardes van den Staat. Wanneer
inn 's-Gravenhage militairen moesten worden berecht die niet tot de regimenten
mett eigen jurisdictie behoorden, fungeerde de Hoge Krijgsraad als garnizoenskrijgsraad.. Daarover hieronder (III.3) meer.

III.2.6.. De auditeur-militair
Eenn zeer belangrijke figuur in de garnizoensstrafrechtspleging was de auditeurmilitair.. De auditeur werd in de eerste helft van de achttiende eeuw benoemd

Dee Graaff, De militair-rechterlijke organisatie, 11.
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doorr de Raad van State, zoals deze Raad al deed tijdens de opstand.58 Na de
verheffingg van Willem IV werd de aanstelling van de auditeur-militair door de
Raadd van State verricht, "gezien hebbende de Acte van Zijne Hoogheid, den
Heeree Prince van Orange en Nassau, Erfstadhouder, Capitein en Admiraal
Generaall der Vereenigde Nederlanden",59 waaruit de verschuiving van bevoegdhedenn ten aanzien van benoemingen van functionarissen voor de militaire
justitiee blijkt.
Dee auditeur had weliswaar geen militaire rang, doch praktijk en usance
steldenn de auditeur in rang gelijk aan een kapitein. Zijn verplichting binnen het
garnizoenn domicilie te houden werd door Van Hasselt onderstreept met een
verwijzingg naar artikel 8 van de Criminele Ordonnantiën van Philips II van
1570,, waarin "alle officiers, justiciers oft rechters gehouden worden te
resideren,, ende hun staten persoenelycken te bedienen".60 De voornaamste
taakk van de auditeur was die van openbaar aanklager. Hij stelde "Eisch en
Conclusie",, de gemotiveerde eis, ook wel Conclusie van Eisch genoemd. Door
zijnn prominente aanwezigheid in de militaire strafrechtspleging kan men
gemakkelijkk de vergissing maken hem als een lid van de krijgsraad te zien. Dat
wass hij echter niet. De processen-verbaal van de krijgsraadvergaderingen zijn
duidelijkk in het niet-noemen van zijn naam wanneer wordt vermeld dat de
krijgsraadd wordt geopend "in aanwezigheid van de officieren...", waarna de
zevenn leden met rang, naam en voornaam of-letter worden aangeduid. Ook in
dee notulen van de "deliberatièn" worden, zij het summier en lang niet altijd,
slechtss de opvattingen van de zeven rechtdoende militairen in de notulering
weergegeven.. Het lijdt echter geen twijfel dat de auditeur een aandeel kon
hebbenn in het door de krijgsraad gevoerde overleg als "een persoon die den
militairenn Richter tot het exerceren van de jurisdictie en het dirigeren van het
process wordt geadjugeert". Deze bevoegdheid om zich in de rechtsgang te mengenn was namelijk officieel vastgelegd in de "Instructie voor de auditeurs-
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militairr in de frontiersteden van 16 juni 1600",61 en nogmaals bekrachtigd in
eenn resolutie van de Raad van State uit 1753.62 Daarin werd gesteld, dat de
auditeurr de aanklacht opstelt (art. 2), de verhoren leidt en tijdens het beraad
vann de krijgsraad advies geeft (art. 4). Als secretaris maakt hij de stukken op
enn tekent deze ter ordonnantie (= op last) van de krijgsraad. Het aandeel in de
rechtsgangg van de auditeur-militair mocht dan wel aanzienlijk zijn, formeel
aandeell in het wijzen van vonnis had de auditeur echter niet. In die beslissingsfasee scheidden zich de "staande" en "zittende" magistratuur.
Werdenn de leden van de krijgsraad volgens rooster uit de garnizoensofficierenn — juridisch rijp of groen — aangewezen, voor de auditeur-militair
werdenn andere maatstaven aangelegd alvorens hij tot deze taak geroepen werd.
Dee Raad van State had in een resolutie van 13 mei 1724 deze materie officieel
geregeld.633 De auditeursplaatsen werden in drie klassen verdeeld en de loting
overr de ambtsaanstellingen beperkte zich tot te goeder naam en faam bekend
staandee practizijns (juristen of notarissen die geen academische scholing
hadden)) boven vijfentwintig jaar. In 1742 werden deze criteria zodanig
gewijzigdd dat nu de auditeursplaatsen in de frontiersteden in twee klassen
verdeeldd werden; met een minimumleeftijd van tweeëntwintig jaar moesten
echterr de sollicitanten voor de eerste klasse gepromoveerde rechtsgeleerden zijn
enn voor de tweede klasse nam men genoegen met een practizijn.64 De
auditeur-militairr steunde bij de uitoefening van zijn functie dus op zijn
juridischee kennis èn meestentijds op zijn ervaring. Zo zien we bijvoorbeeld in
17477 J. Overgoor in Brielle optreden in deze kwaliteit. In 1767 zat hij er nog.
Bijj de krijgsraad in 's-Gravenhage stuit men langdurig op de naam van H.
Thesingh.. In Hellevoetsluis is het niet veel anders geweest: daar was lange tijd
Vann Wageningen in die functie te vinden.65 De functie van auditeur-militair
werdd in een resolutie van 1718 onverenigbaar verklaard met die van schepen,
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vann regent en van andere officianten.66 Volgens een resolutie van de Raad van
Statee van 12 april 1728 waren auditeurs in hun eigen zaken onderworpen aan
dee rechtsmacht van de Raad.67
Eenn vast salaris genoot de auditeur-militair niet, maar hij kreeg wel een
zekeree vergoeding per compagnie uit de compagnieskas, en de rest van zijn
stoffelijkee noden kon hij verlichten door het uitgeven van verlofpassen en het
inn rekening brengen van het vaak omvangrijke schrijfwerk, dat hij als secretaris
verrichttee wanneer de krijgsraad was bijeengeroepen. Dat hij daarmee "naar
zichh toe" schreef zou misschien kunnen blijken uit de ongelofelijk wijdlopige
opstellen,, die uit zijn pen vloeiden, waarbij er in elk de casus betreffend
documentt wel voor werd gewaakt, dat niet kortheidshalve naar een vorig verslagg in het dossier werd verwezen (waarvoor ampel gelegenheid was) doch voluitt het gehele relaas werd herhaald. Wat de formulering en redactie betrof zou
bedachtt kunnen worden dat een achttiende-eeuwse scribent gewoonlijk niet
zuinigg was met bolstaand proza. Met dat al werd per bladzijde een schelling en
perr bladzijde kopie de helft (drie stuivers) in rekening gebracht. Ook andere
handelingenn binnen zijn functie-uitoefening waren van een prijskaartje
voorzien.688 De kosten die de auditeur-militair in rekening kon brengen konden
somss oplopen tot voor die tijd aanzienlijke bedragen. Een voortvluchtige
officier,, verdacht van manslag kreeg een rekening gepresenteerd die er mocht
zijn.. De declaratie van 26 januari 1749 betrof leges, jura, salaris en verschot
vann W.A. de Greve, auditeur-militair te Grave, die als aanklager wegens
manslagg optrad tegen de sous-lieutenant Wichert van der Plaat, voortvluchtige,
ingedaagdee en beklaagde. Het inwinnen van inlichtingen over de dader bij het
slachtofferr kostte f. 1:16;-; het verzoek aan officieren verhoren in te zetten
overr de gekwetste: f. 1:12:-.69 Ook een gesprek met de commandant leverde
eenn kostenpost op van f. 1:16:-, enz., enz., enz.; 15 bladzijden beschrijving
vann activiteiten met de daarbij behorende financiële vergoeding in deze ene
verstekzaak.. Het totaal van de rekening bedroeg tenslotte f. 525:6:14 (525
gulden,, 6 stuivers, 14 penningen).
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GPB VII, 458.
Van Hasselt, Onderricht (1776), 237, bijlage L; DJM/Onderrigt (1762), 285, bijlage
N. .
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De prijslijst is te vinden in Van Hasselt, DJM/Onderrigt (1762), 283, bijlage M.
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De gekwetste was aan zijn verwondingen overleden.
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Uitt de ter beschikking staande gegevens blijkt verder, dat de souslieutenantt bij verstek op 27 mei 1749 werd veroordeeld,70 en op 27 april 1752
eenn pardon uit Den Haag heeft gekregen. In de verzameling Acten van pardon
vann de griffier van de Hoge Krijgsraad van L.L. van Reenen is dit pardon
terugg te vinden.71 Het blijkt dat de vader van de sous-lieutenant het request
voorr pardon heeft opgesteld en daarbij niet heeft vergeten zijn functie van
advocaat-fiscaall bij de Hoge Krijgsraad te vermelden. De uiteindelijke rekening
vann de auditeur-militair werd gemodereerd tot f. 300. Dit bedrag werd door de
veroordeeldee sous-lieutenant in gedeelten betaald.72 Zoals in dit geval werd
verlofpass in bijna alle gevallen in een vonnis de betaling van "kosten en misen"
opgenomen. .
Alvorenss een eerste zitting van een krijgsraad bijeengeroepen werd, moest
vastgesteldd worden of daartoe voldoende aanleiding bestond.73 Wanneer een
militairr door zijn commanderende officier verdacht werd van een vergrijp,
moestt deze officier volgens art. 65 van de articulbrief de zaak schriftelijk in
handenn stellen van de garnizoenscommandant. Nalatigheid op dit punt kostte
dee officier een schorsing van drie maanden.74 Pas na de "preliminaire
informatien"" mocht de auditeur adviseren tot het houden van een krijgsraad. In
hett provoosthuis werden de verdachte een of meer verhoren afgenomen door
dee auditeur-militair en twee daartoe aangewezen commissarissen. Hoewel
hieroverr geen dwingend voorschrift bestond, werden hiervoor doorgaans twee
inn rang laagste officieren aangewezen van de zeven officieren, die volgens het
roosterr aan de beurt waren. Bij de berechting van minderen kwam dat neer op
hett aanwijzen van twee vaandrigs. Deze gang van zaken blijkt de regel te zijn
geweest,, getuige een reeks van strafzaken uit verschillende garnizoenen. Van
Hasseltt had hierover een eigen opvatting. Hij putte waarschijnlijk uit zijn
ervaringg toen hij opmerkte, dat "bij de krijgsraden alhier [te Arnhem] de twee
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RA Noord-Brabant, 013.01 inv. nr. 68, strafdossier Van der Plaat.
ARA 1.01.45 inv. nr. 280, acte van pardon, fol. 125 Van der Plaat; de advocaatfiscaall was de aanklager bij de Hoge krijgsraad.
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RA Noord-Brabant, 013.01 inv. nr. 70, Declaratie van leges enz. W.A. de Greve.
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Reglement Garnizoen Breda (volgens De Graaff aanwezig Bibliotheek van het
Ministeriee van Oorlog IA 1876/2; aldaar niet gevonden). Transcriptie in coll. De
Graaff,, 94A, 23 aug. 1742.
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Art. 65 Articulbrief, hierboven geciteerd in § III.2.1. Vgl. hieronder, bijlage I.
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oudstenn daartoe worden genomineerd, hetgeen ik ook beter oordeel".75 Een
naderee verklaring voor zijn opvatting geeft Van Hasselt echter niet. Het is niet
onwaarschijnlijkk dat Van Hasselt als auditeur-militair bij de keuze van de twee
commissarissenn zijn invloed heeft doen gelden. Zou zijn voorkeur zijn
ingegevenn door de dominerende positie van twee oudere en hogere officieren
tegenoverr de gedetineerde bij de verhoren, zodat door de uitgeoefende druk
eerderr een bekentenis mocht worden verwacht? Die voorkeur is misschien ook
ingegevenn door de overweging, dat oudere officieren meer ervaring hadden.
Dee commissarissen, die door het afnemen van het eerste verhoor met
dee verdachte en met het delict bekend waren moesten hierover zwijgen. Ook,
off juist door hun betrokkenheid bij de verhoren, werden zij als leden van de
krijgsraadd benoemd, wanneer was besloten over het delict krijgsraad te houden.
Dee taak van deze commissarissen was drieërlei. Tezamen met de auditeur-militairr namen zij de verhoren, "de informatien", af. Meer dan één verhoor was
somss noodzakelijk. Ook getuigen moesten door dit drietal worden verhoord.
Alss leden namen zij vervolgens deel aan de krijgsraad. Wanneer het vonnis was
uitgesprokenn waren deze commissarissen verplicht de uitvoering daarvan bij te
wonen.. In de gevallen, waarbij een lijfstraf werd opgelegd bepaalden zij ook
dikwijlss "op de plaats, alwaar men gewoon is justitie te doen" de hoogte van
dee strafmaat, nl. wanneer in het vonnis wel de soort lijfstraf was vastgelegd,
dochh de omvang en duur werd overgelaten aan deze toch doorgaans juniore
officieren.. Spitsroeden lopen, door de cordons76 lopen of andere lijfstraffen,
diee voor variatie in duur of heftigheid in aanmerking kwamen, werden dan bij
vonniss "ter discretie van commissarissen" gewezen, zoals dit bijvoorbeeld werd
bepaaldd in de sententie over Jacob Feets, die in 1735 voor de krijgsraad van
Briellee een diefstal met braak in een huis had bekend "buiten pyn en banden
vann yser", en veroordeeld werd om geleid te worden door de cordons van het
helee garnizoen, en zo dikwijls als de commissarissen zouden bepalen.77 Na de
executiee van een vonnis werden de commissarissen door de president steevast
bedanktt voor de moeite.
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Van Hasselt, Onderricht (1776), 159.
Cordons waren de draagriemen van de musketten.
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ARA 3.03.07.01 inv. nr. 18, strafdossier Jacob Feets.
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III.2.7.. Summiere vergelijking van militaire en burgerlijke strafrechtspraak k
Dee functie-inhoud van de dramatis personae bij een garnizoenskrijgsraad kwam
gedeeltelijkk overeen met die van de colleges voor de berechting van commune
delictenn in de verschillende gewesten. Maar er waren ook kenmerkende verschillen.. De aanwezigheid van een jurist in de persoon van de auditeur-militair
iss zonder twijfel bevorderlijk geweest voor de rechtsgang, hoewel in een enkel
gevall een te voorkomen juridisch ongelukje wel is gepasseerd.78 In een garnizoensstadd waar een krijgsraad aldus was toegerust met een (al dan niet academischh geschoolde) jurist als auditeur-militair kon een burgerlijk strafgeding
plaatsvinden,, waarbij de schout, baljuw of drossaard die de functie van aanklagerr vervulde soms wel, vaak niet juridisch geschoold was. De hoger opgeleidee schout liet ook dikwijls het werk over aan een vervanger en bovendien
wass geregeld sprake van corruptie en van het stelsel van compositie, het
afkopenn van verdere vervolging, die de burgerlijke strafrechtsgang vergiftigden.799 Werd in burgerlijke strafzaken in lichte gevallen geen voorlopige
hechteniss toegepast, in het militaire strafrecht daarentegen werd elke verdachte
inn hechtenis genomen en adviseerde de auditeur de commandant om tot
verwijzingg naar de krijgsraad over te gaan, naar aanleiding van de "preliminairee informatieh", het verhoor in wat we nu het vooronderzoek zouden noemen.
Dee schout, de aanklager, was bij vonniswijzing rechter in oude zin. Formeel
presideerdee hij de raad van schepenen — wisselend in aantal —, maar hij
oordeeldee niet mee. We zagen reeds dat de president van een krijgsraad niet
dee aanklager was en als lid van de raad niet alleen deelnam aan de besprekingen,, maar ook vonniste in overeenstemming met het meerderheidsstandpunt van
dee krijgsraad, waarbij ook zijn eigen stem meetelde. Het niet verplicht
inwinnenn van extern juridisch advies kwam overeen met wat gebruikelijk was
inn de burgerlijke strafrechtspleging in de Republiek. Militaire strafrechtspleging
inn eerste aanleg was in de achttiende eeuw gewoonlijk een juridisch overzichtelijkee zaak, die eindigde met een vonnis dat in kracht van gewijsde ging. De
Hogee Krijgsraad behandelde in de achttiende eeuw de militaire strafrechtsple-
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Zoals in 1782 in een zaak te Hellevoetsluis die in het kader van de approbatieproceduree door stadhouder Willem V (en zijn juridische adviseur) werd herzien. ARA,
3.03.07.044 inv. nr. 20, strafdossier Kosijn, waarover hieronder § IV.2.4.
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Egmond, 'Fragmentatie, rechtsverscheidenheid en rechtsongelijkheid', 16 en noot 37.
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gingg in hoger beroep en was bovendien het forum privilegiatum voor officieren
bovenn de rang van kapitein. Daarenboven fungeerde de Hoge Krijgsraad in 'sGravenhagee als garnizoenskrijgsraad, zij het in de samenstelling en met de
werkwijzee van een garnizoenskrijgsraad. Nadat de Hoge Krijgsraad in 1783
werdd opgeheven, vielen deze verantwoordelijkheden toe aan de Raad van State.
Dee Hoge Krijgsraad was in zijn bevoegdheid tot het berechten van strafzaken
nogg meer dan de garnizoenskrijgsraden onderhevig aan de wisselingen in de
politiekee verhoudingen.

III.3.. Jurisdictie van de Hoge Krijgsraad en de garnizoenskrijgsraden
Dee geschiedenis van het bestaan van de Hoge Krijgsraad is voortdurend verbondenn geweest met de kwestie welke rechterlijke instantie competent was om
tee oordelen over delicten, die door militairen waren begaan. Dit verschil van
meningg over de juridische bevoegdheden, zowel die van de garnizoenskrijgsradenn als die van de Hoge Krijgsraad, kon vanaf het begin van de Republiek
bestaan,, omdat ook op dit punt onder het Ancien Régime niet zozeer de
geschrevenn regel de competentiegrenzen blijvend vastlegde, maar de machtsverhoudingenn de situatie van het ogenblik bepaalden. Het behandelen van de
competentiee van de Hoge Krijgsraad kan aan begrijpelijkheid winnen, wanneer
tegelijkk daarbij het twee eeuwen durende conflict over de bevoegdheid van de
krijgsradenn nader in ogenschouw wordt genomen.

III.3.1.. Ontstaan van de Hoge Krijgsraad
"Volgenss het geschreven Nederlandse recht berustte de berechting van de militairee delicten — in de engste zin — bij de Raad van State en bij organen
(krijgsradenn te velde) door die Raad in het leven geroepen en erkend. Maar de
werkelijkheidd was anders."80 Zo werden aanvankelijk ook gemene delicten en
civielee rechtszaken betreffende militairen door militaire rechters berecht.
Inn art. 10 van de Instructie voor de Raad van State van 18 augustus
15844 werd aan die Raad opgedragen over het krijgsvolk "te stellen, ende te

Fockemaa Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 25.
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onderhoudenn alle goede orde ende discipline, oock meede daar over straffe,
rechtt ende justitie te doen ende doen doen, sulcks sy bevinden sullen te behooren."811 Garnizoenskrijgsraden en krijgsraden te velde deden dus recht namens
dee Raad van State, en van hun beslissingen kon men in beroep gaan bij de
Raadd van State. Al spoedig na het afkondigen van de articulbrief van 1590 liet
prinss Maurits als kapitein-generaal zich alle militaire vonnissen toezenden. Bij
tijdd en wijle vernietigde hij vonnissen of zond hij de vonnissen ter herziening
terugg naar krijgsraden. Op deze wijze verhief prins Maurits zich tot een soort
beroepsinstantie.. Advies omtrent goedkeuring of herziening kreeg hij van zijn
staf,, de hem toegevoegde krijgsraad te velde, die zich ook ging ontfermen over
appèlzakenn van de garnizoenskrijgsraden in de frontiersteden.82 Wanneer er
geenn leger te velde was kreeg dit college 's-Gravenhage als vaste residentie,
werdd permanent en zetelde daar onder de naam van Grote of Hoge Krijgsraad
off van Krijgsraad nevens Zijne Excellentie.83 Daarmee betrad deze Hoge
Krijgsraadd het terrein van de Raad van State die hiertegen pas protesteerde,
toenn dit college zich de naam Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden
aanmat.844 Niettemin heeft de Hoge Krijgsraad de taak van de Raad van State
mett betrekking tot de militaire rechtspraak grotendeels overgenomen, en de
invloedd van de stadhouder heeft bewerkstelligd, dat de Raad van State zich dit
moestt laten welgevallen. Andere taken, die de Hoge Krijgsraad kreeg toebedeeldd naast het behandelen van genoemde appèls, waren het verstrekken van
adviess aan de kapitein-generaal over het bevestigen van de z.g. kapitale
sententiënn (de doodstraffen) die door de garnizoenskrijgsraden waren gewezen
enn het adviseren over het verlenen van pardon in grote strafzaken. Zowel de
bevestigingg van vonnissen (approbatie van sententie) als het recht van pardon
wass niet in de articulbrief geregeld en vormde een voorbeeld van de kracht van
vrijee rechtsvorming in het publiek recht, doch in het bijzonder in de militairrechterlijkee organisatie.85
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GPB V, 31; Van der Kemp, Magazijn van Stukken, III, 249.
Langemeyer, Aard en Junctie van het militaire tuchtrecht, 12.
ARA 1.10.29. inv. nr.1051, Extract commissieboek van Staten-Generaal.
Rollin Couquerque, "t Gedrocht', 190.
Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 25.
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III.3.2.. Militaire jurisdictie in het eerste Stadhouderloze Tijdperk (16501672) )
Tijdenss de stadhouderloze tijdperken (1650-1672, 1702-1747) bleek echter dat
dee Raad van State de hem oorspronkelijk toekomende bevoegdheid nimmer formeell had prijsgegeven; in die tijdvakken werd de Hoge Krijgsraad weer teruggedrongenn tot zijn oorspronkelijke taak van krijgsraad te velde en eiste de Raad
vann State daarbuiten voor zich de volle militaire rechtsmacht op.86 Simon van
Slingelandtt bracht later het gevoelen van velen onder woorden toen hij opmerkte,, dat, hoe de feiten ook waren met betrekking tot de instelling der krijgsraden,, het wel vast stond, dat de Hoge Krijgsraad oorspronkelijk niet anders was
dann een krijgsraad te velde.87
Tussenn 1650 en 1672 fungeerde slechts een Hoge Krijgsraad bij een
legerr te velde tijdens een militaire expeditie. Zijn bevoegdheden werden sterk
beperkt.. Het besluit daartoe was genomen tijdens de Grote Vergadering in
1651.. Het onverwachte overlijden van stadhouder Willem II in 1650 werd door
dee Hol-landse regenten aangegrepen om deze vergadering bijeen te roepen. Vijf
gewestenn waren van oordeel dat de functie van stadhouder niet noodzakelijk
wass en benoemden dus geen opvolger. Het kapitein-generaal schap bleef daarmeee ook onvervuld. De directe bemoeienis met de militaire strafrechtspleging
diee de stadhouder had gehad viel weg. Krijgsraden, geformeerd bij het samentrekkenn van het leger, mochten voortaan alleen kennis nemen van strafbare
feitenn die binnen legerverband zouden worden gepleegd. De door militairen
buitenn het legerverband gepleegde commune delicten kwamen ter competentie
vann de lokale burgerlijke gerechten van de garnizoenssteden, die "stem in staat"
hadden.. Dit werd geregeld in een resolutie van de Staten-Generaal (in dit geval
dee Grote Vergadering) van 24 maart 1651. De commandanten waren alleen
competentt krijgsraad te houden over delicten die gepleegd werden tijdens een
veldtocht:: overlopen naar de vijand, desertie, het zich aanmelden bij een andere
compagniee zonder verlof daartoe, en delicten gepleegd tussen militairen
onderling.. Zij waren niet bevoegd over andere zaken, hetzij crimineel of civiel
krijgsraadd te houden: die zouden onder de burgerlijke strafrechter vallen.88
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De Graaff, Militair-rechterlijke organisatie, 13.
Simon van Slingelandt, Staatkundige Geschriften, III, 233.
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III.3.3.. Herstel van de Hoge Krijgsraad onder stadhouder en kapitein-generaall Willem III (1672)
Stadhouderr Willem III herstelde bij zijn aantreden als kapitein-generaal in 1672
dee Hoge Krijgsraad in zijn oudere vorm, mede omdat hij de behoefte inzag van
eenn snel en efficiënt opererende militaire justitie te velde tijdens de vele
veldtochtenn die in de zeventiende eeuw zijn ondernomen. Wanneer de wapenen
rusttenn (en dat was niet dikwijls) zetelde de Hoge Krijgsraad — zoals gezegd
—— in 's-Gravenhage, naast de stadhouder, die zich overigens zeer waarschijnlijkk ook als hoofd van de militaire justitie heeft beschouwd.
Alss president van de Hoge Krijgsraad fungeerde doorgaans een
opperofficierr die praktisch voor het leven was benoemd. De overige acht leden
vann dit rechtscollege waren alle officieren met tenminste een hoofdofficiersrang.899 Toen eind 1747 erfstadhouder Willem IV ook de acht gewone leden
vann de Hoge Krijgsraad voor het leven benoemde, bestond de Hoge Krijgsraad
opp dat moment volgens het commissieboek van de Staten-Generaal uit luitenantgeneraall der infanterie Roeland van Kinschot als president,90 twee generaalmajoorss en zes kolonels. Omdat, zoals reeds werd gezegd in de paragraaf over
dee garnizoenskrijgsraden,91 een militair niet mocht worden berecht door leden
vann een krijgsraad, die in rang lager waren dan de verdachte, werden hoofdenn opperofficieren in eerste aanleg berecht door de Hoge Krijgsraad, en tijdens
hett Tweede Stadhouder loze Tijdperk door de Raad van State. De openbaar
aanklagerr was de advocaat-fiscaal van de Generaliteit, die als zodanig bij de
Hogee Krijgsraad en bij de Raad van State optrad. Deze functie werd vanzelfsprekendd door een jurist vervuld. De Staten-Generaal hadden de advocaatfiscaall in 1602, toen Meester Dirck van Berckel deze functie aanvaardde, van
eenn Instructie voorzien. Tevens had de Hoge Krijgsraad een eigen griffier,
somss zelfs twee, in tegenstelling tot de garnizoenskrijgsraden, waar de
auditeur-militairr voor deze werkzaamheden verantwoordelijk was. Op de
begrotingg van de Hoge Krijgsraad stonden vanaf 1748 ook de provoosten,
artsenn en ziekenbezoekers van de garnizoenen te Maastricht, Breda, 's
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Subalterne officieren zijn de officieren tot en met de rang van kapitein. Hoofdofficierenn hebben de hogere rang tot aan kolonel. Vanaf de rangen hoger dan kolonel zijn
hethet opperofficieren.
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Hertogenbosch,, Bergen op Zoom, Coevorden en de barrièrevesting Doornik.92
Datt waren de garnizoenssteden, waar in dat jaar op last van de Staten-Generaal
ruimtee in de provoosthuizen moest worden gemaakt om de tot dwangarbeid aan
dee fortificaties veroordeelde deserteurs te huisvesten.93 Behalve de taken, die
dee Hoge Krijgsraad van voor 1651 had verricht, werden door deze opnieuw in
hett leven geroepen Hoge Krijgsraad ook militaire strafzaken behandeld die door
dee subalterne krijgsraden te lang slepend werden gehouden. Ook vindt men in
dee archieven appèl-zaken van delinquenten, die niet op "confessie" waren
veroordeeldd en met het vonnis geen vrede hadden.94
Watt het tere punt betrof van de jurisdictie van de Hoge Krijgsraad over
communee delicten had stadhouder Willem III een rus sens tandpunt ingenomen
tussenn enerzijds het besluit van de Staten-Generaal (Grote Vergadering) van 24
maartt 1651 en anderzijds dat wat hemzelf voor ogen stond en wat hij dan ook
opp 27 oktober 1700 verordineerde.95 In een in copie bewaard gebleven brief
vann 19 mei 1675 van de stadhouder aan het Hof van Holland staat, dat moest
wordenn vastgelegd dat geen burgers of magistraatspersonen konden worden
gedaagdd voor een krijgsraad in civiele of criminele rechtszaken, tenzij het een
militairr delict betrof. En wanneer een militair een gemeen delict pleegde jegens
eenn burger, dan zal dit delict worden berecht door de burgerlijke of militaire
rechterr en wel door die rechterlijke instantie waar de zaak het eerst wordt
aangebracht.. Militaire rechters mogen daaromtrent geen bezwaar maken bij een
burgerlijkee rechter, tenzij blijkt, dat het gepleegde delict een militair delict was.
Inn de brief was sprake van competentie van de burgerlijke of militaire rechter
diee het eerst heeft "geprevenieert". Duels tussen burgers en militairen behoordenn ook door de "ordinaris", dus burgerlijke, rechter te worden behandeld.96
Dezee competentieregeling had tevens betrekking op de garnizoenskrijgsraden.
Dee reden voor deze competentieregeling kwam 74 jaar later aan het
licht.. Erfstadhouder Willem IV noemde toen pure toegevendheid als reden. De
waarheidd was natuurlijk, dat er voorlopig niet meer in zat dan de voorgestelde
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ARA 1.01.45, archieven Hoge - en Zeekrijgsraden, begroting Hoge Krijgsraad.
Deze "straffe met de Kruiwagen" zal uitgebreider aan de orde komen in § V.l.6.
944
Rollin Couquerque, "t Gedrocht', 158-162.
955
Zie daarover respectievelijk hierboven § III.3.2 en hieronder § III.3.4.
966
ARA, Familiearchief Fagel, 1.10.29. inv. nr. 1051, gedrukte tekst van de brief d.d.
199 mei 1675 van Willem III aan het Hof van Holland (vgl. hieronder, noot 101).
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agUWJ,ïCommatiaéörnfenn Krygsraaden indiftinflclijk* dat [y voort^^SSSiinn allc;faakeny fpefteerende te haarer kennis, foo crimineele als
ftflWerfeftflWerfe ;> regt:döeh' Too als fy Tullen oordeelen in goede juüitie tè bejboöreafsfondepp haar VonnilTen te fenden om approbatie, ats flryfOfgirr tnetitEervbud <gebruik en met de gewooné wys vnn regtspleess niet te min het middeï van appel in alle faakenn die appellabel zyn na de gemeene regren , en is op het fluk
!! de pardonnen en gratiën geen rcfolutie gevallen.

GopièGopiè van een Brief van
fyncfync Hoogheid naaderhand Koninovanvan Groot-Brittannien ,glorieufergedagtenijfedagtenijfe , van den IC) Mej
l6j^
aanaan bet Hof van Holland.
EdeleEdele 3 Erentfefie 3 6/V.
;EE tyd Ons voor het jegenwoordige niet toehatende met
UU Ed. in het lange en breede te confereeren over het
differentt dat althans meenigmaal voorvalt over de jurisdictiee van de ordinaris Regter in Burgerlijke en Militaire
faaken,, foo wel ten aanlïen van het civiel als crimineel.
Sooo hebben Wy geoordeeld dat by provide , en tot dat Wy met
UU Ed. diesaangaande naader fouden hebben gedeliberccrt, foude konrienn werden valtgefteld , dat gecnc Politique of Burgerlijke Perfoohenn nog in civile of crimineele faaken fouden konnen werden geConvenieertt of aangefprooken voor den Krygsraad , ten waare de
voornoemdee crimineele faaken foodanigen Militairen delict impliceerdenn en met fig bragten , dat alleen tot kenniffe van de Krygsraad
foudee behooren te fpecteeren , dat in civile faaken alle Politique of
Burgerlijkee Perfoonen, iets te eillchen hebbende van Militaire Perfoonenn haare actie fouden moogen inftitueeren voor den ordinaris
civilenn Regter, en dat de Militairen haar aldaar fouden moeten verantwoorden,, dat twee Militaire over civile faaken elk van den anderenn te eifTchen hebbende fulks meede fouden moeten doen voor
denn ordinaris civilen Regter , maar foo wanneer Militairen eenige
qüeitiee fouden moogen hebben over haare Soldy ofGagie dat het felve
foudee behooren te werden getermineert voor den geenen die van
oudss daar toe zyn gequalifkeert geweeft , en foo wanneer eenige
Militairenn fouden moogen koomen te begaan eenige delicten , die
menn noemt gemeene delicten, dat daar omtrent preventie foo voor
denn Burgerlijken als Militairen Regter behoorde plaatfe te hebben ,'
fooo wanneer die delicten zyn begaan aan, of ontrent, Burgerlijke
Perfoonenn of haare Goederen, en Familien , in voegen dat den Regterr het fy Burgerlijk het fy Militair die eerft foude moogen hebben
geprevenieertt competent foude behooren te weefen , foo nogtans
datdat den Militairen Regter nooit tegens Politique of Burgerlijke Perfoonenn foude moogen procedeeren , uiigenoomen. alleen in delicten
diee als voorfchreevc is gantlch en ten eenemaal Militair fouden weefen.. Dat ook foo wanneer in materie van duel foude moogen voorvallenn tutTchen een Militair en Burgerlijk Perlbon de regtspleeging
CC
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overr de Burgerlijke PerfooD voor den órdinaris Regter foude behoorenn te werden voltrokken, maar foo wanneer queftie in het crimineell foude moogen voorvallen tuflehen twee Militairen, fonder dac
Burgerlijkee Perfoonen daar mecde fouden weefen geinterefleert, of
overr deliclen , die by den Regter genoemt en gehouden worden
voorr Militair, dat als dan de judicature daar over alleen foude behoorenn te cornpeteeren aan den Militairen Regter:.
Wyy hebben geoordeeld dat deefe Onfe goede meiniDg foude kouttentten dienen om by provifie , en tot dat wy naader met U E. hier
oyerr louden hebben gcdelibereert, weg te neemen de verfchillen
diee in diergehjke faakqn foudeq konnen voorvallen, en vertrouwendee dat dit met UE. goede intentie fal accordeeren. Sullen Wy
U E .. het voorfchrecve overlaaten en recommandeeren, de diffcrentenn by provifie als vooren daar na te fullen reguleeren, en Ons hier
toee vcrlaatende, bcveelen Wy U E . hier mcede

Afb.. 7: Copie van een brief d.d. 19 mei 1675 van stadhouder Willem III aan
hett Hof van Holland, de militaire jurisdictie betreffende, zoals gedrukt in de
Memorie,Memorie, dienende tot informatie op het stuk van de Militaire Justitie,
specialijkspecialijk van den Hoog en Krygsraad (1703), p. 9-10.
(ARA(ARA 1.10.29 inv. nr. 1051, nr. 2).
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regelingg van 1675. In een brief van 25 maart 1749, waarin Willem IV over zijn
zienswijzee en beslissingen ten aanzien van de militaire jurisdictie in het krijt
tradd tegen de "Raeden, &c. des Furstendoms Gelre en Graafschap Zutphen",
betrokk hij de missive van 19 mei 1675 in zijn discours en zei hij hierover dat
zijnn voorganger prins Willem III al kort na diens aanstelling had geprobeerd
hett functioneren van de militaire justitie op de oude manier (te weten die van
prinss Maurits) weer in te voeren. Maar hierover waren intussen door sommige
provinciess daaraan tegengestelde wetten en resoluties uitgevaardigd, die nog
verss in het geheugen lagen. Omdat het voornemen van de Prins daarom nogal
watt tegenstribbelen had ontmoet, had hij uit pure toegevendheid gemeend een
middenwegg te moeten inslaan.97 Tegenstribbelingen dus. De machtsverhoudingenn van het moment vonden ook in 1675 hun weerspiegeling in de verdeling
vann de justitiële bevoegdheden.

III.3.4.. Uitbreiding bevoegdheden van krijgsraden
Opp 27 oktober 1700 werd door stadhouder Willem III een "Summiere Instructie
voorr den Hoogen Kryghsrade der Vereenigde Nederlanden" uitgevaardigd.98
Dee politieke ontwikkelingen in Europa, waarbij de territoriale veiligheid van
dee Verenigde Nederlanden in de knel dreigde te komen leken een oorlog onvermijdelijkk te maken. Zaken de Hoge Krijgsraad betreffende moesten nu dus
dringendd geregeld worden in de zin die de prins voor ogen stond. De positie
vann de stadhouder was inmiddels zodanig, dat hij de in 1675 geschapen
toestandd in zijn voordeel kon veranderen. In die Summiere Instructie werd
onderr meer bepaald dat
"byy den Hoogen Kryghsrade in alle Criminele ende Civile saecken, soo
veell mogelyck is, sal worden gevolght ende geobserveert de maniere
vann procederen, soo voor den Rade van State als voor den Hove van
Justitiee in Hollandt gebruyckelyck, aghtervolgende de Instructien van
denselvenn Hove, geordonneert by den Keyser Karel in den jare 1531
voorr soo veel deselve als noch in usantie mogten wesen, sonder de

977

Van der Kemp, Magazijn van Stukken, IV, 281-287.
Van der Kemp, Magazijn van Stukken, II, 245-250; Recueil van verscheide placaaten
I,, nr. 83; GPB VIII, 838.
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saeckenn met onnodige termynen of delayen op te houden, maer ter
contrariee alles te dirigeren tot expeditie van de Justitie".99
Bijj klachten over de behandeling van strafzaken voor subalterne garnizoenskrijgsradenn (wegens vermeende partijdigheid of andere wettige redenen) moest
dee zaak door de Hoge Krijgsraad worden behandeld op dezelfde wijze zoals
voorr Raad van State en het Hof van Holland gebruikelijk was.100 Aan de
Hogee Krijgsraad werd het toezicht op de subalterne krijgsraden opgedragen met
betrekkingg tot de inachtneming van de wettelijke voorschriften en de gevolgde
procedure.. En aan het eind werd vastgelegd dat de Hoge en de subalterne
krijgsradenn zich strikt moesten houden aan de articulbrief, de placaten, de
rechtenn van deze landen "ende de verdere onse Ordres en Reglementen sonder
aenn yemandt (...) eenige de minste gratie, remissie, pardon, ofte faveur (die wy
privativelykk van alle anderen voor ons reserveren) te mogen bewysen of
verleenen,, op poene van daer over gecalangeert en gestraft te werden na
exigentiee van saken": w.g. William R[ex].101
Mett deze Instructie was nu ondubbelzinnig vastgelegd dat de criminele
jurisdictiee over militaire personen aan de Hoge Krijgsraad en aan de garnizoenskrijgsradenn toekwam, met inbegrip van de commune delicten. In de
laatstee zin in de Summiere Instructie veegde de stadhouder alle hiermee
strijdigee vroegere regelingen van tafel. Met de macht van de stadhouder
Willemm III leek de positie van de Hoge Krijgsraad nu gevestigd. Dit college
hadd zich kunnen ontwikkelen zonder overleg met de soevereine Staten, vanuit
dee semi-monarchale positie van de voorgaande stadhouders. In de Summiere
Instructiee van 1700 had de Hoge Krijgsraad nu zijn apogee gevonden. Dit zou
all spoedig — na het verscheiden van Willem III op 19 maart 1702 — weer
geheell anders worden.

Vann der Kemp, Magazijn van Stukken, II, 246.
In de voorrede van zijn Onderricht (1776) noemt Van Hasselt de krijgsraad te velde,
"alss rakende tot de Hogen Krijgsraad der Nederlanden." Hij zegt dat hem daarvan
weinigg bekend is. Hij beperkte zich expliciet in zijn Onderricht (1776) tot de krijgsradenn in de garnizoenen. Door zijn ervaring als auditeur-militair te Arnhem lag daarin
ookk zijn kracht. Hij refereert wel aan de resolutie van 15 oktober 1700 en aan een boek
KortKort berigt van den velddienst uit de laatste oorlog".
1011
Van der Kemp, Magazijn van Stukken, II, 250.
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III.3.5.. Tweede Stadhouderloze Tijdperk (1702-1747)
IH.3.5.1.. De resolutie van de Raad van State van 9 februari 1703
Inn de "Resolutie van de Raad van State op het beleid van de Militaire Justitie"
vann 9 februari 1703102 gaf de Raad, nu niet langer in zijn opvattingen gehinderdd door een Oranje als kapitein-generaal, op vinnige toon zijn zienswijze
overr de plaats en positie van de Hoge Krijgsraad. De controverse over de Hoge
Krijgsraadd bestond — zoals gezegd — al vrijwel vanaf zijn functioneren als
zodanigg en eindigde pas bij de opheffing van de Hoge Krijgsraad als militairjuridischh instituut in 1783. Het bestaan van de Hoge Krijgsraad is een in hoge
matee politiek beladen onderwerp geweest, waarbij het al of niet in functie zijn
vann een stadhouder als kapitein-generaal bepalend is geweest voor de mate,
waarinn die Krijgsraad kon functioneren. In 1783 was de machtspositie van de
stadhouderr Willem V ten opzichte van de Staten zover ondergraven, dat de
Hogee Krijgsraad ook tijdens zijn leven en zonder zijn instemming kon worden
afgeschaft.. In dat jaar werden tevens de bevoegdheden van de gewone
krijgsradenn beperkt.
Watt nu de resolutie van de Raad van State van 1703 betreft, deze stelt
datt blijkens de retroacta in een resolutie van de Raad van State van 9 augustus
16477 werd vastgelegd, dat de Hoge Krijgsraad slechts de jurisdictie heeft die
hemm uitdrukkelijk door de Raad van State is opgedragen. Daarmee gaf de Raad
ookk in 1703 duidelijk aan aan wie het hoogste militair-juridisch gezag
toekwam.. De vier heren die de retroacta met betrekking tot de militaire justitie,
enn in het bijzonder die welke betrekking hadden op de Hoge Krijgsraad,
haddenn nagezien rapporteerden in een Memorie dat er vele jaren voor 1650 een
Hogee Krijgsraad had bestaan.103 Buiten tijden van expeditie zetelde deze in
Denn Haag. Daaraan zowel als aan de Raad van State werd geappelleerd van
vonnissenn van garnizoenskrijgsraden. Verder rapporteerden de gecommitteerden,, dat niet alleen door de Raad van State als opperste krijgsraad, maar
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Van Hasselt, Tractatus de Jurisdictione, 119-123; GPB VIII, 840; Wijn, Het Staatse
Leger,Leger, VIII, bijlage 46; zie ook volgende noot.
1033
ARA, Archief familie Fagel, 1.10.29 inv. nr. 1051: gedrukte 'Memorie, dienende
tott informatie op het stuk van de Militaire Justitie, en specialijk van den hoogen
Krygsraad'' (met daarachter gedrukt resolutiên van de Raad van State van 18 januari
enn 9 februari 1703 en de tekst van de brief van 19 mei 1675 van stadhouder Willem
IIII aan het Hof van Holland; vgl. hierboven, noot 94).
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datt ook door alle subalterne krijgsraden sedert vele jaren kennis was genomen
zowell van de delicten begaan tegen de articulbrief en andere militaire
ordonnantiess en plakkaten, als ook van allerlei civiele zaken, in het bijzonder
ookk van huwelijkszaken en insolvente boedels van militairen. Daarmee is
doorgegaann na het jaar 1650, met geen andere beperking dan in de resolutie
vann 25 (GPB V, 104 zegt 24) maart 1651 was vastgelegd. De resolutie van 9
februarii 1703 bepaalde vervolgens dat voorlopig, en wel zo lang door de
gezamenlijkee bondgenoten op het stuk van de op de militaire justitie geen
anderee regelingen werden getroffen, de in de jaren 1650-1672 geldende regelingg zou worden gevolgd.
Hiermeee kregen de garnizoenscommandanten in de steden die "stem in
staatt hadden" in 1703 opnieuw beperking van hun jurisdictie opgelegd. Ook de
competentiee van de krijgsraad te velde werd in deze resolutie van 9 februari
17033 duidelijk vastgelegd. Krijgsraden te velde mochten alleen delicten
berechtenn die binnen legerverband werden gepleegd. Wanneer dus strafbare
feitenn werden gepleegd buiten legerverband, viel de berechting voortaan toe aan
dee burgerlijke overheid van de locus delicti. Na demobilisatie van het leger
moestenn de criminele zaken die de krijgsraad te velde niet had afgedaan worden
overgegevenn aan de Raad van State. Alle andere onafgedane zaken van de
krijgsraadd te velde gingen over naar de krijgsraad van het garnizoen van de
delinquent.. Bij ontstentenis van een krijgsraad in dat garnizoen zou de
krijgsraadd van het goevernement of commandement waaronder de delinquent
ressorteerdee of de krijgsraad van een naastbijgelegen garnizoen de zaak moeten
afdoen.. Het opzenden van vonnissen ter approbatie was voortaan niet meer
toegestaan,, omdat deze procedure strijdig zou zijn met het oude gebruik en met
dee gewone wijze van rechtspleging. Gehandhaafd werd het middel van appel
inn alle zaken, die appellabel waren volgens het gemene recht. Omtrent pardon
enn gratie werden in deze resolutie uitdrukkelijk geen besluiten genomen.

III.3.5.2.. Een jurisdictiekwestie te Breda (1742)
Dee hier beschreven toestand bleef bestaan tot het aantreden van Willem IV als
erfstadhouderr en kapitein- en admiraal-generaal. De zojuist genoemde approbatiee (goedkeuring van de sententies) en het appèl zullen later aan de orde komen.
Uitt een gedetailleerd rapport van gedeputeerden van de Staten-Generaal "tot
saakenn van de Placaten en Reglementen" en van enige gecommitteerden uit de
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Raadd van State, gericht aan de Staten-Generaal blijkt, hoe de jurisdictie van de
garnizoenskrijgsradenn ook in deze competentiestrijd was betrokken.'^Aanleidingg tot deze rapportage was een missive van 14 december 1742 aan de StatenGeneraall van de hand van drossaart, burgemeesteren en schepenen van de stad
Breda.. Die wilden van de Staten-Generaal vernemen, of militairen of hun
vrouwen,, wanneer zij door de burgerlijke autoriteit waren aangehouden voor
eenn niet-militair delict, uit hoofde van de preventie-regel105 door het
burgerlijkee gerecht konden worden berecht. De kwestie beperkte zich tot de
vraagg of "praeventie plaats heeft tussen den krijgsraad van het guarnisoen en
denn burgerlijken rechter van de plaats?"
Dee rapporteurs benaderden dit juridisch vraagstuk door de jurist Bort
inn zijn Tractaat van Crimineele Saaken te citeren over de rechten van een
verdachtee die een forum privilegiatum heeft, en vroeg zich vervolgens af op
welkee gronden de militair aanspraak op een forum privilegiatum militare kon
maken.. Zijn conclusie, die hij onderbouwde met bewijzen uit het Romeinse
rechtt en met verwijzing naar artikel 68 van de Criminele Ordonnantie van
1570,, was, dat de landswetten omtrent het forum militare overeenstemden met
hett Romeinse recht, zodat slechts moest worden nagegaan, of door latere
plakkaten,, ordonnanties of resoluties daarin verandering was gekomen. Alleen
dee resolutie van 24 maart 1651 van de Grote Vergadering kon in dit verband
vann belang zijn. Daarin was de jurisdictie van de krijgsraden binnen de steden,
diee "stem in Staat" hadden, beperkt. In de andere steden was de jurisdictie van
dee krijgsraden onveranderd. Of deze opzet met betrekking tot de geen "stem
inn staat" hebbende steden verstandig was geweest, zou men hebben kunnen
betwijfelen,, aldus de rapporteurs, maar de geldigheid daarvan werd bevestigd
doorr een resolutie van de Raad van State van 12 februari 1714, waarin onder
anderee werd gezegd "dat geen verandering gemaakt is in deese oude usantie bij
dee bekende Resolutie van den 25 [GPB V, 104: 24] maart 1651, als alleen in
opsigtee van steeden stem in Staat hebbende."
Aangezienn Breda geen "stem in staat" had, lag de conclusie voor de
hand.. Hier was de militaire rechter competent. Mocht de status van de soldatenvrouww nog enige reden tot twijfel hebben gegeven, dan gaven Van Heecke-
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ARA, Familiarchief Fagel, 1.10.94 inv. nr. 108A, rapport Van Heeckeren tot
Brantsenburgg e.a. aan de Staten-Generaal, 1742.
1055
Vgl. daarover hierboven § III.2.3 en hieronder, §111.3.5.4, § III.3.6.2 en § III.3.8
(noott 143).
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renn tot Brantsenburg c.s. ook daarover uitsluitsel in hun rapportage aan de
Staten-Generaal:: "dat het na Rechten seeker is dat de vrouw volgt het forum
vann den man so wel in het Crimineel als in het Civil", omdat de vrouwen mede
deell uitmaken van het garnizoen en dus wat de burgerlijken rechter betreft geen
vastt domicilie hebben. En dat Breda, omat het niet in de Zeven Provinciën ligt,
maarr in het ressort der Generaliteit, inzake commune delicten geen jurisdictie
heeftt over de militairen die aldaar in garnizoen liggen, noch daarop bij preventiee aanspraak kan maken, en dat derhalve de vrouw door de burgerlijke autoriteitenn van Breda aan de krijgsraad, die de vrouw heeft opgeëist, moet worden
overgeleverd. .

III.3.5.3.. Een jurisdictiegeschil te Hellevoetsluis (1747)
Niett alleen de burgerlijke magistratuur schonk aandacht aan wat haar rechtens
toekwamm op het gebied van de jurisdictie. Ook een krijgsraad te Grave was wel
zoo goed de Admiraliteit van Amsterdam op diens aanvraag, in ruil voor de
opzendingg van een deserteur, te verklaren dat de uitlevering geen precedent zou
scheppen:: de krijgsraad schreef op 9 juni 1741 aan de Admiraliteit te Amsterdamm of deze de aldaar gearresteerde deserteur Geurt van Asten aan de militaire
justitiee te Grave wilde overleveren, tegen een acte van non-prejudiciando.106
Inn deze acte verklaarde de krijgsraad, dat de uitlevering van de deserteur "ex
comitate"" (uit voorkomendheid, welwillendheid) en buiten rechtelijke verplichtingg zou plaatsvinden, "sonder dat die daat tot eenige consequentie van een
corfipetentiegeschill konde komen." Hoe hoog de golven konden gaan, toont een
strafzaakk uit februari 1747. Juridisch tumult ontstond toen de tweeëntwintigjarigee soldaat Harmen Sighem de hoofdrol vervulde in een rechtszaak, die
diendee voor het militaire tribunaal van Hellevoetsluis, waar hij in garnizoen
lag.. De delinquent diende in het regiment van kolonel Thierry in de compagnie
vann kapitein Veer. Hij werd beschuldigd van diefstal met braak van een aantal
waardevollee goederen. Gesteld tegenover twee getuigen in de volle krijgsraad
legdee hij een bekentenis af. In zijn eis en conclusie dat de delinquent moest
wordenn "gestraft mette koorde datter de Dood naar volgt" noemde de auditeur
alss grondslag voor deze eis artikel 3 van de articulbrief alsmede het plakkaat

RAA Noord-Brabant 013.01 inv. nr. 67, strafdossier Van Asten.
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vann de Staten van Holland en Westfriesland van 19 maart 1614. Het vonnis,
geveldd op 25 februari 1747, was conform de eis.107
Tweee dagen later richtte de auditeur-militair Overgoor zich echter in
eenn schrijven tot de compagniescommandant van de veroordeelde, waarin hij
hemm op de hoogte bracht van een eis van de baljuw en leenmannen van Voorne
tott uitlevering van de gedetineerde, die hem door de hem bezoekende
bestuurderr van Voorne was overgebracht. Aan de baljuw en leenmannen van
Voornee liet de krijgsraad vervolgens weten, dat de berechting van de
delinquentt na zijn arrestatie enige tijd was aangehouden. De reden van dit
aanvankelijkk uitstel was de verwachting, dat de gevangene zou worden
opgeëist,, waartegen geen bezwaar zou zijn gerezen. Het bezwaar uit Voorne
tegenn de berechting van Harmen Sighem door de krijgsraad was nu echter twee
dagenn te laat gekomen. Het inmiddels bekrachtigde vonnis van de krijgsraad
konn nu niet meer ongedaan worden gemaakt. Ook de bij kapitale vonnissen
benodigdee predikant, zo schreef de geïrriteerde krijgsraad in dezelfde missive,
hadd gemeend tegen de rechtsgeldigheid van de executie van het vonnis en zijn
daaruitt voortvloeiende rol bezwaar te moeten maken; de zielenherder
conformeerdee zich aan de visie van de baljuw. Zouden de Edel Mogenden (van
Voorne)) deze eerwaarde ds. Luyk niet willen bevelen zijn verzet alsnog op te
geven? ?
Off het doodvonnis voltrokken is, en zo ja, of dit in Hellevoetsluis of
onderr de jurisdictie van Voorne is gebeurd, is niet in het dossier te vinden. Het
garnizoenn Brielle werd echter wel aangeschreven voor de kosten van de
vergeefsee reis van de vermoedelijk allochtone scherprechter, uit wiens rekening
bleek,, dat deze beul ook een dodelijke bedreiging kon vormen voor de
geschrevenn Nederduitse taal:
1747 7
Declaraciee van Meester Johannes Karius Scherpregter van den
hochh edlen gestrengen Kreigsrath, op den 27: februarij
doorr orter van mijn heer de heer autidoer [lees: auditeur] in
denn Brille mutten kommen om Crimminele justicie Te doon,
hett welcke keijn voortgan gehaat Tot naater oortere
Soo kombt mijn vor 2: daage geit, vor mijn een mijn knegt
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ARA 3.03.07.04 inv. nr. 3, strafdossier Harmen Sighem. Zie voor het plakkaat
vann 19-3-1614: GPB I, kolom 491-496.
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daagss 6: gulden
autt den haag gereist Tot in den Blielle, comt vor
Meyllee geit
Sommaa

ƒ 12-0-0
ƒ

6-0-0

ƒ 18-0-0

Voldaann van
Mijnheerr o vergoor
brill den 28: februarij 1747
meesterr Johannes Karius
Scherpregte.108 8
Ookk uit deze zaak blijkt, dat de absolute competentie een hoogst ernstige rol
speelde.. Er kon door de baljuw van Voorne geen genoegen worden genomen
mett het door de krijgsraad gewezen vonnis, hoewel dat wat de straf betreft toch
geenn reden tot ongenoegen kon hebben opgeleverd. Voor de rechten (de macht)
vann de magistratuur was men soms bereid een conflict op het scherp van de
snedee uit te vechten.

III.3.5.4.. Kabaal in Den Haag (1721). Inbreuk op de militaire jurisdictie?
Zoalss soms burgerlijke rechterlijke autoriteiten hun terrein bewaakten, konden
ookk militaire krijgsraden krachtig reageren als dat nodig was om de militaire
jurisdictiee te benadrukken en hun competentie te verdedigen. In een ongedateerdee maar in 1721 geschreven Korte Deductie concerneerende de jurisdictie
militairmilitair (die nog altijd twaalf pagina's besloeg),109 gericht aan de gecommitteerdee Raden van de Staten van Holland en opgesteld "uyt de naame en van
weegenn de respectieve Generaalen en Hooft-officieren van de respectieve Gardess te voet en te paardt", werd krachtig en verontwaardigd stelling genomen
tegenn een schennende overschrijding van de wankele bestandslijn die op dat
tijdstipp als frontlinie werd erkend tussen de burgerlijke en militaire jurisdictie.
Alss ergens, dan was toch wel hier in 's-Gravenhage een vlammend protest op
zijnn plaats. Want wat was het geval?
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Scherprechter Hoge Krijgsraad; Van Hasselt, Verhandeling over het ampt der geweldigedige provoosten, §5, 113.
1099
Van der Kemp, Magazijn van Stukken, V, 30-41.
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III.3.5.4.. KABAAL IN DEN HAAG (1721). INBREUK OP JURISDICTIE?

Eenn ruiter van het Garderegiment te paard had een luitenant van de
vrijee Compagnie van de majoor Van Diemen zodanig verwond, dat het
slachtofferr daaraan was bezweken. De dader was gevlucht en werd naarstig
gezochtt door manschappen van het regiment. De reeds de volgende dag
samengeroepenn garde-regimentskrijgsraad had de indagingsprocedure, de
proceduree van de dagvaarding, in gang gezet en wilde vervolgens overgaan tot
hett inventariseren van de "monteering" — de militaire uitmonstering — en
anderee de vluchteling toebehorende en achtergelaten goederen. Doch de regimentskrijgsraadd had "met uyterste bevremdinge bevonden" dat de fiscaal van
hett Hof van Holland, nog wel in opdracht van het Hof, reeds beslag gelegd had
enn de voortgang van de militaire justitie daarmee had belet. In hun adres wezen
dee officieren op een aantal pijnlijke feiten, nl. de nooit betwiste rechtsmacht
vann de militaire rechters, waar het een delict tussen militairen betrof en de met
voorbeeldenn gestaafde vaststelling, dat de juridische bevoegdheid van de
burgerlijkee rechter door de militaire autoriteiten immer stipt was gerespecteerd
enn gearresteerde niet-militairen op eerste reclame werden uitgeleverd aan de
burgerlijkee autoriteiten, "al was den Geapprehendeerde noch soo een vette
Vogel".. Bovendien was het recht van de gardetroepen op een eigen regimentskrijgsraadd nog bij een uitspraak van de Gecommitteerden van de Raad van State
inn januari 1713 bevestigd. Dat het hier om een lid van de Blauwe Garde ging
hadd de huiszoekende magistratuur kunnen zien aan de achtergelaten uniformstukken,, de "monteering".
Dee opstellers van deze deductie begonnen na dit gebeuren toch wel
ernstigg te twijfelen aan de fundamenten van hun bestaan, getuige de verzuchting
"datt men niet verhoopt op heeden te bevinden, dat niets meer heyligh en
ongeschondenn mag blijven". Zij besloten hun krachtig pleidooi ten behoeve van
hett recht der Gardes met de verklaring, dat ze het al druk genoeg hadden met
dee uitvoering van hun dienst om te worden gechicaneerd. Ze werden op kosten
gejaagdd en door de chicanes in hun rechten verkort. Het is jammer voor ons,
nieuwsgierigee meelezers, dat de samensteller van het Magazijn van Stukken,
Vann der Kemp, niet even de afloop van dit conflict heeft vermeld.
Dee kern van het hierboven beschreven competentieconfliet moet gezocht
wordenn in de interpretatie van de inhoud van de resolutie van 24 maart 1651
vann de Grote Vergadering, waarin de jurisdictie over delicten tussen militairen
onderlingg aan de krijgsraad toevalt. Een nadere resolutie van de Staten van
Hollandd van 30 september 1654 ging hierop door en legde vast, dat alle door
militairee personen begane delicten, "niet puurlijck militaire zijnde, maar
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chocqueerendee de gemeene ruste of de burgerlijcke Societeyt, gemeenlijck genaamtt communia delicta", binnen de jurisdictie vielen van de burgerlijke rechter.. Niettegenstaande het gestelde werd als speciale concessie goedgevonden,
datt enig persoon of militair van het Haagse garnizoen, die op heterdaad wordt
betraptt door een patrouille van de Guardes van Hun Edel Groot Mogenden gearresteerdd mag worden en de gevangene kan bij preventie voor de krijgsraad
alhierr worden gedaagd.'lü
Eenn met het geval van 1721 vergelijkbare zaak was in 1712 al eens op
scherpp gezet door schout en schepenen van 's-Gravenhage. Dit college had de
Statenn van Holland benaderd over een manslag, door een militair gepleegd op
eenn militaire collega, waarbij veel drank en trammelant in het spel was
geweest.. De Staten op hun beurt hadden de zaak naar de krijgsraad verwezen,
omdatt de delinquent door militairen was gearresteerd en de gehele zaak zich
binnenn het militaire apparaat had voorgedaan. De delinquent was weliswaar
toevalligg ver van Den Haag, in Gent, tegen een Britse patrouille opgelopen en
niett door Haagse militairen achtervolgd en geapprehendeerd — een punt waar
dee schout en schepenen zwaar aan tilden —, maar de Gedeputeerde Staten van
Hollandd oordeelden ten gunste van de jurisdictie van de krijgsraad van het
Blauwee Gardekorps te Voet, waarin de doodslager en zijn slachtoffer hadden
gediend.111 1

III.3.5.5.. Belang van de delinquent bij de militaire rechtspraak

Overr het recht van de persoon over wie de rechtsdwang gaat — de verdachte
—— werd eigenlijk slechts gerept in een Verhandeling over de Militaire
JurisdictieJurisdictie van J. Rendorp uit 1780.112 De schrijver vroeg zich af of w
rekeningg werd gehouden met de belangen van de verdachte. Stellend dat "bij
onss omtrent de Judicatuure in criminalibus een grondregel van Staat is, dat alle
dee Ingezeetenen alleen te regt moeten staan voor hunnen ordinairen, dagelijkschen,, en competenten Rechter", beziet Rendorp de discussie over de jurisdictie
vanuitt een ander gezichtspunt. Als argument voor het ongerijmde van een
situatie,, waarin de militair niet mag terechtstaan voor een krijgsraad, voert hij

1100
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GPB V, 105. Resolutie Staten van Holland, 30 september 1654.
Van der Kemp, Magazijn van Stukken, II, 305-311.
Rendorp, Verhandeling over de Militaire Jurisdictie, 64.
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aan,, dat de buitenlandse militairen in eigen regimenten met bijzondere
capitulatiess (verdrag, contract) dat recht wel hebben terwijl de nationale
militairen,, in dienst van dezelfde Staten-Generaal, dat algemeen erkende recht
verliezen.. Het vervolg van die competentiestrijd laat echter zien dat de rechten
vann de verdachte op dit punt niet in de discussie betrokken zijn geweest.
Rendorpp bereikte geen auditorium van betekenis.
Err is nog een vraag met betrekking tot het lot van de militaire delinquent,, die hier aan de orde dient te komen. Wanneer hij een delict had begaan,
waarvoorr de burgerlijke strafrechter hem ongetwijfeld naar het schavot zou
verwijzenn voor het ondergaan van een lijfstraf, zat daaraan onlosmakelijk het
infamerendee aspect verbonden. Zijn eer werd hem ontnomen door het feit van
hett schavot zelf en door de aanraking van een scherprechter. Wanneer hij
daarentegenn zou worden veroordeeld tot een gang door de cordons, om door
zijnn kameraden te worden geslagen, was van een infamerend karakter van de
straff geen sprake, mits hij niet daarna als infame booswicht zou worden
weggejaagd.. Over de intensiteit van een strafoefening door een beroepsbeul of
diee van de eigen collegae komen we nog te spreken. Voldoende is hier op te
merken,, dat het voor de veroordeelde militair in een aantal gevallen wel
degelijkk iets uitmaakte, of hij door een krijgsraad werd veroordeeld of door een
burgerlijkk schepengerecht.

III.3.6.. Herstel van het stadhouderschap. Willem IV kapitein-generaal van
dee Unie (1747)
III.3.6.1.. Herstel van de Hoge Krijgsraad (1747) en andere bemoeienissen
vann de stadhouder met de militaire jurisdictie
Toenn in 1747 opnieuw alle zeven provinciën een stadhouder kregen, en voor
hett eerst (in de persoon van de Friese stadhouder) allemaal dezelfde,"3
gingenn de bevoegdheden inzake de berechting van delicten van militairen
opnieuww op de helling. Vanzelfsprekend, zou men kunnen zeggen, want de
nieuww benoemde stadhouder en kapitein- en admiraal-generaal was op het punt
vann zijn rechten en privilegiën een naijverig man, en bemoeienis met, en
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Het recht op de naam Oranje had hij in 1732 gekregen na moeizame onderhandelingenn van de Staten-Generaal met de koning van Pruisen, die na het kinderloos overlijden
vann Willem III in 1702 drager van deze naam was geworden.
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zeggenschapp over de strijdkrachten was altijd een geliefkoosd terrein van de
stadhouderss geweest. Hierin zette de nieuw aangestelde kapitein- en admiraalgeneraall de traditie voort.
Dee 4 mei 1747 gedateerde aanstelling van Willem IV tot kapitein- en
admiraal-generaall kwam woordelijk overeen met die welke aan zijn voorganger
Willemm III was verleend. In deze aanstelling, zoals die door Willem III was
aanvaard,, was niets te vinden dat zweemde naar een besnoeiing of beperking
vann het hem in deze aanstellir? opgedragen gezag. Zij gaf aan de stadhouder
"volkomenn Last, Magt, en Autnoriteit, omme, in Kragte van deezen over het
voorsz.. Volk van Oorloge te commandeeren en ordonneeren" en de StatenGeneraall "confereeren by deezen, tot onzen kennelyken wederzeggen toe,
zodanigenn vrye magt over de Patenten en andere zaaken, tot de Militie
specteerende,, als de voorgaande Heeren Princen van Oranje, als Stadhouder en
capitein-Generaal,, ten respect van voorsz. Militie hebben geëxerceert."114
Toenn bij resolutie van de Raad van State van 9 maart 1748 de stadhouderr werd verzocht aan de Hoge Krijgsraad te gelasten zich te onthouden van
dee uitoefening van alle civiele jurisdictie, zolang deze niet op een wettige wijze
zouu zijn verleend,115 nam Willem iv deze handschoen aanstonds op. In een
wisselingg van missives met de Raad van State over een civiel-juridische
kwestie,, die de aanleiding vormde tot deze resolutie, blijkt dan de stadhouder
"teffenss zijn gedachten te [hebben] laten gaan over het geheele werk van de
civielee jurisdictie over militaire personen". Onder verwijzing naar de Summiere
Instructiee van 1700 en een Sententieboek van de Hoge Krijgsraad uit de jaren
1682-1685,, dat hij ter inzage had gehad, verzocht hij de Raad van State of,
waarr hij op verzoek van de Staten-Generaal een Hoge Krijgsraad had geformeerdd op voet van dezelfde Instructie (van 1700), aan deze Hoge Krijgsraad
niett eveneens de civiele jurisdictie kon worden overgelaten. De Raad van State
besloott daarop op 21 maart 1748 aan deze suggestie gevolg te geven en alle
stukkenn van nog hangende "Civile Jurisdictie over Militaire Perzonen" aan de
griffierr van de Hoge Krijgsraad over te zenden. Aan de "procureurs voor dezen
Raadd occuperende" zou hierover eveneens bericht worden gezonden.116 De
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Rendorp, Verhandeling over de Militaire Jurisdictie, 54, 55.
ARA, Archief Raad van State, 1.01.19 inv. nr. 268, nr. 408, 2 loco.
1166
Alle informatie en citaten in deze alinea zijn ontleend aan: ARA, Archief Raad van
Statee inv. nr. 268, fol. 485v t/m 486v. Transcriptie in coll. De Graaff, 94A.
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III.3.6.1.. HERSTEL VAN DE HOGE KRIJGSRAAD (1747)

stadhouderr bleek hiermede snel orde op zaken te hebben gesteld, met
goedvindenn van een knipmessende Raad van State.
Ookk de garnizoenskrijgsraden ontsnapten niet aan de aandacht van de
stadhouder.. Zo moest de Prins de burgemeester, schepenen en raad van
Middelburgg op 9 december 1748 herinneren aan zijn missive van 9 mei 1748
waarinn "wij duidelijk hebben getoont van begrip te zyn dat zedert onse
aanstellingg als Capn. Generaal alle militaire saken soo Civile als Crimineele
sonderr onderscheyt, behoren tot de judicature der Krygsrade, invoegen als
hetselvee is geweest ten tyde van onse praedecesseurs". Daarmee werden de
gemenee criminele delicten naar hun militair-juridische plaats verwezen. Deze
terechtwijzingg werd geformuleerd, nadat een brandbrief van de luitenant-generaall Evertsen te Vlissingen was ontvangen. Deze deed bij de Prins zijn beklag
omdatt de onderschout van Middelburg, buiten medeweten van de garnizoenscommandant,, twee van zijn soldaten op verdenking van diefstal had gearresteerd.. Een daarvan was op 5 december 1748 al veroordeeld tot strenge geseling
enn brandmerken. De stedelijke autoriteiten werd nu gelast de gearresteerden
zonderr verwijl aan de krijgsraad van Middelburg over te dragen.117 De
militairee commandanten lijken zich er in dit geval ook van bewust te zijn
geweestt uit welke juridische hoek de wind na het aantreden van de erfstadhouderr was gaan waaien.
Daarinn veranderde niets na het onverwachte vroegtijdig overlijden van
Willemm IV in 1751. Tijdens de minderjarigheid van zijn zoon Willem V oefendee diens moeder, de gouvernante Anna, en (later na haar overlijden in 1759)
Brunswijk-Wolfenbüttel,, voogd en plaatsvervangend kapitein-generaal, de bevoegdhedenn uit die de ontslapene had bezeten. Bij de eedsaflegging door de
regentessee werd in een resolutie van de Staten van Holland in oktober 1751
bepaaldd dat hetgeen was vastgelegd in een eerdere resolutie van de StatenGeneraall ten aanzien van het kapitein- en admiraal-generaal schap der Verenigde
Nederlandenn op dezelfde voet van kracht zou blijven.118
Mett de meerderjarigheid van Willem V bleek ook diens levendige
aandachtt voor zaken, de militie betreffende. Dat ten tijde van gouvernante
Annaa en van de hertog van Brunswijk maar ten dele werd voldaan aan de
verplichtingg alle militaire vonnissen ter approbatie op te sturen had op 4 juni
17677 een schrijven van 's Prinsen hand tot gevolg, gericht aan "alle gouver-
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Van der Kemp, Verzameling van Stukken, IV, 208-215.
GPS VIII, 140, 141, 150.
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neurs,, commandeurs of commanderende officieren van de respectieve steden
enn plaetsen, met troupes van deesen Staet bezet".119 Prompte overzending
werdd geëist van de criminele vonnissen, met inachtneming van het Reglement
vann 28 augustus 1750,12° waarin de beroepsprocedure was geregeld. Ook de
civielrechtelijkee vonnissen, zowel die, welke in kracht van gewijsde waren
gegaann als de vonnissen waartegen beroep was aangetekend, moesten ter
approbatiee worden opgezonden; de laatstgenoemde zouden vervolgens door de
Hogee Krijgsraad der Nederlanden "op de ordinaire wijze" worden voortgezet.1211 De competentie van de garnizoenskrijgsraden en de plaats van de Hoge
Krijgsraadd der Nederlanden werden hiermede weer ondubbelzinnig aangegeven.

III.3.6.2,, Weigering van het Utrechtse Hof om een militair ter berechting
overr te leveren aan de garnizoenskrijgsraad (1777)
Hett latente verzet van de burgerlijke magistraten tegen de gegroeide rechtsmachtt van krijgsraden (en de rol van de stadhouder) nam in 1777 te Utrecht de
vormm aan van een beleefd-verbitterde pennestrijd.122 De soldaat Frederik
Kropp van de Schotse Brigade was de dag volgende op de vermissing van goederen,, op verdenking van diefstal buiten Amersfoort gearresteerd bij de
hooibergg waar deze goederen verstopt bleken. In zijn bezit werden ook inbraakgereedschappenn gevonden. De Staten van Utrecht kregen, na een vergeefsee vordering van de commandant van het Utrechtse garnizoen, het verzoek van
dee stadhouder om de gevangene over te geven. Dit verzoek werd ter afdoening
doorgegevenn aan het Hof van Utrecht. In zijn beleefde weigering wees het Hof
opp de onmogelijkheid aan dit verzoek te voldoen. Uit verschillende brieven van
dee Staten van Utrecht aan het Hof — zeer duidelijk was bijvoorbeeld een aanschrijvingg van 7 november 1759 — bleek dat het Hof zich "exactelyk" moest
"reguleerenn naar het richtsnoer van seekere Missive door Zyne Doorlugtige
Hoogheidd Willem de Derde, glorieuser gedagtenisse, den 3 Juny 1675 aan Hun
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Recueil van verschelde placaaten V, nr. 128; transcriptie in coll. De Graaff 94A.
Recueil van verschelde placaaten V, nr. 18; transcriptie in coll. De Graaff 94A.
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Zie het volgende hoofdstuk over ordinaire en extra-ordinaire procedures.
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Van der Kemp, Magazijn van Stukken, VII, 250-269; ARA, Admiraliteitscolleges
XXXVII,, stukken betreffende zee- en Admiraliteitszaken in de Verzameling Van der
Heim,, 1.01.47.27 inv. nr. 503.
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III.3.6.2.. WEIGERING OM EEN MILITAIR OVER TE LEVEREN (1777)
Ed.. Mog. geschreeven."123 "By deeze Missive" — aldus het Hof, citerend uit
hett schrijven van Willem III —

"vindenn wy met zoo veele woorden bepaalt, dat zoo wanneer eenige
MilitairenMilitairen komen te begaan eenige delicten, die men noemt gemeene
delicten,delicten, dat daar omtrend praeventie, zoo voor den Burgerlyken als
MilitairenMilitairen Rechter behoorden plaats te hebben, zoo wanneer die
delictendelicten zyn begaan aan of omtrend Burgerlyke Persoonen, of haare
GoederenGoederen en Familien, in voege, dat den Rechter, 't zy Burgerlyk, 't
zyzy Militair die eerst zoude mogen hebben gepraevenieert, competent
zoudezoude behooren te weezen, zoo nogtans, dat den Militairen Rechter
nooitnooit tegens politique of burgerlyke Persoonen zoude mogen procedeeren,ren, uitgenomen alleen in delicten, die als voorz. is gantsch, en 't
eenemaaleenemaal Militair zouden weezen."m

Hoewell aan het Hof bij preventie het recht toeviel om de gearresteerde te
berechtenn was het bereid om wanneer de aard van het delict daartoe aanleiding
gaff een delinquent "voor den dienst van den Lande" te bewaren en hem over
tee geven onder een acte van non praejuditie (een verklaring dat in deze
uitleveringg geen precedent mocht worden gezien). In het onderhavige geval was
hett Hof echter van oordeel dat het waar (ingeval het delict althans bewezen
werdd verklaard) een infamerende straf op zijn plaats was, overeenkomstig de
doorr de leden afgelegde ambtseed, verplicht was de hem toekomende jurisdictie
zelff uit te oefenen. Na nog te hebben gewezen op een casus die zich in 1770
inn Utrecht had voorgedaan, en na nog eens gerefereerd te hebben aan de
wijsheidd van de "Doorlugtigen en van deeze Repubfljicq zoo veel verdient
hebbendenhebbenden Praedecesseur Willem de Derde, hoogloffelyker memorie", sprak
hett Hof als zijn vast vertrouwen uit
"datt Uwe Hoogheid, als het Doorlugtig Hoofd van het Militaire
weesen,, en niet minder luysterryk Hoofd van de Justitie, teffens
beschermer,, en verdediger der eens vastgestelde Constitutie nopens de
administratiee derzelver, met ons na rype overweginge van zaaken te

Geciteerdd uit de brief d.d, 4 oktober 1777 van het Hof aan de stadhouder; Van der
Kemp,, Magazijn van Stukken, VII, 253-262; citaat op blz. 254.
1244
Van der Kemp, Magazijn van Stukken, VII, 255.
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rechtt begrypen zal, met hoedanige inconvenienten het in het vervolg
noodwendigg gepaart zoude moeten gaan, indien men deeze zoo voorzichtelykk vastgestelde ordre van Jurisdictie van weerskanten niet
exactelykk tot een richtsnoer in het administreeren der zelver kwame te
agtervolgen;; dat het boven dien de macht van alle Rechteren, aan wien
alleenn de uitvoeringe der Wetten toevertrouwd is, te boven gaat,
eenigsintss af te wyken van de punctueele nakoominge der zelver, tot
welkee zij by dieren Eede, en alles wat Heilig is, aan God en de
Republicqq gehouden zyn".125

Dee aanroeping van het Opperwezen en de Republiek ten spijt lijkt de overwegingg van het Hof discutabel te zijn geweest, als we zijn erkenning zien van
Willemm V als "Hoofd van het Militaire weesen" en als "Hoofd van Justitie",
wienss prerogatieven dus duidelijk ook steunden op de Summiere Instructie van
1700.. Van deze Instructie werd geen melding gemaakt, want die was gericht
geweestt aan de Hoge Krijgsraad en niet aan de Utrechtse notabelen. Er hadden
terr rechtvaardiging van het standpunt van de Staten van Utrecht en het Hof
anderee argumenten kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de resolutie van
dee Staten-Generaal van 24 maart 1651,126 die als wetgevende maatregel van
eenn hoger orde was geweest dan de missive van 1675; voor de laatstgenoemde
wass ten slotte nooit enig wettelijk kader geschapen. Beide documenten, die van
16511 en die van 1675 waren nietig verklaard in de laatste regel van de Instructiee van 1700, zoals ongetwijfeld door de opsteller — Willem III — bedoeld.
Maarr het moet de magistraten misschien veiliger hebben geleken een uit onverdachtee Oranje-hoek afkomstige missive, die van 1675, in herinnering te brengen,, gesteund door de aanwijzing van de Utrechtse Staten uit 1759, die de
geldigheidd van de missive van 1675 weer naar voren had gebracht.127 De beslistheidd van de weigering is treffend, maar was vergeefs. Het slot van dit
juridischh conflict was immers een resolutie van de Staten van Utrecht, waarin
"nochtanss uit een particuliere deference voor de ernstige instantien van zyne
HoogheidHoogheid in dit singulier geval" aan het Hof opdracht werd gegeven de soldaa
Kropp over te leveren, "onvermindert de Jurisdictie van den Hove, zo in dit als

[2S[2S

Van der Kemp, Magazijn van Stukken, VII, 257.
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anderee gevallen, conform het Reglement van de maand Juny 1675".,28
schrijvenn van gelijke strekking verzonden de Staten aan de stadhouder,
UweUwe Doorl. Hoogheid in dit geval genoegen te geven". Menend en
"hierr mede aan het verlangen van Uwe Doorluchtige Hoogheid te hebben
daen,daen, zoo vertrouwen wy ook" — aldus de Utrechtse Staten —,

Een
"om
hopend
vol-

"datt deze onze deference voor Uwer Doorl. Hoogheids verzoek in dit
gevall aan ons gedaen, nimmermeer in consequentie zal worden
getrokkenn ten nadeele van het Reglement van de maand Juny 1675.
rakendee het stuk der Militaire Jurisdictie, maar dat het zelve Reglement
voortaann bestendig zal worden geobserveert".129
Hett eclectische argument van het recht op preventie volgens het reglement van
junii 1675 werd tot het einde toe aangevoerd, waarbij vooral het "nu, voor deze
keerr dan maar" als niet-geldige "rechts"grond voor de afgedwongen uitlevering
hett venijn van het schrijven (in 1777!) accentueerde.
Dezee onwil om gearresteerde militairen over te leveren aan de militairrechterlijkee instanties stond niet op zichzelf. Ook in 1764 weigerde het Hof van
Utrechtt een verdachte, sergeant Spoor, uit te leveren. Het volhardde in zijn
weigeringg zelfs toen de hertog van Brunswijk zich ermee bemoeide. Pas na
verhevigdee druk besloten de Staten van Utrecht, hierin gemoeid, het Hof te
gelastenn de sergeant over te zenden "uit consideratie voor de instantien van den
Heerr Hertog en om zijne Vorstelijke Doorluchtigheid zoo veel mogelijk in
deesenn genoegen te geven."130 De zinsnede was nagenoeg dezelfde als het
enigee jaren later toegeven van de Staten van Utrecht aan Willem V en lijkt een
tandenknarsendd gebruikt cliché te zijn geweest.
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Van der Kemp, Magazijn van Stukken, VII, 267.
Van der Kemp, Magazijn van Stukken, VII, 268, 269.
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ARA, Familiearchief Fagel, 1.10.29 inv. nr. 1051, nrs. 12-14: extracten resoluties
Statenn van Utrecht d.d. 3 en 12 oktober 1764. Vgl. Van der Kemp, Magazijn van
Stukken,Stukken, VII, 254.
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III.3.7.. De Hoge Krijgsraad opgeheven (1783)
Dee in kracht groeiende partij der patriotten keerde zich in de jaren 1780 in
toenemendee mate tegen het in haar ogen verouderde stadhouderlijke bestuur en
tegenn de persoon van de stadhouder. Een van de strijdpunten daarbij was de
militairee jurisdictie, en in het bijzonder het instituut van de Hoge Krijgsraad,
waarvann de oprichting geheel buiten de Staten-Generaal was omgegaan.
Vanzelfsprekendd waren het vooral de anti-orangistische regenten die ageerden
tegenn de in de stadhouder geconcentreerde bevoegdheden. De nu al jaren
slependee kwestie der militaire jurisdictie kwam tot ontlading naar aanleiding
vann een delict — verraderlijke verstandhouding met de vijand, hoogverraad
dus,, of ten minste het voornemen daartoe — door een vaandrig De Witte uit
hett garnizoen van Zierikzee, gepleegd in 1782, tijdens de Vierde Engelse
Oorlog.. Door de Hoge Krijgsraad werd De Witte ter dood veroordeeld. Een
burger,, zekere Van Brakel, had het misdrijf uitgelokt, hopend op een spoedig
eindee van de rampzalige oorlog. Diens relatie met de raadpensionaris bracht
bovendienn een stroom van geruchten op gang, versterkt door de zo spoedige
vonniswijzingg tegen vaandrig De Witte.
Dee Staten van Holland en Zeeland betwistten de jurisdictie van de Hoge
Krijgsraad,, omdat beider grondgebied was betrokken in deze kwestie;
bovendienn werd het misdrijf als een crimen laesae majestatis (als majesteitsschenniss dus) jegens de soevereiniteit van de Staten beschouwd. De Prins was
vann mening dat dit pure militaire misdrijf niet voor een of meer provincies,
maarr voor de hele Republiek schadelijk was. Hier ware van toepassing het
gesteldee in de artikelen 5 en 6 van de articulbrief. Geboorteplaats of woonplaatss van De Witte of plaats van het misdrijf gaven Holland evenmin recht op
vervolging.. Het Hof van Holland en Zeeland meende echter dat de zaak voor
ditt hof zou moeten dienen. Burgemeester en schepenen van Zierikzee meenden
datt De Witte bij hen terecht moest staan. Een lawine van brieven was het
resultaatt van deze juridische materie met zo veel belanghebbenden.
Omdatt de kwestie van de competentie over de berechting van De Witte
doorr de Prins ook in de vergadering van de Staten-Generaal gebracht werd,
raaktenn de andere provincies eveneens betrokken bij deze zaak, waar de positie
vann de Hoge Krijgsraad in toenemende mate in het middelpunt van de discussie
kwamm te staan. "De zaak-Witte werd hoe langer hoe meer in den Lande bekend
enn de kritiek op hetgeen langzamerhand hoofdzaak werd, nl. het bestaan en de
competentiee van de Hoge Krijgsraad, en op de Prins, die in toenemende mate
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dee hoofdpersoon van dit verpolitiekt drama was geworden, kwam van alle
zijdenn los."131 In die kritiek werden in de discussies, briefwisselingen,
memoriess en deducties wederzijdse meningen en standpunten met meer of
minderr degelijkheid bestreden. Allerlei juridisch materiaal aan jurisprudentie
off wetgeving vanaf de zestiende eeuw, dat kon worden gebruikt, werd
geciteerdd en in de verbitterde strijd geworpen.133 Eens temeer bleek dat een
vanaff het begin gewenste confederatieve staatsvorm en de daarbij gehandhaafde
functiee van een stadhouder teveel historisch erfgoed van versnipperde
soevereiniteit,, zeggenschap en verplichting tot ruggespraak met zich meedroeg
omm voldoende plaats te kunnen inruimen voor hervormingen. De politieke
barometerr stond wel op "Verandering", en velen stonden die voor, doch de
historischee ballast van de machtsuitoefening stond een bevredigende invoering
vann hervormingen in de weg.
Dee beslissing van het conflict over de militaire jurisdictie werd op 30
aprill 1783 ingeluid door een resolutie van de Staten van Holland.133 Overwegendd dat zij de judicature over zaken, de ingezetenen betreffend, nimmer aan
militairee colleges hadden afgestaan, verklaarden de Staten van Holland dat, tot
handhavingg van bestaande privileges, militairen in civielrechtelijke en criminele
zakenn moesten terechtstaan voor de burgerlijke rechters volgens de grondwetten
vann deze provincie, tenzij aangetoond kon worden, dat de burgerlijke rechter
bijj speciale commissie of in overeenstemming met de bondgenoten de
rechtsoefeningg aan de militaire rechter had toegewezen. Daarmee werd de Hoge
Krijgsraad,, zetelend op Hollands territorium, de voet dwars gezet. De dag
daaropp kwam de "generaale petitie en staaten van oorlog" — de financiële
bijdragee aan de kosten van de strijdkrachten — voor het lopende jaar ter tafel,
waarbijj tegelijk van de situatie gebruik werd gemaakt om de post van de Hoge
Krijgsraadd af te wijzen. De Staten bleken niettemin bereid met de bondgenoten
eenn billijke regeling te treffen voor de traktementen en inkomsten van het
overbodigg geworden personeel van de Hoge Krijgsraad. Een maand later werd
opp voorstel van de afgevaardigden van Dordrecht een brief gezonden door de
Statenn van Holland en West-Fries land, gericht aan de "Edele Gestrenge
Vroomee Discreete, onse Lieve Getrouwe de Leden van het praeiense [cursiveringg van mij, M.L.D.] collegie, sig den Hoogen Krijgsraad noemende", met
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Rollin Couquerque, "t Gedrocht', 223.
Rollin Couquerque, "t Gedrocht', 241-244.
GPB IX, 761 vlg.; transcriptie in coll. De Graaff 94A.
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dee opdracht om "provisioneel en tot nader aanschrijven, geenerley gesag te
oeffenenn op het territoir van de Provincie Holland". De Hoge Krijgsraad was
verbolgenn over de adressering, maar had de brief niettemin aangenomen en
geopend.. De Prins was niet te voren in kennis gesteld van de in deze brief
medegedeeldee ingrijpende beslissing en was daardoor "aangedaan en gesurpreneerd".134 4
Inn de loop van de daarop volgende maanden werden ook in de andere
provinciess soortgelijke besluiten genomen. Een en ander leidde er eind
decemberr 1783 toe dat door de Staten-Generaal werd besloten, "gedelibereert
zijndee op de differente Resolutien van de Heeren Staten van de respectieve
Provinciënn raakende het werk van den Hoogen Krijgsraad" om de Hoge Krijgsraadd af te schaffen.135 De mismoedige vraag van de erfstadhouder (gesteld in
eenn brief aan Baron Van Lynden) "wat de patriotten toch van hem verwachtten?"1366 was nu in hoogste instantie beantwoord. De vooraanstaande patriot
enn doopsgezinde dominee Frans van der Kemp uit Wijk bij Duurstede gaf over
hett veronderstelde drijven van de patriotten een duidelijk signaal. Deze herder
enn leraar had in zijn vrije tijd een indrukwekkende, hierboven bij herhaling
geciteerde,, verzameling resoluties en brieven over deze materie aangelegd, en
inn druk laten verschijnen. Het eerste deel van zijn Magazijn van stukken tot de
militairemilitaire jurisdictie betrekkelijk ving aan met een opdracht aan de nagedachten
vann zijn vriend Johan Derk van der Capellen tot den Pol, die het "Gedrogt der
ongelimiteerdee militaire jurisdictie" de eerste slag toebracht. Toen het hele
verzamel-- en redactiekarwei erop zat verstuurde de samensteller van alle negen
delenn Magazijn van stukken plus twee delen Nalezing van Stukken een exemplaarr aan de Staten van Stad en Lande, die de Eerwaarde geleerde Heer bedanktenn voor de "moeyte, vriendelijkheid en attentie in eene zaak van algemeen
belang".1377 Van der Kemps standplaats was inmiddels Leiden; het is niet
uitgeslotenn dat behalve de Groningse Staten ook alle andere Statencolleges zijn
verrastt met dit blijk van actieve politieke betrokkenheid.
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Rollin Couquerque, "t Gedrocht', 244 (praetense is gecursiveerd door schrijver
dezes). .
1355
Archief Staten-Generaal inv. nr. 748 fol. 1134, geresumeerd fol. 1135. Transcriptie
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Intussenn had de Raad van State aan de provinciale besturen een
circulairee gezonden over de militaire jurisdictie. De provinciale Staten van
Frieslandd waren niet verder gekomen dan een ontwerp-reglement voor de
uitoefeningg van de militaire jurisdictie138 en in de Staten van Gelderland werd
hett vraagstuk nu "commissoriaal" gemaakt, evenmin een methode om snel tot
resultatenn te komen.139 De gedeputeerden van Delft wezen in een brief van
oktoberr 1783 aan de vergaderende Staten van Holland reeds op een vervelende
bijkomstigheidd van de op dat moment zijn einde naderende discussie over de
Hogee Krijgsraad: een tweetal desertiezaken, die in aanmerking kwamen om in
hogerr ressort te worden behandeld, liep vertraging op en de beklaagden zaten
reedss geruime tijd in arrest. Het Hof van Holland en Zeeland onderzocht de
zaakk op precedenten en vond in vroegere correspondentie of resoluties niets dat
eenn aanwijzing voor een te volgen gedragslijn zou opleveren. Alleen de
resolutiee van de Raad van State van 9 februari 1703 gaf houvast. Daarin had
dee Raad van State bij de ontstentenis van een Stadhouder immers teruggegrepen
opp het "besoigne" van de Grote Vergadering van 1651. Commune delicten
moestenn volgens het in dit Delfts vraagstuk geconsulteerde Hof in Holland voor
dee burgerlijke strafrechter worden gebracht. De Raad van State zou de militaire
strafzakenn moeten verdelen over het college zelf (de Raad van State) en de
krijgsraden.140 0

III.3.8.. De Raad van State opnieuw hoogste militaire rechter (1784)
"Zoo kregen de patriotten ook in hoogste instantie hun zin: de Hooge Krijgsraad
wass gebroken en men staarde op de scherven." Omdat echter een militaire
justitiee was blijven bestaan en het militaire recht zijn loop moest behouden
werdd een commissie benoemd, "het in dien tijd algemeen toegepast doch niet
altijdd vruchtbaar hulpmiddel".141 Op voorstel van de Gecommitteerden tot de
Militairee Saken van de Raad van State werd reeds op 22 januari 1784 besloten
aann de fiscaal van de Generaliteit een drietal opdrachten te geven: alle nog in
detentiee zijnde militaire criminele verdachten uit het ressort van de Generaliteit
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moestenn ter dispositie van de Raad van State worden gesteld; alle processtukken,, zowel criminele als civielrechtelijke, moesten aan de Secretarie van de
Raadd van State worden overgedragen en ten slotte moesten alle nog ter Griffie
vann de Hoge Krijgsraad gevonden effecten en consignatiepenningen worden
overgegeven.142 2
Dee Thesaurier-Generaal Gilles liet in een memorie van februari 1784
"zijnee gedagten (...) gaan nopens de schikkingen en arrangementen (...) die
alverderr zouden behooren te worden afgemaakt." Hij stelde vast, dat de Hoge
Krijgsraadd altijd jurisdictie bij delatie (= krachtens opdracht) van de Raad van
Statee had uitgeoefend. Even zeker achtte hij de prejudicie (benadeling door de
genomenn beslissing), die de militaire justitie zou oplopen, indien de Raad van
Statee de vacante jurisdictie niet aanstonds zou aannemen. Tenslotte stelde hij
dee Raad van State verantwoordelijk voor de juridische schade, die als gevolg
vann het wegvallen van jurisdictie van de Hoge Krijgsraad zou zijn opgelopen.
Dee consequentie daaruit was de noodzaak dat de Raad van State "sig hoe eer
Sooo beter meester soude behoren te maken van al het geënt onder de Hooge
Krijgsraadd is aenhangende geweest en ongetermineert is verbleven, soo van
Crimineelee als Civile Saken". Verder gaf Gilles in overweging de bondgenoten
viaa de Staten-Generaal in kennis te stellen van het "wederom in train doen
komenn van de Militaire Jurisdictie en Justitie die nu soo lang in 't hoogste
ressortt heeft stilgestaan en sulks sonder aan ijmand eenig prejuditie te willen
toebrengen."" Krijgsraden en auditeurs zouden moeten worden bericht omtrent
hett nieuwe adres voor "appellen het cas daertoe exteerende", nl. "de Raad van
Statee als d' eenige Superieure Regter". Verder gaf hij in overweging in de
retroactaa nauwkeurig na te gaan wat over de betreffende materie was
vastgelegd.. Nagegaan moest ook worden of de provoost-generaal in functie was
wanneerr geen Hoge Krijgsraad existeerde. De uitkomst van dat onderzoek was
nuttigg bij de overweging of hij met geheel "sijn adhaerenten" uit de failliete
boedell moest worden overgenomen.143
Dee Raad van State legde in een resolutie van 9 maart 1784 vast dat de
retroactaa waren nagegaan en stelde zich vervolgens op hetzelfde juridische
standpuntt als dat wat destijds op 9 februari 1703 was ingenomen. De tekst was
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nagenoegg dezelfde. De door Willem III vervallen verklaarde resolutie van de
Grotee Vergadering van 24 maart 1651 werd opnieuw de grens tot waar niet
alleenn "de Raad van State als opperste militaire rechter maar alle de subalterne
krijgsraden"" hun jurisdictie mochten uitoefenen.144
Dee hem van ouds toekomende juridische bevoegdheid heeft de Raad
vann State behouden tot aan zijn ontbinding op 4 maart 1795. Ook de jurisdictie
vann de garnizoenskrijgsraden lag officieel vast. Eigenlijk zou dus na het tumult,
overr de bevoegdheid inzake commune delicten binnen de garnizoenssteden
"stemm in staat hebbende", dit soort misdaden bij uitsluiting door de burgerlijke
rechterr hebben moeten worden afgedaan. Het blijkt echter dat bijvoorbeeld in
Utrechtt de preventieregel is gehandhaafd, getuige een krijgsraad in 1789
aldaar.1455 Daar misdroegen twee soldaten zich na taptoe door hun kwartier
tee verlaten en op twee adressen jenever te kopen en die zonder betaling op te
drinken;; vervolgens sloegen zij in beschonken staat bij maar liefst negenendertigg huizen de ruiten in. Protesterende omstanders werden door hen bedreigd.
Pass om 3 uur 's morgens kwamen zij in hun kwartier terug. Men mag uit dit
relaass opmaken, dat protesterende burgers zich bij het Wachthuis146 hebben
vervoegd,, waarna arrestatie volgde, als dit al niet was gebeurd door de Wacht,
wegenss het onbevoegd na taptoe op straat zijn. Verder moet worden geconstateerd,, dat niet erg vlijtig is gepatrouilleerd, want na hun rinkelende wandaad
kondenn de daders zich nog tot drie uur ongestoord op straat ophouden. Het
vonniss van de krijgsraad, te weten strenge geseling, ontslag en verbanning,
werdd prompt geapprobeerd in Den Haag.147 In de strafdossiers uit een drietal
garnizoensstedenn in het gewest Holland, die na 1783 werden aangelegd, werden
echterr uitsluitend militaire misdrijven (en dus geen commune delicten)
aangetroffen.148 8
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111.3.9.. Het approbatierecht van de Prins gehandhaafd
Dee bemoeienissen, die de Prins met de militaire justitie had, eindigden niet met
hett opheffen van de Hoge Krijgsraad. Reeds in 1783 liep het gerucht in de
betreffendee hofkringen, dat de Raad van State het recht van approbatie aan de
Prinss wilde laten. Hij bleef zijn prerogatief van het approberen van de
vonnissenn uitoefenen, een rechtshandeling die in het stadhouderloze verleden,
inn de resoluties van 1703 en 1711, door de Staten-Generaal aan de gouverneurs
enn commandeurs was verboden.149 Van dat recht van approbatie, hoezeer
misschienn ook ingaand tegen het gevoelen van sommige leden van de StatenGeneraal,, en van het recht van gratie en pardon heeft de Prins consequent
gebruikk gemaakt, ook tijdens het dieptepunt van zijn machtspositie. Die positie
werdd hersteld toen in september 1787 Pruisische troepen vele van zijn patriotse
politiekee tegenstanders naar het buitenland joegen.

111.3.10.. Besluit
Dee paradox in deze langlopende conflictsituatie over de competentie van de
krijgsradenn inzake strafbare handelingen, waarover de burgerlijke rechtscollegess meenden te mogen oordelen, bestond daarin, dat de patriotten gebruik
maaktenn van de gemobiliseerde regentenmacht van de afzonderlijke soevereine
Statenn en van hun medestanders op lokaal niveau om een gegroeide (en lang
getolereerde)) ontwikkeling in de richting van gecentraliseerde militaire
jurisdictie,, zetelend in de Hoge Krijgsraad te blokkeren en te ontmantelen.
Paradoxaal,, omdat zeker een deel van de patriotse partijgangers het particularismee als doelwit van hun politieke strijd beschouwden, zoals niet eens zoveel
jarenn daarna duidelijker werd, toen in 1798 die vernieuwende politieke eenheidsideeënn er tenslotte werden doorgedrukt.
Dee eveneens ruimschoots in patriotse kringen bestaande tendens om,
terugblikkendd in een verondersteld glorierijk verleden, "revolutionair" te
denkenn en uit dat verleden inspiratie voor de toekomst te putten — en in dat
verledenn was centralisatie nu juist niet de bron geweest, waaraan de Staatse
partijj de "ware vrijheid" had ontleend — versterkte het taaie particularisme van
dee machthebbers en was een maatschappelijk-politieke kracht die nauwelijks
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ruimtee liet voor echt vernieuwend streven. Bij de afschaffing van de Hoge
Krijgsraadd prevaleerde als voornaamste motief de wens om de greep van de
Prinss op het leger als machtsinstrument te verzwakken. De provinciale en lokalee ponteneur zegevierde bij de vaststelling en de begrenzing van de militaire
jurisdictie. .
Hett feit dat de Raad van State in overeenstemming met zijn oorspronkelijkee opdracht de militaire justitie aan zich had getrokken had tenminste het
voordeel,, dat dit rechtscollege deze bevoegdheid zo veel mogelijk los van gewestelijkee en lokale invloeden kon uitoefenen. De militaire strafrechtspleging
inn eerste aanleg — op garnizoensniveau — bleef bij een afgeslankt volume procedureell ongewijzigd. Bij strafzaken tegen hoofd- en opperofficieren en in
strafzakenn in hoger beroep bogen zich voortaan burgers over de casus.
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IV.. PROCEDURES
IV.. 1. Procesrecht in de achttiende eeuw
Dee rechtsontwikkeling heeft gedurende het tijdvak van de Republiek weliswaar
niett stilgestaan, maar grote wijzigingen in organisatie van de militaire rechtspraakk of in de wijze van procederen hebben zich in de zeventiende en achttiendee eeuw niet voorgedaan.
Inn de achttiende eeuw, waarop onze aandacht is gevestigd, werd vrijwel
elkk strafproces gevoerd op de z.g. extraordinaire wijze. Deze aanduiding
behoeftt toelichting, omdat hiermee wordt gesuggereerd dat er iets bijzonders
meee werd bedoeld, met andere woorden dat de extraordinaire procedure in
tegenstellingg stond tot een gewone, ordinaire wijze van rechtspleging.
Oorspronkelijkk was dit ook zo. In de Middeleeuwen werd pas een geding
gevoerdd wanneer een benadeelde zich over vermeend onrecht beklaagd had.
Tijdenss het over deze klacht gevoerde geding stond de beklaagde als gelijkwaardigg persoon tegenover de klager voor een lijdzaam gerecht. Zonder klager
wass er geen rechter. De beklaagde was voortdurend bij de procesgang aanwezigg en kon zich verdedigen tegen de klager, zelfs eventueel met rechtsbijstand.
Rechtt werd gesproken na hoor en wederhoor, het horen van eventuele getuigen
enn het aandragen van ander bewijs. Deze vorm, het accusatoire proces, werd,
toenn een andere wijze van procesvoering in zwang begon te raken, het ordinairee proces genoemd.1 In de loop van de twaalfde eeuw was een door de kerkelijkee overheid toegepaste andere manier van procederen in gebruik gekomen.
Hett betrof hier elk proces tegen een van ketterij verdacht persoon. In zo'n
extraordinairr proces werd vanwege de (kerkelijke) overheid "ex officio",
ambtshalve,, geprocedeerd. De verdenking alleen volstond om de kerkelijke
overheidoverheid tot onderzoek aan te zetten.2 Daarbij was de rechtspositie van de
verdachtee geheel ondergeschikt aan het ontdekken van de waarheid over het
vermoedenn van ketterij.
Ookk de wereldlijke overheid, wier positie op het eind van de Middeleeuwenn sterker was geworden, ging steeds meer uit eigen initiatief, ambtshalve
overr tot het vervolgen van misdaden, parallel aan de door de clerus gevolgde
methodee van rechtshandhaving. Hier ligt het begin van wat tegenwoordig het
algemeenn aanvaarde geweldsmonopolie van de overheid is. Wanneer in de
nieuwee situatie door de overheid een vergrijp werd getoetst aan het recht,
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bevondd de aangeklaagde zich echter in een geheel andere positie dan in een
accusatoirr proces. Hij was voorwerp van onderzoek in een procesvorm die
inquisitoirinquisitoir heet: daarbij was zijn wederpartij een overheidsdienaar, wiens
optredenn als aanklager steunde op het gezag en de bevoegdheden die hem
"rationee officii", uit hoofde van zijn ambt, waren verleend. In vergelijking
daarmeee had de aangeklaagde veel minder rechten. In het geding was hij niet
meerr een volwaardig rechtssubject.3 Confrontatie met getuigen had niet altijd
plaats;; verdedigen kon hij zich slechts tijdens de verhoren, want de procedure
verboodd het toevoegen van een verdediger van buitenaf. Philips Wielant (14401520)) heeft in zijn omstreeks 1505-1516 geschreven, maar pas in 1872
gedruktee Practycke Criminele grote aandacht geschonken aan de in zijn tijd nog
nieuwee inquisitoire procesgang, die door de landsheerlijke hoven krachtig werd
bevorderd. .
Inn "criminele processen, criminelyck ingestelt" — zegt Wielant in
Caputt III — werd soms ordinair, soms extraordinair geprocedeerd. Een
ordinairr proces vond plaats, wanneer een partij die met bewijzen kwam,
waarmeee de casus kon worden behandeld, een klacht indiende. Wanneer er
geenn klacht werd ingediend door een benadeelde partij procedeerde de
aanklagerr ex officio, op basis van ondervraging met pijnbank en op verdenkingenn en omstandigheden.4 Wielant was als rechtsgeleerde in zijn tijd een
voorstanderr van het ambtshalve vervolgen van delicten. Hij stond op het
standpuntt dat het vervolgen van strafbare feiten niet alleen in het belang was
vann de benadeelde, maar vooral het algemeen belang diende. Deze opvatting
is4nn onze tijd nog steeds gemeengoed.
Opp het eind van de zestiende eeuw was de extraordinaire wijze van
procederenn door de wereldlijke overheid al zover ingeburgerd dat de naam
"extraordinair"" anachronistisch werd; van uitzondering was ze regel geworden,
steunendd op gewoonte of wet. In de Nederlanden werd de regel om "extra-ordinairr te procederen in cas crimineel" vastgelegd in de artikelen 7, 32 en 71 van
dee Ordonnantie op den Styl van 9 juli 1570, uitgevaardigd door Philips II. In
hett algemeen moesten alle criminele processen extraordinair worden gevoerd,
enn niet op de rol van ordinaire rechtszaken worden gezet, tenzij de onderhavige
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zaakk daarvoor te belangrijk en ingewikkeld was.5
Baviuss Voorda kritiseerde in het bijzonder de Ordonnantie op den Styl
vann procederen als "veel te kunst-kunstig opgesteld". Het begrip van deze
Ordonnantiee eist, zei hij, een veel grotere juridische scholing dan die, welke
dee meeste strafrechters en aanklagers bezitten, een mate van geleerdheid, die
vann de juristen die hier dagelijks mee moeten werken ook niet gevergd kan
worden.66 Ofschoon de benamingen "ordinair" en "extraordinair" inmiddels niet
meerr overeenstemden met de werkelijkheid, bleven deze toch in gebruik. Die
naamgevingg verdween pas toen in 1811 de Franse Code d'instruction criminelle
werdd ingevoerd.
Dee ordinaire procedure met betrekking tot de strafrechtspleging in de
achttiendee eeuw hield niets anders in dan dat een strafzaak op dezelfde wijze
alss een privaatrechtelijke rechtszaak werd behandeld. In deze wijze van
rechtsplegingg was ruimte voor een klacht, een antwoord daarop door de
beklaagde,, een repliek en een dupliek, alles ondersteund en gevoerd met hulp
vann advocaten-procureurs. Aan de hand van het gevonden andere relevante
materiaal,, als ook de getuigenverklaringen, vormde het gerecht zijn oordeel en
kwamm het tot een uitspraak. Faber heeft in zijn onderzoek naar de strafrechtsplegingg in de achttiende eeuw in Amsterdam gevonden dat van een delict
verdachtee personen zelden werden toegelaten in een ordinair proces: het ging
omm minder dan één per jaar. 7 Het geringe aantal gevonden ordinaire processen
versterktt de met vele argumenten ondersteunde veronderstelling van Van de
Vrugt,, dat wellicht gedacht moet worden "aan een bewust streven van de
wetgever,, de gerechten te dwingen tot het gebruik van de goedgeregelde
extraordinairee procedure."8 De rechtspositie van de verdachte werd in een
extraordinairr proces gewoonlijk volledig achtergesteld bij het vinden van de
waarheid,, liefst op confessie (op bekentenis). In de extraordinaire procedure
werdd ampel ruimte geschapen om dit belangrijke sluitstuk van een proces, de
confessiee als "regina probationum" (koningin der bewijsmiddelen) te verkrijgen,99 zodat tot de beraadslaging over het vonnis kon worden overgegaan.
Auditeurs-militairr hoefden zich niet te beperken tot verbaal geweld om de
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gevondenn indiciën, getuigenverklaringen en halve bewijzen te kunnen bekronen
mett een op schrift gestelde en niet herroepen confessie. Er was door de jaren
eenn soms naar gemakzucht neigende gewoonte gegroeid om "op confessie" te
procederen,, dat wil zeggen de bekentenis van de verdachte (zoals gezegd het
bewijsmiddell par excellence) na te streven, al dan niet met gebruikmaking van
pijniging,, de tortuur. Daarmee werd niet alleen de rechtsgang bespoedigd,
maarr ook appèl onmogelijk gemaakt.10 Weliswaar mocht folteren, de tortuur,
slechtss onder bepaalde voorwaarden worden toegepast, maar daaraan werd
wellichtt niet altijd de hand gehouden.
Reedss de zeventiende-eeuwse jurist Simon van Leeuwen erkende dat te
gemakkelijkk van de pijnbank gebruik werd gemaakt." Ook de achttiendeeeuwsee rechtsgeleerde Bavius Voorda had, als aanhanger van de denkbeelden
derr Verlichting,12 veel kritiek op de gebruikelijke rechtsgang. Zijn kritiek
goldd zowel het te lichtvaardig en gemakkelijk gebruik van de tortuur om een
bekenteniss af te dwingen, als ook de rechteloze positie van de verdachte.13
Voordaa signaleerde, dat bij verscheidene gerechten in Holland de geselpaal in
dee verhoorkamer stond opgesteld, zodat daar gemakkelijk even naar gewezen
konn worden bij een vermoeden, dat er leugens werden verteld. "Want het
gebruikk van de geesselpaal, gelieve de Leezer te weeten, word voor geen
Pijnbankk bij die Rechters gehouden, maar alleen voor een huismiddeltje".14
Voordaa had ook bittere kritiek op Simon van Leeuwen. Met zijn interpretatie
vann wat de Ordonnantie op den Styl over een extraordinair en een ordinair
process zei, sloeg Van Leeuwen volgens Voorda de plank volkomen mis.15
Rechterss en beklaagden, getuigen en gerechtsdienaren vervulden hun rol bij de

Ziee bijvoorbeeld de hierboven in § II.2.2 genoemde resolutie van de Staten van
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rechtsgang,, zoals die in de achttiende eeuw gebruikelijk was. In de extraordinairee wijze van procederen, die in vrijwel elke strafrechtspleging, zowel in
burgerlijkee als militaire strafprocessen, werd toegepast, was voor een raadsman
geenn plaats ingeruimd. Zoals ook de wetgever van de Ordonnantien van 1570
ditt voor ogen had gestaan, leidde dit ertoe, dat het proces snel kon worden
afgewikkeld.. In Holland werd de rechtsbijstand in burgerlijke strafprocessen
pass in 1798 wettelijk geregeld.16 In 1811, bij de invoering van de Code
d'instructiond'instruction criminelle kregen wij een regeling die in het hele land rech
standd in burgerlijke strafprocessen mogelijk maakte.

IV.2.. Militair procesrecht in de achttiende eeuw
Evenminn als voor de burgerlijke strafrechtspleging bestond tijdens het Ancien
Régimee ten behoeve van de militaire strafrechtspleging een geordende verzamelingg geschreven procesrecht. We zagen reeds dat de auditeur-militair Van
Hasseltt in de voorrede van zijn Onderrigt (1762) het ontbreken van veel geschrevenn procesrechtsregels noemde. Wat hij daaromtrent bij zijn zoektocht aan
gewoontes,, costumen, jurisprudentie en wetten vond, tekende hij in zijn Onderrigtrigt over het houden van krygs-raad (1762) op, ten behoeve van de belangstellendee collegae en officieren. Van Hasselt beschrijft daarin op welke wijze in
criminelee zaken voor de krijgsraad moest worden geprocedeerd. Wanneer in
eenn strafzaak een klacht door de beledigde partij werd ingediend, moest worden
geprocedeerdd op de accusatoire wijze. Wanneer een delict op een andere manierr dan door een klacht van de benadeelde partij ter kennis van de auditeur-militairr kwam, moest deze inquisitoir procederen, door onderzoek, navorsingg en ondervraging. Dit inzetten van een dergelijke extraordinaire procedure
deedd hij als fiscaal uit hoofde van zijn ambt.17
Uitt de bewaard gebleven dossiers is komen vast te staan, dat ook in de militaire
strafrechtspraakk een accusatoire procedure een grote zeldzaamheid was en dat
zijj bovendien niet voor een garnizoenskrijgsraad werd gevoerd, maar voor de
Hogee Krijgsraad of, wanneer deze instantie defunct was, voor de Raad van

166

Faber, 'Jan Samuel Amalry (1750-1811)', in: Zestig juristen, 184.
Van Hasselt, Onderricht (1776), § 7, p.15; soms wordt de auditeur ook wel fiscaal
genoemd. .
177

114 4

IV.2..

MILITAIR PROCESRECHT IN DE ACHTTIENDE EEUW

State.. Voor ons onderzoek is de accusatoire procedure dus van secundair belang.. Extraordinair, inquisitoir dus, moest worden geprocedeerd in zes
gevallen: :
------

De rechter was zelf getuige van het delict;
De zaak was algemeen bekend en in het openbaar voorgevallen;
Het delict werd op heterdaad ontdekt;
Het delict werd aangegeven, verraden;
Een medeplichtige heeft beschuldigd;
Err heeft voorafgaande bedreiging plaats gehad, waarbij iemand zich aan
vervolgingg onttrekt door vlucht, of wanneer aangetoond kon worden dat
vijandschapp bestond tussen slachtoffer en verdachte.18

Inn Stad en Lande, waar tot 1749 een op een andere manier dan elders in de
Republiekk gevormde krijgsraad, onder presidium van de gerigts scholt, de
militairee strafrechtspleging uitoefende, werd geprocedeerd volgens de
"Ordonnantiee op de Forme van procederen in civile ende criminele saeken" van
1627.199 De regels van de orde van procederen in criminele zaken in deze
Ordonnantiee wijken niet af van hetgeen in andere provincies gebruikelijk was.
Voorr de ordinaire procedure wordt in artikel VII het optreden van een
verdedigerr geregeld. In artikel XIX werden de voorwaarden vastgelegd, onder
welkee de formaliteiten van de ordinaire procedure vervielen en de procedure
werdd beperkt tot de regels van de extraordinaire processen: in crimine
flagranti,flagranti, "als de delinquent op schijnderdaet is betrapt ende gevanghen", het
delictt bekend wordt, en door getuigen is bevestigd. De genoemde regelgeving
voorr een ordinair proces was dan niet van toepassing.
Naastt processueel gewoonterecht bestonden er binnen de militaire wereld
reglementenn die ook tot het procesrecht kunnen worden gerekend. In deze
militairee voorschriften was vastgelegd aan welke procedure men zich te houden
hadd ten aanzien van een bepaald onderdeel van de militaire rechtsgang. Die
reglementeringg kon op landelijk niveau zijn uitgevaardigd. Daaronder viel het
hiernaa te noemen "Reglement op de Proceduren der Militairen in saecken van
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geringee importantie" uit 1687.20 Daarnaast kunnen genoemd worden de "Instructiee voor de Auditeurs Militaire in de Frontiersteden der Vereenigde
Nederlanden"" uit 1600;21 de "Instructie voor de advocaat-fiscaal" van
1602;222 de "Instructie voor de provoost-generaal" van 167323 en de "Instructiee voor de geweldige-provoosten" van 1591 en 1791;24 de "Summiere
Instructiee voor de Hoge Krijgsraad" uit 1700;25 het "Reglement omtrent de
subordinatiee tot onderhoudinge van goede orde in het leeger van 1706;26 het
"Reglementt op de kruiwagenstraf" van 1749;27 de "Articulen rakende de Subordinatiee onder de Officieren van ieder Regiment" van 1749;28 het "Appèlreglement"" van 175029 en de "Regeling voor het opzenden van vonnissen" van
1767.300 De Gedeputeerde Staten van Friesland kondigden in 1608 hun "Instructiee op de ordre van den Krychsgerechte des Vrieschen Regiments"31 af
enn de Staten van Stad en Ommelanden vaardigden in 1627 hun "Ordonnantie
opp de forme van procederen in civiele en criminele saecken" uit.32 Soms werd
perr garnizoensreglement regelend opgetreden. Een voorbeeld hiervan is het
"Reglementt ende ordres omme geobserveert te worden in het garnizoen Breda"
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vann 1742,33 vastgesteld door de gouverneur Frederik landgraaf van Hessen.
Inn 1786 ordonneerde hij in zijn standplaats Maastricht eveneens een "Reglementt en Orders voor het guarnisoen van Maastricht".34
Inn de achttiende-eeuwse militaire maatschappij, waar de rechtsbedeling
duss niet per se steunde op een volledige verzameling schriftelijk vastgelegde
regels,, was niettemin een deel ervan in reglementen en instructies vastgelegd.
Inn de vorm waarin en de wijze waarop het militair strafproces werd gevoerd,
iss in grote trekken een vast patroon terug te vinden. Dit patroon is herkenbaar
wanneerr men de strafdossiers uit zulke ver van elkaar liggende plaatsen als
Brielle,, Groningen, Utrecht en Grave naast elkaar legt.

IV.2.1.. Militair tucht- en strafrecht
Hett militair strafrecht kan men van het militair disciplinair recht onderscheiden
doordatt eerstgenoemde een delictsomschrijving — de norm — en een daarbij
behorendee sanctie bevat. Delictsomschrijving en sanctie heten tezamen de
strafbepaling.. Tuchtrecht betreft ontoelaatbaar ondisciplinair gedrag, niet per
see genoemd in de militaire strafwetgeving; laakbare handelingen die echter wel
correctiee behoeven. Een duidelijk onderscheid tussen militair-strafrechtelijke
enn tuchtrechtelijke vergrijpen werd in de articulbrief van 1590 nog niet
gemaakt.. Een tuchtrechtelijk karakter hebben die vergrijpen, waarbij de sanctie
werdd opgelegd door een hiërarchische meerdere van de delinquent. Een
strafrechtelijkk karakter hebben die vergrijpen die werden berecht door de
krijgsraad.355 Artikel 81 maakt het mogelijk op elk ondisciplinair handelen te
reagerenn met een sanctie. Kort voor de achttiende eeuw is stadhouder Willem
IIII aan de mogelijkheid om naar keuze strafrechtelijk of tuchtrechtelijk te
corrigerenn tegemoet gekomen. Hij vaardigde daartoe op 24 februari 1687 het
"Reglementt op de Proceduren der Militairen in saecken van geringe importantie"" uit, het embryo van de latere reglementen op de krijgstucht.36 Deze
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regelingg schiep de mogelijkheid om lichte vergrijpen, zoals ongeoorloofde
absentiee na genoten verlof, oneerbiedig optreden tegen een meerdere,
dronkenschap,, ongehoorzaamheid "en diergelijke ende generalyke fauten"
disciplinairr af te doen, zonder dat een krijgsraad werd bijeengeroepen. Aldus
werdenn tijd en proceskosten bespaard wanneer het vergrijp relatief onbelangrijk
was. .
Wanneerr het vergrijp niet zwaarder hoefde te worden gestraft dan met
spitsroeden,, het zitten op het houten paard, het dragen van een aantal muskettenn voor een zekere tijd of, bij de cavalerie, het dragen van zadels, of
"diergelijkee ofte mindere straffen", kon de regimentscommandant of de commanderendee officier de zaak disciplinair afhandelen naar bevind van zaken.
Ookk het op water en brood gezet worden en het eenvoudig arrest bij de provoostt behoorden tot de mogelijkheden. De soorten bestraffing werden dus wel
genoemd,, zonder volledig te zijn. Deze onvolledige opsomming was bedoeld
alss leidraad voor het vaststellen van een bovengrens. Van Hasselt noemt
daarnaastt nog enige stokslagen of het lopen van een strafwacht. Die straffen
kondenn ook door een onderofficier worden gegeven. Gewaarschuwd werd wel
datt een dronken soldaat niet mocht worden geslagen, want dit zou aanleiding
kunnenn zijn tot verzet,37 waardoor de soldaat zich wel heel ernstig zou
compromitteren.. In Grave zondigde de korporaal Vos tegen dit gebod op zelfdiscipline.. Hij sloeg soldaat Laurens Coll, die in aangeschoten toestand
aanleidingg zag om zich uit het garnizoen te verwijderen. Na de arrestatie van
Coill moest de krijgsraad bijeenkomen. Bij zijn aanhouding was gebleken dat
Colll niet deserteerde, maar dat de afstraffing hem net iets te veel was geweest.
Colll werd door de krijgsraad veroordeeld om door tweehonderd man zes maal
opp en neer te worden geslagen,38 maar de korporaal die over de zaak werd
ondervraagd,, irriteerde de krijgsraad door zijn "disrespectueuse" houding.
Voorr dit vergrijp en voor de uitgedeelde klappen werd hij veroordeeld om drie
maandenn als "schildergast" te dienen (wachtlopen dus) op soldatentraktement.
Hett surplus van zijn gage werd aan zijn tijdelijke vervanger uitgekeerd.39
Vann een volledige omschrijving van elk mdirvergrijp was evenmin
sprake.. De uitdrukking diergelyke en generalyke fauten verschafte elke
weldenkendee officier de op dit punt verlangde vrijheid van handelen. De uit-
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voeringg van de straf volgde eerst nadat hierover aan de garnizoenscommandant
berichtt was gegeven. Het reglement waarschuwde wel dat gewaakt moest wordenn tegen "oogluiking of conniventie" (toegevendheid). In het Reglement voor
hett Garnizoen Breda van 1742 wordt de procedure nader beschreven. Wanneer
dee commanderende officier iemand met een regimentsstraf wilde corrigeren,
moestt de verdachte eerst bij de hoofdwacht worden gebracht. Daarna werd de
gouverneurr van het garnizoen in kennis gesteld van de overtreding en van de
straff die zijn commandant hem dacht te geven.40
Inn een strafzaak tegen de korporaal Snisselaar komen we zo'n door zijn
compagniescommandantt gestrafte arrestant tegen. Snisselaar kreeg in 1721
opdrachtt zeven snaphanen bijeengebonden naar de Wacht te brengen, waar een
krijgstuchtelijkk gestrafte arrestant deze bundel enige tijd moest dragen. De
korporaall weigerde deze opdracht, zeggend dat hij geen provoost was. Voor
dezee ongehoorzaamheid kwam hij wél voor de krijgsraad, die hem veroordeeldee deze bundel snaphanen twee uur lang te dragen; daarenboven werd hem een
maandd demotie — terugzetting in rang — opgelegd, een sanctie, die de compagniescommandantt niet bevoegd was op te leggen.41
Dee vrijheid van de bevelvoerende officier als strafoplegger in het
vaststellenn van de strafmaat buiten de krijgsraad om, had voor de gestrafte het
voordeell van een ogenblikkelijke afdoening. Wat de repressieve waarborg
betreftt — de controle op de tot straffen bevoegde meerdere — moet men
aannemenn dat die beperkt bleef tot de kennisneming door de garnizoenscommandantt van elke disciplinaire affaire.

IY.2.2.. Hechtenis na arrestatie
Eenn militair-strafrechtelijke casus begon uiteraard doordat het vergrijp van een
militairr ter kennis van zijn superieuren kwam. De bevelvoerende compagniescommandantt had dan de verplichting het begane delict aanstonds schriftelijk te
meldenn bij de garnizoenscommandant. Nalatigheid op dat stuk was strafbaar.
Eenn op heterdaad betrapte militair werd overgebracht naar het gebouw van de
hoofdwachtt en onder arrest geplaatst. Een als gevolg van een vooronderzoek
gearresteerdee verdachte werd eveneens steevast in voorarrest gehouden. Een
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gearresteerdee voortvluchtige werd uiteraard in het provoosthuis afgeleverd. Dat
goldd zelfs voor officieren. In de burgerlijke strafrechtspleging was het
gewoontee om burgers van enige maatschappelijke standing, verdacht van een
vergrijpp waarop geen lijfstraf of doodstraf stond, thuis te laten tot zij werden
opgeroepenn om voor het gerecht te verschijnen.
Hett klassenonderscheid in het opleggen van voorarrest, het verschil in
bejegeningg van de gegoede burgerij en het gewone volk, heeft niet altijd zijn
pendantt gehad in de achttiende-eeuwse militaire strafrechtspleging. Een markantt geval uit 1739, dat het arrest voor officieren goed illustreert, is te vinden
inn een van die gevallen, waar een krijgsraad in eerste aanleg een criminele
casuss behandelde. Het betrof hier een insubordinatie — oneerbiedige en onbetamelijke,, eerkrenkende taal jegens een meerdere — van een kapitein-luitenant
tegenn zijn regimentscommandant, die als de in zijn eer aangetaste klager én als
dee discipline-handhavende superieur het juridisch rad in beweging zette. De
bijeengeroepenn krijgsraad moest eerst uitmaken of hier van een civiele (dus:
eenn privaatrechtelijke) of een criminele (dus: een strafrechtelijke) casus
gesprokenn kon worden. De beantwoording van deze vraag werd aangehouden
enn afhankelijk gesteld van het antwoord van de beklaagde op de klacht van zijn
commandant.. Voor de schriftelijke formulering van zijn antwoord werd de
beklaagdee huisarrest opgelegd. Een week later werd in de verslaglegging
gemeld,, dat het antwoord van de kapitein-luitenant W.J. Menthem was
ontvangenn en dat na beraadslaging met meerderheid van stemmen was besloten,
datt hier sprake was van een crimineel delict. Het op schrift gestelde antwoord
vann de kapitein-luitenant was een ontkenning van de feitelijke toedracht geweest
onderr erkenning van de geuite krenkende woorden, maar het bevatte genoeg
aanknopingspuntenn voor een criminele procedure. Menthem werd daarop
vastgezett bij de provoost "met acces", en de provoost werd gelast niemand de
toegangg te beletten.42 In een twee weken later gehouden krijgsraad werd bij
eenn stemming bijna unaniem afwijzend gereageerd op het rekest van de
verdachte,, vergezeld van een bijgevoegde verklaring van de arts Lagenette,
waarbijj hij verzocht bij provisie uit detentie te worden ontslagen "tot uitdragt
vann saaken mits hem bij de pronunciatie van de sententie43 wederom in zijn
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guarnizoenn vervoegende". In hoger beroep liep de bestraffing met een sisser
af. .
Uitt de opdracht aan de provoost niemand "acces" te verhinderen is af
tee leiden, dat de in dit geval opgelegde detentie mogelijkheden bood ten aanzien
vann bezoek en het laten brengen van extra voedsel en drank. Bij officieren was
hett ook mogelijk, dat aan hen arrest in hun kwartier werd opgelegd.44 Een
dergelijkee versoepeling van de gevangenhouding werd de eenvoudige soldaat
vanzelfsprekendd nooit vergund. In artikel XLHI van het Garnizoensreglement
vann Breda uit 1742 heet het ondubbelzinnig: "Als eenige crimineele Gevangens
byy den Provoost gebragd zyn, zal dezelve zorgvuldig toezien, dat daar by
niemand,, wie het ook zy, geadmitteert worde, of daar meede spreeke, het zy
omm denzelven eeten te brengen, of op eenig ander praetext, dan op speciaale
ordree van den Gouverneur of Commandant des Guarnizoens; ende zal hy ook
belettenn dat aan den Gevangens geen sterke drank gegeeven worde: wordende
dee observantie hier van zeer ernstig aan den geweldige Provoost gelast ende
gerecommandeerd".455 Voor het gevangen houden van officieren of soldaten
kreegg de provoost een vergoeding van zes stuivers per dag. Twee stuivers
mochtenn bij 't Land worden gedeclareerd, vier stuivers werden van de soldij
off het traktement afgehouden. Officieren die een aparte kamer en beddengoed
begeerden,, moesten daarvoor zelfde extra kosten betalen.
Ookk in het leger te velde werd elke zich misdragende militair in arrest
genomenn en in arrest gehouden zolang als dat na het uitspreken van het vonnis
nodigg werd geacht, zoals bijvoorbeeld tot aan de opgelegde betaling van kosten
enn misen zou zijn voldaan. Hiervan zijn talrijke voorbeelden te vinden, waarbij
dee delicten veelsoortig waren. Zo werd een beschonken luitenant, die zijn
kapiteinn een "Groszmaul" noemde, onmiddellijk in arrest gesteld.46 Hetzelfde
gebeurdee met een duellerende luitenant en een vaandrig; zij bleven in arrest tot
aann het vonnis was voldaan.47 Op dezelfde wijze werd een dronken adjudant

sprakenn van het Hoog Militair Gerechtshof) en vonnissen (einduitspraken van de krijgsraden).. De achttiende eeuw laat dit onderscheid niet zien. Voor de leesbaarheid zijn in
dee tekst hieronder de woorden sententie en vonnis door elkaar gebruikt.
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wegenss dienstweigering in arrest geplaatst en gehouden totdat de in het vonnis
vereistee betalingen van kosten, misen en proceskosten waren verricht.48 In een
adviesadvies aan een "Captein geweldige" uit 1777 deelt Van Hasselt diens opvatting,
datt een in arrest zittende officier "na het hedendaags gebruyk" gevangen mag
wordenn gehouden tot deze zijn schulden heeft betaald. Het bewijs voor de
rechtmatigheidd daarvan werd gevonden door verwijzing naar wat een in die tijd
veell aangehaalde jurist over Romeins recht wist te zeggen.49
Dee militairen met lagere rang werden vanzelfsprekend met minder
voorkomendheidd behandeld dan de officieren, wanneer zij werden verdacht van
eenn vergrijp, waardoor een militair-strafrechtelijke behandeling waarschijnlijk
werd.. Onveranderlijk volgde hechtenis na aanhouding. De "gemeene Ruyters,
Dragonders,, Soldaten, Canoniers en Mineurs" waren al strafbaar wanneer zij
zichh na de taptoe op straat of in een herberg bevonden. Zij moesten in arrest
wordenn genomen "teneinde rigoureus gestraft te worden". Nu viel het met die
rigoureusheidd soms wel mee. In Grave werd een soldaat in 1741 tot slechts drie
dagenn provoost veroordeeld, nadat hij zich na taptoe nog op straat had bevonden.50 0
Verlofgangerss moesten op gelijke wijze worden behandeld als de
militairenn van het garnizoen.51 Wat gold in 1786 werd ook al door dezelfde
hoofdofficier,, Frederik van Hessen, in 1742 onder woorden gebracht in zijn
Garnizoensreglementt voor Breda. "Na ... Taptoe zullen geene Gemeene op de
straatt moogen weezen, op poene van door de stiegriemen of spitsroeden52 te
loopen,, ende de Kanonniers op het Kanon voor de Hoovdwagd te ryden".53
Uitt de Resolutie van de Raad van State van 169854 is af te leiden, dat
dee gevangenen tijdens hun arrest konden worden geboeid. Het zogenoemde
sluitgeld555 mocht niet worden gedeclareerd ten laste van het Land, maar bij
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degenee die hem had gevangengezet, wanneer de onschuld van de gevangene
naderhandd mocht zijn gebleken. In de declaratielijst voor de provoost is tevens
hett bedrag daarvoor aangegeven: ƒ 1.10.0. Wanneer de gevangene voor de
krijgsraadd verscheen, werden door de hem begeleidende provoost-geweldige
zijnn boeien afgedaan, nadat hij de raadkamer was binnengeleid. Alleen de
krijgsradenn mochten beslissen of op hun orders een gevangene werd "gebout",
datt was kromsluiten met de handen door middel van een ijzeren bout en ketting
aann de voeten; deze wijze van boeien was te beschouwen als pijniging.56
Handtasting577 kwam zelden voor. De mogelijkheid daartoe bestond,
bijj volkomen ontbreken van bewijs, wanneer de verdachte op louter verdenking
wass gearresteerd.58 Uit een vonnis van 10 maart 1739 te Grave vernemen we:
dee krijgsraad "ontslaat [tenslotte] Hans Jurrien Sas bij provisie uyt sijne
detentiee onder belofte en handtastinge", onder de verplichting te allen tijde,
wanneerr hij door de krijgsraad wordt gelast, weer in persoon te verschijnen,
"subb poena confessi et convicti" (onder strafbedreiging van anders als bekend
hebbendd veroordeeld te worden).59 In de marge onder aan het document
stond:: "gepronuncieert en geexecuteert den 11 maart 1739 ende heeft Hans
Jurrienn Sas belooft dat bij den crygsrade gerequireert werdende ten allen tijde
tee sullen compareren ten overstaan van de vaandrigs Wittens ende Van den
Wal".. Het onvolledige dossier verschaft geen andere gegevens; niets over de
zaakk zelf tegen Sas, of over zijn rang en het delict waarvan hij werd verdacht.
Ditt is een van de zeldzame keren waarin deze rechtsfiguur in een militair
strafdocumentt werd aangetroffen. Het kwam ook in de burgerlijke strafrechtspraakk voor. In het niet-militaire strafrecht werd ook de zogenoemde slaking
toegepast,, en wel wanneer de rechter na alle gedane pogingen om meer inzicht
tee verkrijgen, tot de conclusie moest komen, dat er geen duidelijk blijk van
misdaadd is, maar dat er slechts verdenking en twijfel is, zoals artikel 53 van
dee Criminele Ordonnantie het onder woorden bracht. Slaking hield in, dat de
verdachtee op borgtocht werd vrijgelaten. Zowel in het geval van slaking als bij
handtastingg ontging de verdachte de bescherming van het "ne bis in idem".60
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Off slaking ook wel eens in een militair strafgericht is toegepast kon niet
wordenn vastgesteld. De in 1570 al door de Ordonnantie van Philips II verboden
gewoontee te "composeren", waarmee burgers de gelegenheid werd gegeven een
strafvervolgingg af te kopen voordat een vonnis werd geveld, was in de
achttiendee eeuw in de civiele strafrechtspraak nog steeds in gebruik. Voor
zwaree delicten, waarop lijf- en doodstraffen stonden, kon niet worden gecomposeerd.. In een aantal strafzaken in de achttiende eeuw tegen burgers in
Wassenaarr blijkt de mogelijkheid tot composeren te hebben bestaan.61 Een
dergelijkee afdoening van militaire rechtszaken werd expliciet verboden met een
resolutiee van de Raad van State van oktober 1728. In de militaire strafdossiers,
zowell voor als na deze datum, is niets te vinden van deze praktijken, zodat,
indienn het composeren al eens een keer mag zijn voorgekomen, dit uiteraard
buitenn de krijgsraad zal zijn gebeurd als een schikking tussen auditeur en
beklaagde.. Een reden voor het uitvaardigen van deze resolutie kon niet worden
gevonden.. Niet ondenkbaar is, dat ze is uitgevaardigd naar aanleiding van
gesteldee vragen, bijvoorbeeld na een op dit punt gerezen conflict.

IV.2.3.. De provoost-geweldige
Dee provoost-geweldige62 (soms ook genoemd de geweldige-provoost) was
belastt met het toezicht op de tucht in het garnizoen of de legerplaats.63 Hij
werdd in de uitoefening van zijn functie door artikel 78 van de articulbrief van
15900 in bescherming genomen: lijfstraf voor wie een arrestatie poogt te
verhinderenn of een arrestant doet ontkomen. Een plakkaat uit 1631 bedreigde
mett het koord degene die zich daaraan schuldig maakte of de provoost
beschimpte.644 Hij was tevens belast met het arresteren van hiervan verdachte
militairenn en verantwoordelijk voor de detentie. Daarnaast zorgde hij voor het
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ophangenn van de uitgevaardigde plakkaten aan de stadspoorten en moest hij
daarvoorr aandacht vragen door de trommel slagers de ronde te laten doen door
dee stad of het fort. Hij had één of meer stokkeknechten onder zijn bevel om
hemm in de uitoefening van zijn functie bij te staan. Hoewel aan de functie van
provoostt geen officiersrang was verbonden, werd door de Raad van State op
166 april 1681 bepaald, dat in overeenstemming met de tot nu toe in zwang
zijndee gewoonte "de Geweldige Provoosten in de respective Gouvernementen
enn Commandementen in rang zouden zijn gelijkgesteld aan de jongste lieutenant
vann het garnizoen".65 Van Hasselt heeft daarover een opmerking gemaakt in
zijnn Verhandeling over het ampt der geweldige provoosten (1773). Hij schrijft:
"Dee Provoosten houden rang naast den jongsten Lieutenant inhet Guarnizoen".
Maarr hij vond dat dat alleen gold voor provoosten die zich fatsoenlijk gedragen
enn niet voor dat soort provoosten, "dat zich aan alle slechte stukken schuldig
maakt".. Daarom kunnen provoosten van laatstgenoemd slag "met gene fatzoenelykee Luiden [lees: officieren] converseren, maar [zij] houden zich in gemene
kroegenn met een glas van het Schiedammer nat en den rook van een stinkende
Toebak,, onder den drom van gemene Soldaten, en het slechtste soort van volk,
op".. Van Hasselt had het hier wel heel duidelijk over anderen dan "ons soort
mensen".666 Eerder schrijft hij afkeurend over de provoost die zich slecht
gedraagtt "en zich dagelijks inhet Schiedammer nat als baait". In dat geval zou
dee commandant zeker bevoegd zijn corrigerend op te treden, want als de
provoostt "een smaak in die toverdrank gekregen heeft", zal het moeilijk
wordenn afgeleerd.67 Jenever werd in de achttiende eeuw niet geschonken in
eenn behoorlijk etablissement, zo liet Justus van Effen in 1731 weten. "In een
fatzoenlykk wynhuis tapt men wel eens geringe wyn, maar geen jenever, zelfs
dee beste niet."68
Inn vergelijking met de "Instructie, waar na de Geweldige Provoosten
inn de Frontiersteden ende Forten der Vereenigde Provinciën, hen hebben te
reguleeren,, van de 20 Maart 1591" had de inhoud van het mandaat van de
provoost-geweldigee belangrijke wijzigingen ondergaan. In dit zestiende-eeuws
functieprofiell werd de provoost in het eerste artikel met een breed gebaar gelast
ervoorr zorg te dragen, dat de plakkaten en bevelen van de Staten-Generaal en

Vann Hasselt, DJM/Onderrigt (1762), Bijlage Q, 289.
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vann de Raad van State, alsmede de gehele articulbrief en andere krijgsordonnantiënn "onverbrekelyk na inhouden derzelver nagekomen ende agtervolgd
mogenn worden". Vervolgens werd hij voor de taak gesteld een verdachte te
arresteren,, tegen hem een aanklacht in te dienen, hem voor te geleiden en tegen
hemm te procederen of doen procederen. Ook in de Groningse Ordonnantie op
dee forma van procederen van 1627 werd de "gewaldighe Provoost" het benodigdee dossiermateriaal toegezegd "omme zijne conclusie ende anclachte daer
wtt te formeren ende verifieeren".69 In de achttiende eeuw werd een aantal van
diee taken verricht door de auditeur-militair van het garnizoen, zodat de inhoud
vann de provoostfunctie was uitgehold.70 De aanstellingsbrief van Theodorus
Petruss Pijpers als geweldige provoost van den Hove van 15 april 1728 zag er
watt de opdracht betreft al een stuk bescheidener uit.71 Maar er leek aan de
functiee wel zoveel prestige verbonden dat de Raad van State in een resolutie
vann april 1730 vastlegde, dat een provoost niet was gehouden criminele of
infamerendee sententies uit te voeren. Hoogstens mocht van hem assistentie tot
hett uitvoeren van een vonnis worden verlangd, "maar niet als een Persoon door
wienn de executie72 van de Sententie gedaan word".73 Hierbij moet worden
bedacht,, dat een scherprechter weliswaar een onmisbaar persoon was in de
achttiende-eeuwsee maatschapij, maar dat betekende niet, dat hij derhalve een
geachtt lid was van de door standen gekenmerkte gemeenschap. Men zou zelfs
kunnenn zeggen: integendeel! Als veroordeelde te worden aangeraakt door de
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scherprechterr betekende eerverlies, men werd infaam.74 De geweldige
provoostt werd in zijn functie dus te prominent geacht om dit "vuile werk" op
tee knappen. De Hoge Krijgsraad bediende zich van een soortgelijke functionaris,, de provoost-generaal, ook wel "geweldiger generaal" genoemd, aan wie
grossoo modo dezelfde taken toevielen, maar dan ten opzichte van de verdachten
diee voor de Hoge Krijgsraad moesten verschijnen, zowel in tijden van vrede,
wanneerr deze zetelde in Den Haag, als te velde tijdens krijgsoperaties.
Bijj resolutie van de Raad van State van 1691 was een lijst opgesteld
"naa dewelcke getracteert [dat wil zeggen: betaald] worden de provoosten van
dee Generaliteyt, geen scherprechter gegageert hebbende", gevolgd door een lijst
voorr provoosten "die een scherprechter gegageert hebben" en een lijst
"waernaee der scherprechter van den geweldigen generael sal worden getracteert".755 We lezen in de eerstgenoemde lijst dat het ontbreken van een
scherprechterr werd gecompenseerd door de vervangende activiteit van de
dienarenn van de provoost — de stokkeknechten of een van hen — aan wie de
provoostt een ruimere financiële vergoeding moest geven dan aan een
beroepsbeul.. Werd de laatstgenoemde voor het hangen of "den cop affhouen"
gehonoreerdd met twee gulden, aan de dienaar van de provoost werd zes gulden
uitgekeerd.. De bedragen die de provoost voor beulswerk moest betalen, declareerdee hij uiteraard weer bij het Land. Voor het echte vakwerk, zoals een
doodskistt maken, een galg doen maken, brandmerken en het vierendelen van
dee veroordeelde waren alleen voor de scherprechter vergoedingen vastgesteld,
waaruitt we kunnen afleiden, dat het executeren van bepaalde lijfstraffen
behoordee tot het exclusieve domein van de beroepskracht. "Torture", de
pijnigingg die soms nodig werd geoordeeld om de begeerde bekentenis af te
persen,, werd als "halve justitie" betaald met drie gulden voor de dienaar van
dee provoost; een scherprechter moest met één gulden genoegen nemen. Bij
resolutiee van de Raad van State van 1698 werd een "Nader Reglement op de
Declaratienn van de geweldige Provoosten in de Frontieren" opgesteld, waarbij
dee vergoedingen die scherp rechters genoten voor onthoofden en hangen, werdenn opgetrokken tot die welke de dienaren van de provoost genoten, t.w. zes
gulden.. Ook voor geselen werd de betaling aanmerkelijk royaler: ze werd ver-

744

De Witt Huberts, De Beul en z'n werk, 183.
ARA, Archief Raad van State, inv. nr. 372, Reglement declaraties provoost. Transcriptiee in coll. De Graaff 94 A.

755

127 7

IV.. PROCEDURES

hoogdd van één naar drie gulden.76
Dee provoost en zijn trawanten hadden in het geheel van de militaire
strafrechtsplegingg dus een dienende taak. Ook bij het verhoren van de
verdachtee was voor hen slechts een beperkte rol weggelegd. Desverlangd
dreigdenn zij met tortuur, of pasten daadwerkelijk lichamelijk geweld toe bij
ontstenteniss van een scherprechter, om de beklaagde tot een bekentenis te
brengen.. De taakomschrijving van de provoost bracht de Raad van State er
somss toe zich door middel van een resolutie met onbenulligheden bezig te
houden.. Zo werden de provoosten in twee resoluties van mei en juni 1738
gemaandd de ladder die bij de galg werd gebruikt, na gebruik terug te brengen
inn het magazijn. Vervanging van een ladder of van een geselpaal behoorde ook
tott hun taak.77 Maar een provoost die zichzelf respecteerde zal dat allemaal
well door zijn stokkeknechts hebben laten doen.

IV.2.4.. Het verhoor en de zitting van de krijgsraad
Dee eerste informatie over een door een militair begaan delict ontving de
auditeur-militairr door de aangifte van het delict door de compagnies-commandantt van de verdachte aan de garnizoenscommandant. De aangifte had de vorm
vann een proces-verbaal van wat er was gebeurd. Aan de hand van dit schrijven
oordeeldee de garnizoenscommandant, aan wie dit schrijven gericht was, of tot
vervolgingg moest worden overgegaan. Daarmee werd de weg geopend voor het
aff te nemen verhoor van de "beklaagde en gedetineerde". Pas na de "preliminairee informatien" mocht de auditeur adviseren tot het houden van een
krijgsraad.. Voor de eenvoudige soldaat, die in voorarrest zat, moet de
ondervragingg door een auditeur-militair en twee officieren uit een geheel andere
maatschappelijkee klasse, ipso facto bedreigend zijn geweest. Afgaande op de
beroepenn en ambachten van recruten was het verschil in maatschappelijk niveau
tussenn hen en de ondervragers aanzienlijk.78
Dee "precedente informatien" — het eerste verhoor — zowel als de latere
verhoren,, indien daarvan sprake was, werden opgesteld in de vorm van

Vann Hasselt, DJM/Onderrigt (1762), bijlage R, 290 e.v.
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zogehetenn artikelen, genummerde vraag- en antwoordpunten. De nadruk bij de
verhorenn lag op de reconstructie van het gebeurde. Op dezelfde wijze werden
dee verhoren van de getuigen opgesteld, die na een verhoor hun getuigenis met
eenn eed moesten bevestigen: de zogenoemde na-eed, in tegenstelling tot de
voor-eed,, die in de huidige burgerlijke strafprocedure gebruikelijk is. Van
Hasseltt heeft in zijn Onderricht een opsomming gegeven van een aantal vragen
diee de verdachte moesten worden gesteld. Behalve naar de naam en de leeftijd,
moestt ook naar de ouders worden geïnformeerd. Ook was van belang of <ie
articulbrieff was voorgelezen. Verder diende te worden gevraagd naar eventuele
vorigee militaire dienstverbandenen in welk regiment, alsmede de wijze waarop
zo'nn vorig dienstverband werd afgesloten. Belangrijk voor het inzicht in de
situatiee was de vraag of betaling en voeding was verstrekt, met andere woorden
off de oorzaak van delinquent gedrag misschien moest worden gezocht in het
achterwegee blijven van betaling of in de slechte voedselverzorging. Elk procesverbaall van een verhoor moest duidelijk worden voorgelezen aan de gevangene,, hetgeen voortvloeide uit artikel 10 van de Ordonnantie op den Styl van
Procederenn van 1570.19 De verdachte werd aan het eind van elk verhoor
verzochtt de vraag- en antwoordartikelen met zijn handtekening te bekrachtigen.
Langg niet elk verhoor bevatte alle door Van Hasselt nodig geoordeelde vraagpunten.. Waar de verdachten het proces-verbaal van het verhoor wel hadden
ondertekend,, werd soms volstaan met een kruisje, maar soms ontbrak zowel
ondertekeningg als vervangend kruisje.80 De soldaat Heez, verdacht van desertie,, die hij in hoofdzaak evenwel heftig ontkende, weigerde te ondertekenen,
zoalss expliciet in het verhoorprotocol werd vermeld.81
Centraall in elk strafproces stond de bekentenis. In bijna elk dossier
waarr van een bekentenis sprake is, wordt in de aanhef gezegd dat "de
gevangenee en gedetineerde heeft bekend en ook anderszins aan de krijgsraad
iss gebleken", of het grimmiger dat de gevangene heeft bekend buiten pijn en
bandenn van ijzer en na het horen van getuigen.82 Omdat de bekentenis van het
begaann van het delict door de beklaagde een primaire plaats innam in de
bewijsvoering,, was het niet uitgesloten, dat na een bekentenis zou kunnen
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wordenn afgezien van het zoeken naar verder bewijsmateriaal. Dat zou niet in
overeenstemmingg zijn met de vereiste zorgvuldigheid. Een "generale inquisitie"
voorr het vinden van stoffelijke bewijzen van het delict was nodig. "En dit is,
watt de Rechten zeggen, dat in de eerste plaats, en vooral, van de misdaad moet
blyken".. Hierbij verwees Van Hasselt naar Romeins recht, naar de Peinliche
Gerichtsordnungg van Karel V en naar Feltmans aanmerkingen op de articulbrief.833 Het bewijs van een begaan delict moest worden verkregen door
instrumenten,, geschreven stukken, bloedsporen, gestolen goed en bij overspel
eenn broek bij of omtrent het bed of door getuigen. De gevangene moest de
gevondenn bewijsstukken erkennen. Wanneer hij daarin onwillig was, moesten
getuigenn worden gezocht. Een broeder in het kwade, de "socius criminis",
mochtt niet als getuige a charge worden geloofd, tenzij de beklaagde het
noemenn van zijn medeplichtige onder tortuur had bevestigd.84
Bekenteniss alléén leverde geen sluitende bewijsvoering. Dit komt
duidelijkk tot uiting in de rechtszaak uit 1782 tegen de soldaat Kosijn, volgens
hett extract van zijn stamboek 22 jaar, oorspronkelijk tuinman van beroep en
gelegerdd te Hellevoetsluis. Om zijn militair contract te beëindigen deserteerde
hijj niet, doch pleegde een misdrijf, waarvan hij mocht verwachten dat het
vonniss zou uitlopen op weggejaagd te worden. Bovendien had hij het zo
ingekleed,ingekleed, dat na de executie van het vonnis nog een appeltje voor de do
onderwegg zou overblijven. Hij pleegde daarom een diefstal, die hij ongevraagd
alss een boetvaardig zondaar beleed aan de wachtcommandant die hij te spreken
hadd gevraagd toen hij in de wacht in arrest zat voor een straatruzie. Deze
ongebruikelijkee gang van zaken wekte geen achterdocht. De routinematige
ondervraging,, de bekentenis, de eis en het vonnis leverden een straf op van
geselingg en het gewenste ontslag uit zijn regiment.
Dee approbatie85 van het vonnis door de Prins liet echter op zich
wachten.. In plaats daarvan kwam een brief, waarin werd gewezen op het onwaarschijnlijkee van de bijna opdringerige bekentenis: We hebben ons erover
verwonderdd dat U een veroordeling hebt uitgesproken op een blote en in
sommigee opzichten onwaarschijnlijke confessie, zonder de aanwezigheid van
hett corpus delicti. De veroordeelde is niet voldoende verhoord over het
onwaarschijnlijkee karakter van zijn bekentenis, over de motieven van zijn daad,
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alsmedee over zijn zelfbeschuldiging. Volgens het recht mag op zo'n bekentenis,
diee vals kan zijn, geen veroordeling volgen, aldus het schrijven van de Prins.
Inn de Inventaris van Stukken in zijn strafdossier, onder letter B, gepresenteerd
doorr de auditeur mr. Jan van Wageningen, vinden we een schrijven van 26
septemberr 1782 van kapitein De Laet, gericht aan kolonel De la Calmette van
hett regiment Onderwater. Daarin wordt de vermissing gemeld van een paar
zilverenn schoengespen van een soldaat. De hierboven beschreven bekentenis
volgdee een dag later. Bij het verhoor van 1 oktober had soldaat Kosijn naar
zijnn zeggen de gespen in het water geworpen, ongetwijfeld een leugen, om de
gespenn later uit de plaats te halen waar hij die verborgen had, en te verkopen.
Opp 4 oktober volgde het vonnis, overeenkomstig de eis: strenge geseling en
verbanningg uit alle garnizoensplaatsen; betaling van kosten en misen.
Naa ontvangst van de brief uit VGravenhage, naar aanleiding van het
approbatieverzoek,, werd de strafzaak heropend. Bij een tweede verhoor
verklaardee Kosijn zijn zelfbeschuldiging uit angst voor ontdekking van de
diefstall en omdat hij hoopte strafverlichting te krijgen door zichzelf aan te
geven.. Hij zou hebben gestolen uit geldgebrek. Nu echter werd behoorlijk
onderzoekk gedaan naar de geloofwaardigheid van de verklaringen van de
verdachte.. Van geldgebrek was geen sprake, zo bleek uit getuigenverklaringen.
Beëdigdee verklaringen van een grenadier en een soldaat leverden het bewijs op,
datt de gedetineerde wilde proberen van de dienst af te komen en daarom de
diefstall begaan had. Bij een hierna afgenomen verhoor volgde een bekentenis
vann de boze opzet. Ook gaf de gedetineerde toe de gespen niet in het water te
hebbenn geworpen. Hij had ze begraven met het oogmerk ze naderhand te gelde
tee maken. Na deze verklaring werden de corpora delicti opgegraven in het
bijzijnn van een vaandrig. Enige dagen daarna volgde de bevestiging van de
bekenteniss in de volle krijgsraad. Na voorlezing daarvan tekende Kosijn. Eis
enn uitspraak van de sententie, nog op dezelfde dag, 25 november 1782, waren
identiekk met de sententie van 4 oktober. Met de getuigenverklaringen en vooral
hett vinden van de gestolen schoengespen, verviel het bezwaar tegen de
veroordelingg van Kosijn. De uitspraak steunde nu op solide gronden, zodat
approbatiee thans wel kon worden verleend. De veroordeelde werd streng
gegeseld,, wat niét — en uit het regiment weggejaagd, wat wél de bedoeling
wass geweest.86

ARAA 3.03.07.04 inv. nr. 20, strafdossier Kosijn.
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Krijgsraadprocessenn werden tot 1 september 1799 gevoerd met inachtneming
vann de articulbrief voor de militie der Verenigde Nederlanden en de plakkaten
derr Staten-Generaal. De vorm van de militaire strafrechtspleging verschilde
uiterlijkk in veel opzichten van het burgerlijk strafproces, zoals dat in de
achttiendee eeuw, en ook al daarvoor, werd gevoerd. Het ceremonieel dat in de
stedenn en op het platteland tentoon werd gespreid om de openbare schavotstraffenn — en vooral de voltrekking van de doodstraf— te benadrukken is destijds
beschrevenn door de zeventiende-eeuwse Amsterdamse schepen Hans Bontemantel.877 De openbare executies van zulke straffen waren plechtigheden met een
opvallendee ritualisering van het overheidsgeweld. Bij veroordeelde en
toeschouwerss moest de autoriteit van de magistratuur worden benadrukt en
diendee een afschrikwekkende werking van de strafexecutie het gewenste effect
tee sorteren. Over de uiterlijke vorm van de militaire strafprocesvoering meldt
Baviuss Voorda, dat die een meer sober karakter droeg.88 Minder ritueel dus.
Werdd niettemin een soldaat als schelm weggejaagd, na daartoe te zijn
veroordeeld,, dan had deze wegzending plaats ten overstaan van het gehele
garnizoenn of regiment. Het onterende karakter werd soms versterkt, wanneer
hett vonnis luidde, dat de veroordeelde moest worden "gedevaliseert van zijne
monteringg en wapenen", alvorens te worden weggejaagd.
Dee krijgsraad vergaderde doorgaans meer dan eenmaal om tot een definitief
oordeell te geraken. In een eerste zitting gaf de president de reden van het
bijeenroepenn van de krijgsraad en werd de gevangene binnengeleid en van zijn
boeienn ontdaan. Dan voerde de auditeur-militair het woord, waarbij hij al het
terr zake dienende aangaande het gepleegde delict en de gevangene in zijn
"eisenn en conclusie" op duidelijke wijze voordroeg. Omdat het verhoor buiten
dee krijgsraad door auditeur-militair en de twee commissarissen — leden van de
krijgsraadd — nog geen bewijsmateriaal betekende, moest in de volle vergaderingg worden "gerecolleert", dat wil zeggen, dat alle genoemde feiten in het
verhoorr de revue weer moesten passeren en in herinnering werden gebracht.
Daarnaa konden aanvullende vragen worden gesteld. Alvorens hij naar zijn cel
werdd teruggebracht mocht de gevangene dus op een vraag of hij de aanklacht
hadd begrepen en of hij in zijn uitspraken tijdens het verhoor volhardde, met ja
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antwoorden,, of alsnog een nadere verklaring afleggen. Alles wat hij nog te
berdee bracht werd weer opgetekend door de auditeur-militair. Met een
ontkennendee verdachte was de zaak hiermee niet klaar voor de deliberatie van
dee krijgsraad voor het bepalen van het vonnis. Getuigenverklaringen aan de
handd van afgenomen getuigenverhoren vergden verscheidene zittingen,
eventueell met confrontaties. ïn de daarop volgende krijgsraadzitting, gewijd
aann de beraadslagingen, werd de auditeur, als dat nodig werd geoordeeld,
verzochtt om "advies en onderricht". De aanwezigheid van de auditeur volgt uit
dee reeds geciteerde resolutie van de Raad van State uit 1753.89 De stemming
werdd gehouden aan de hand van de geponeerde eis, waarbij alle voorstellen
werdenn genoteerd en de president het vonnis vaststelde bij meerderheid.
DaarbijDaarbij bracht de president, net als de andere leden, één stem uit, zoals
bijvoorbeeldd werd vastgelegd in een sententie van 9 oktober 1742. In dit proces
stondd soldaat Pieter Koenen terecht. Hij had een sergeant van een andere dan
zijnn eigen compagnie aangevallen met een mes en deed een poging tot
bekkensnijden,, "sonder dat hij bevorens met den voorn: sergeant eenige rusie
oftt quaestie hadde gehad oft eenige woorden oft reedenen van misnoegen",
zoalss de beschuldiging luidde. De auditeur-militair eiste dat de gevangene zou
wordenn veroordeeld tot een "extraordinaire oft arbitraire straffe" naar oordeel
vann de krijgsraad en veroordeling tot de "kosten en misen van justitie". Uit de
verscheidenheidd van de voorstellen moest de president dan tot een uitspraak
komenn die het beste te verenigen was met de meerderheidsopvatting. Zo laat
hijj de voorstellen van Scherlandky, Bilderbeek en hemzelf aansluiten bij de
"3000 man" van vaandrig Hakken; de "zesmaal" van Hakken werden in het
vonniss echter niet meegenomen. De stemming zag er als volgt uit:
"Waaropp geresolveert zijnde is bij de
Vaandrigg Hakken: gevoteert dat hij twee dagen agtereen
volgendee sal geleyt werden door 300 man ses maal op en sesmaal neer
.... met spitsgarden geslagen ... weggejaagd door de stokkeknegt.
Lieut.. Chattillion: drie dagen achtereen en voorts gebannen uyt
dee generaliteit.
Capt.. Ruyl: als Hakken.
Capt.. De Monge: Drie dagen sesmaal op en neer, inhabiel
verklaartt en bannen uit de Generaliteyt.
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Capt.. Scherlandky [zijn compagniescommandant]: Twee dagen
enn voorts als De Monge,
Capt.. Bilderbeek: idem.
Pres.. Col. Van Kinschot: als Bilderbeek."
Hett vonnis op 9 oktober 1742 luidde: twee dagen met twee sergeanten door
3000 man te worden geleid en "strengelijk met spitsgarden gestraft en gebannen
uitt het resort", daarnaast infaam en inhabiel verklaard om ooit nog te dienen,
enn veroordeeld tot betaling van de kosten en misen.90 De twee sergeanten
bepaaldenn het tempo waarmee de veroordeelde door de rijen soldaten werd
geleid. .
Wanneerr bij meerderheid van stemmen of door unanimiteit de schuld was
vastgesteldd en de straf bepaald, werd daarvan proces-verbaal opgemaakt,
waarnaa het vonnis op schrift werd gesteld, dat aan de veroordeelde in het
provoosthuiss werd voorgelezen. Hij was dus wel bij het "nemen van eisch en
conclusie"" aanwezig, maar niet bij het uitspreken van het vonnis door de
krijgsraad,, soms ook niet bij het horen van getuigen. Het vonnis werd hem
voorgelezenn in de detentieruimte.91

IV.2.5.. De approbatie van het militaire vonnis als voorwaarde van executie
Burgerlijkee strafvonnissen die op bekentenis waren verkregen en dus niet voor
appèll in aanmerking kwamen, konden na de uitspraak daarvan aanstonds
wordenn voltrokken. Militaire vonnissen daarentegen behoefden approbatie,
goedkeuringg van de stadhouder als kapitein-generaal, alvorens het vonnis kon
wordenn uitgevoerd. Het hem toegezonden strafdossier werd teruggezonden met
dee aantekening en de ondertekening door de Prins op het vonnisprotocol:
"Zynee Hoogheid gezien en geëxamineerd hebbende het onderstaande vonnisse,
approbeertt het zelve by dezen". Wanneer de straf werd verzacht, volgde daarop
dee voor de veroordeelde verlossende zinsnede, dat de Prins "niettemin gratie
voorr de rigueur van justitie prefereerende, remitteert...", waarna de wijziging
vann de straf werd omschreven. Het spreekt vanzelf dat in een Stadhouderloos
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Tijdperkk deze procedure de ontstane politieke situatie niet overleefde.
Doordatt prins Maurits de Hoge Krijgsraad vanuit de krijgsraad te velde had
latenn evolueren tot een permanent college dat in zaken van appèl de Raad van
Statee terzijde had geschoven, was reeds tijdens diens optreden als kapiteingeneraall de gewoonte ontstaan de sententies van de garnizoenskrijgsraden aan
dienss goedkeuring te onderwerpen en daarbij de inmiddels permanent geworden
Hogee Krijgsraad van advies te laten dienen. Die achteruitzetting van de Raad
vann State door prins Maurits zou onder stilzwijgende goedkeuring van de
Staten-Generaall zijn gebeurd om Engelse bemoeienissen te weren. Er zaten
sindss 1585 ten tijde van Leicester als landvoogd (1585-1587) twee Engelsen in
dee Raad van State.92 (Het laatste Engelse lid vertrok in 1627.) Deze politiektactischee manoeuvre verloor aan betekenis, naarmate de binding tussen de Hoge
Krijgsraadd en Prins Maurits toenam, en de Raad van State door deze
machtsverschuivingg allengs de feitelijke rechtsmacht in appèlzaken verloor. De
Hogee Krijgsraad behield de aangematigde bevoegdheden tot 1651, na het door
vijff van de zeven Provinciale Staten genomen besluit om geen stadhouder meer
tee benoemen. Op vrijwel dezelfde wijze als dat in 1651 na de dood van Willem
III het geval was, werd ook het overlijden van Willem III in 1702 aanleiding tot
eenn herschikking van de bevoegdheden. Kan de traagheid van de Raad van
Statee als oorzaak hebben gehad, dat in die spannende dagen de beginnende
vijandelijkhedenn met Frankrijk over het Spaanse opvolgingsprobleem alle
aandachtt opeisten? Pas elf maanden na het overlijden van de koning-stadhouder
-werdd de al eerder genoemde resolutie van 9 februari 1703 openbaar gemaakt.
Naa een historische terugblik, waarbij het vooral ging over de in 1651 gemaakte
regelingen,, werd een aantal besluiten geformuleerd, onder meer betreffende de
all eerder genoemde competentie der krijgsraden, waarover gedurende de gehele
eeuww zoveel onenigheid zou blijven bestaan. Verder werd de gouverneurs,
commandeurss en krijgsraden gelast om voortaan alle zaken die onder hun
bevoegdheidd vielen volgens de regels af te handelen.
Dee gewoonte om krijgsraadvonnissen ter approbatie aan te bieden bleek
taaierr dan de Raad van State en de Staten-Generaal graag hadden gezien. Ten
behoevee van het leger te velde werd op 15 maart 1706 door de Staten-Generaal
eenn "Reglement omtrent subordinatie en krygsdiscipline" vastgesteld, waarin
ookk het approberen werd aangeroerd. In artikel 23 van dit reglement werd
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vastgelegd,, dat geen criminele vonnissen in het leger mochten worden ten
uitvoerr gelegd dan op schriftelijke order van de veldmaarschalk of de eerste
commanderendee generaal van de Staatse troepen, maar zonder dat deze
bevoegdd was die vonnissen te onderwerpen aan zijn oordeel, of het recht had
"approbatiee of improbatie" — goedkeuring of afkeuring — van die vonnissen
tee verlenen, anders dan bij wijze van pardon. Pardonverlening mocht volgens
artikell 24 onder de bepaling, dat de veldmaarschalk slechts mocht beschikken
opp verzoeken van pardon en gratie gedurende de veldtocht, na genomen advies
vann de krijgsraad en (indien aanwezig) met toestemming van de gedeputeerden
tee velde.93
Inn sommige garnizoenssteden was de gewoonte ontstaan approbatie aan
dee gouverneur of garnizoenscommandeur te verzoeken. Naar aanleiding van
eenn dergelijk verzoek van twee kapiteins van een krijgsraad, in 1711 gericht
aann de kolonel Van Benthem te Deventer, reageerde de Raad van State op 3
februarii 1711 met een hernieuwde resolutie. Daarin wees de Raad op de resolutiee van acht jaar tevoren, te weten die van 9 februari 1703. De Raad herhaaldee vervolgens de betreffende passages uit de resolutie van 1703 in dezelfde
bewoordingen.94 4
Dee nieuwe stadhouder Willem IV was nog maar nauwelijks in zijn
functiee geïnstalleerd, of de Raad van State besloot bij resolutie van 7 oktober
17477 om alle gouverneurs, commandeurs of commanderende officieren van de
stedenn en plaatsen die door troepen van den Staat waren bezet, aan te schrijven
mett de lastgeving er zorg voor te dragen, dat in de toekomst aan Zijne
Hoogheidd in plaats van aan deze Raad bericht werd gegeven van de door de
krijgsradenn gewezen vonnissen.95 Van deze lastgeving zou ook bericht worden
verzondenn aan de auditeurs-militair van de bovengenoemde steden en plaatsen.
Ditt was een al heel spoedige stap op weg naar de concentratie van bevoegdhedenn over de militaire rechtspleging in handen van de Stadhouder. De
stadhouderr greep deze kennisgeving van vonnissen aan om zich de bevoegdheid
toee te eigenen om de vóór 1702 gebruikelijke approbatie weer in te voeren als
onderdeell van de militaire strafrechtelijke procedure, en de Raad van State
heeftt zich dit laten aanleunen. De approbatieprocedure is tot aan 1795 in
gebruikk gebleven, hoewel oorspronkelijk alleen van kennisgeving was gerept.
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Tijdenss de minderjarigheid van Willem V, de zoon van de in 1751 overleden
stadhouder,, oefende diens moeder, de regentesse, en later, na haar overlijden
inn 1759, Brunswijk-Wolfenbüttel, voogd en plaatsvervangend kapitein-generaal,
dezee bevoegdheid uit. Bij de eedsaflegging door de regentesse werd in een
resolutiee van de Staten van Holland in oktober 1751 "goedgevonden en
verstaan",, dat wat de zaken over de Generaliteit aangaat, de bevoegdheden ten
aanzienn van wat de Staten-Generaal over het kapitein- en admiraal-generaalschapp der Verenigde Nederlanden hadden besloten, door de regentesse zouden
wordenn waargenomen.96 Daaronder viel dus ook het recht om approbatie te
verlenen.. De militaire strafdossiers uit die voogdij schap-periode vertonen echter
langg niet allemaal de aantekening van een door Prinses Anna verleende
approbatie.. Het is niet duidelijk waarom op sommige stukken de betreffende
aantekeningg ontbreekt.
Dee hier gesignaleerde sloffige manier waarop die verplichting werd
nagekomen,, verbeterde niet bij de meerderjarigheid van Willem V (1766),
tenminstee niet zodanig, dat de nieuwe stadhouder genoegen nam met de situatie
zoalss hij die aantrof. Op 4 juni 1767 liet hij een "Ordre nopens het afzenden
vann de vonnissen" uitgaan.97 Willem V schreef, dat hij gemerkt had, dat in
"dee respective Guarnisoenen, met Troepes van den Staat bezet", de hand werd
gelichtt met het opzenden van de vonnissen die door de garnizoenskrijgsraden
warenn gewezen. Het kwam er op neer, dat de krijgsraden zelf uitmaakten welke
vonnissenn zij wel en welke zij niet de moeite waard vonden om op te zenden,
"alleenlykk naar welgevallen geëxcogiteert, en dagelyks varieerende". Van nu
aff aan, gelastte de Prins, moest gehandeld worden in overeen-stemming met
watt over de opzending van vonnissen was vastgelegd in het Appèlregle-ment
vann 28 augustus 1750. Uit latere brieven van de hand van Willem V aan de
advocaat-fiscaall van de generaliteit Van Oldebarnevelt genaamd Tullingh, zoals
zijnn naam in de stukken voorkomt, blijkt dat deze jurist als juridische
vraagbaakk de stadhouder van advies diende in approbatiezaken.98
Inn het Appèl reglement van 1750 werd drie jaar na het opnieuw instellen van de
approbatieproceduree in 1747 het appèl in het militaire strafrecht in geordende
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banenn geleid. Eigenlijk was die militaire appèlmaterie nooit op papier vastgelegdd of anders geregeld dan volgens gewoonte. Er gebeurde veel volgens "de
costuymen",, zonder dat de rechtskracht daarvan werd betwijfeld. Appèlzaken
werdenn in een ordinaris procedure behandeld. Vragen, die echter bij sommige
krijgsradenn waren gerezen over de hernieuwde procedure van het opzenden van
vonnissenn om approbatie, en de positie van het appèl in verband daarmee,
nooptenn tot dit Reglement. De Hoge Krijgsraad, sprekend bij monde van de
Prins,, verschafte de nodige duidelijkheid. Evenals bij de commune strafrechtsplegingg bleef de regel overeind, dat men van strafzaken, waarbij het
verhoorr was voltooid met een bekentenis, bevestigd in de volle krijgsraad, niet
inn appèl kon gaan. Alle vonnissen, waarbij "alleen op de confessie is regt
gedaan,, sullen aanstonds aan Ons ter approbatie worden gesonden, sonder dat
dee gecondemneerden in eenigerlije maniere daarvan sullen kunnen appelleeren".. De woord- en zinskeus: alle vonnissen, waarbij "alleen op de confessie
iss regt gedaan", in het reglement, was juridisch niet waterdicht, omdat bij
lezingg de nadruk kwam te liggen op het woordje "alleen". Een bekentenis was,
zoalss reeds uiteengezet, op zichzelf onvoldoende bewijs om tot veroordeling
overr te gaan. Het is dan ook niet toevallig dat in krijgsraadproto-collen, waar
naa het vermelden van een bekentenis de aanloop tot de vonniswijzing wordt
genomen,, de krijgsraad liet vastleggen, dat de schuld was vastgesteld na een
bekentenis,, in de volle krijgsraad gedaan "en [na wat] andersints uit de feiten
iss gebleken". Uit de rest van de tekst van het Reglement blijkt, dat de
opstellerss bedoeld hebben, dat een volle bekentenis, ten aanzien van het
strafbaree feit of de feiten in het vonnisprotocol, de weg naar het appèl
uitsloten. .
Dee approbatie als machtsmiddel in handen van de stadhouder kwam in de jaren
tachtigg van de achttiende eeuw onder vuur te liggen. Het politieke krachtenveld
wass inmiddels zodanig gewijzigd, dat de Staten van Holland het in 1786 wel
aandurfdenn ook op het punt van approbatie het gezag van de stadhouder te tarten.. Een verzoek van de generaal-majoor Van Ryssel te Woerden, naar aanleidingg van een desertiecasus, om informatie "aan wie de sententie ter approbatie
zall moeten worden gezonden" gaf de Staten van Holland in september de gelegenheidd hun dwarse visie uiteen te zetten." Ze gaven de voorkeur aan de situ-
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Resolutien van de Staten van Holland, deel 2 van 1 juni-26 sept. inv. nr. 258, 19
sept.. 1786. Transcriptie in coll. De Graaff, 94A.
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atiee zoals die vóór 7 oktober 1747 had bestaan, waarbij hun argumentatie heel
redelijkk klonk toen zij zeiden dat vonnissen die door een bevoegde rechter gewezenn waren in feite zouden worden veranderd wanneer een willekeurig iemandd deze zouden approberen. De gecommitteerden waren er wel mee bekend,
datt het opzenden van sententies ter approbatie aan de kapitein-generaal
gewoontee was, maar de oorsprong van die gewoonte hadden ze niet kunnen
achter-halen.. De resolutie van de Raad van State van 7 oktober 1747
vermeldde,, dat vanaf die datum aan de kapitein-generaal in plaats van aan de
Raadd van State vonnissen ter kennis moesten worden gebracht zonder dat
daarbijj over approbatie werd gesproken. Kennisgeving was iets anders dan een
approba-tieverzoek,, zoals ook al in 1706 in artikel 23 van het "Reglement op
dee Subordinatie" werd duidelijk gemaakt. In het vervolg, oordeelde de
Hollandsee Statenvergadering van 19 september 1786, moest de kennisgeving
aann de Staten van Holland worden verzonden. Om te vermijden dat door deze
temporairee schikking de veroordeelden af en toe verstoken zouden blijven van
eenn redelijke kans op gratie, moest de opzending der sententies vergezeld gaan
vann een opgave van bedenkingen, indien aanwezig, die tot verzachting van de
straff zouden kunnen leiden.
Inn hoeverre de in 1786 veroordeelde militairen er slechter aan toe
warenn is niet bekend. Toch blijkt de instructie om de sententie in voorkomende
gevallenn vergezeld te laten gaan van "bedenkingen" geen dode letter te zijn
geweest.. Na een veroordeling ad opera publica, in Brielle gewezen tegen vier
militairen,, te weten twee soldaten, een grenadier en een tamboer, werd de
krijgsraadd bij resolutie van de Staten van Holland van 15 november 1786
"uitgenodigd"" de sententies "op advies na ingewonnen informatien van 's Lands
advocaten"" aldus te wijzigen: één soldaat en de tamboer uit de gevangenis te
ontslaann en hen het Land trouw te laten dienen; de andere soldaat en de
grenadierr te veroordelen tot drie dagen op water en brood en daarna te ontslaan
uitt detentie.100 De Prins had niet barmhartiger kunnen ingrijpen! Nog geen
tweee weken daarvoor werd een veroordeling ad opera publica van de krijgsraad
tee Brielle over grenadier Harmen van Maanen gewezen na advies van drie van
'ss lands advocaten. Het onvolledige strafdossier zwijgt over het soort delict en
dee gedane eis. Dit vonnis werd aan de Staten van Holland opgestuurd en de
straff werd door hen veranderd en "gemitigeert" tot het lopen van spitsroeden,
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waarnaa Van Maanen zijn tijd moest uitdienen "als eerlijk soldaat".101 De
resolutiee van 1749, volgens welke aan een grenadier de straf van spitsroeden
lopenn niet mocht worden gegeven, wanneer niet tegelijk in het vonnis was
beslotenn dat de veroordeelde zou worden weggejaagd, werd in deze strafverminderingg weliswaar niet gehonoreerd, maar niettemin kon van een zorgvuldige
rechtsgangg worden gesproken, nu drie rechtsgeleerden in de rechtszaak werden
betrokken. .
Aann alle auditeurs-militair binnen de provincie Holland in functie moest
dee inhoud van de resolutie van de Staten van Holland van 19 september 1786
wordenn verzonden. Tevens moest last worden gegeven bij "provisie en tot naderee dispositie in militaire delicten Recht te vragen op naam der Heeren Staten
vanvan Holland en West Vriesland" .]02 Het particularisme beleefde een van zijn
schoonstee uren. Met de inval der Pruisen in 1787 en de restauratie van de
stadhouderlijkee positie bleef de eliminatie van de Hoge Krijgsraad gehandhaafd,, maar de approbatieprocedure werd weer in handen van de stadhouder
gelegd. .

IV.2.6.. Het appèl als rechtsmiddel
Ookk tijdens het stadhouderschap van de koning-stadhouder (1672-1702) was ten
aanzienn van het rechtsmiddel van appèl de Hoge Krijgsraad in de plaats van de
Raadd van State getreden, al was van de uitspraken van enige krijgsraden in
sommigee gevallen geappelleerd bij de Raad van State. De Hoge Krijgsraad was
samengesteldd uit officieren. Wanneer de Raad van State een appèlzaak in
behandelingg nam, boog zich een aantal burgers over de casus. Tijdens het
Tweedee Stadhouder loze Tijdperk vielen de militaire rechtszaken die door de
Hogee Krijgsraad waren behandeld uiteraard weer toe aan de Raad van State.
Behalvee appèlzaken behoorden daartoe ook strafzaken in eerste aanleg tegen
hogee officieren.
Eenn voorbeeld uit 1745 mag hier als illustratie aan de vergetelheid
wordenn ontrukt. De zaak betrof Johan van Echten, luitenant-generaal der
infanteriee en gewezen commandant van de stad Menen (een barrièrevesting aan
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dee Franse grens, ongeveer 10 kilometer westzuidwest van Kortrijk). Deze
opperofficierr was gedagvaard in een ordinaris proces, en werd bijgestaan door
zijnn procureur Bastiaan Nederberg. Nadat hij was gehoord, werd hij op vrije
voetenn gesteld "bij handtastinge" en "sub poena confessi et convicti" (onder de
verplichtingg beschikbaar te zijn, op straffe van veroordeeld te worden als te
hebbenn bekend). Hij was beschuldigd van dienstverzuim tijdens het beleg van
Menenn door Franse troepen in 1744, Paulus Loef fungeerde als procureur voor
dee fiscaal van de generaliteit mr. Wybo, die als eiser optrad in de zaak tegen
verweerderr Johan van Echten. Bij het beschrijven van het delict werd
opgemerkt,, dat uitvluchten en ontkenningen tot gevolg hadden gehad dat niet
extraordinairr was geprocedeerd, en dat de verweerder daarom ingevolge een
besluitt van de Raad van State van 29 juni 1745 was gedagvaard in een ordinariss proces. (Uit deze zin blijkt dat een bekentenis van de luitenant-generaal
voorr de Raad van State aanleiding zou zijn geweest de verdachte door middel
vann een extraordinair proces, de snelle procedure dus, te berechten.) Daarna
compareerdee Bastiaan Nederburg als procureur van Johan van Echten, wiens
"dedee zeggen" op 2 maart 1746 "ter rolle gebracht" werd. Het eerste verweer
bevattee een in artikelen verdeelde tekst. Toen iedereen zijn zegje had gedaan
wass men vierenveertig bladzijden verder.
Dee Raad accordeerde op 23 mei 1747 "de versogte opening van informatie".1033 De eigenlijke verhoren konden dus nu beginnen, het begin van wat
ookk in een extraordinair proces gebruikelijk was. Al lezend door het hele
dossier,, compleet of incompleet, krijgt men de indruk, dat in de ordinarisproceduree na de uitwisseling van repliek en dupliek en eventuele mondelinge
pleidooienn de procedure niet zo veel verschilde van het extraordinair proces.
Hett inquisitoire aspect van een extraordinaire procedure in eerste aanleg
concentreerdee zich op het aanstonds verhoren, zoeken naar bewijs, horen van
getuigen,, in een ambiance van een voor de beklaagde ongelijkwaardige positie.
Inn hoger beroep, of ook bij een zaak in eerste aanleg tegen een hoofdofficier,
lagg de nadruk op repliek en dupliek, waarmee het accusatoire karakter van deze
ordinariss procesvorm zich manifesteerde. Nadat die waren bestudeerd werd op
dezelfdee wijze door de rechters beraadslaagd en sententie gewezen. De conclusiee is dan ook dat een ordinarisproces werd gevoerd met een aanvankelijke
rechtshulpp van procureurs, die met hun uitwisseling van replieken en duplieken
dee materie meer juridisch reliëf gaven en daarmee een mogelijk zorgvuldiger

ARAA 1.01.19 inv. nr. 2536, Appèlzaak tegen lt.-gen. Van Echten.
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procesvervolgg bewerkstelligden dan in de extraordinaire procedure, met zijn
nadrukk op snel recht, het geval was. Opgemerkt moet wel worden, dat bij een
extraordinairr proces voor een garnizoenskrijgsraad bij het ontbreken van een
bekenteniss hoger beroep mogelijk was. De hoofdofficier, berecht door de Raad
vann State of de Hoge Krijgsraad, had geen appèlmogelijkheid.
Niett alle beklaagden bekenden volmondig, en we kunnen ons
voorstellenn dat een beklaagde zichzelf op het punt van de aanklacht niet of
onvoldoendee herkende. In zo'n geval, waar de beklaagde was veroordeeld op
getuigenn en/of andere bewijzen, zonder dat hij een bekentenis had afgelegd, en
nadatt het vonnis hem was voorgelezen, stond de weg naar het appèl voor hem
open.. Daarvoor kreeg hij drie dagen de tijd. Besloot hij tot appèl, dan werd ia
dee volle krijgsraad het vonnis in zijn tegenwoordigheid voorgelezen, waarna,
dee veroordeelde het verzoek om in appèl te mogen gaan op gepaste wijze bij
dee Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden moest indienen, waarvan onmiddellijkk aantekening moest worden gemaakt. Niettegenstaande deze mogelijkheidd van een rechtsgeding in tweede instantie, is daarvan bijzonder weinig
gebruikk gemaakt. Dat is wel begrijpelijk. De meeste militaire strafzaken die
voorr de garnizoenskrijgsraden werden behandeld eindigden met een bekentenis
vann de beklaagde. Meestentijds maakten ook de ontkennende veroordeelden van
lagee rang geen gebruik van de appèlmogelijkheid.104 Of de auditeur-militair
inn zo'n casus de veroordeelde opmerkzaam maakte op zijn rechten, is niet na
tee gaan. Aantekenen van appèl betekende ook dat de detentie werd gehandhaafd
tott de behandeling van de zaak in tweede instantie. Officieren werden
gewoonlijkk wat comfortabeler bij de provoost gehuisvest en waren financieel
dikwijlss in staat hun lot in detentie te verlichten. Dat kan een reden zijn
waaromm naar verhouding meer officieren dan soldaten in beroep gingen. Het
kann ook zijn, dat officieren beter op de hoogte waren van hun juridische
mogelijkhedenn en kansen.
Inn tegenstelling tot de approbatie was het appèl een rechtsmiddel. Niet
alleenn de veroordeelde, maar ook de auditeur-militair of de fiscaal105 kon dit
middell te baat nemen. Daarvan getuigt een proces-verbaal van een krijgsraadvergaderingg uit 1702. In het betreffende proces-verbaal verzoekt de fiscaal na
dee vaststelling van de strafmaat door de president appèl te mogen instellen. De

ARA,, de hieronder in bijlage IV beschreven collectie, passim; RA Noord-Brabant,
coll.. Ragay, passim.
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presidentt beslist in dit geding volgens het advies van de krijgsraad, die met
meerderheidd van stemmen besloot om de beklaagde spitsroeden te laten lopen.
Dee fiscaal was het oneens met de uitspraak en tekende beroep aan: "Is wijders
versogtt door de Heer Fiscaal authorisatie omme tegens de Heer Collonel te
procederenn wegens de straffe die hij sigh aangematigt heeft. Waarop gedelibereertt zijnde is verstaan daarover te horen het goedvinden van Heere Grave
vann Athlone" (de in functie zijnde kapitein-generaal).106
Hett Appèl reglement van 1750, ondertekend door de er f stadhouder, laat weer
zienn hoe de Raad van State opnieuw van zijn na 1702 weer ingenomen plaats
wass verdrongen, ten koste van de Hoge Krijgsraad, die zulke nauwe banden
mett de stadhouder onderhield. Het Appèlreglement sloot nauw aan bij de
"Summieree Instructie" van 27 oktober 1700, van de toenmaals even vast in het
zadell zittende Willem III. In deze Instructie was aan de Hoge Krijgsraad al het
toezichtt opgedragen over het correct procederen, het in acht nemen van de
wettelijkee voorschriften en het naar de eis toemeten van straf door de
garnizoenskrijgsraden.. Daarvoor werd de advocaat-fiscaal verantwoordelijk
gesteld.1077 We zien hier het web van draden — deze toezichthoudende taak,
dee adviezen omtrent approbatie, de acten van pardon'08 en de appèlzaken —
diee allemaal bijeenkwamen in dit centrum van militair-juridische bevoegdheden,
onderr de welwillende en actieve aandacht van de stadhouder.
Zoalss in hoofdstuk II is beschreven, duurde het tot 1783 voor de
tegenstanderss van de stadhouder genoeg politieke macht hadden verzameld om
dee Hoge Krijgsraad te elimineren. Daarna werd weer als vanouds, dat wil
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zeggenn zoals in stadhouderloze tijden, ook na de reactie van 1787,,(W de Raad
vann State het adres voor veroordeelden die appèl wensten aan te tekenen.

IV.2.7.. Vrijspraak
Uiteraardd waren niet alle "beklaagden en gedetineerden" bereid om een
bekenteniss af te leggen. Allereerst waren er de onschuldigen. Dat een
krijgsraadd ernst kon maken met het vinden van de waarheid mogen we afleiden
uitt het voorbeeld van de strafzaak tegen Matthijs Frobus, 34 jaar, en dienend
inn het regiment Frederik van Oranje-Nassau. Hij werd begin november 1777
gedetineerdd op beschuldiging van valsemunterij. Na twee verhoren, afgewisseld
mett twee verhoren van getuigen, volgde in maart 1778 vrijspraak van de
beschuldiging,, die vals geweest moet zijn. Vanaf november was vergeefs gezochtt naar bewijzen van "het crimen". In een aan de krijgsraad gerichte Memoriee verzocht de auditeur-militair "hem Matthijs Frobus uijt zijne, in zoo bittere
Saijsoenn geleedene Detentie als ten Eene maal Onschuldig te Relaxeeren".no
Ookk soldaat Otto Heesperink werd in september 1777 vrijgesproken van een
beschuldiging,, en wel van een nachtelijke diefstal ten nadele van een kameraad.
Hierr was het de ontlastende getuigenis van zijn "slaapkameraad", die bezwoer,
datt de "achter mij liggende" Heesperink niet het gezamenlijk bed had kunnen
verlaten,, zonder over zijn slapie te hebben moeten kruipen, wat deze zeker zou
hebbenn opgemerkt. Bovendien had een zoektocht naar het corpus delicti niets
opgeleverd.1111 De marinier Van der Waard werd op beschuldiging van desertiee in 1794 gearresteerd, maar hij werd "geabsolveert van de beschuldiging",
nadatt hij een doktersverklaring had kunnen overleggen, waaruit bleek dat hij
aann de derdedaagse koorts had geleden.

Inn een militair vonnis over een casus, waar in de hedendaagse commune
strafrechtsplegingg (sinds 1811/1838) sprake zou zijn van ontslag van rechtsvervolgingg (dat is het geval als het ten laste gelegde wel bewezen wordt, maar
geenn strafbaar feit oplevert of geen schuldige dader), werd doorgaans van
"vrijspraak""vrijspraak" gesproken. In het militaire strafproces werden, tot de jong

1099

De Graaft', Militair-rechterlijke organisatie, 13.
ARA 3.03.07.01 inv. nr. 30, strafdossier Frobus.
1111
ARA 3.03.07.03 inv. nr. 71, strafdossier Heesperink.
1100

144 4

IV.2.7.. VRIJSPRAAK
herzieningg (1991), onder vrijspraak gebracht:
—— het niet bewezen zijn van het ten laste gelegde feit;
—— niet strafbaarheid van een feit;
—— niet strafbaarheid van de dader (wegens aanwezigheid van een strafuitsluitingsgrond); ;
—— het ontbreken van een recht tot strafvordering.
Ontslagg van rechtsvervolging en niet-ontvankelijkheid van het OM bestonden
tott 1991 niet in het militaire strafproces.
Uitt een en ander blijkt dus dat de krijgsraden voornamelijk het oog
haddenn gericht op de vraag of al dan niet een straf kon worden opgelegd. In
eenn proces tegen Francis Kimmenaar, soldaat in het regiment van luitenantgeneraall prins van Baden Durlach, herkennen we zo'n vrijspraak, waar in het
huidigee commune strafrecht sprake zou moeten zijn geweest van ontslag van
rechtsvervolging.. De auditeur-militair Van Hasselt concludeerde "ratione
officii",1122 dat de beklaagde zich schuldig had gemaakt aan moedwillige
doodslag.. Deze had, op wacht staande, een soldaat doodgeschoten, die op zijn
herhaaldee order zich niet van de bevroren slotgracht had verwijderd, maar
integendeell "gekkigheid" bleef uithalen en de wachtpost uitdaagde en treiterde.
Nadatt de verdachte in de eerste zitting was gehoord, de eis en conclusie was
voorgelezenn en de getuigen in een volgende zitting waren ondervraagd, werd
dee derde zitting gewijd aan de opgenomen verklaring van een kanonnier. De
krijgsraadd kreeg daarop drie dagen de tijd om alles te overdenken. In de vierde
krijgsraadzittingg werd de opinie van de leden gevraagd en werden de stemmen
opgenomenn en genoteerd. Alle leden van de krijgsraad concludeerden tot vrijspraak.. De president concludeerde net zoals alle andere leden en gaf daarbij
eenn uitgebreide motivering. In de sententie werd vastgesteld dat volgens de
instructieinstructie voor wachtposten en volgens de articulbrief correct was gehandeld.
Ookk het slachtoffer had voor zijn overlijden nog gezegd dat het alles zijn eigen
schuldd was geweest. De approbatie werd verleend, met de aantekening dat de
vrijj gesprokene er op moest worden gewezen om voortaan "met meer omzichtigheid"" (voorzichtiger) te handelen.113
Eenn dergelijk advies zou op volkomen onbegrip zijn gestuit bij de
majoorr Haert, die zich in 1705 gedwongen zag een vaandrig als een stuk wild
aff te schieten. De majoor deed een beroep op noodweer. De vaandrig had met
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eenn pistool en twee geweren zijn arrestatie weten te voorkomen en in het
vervolgg van de gebeurtenissen bedreigde hij de genoemde majoor met een
pistool.. Deze zag zich, na vele ontwijkende pogingen, waarbij de contestanten
elkaarr in en buiten de messtent achtervolgden, genoodzaakt een geweer te
pakkenn en de vaandrig neer te schieten. In zijn vonnis verklaarde de Hoge
Krijgsraadd "den voornoemde majoor Haert (...) suyver ende innocent, absolveertt denselven vervolgens van de voorsz. manslag".114
Eenn zaak waarbij overmacht de strafuitsluitingsgrond vormde, werd
eveneenss afgedaan met een vrijspraak. Zo'n vonnis werd in 1790 gewezen in
dee strafzaak tegen soldaat Soutenbier door de krijgsraad te Den Haag.115 Het
betroff hier een strafbaar feit, gepleegd in 1780, zonder een strafbare dader. De
verdachtee had aannemelijk kunnen maken, dat zijn absentie uit zijn compagnie
enn het dienstverband bij een keizerlijk regiment weliswaar niet te loochenen
waren,, doch dat overmacht hem schuldeloos maakte. Hij was in Antwerpen op
doortochtt gearresteerd, omdat hij een nieuw aangeworven recruut bij zich had,
diee bij controle afkomstig bleek te zijn uit de Zuidelijke Nederlanden.
Vervolgenss werd hij tot tekenen gedwongen en ingelijfd. De verdediging die
dee verdachte voerde, moet in de oren van de krijgsraad plausibel hebben
geklonken,, waaruit we kunnen opmaken, dat de heren officieren niet onbekend
zijnn geweest met de praktijken van hun collega's over de grens. Zelf zijn ze op
ditt punt wellicht evenmin brandschoon geweest, want aanvulling van de troep
bleeff vaak noodzakelijk. Dit begrip kwam al tot uiting in de eis en conclusie,
waarinn de auditeur-militair verklaarde geen bewijzen van het delict van desertie
tenn laste van de gedetineerde te hebben. Daarop volgde vrijspraak van het ten
lastee gelegde en compensatie van de kosten van het proces. Niettemin, het moet
wordenn herhaald, had de verdachte getekend voor een keizerlijk regiment. Een
strafbaarr feit, doch de uitgeoefende dwang maakte de dader straffeloos.

IV.2.8.. De tortuur
Dee gedetineerden tegen wie een zeer ernstige verdenking bestond, doch die
volharddenn in hun ontkenning, vormden een juridisch probleem. Wanneer
onvoldoendee bewijsmateriaal voorhanden was, doch de schuld waarschijnlijk
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was,, kon worden gedacht aan de tortuur, het gebruik van lichamelijk geweld
omm de verdachte te doen bekennen. De ernst van het delict was bepalend voor
hett toepassen van tortuur en zal hierna meer worden gepreciseerd. Ook bij de
militairee strafrechtspleging was deze methode van waarheidsvinding niet
onbekendd en ook hier richtte de aandacht van het rechtscollege zich op de
confessie,, de regina probationis (de koningin onder de bewijsmiddelen). Het
toepassenn van de tortuur zou echter slechts onder bepaalde omstandigheden
mogenn volgen, na verhoor, confrontaties met eventuele getuigen, gevolgd door
contra-verhoor.. De gevangenen die de tortuur doorstonden veroorzaakten een
probleem,, wanneer weliswaar volledige bewijsmiddelen ontbraken, maar sterke
aanwijzingenn voor de schuld van de verdachte wel aanwezig waren. Hoe
moeilijkk deze zaak kon liggen geeft Voorda aan, die het desbetreffende artikel
411 van de Ordonnantie op den Styl van een commentaar voorziet, dat meer dan
vijff bladzijden beslaat.116 Deze Ordonnantie liet het aan de rechters over de
zaakk naar omstandigheden af te doen met "'t zij tot absolutie, slaakinge, poene
extraordinaris,, oft anderzins, zo dat behooren zal"117 (vrijspraak, vrijlating,
eenn buitengewone straf, of iets anders naar behoren). Maar al werd er nog
regelmatigg een beroep op die Ordonnantie gedaan, dat wil niet zeggen dat zij
doorr iedere rechtdoende even vlijtig gelezen werd. Uit Voorda's aantekeningen
iss af te lezen, dat het wel gebeurde dat de verdachte eindeloos gedetineerd
bleef,, omdat de rechters hoopten dat hij alsnog tot een bekentenis zou komen
off dat op een andere manier de schuld werd aangetoond.
Hett is de moeite waard om na te gaan, wat verschillende prominente
rechtsgeleerdenn over het toepassen van tortuur gezegd hebben.118 De rechtsopvattingenn van verscheidene bekende juristen waren weliswaar op schrift
gesteld,, maar dat wil nog niet zeggen, dat ze gemeengoed waren. Het feit juist
datt sommigen van hen zich zo expliciet over deze materie uitspraken, wijst er
immerss op dat er op het punt van de toepassing van tortuur een praktijk
bestondd die met de progressieve rechtsopvattingen van sommige hieronder
geciteerdee juristen in tegenspraak was. Aangezien de auditeurs-militair burgers
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waren,, die zich gewoonlijk niet exclusief wijdden aan de militaire strafrechtspleging,, is het niet onmogelijk dat hun opvattingen omtrent de strafrechtsplegingg niet al te veel afweken van wat bij de commune strafrechtspleging in den
landee gebruikelijk was. Vast staat wel, dat juridisch geschoolde auditeurs-militairr bij elke krijgsraad hun invloed op de gang van zaken uitoefenden.
Dee ook nog in de achttiende eeuw (via en op naam van Joost de
Damhouder)) dikwijls geciteerde rechtsgeleerde Philips Wielant (1440-1520) was
vann opvatting, dat men niemand op de pijnbank mocht leggen als het feit met
gewonee middelen te bewijzen was. Voorts moest het delict, waarvan de
gevangenee verdacht werd, een zwaar misdrijf zijn en moesten er voldoende
aanwijzingenn bestaan: "Men sal oock niemant leggen ter bank, sonder daer toe
hebbendee suffisante inditien ende presumptien". Dat laatste sloeg op de
gewoontee van veel Vlaamse rechters die volgens Wielant de verdachten alleen
all "op sijn quade fame" op de bank deden plaatsnemen, die "hemlieden sal
doenn clappen alledinck."119 Ook Simon van Leeuwen (1626-1682) nam een
gematigdd standpunt in. Alleen als de schuld zo goed als bewezen was, mocht
wordenn gepijnigd. De voorwaarde daartoe moest door de rechter in gematigdheidd worden vastgesteld.120 De bekende Italiaanse jurist Beccaria (1738-1794)
wass een representant van de Verlichting en oordeelde nogal negatief over de
tortuur.. In een apart hoofdstuk van zijn bekende werk Dei delitti e delle pene
(1764)) wees hij op "de onregtvaardigheid en de barbaarsheid" van de pijniging
enn betoogde hij dat onder tortuur afgeperste verklaringen niet betrouwbaar
waren.1211 Zijn Nederlandse tijdgenoot Willem Schorer (1717-1800) was in
zijnn Vertoog over de ongerijmdheid van het samenstel onzer hedendaagsche
rechtsgeleerdheidrechtsgeleerdheid en practijk (1777) overduidelijk in zijn afkeer va
Zijnn opvattingen zijn al in een vorig hoofdstuk ter sprake gekomen. Hij sprak
van:: "de criminele procedures, die ik al heb aangemerkt zeer melaatsch te zijn
(...)) Ik beef die rampspoedige modderpoel van ongeregtigheid te roeren, dewijl
all in den aanbeginne een natuur verkragtend wangedrogt, ten verderve bij
wijlenn van onschuldige, in de hel uitgebroeid, en door een eerloos tyran uit
dienn heillozen zwavelkolk opgebaggert, zig aan my opdoet: ik meen een vervloektee tortuur of pijnbank". Hij was verder van mening dat, waar de
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"gematigden"" alleen tortuur willen toepassen wanneer het feit zo evident was,
datt er absoluut niets dan de confessie ontbrak, in dat geval de confessie — en
duss de pijniging — onnodig was. Aan de herbevestiging van de bekentenis
"buitenn pijn en banden van yser" hechtte hij geen waarde omdat de gepijnigde
wist,, "dat hij, zijne geèxtorqueerde confessie niet willende gestant doen, op
nieuwss werd gepynigt". Er waren wel gevangenen, die bekenden onder
pijniging,, doch bij de verplichte bevestiging van hun confessie vierentwintig
uurr na de tortuur hun bekentenis, ondanks de gevreesde consequentie daarvan,
tochh weer introkken.122 De door Rollin Couquerque in "'t Gedrocht der
ongelimiteerdee militaire jurisdictie" beschreven casus tegen de vaandrig De
Wittee en de burger Van Brakel inzake hoogverraad geeft hiervan een
voorbeeld.. In opdracht van het Hof van Holland, waar de zaak diende, werd
Vann Brakel onderworpen "tot een scherper examen, te weeten eene geesseling
inn de pijnkelder", teneinde hem "de waarheid te doen confesseeren".
Waarschijnlijkk "door de hartnekkigheid van denzelven Van Brakel" moest deze
proceduree worden herhaald, omdat hij "tot twee -, driemaalen toe aan de paal
geconfesseertt hebbende, dat hij gelogen had, ...telkens die zyne confessie
wederr heeft geretracteert".123 De Amsterdamse geschiedschrijver Wagenaar
noteerde,, dat weliswaar maximaal tweemaal achtereen mocht worden gepijnigd,
dochh signaleerde gevallen, waarin dit driemaal gebeurde.124
Hett is op dit punt interessant aandacht te schenken aan het commentaar
datt Bavius Voorda in 1792 schreef op artikel 40 van de Ordonnantie op den
Styl,, waarin de procedure van de pijnbank als middel tot de waarheidsvinding
werdd vastgelegd. "Maar indien hy [d.i. de beklaagde] tselve [de bekentenis]
wederroept,, sal wederom op de voirseyde pynbanck geleyt worden, zoe verre
diee rechters bevinden zulcx te behoiren, oft zullen daerinne andersins mogen
doen,, zoe nae rechte ende redene behoiren sal, hen vuegende ende regulerende".1255 Het Romeinse recht vorderde volgens Voorda zo'n herhaling niet. In
diee rechtsgang werd onmiddellijk na de bekentenis overgegaan tot eis en von-
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nis.1266 Voorda keerde zich ook tegen de opvatting van Anthonius Matthaeus
II,, dat degene die de pijnbank tot driemaal toe moest ondergaan na telkens de
bekenteniss herroepen te hebben, moest worden vrijgelaten, net zoals degene die
dee pijnbank doorstaan had. Wanneer dit usance zou zijn, ware het beter geheel
vann de pijnbankprocedure af te zien, "overmits gesleepen guyten het in hunne
handd zouden hebben, om het middel te verydelen en bespottelyk te maaken".
Dee voor de hand liggende reden van de gefolterde om te bekennen en die
bekenteniss naderhand te herroepen was voor Voorda geen argument om, zoals
artikell 40 zei, anders dan volgens het recht de rechters te doen handelen.
Alleenn wanneer de gevangene een aannemelijke reden van zijn herroeping "tot
bewijss van zijn onschuld" zou kunnen voortbrengen, zou een nader onderzoek
enn eventueel vrijspreken, al dan niet ab instantia,127 kunnen volgen. De pijn
alleenn als argument voor de ingetrokken bekentenis was voor Voorda geen
argument.. "Vraagt men, hoe meenigmaal men hem, die tot confessie komt,
dochh naderhand (...) zonder reeden herroept, ter banke werpen mag, ik
antwoordd zonder twijfeling, even zo dikwijls als hij de gedane bekentenis
herroept,, al was het tien of twintig maaien (...). Want, zoo men dit wilde
bepaalenn tot twee- of driemaalen, of tot even veel welk vast getal, zoo zouden,
alss gezegd is, doortrapte fielten dat liedje uitzingen, en eindelijk het geheel
middell eludeeren." De opvattingen over deze kwestie liepen dus nogal uiteen.
Ookk over de ernst van de misdaad als criterium voor het geoorloofd
zijnn van tortuur bestond onenigheid. Wagenaar stelde in de achttiende eeuw,
datt tortuur alleen mocht worden toegepast wanneer sprake was van een delict
waaropp de doodstraf stond. De moderne historicus Diederiks geeft dezelfde
grenss aan.128 Faber noemt echter lijfstraf als criterium en Van Hasselt noemt
beidee criteria.129 Spierenburg citeert de zeventiende-eeuwse Amsterdamse
schepenn Bontemantel. Volgens hem kwam de bestaande praktijk erop neer, dat
ookk volgens een plakkaat van 1614 allerlei slecht volk bij aanhouding op
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verdenkingg van een delict kon worden onderworpen aan de tortuur.130 Uit
dezee opmerking en de afwijkende meningen, gevoegd bij Bavius Voorda's
klachtt over de lichtvaardige toepassing van tortuur of het dreigen daarmee,
krijgtt men de indruk, dat geen vast criterium over een geoorloofde toepassing
vann tortuur werd gehanteerd.
Tochh lijkt het, dat niet altijd "even" naar dit juridisch middel is
gegrepen,, soms zelfs niet wanneer daartoe toch alle aanleiding kon bestaan.
Eenn zekere terughoudendheid komen we in elk geval af en toe tegen. Die terughoudendheidd gold bijvoorbeeld Jan Corhus, verdacht van medeplichtigheid
aann een inbraak gepleegd door zijn schoonzoon Jan Willems, De krijgsraad van
Briellee veroordeelde op 28 februari 1721 Jan Willems, een soldaat van 25 jaar,
omm "strengelijk gegeeselt te werden en gebannen uyt het regiment en uyt de
guarnisoenenn daer hetzelve zal komen te leggen alsmede uyt alle provinciën van
Hollantt en West Vrieslant voor de tyt van 25 jaeren", met betaling van kosten
enn misen.131 Willems had zijn wachtpost verruild voor een post dicht bij de
plaatss van de te plegen inbraak, die hij zodoende kon voorbereiden. Na zijn
wachtt stal hij drie zakken tarwe, drie planken en een core (een core is een
inhoudsmaat)) rijst. Nadat hij twee keer was verhoord zonder dat hij bekende,
wass hij waarschijnlijk gefolterd of met foltering bedreigd. Vast staat dat hij
tenslottee had bekend "buyten pyn en banden van yser". Zijn schoonvader Jan
Corhus,, een drieëndertigjarige soldaat uit een ander in Brielle liggend regiment,, werd na de bekentenis van Willems ook gearresteerd, en beschuldigd van
medeplichtigheid,, die hij ontkende. Het letterlijk proces-verbaal van het aan
Corhuss afgenomen verhoor is waard gelezen te worden:
[1]] den 31e January 1721, Als wanneer gij op de wagt
souu trecken met Jan Willems bent gij doen met hem niet afgesproken en
hemm aangeraaden dat hij daar sou gaen steelen?
Antwoortt daer niet van weet
[2]] hoe comt het dat Jan Willems jegens u seijde dat
cann niet goet comen
Antwoortt
als boven
[3]] gij hebt, de Ie Februari 1721 s Avond ontrent 10
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uerenn twee sacken Tarwe uijt Jan Willems huys gehael, en gebragt op u
solderjee dat met een Deurje is afgesloten.
Antwoortt
Ad idem.
[4]] de Schape Woll die op u solder is gevonden is
diee niet van schapen van Manjutveld, off zegt ons hoe gij daeraen
gecomenn bent;
Segtt Vande Woll niet te weten.
[5]] Hoe laet is dat geweest van dese nagt doe gij aan
uu soon [bedoeld is de schoonzoon] Jan Willemz heeft geroupen dat de
tarwee al wegh was, dat ze u Vrouw in de haven had gedragen bij sluijze
enn de sacken Daerbij had gesmeten.
Segtt sulcx niet Waer te Wesen.
[6]] Siedaer hier is, de Tarwe die hebben wij aent
sluysjee doen opvissen. Seg je nu nog dat het niet Waer is?
Antwoortt
dat Dit wel Tarwe is maer weet daer niet van
Catharinaa Corhus huijsvrouw vanden selve gedetineerde hier op gehoort
sijndee segt int geheel van alle tgene hiervoren gemelt niet te weten.
Inn het over Corhus uitgesproken vonnis wordt niet gerept van banden van ijzer,
duss er werd niet met foltering toegewerkt naar een bekentenis van medeplichtigheid.. De krijgsraad strafte hem als gevolg van de bekentenis van Jan
Willems,, dat Corhus zich had laten gebruiken door het helpen dragen van de
tweee zakken tarwe, terwijl hij wist dat ze waren gestolen. Hij werd veroordeeld
tott verbanning uit zijn regiment, en hij mocht nooit meer in 's lands dienst
treden;; verder werd hij veroordeeld tot betaling van de kosten en misen.132
Geenn bekentenis, dus geen lijfstraf, waarop hij anders vast en zeker had kunnen
rekenen.. Sang froid was een nuttig attribuut, waarover echter niet iedereen
beschikte. .
Datt de geest der Verlichting niet over iedereen vaardig was geworden laat ook
Vitringaa zien, een jurist die tijdens de Bataafse Republiek onder meer president
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vann de Hoge Militaire Vierschaar was.133 "De pijnbank heeft voorzeker zijne
nuttigheid",, vond Vitringa. Weliswaar is door de pijnbank "zomwijlen een
onschuldigee van het leven beroofd", maar hij vond, dat een matig gebruik
ervann "eene wijze en regtmatige instelling" is.134 Noodt (1647-1725), wees
dee tortuur af.135 Calkoen (1742-1818) hield een slag om de arm: hij zou zich
err pas volledig tegen uitspreken als er een alternatief was.136 Van Bavius
Voordaa wisten wij reeds, dat hij de tortuur niet afwees, doch zich keerde tegen
hett lichtvaardig gebruik ervan.
Geschrevenn recht over toepassing van de tortuur was schaars. In de
Ordonnantiee op den Styl van 1570 was in artikel 42 vastgelegd wanneer tortuur
mochtt worden toegepast. Over de geldigheid van deze Ordonnantie in de
Republiekk is veel geschreven. Vast staat in ieder geval, dat in Holland de
Criminelee Ordonnantie en de Ordonnantie op den Styl van procederen ook in
dee achttiende eeuw werden beschouwd als een bron van recht waaruit werd
geciteerd,, maar deze bron werd ook vaak terzijde gelegd.
Mett de inhoud van dit artikel 42 van de Ordonnantie op den Styl is destijds
foutieff en onzorgvuldig omgesprongen. De Nederlandse tekst komt niet overeen
mett het het Franse origineel, waaruit veel narigheid is voortgekomen. De
volledigee tekst van artikel 42 wordt door Voorda geciteerd, zoals hij die vond
inn een niet gedateerde uitgave, waarvan hij opmerkt, dat de voor de collationeringg van die editie verantwoordelijke jurist een wel heel storende fout in deze
uitgavee over het hoofd heeft gezien: "Verbiedende wel scerpelycken allen iugen
endee rechters, hoedanich die zyn, vander pynbanck oft tortuere anderssints te
gebruycken,, dan in zaken daert by rechte gepermitteert ende toegelaten is: Te
weten,, als tstuck zoe claer, ende die preuve zoe apparent is, datter nyet en
schyntt te resteren dan die confessie oft belydinge vanden gevangenen, om
denseluenn ontwyffelycken te verwinnen: maer daer [waar] geen volle oft halue
preuvee [vet van mij: hier schuilt de fout] en is, oft oick daer die preuve zeker
endee ontwyffelachtich is, verbieden wy de voirseyde pynbanck tappliceren:
(...),, nemende altyts aenschouw opde qualiteyt vande persoenen, delicten,
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misdadenn ende andere behoirlycke ende nootlycke circunstantien".
Inn het Franse artikel werd gesteld, dat tortuur niet toegestaan was,
wanneerr niet een zeer ernstige, duidelijk in de richting van schuld wijzende
verdenkingg door duidelijke aanwijzingen was geleverd (plaine demye preuve,
ikk vertaal dit als onmiskenbaar halfbewijs137); evenmin was tortuur toegestaan,, wanneer een volledig bewijs van de misdaad kon worden geleverd:
"...maii ou il n'y a plaine, demye preuve [de fout vertaalde woorden; vet van
mij]] ou bien ou la preuve est certaine et indubitable : interdicons d'appliquer
ladictee question...". Een "plaine, demye preuve" is, zoals Voorda expliceert,
eenn halfbewijs. De precieze Voorda viel redactioneel zelfs over de gebruikte
kommaa (en terecht). De vertaling had moeten luiden: "... te weten als 't stuck
zoee claer ende de preuve so apparant is datter nyet en schynt te resteren dan
diee confessie oft belijdinge van den gevangene, maar daer geen volle halve,
preuvepreuve en is, oft oick daer [= wanneer] die preuve seker ende ontwijffelachtig
iss verbieden wij die voirsyde pijnbank t'appliceren...". Of in gewoon
Nederlands:: maar wanneer een duidelijk halfbewijs ontbreekt, of een vol bewijs
wordtt geleverd, verbieden wij de genoemde pijnbank toe te passen. Ook hier
maaktt Voorda duidelijk wat onder een volle, halve preuve is te verstaan,
namelijkk een halfbewijs. Ook hier had hij bezwaar tegen een vertaling met
komma. .
GeenGeen tortuur dus bij veel te weinig bewijs, ook niet bij een vol bewijs.
WelWel bij halfbewijs van de misdaad. Er stond echter fout vertaald : indien er
geengeen volle oft halve preuve is... verbieden wij de tortuur. Tortuur was bij deze
redactiee dus toegestaan als er een vol bewijs of een halfbewijs was. De rest van
dee zin: "oft oick daer die preuve seker ende ontwijffelachtig is verbieden wy
..."" slaat op het volle bewijs, in welk geval de wetgever tortuur verbood.
Tegenspraakk dus in de fout gebruikte en onzinnig geworden tekst. Deze
tegenspraakk werd tot verontwaardiging van Voorda nog verergerd doordat
volgenss hem in een aantal edities van Van Leeuwens boek Rooms-Hollands regt
dee woorden "zeker en ontwijfelachtig" werden veranderd in "onzeker en
twijfelachtig",, waarmee de onzin naar een redactioneel dieptepunt verzonk.138

1377

Halfbewijs: ernstige aanwijzingen dat de beklaagde schuldig is aan het ten laste
gelegdee misdrijf, maar niet overtuigend genoeg om tot veroordeling over te gaan.
Daarvoorr was dan die bekentenis nodig.
1388
Voorda, Criminele Ordonnantien, 64, 65, 101-115, 370-374.
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Voorda'ss opmerkingen over artikel 42 van de "Ordonnantie op den Styl" zijn
ookk interessant, omdat zij ook laten zien, dat de "Ordonnantien" ten minste op
ditt punt wel degelijk een rol speelden in de strafrechtspleging. Voorda citeert
namelijkk de "Consideratien en 't Advies van het Hof Provinciaal [van Holland]
vann 29 april 1773", waarin de inhoud van artikel 42 ter sprake komt. Ook in
hett door hem aangehaalde "Ontwerp eener nieuwe Ordonnantie op de crimineelee Styl van procedeeren" van 1774 — dat nooit meer dan een ontwerp is gewordenn — blijkt de aandacht voor een juiste interpretatie van genoemd artikel,
alsmedee voor de "Ordonnantie" als rechtsbron. In de niet tot wasdom gekomen
pogingg van 1774 lijkt de geest der Verlichting herkenbaar te zijn geweest.139

IV.2.9.. Tortuur bij het militaire strafproces
Dee jurist Pappus, die ook de articulbrief van zijn Aenmerkingen voorzag,
schreeff over de tortuur, dat die "de inventie eenes Tyrannes was en dat zulke
tormentenn bij Christenen niet behoorde geduld maar geheel en al afgeschaft te
worden".140 0
Dee al zo dikwijls aangehaalde Van Hasselt had over de tortuur en de
toepassingg daarvan in het militaire strafrecht een duidelijke mening: hij schreef
datt "het een zotheid is te twyffelen, of de zoldaten hedendaags mogen gepynigt
worden,, dat daarvan zelfs geene Capiteinen en Edelen geëxcuseert zyn."141
Slechtss in een enkel geval is overigens in de gevonden dossiers van officieren
gereptt over "buiten pyn en banden van yser". Van Hasselt stelde ook, dat bij
"minderr dan een halve preuve", waarbij het delict een halsmisdaad moet zijn,
dee krijgsraad er geen bezwaar tegen hoeft te hebben om tot tortuur over te
gaan.1422 Wat hij hier nu stelde moest volgens hem eveneens betrekking
hebbenn op het dwingen van onwillige getuigen in zo'n situatie. Hier verschoof
Vann Hasselt dus de omvang van het bewijs naar de voor de verdachte
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Voorda, Criminele Ordonnantien, Inleiding, 4.
Pappus, Corpus iuris militaris; Articul-brief met Aenmerkingen, 173.
1411
Van Hasselt, Onderricht (1776), 143. — Dat ook kapiteins niet geéxcuseerd zijn,
blijktt uit het strafdossier kapitein Ferdinand Gunakker, graaf van Thierheim (ARA
1.01.455 inv. nr. 287/1).
1422
ARA 1.01,45 inv. nr. 287/1, Strafdossier kapitein Ferdinand Gunakker, graaf van
Thierheim. .
,400
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onvoordeligee kant. Hij verlegde de grens hier immers tot vóór de halve preuve,
tott minder dan een halfbewijs. Tegelijk gaf hij echter blijk van een opvatting,
diee afweek van die van sommige hierboven aangehaalde juristen: "Probatien in
lijfstraffelijkee zaken moeten klaarder zijn, als het heldere ligt op den middag",
schreeff hij. Verder gaf hij als zijn mening, dat een krijgsraad er wel op moest
lettenn of het delict voldoende bewezen was, omdat het bij onvoldoende bewijs
beterr was de gevangene te ontslaan, dan hem tot een strafte veroordelen. Maar
datt wilde nog niet zeggen, dat wanneer er enige aanwijzingen van schuld
bestonden,, ook de pijnbank achterwege moest blijven om een bekentenis te
verkrijgen.. De pijnbank blijft alleen achterwege bij voldoende bewijs. Het is
duss een "subsidiair middel", een ultimum remedium. Ook hij was dus van
mening,, dat bij een volledig bewijs niet om een bekentenis mocht worden
getortureerd.143 3
Eenn door de krijgsraad geschreven decreet tot tortuur moest aan de
stadhouderr ter approbatie worden voorgelegd.144 Men moet er, bij ontstenteniss van gegevens daaromtrent, van uitgaan, dat in het Stadhouderloos Tijdperk
diee toestemming moest wcfrden verkregen bij de Raad van State, die immers
dee bevoegdheid over de militaire strafrechtspleging aan zich had getrokken. Dat
zouu de regel zijn. Of dat ook inderdaad is gebeurd kan niet worden vastgesteld.
Correspondentiee daarover is niet gevonden. Het is niet ondenkbaar, dat bij de
toegenomenn autonomie van de krijgsraden, ontstaan door de ontheffing van de
verplichtingg approbatie van een sententie te verzoeken, sommige krijgsraden
zelff of de geconsulteerde garnizoenscommandanten hebben uitgemaakt of tot
tortuurr moest worden overgegaan. Enige terughoudendheid werd door Van
Hasseltt wel op zijn plaats geacht.
Wanneerr besloten was om tot pijniging over te gaan bij een hardnekkig
ontkennendee verdachte, moest vooreerst gedreigd worden met tortuur. Dit
dreigenn met tortuur heette "territie". Dit dreigement met pijniging kon op twee
manierenn geschieden. De scherprechter kon bij het verhoor worden geroepen,
diee de beschuldigde echter niet aanraakte, maar alleen begon met zijn
gereedschapp klaar te leggen en alles gereedmaakte voor de tortuur. Het kon ook
beginnenn met het ontkleden van de gevangene, die dan ook werd vastgebonden.
Dee bedreiging op een van deze twee manieren had op soldaten dikwijls al een
groteree uitwerking dan de tortuur zelf (zei Van Hasselt). Wanneer in het

Vann Hasselt, Onderricht (1776), 143, 140.
Vann Hasselt, Onderricht (1776), 148, 149.
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tussenvonniss alleen van territie werd gesproken, behoorde het duimijzer tot de
dreigmiddelen.1455 Hoewel hier van een scherprechter sprake is om te pijnigen
omwillee van een bekentenis, heeft ook de provoost hierin een taak gehad. Van
Hasseltt zegt expliciet, dat onwillige getuigen door de provoost door middel van
tortuurr tot getuigen kunnen worden gedwongen. Het is ondenkbaar, dat de
provoostt in voorkomende gevallen, dat is wanneer geen scherprechter voorhandenn was, de tortuur van getuigen wel, en pijniging van de gevangene niet zou
hebbenn kunnen uitvoeren.146
Inn een strafzaak in juni 1706 voor de Hoge Krijgsraad, te velde in
Roeselaree verblijvend, werden twee soldaten in vereniging beschuldigd van
geweldplegingg en aanranding van "een echtpaar te peert en te voet". De soldaat
Postillonn werd gepijnigd, en soldaat Busco werd met pijniging bedreigd. In zijn
eiss had de advocaat-fiscaal het scherper examen (verhoor met tortuur) voor
beidee ontkennende verdachten gevorderd,147 Op 2 maart 1765 vorderde de
auditeur-militairr bij de regimentskrijgsraad van de Hollandse Guardes te Voet
hett scherper examen om de soldaat Dirk Streng een bekentenis te ontlokken
inzakee het door hem gepleegde meervoudige delict, te weten publiek geweld,
verkrachting,, roof en straatschenderij in vereniging. Het verzoek werd door de
krijgsraadd afgewezen "om reedenen", zoals de nietszeggende motivering luidde.
Strengg had slechts gedeeltelijk bekend "buiten pijn en banden van yser",148
waaruitt we de voorzichtige conclusie mogen trekken, dat die gedeeltelijke
bekenteniss er uitgeperst was onder bedreiging, de territie. Het kan zijn, dat de
krijgsraadd de gedeeltelijke bekentenis voldoende heeft gevonden om daarop tot
dee sententie over te gaan. Dirk Streng werd op 30 mei 1765 veroordeeld om
tee worden gehangen. Zijn lijk moest met een ketting aan de buitengalg worden
gehangen.. Approbatie door de hertog van Brunswijk volgde drie dagen later.
Bijj de vele krijgsraadvonnissen die werden uitgesproken nadat werd vastgesteld
datt "de gevangene heeft bekend buiten pijn en banden van ijzer", is het trekken
vann een conclusie omtrent de vraag of daadwerkelijk pijniging heeft plaatsgehad,, of dat slechts sprake was van bedreiging, niet mogelijk. De onvolledigheidd van de dossiers noopt tot grote terughoudendheid in het beantwoorden

1455
1466
1477
1488

Van Hasselt, Onderricht (1776), 143.
Van Hasselt, Onderricht (1776), 142.
ARA 1.01.45.01 inv. nr. 255, strafdossier Postillon en Busco.
ARA 3.03.07.03 inv. nr. 69/4, strafdossier Streng.
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vann deze vraag. In geen van de processen-verbaal wordt van een daadwerkelijkee foltering omwille van de bekentenis melding gemaakt. Evenmin wordt
aangegevenn of slechts van dreigen met foltering sprake is geweest. In de
clichématigee schrijftrant van de auditeurs-militair werd het "buiten pijn en
bandenn van ijzer" ook in een strafdossier aangetroffen, waar de omstandighedenn het meer dan onwaarschijnlijk maakten, dat dit middel op wat voor
manierr dan ook gebruikt is, want de noodzaak daartoe ontbrak geheel.149
Dee feiten waren als volgt: Thomas Volum, 23 jaar, Samuel Dean,
omtrentt 18 jaar, en Willem Mackrabe, 22 jaar, drie Schotten van hetzelfde
regimentt van generaal Colyear, dat in Maastricht was gelegerd, deserteerden
inn juli 1723, na een maand te hebben gediend, doch zij lieten zich overhalen
vrijwilligg terug te keren op belofte van het sparen van hun leven. Zij werden
doorr drie officieren te paard achterhaald; een van de deserteurs werd in het
prinsbisdomm Luik gearresteerd en onder schone beloften door een der officieren
naarr Maastricht teruggebracht. De andere twee deserteurs werden in de stad
Breee op het territoir van het bisdom Luik gevonden, waar zij om redenen van
jurisdictiee evenmin als de reeds opgebrachte deserteur konden worden
gearresteerd.. De burgerij, van de aankomst van twee officieren horend, liep te
hoop.. De soldaten hadden echter vanuit de kerk, die zij als schuilplaats
gebruikten,, om een gesprek verzocht en hun bereidwilligheid uitgesproken om
terugg te keren, indien zij pardon kregen, of dat tenminste hun leven zou
wordenn gespaard. Die toezegging werd hun gedaan, waarop zij zich achterop
dee paarden zetten om de terugtocht naar Maastricht te aanvaarden. Toen de
burgerij,, die en masse was uitgelopen, dit zag (ze was met stokken en
hooivorkenn gewapend), liet ze het gezelschap ongemoeid de poort uitgaan.
"Desniettegenstaandee wierden zy [de deserteurs] na haare terugkomst by haar
Guarnisoen,, opgehangen, en de Ingesetenen van Bree, zulks verstaande,
[waren]] ten uyterste verbaast en verstoort".
Dee krijgsraad werd ditmaal gepresideerd door de luitenant-kolonel Van
Beest.. In de sententie, bij meerderheid van stemmen tot stand gekomen, werd
mett geen woord gerept over de toedracht van de zaak, de ongeoorloofde
arrestatiee op Luiks grondgebied en de gedane beloften. Wel over een bekenteniss buiten banden van ijzer. Ter ordonnantie ondertekende de auditeur-militair
Taetss van Amerongen. Belangwekkend is hier de motivering van het vonnis.
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Strafzaak te Maastricht, 1723, zoals beschreven in Boomhouers Miles Desertor, 116. .
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Omdatt we in den brede zijn ingelicht omtrent de ongelukkige geschiedenis, zijn
inn de letterlijke bewoordingen van het vonnis: "seer omstandig verhoort, ende
alsooo uyt alle voorsz. als by eygen vrywillige Confessie buyten Pyn en Banden
gedaen"" de opmerking over banden van ijzer hier naar alle waarschijnlijkheid
alss cliché gebruikt, want uit niets blijkt toepassing van tortuur. Van ontkenning
hadd in dit geval immers op geen enkele wijze sprake kunnen zijn! De deserteurss hadden vanuit de kerk staan onderhandelen over hun straf. Het vage
vermoedenn over dit soms clichématig gebruik van de woorden "buyten Pyn en
bandenbanden gedaen..." in menig strafdossier, krijgt hierdoor een extra impuls: er
zijnn zelfs gevallen waarin de formule wordt gebruikt terwijl de delinquent
redelijkerwijss niet had kunnen ontkennen, omdat hij op heterdaad betrapt was.
Hett heeft dus geen zin om uit een groot aantal dossiers te turven in hoeveel
gevallenn van "pijn en banden" sprake is, teneinde daaruit getalsmatige
conclusiess te trekken ten aanzien van toepassing van tortuur of territie.

IV.2.10.. Voortvluchtige militairen; de verstekprocedure
Tegenn militairen, verdacht van een misdrijf, die zich vooralsnog wisten te
onttrekkenn aan arrestatie, werd in voorkomende gevallen een "contumacieel"
vonniss — een vonnis bij verstek — gewezen. Dit gebeurde, nadat de
auditeur-militairr een "intendith", dat is onder meer een conclusie van eis150
tegenn een voortvluchtige (en tevergeefs ingedaagde151) beklaagde, had ingediend.1522 Dit begrip intendith is een oude term uit het civiele proces, dat
1500

De gerechtelijke schriftuur met de eis. Vgl. Van Rhee, Litigation and legislation,
p.. 135.
1511
Het indagen betekent het dagvaarden van een voortvluchtige. Niet-gevluchte
militairenn werden niet gedagvaard, want ze zaten al in voorarrest.
1522
Dit Intendith is een geschrift, opgemaakt door de auditeur-militair en bevat een
relaass van de zaak, de in acht genomen procedure, almede een conclusie tot vervallenverklaringg van procedurele verweerrechten (excepties), "declinatoir, dilatoir en peremptoir",, en banning. Hier is bannen niet gelijk aan bannissement, doch een strafprocessuelee maatregel. De maatregel verviel eo ipso zodra de voortvluchtige voor de
rechterr verscheen of voor hem werd gebracht. Wat de verweren betreft het volgende.
Inn een declinatoire exceptie stelt de verdachte dat de rechter niet bevoegd is kennis te
nemenn van de zaak (gewoonlijk omdat een andere rechter competent is om de zaak te
beoordelen,, zodat deze exceptie er vaak toe strekt de zaak naar een andere rechter te
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destijdss minder ver van de strafprocedure (althans van de ordinaire strafprocedure)) stond dan thans het geval is. Tevoren was de krijgsraad al driemaal
bijeengekomenn en had driemaal verstek verleend, waarbij aan de beklaagde
telkenss één "exceptie" —juridisch verweer — werd ontzegd. Het intendith had
tenn doel de krijgsraad de voortvluchtige delinquent "alle exceptien, declinatoir,
dilatoirr en peremptoir, mitsgaders van alle defensien ende weerenregt, die hij,
gecompareerdd zijnde, zoude hebben kunnen of mogen doen en proponeren" te
latenn ontzeggen. Bij toewijzing van de eis van de auditeur werd een vierde
"mandementt van edict"153 uitgevaardigd en de beklaagde voor de vierde maal
ingedaagd,, "ex superabundantia", waarna bij niet-verschijnen het verstekvonnis
inn kracht van gewijsde ging. Bij het niet-verschijnen na vier maal te zijn
opgeroepenn — "geciteerd" — verloor de vergeefs ingedaagde door het van
krachtt worden van het verstekvonnis al zijn rechten om zich te verweren. Deze
gangg van zaken was in overeenstemming met de procesgang in criminele verstekproceduress voor sommige Hoven in de provincies. Gewoonlijk werd in het
contumaciëlee vonnis tevens het bannissement "ten eeuwigen dage" uitgesproken,, soms "op poene van zwaarder straffe", waarmee werd bedoeld dat de
voortvluchtigee bij schending van de ban een zwaardere straf boven het hoofd
hing.. De naam van de voortvluchtige werd aan de galg geslagen en kosten en
misenn kwamen ook voor zijn rekening.
Eenn dergelijke "Sententie in contumaciam" werd bijvoorbeeld gewezen
tegenn Abraham van Bruggen, een 24-jarige ruiter uit het cavalerieregiment van
generaal-majoorr Van Eek. Hij had op een verkenningstocht de gelegenheid te
baatt genomen te verdwijnen met paard, wapenen en volle equipage. De
"gedaagde,, latinant, defaillant en beklaagde" werd vervolgens "driemaal bij

verwijzen).. In een dilatoire exceptie (opschortend verweer) stelt de verdachte bijvoorbeeldd dat zijn rechten in de fase voorafgaand aan het proces zijn geschonden door de
justitiëlee ambtenaren, wanneer hij zonder lastgeving is gevangen, of wordt berecht
zonderr voorafgaand verhoor. Bezwaar dus tegen het tijdstip. Hen peremptoire exceptie
iss een verweer dat niet ingaat op de stellingen van de eiser maar, indien gehonoreerd,
well een definitief eind aan de zaak maakt. De zaak zou bijvoorbeeld zijn verjaard, of
reedss behandeld met een daaropvolgend pardon, remissie of compositie: "ne bis in
idem"" dus. Vgl. over deze (ook tegenwoordig in de civiele procedure onderscheiden)
excepties:: Wedekind, Bijdrage, 83-89 en Van Rhee, Litigation and legislation, 111 e.v.
1533
Mandement: bevel aan de deurwaarder om te dagvaarden en aan de rechter om recht
tee doen. Zie Wedekind, Bijdrage, 47-48 en Van Rhee, Litigation ad legislation, 53 e.v.
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openbaree Tromslag en Trompet geschal, van veertien tot veertien dagen, en
voorr de vierde rijze ex superabundantia, met interval van acht weken geciteert,
ommee sich alhier te sisteren by den geweldigen Provoost om de Eisch en
Conclusiee aan te horen". Hij verscheen echter niet, waarop de krijgsraad hem
contumax1544 en dientengevolge verstoken verklaarde van alle exceptièn, "die
hyy comparerende zoude hebben konnen en mogen proponeren". Hij werd "ten
eeuwigenn dage" verbannen uit het gebied van de generaliteit en bedreigd met
eenn zwaardere straf, wanneer hij daaraan geen gevolg zou geven. Zijn naam
moestt op een bord aan de galg worden geslagen, en hij werd vanzelfsprekend
ookk veroordeeld tot betaling van de kosten en misen van de justitie.155
Zoalss het hier staat is die verbanning en dat dreigement met zwaardere
straff nog wel begrijpelijk. Het wordt echter problematisch, als tegelijkertijd de
verbanningg niet als definitief moest worden gezien, in die zin, dat zij gold
zolangg de veroordeelde niet voor de krijgsraad verscheen, hetzij om zich "ter
purgee te stellen", dat is zich ter beschikking te stellen om zich te verdedigen
tegenn de ingebrachte beschuldiging, hetzij bij arrestatie, in welke gevallen die
banningg werd opgeheven.156 "Deze verbanning was derhalve niet als een
straf,, maar als een contumaciéele, een voorlopige maatregel aan te merken,
teneindee de terugkeer van de voortvluchtige onmogelijk te maken zonder dat
hijj zich in arrest begeve."157 Het verstekvonnis betrof een vermoeden van een
nogg onbewezen gepleegd misdrijf, zoals Rollin Couquerque aangeeft, wanneer
hijj Gerhard Feltman in diens Aenmerkingen met een latijns citaat uit de Romeinsee wettekst aanhaalt.158
Hett feit dat het verstekvonnis niet ging over een delict waarvan
onomstotelijkk bewezen was dat het had plaats gehad, verhinderde dikwijls niet,
datt de in het verstekvonnis neergelegde uitspraak tevens de definitieve sanctie

1544

Contumax: beklaagde die wederspannig is aan het recht, namelijk wederspannig aan
zijnn verplichting om te verschijnen. Het rechtsgevolg van dit niet-verschijnen is dat de
contumaxx voorlopig voor schuldig gehouden zal worden.
1555
Van Hasselt, Consilia Militaria, 254, 255.
1566
Hier is bannen niet gelijk aan bannissement, doch een strafprocessuele maatregel.
Dee maatregel verviel eo ipso zodra de voortvluchtige voor de rechter verscheen of voor
hemm werd gebracht.
1577
Collette en Van Dijk, Militaire rechtspleging, handleiding ten dienste van officieren
enen aanstaande officieren, 283.
1588
Rollin Couquerque, 'Het strafproces tegen voortvluchtige militairen', 368.
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werd.. De in het verstekvonnis uitgesproken veroordeling tot bannissement als
voorlopigee maatregel, werd dan een strafoplegging voor het wegblijven in het
vonniss ten principale: ze werd dan tot sanctie op de begane en bewezen verklaardee misdaad. Juridisch was het niet gebruikelijk om in een contumacieel
vonniss een doodstraf te wijzen. Voor een veroordeling tot een lijfstraf en een
doodstraff was namelijk een bekentenis vereist, reden waarom ook tortuur toegestaann was, ter verkrijging van deze zo noodzakelijke bekentenis, wanneer op
hett delict lijfstraf of doodstraf stond. Wanneer men echter van de regel
"contumaxx tacet, ergo confessit"159 zou uitgaan, dan kon men, zo redenerend,
ookk in een verstekvonnis wel een doodstraf opleggen.
Dee verstekprocedure kende als gevolg van de niet-uniforme opvattingen
daaroverr een aantal onduidelijkheden en onzekerheden. Het lijkt erop, dat de
krijgsradenn met deze juridische knoop niet altijd even goed raad hebben
geweten.. Een door de Pruisen onderschepte en tot dienstneming gedwongen
militair,, die als analfabeet van zijn gedwongen dienstneming bij de Pruisen
geenn kennis kon geven aan zijn compagnie, ontvluchtte de Pruisische dienst in
novemberr 1732 en meldde zich weer bij zijn onderdeel. De krijgsraad te
Arnhemm achtte zich niet bevoegd het op 14 juli 1732 bij intendith gewezen
contumacieell doodvonnis te veranderen en wendde zich op 3 december tot de
Raadd van State, hoe te handelen: het zou toch onrechtvaardig zijn in dit geval
hett gewezen vonnis uit te voeren. De Raad van State liet omgaand (5 decemberr 1732) weten van mening te zijn, dat een verstekvonnis niet kan of mag
wordenn voltrokken aan een teruggekeerde of gearresteerde voortvluchtige voor
enn aleer hij opnieuw is toegelaten tot zijn verdediging. De rechter mag op
grondd van een volgens zijn oordeel gefundeerde verdediging ongeacht het
verstekvonniss de beklaagde vrijspreken. In het onderhavige geval moest de
teruggekeerdee veroordeelde opnieuw worden gehoord, waarna een nieuw
vonniss moest worden gewezen, "zonder dat daartegen eenigsints obsteert het
voorgemeldee contumaciele vonnis."160
Dee resolutie van de Raad van State van 5 december 1732 gaf dus wel
aan,, dat de verdachte zijn zaak mocht verdedigen bij zijn (on)vrijwillige
wederkeer,, maar sprak zich niet expliciet uit over wat wel en wat niet de

1599

Rollin Couquerque, ibidem 373, neemt aan, dat verstekvonnissen ten aanzien van
appell labiliteit gelijkgesteld werden met vonnissen op volledige bekentenis gewezen:
contumaxx tacet, ergo confessit, d.i. wie verstek laat gaan zwijgt, en dus bekent hij.
1600
Rollin Couquerque, Ibidem, 369. GPB VIII, 846.
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inhoudd van een contumacieel vonnis zou moeten zijn. Wel werd in die resolutie
vastgelegd,, dat de inhoud van een contumacieel vonnis niet onherroepelijk
mochtt zijn. Deze resolutie sloot naadloos aan bij artikel 59 van de Ordonnantie
opp den Styl van 1570. Voorda heeft dit artikel later, in zijn in 1792 verschenen
CrimineleCriminele Ordonnantien van een uitgebreid commentaar voorzien,161 omdat
dee tegenspraak van het verlies van "alle defensien ende weerrechten" en de in
genoemdd artikel 59 gegeven gelegenheid, om zich bij terugkeer te verdedigen
inn een nieuw proces, toch een enigszins verwarrende indruk maakt. Ook
Voordaa geeft aan, dat het verzet als rechtsmiddel tegen het contumacièle vonnis
"ofschoonn niet woordelijk uit het Romeinsche Recht overgenomen, nochtans
naarr dat Recht geschetst is".162
Ookk in de garnizoensstad Grave werd een paar jaar later in een contumacieell vonnis een doodstraf opgelegd. De summiere inhoud van de casus luidde
aldus:: de krijgsraad van het garnizoen te Grave, op 29 oktober 1738 bijeen,
onderr leiding van de president majoor Schimmelpenninck van der Oye,163
wees,, na de eis te hebben gehoord, bij verstek vonnis tegen de gedeserteerde
ruiterr Godefried Groh uit Solingen. De gedaagde was diffailant, vermist. De
eiss van auditeur-militair W.H. de Greve luidde: "Verstoken te worden van alle
exeptien,, declinatoir, dilatoir en peremptoir ende weerenregt. Proponeren bij
apprehentiee de koorde en dat wijders zijn naam aan de galg wordt geslagen".
Tevenss betaling van kosten en misen. "Waarop met eenparigheid van stemmen"
beslotenn werd met de eis van de auditeur akkoord te gaan. In marge, later erbij
geschreven,, was de gelukkige afloop genoteerd: "Gereverteert met het generaal
pardonn van 31 Aug. 1740 en ontslagen van sijn dienst".164
Eenn vonnis van 27 mei 1749 toont aan, dat een verstekvonnis met
doodstraff ongewijzigd approbatie kreeg in 's-Gravenhage. Dit vonnis had
betrekkingg op de verstekzaak tegen Wiggert van der Plaat, gepensioneerd souslieutenantt onder 't gewezen regiment Van Ojen, "fugative en beklaagde,
gedaagdee en herdaagde, mitsgaders defailliant ende latinant". Het begane delict:
manslagg aan het leven van een sous-lieutenant. Dit vonnis luidde: bij arrestatie
mett het zwaard gestraft te worden, confiscatie van al zijn goederen, en betaling
vann kosten en misen. Het vonnis werd volgens een aantekening op 28 mei 1749
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aann de stadhouder verzonden. De krijgsraad ontving het terug met de volgende
approbatie:: "Sijne Hoogheid gesien hebbende het nevenstaande vonnisse
verklaardee hetselve bij desen te approberen, mitigerende het selve egter in soo
verree dat de confiscatie van goederen daarbij gemelt geen plaatse sal hebben."
Alduss besloten te 's-Gravenhage 2 augustus en uitgesproken op 22 augustus
1749.. In het Algemeen Rijksarchief is te vinden dat Van der Plaat op 17 april
17522 pardon kreeg van gouvernante Anna voor alle hem op 27 mei 1749 door
dee krijgsraad te Grave opgelegde straffen. Aan de hem opgelegde verplichting
ditt pardon te laten registreren bij de griffie van de Hoge Krijgsraad werd
voldaann op 19 april 1752.,65
Dee juristen die in 's-Gravenhage de hertog van Brunswijken later de volwassen
gewordenn stadhouder Willem V moesten adviseren over approbatie van de
vonnissen,, waren wel bekend met deze resolutie van 5 december 1732, waarin
dee Staten-Generaal vaststelden, dat een verstekvonnis niet kan of mag worden
voltrokkenn aan een teruggekeerde of gearresteerde voortvluchtige voor en aleer
hijj opnieuw is toegelaten tot zijn verdediging. De krijgsraad te Nijmegen sprak
opp 14 juni 1759 recht op het intendith van de auditeur-militair tegen een
voortvluchtigee luitenant-kolonel. De krijgsraad verklaarde hem "contumax",
vervallenn van het recht van verweer en ontzette hem "van alle eer en caracter",
verklaardee hem "inhabil om den lande ooit weer te dienen" en veroordeelde
hemm om, wanneer hij in handen van de militaire justitie viel, ter dood te
wordenn gebracht. Dit verstekvonnis werd ter approbatie aan de hertog van
Brunswijkk gezonden. Approbatie werd verleend met uitzondering van de
opgelegdee doodstraf. Brunswijk verwees daartoe naar een resolutie van de Raad
vann State van 2 juli 1733, die nagenoeg gelijkluidend was met de hierboven
aangehaaldee resolutie van 5 december 1732.
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Ookk Willem V en zijn juridische adviseurs reageerden afwijzend toen
inn 1786 approbatie werd gevraagd op een contumacieel vonnis. Begin 1786
werdd bij verstek geprocedeerd tegen zes militairen, die in de loop van 1785
mett succes waren gedeserteerd uit de linie van Axel, uit het regiment van
luitenant-generaalluitenant-generaal Onderwater.166 Sommigen hadden zelfs hun
meegenomen.. Na de volgens voorschrift herhaalde dagvaarding werden zij
vervallenn verklaard van alle verweer, hun namen werden aan de galg
gespijkerdd en bij arrestatie wachtte hun de strop. De Prins weigerde ten aanzien
vann twee veroordeelden de approbatie met het argument dat zij niet gedeserteerdd waren uit een kamp dat op afmarcheren tegen de vijand stond. Ten
aanzienn van de andere vier was wel sprake van een dergelijke strafverzwarende
omstandigheid,, want uitdrukkelijk werd gezegd dat de deserties hadden
plaatsgevondenn "uit een kamp of leger dat stond voor het afmarcheren tegen
dee vijand".167
Err was nog een tweede argument om het vonnis niet te approberen: niet
dee doodstraf met den koorde was immers volgens dit schrijven in verstekvonnissenn gebruikelijk, maar verbanning. De Prins noemde de doodstraf bovendien
ongepast,, "vermits tegen zodanige gecondemneerden [ - bij verstek veroordeelden],, indien dezelve naderhand in handen van de Justitie geraaken, opnieuw
moett worden geprocedeert". Uit de gegeven voorbeelden blijkt, dat op de
stellingg dat de doodstraf in verstekvonnissen niet gebruikelijk was in de praktijk
well iets viel af te dingen. Hoe dit ook zij, de approbatie werd dus onthouden.
Alss gevolg van dit schrijven deed de auditeur-militair een gewijzigde eis
uitgaan.. In overeenstemming met de suggestie van Willem V werden de zes
voortvluchtigenn nu "verbannen voor altoos uit alle guarnisoensplaatsen". Bij
arrestatiee zou een proces volgen en de namen van de veroordeelden "werden
inn effigie opgehangen aan de galg". Want, zo vermeldde het nieuwe vonnis,
dezee misdaad "behoort ten exempele van anderen op 't alderrigoureuste te
wordenn gestraft". De voortvluchtigen werden ook veroordeeld tot betaling van
kosten,, misen en proceskosten.
Eenn krijgsraad te Utrecht onthield zich bij contumacieel vonnis uit
eigenn beweging van een eindvonnis, hoewel de delicten waarvan de grenadier
Corneliss Roggen werd verdacht, ernstig genoeg waren. Deze 39-jarige militair
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hadd op 29 augustus 1774 een in Utrecht wonende vrouw aangevallen en
verwond,, en de inboedel vernield; daarna was hij gedeserteerd. De krijgsraad
heeftt bij vonnis van 12 november na vier indagingen ingestemd met het verzoekk van de auditeur-militair om de bij zijn intendith genomen conclusie van
eiss in te willigen. Die op 8 november geponeerde eis luidde, dat de "gedaagde
enn defaillant" zou terugkeren om de eis aan te horen, of anders verstoken zou
zijnn van alle verweer, met "banning op poene van swaarder straffe" en betaling
vann kosten en misen.168
Bijj voortvluchtige deserteurs zouden we ervan moeten uitgaan, dat een vonnis
bijj verstek was gewezen, nadat een intendith tegen een voortvluchtige (en
tevergeefss ingedaagde) beklaagde was ingediend door de auditeur-militair. Dat
iss een logische veronderstelling, die echter niet door een overdaad aan
archiefmateriaall wordt gestaafd. Zo is bijvoorbeeld niet bekend of tegen de
soldaatt Soutenbier169 op intendith een contumacieel vonnis is gewezen in
Doornik,, waar hij in 1780 in garnizoen lag. Het dossier van de tegen hem
gevoerdee strafzaak in Den Haag in 1790 geeft daarover geen uitsluitsel. Maar
hett geeft wel aan, dat hem na zijn terugkeer een proces, en de gelegenheid om
zichh te verdedigen, niet werden onthouden. Ook in vele andere dossiers waarin
sprakee is van desertie en vrijwillige terugkeer, wordt in het vonnisprotocol, het
proces-verbaal,, in het geheel niet gewaagd van een bestaand verstekvonnis. Het
magg niet als vaststaand worden aangenomen, dat bij elke vermissing van een
militairr het juridisch rad in beweging kwam, hoorbaar begeleid door trommels
enn trompetten, al ging het ging om "saeken van seer quade gevolgen". Veeleer
moett worden vermoed, dat dit omslachtige karwei dikwijls, omdat het te veel
soesaa gaf, in het slop is geraakt. Deserties kwamen immers zeer regelmatig
voorr en het is opvallend hoe gering het aantal gevonden dossiers van vonnissen
bijj verstek is, dat bij het archiefonderzoek werd aangetroffen.

IV.3.. Gratie: pardon, remissie en abolitie
IV.3.1.. De Vorst als bron van het recht is ook bron van genade
Gratieverleningg is in zijn oorsprong een machtsmiddel van de Vorst geweest.

1688
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Gratiee had als machtsmiddel geen rechtvaardiging nodig: de Bourgondische
vorsten,, die als graven van Vlaanderen in leenafhankelijkheid tot de Franse
koningg stonden, hadden zich dit recht aangematigd. Een deel der Nederlanden
enn Bourgondië kwam in 1506 aan Karel V, alsmede later de andere Nederlandsee gewesten door verovering en vererving. De eenheid van de Nederlanden ten
opzichtee van het Heilige Römische Reich Deutscher Nation versterkte keizer
Karell door bij het Verdrag van Augsburg (1548) de Nederlanden als Bourgondischee Kreits in te passen.
Dee laat-middeleeuwse staatkundige situatie onderging in de Noordelijke
Nederlandenn een grondige wijziging als gevolg van de Opstand en de daarop
volgendee ontwikkelingen. De Statenvergaderingen van de onderscheidene gewestenn werden aan het eind van de zestiende eeuw door toe-eigening de dragers
vann de soevereiniteit over de Nederlanden. "De attributen der monarchie die
dee stadhouders in hunne gewesten namens de landsheren hadden vertegenwoordigdd kwamen na de afzwering rechtens aan de Staten-Provinciaal en -Generaal,
jaa — maar het vorstelijke prestige hechtte zich aan de persoon van de voornaamstee stadhouder, prins Willem I."170 Als belangrijk soeverein attribuut
wass de uitoefening van het recht van gratie aan de stadhouder opgedragen en
dezee bevoegdheid werd bij het aantreden van Willem IV ook weer aan zijn
persoonn gehecht.
Hett woord gratie is in de achttiende eeuw verzamelnaam geworden
voorr zowel pardon (vergiffenis, kwijtschelding) als remissie (vermindering,
ontheffing)) en abolitie (opheffen, tenietdoen). Gratie in alle drie de betekenissenn van het woord werd in de burgerlijke strafrechtspraak niet vaak verleend.. Maar tussen de eerste en tweede helft van de achttiende eeuw is een
opvallendd verschil te constateren. Uit het Tweede Stadhouderloze Tijdperk zijn
inn de civiele strafrechtspraak in Holland drie gratiebrieven bewaard gebleven.
Inn de tweede helft van de eeuw, nu onder een stadhouder, werd gemiddeld
viermaall per jaar in Holland een gratiebrief uitgereikt. Wanneer de stadhouder
hett gratieverzoek inwilligde, gebeurde dit uit naam van de Staten van de
betreffendee provincie. Ongeveer tweederde van deze gratiëringen werd ante
sententiamm verleend, dus voordat het vonnis was uitgesproken. Degene die
gratiee verzocht, deed dat gewoonlijk door een rekest, gericht aan de stadhouder,, die over het verzoek bericht zond aan de betreffende rechterlijke instantie,
dee baljuw, of de procureur-generaal van het Hof, als de beklaagde voor een
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Hoff was gedaagd. Het bericht en eventuele processen-verbaal van het verhoor
werdenn vervolgens naar het Hof gezonden ter "consideratie en advis". Het
kwamm ook wel voor dat een ander dan de delinquent het gratieverzoek indiende,, iets wat eigenlijk in strijd was met het vereiste dat een verzoek om gratie
well een bekentenis van de beklaagde zelf moest bevatten. Gewoonlijk werd de
meestt vérgaande vorm van gratie verzocht, de abolitie, die in de achttiende
eeuww ook eerherstel inhield.
Inn verband met de politiek netelige abolitiezaak van de (hierboven, §
III.3.7,, reeds genoemde) vaandrig De Witte, die door de Hoge Krijgsraad ter
doodd was veroordeeld, legden de Staten van Holland het Hof van Holland eind
17844 een aantal vragen voor, onder meer de vraag om de vormen van gratie
preciess te definiëren. Het Hof antwoordde in een memorandum van 8 december
1784.. "Remissie vindt, aldus het Hof ... slechts plaats bij doodslag om welke
dee dader regulariter behoort geëxecuteerd te worden, pardon bij alle andere
delicten,, beide steeds onder voorwaarde van satisfactie civiel en eigenlijk ook
onderr voorwaarde van het in onbruik geraakte interinement. Abolitie wordt
verleendd waneer er buitengewoon verzachtende omstandigheden zijn."171 Twee
groepenn delinquenten tekenen zich duidelijk af bij de vraag of gratie werd
verleend.. Zij die een te verontschuldigen doodslag of verwonding hadden
gepleegd,, en degenen die een politiek gekleurd delict op hun geweten hadden,
warenn de personen voor wie een gerede kans op gratie bestond.
Dee abolitie, oorspronkelijk een machtsmiddel van de soeverein om de
strafrechtelijkee gevolgen van een misdaad te verhinderen, was in de achttiende
eeuww inmiddels enigszins van karakter veranderd. Ze was meer dan de andere
gratievormenn een instrument tot eerherstel. "Abolitie is uitwissching, behelst
genee erkentenis van schuld en behoeft daarom geen interinement", aldus
omstreekss 1800 de codificator Cras.172 Uit de in Van Rullers boek Genade
voorvoor Recht173 genoemde aantallen gratiëringen en de markante verschillen
tussenn de eerste en de tweede helft van de achttiende eeuw kan men afleiden,
datt de af- of aanwezigheid van een stadhouder van invloed is geweest bij dit
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aspectt van de rechtsbedeling.

IV.3.2.. Pardon en gratie jegens militairen
Hoewell in de militaire strafrechtspleging in de achttiende eeuw de termen
gratie,, pardon en remissie in hun gebruik ook geen vaste, duidelijk van elkaar
tee onderscheiden begrippen waren, kan toch uit de strafdossiers worden
afgeleid,, dat het in de militaire strafrechtspleging bij het verlenen van pardon
gewoonlijkk ging over een gehele kwijtschelding van de straf, terwijl het woord
gratiee bij veroordeelde militairen in de meeste gevallen werd gebruikt in
samenhangg met strafverlichting, wanneer het heette: "niettemin praefererende
gratiee voor de rigueur van justitie, remitteerende...", waarbij een deel van de
straff werd kwijtgescholden of de straf werd gewijzigd in een lichtere. De vraag
wiee het recht van gratieverlening toekwam werd in oktober 1700 door Willem
IIII misschien ten overvloede duidelijk beantwoord in zijn "Summiere Instructie
voorr den Hoogen Krijgsrade der Vereenigde Nederlanden".174 Daarin baseerdee deze stadhouder zich op de situatie, zoals die in het verleden, met name als
err een prins van Oranje als kapitein-generaal was aangesteld, had bestaan. Deze
situatiee veranderde bijna onmiddellijk na het overlijden van de koning-stadhouderr in 1702.
Inn de eerste helft van de achttiende eeuw waren het de Staten-Generaal,
diee acten van pardon verleenden. Tijdens het Stadhouderloze Tijdperk werd
dezee procedure vooral in de vorm van een generaal pardon toegepast om
deserteurss te bewegen zich weer te scharen onder de Staatse vaandels. Het
motieff voor deze daad van barmhartigheid was dus in hoge mate opportunistisch.. Ook al tijdens het kapitein-generaal schap van Willem III in 1688 gaven
dee Staten-Generaal, ongetwijfeld met instemming van de met militaire besognes
geoccupeerdee stadhouder, blijk van dit soepel juridisch pragmatisme. Het
conflictt met Frankrijk, dat uitliep op de Negenjarige Oorlog (1688-1697), en
(dee voorbereiding van) de invasie van Engeland hadden onder het militaire
personeell in toenemende mate deserties tot gevolg gehad. Om dit ongewenste
personeelsverloopp te stuiten vaardigden de Staten-Generaal in oktober 1688
alsnogg (de invasie had al plaatsgehad) een plakkaat uit, waarin zij alle vrijwillig
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terugkerendee militairen straffeloosheid boden. Voorwaarde was dat binnen
veertienn dagen na bekendmaking van dit plakkaat en binnen zes weken, waar
hett terugkeer uit het buitenland betrof, de deserteur zich had gemeld bij zijn
voormaligg onderdeel: "Alzoo bevonden werd dat sedert eenige tijd veele
ruyterenn ende soldaten so uyt onbedachtsaamheydt als anders, uyt haare
respectivee Compagnieën (...) tegen eer en plicht verloopen zijn (...) Wij
nietteminn genegen zijn aan diegene derzelver dewelke intentie soude hebben
vann haer wederomme te begeven in hun devoir, toe te staan pardon en gratie
vann hunne begane misdaad."175 Wanneer na die termijn de voortvluchtige zou
wordenn aangehouden volgde bestraffing volgens de articulbrief.
Tijdenss de Spaanse Successieoorlog, toen de Staatse troepenmacht
aanzwoll van 40.000 naar 100.000 man, werd desertie van geoefende manschappenn bijzonder pijnlijk en werd herhaaldelijk een pardon uitgevaardigd om
hett effect van dit personeelsverloop te bestrijden. De generaal graaf van
Athlone,, die plaatsvervangend voor Willem III bevelhebber was, vaardigde op
233 maart 1701 een generaal pardon uit voor "alle ruiters, dragonders en
soldaten".1766 Zo werden ook in 1703, 1704 en 1708 telkens een generaal
pardon,, gelijksoortig aan dat van 1688 uitgevaardigd.177 Op 13 november
17266 vaardigde de Raad van State een generaal pardon uit wegens een noodzakelijkee vermeerdering van de troepen, de z.g. augmentatie. Dit pardon bleef
geldigg tot 1 maart 1727.178
Desertiee was overigens niet een exclusieve legerkwaal. Ook op de oorlogsvloot
wass de desertie verontrustend. In 1701 deserteerden 27 personen van 11
schepen;; in 1702 deserteerden 71 personen van 10 schepen. Van 21 schepen
vielenn 335 weggelopen schepelingen onder het pardon van februari 1703, mits
zijj zich weer zouden melden voor de zeedienst. Nog eens 194 zeelieden deserteerdenn in ditzelfde jaar van 22 schepen, nadat de termijn van pardon was verstreken.. In het volgende jaar, 1704, werden van 27 schepen 454 schepelingen
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alss gedeserteerd opgegeven.179
Buitenn de genoemde korte perioden van pardon kon bij arrestatie in
oorlogstijdd worden gerekend op een bestraffing "aan het leven". Dat betekende
duss de doodstraf, na een proces, in aanwezigheid van de beklaagde. Maar ook
hierr was ruimte voor gratie. Dit moge blijken uit een voorbeeld uit 1712, waar
hett gaat om een in oorlogstijd gepleegde desertie: in een missive gaf de Raad
vann State aan de Staten-Generaal een gunstig advies over het verlenen van
pardonn aan een wegens desertie ter dood veroordeelde tamboer. Dit advies
werdd opgesteld naar aanleiding van een voorstel van de met de zaak verbonden
auditeur-militair.. De tamboer Balthes Keiger uit Zwitserland, 29 jaren oud, had
—— rijkelijk laat — bij het verlaten van de gevangenis op weg naar het schavot
voorr de voltrekking van het vonnis, de auditeur-militair verzocht hem onder
vierr ogen te spreken, "wanneer hy hem seide, dat hy de dood voor oogen
siendee om sijn leeven, waare het mogelijk te salveeren, genoodsaakt was te
seggenn dat hy hadde gedeserteert ter oorsake dat hy doenmaals niet meer als
dee helft van zijn tractement hadde genooten, te weeten veertien stuvers 's
weeks,, dat zijn capitein 't overige van zijn tractement voor sig behouden
hadde,, dat het brood alsdoen seer schaars sijnde, het hem onmogelijk was
geweestt daarvan te leven". Aan de auditeur-militair was gebleken dat de
verklaringg van Balthes Keiger juist was, en verder dat Keiger "de andere helfte
vann zijn tractement afgehouden was geworden voor de vendels, tenten en een
linnenn keel". De Raad van State meende derhalve dat de Staten-Generaal
"soudenn kunnen onbeswaard wesen om te accordeeren het versocht pardon".
Dee Staten-Generaal werd verzocht bij haar beslissing mede in overweging te
nemenn een missive van de krijgsraad, waarin deze verklaarde dat hij een ander
vonniss zou hebben geveld indien de zaak "in al haar circumstantien voorgekomenn ware, en de delinquent bovendien al een vrij swaare straf uitgestaan heeft,
alss zijnde niet alleen ter dood verwesen maar selfs gebragt ter plaatse van de
executie".. De tamboer is daarop inderdaad gepardonneerd.180
Hett verzoek om pardon had een opschortende werking,181 zoals we
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nogg zullen zien in het geval van de auditeur-militair Boomhouer te Namen, die
doorr het ophouden van de executie van een gearresteerd maar nog niet gepronuncieerdd vonnis de gram van de krijgsraadpresident over zich kreeg uitgestort.1822 Uit de wijze waarop het pardon aan Balthes Keiger werd verleend
iss duidelijk, dat de autoriteit van de Raad van State bepaald werd door de
Staten-Generaal.. Enkele resoluties van de Staten-Generaal uit 1741, 1742 en
1745,1745, waarin pardon werd verleend, c.q. geweigerd, bevestigen dit.183
Hoewell het opperbevel over de Militie van den Staat oorspronkelijk volgens
artikell 10 der Instructie van 18 augustus 1584 voor de Raad van State bij hem
berustte,1844 hebben de Staten-Generaal zich vanaf het begin alle macht
voorbehouden.. Datzelfde voorbehoud om zaken die aan de Raad van State zijn
opgedragenn zelf te regelen voor wat betreft "het doen van de monstering,
houdenn van de discipline militair, straffen van alle excessen" werd eveneens in
eenn Instructie van april 1588 vastgelegd.185 De bevoegdheden van de Raad
warenn niet meer dan bevoegdheden, die op ieder ogenblik konden worden
ingetrokken. .
Werdd er ruime bekendheid gegeven aan het verlenen van een generaal
pardon,, ook geruchten omtrent een uitgevaardigd generaal pardon konden
klaarblijkelijkk een eigen leven gaan leiden, tot groot nadeel van degene die

veranderdd worden; ter adstructie en bewijs mag dienen het geadviseerde in de Utrechtse
Consultat,, het derde deel consult. XXIV, alwaar wordt aangetoond: Dat een rechter of
collegee in geval zoals boven wel mag veranderen; dat zulks ook vooral in criminalibus
[criminelee processen] geschiedt, om redenen dat kennelijk ante absolutam sententiae
probationemm et pronunciationem in scripsis [voordat de uitspraak definitief en de
uitspraakk op schrift gesteld is], zo'n sententie nog wordt verstaan als in ore judicis [te
zijnn juridisch bespreekbaar]. De sententie is pas buiten macht van de rechter postquam
sententiamm dixit, id est, post absolutam et solemnem sententiae recitationem [na de
vonnisuitspraak,, dat is nadat de definitieve plechtige uitspraak van het vonnis is
gedaan]. .
1822
Zie hieronder, § V.2.14.
1833
GPB VII, 1034, 1039.
1844
"om over het krijgsvolk mitsgaders over alle generale en particuliere oversten,
Bevelhebbers,, commissarissen en officieren van den oorloge te stellen en te onderhoudenn alle goede ordre en discipline, ook mede daarover straffe recht en justitie te
doenn en doen doen, sulx sij bevinden zullen te behooren", ARA 1.01.45 inv. nr. 262,
lossee aantekening.
1855
Rollin Couquerque, "t Gedrogt', 236.
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daaraann geloof schonk en zich vrijwillig in arrest begaf met het oog op
kwijtscheldingg van straf. Zo hadden de soldaten Scholt en Groos, respectievelijkk 27 en 22 jaar oud, hun wacht in het fort van Grave verlaten en waren zij
overr de muur geklommen. Dit gebeurde op 17 april 1702, dus in oorlogstijd
enn in frontgebied. Ze dienden daarop twee maanden in het Franse leger, maar
deserteerdenn daar eveneens. Zij begaven zich daarna naar Schenkenschans en
gavenn zich aan bij een sergeant, tegen wie zij zeiden te hebben gehoord dat er
eenn generaal pardon was uitgevaardigd. Dit bleek niet met de feiten overeen te
komen.. In een daaruit resulterende zitting van de krijgsraad te velde werd
vonniss gewezen: beiden werden op 14 juli 1702 veroordeeld tot de dood door
ophangingg en betaling van kosten en misen.186 We zien uit de aantekening in
dee marge van het vonnis, dat door het overlijden van de koning-stadhouder
Willemm III de opperbevelhebber van het veldleger zich het recht van approbatie
hadd toegeëigend, en deze had verleend. Deze bevoegdheid impliceerde het recht
omm de strafte wijzigen. Aan de approbatie maakte de Raad van State een einde
mett de al eerder genoemde resolutie van 9 februari 1703. Gratie en pardon
werdd in de daaropvolgende jaren verleend door de Staten-Generaal.

IV.3.3.. De Prins en het pardon bij militair strafrecht
Doorr het wederom aanstellen van een stadhouder en kapitein-generaal in 1747
werdd de situatie die ten tijde van Willem III had bestaan, hersteld. Ook de
actenn van pardon waren weer het prerogatief van de prins van Oranje, Deze
vanzelfsprekendheidd is in de jaren tachtig van de achttiende eeuw door tegenstanderss van de Oranjedynastie in twijfel getrokken. In zijn Magazijn van
Stukken,Stukken, waarmee hij de juridische machtspositie van Oranje binnen de strijdkrachtenn poogde te ondergraven, poneert Van der Kemp de vraag "wie de Princenn van Orange gequalificeerd heeft tot het verleenen van Pardonnen en Gratiën".. En hij komt dan tot de conclusie dat de prinsen van Orange "eerder by
Gedogenn als by Authorisatie van de Regeering" pardon hebben verleend aan
militairee delinquenten.187 Daartegen zou men kunnen aanvoeren, dat in de
rechtsontwikkelingg dikwijls sprake is van uit geaccepteerde gewoonte gegroeide
situatiess en van het gedogen van vorstelijk prestige. Daarbij laat de oorspron-

ARAA 1.01.45 inv. nrs 262, map 1702, strafdossiers Scholt en Groos.
Vann der Kemp, Magazijn van Stukken III, 240-248; citaten op p. 247 en 248.
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kelijkee opdracht van de Staten-Generaal op 18 augustus 1584, die zowel aan
prinss Maurits als tegelijk aan de Raad van State werd gegeven, ruimte voor de
interpretatie,, dat het gratierecht inherent was aan "de kennis en judicature over
allee militaire zaken, alsmede de zorg voor het onderhouden van goede orde en
discipline".188 8
Aann de voorwaarde dat pardon slechts op verzoek werd verleend, na
onderzoekk van de feiten die een pardon niet in de weg zouden staan, werd ook
bijj een generaal pardon voldaan. Elke gedeserteerde militair die lucht kreeg van
eenn uitgevaardigd generaal pardon en daarop naar zijn militair onderdeel
terugkeerde,, deed dus uitdrukkelijk een beroep op dit pardon. Maar de regel
datt pardon slechts op verzoek werd verleend, had ook z'n uitzondering. Ook
warenn er gedetineerde deserteurs, wier desertie en arrestatie binnen de in het
pardonn genoemde data vielen, die het pardon deelachtig werden, zonder dat
daaraann een berouwvolle vrijwillige terugkeer was voorafgegaan met het
daarbijj behorende beroep op het van kracht geworden pardon. Zo was de
aanvankelijkk onfortuinlijke deserteur Mart Wagenaar gearresteerd en gedetineerdd bij de provoost van het garnizoen van Brielle. Desertie en arrestatie
vielenn vóór 1 november 1784. Zijn zaak werd behandeld op 29 november.
Tweee dagen daarvoor arriveerde een missive van de stadhouder met het bericht
vann een generaal pardon in dato 19 november, waarbij werd vastgesteld dat
desertiess en/of arrestaties van vóór de eerste november daaronder vielen.
Daardoorr kreeg Wagenaar bij sententie van 29 november zijn paspoort en
marsorderr naar zijn compagnie in Groningen.189
Eenn volledig register van aangevraagde en geweigerde acten van pardon is niet
aangelegd,, hoewel dit wel verplicht was. Maar dat niet iedere boetvaardige
veroordeeldee op inwilliging van een verzoek om pardon mocht rekenen, kunnen
wee vaststellen uit het dossier van de gardesoldaat Dirk van Houweling, die in
17777 op 33-jarige leeftijd werd veroordeeld tot levenslange dwangarbeid aan
dee fortificaties, de z.g. straffe met de kruiwagen. Bij wijziging van de straf
doorr de stadhouder werd dit uiteindelijk negen jaar ad opera publica. Eerder
wass een veroordeling tot twee dagen detentie zijn deel geweest wegens valse
opgavee van leeftijd en gehuwdenstatus bij zijn vrij recente aanwerving. Hij had
uitt vrees niet te worden aangenomen met deze gegevens geknoeid. Daarbij

Art.. 3 en 10 der Instructie; zie Pols, Crimineel wetboek, 23.
ARAA 3.03.07.01 inv. nr. 115, strafdossier Wagenaar.
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kwamm nog een ongeoorloofde afwezigheid kort na zijn aanwerving. Niet lang
naa het uitzitten van deze korte straf verbleef Van Houweling al weer onbevoegd
inn Dordrecht "omdat het hem onmogelijk was exercitie te leren", zoals hij bij
zijnn verhoor na arrestatie verklaarde. De geestdrift voor het militaire leven was
duss geheel geblust. Dit onvermogen om de exercitie onder de knie te krijgen
alss reden voor desertie moet in de oren van de krijgsraad nogal aanmatigend
hebbenn geklonken. Zijn verzoek om pardon vier jaar na zijn veroordeling werd
afgewezenn op advies van de regimentskrijgsraad van het Guarderegiment te
Voett in Den Haag, die hem vanwege deze desertie had veroordeeld. De krijgsraadd antwoordde de prins van Oranje in 1781 dat in de stukken "niet de minste
reden"" te vinden was die de veroordeelde een pardon waardig maakte. Uit deze
gegevenss blijkt dus, dat een rekest om pardon ook voor advies aan de
betreffendee krijgsraad kon worden voorgelegd.190
Err is wel een register van verleende acten van pardon jegens militairen
bewaardd gebleven, dat voor de Hoge Krijgsraad is bijgehouden door de griffier
vann dit hoge college, L.L. van Reenen. Het register vangt aan op 16 december
17477 en eindigt op 4 juli 1768.191 De gegevens in dit register over de inhoud
vann de acten van pardon betreffende het strafproces en de persoonlijke gegevenss van een beklaagde — of, als het vonnis al was uitgesproken, veroordeelde
—— zijn niet uniform opgetekend, zodat soms een of meer gegevens over het
delict,, soms over het vonnis, ontbreken. Het ontbreken van een vonnis zou
eropp kunnen wijzen dat het gevraagde pardon ante sententiam ("voor de
uitspraak")) was verleend, maar dat is helemaal niet zeker. Vast staat in ieder
gevall tlat het verlenen van pardon post sententiam ("na de uitspraak") niet zo
zeldzaamm is geweest als bij de burgerlijke strafprocessen.
Voorr het jaar 1747 is slechts één pardon vermeld; een luitenant, die in
17466 een doodslag had gepleegd, werd in december begenadigd. Hij werd
slechtss uit Amersfoort verbannen. In 1748 bedroeg het aantal acten van pardon
12.. Daarvan waren de meeste verleend in verband met een strafzaak wegens
desertiee en de overige wegens manslag. Het jaar 1749 was een uitschieter, met
maarr liefst 498 acten van pardon. Dit hoge aantal werd veroorzaakt door twee
grotee groepen gedeserteerden, begenadigd op twee achtereenvolgende dagen.
Dee eerste groep bestond uit 195 merendeels met Franse namen getooide
deserteurss van verschillende regimenten. De tweede groep kreeg pardon om
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ARA 3.03.07.03 inv. nr. 71, strafdossier Van Houweling.
ARA 1.01.45 inv. nr. 280 acten van pardon, ingebonden boek.
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economischee redenen, op verzoek van de magistraat te Doornik. Na de Vrede
vann Aken (1748) bezetten Staatse troepen opnieuw de barrièrevesting Doornik.
Gedeserteerden,, hier werkzaam op fabrieken, vreesden arrestatie en vluchtten
alss een troep uiteengejaagde spreeuwen met achterlating van vrouw, kinderen
enn werkkring. Dit was economisch rampzalig, de fabrieken zouden worden
geruïneerd.. Daarom werd pardon verleend bij acte van 4 april 1749.
Inn 1750 werd tienmaal pardon verleend; in 1751 eveneens, waarvan de
laatstee zeven keer door de gouvernante Anna, na het overlijden van de stadhouderr Willem IV. In de daarop volgende jaren is het aantal door Anna ondertekendee acten van pardon beduidend hoger: 24 in 1752; 17 in 1753; 24 in 1754;
255 in 1755; 18 in 1756; 40 in 1757 en 19 in 1758.
Eenn ervan dient gememoreerd te worden, namelijk die, waarbij de kolonell Gottlob Carel Hendrik grave van Tottleben op 5 juni 1752 werd begenadigd.. Prinses Anna besloot de kolonel zijn straf "quijt te schelden en vervolgenss te pardonneeren". Hare Koninklijke Hoogheid stelde "buijten effect de
publicatiee van weegens den Gerechte der Stad Amsterdam op den 25: October
1750,, tegens hem gedaen", daarbij "aboleerende de proceduuren voor denzelvenn Gerechte tegens hem gehouden, met alle den gevolgen en aenkleeven van
dien"" (etc.). De kolonel had zich schuldig gemaakt aan "het vervoeren van
Mariaa Petronella Victor", met wie hij, toen zij nog "eene minderjarige en
ouderloosee dochter" was "zich uijt de stadt Amsterdam, haare woonplaats,
haddee geabsenteert".192
Naa het overlijden van gouvernante Anna werden de acten van pardon via de
hertogg van Brunswijk verleend; de aantallen werden toen beduidend minder:
66 in 1759; 4 in 1760; 6 in 1761; 4 in 1762; 6 in 1763; 6 in 1764 en 7 in 1765.
Hett is niet na te gaan of deze terugval terug te voeren is op een meer terughoudendd beleid van de Hertog dan wel op een conjunctureel verminderde lust tot
hett indienen van een gratieverzoek. Het laatste lijkt minder waarschijnlijk.

1922

Zie over deze affaire het artikel van N. de Roever in het Amsterdamsch Jaarboekje
vann 1888. Blijkens dit artikel (p. 42) werd in de in de tekst hierboven bedoelde
'publicatie'' door de voogden en oppervoogden van de Amsterdamse weeskamer onder
meerr een premie van 6000 gulden gesteld op het overleveren van Tottleben aan de
justitie.. De verklaring van het feit dat er zo'n kapitale som op het hoofd van Tottleben
werdd gesteld is dat het de kolonel kennelijk niet zozeer om het 14-jarige meisje maar
omm haar geld te doen was: ze was puissant rijk.
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Toenn stadhouder Willem V meerderjarig werd, bepaalde deze sinds 1766 het
gratiebeleidd en de jaarcijfers schoten omhoog. Wij beschikken in dit register
overr de aantallen in drie opeenvolgende jaren: 28 in 1766, 33 in 1767 en 12
inn de eerste zes maanden van 1768. Na deze datum zijn in dit registerboek geen
inschrijvingenn van acten van pardon meer gedaan. Een register van na die
datumm is wellicht verloren gegaan, want een ander vergelijkbaar register kon
niett worden gevonden. Het hier genoemde register lijkt wel volledig te zijn
geweest,, gezien de opeenvolgende noteringen. Maar geheel zeker is dat natuurlijkk niet. De acten zijn ondertekend door Willem IV tot 16 september 1751;
doorr prinses Anna tot 11 december 1758; door de hertog van Brunswijk tot 15
augustuss 1765, en ten slotte door Willem V tot 4 juli 1768.
Zonderr registratie was de acte van pardon niet geldig. Dat is te lezen
inn de archieven bij een massapardon in 1749, waarbij die voorwaarde van
registratiee uitdrukkelijk in de acte door de Hoge Krijgsraad werd vastgelegd.
Ikk geef hier een voorbeeld uit 1749: "Sijne Hoogheid [Willem IV], om redenen
dezelvee daer toe moverende, willende praefereren Gratie voor Rigeur van
Justitie,, heeft goedgevonden de navolgende persoonen weegens derzelver
begaenee desertien te pardonneeren, zoals dezelve gepardonneert werden mits
deezen":: [volgden 205 persoonsnamen, van verschillende regimenten] "Zoo
nogtanss dat deeze zal werden geregistreert ter Griffie van den Hoogen Krijgs
Raedtt der Vereenigde Nederlanden, als meede bij de respective Regimenten,
voorr soo verre dezelve nog in dienst van deesen staat zijn, en waar van de
voorschreevenee Luijden sijn gedeserteert geweest het welk geschiet sijnde, Last
enn ordonneert Sijne Hoogheit den Advocaat Fiscaal van den Hoogen Krijgs
Raedtt voornoemt, mitsgaders alle andere officieren en justicieren der
Vereenigdee Nederlanden, en dien het verders zoude mogen aangaan, geene van
dee voornoemde persoonen te mogen apprehendeeren, actioneeren ofte in
eenigerhandee maniere te molesteeren, maer alle dezelve deese Sijne Hoogheids
gunstee en genade rustelijk en vredelijk te doen en laeten genieten. Gegeven in
'ss GravenHage den 3e April 1749 (was getekent:) Prince d' Orange & Nassau"
(etc.)) "geregistreert als voren in 's GravenHage den 9e April 1749".l93
Toenn in 1784 de Hoge Krijgsraad werd afgeschaft, nam de Raad van State
daardoorr qualitate qua de opengevallen plaats in als adviseur terzake van
pardon.. De verplichte registrering moest als vanouds bij de Raad van State

ARAA 1.01.45 inv. nr. 280, acten van pardon, ingebonden boek, datum9 april 1749.
177 7

IV.. PROCEDURES

plaatsvinden.. Een archiefstuk hierover staat ons nog ter beschikking, namelijk
hett "Register op de geregistreerde pardonnen zeedert de afschaffing van den
Hogenn Krijgsraad aan de Raad van State ten bovengemelde einde gezonden,
beginnendee met den 18 juny 1784 en eindigende met".194 Later is deze
einddatumm ingevuld, en dit blijkt 24 oktober 1794 te zijn. In de eerste twaalf
maandenn van dit register werden in totaal 44 pardonnen geregistreerd: 39 voor
desertie,, 3 voor het wegblijven na verlof en 2 voor duelleren. In het jaar 1790
bedroegg het aantal pardonnen 33, waarvan 25 voor desertie, dronkenschap en
absentiee 1, diefstal 2, achtergebleven na verlof 2, met een werkpas naar
Hilversumm 1, en voor een onbekend delict 2. Gedurende de in dit registerboek
voorkomendee periode werd 380 keer een pardon geregistreerd. Voor deze
delugedeluge was onder de ongewijzigde omstandigheden dus ook de Prins verantwoordelijk. .
Inn zijn Genade voor Recht is Van Ruller tot de conclusie gekomen, dat
inn de commune strafrechtspleging tijdens het Tweede Stadhouderloze Tijdperk
vann de mogelijkheid tot gratieverlening aan burgers maar heel weinig gebruik
gemaaktt is, in vergelijking met de gratieprocedures in de tweede helft van de
achttiendee eeuw. Voor Holland is illustratief dat er voor de jaren 1700-1747
slechtss drie gratieverleningen gevonden werden tegen 92 in de jaren 17471784.. De acten van pardon voor militaire beklaagden of veroordeelden
vertonenn niet eenzelfde grote discrepantie, al werd in de tweede helft van de
achttiendee eeuw een ruimer gebruik gemaakt van het recht van gratieverlening.
Hett aantal door de Staten-Generaal tijdens het Tweede Stadhouderloze Tijdperk
uitgevaardigdee generale pardons is opvallend, maar daaraan zat een pragmatisch,, om niet te zeggen opportunistisch luchtje. In deze gevallen was geen
sprakee van de soeverein als bron van genade, maar meer van een werkgever
diee zijn weggelopen personeel teruglokte. Het aantal acten van pardon voor
individuelee personen in de tweede helft van de eeuw was beduidend hoger dan
inn de jaren daarvoor. Het initiatief tot het verzoeken van pardon kan zijn
gestimuleerdd door de aanwezigheid van een stadhouder, of van diens plaatsvervanger,, eerst de regentesse en later de Hertog. De andere mogelijkheid, een
veelvuldigerr afwijzen van een verzoek tot gratieverlening door de Staten-Generaall en de Raad van State kon niet worden vastgesteld.

mm

Alle informatie in de voorgaande alinea's is ontleend aan ARA 1.01.19 inv. nr.
2585,, Register van geregistreerde pardonnen, 18 juni 1784 tot 24 oktober 1794.
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V.l.. Aan lijf of leven gestraft
V.l.1.. Straffen in de sententies
".... en voorts op alles gelet, rechtdoende, den voorsz. gevangen gecondemneert,, als hij gecondemneert word bij deze...".
Naa deze zinsnede of woorden van gelijke strekking volgde in de sententie de
straf,, zoals door de krijgsraad was vastgesteld en uitgesproken. Voorlezing aan
dee veroordeelde militaire delinquent, waarmee hij in kennis werd gesteld van
watt hem in de zeer naaste toekomst te wachten stond, volgde in het provoosthuis.. In de regel vond de tenuitvoerlegging van de straf plaats binnen een paar
dagenn na de uitspraak, wanneer de sententie definitief was. Toen in de eerste
helftt van de achttiende eeuw de approbatieprocedure was afgeschaft, werd een
sententiee van een krijgsraad direct na het fiat van de garnizoenscommandant
definitief,, tenminste indien geen appèl werd ingesteld. Nadat de stadhouder bij
zijnn aantreden een richtlijn van de Staten-Generaal van 7 oktober 1747 in zijn
voordeell had uitgelegd en de approbatieprocedure opnieuw tot zijn prerogatief
hadd gemaakt, werd de uitspraak in eerste aanleg pas definitief nadat van hem
inn zijn functie als kapitein-generaal approbatie was ontvangen. In heel veel
gevallenn verliepen tussen het verzenden en het terugontvangen van de sententie
mett de daarop aangebrachte approbatie niet meer dan enkele dagen. De gehele
militair-strafrechtelijkee procedure kenmerkte zich over het algemeen door een
promptee afhandeling van de aanklacht, de verhoren, de krijgsraadzittingen, het
wijzenn en de tenuitvoerlegging van de sententie.

V.l.2.. "Totter de doodt na volgt"
Dee articulbrief van 1590 is niet karig geweest met het in het vooruitzicht stellen
vann de doodstraf. Maar liefst eenenveertig delicten beschouwden de opstellers
vann de articulbrief voldoende strafwaardig om "aan het leven" te worden gestraft.. De herziening van 1705 veranderde hier vrijwel niets aan. In de andere
artikelenn was overwegend sprake van een lijfstraf als sanctie.
Bepalendd voor de wijze waarop een doodstraf werd uitgevoerd was de
militairee rang, en daarmee de maatschappelijke status van de veroordeelde.
Officierenn werden in de regel onthoofd met het zwaard. De jurist Moorman
(1696-1743)) gaf aardig weer hoe de straf van onthoofding moest worden
gezien.. Hij zegt daarover: "alsoo die schrik de aenschouwers aenjaegt", omdat
"dee toestel tot het onthoofden als daer is het ontbloten van den hals, en het
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uittrekkenn des sweerds, sowel als den slag, d'aenschouwers een gril doet over
hett lijf gaen". De schrik en de gril hadden zijn inziens een preventieve werking:: "immers de straffen zijn ingeset, opdat andere, sich daer aen spiegelende,
haerr souden beteren en van misdoen onthouden".1
Dee dertigjarige Ferdinand Gunakker uit Linz, graaf van Thierheim, kapiteinn in het garnizoen Gorinchem, werd niet met het zwaard, doch met de
kogell terechtgesteld, waarmee duidelijk wordt, dat op de regel uitzonderingen
kondenn worden gemaakt. Om een veroordeling wegens samenspanning met soldatenn tot smokkel te ontgaan had hij een soldaat aangezet een gevangene uit de
provoost22 te bevrijden, die een lastige getuige zou hebben kunnen worden.
Dezee gevangene had hij buiten de stad gebracht. Thierheim was vervolgens
gevlucht,, nota bene zonder achterlating van het geld bestemd om de compagnie
tee betalen; het compagniesgeld voor de volgende maand had hij ook opgenomen
enn meegenomen. De Hoge Krijgsraad te 's-Gravenhage, die hem op 11 juni
17500 tot de kogel had veroordeeld, verkreeg negen dagen later zonder mankerenn de approbatie van de stadhouder.3
Aann de andere militairen werd de doodstraf gewoonlijk voltrokken door
ophangingg of door het vuurpeleton. De keuze was aan de krijgsraad. Ophangen
wass gewoonlijk het werk van een scherprechter. Maar in voorkomende gevallen
kon,, bij ontstentenis van een beul, ook de dienaar van de provoost tot deze taak
wordenn geroepen.4 Bij hoge uitzondering werd ook voor een veroordeelde van
lagee rang het zwaard gebruikt. Omdat het onthoofden een taak was die vakmanschapp vereiste, moet worden verondersteld, dat deze taak niet werd overgelaten
aann iemand anders dan aan een scherprechter. Aangezien overgave aan de
scherprechterr ook verlies van eer betekende, meende Feltman, dat de
krijgsradenn zich niet te licht moesten bedienen van een scherprechter.5
Ophangenn door de dienaar van de provoost, de stokkeknecht, betekende echter
eveneenss eerloosheid; het was een onterende straf. Feltman was van oordeel dat
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hett beter was militairen die wegens militaire delicten de dood of een andere
straff hadden verdiend "niet straks door Beuls handen [te] laten passeren, maar
lieverr Militaire poenen op Militaire mesusen [te] dicteren". Dat betekende voor
dee doodstraf de executie door een vuurpeloton, het "harquebuseeren".6 De
veroordeeldee werd het vergund onder zijn kameraden de leden van het
vuurpelotonn te selecteren, doorgaans zes man, van wie twee man op het hart
enn één man op het hoofd moesten richten. De drie reservisten dienden om de
gevallenee het genadeschot door het hoofd te geven, wanneer de executie niet
directt dodelijk was.7 De op deze wijze ter dood gebrachte veroordeelde werd
daardoorr wel van zijn leven, doch niet van zijn eer beroofd.
Inn dit verband verwees Feltman expliciet naar artikel 58 van de
articulbrief.. Feltmans opvatting mag theoretisch van belang zijn geweest, de
dagelijksee praktijk van het executeren van de doodstraf in de militaire
strafrechtsplegingg wijst erop dat, om bijvoorbeeld een puur militair delict als
desertiee te straffen, veelvuldig van de strop gebruik werd gemaakt en dat men
maarr zelden naar kruit en kogels omzag om het geweldsmonopolie in zijn
meestt nadrukkelijke vorm gestalte te geven. Zo'n uitzondering was de sententie
betreffendee soldaat Geerling, die in Brielle in 1725 ter dood werd veroordeeld
voorr het ontvreemden van de aan hem toevertrouwde acht gulden van een
sergeantt en de daaropvolgende desertie in recidive en dienstneming in een
anderr regiment.8 De combinatie van deze drie delicten zou voor de krijgsraad
genoegg aanleiding zijn geweest om de veroordeelde naar de galg te verwijzen.
Dee eis was dan ook, dat de beklaagde volgens de articulbrief zou hangen, maar
dee krijgsraad liet de veroordeelde doodschieten. Zijn lichaam werd in een put
geworpen. .
Eenn klein onderscheid tussen de gehangene wegens desertie en de voor
diefstall of vergelijkbaar ernstig delict met het koord omgebrachte delinquent,
wass er wel. De deserteur bleef "slechts" hangen tot zonsondergang, waarna hij
onderr de galg werd begraven. Voor de voor andere ernstige delicten veroordeeldee misdadigers moest bij de "politycken Rigter" — dat was dus de civiele
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rechterrechter — toestemming worden verkregen om hun lijken aan de burgergalg te
mogenn hangen tot zij door de vogels gegeten en door de lucht verteerd waren.9
Ookk voor soldaat Johann Deichman, 21 jaar, en soldaat Michael
Friedrich,, 24 jaar, van het regiment Baden Baden, garnizoen Gorinchem, zou
dee zon na 17 mei 1750 niet lang meer schijnen. Zij hadden in samenspanning
mett de hierboven genoemde kapitein Thierheim een gevangene, een lid van de
compagniee van kapitein Thierheim dat als getuige moest verdwijnen, uit het
provoosthuiss bevrijd en hem buiten de stad gebracht. Het verschil in opgelegde
doodstraff als het een officier (en adellijk heer) betrof en een soldaat, zoals de
mededaderss soldaat Deichman en Friedrich, werd hier duidelijk gedemonstreerd:: de uitspraak, eveneens op 11 juni 1750 luidde voor beiden: met den
koordee gestraft voor het front van het gehele regiment en dat het lichaam blijft
hangenn tot voer van de vogels; hun goederen verbeurd, en betaling van kosten
enn misen. Op 20 juni 1750 volgde de ongewijzigde approbatie van stadhouder
Willemm IV en op 24 juni 1750 werd het vonnis geëxecuteerd. Een groot aantal
soldatenn had een minder belangrijke rol gespeeld bij dit complot. Deichman en
Friedrichh waren de hoofddaders geweest bij het bevrijden van de gevangene.
Vandaarr de veroordeling tot het koord, in tegenstelling tot de sententies
betreffendee de andere beklaagden; hiervan werden tien man tot de kogel
veroordeeldd en twee tot de gang door de cordons. Van alle ter dood veroordeeldenn werd bij de approbatie de straf veranderd: ook zij moesten een gang
doorr de cordons maken. De sententies betreffende twee korporaals, ook
veroordeeldd tot de kogel wegens plichtsverzuim bij deze geschiedenis, werden
opp 21 juni geapprobeerd met een gelijktijdige radicale wijziging van de straf;
beidenn kregen een volledig pardon.10 Uit deze geschiedenis blijkt dat, wanneer
eenn aantal beklaagden ter dood werd veroordeeld, daaruit niet als vanzelf
volgde,, dat de wijze van executeren voor allen dezelfde zou zijn, terwijl het
tochh een in vereniging gepleegd delict betrof. De mate van schuld — hoofdschuldigee of medeschuldige — kwam niet alleen tot uiting in de verschillende
straffen,, maar ook in de wijze van executie, zoals bij sententie door de
krijgsraadd was uitgesproken.
Ophangingg was een wijze van executeren die, behoudens de uitzonderingg van het optreden van de stokkeknecht, door de scherprechter werd
uitgevoerd.. Niet iedere garnizoensstad was voorzien van een scherprechter,
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zodatt deze soms van buiten moest worden ontboden, zoals we zagen in het
gevall van de beul Johannes Karius, die in februari 1747 een vergeefse tocht
declareerde.111 Een scherprechter schijnt echter niet altijd op stel en sprong ter
beschikkingg te zijn geweest. In 1735 werd onder meer een strenge geseling
geëistt tegen Jacob Feets, een soldaat in het garnizoen van Brielle. Bij het
opnemenn van de stemmen adviseerde de als eerste gevraagde vendrig Jan de
Voss van Steenwijk: een gang door de cordons, "vermits geen scherprechter
alhierr werd gevonden".12 Dit praktische advies werd unaniem gesteund, zodat
dee sententie werd gewezen naar omstandigheden.13
Inn oorlogstijd werden de troepen vergezeld door de provoost-generaal
off zijn luitenant, altijd tezamen met een scherprechter. Hier zien we een
parallell met de in de vroege zeventiende eeuw in functie zijnde gerigts scholt,
diee op dezelfde wijze aan elk vendel was toegevoegd. Provoost-generaal en
beull waren ook toegevoegd als de troepen zich op buitenlandse expeditie
begaven,, zoals in oktober 1703 in Portugal en in 1743 in Westfalen en de
Nederrijn.. Karius werd in zijn functie gesignaleerd bij de troepen van den staat
inn Engeland, Oostende en Mons (Bergen).14 Op het eind van de achttiende
eeuww was nog slechts een handvol garnizoenen van een scherprechter voorzien.
Inn 1793 waren, behalve bij de provoost-generaal, nog slechts scherprechters te
vindenn in de garnizoenssteden Nijmegen, Zutphen, Den Bosch, Leeuwarden,
Groningenn en Bergen op Zoom; wie van hen militair scherprechter waren en
wiee stadsmeester van den zwaarde, die de militaire vonnissen erbij deden, valt
moeilijkk te zeggen.15
Ophangingg had de dood door wurging ten gevolge. Het kraakbeen van de
luchtpijpp werd door de schuiflus van de strop afgeknepen, waarna het enige tijd
duurdee voor het slachtoffer dood was. Pas in de negentiende eeuw werd in
Engelandd begonnen met het aanbrengen van een valluik waarop de te hangen
veroordeeldee werd geplaatst. Daardoor brak de nek van de veroordeelde zodra
dee val abrupt stopte. Bij een veroordeelde met een respectabel lichaamsgewicht
brakk de nek soms reeds zodra hij van de ladder werd geduwd, het moment van
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dee executie van het doodvonnis. Bij een tengere en magere veroordeelde hielp
dee beul soms een handje door aan diens benen te sjorren. Wanneer wij nu de
afbeeldingenn zien van gehangenen dient daarbij te worden bedacht, dat deze aan
dee strop bungelende lijken pas stil hingen nadat de toeschouwers minuten lang
dee veroordeelde spastisch hadden zien kronkelen. De onsmakelijke vertoning
werdd nog verhevigd wanneer het slachtoffer zich ontlastte, wat veelal gebeurde.
Delicten,, die als hoogst verwerpelijk werden gezien, konden worden
gestraftt met radbraken. Dit was een wel heel wrede straf. Het slachtoffer lag
opp zijn rug in kruisvorm uitgestrekt. De heupen, knieën, voeten, schouders,
ellebogenn en polsen werden gesteund door dwarslatten. Daartussenin moest de
scherprechterr met knots of koevoet de ledematen stukslaan. Wanneer de
sententiee sprak van van onder op werd begonnen met onderbenen en onderarmen.. De negende slag, genadeslag, die op de borstkas werd toegebracht,
beëindigdee deze foltering. Van boven af betekende dat de eerste slag in de
nekwervelss werd toegebracht, waardoor de veroordeelde voorover liggend
aanstondss werd gedood.16 In 1673 werd een dergelijke straf aan de soldaat
Steusell Thiedeman voltrokken.17 Hij had een roofmoord gepleegd op zijn
vierentachtigjarigee hospita, "praetexerende, het zelve gedaan te hebben, om
datzee hem gevangen[e] geen eeten zoude hebben willen geven". Deze misdaad,
nogg wel in oorlogstijd gepleegd, werd overeenkomstig de eis van de advocaat
vann het Land gestraft met "gebracht te worden ter plaatse, daar men alhier
gewoonn is criminele Justitie te doen, en dat aldaar eerst zyn slinkerhand door
denn Scherpregter zal worden afgehouwen; en dat hy voorts levendig van
onderenn af zal worden geradbraakt, de kop afgehouwen, en dezelve kop op een
pen,, mitsgaders het lichaam op een rad gestelt zal worden, met de Knippel daar
bovenn gehangen."18 Hier werd de straf van het radbraken op z'n strengst
voltrokken,, vergezeld van verminking vooraf, en na voltrekking als vergelding
(talio)) gevolgd door het tonen van het moordwapen boven het hoofd van de
veroordeelde.. Mij is geen geval bekend van een militair strafproces in de
achttiendee eeuw, dat op deze wijze zijn einde vond, maar dat wil niet zeggen
datt in de achttiende eeuw zoiets niet heeft plaatsgevonden.
Hett gebeurde natuurlijk wel eens dat veroordeelde militairen hun
gerechtee straf ontliepen door zelfmoord. Daarmee was de rechtsgang, anders
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dann tegenwoordig, niet ten einde. Montesquieu schreef daarover: "Les lois sont
furieusess contre eux qui se tuent eux-mêmes; on les fait mourir une seconde
fois,, pour ainsi dire", en ook Hugo de Groot had hierover een afwijzend
oordeel:: Vol recht op zijn leven heeft niemand.19 Zo werd eind 1701 de 36jarigee soldaat Anthonie Imbert in Maastricht wegens hoogverraad ter dood
veroordeeld.. In plaats van enig berouw en leedwezen te hebben en God om
genadee en vergiffenis te bidden, was hij zelfs zo "God vergeten" geweest "zig
zelfss in de Gevangenis op gisteren, op de surprenantste en onbedagste wyze [te]
verhangen".. "Dieshalven hy niet anders als het afgryselykste monster datter op
Aardbodemm is en kan geconsidereerd worden".20 Hiermee gaf de verraste
auditeur,, die in zijn eis en conclusie de krijgsraad niet wilde vervelen met
understatements,understatements, uitdrukking aan zijn verontwaardiging. Gedetailleerd vo
hij,, na eerst zijn gal uitgestort te hebben, dat het lijk op een horde (een mat
vann gevlochten tenen) naar het schavot zou worden gesleept, gevierendeeld, en
tenn slotte aan vier poorten tentoongesteld, het hoofd "buiten de poort
Allemagne",, de vijfde stadspoort. De krijgsraad nam de eis in zijn geheel over
enn vonniste conform.21 Dit justitieel sloopwerk van iemands lichaam was in
militairee kringen evenwel uitzondering.
Evenalss dat in de commune strafrechtspleging het geval was, werd in
dee militaire strafrechtspleging soms ook een dier, wanneer het betrokken was
bijj een delict, ter dood gebracht. In zijn De Judicio Militari wijdt Van Hasselt
eenn paragraaf aan "de zoo genoemde Sententie en straffe over de Dieren". Als
grondslagg voor deze strafrechtspleging voert hij hier Romeins recht aan,
alsmedee de bijbelboeken Leviticus en Exodus.22 Ook in de archieven is een
militairr strafdossier te vinden, waar dit gegeven een rol speelt. De 20-jarige
ruiterr Willem Moens bekende sodomie met de merrie van de kapitein-luitenant
Metelkamp.. Hij bekende ook "dat hij Dronken sijnde op de bus vant wiel
vandee karre daer bij hij op schiltwagt stont geklommen is" enz. De meer
abjectee details bespaar ik de lezer. De merrie had de boosdoener met een straal
urinee overgoten. Het door Moens gepleegde "onnatuijrlijk, horribel, ende
detestabell feijt, strijdende tegens de wetten, ende placaten vanden Lande, ende
specialijkk tegens de ordonnantie op de discipline militair" leverde de volgende
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uitspraakk op: de krijgsraad veroordeelde Moens "op een horde gesleept te
werdenn naer de plaets alwaer dese sententie sal werden geexecuteert, dat hij
aldaerr gecomen sijnde, het voorsz. peert aldaer sal werden doot geschoten,
endee verbrant, dat hij daar nae sal werden gewurgt, ende mede verbrant. (...)
Alduss gedaen, ende gesenten-tieert int Hooft Quartier vant Leger vanden Staet,
(...)) den 24. Junij 1704". B Het staat er zo ongecompliceerd; niettemin moet
well worden bedacht, dat het kadaver van een merrie van bij benadering vijftott zeshonderd kilogram vlees en beenderen, aangevuld met het lijk van de
aanrander,, door middel van een langdurig en vooral walmend autodafe moest
moestt worden gecremeerd.

V.l.3.. Schavotstraffen
Wanneerr militaire delinquenten tot een schavotstraf werden veroordeeld, was
geselingg een veel voorkomende lijfstraf. De gebonden handen van de veroordeeldee werden aan een paal boven zijn hoofd vastgesjord, zodat hij niet kon
vallen.. De slagen werden toegediend met een stok of een bundel bijeengebondenn takken. Wanneer tot een schavotstraf werd besloten, was die ipso facto
onterend.. We zien dan ook dat deze straf gewoonlijk werd gecombineerd met
wegjagenn en verbanning, want de militair was toch onbruikbaar geworden voor
dee dienst. Met dat wegjagen belastte zich ook de scherprechter of diens
assistent.. Zo werd aan een veroordeelde te Groningen, na de schavotstraf "een
voett voor syn gat [een trap onder zijn derrière] gegeven". Daarna werd hij "als
eenn schelm wegh gejaecht ende voorts gebannen".24 Wanneer de stokkeknecht
verzochtt werd deze taak op zich te nemen, leverde deze dienst aan het gerecht
hemm twaalf stuivers op. Wanneer een militair uit zijn compagnie alleen na het
ondergaann van een straf werd weggejaagd, betekende dit niet hetzelfde als
verbanning.. Bij een in een sententie uitgesproken verbanning werd het territoir
mett name genoemd (zoals bijvoorbeeld Holland en West-Friesland, of de
gehelee Republiek inclusief de generaliteitslanden) en gedurende een bepaalde
tijdd of voor altijd tot verboden gebied verklaard. Wegjagen betekende een
onmiddellijkk oneervol ontslag uit de dienst.
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Gecombineerdee straffen kwamen dikwijls voor; daarbij ging het om
geselen,, verbanning en de betaling van de kosten en misen. Ook brandmerken
naa de geseling werd wel toegepast bij militaire strafrechtspleging, hoewel
daarvann heel weinig voorbeelden te vinden zijn. Brandmerken kon op twee
manierenn plaatsvinden, namelijk door het aanbrengen van een speciaal
vervaardigd,, door de stad aangeschaft, ijzeren teken in de vorm van een letter
off iets dergelijks, of door het verhitten van een zwaard, waarmee kruislings de
zojuistt gegeselde rug werd mishandeld. In een van die zeldzame gevallen
waarinn een gewoon soldaat, de grenadier André Dorema, in appèl ging bij de
Hogee Krijgsraad, werd de oorspronkelijke sententie van de krijgsraad te Zwolle
vernietigd,, maar de gevangene werd toch streng gestraft, namelijk met een
stropp om de hals strengelijk gegeseld en daarna gebrandmerkt, vervolgens
levenslangg verbannen uit alle provincies en het ressort van de Generaliteit. De
sententiee van de krijgsraad te Zwolle wordt in het dossier niet aangetroffen,
zodatt we geen vergelijking kunnen maken tussen de oorspronkelijke uitspraak
enn de sententie van de Hoge Krijgsraad. Waarschijnlijk is echter, dat een
doodstraff in eerste aanleg dit hoger beroep heeft veroorzaakt. Hoewel Dorema
wass blijven ontkennen, werd hij verdacht van en uiteindelijk veroordeeld voor
hett beroven en mishandelen op de openbare weg van Hillegonda Nagels. Hij
wass bovendien recidivist, wat ook in de achttiende eeuw zwaar meetelde. In
dezee uitspraak in hoger beroep is verder interessant, dat hier de "naaste straf
diee na de dood volgt" werd gedemonstreerd door de strop om de hals van de
gegeselde.. Deze sententie van de Hoge Krijgsraad van 24 september 1755 werd
doorr gouvernante Anna op 3 oktober ongewijzigd geapprobeerd.25
Wanneerr in een sententie de veroordeelde infaam werd verklaard,
gebeurdee dit eerloos maken zonder enige ceremonie. Nadat hij in de uitspraak
voorr schelm was verklaard werd de veroordeelde weggejaagd. Officieren
werdenn soms met enig verbaal decorum uit hun ambt gezet; dat heette dan op
papierr cassatio cum infamia. Een wegzending had wel altijd voor het front van
dee troep plaats, en was dus de openbare bevestiging van deze eerloosheid.
Openlijkk eerloos werd iemand gemaakt, wanneer de veroordeelde niet slechts
eerlooss werd verklaard, maar wanneer bij de tenuitvoerlegging van de sententie
ookk enige ceremonie tot meerdere beschimping werd gebruikt. Een schavotstraf
onderstreeptee niet alleen de ceremoniële beschimping, maar maakte de gestrafte
militairr ook eerloos. Wanneer iemands naam aan de galg werd geslagen of de
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straff in effigierb werd uitgevoerd, betekende dit eveneens een openbare
ceremoniëlee verklaring van eerloosheid. Bij lang niet elke sententie was sprake
vann eerloosheid. Wel werd iemands reputatie door een veroordeling aangetast.277 Verlies van eer betekende de uitstoting uit de gemeenschap.
Geselingg en brandmerken werden, indien ze tezamen in de sententie
werdenn genoemd, alleen in die volgorde toegediend, zoals bijvoorbeeld ook
werdd vastgelegd in een vonnis van 5 december 1748. Daarin werd een soldaat
doorr burgemeesters en schepenen van Middelburg veroordeeld om op het
schavott door de scherprechter streng, tot bloedens toe, met roeden te worden
gegeseldd en voorts gebrandmerkt te worden met "het brandmerk deser steede".
Dezee uitspraak, geveld door een burgerlijke rechtbank, had, zoals we in een
vorigg hoofdstuk zagen, vrijwel direct een competentiegeschil ten gevolge. n
Inn de burgerlijke strafrechtspleging werd een geseling doorgaans
uitgevoerdd zonder dat in de sententie het aantal slagen werd vastgelegd. De
beull toog echter aan het werk in de wetenschap dat hij op een zeker ogenblik
vann de schout een teken zou ontvangen dat het zo wel genoeg was.29 We
wetenn dat ook bij de militaire strafrechtspleging de commissarissen30 soms
bepaaldenn tot hoe ver de strafoefening mocht gaan. Daarbij was hun in de
sententiee dikwijls de vage aanduiding meegegeven om "ter discretie van
commissarissenn strengelijk" of "zeer strengelijk" de tuchtiging te doen
uitvoeren.. In de door de Hoge Krijgsraad te Den Haag tegen de korporaal
Robertss gewezen sententie, werd wél een aantal slagen genoemd, namelijk vijf,
watt als lijfstraf matig mag worden genoemd. Roberts had een delict op zijn
gewetenn waarvoor menig soldaat een malicieus begrip zou kunnen opbrengen.
Alss korporaal van de Hoofdwacht had hij op 28 februari 1750 na een aan hem
vann burgerzijde gedaan verzoek de kapitein Keith van het regiment Grenadiers
gearresteerd,, die zwaar beschonken overlast veroorzaakte. Er volgde een
woordenwisselingg met de beschonken gearresteerde, waarna de korporaal met
eenn stok dreigde, waarop Keith zei: "Ik ben officier." Toch gaf de korporaal
hemm vier a vijf slagen met een rotting, die hij vergezeld deed gaan van enige
denigrerendee en voor hemzelf later belastende woorden. Daarna leverde hij de
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beschonkenee af bij de wacht. Later ontkende de beklaagde geweten te hebben
datt Keith officier was, maar die bewering werd niet ondersteund door
ondervraagdee omstanders. Roberts had onder meer gezegd: "Al was je de
duivell en z'n moer of zelfs de kolonel, dan zou ik nog slaan." De korporaal
werdd infaam verklaard voor het front van het regiment "ter plaatse waar men
gewoonn is in de wapenen te komen", waarmee de paradeplaats is bedoeld.
Aldaarr werd hij door de scherprechter met vijf stokslagen geslagen en daarna
weggejaagdd en eeuwig verbannen uit de Republiek. Ook de kosten en misen
kwamenn voor zijn rekening. Deze sententie werd op 3 april 1750 uitgesproken.311 Het aantal van vijf slagen lijkt, in verband met de vier a vijf aan de
kapiteinn toegebrachte slagen, een vergeldingssymbool te zijn geweest, hoewel
daaroverr in de uitspraak geen aanwijzing te vinden is.
Omm een idee te hebben hoe de militaire schavotstraffen konden uitpakkenn moet men weten hoe streng er gewoonlijk werd gegeseld. Daarover hebben
wee eigenlijk geen gegevens uit de militaire strafdossiers. Het is daarom zinvol
omm te onderzoeken hoe het geselen in de burgerlijke strafrechtspleging door een
scherprechterr werd uitgevoerd. Het was dikwijls dezelfde scherprechter die ook
hett geselen van militairen ter hand nam. Vanuit de praktijk in de burgerlijke
strafrechtsplegingg hebben we enige gegevens die er redelijk betrouwbaar
uitzien.. Een aanvaardbare bron lijkt de achttiende-eeuwse chroniqueur Jacob
Bickerr Raye, die een dagboek bijhield over wat hij opmerkelijk, schokkend of
vermeldenswaardd vond. Men zou zijn dagboek wel een society column avant
lala lettre kunnen noemen, hoewel veel van wat hij schreef het niveau van de
dorpspompp maar net haalde. Executies van vonnissen trokken klaarblijkelijk
zijnn bijzondere aandacht. De schrijver legde daarbij een voorliefde aan de dag
voorr het tellen van het aantal uitgedeelde slagen bij een geseling. Als we hem
mogenn geloven werden in 1740 op één justitiedag elf mannen gegeseld, waarbij
inn totaal 450 slagen werden toegediend. In 1742, vertelt hij in zijn dagboek,
teldee hij maar liefst 823 slagen, verdeeld over drieëntwintig ontblote ruggen.
Weliswaarr ontbreekt elke controle op deze gegevens, maar de aantallen komen
aardigg overeen met wat Bicker Raye twee jaren tevoren schreef, toen een dief
mett 41 slagen werd gestraft. Toen iemand met zestig slagen werd bedacht,
vondd Bicker Raye dit zelf ook nogal heftig; wellicht zat er in dit hoge aantal
eenn collegiaal soort wraakneming verdisconteerd, want de veroordeelde had een
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ARA 1.01.45. inv. nr. 369, sententies en processtukken, dossier Roberts.
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cipierr in het rasphuis kreupel geschopt.32 Op 24 januari 1767 was Bicker Raye
aanwezigg bij de geseling van een "oppasser in een speelhuys". Ook deze kreeg
zestigg slagen op de blote rug. Bickers belangstelling nam — naar huidige
opvattingenn — nu morbide vormen aan; hij ging naar het rasphuis om voor een
dubbeltjee de rug van de gekastijde oppasser te bekijken en vond dat deze
"alderyselijkst"" was toegetakeld.
Anderss dan in de burgerlijke strafrechtspleging in de achttiende eeuw,
waarr geselvonnissen soms ook binnenskamers werden uitgevoerd, werden de
executiess van militaire sententies altijd in het openbaar gedaan, en wel voor het
frontt van de parade. Als het om een doodstraf ging, moest de executie
geschiedenn op de plaats "waar men gewoon is halsrecht te doen", waar de
veroordeeldee geharquebuseert of door beulshanden ter dood moest worden
gebracht.33 3

V.l.4.. Spitsroeden

Wanneerr de straf op een delict waarop geen infamerende straf was gesteld,
doorr een scherprechter in plaats van door de troep ten uitvoer werd gelegd,
werdd de militair daardoor onbruikbaar voor de dienst, omdat hij door een
scherprechterr was aangeraakt. Met spitsroeden voor een niet al te ernstig
vergrijpp behield men de soldaat voor de compagnie. Van Hasselt gaf in zijn
ConsiliaConsilia Militaria nóg een argument om de scherprechter niet al te gemakkelijk
inn te schakelen bij militaire executies van sententies. Toen een confrater hem
vroegg zijn licht te laten schijnen over de casus van de soldaat "die van zich
heeftt kunnen verkrygen met een jodin vleeschelyk te converseren, en dezelve
tee impraegneren", was hij "van sentiment, met Feltman in zyne aanmerkingen
overover den articulbrief, dat men een soldaat niet ligtelyk door Beuls handen moet
latenn passeren, en waarlyk zulke straffen treffen meer de familie, als den karel,
diee ze ondergaat, want dat is een onnut, die zich daar aan niet veel zal
storen."34 4
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Beyerink en Den Boer, Het dagboek van Jacob Bicker Raye, 1732-1772, naar het
oorspronkelijkoorspronkelijk dagboek medegedeeld, 80, 96, 97.
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Wanneerr de krijgsraad besloten had de lijfstraf niet uit te besteden aan
dee beroepskracht, maar in eigen beheer te doen uitvoeren, greep hij dikwijls
naarr het middel van het spitsroeden lopen. Origineel was zo'n beslissing
allerminst,, als we De Witt Huberts mogen geloven, die vermeldt dat reeds
Tacituss melding maakte van spitsroeden lopen.35 In het geval van een
veroordelingg tot spitsroeden lopen door het gehele garnizoen of door het gehele
regiment,, waren de garnizoensbezetting of de regimentssterkte factoren van
betekenis.. Wanneer bovendien "ter discretie van commissarissen" werd
gevonnist,, wist de veroordeelde nog niet waar hij aan toe was, totdat de straf
aann hem was volvoerd. Ook kon het aantal malen "op en neder", wanneer dat
inn de sententie werd genoemd, sterk uiteenlopen en ten slotte werd ook nogal
eenss van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de strafoefening enige dagen
achtereenn te herhalen, een reprise die bijzonder onaangenaam moet zijn
geweest.. Te worden veroordeeld tot "een dag spitsroeden ter discretie van
commissarissen"" was misschien nog wel door te komen, te oordelen naar de
routinematigee vermelding daarvan.36 Wanneer echter een strenge bestraffing
opp zijn plaats was, zoals bijvoorbeeld wegens diefstal, kon de gecondemneerde
inn naam van de Hooge Overigheyt "twaalf maal heen en twaalf maal weder
doorr het gansche regiment" worden geslagen, zoals dat soldaat Bloemendaal in
17255 overkwam.37 De tamboer Claas Hendrikse trok zijn mes en haalde het
gezichtt van Jan Holsterman open, na door hem geslagen te zijn. Hij werd
veroordeeldd "te loopen twee daegen 6 mael op yder End door tagentigh
spi[t]sgarree en daer meede strengelijk werden geslagen".38 Hendrik van
Serrickk werd veroordeeld wegens desertie en "valsche bedriegery". Het vonnis
heettee verzacht te zijn "uit consideratie dat hem de articulbrief niet voorgelezen
wass en hij nooit eerder bij de compagnie is geweest en door de drank is
vervoert";; toch werd hij drie dagen negen maal heen en negen maal weder door
hett hele garnizoen van Brielle gejaagd, alvorens te worden weggejaagd als
schelm.39 9
Temiddenn van een bonte rij van veroordelingen tot het lopen van
spitsroeden,, streng, minder streng en "wel seer strengelijk" springt de strafzaak
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tegenn de grenadier Andries Cobbe wel bijzonder in het oog.40 Hij was uit
ongenoegenn over een verwijt van drankmisbruik gedeserteerd en in 1790 bij
doorr de stadhouder gewijzigde sententie veroordeeld tot een dag spitsroeden ter
discretiee van commissarissen. In zijn dossier zit een brief van de prins van
Oranjee aan de krijgsraad van het garnizoen van 's-Gravenhage. De Prins beval
omm "Andries Cobbe welke op morgen met spitsroeden staat afgestraft te
worden,, alvorens hem die straffe te doen ondergaan door drie chirurgiens-Majorss van het Garnizoen te doen visiteeren, ten einde te verneemen, of hij de
executiee der spitsroeden ondergaan kan zonder krenking van zijne gezondheid,
zullendee de executie, indien zulks alzoo bevonden word, haare voortgang
hebben;; doch in het teegengestelde geval zullen Wij daarvan terstond rapport
afwagten,, opdat Wij als dan daarop zodanig kunnen disponeeren, als Wij zullen
oordeelenn te behooren". Uit het dossier is verder niet op te maken in hoeverre
dee rechtsgang door dit blijk van bezorgdheid van hogerhand is beïnvloed. De
Prinss maakte in zijn brief melding van een zekere Maria Feyk, maar uit het
dossierr blijkt evenmin wie de betreffende dame geweest is en in welke
verhoudingg ze tot de jonge grenadier heeft gestaan. Ook ontbreekt een attest
overr diens eventuele broze gezondheid.
Hett raadsel van de bijzondere aandacht voor Cobbes' gezondheid en
incasseringsvermogenn wordt niet opgelost door wat Van Hasselt te zeggen heeft
overr het straffen van grenadiers in zijn Zevental rechtsgeleerde verhandelingen.
Daarinn vermeldt hij dat, ingevolge het reglement over de grenadiers van 7 juni
1749,, deze militairen "om derzelver ambitie te meerder aan te kweeken", nooit
mett spitsroeden of cordons moeten worden gestraft. Daarvoor in de plaats
werdenn ze met stokken of floretten geslagen, ten minste, als niet in het vonnis
wass besloten dat ze moesten worden weggejaagd, want dan deed de verminderdee status als gevolg van het spitsroeden lopen er niet meer toe. Aan die regel
werdd in de sententie tegen Cobbe al niet de hand gehouden. Maar, zegt Van
Hasselt,, die straf met stokken of floretten moet "met moderatie en verstand
wordenn toegediend, want een grenadier kan lichtelijk een bloedspuwing
bekomen".411 Moeten we hieruit afleiden, dat de stok- of floretslagen pijnlijker
enn voor de gezondheid nadeliger waren dan spitsgarden (twijgenbossen)? Het
lijktt er wel op. En het klinkt niet eens zo onwaarschijnlijk. Behalve dan, dat
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Van Hasselt, Zevental rechtsgeleerde verhandelingen, 32 § 5; zie ook Recueil van
verscheldeverschelde placaaten IV, nr. 209, resolutie 7 juni 1749.
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inn deze hardere straf niet die voorkeurspositie tot uiting komt die de grenadiers
binnenn het leger was verleend. Is het "met moderatie en verstand" toedienen
vann straf aan grenadiers de basis geweest voor het verontruste schrijven van de
Prins?? We mogen er toch niet van uitgaan, dat grenadiers in het algemeen een
beduidendd zwakkere constitutie hadden dan de rest van het soldatenvolk. Het
ontbrekenn van meer relevant materiaal laat hier geen verdere conclusies toe,
zodatt we met vraagtekens blijven zitten.
Dee hier aangehaalde opdracht aan de krijgsraad van Den Haag voor een
keuringg door drie medici roept wel de vraag op hoe (on)draaglijk spitsroeden
lopenn was. Daarover is vanzelfsprekend geen uitsluitsel te verkrijgen.
Spitsroedenn lopen werd bij de verschillende legeronderdelen op verschillende
wijzenn toegepast. De veroordeelde werd tussen twee rijen militairen geleid door
tweee sergeanten, die het looptempo aangaven. Bij de infanterie gebruikte men
somss twijgenbossen, maar wanneer werd veroordeeld tot een "gang door de
cordons"" gebruikten de in rijen opgestelde soldaten hun geweerriemen, die
cordonss werden genoemd. Artilleristen droogden elkaar af met lonten. Het
paardenvolkk had recht op een afstraffing door ruiters met "stiegriemen",
stijgbeugelriemenn dus.42 De Raad van State had hierover in 1716 zelfs in een
resolutiee vastgelegd, dat dragonders alleen door dragonders mochten worden
gestraftt en niet door dragonders en infanterie gezamenlijk. In 1741 nam de
Raadd van State een resolutie aan waarin stond, dat ruiters die werden
veroordeeldd om door de rijen collega's met stijgbeugelriemen te lopen, alleen
doorr ruiters mochten worden geslagen, en niet door hen en de infanterie
gezamenlijk.. Dit gold op gelijke wijze voor de infanterie. De aanleiding
hiervann was een memorie van de luitenant-generaal der cavalerie Willem
Mauritss graaf van Nassau, inhoudende dat in 1740 in Zwolle een ruiter was
gestraftt "met de Spitsroeden door een gecombineerde Parade van Ruiters en
Soldaaten;Soldaaten; dat het selve strydig is met het oude gebruik, en niet anders kan
verwekkenn dan twist, tweedracht en verbittering onder de Militie".43 De
cavaleristt lijkt het als een onderdeel van zijn status te hebben gezien dat hij niet
anderss dan exclusief door rijen cavaleristen mocht worden gejaagd. Maar is dat
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Geen enkele bron zegt iets over de vraag, of bij het hanteren van de stiegriemen de
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dee vergelijking met de twijgenbossen, de cordons en de lonten kan worden vermoed,
datt de gesp in de hand werd gehouden en alleen met de leren riem werd geslagen.
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dee enige conclusie, die mutatis mutandis voor de andere legeronderdelen ook
heeftt gegolden?
Wanneerr wij proberen ons een beeld te vormen van wat er bij de executiee van zo'n sententie stond te gebeuren, dan zien we een veroordeelde, die
aanstondss door zijn eigen collega's moet worden geslagen. Wanneer het door
hemm bedreven delict geen enkel nadeel voor zijn kameraden heeft gehad, hoeveell belang hebben de kameraden er dan bij om hard toe te slaan? De scherprechter,, in zijn hoedanigheid van beroepskracht, wist de ogen van de schout of
baljuww en schepenen op zich gericht. Hij werd er ook voor betaald en zal derhalvee belang hebben gehecht aan een degelijke uitvoering van de hem opgedragenn taak, ook wanneer hij op het schavot een veroordeelde militair zijn straf
moestt toedienen. Het personeel van het regiment of garnizoen werd ongevraagd
belastt met de executie van een sententie over een delict waarvoor het in een
groott aantal gevallen geen enkele verontwaardiging zal hebben kunnen opbrengen.. In een militair strafproces te Grave is te lezen dat de soldaat Ambrosius
Nojell op 2 februari 1739 bijna unaniem door de krijgsraad werd veroordeeld
tott spitsroeden, en wel omdat hij zich op 6 januari zonder verlof van de
commandantt had geabsenteerd en voorts zonder diens verlof voor een Rooms
priesterr te Bokhoven was gehuwd. De opgelegde straf kwam overeen met wat
hett jongste lid van de krijgsraad, de vaandrig Ravensberg, had geadviseerd:
Nojell moest naar zijn mening worden veroordeeld om een dag ten genoege van
commissarissenn met twee sergeanten op en neer geleid te worden door een
dubbelee gerengeerde parade.44 Ravensberg voegt daaraan toe "dat de adjudant
enn onder-majoor zal worden aangezegd van goede agtinge te geven dat er wel
toegeslagenn zal werden".45 Hier sprak een (wellicht?) zedelijk gekwetste
444

De parade bestond normaliter uit de manschappen die voor de aflossing van alle
wachtpostenn waren benodigd. Dit aantal varieerde met het aantal wachtposten, dus met
dee grootte van de stad of het fort.
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RA Noord-Brabant, 013.01 inv. nr. 67 (notulenboek krijgsraad te Grave). Wat de
feitenn betreft het volgende. De luitenant-kolonel Broekhuysen deed aangifte van het feit
datt Ambrosius Nojel zich op 6 januarii 1739 buiten verlof had geabsenteerd en naar
eigenn zeggen voor een Rooms priester was getrouwd met ene Clara Brants. Nojel had
ditt op 31 januari 1739 bij de informatièn bekend, maar hij ontkende het op 2 februari
voorr de krijgsraad zeggende dat hij zijn eerdere verklaring had afgelegd in de hoop zo
eenn consent-briefje voor het huwelijk te krijgen. Het krijgsraadslid Ravensberg meende
datt Nojel loog en zei dat de soldaat nog steeds met Clara Brants in concubinaat leefde.
Hijj was bovendien van oordeel dat Nojel zo dikwijls als werd vastgesteld dat hij nog
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vaandrigg (de feiten in aanmerking genomen leefde de geïncrimineerde soldaat
kennelijkk in concubinaat), die zich een oordeel had gevormd over de manier
waaropp bij de gang door de cordons de delinquent door de militairen kon
wordenn gespaard. Voor de hand liggend is het dan dat bij een "gemengde"
troepp gemakkelijk verwijten aan de "buitenstaanders" over te hard slaan zouden
kunnenn worden gemaakt, hetgeen, zoals de resolutie van 1741 het uitdrukte,
"niett anders kan verwekken dan twist, tweedragt, en verbittering onder de
Militie".. Het bovenstaande is gebaseerd op vermoedens, maar de verklaring
lijktt mij plausibel.
Overr het spitsroeden lopen ontberen we echter spijkerharde gegevens.
Well is op grond van het dossiermateriaal duidelijk, dat in veel meer gevallen
vann de straffende hand van de eigen troep werd gebruik gemaakt dan van een
scherprechter,, ook in die sententies waar dat laatste in het geheel niet vreemd
zouu hebben geleken. Dit sluit aan bij wat Van Hasselt over de spitsroeden
signaleerde,, toen hij schreef dat "de straffe met Spitsroeden onder de Militaire
zeerr gemeen is, en dikwils over kleinigheden in 't werk gesteld werd".46
DaarbijDaarbij kan de klacht worden vermeld die hij uitte naar aanleiding van de
kostenn van zo'n afstraffing. Omdat de commandanten zich daar soms wat al te
gemakkelijkk van bedienden en de minste fout van een soldaat ermee straften,
diendee wel bedacht te worden "dat het een pynlijke en kostbare straffe is, want
iederee hondert garden kost het Land aan de geweldige provoost twee gulden".477 Of het pijnlijke slaat op de gevoelens van de gestrafte militair of de
financiëlee pijn die het Land telkens te lijden had, heeft Van Hasselt in het vage
gelaten;; het causale verband dat hij legt met het woordje "want" wijst op zijn
bezorgdheidd voor de overheidsfinanciën. Maar in het geval van de soldaat die
vleselijkk geconverseerd had met een joods meisje, had Van Hasselt bezwaar
tegenn het te lichtvaardig overgeven aan beulshanden. De beul kwam trouwens
ookk niet gratis langs. Van Hasselt had dus altijd wat te mopperen.
Spitsroedenn lopen was een straf die uitsluitend bij militairen werd
toegepast.. Een Engelse ambassadeur, geaccrediteerd in Zweden, was daar in

mett genoemd vrouwmens converseerde zes maal op en neer door de parade moest
lopen.. Impliciet komt dit oordeel (en het dienovereenkomstig gewezen vonnis) erop
neerr dat Nojel zijn contacten met Clara Brants moest staken. (Blijkens de DTB-boeken
vann Bokhoven is Nojel daar noch in 1738 noch in 1739 getrouwd).
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dee zeventiende eeuw echter getuige van het spitsroeden lopen door twee
veroordeeldee burgers. Twee rijen burgers van honderd meter lengte, die ongeveerr vijf meter vaneen stonden, ranselden met twijgen op de halfnaakte mannen,, die zich enige malen door de rijen heen en weer spoedden.48 In de Nederlandenn werden burgers niet op deze wijze gestraft.

V.l.5.. Militaire detentie en opsluiting
Inn vergelijking met de daaraan voorafgaande epoche heeft in de achttiende
eeuww de burgerlijke strafrechtspleging een toenemend aantal vonnissen te zien
gegevenn waarin vrijheidsbeneming een substantieel deel van de sanctie
uitmaakte.. Rasp- en spinhuizen vulden zich met veroordeelden. Het rasphuis
off tuchthuis als penitentiaire inrichting mag hier genoemd worden, omdat in
stedenn en dorpen in de achttiende eeuw, beduidend veelvuldiger dan in de
voorgaandee jaren, het insluiten van veroordeelde burgers, plattelanders en
vlottendee bevolking binnen de muren van deze inrichtingen als straf werd
opgelegd,, dikwijls in combinatie met een of meer bijkomende straffen. Vanaf
17000 spraken burgerlijke rechters in de Republiek regelmatig dergelijke
vonnissenn uit.49 De gehele dag werd door de gedetineerden werkend doorgebracht.. Een aparte groep gedetineerden vormden de delinquenten die moesten
boetenn voor het "crimen nefandum", het onderhouden van homofiele contacten.
Zijj werden op een geheim gedeelte, totaal van de buitenwereld geïsoleerd, tot
ledigheidd gedoemd op veroordelingen van veertig en soms wel zestig jaar, wat
inn feite neerkwam op levenslang zonder "afslag", de in andere gevallen dikwijls
toegepastee gedeeltelijke kwijtschelding van straf na verloop van zekere tijd.50
Ookk militair personeel werd soms veroordeeld tot een straf die onder
meerr vrijheidsbeneming inhield. De gevangenhouding werd oorspronkelijk, dat
will zeggen in de zeventiende eeuw en daarvoor, niet zozeer als straf gehanteerd,, als wel als voorarrest. In de loop van de achttiende eeuw is bedacht dat
dee detentie ook als straf kon worden toegepast, waaraan dan soms de straf op
waterr en brood werd toegevoegd. Het opsluiten als straf had niet tot gevolg dat

Dee Witt Huberts, De Beul en z'n werk, 68, 69.
Spierenburg,, De verbroken betovering, 249,
Faber,, 'Het rasphuis, wat was dat eigenlijk?', 139.
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dee militaire gevangene rechtens infaam verklaard werd.51 Terwijl bij de
communee strafrechtspleging in de achttiende eeuw een opsluiting voor vele
jarenn — die soms letterlijk levenslang duurde — meer en meer gebruikelijk
werd,, was de militaire praktijk in dit opzicht geheel anders. Vrijheidsbeneming
bijj militaire sententie was over het algemeen van kortere duur en werd vaak
opgelegdd voor relatief kleinere vergrijpen. In het algemeen werd het verblijf
bijj de provoost niet gecombineerd met arbeid, behalve wanneer de militaire
gevangenee was veroordeeld tot dwangarbeid aan de forten, de later nog te
besprekenn kruiwagenstraf. Een heel enkele keer spreken de sententies expliciet
vann een veroordeling tot detentie met te verrichten werk waarmee de militaire
veroordeeldee zijn kost moest verdienen.
Dee discussie omtrent het voor langere tijd detineren van gestraften was
inn de achttiende eeuw juist bij dit toegenomen gebruik van deze straf nog niet
opp gang gekomen. Van de eerder genoemde juristen gaf slechts Willem Schorer
hieromtrentt zijn oordeel in druk prijs. Hij keurde levenslange gevangenisstraf
onvoorwaardelijkk af. Hij sprak over gevangenisstraf als van een grove en
verregaandee hardheid. En als men dan op sommige plaatsen zag hoe de
gevangenenn in de tuchthuizen gehuisvest waren, moest men volgens hem wel
tott de conclusie komen dat van alle geschapen wezens de mens het wreedste
was.522 Wielant drong begin zestiende eeuw in zijn fameuze Practyke Criminelele aan op een menselijke behandeling van de gevangenzittende beklaagde. De
cipierss behoorden de gevangenen "zoetelijck te hanteren" en moesten een groot
medelijdenn met hen hebben. Dat wijst erop dat drie eeuwen vóór Schorers
stellingnamee de dagelijkse praktijk vermoedelijk het tegendeel te zien gaf.
Hett mocht dan waar zijn dat in de militaire strafrechtspleging van die
tijdd de zeer langdurige gevangenschap een grote uitzondering was, er waren
ookk wel overeenkomsten met de detentie van burgers te bespeuren. Zo was het
gewoontee dat soldaten dikwijls geboeid hun voorarrest doorbrachten, zij het
dat,, anders dan op expliciete order, geen kromsluiting mocht plaatsvinden. De
bronnenn geven geen uitsluitsel over de vraag of de veroordeelde gedurende de
bijj sententie opgelegde detentie geboeid was. Van het voorarrest is bekend dat
dee provoost de gevangen beklaagde voor het aanhoren van eis en conclusie de
raadskamerr binnenbracht en hem daar de boeien afdeed. Terwijl de gedetineerdee tijdens het voorarrest dus kennelijk geboeid was, is het niet onwaarschijnlijk
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datt bij sententie opgelegde gevangenisstraf zonder boeien werd ondergaan. We
zoudenn dit kunnen afleiden uit een detentie van vergelijkbare lange duur,
namelijkk het in arrest zitten in afwachting van de behandeling van het appèl.
Inn een brief van de advocaat-fiscaal Tullingh aan Willem V werd de ontsnappingg van de grenadier Pierson uit het provoosthuis te Veere gemeld.53 Pierson
wass in juli 1785 veroordeeld tot twee dagen spitsroeden lopen wegens
"disobedientiee en oppositie"; na de strafoefening wachtte hem bovendien zijn
ontslagbrief.. De totaal andere zienswijze van de veroordeelde op het gebeuren
hadd hem naar het middel van appèl doen grijpen, maar de behandeling van het
beroepp had vertraging ondergaan. Eind februari 1786 had Pierson het lot in
eigenn hand genomen door twee gaten in de muur van de toren van het
provoosthuiss te breken, zich langs zijn lakens en dekens (klassiek scenario!)
naarr beneden te laten zakken en ongemerkt in de nacht te ontsnappen. De
gevangenee moet dus zonder boeien in detentie zijn gehouden. Tullingh tekende
aan,, dat van collusie of verzuim (door het personeel) niet kon worden
gesproken,, een opmerking die niet van betekenis was ontbloot. Hulpverlening
bijj ontsnappen of verzuim bij de taakuitvoering door de provoost of zijn
personeell kwam soms wel voor en was uiteraard strafbaar.
Eenn voorarrest in de boeien, dat noodgedwongen vóór een veroordeling
moestt worden ondergaan, mag feitelijk worden gezien als een bijkomende straf.
Dee toestanden in de ruimten waarin voorarrest in afwachting van de sententie
enn de approbatie daarvan werd doorgebracht, hebben ook op sommige
tijdgenotenn een ellendige indruk achtergelaten. Ook de tot gevangenisstraf
veroordeeldee werd dikwijls in het provoosthuis opgesloten. Van Hasselt, die
alss auditeur-militair menige binnenkant van een provoosthuis moet hebben
gezien,, suggereerde niet voor niets dat een gedetineerde wel degelijk onder zijn
gevangenschapp gebukt moest gaan. Hij schreef in zijn Onderricht over "de
stankk en vuiligheid van het gevangenhuis, die niet zonder reden voor een zware
pynn gerekent wordt" die de gevangene moet uitstaan en waardoor deze "dus te
zwaarr zoude gestraft worden". In het provoosthuis behoorde (volgens Van Hasseltt tenminste) vóór het ontvangen van de approbatie op de gewezen sententie,
dee gevangene verlichting van zijn weinig benijdenswaardige situatie worden
gegeven.544 Er was dus niet echt veel veranderd sinds de hierboven geciteerde
Wielant. .
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Eenn groep militairen die meer dan de anderen werd gestraft met gevangenhoudingg was het hogere kader, de officieren. Spottenderwijs is wel eens
gezegdd dat officieren zich vooral van het gewone personeel onderscheidden
doorr het maken van schulden. Voor officieren betekende het op krediet kopen
eenn statussymbool en een hen toekomend blijk van vertrouwen. Het behoorde
bijj hun leefwijze en bij hun manier van stand ophouden.55 Wanneer als gevolg
vann gemaakte en niet betaalde schulden een strafrechtelijke procedure volgde,
liepp de veroordeling meestal uit op detentie. Een resolutie van de Raad van
Statee uit 1737 maakte dan ook melding van het frequent voorkomende euvel dat
dee officieren zich in financieel opzicht misdroegen. De provoost van het
garnizoenn van Doornik had er maar moeite mee, toen hij in een rekest te
kennenn gaf dat het van tijd tot tijd gebeurde dat bij vonnis van de krijgsraad
enigee officieren veroordeeld werden wegens gemaakte schulden "als anderzints"zints",, om by de indiener van het rekest "gelogeerd te worden voor een Jaar
enn zes weken, of ook wel voor minder tyd". Dit feit alleen was echter geen
aanleidingg tot het rekest, want de gevangenhouding en verzorging behoorde
immerss tot de taak van een provoost. Het soort logies echter dat de officieren
eistenn voor de per reglement vastgestelde vergoeding, ging het budget verre te
boven.. "Op zes stuyvers daags, voor Kost en Slaapgeld; dat dezelve sustineren
voorr die geringe somme een apart vertrek en behoorlyk Beddegoed te moeten
hebben,, hetgeen den Supliant menigmalen niet alleen onmogelyk is, maar zelfs
tenn uittersten schadelyk vald". Extra oppassers en beddengoed, zoals verlangd,
kondenn onmogelijk voor zes stuivers worden geleverd. Hij verzocht dus de
officierenn op een "gemeene" kamer te mogen zetten, voorzien van stro. De
Raadd van State bepaalde daarop dat voor extra verzorging extra betaald zou
moetenn worden "als van ouds, en ter Taxatie van den Krygsrade".56
Inn een enkel geval werd zelfs over een officier een sententie uitgesproken die
levenslangee detentie inhield. Maar dan moest de delinquent toch wel heel
ernstigg over de schreef zijn gegaan, zoals majoor Frans Carel von Bülow,
achtendertigg jaar, uit Mecklenburg, gevangene bij de provoost-generaal van de
Hogee Krijgsraad. Hij was de officier in wiens dossier — heel ongebruikelijk
inn officiersvonnissen — het "buiten pijn en banden van ijzer" om hem te doen
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bekennenn wel werd genoemd. Hij gaf toe dat hij een serie valse wissels had
geïnd,, en zich daarnaast op uitgebreide schaal met financiële zwendelpraktijken
inn en buiten dienstverband had beziggehouden. Zijn dossier is letterlijk
vuistdik!! Hieraan moet de griffier van de advocaat-fiscaal van de Generaliteit,
diee al dit schrijfwerk had verricht, een klein fortuin hebben verdiend. De
veroordeeldee werd eerloos en infaam verklaard; zijn valse papieren moesten op
dee executieplaats door beulshanden worden verbrand. De Krijgsraad "confineert
denn gevangen voorts, zijn leeven lang geduerende in eene verzekerde plaets
binnenn de Vereenigde Provintien, om aldaer met zijner handen arbeidt de kost
tee winnen". Ook moesten de kosten en misen worden voldaan. Deze sententie
werdd uitgesproken te 's-Gravenhage, 31 juli 1750. De approbatie uit 't Loo,
gedateerdd 4 september 1750, werd ongewijzigd ontvangen.57 Van een
eventueell later gegeven strafvermindering zijn in het geheel geen gegevens te
vinden.. De mogelijkheid daartoe was wel aanwezig en uit de commune
strafrechtspleging,, waar "afslag" geen uitzondering was, kunnen daarvan
talrijkee voorbeelden worden gegeven.
Eenn andere fraudeur, de achtentwintigjarige kapitein Carl von Rentz uit
Darmstadtt van het regiment Baden Baden, werd op 29 juli 1751 aanvankelijk
wegenss fraude met de opgegeven sterkte van zijn compagnie veroordeeld om
tee worden "gecasseerd en inhabil verklaard" nog ooit te dienen, en tevens
veroordeeldd in de kosten, misen en proceskosten. Op 30 augustus 1751 werd
bijj approbatie, "remitterende de cassatie en inhabiliteit", de straf gewijzigd;
Vonn Rentz moest nu een jaar en zes weken zitten bij de provoost generaal.58
Omdatt een approbatie, zoals die op de sententie in de marge wordt weergegeven,, niet van een motivering werd vergezeld, kan niet worden nagegaan wat
hierr de reden van de strafverandering is geweest.
Zwendelpraktijkenn kwamen in de beste kringen voor. Dat in die kringen
gepoogdd werd om door het gebruiken van de juiste relaties het gevaar van een
veroordelingg na het plegen van malversatie te bezweren, blijkt in ten minste
éénn zwendelzaak. Duidelijk is in deze casus ook, dat een functionaris die
slechtss zijdelings en in afgeleide zin met de militaire rechtspleging te maken
had,, klaarblijkelijk in staat is geweest, of zich in staat heeft geacht, de
aanklachtt te doen seponeren. De luitenant-generaal Van Grovestins, kolonel en
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ritmeesterr van de Guarde du Corps van de stadhouder, had volgens een rapport
vann 5 juli 1759 van Bentinck van Rhoon, lid van de gecommitteerde raden van
Hollandd en West-Friesland, geknoeid met de sterktelijsten voor soldijen; hij had
ookk te veel afgehouden van de soldijen van de ruiters van de Guarde du Corps.
Dee luitenant-generaal had de hertog van Brunswijk weten te bewegen om het
onderzoekk te laten stoppen. Na een nader rapport werd in een resolutie van
Gecommitteerdee raden van Holland en West-Friesland echter vastgelegd dat
"niett langer stilgeseeten kan worden", maar dat integendeel de zaak daadkrachtigg moest worden aangepakt, en dat derhalve het rapport van 5 juli zou worden
gezondenn aan de hertog van Brunswijk met het verzoek te willen procederen.599 Het spoor van de frauderende opperofficier loopt dood. Er zijn geen
sporenn te vinden van een eventueel succes dat de gecommitteerde Bentinck van
Rhoonn heeft geboekt.
Waarr de zojuist genoemde kapitein Carl von Rentz uit Darmstadt voor
hett plegen van fraude met de sterktelijsten in eerste instantie was veroordeeld
tott ontslag uit de dienst, en bij approbatie van de sententie deze straf werd
gewijzigdd in een jaar en zes weken verblijf in het provoosthuis, werd een
combinatiee van beide genoemde straffen opgelegd aan de twintigjarige cornet
Hendrikk Jan van Oyen van het Haagse garnizoen. Deze maakte in jeugdige onbezonnenheidd een einde aan zijn militaire carrière en belandde, alvorens hij uit
dee dienst werd verwijderd, voor een jaar en zes weken in het gevang, ook voor
wanordelijkk gedrag. In de motivering van zijn sententie heet het dat, hoewel
niett gebleken is, dat hij zich aan eigenlijke straatschenderij heeft schuldig
gemaakt,, hij zich niet heeft ontzien om beschonken en verkleed, in gezelschap
vann anderen in een "slegt huys" te gaan. Vervolgens heeft hij "verscheyde
onbehoorlykheedenn op de publicque straat" gepleegd en was hij aanwezig "by
verregaandee straatschenderye" zonder deze te voorkomen of te verhinderen,
"waarr door de veiligheid der straaten is geschonden", en "waar uit funeste
gevolgenn souden hebben konnen proflueeren". Een ongetwijfeld strafverzwarendee omstandigheid was geweest dat dit alles in 1771 op de Dank-, Vastenenn Bededag had plaatsgevonden. De krijgsraad benadrukte dit door in larmoyantee zinsneden het bijzondere karakter van deze dag voor de Republiek, en de
daarbijj behorende religieuze activiteiten, in zijn motivering op te nemen.60
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Plaatsenn we de aan Van Oyen opgelegde straf tegenover die van de
voorr fraude veroordeelde kapitein Carl von Rentz, dan blijkt de fraude lichter
tee zijn gestraft dan het baldadig gedrag van Van Oyen. Maar ook als we de
strafzaakk tegen Van Oyen vergelijken met de strafzaak tegen twee uit het
buitenlandd afkomstige officieren, luitenant Coenraad Schmalensee en vaandrig
Johann Werner Steinmitz, dan wordt eens te meer duidelijk, dat voor vergrijpen
diee weinig of niet in ernst verschilden, soms sterk uiteenlopende straffen
werdenn gegeven. De twee genoemde buitenlandse officieren werden voor zes
wekenn de onvrijwillige gasten van de provoost-geweldiger. Zij werden
veroordeeldd voor dronkenschap en krakelen. In en buiten een kroeg hadden zij
zwaarr beschonken vandalisme gepleegd, staan schreeuwen en schelden tegen
Hollandsee officieren en met hun degen op de straat gekrast. Dat laatste was ook
onderr agressieve burgers in die dagen een uitdagende uitnodiging tot een
vechtpartijj met mes of degen. Dit gedrag is zeker niet minder strafwaardig
geweestt dan de uitglijer waaraan Van Oyen zich had schuldig gemaakt. De
beschonkenn herrieschoppers waren gearresteerd en in het provoosthuis
gebracht.. Na een eerste verhoor en een bekentenis hadden ze — ze zagen de
buii al hangen — een adres aan de commandant opgesteld, met veel excuses en
spijtbetuigingenn en de verzekering dat zij de Hollandse officieren hielden voor
bravee en eerlijke officieren. Bij sententie van 28 maart 1749 werden de beide
beklaagdenn veroordeeld volgens de artikelen 3, 9, 44 en 67 van de articulbrief,
enn de resolutie van 31 maart 1684 (duellen en krakelen) en gestraft met te
comparerenn aan het hoofd van de parade om daar openlijk te betuigen dat zij
zoo dronken waren, dat ze niet wisten wat ze ten nadele van de Hollandse Natie
enn de officieren van het regiment van kolonel Pretorius hadden gezegd, en een
betuigingg uit te spreken, dat de laatsten brave en eerlijke luiden waren. Na deze
openbaree boetedoening moesten zij zes weken zitten bij de provoost en verder
dee kosten en misen betalen. Ondanks de hoeveelheid artikelen die werden
aangeroepenn om de strafwaardigheid van de misdraging van een solide
fundamentt te voorzien, lijkt het erop dat de boetedoenerige brief aan de
garnizoenscommandantt zijn werking niet heeft gemist. Deze sententie werd op
44 april 1749 uitgesproken.61 Zij werd niet ter approbatie voorgelegd. De
lateree Willem V zou in 1767 aan een dergelijk verzuim nog een vermanende
resolutiee wijden.
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Uitt laatstgenoemde sententie, waarin nota bene expliciet melding wordt
gemaaktt van de desbetreffende artikelen uit de articulbrief als grondslag voor
dee uitspraak, kunnen we afleiden in welke mate een krijgsraad zich vrijheden
veroorloofdee ten opzichte van de in de articulbrief genoemde sanctie. Bezien
wee artikel 3, dan is de sanctie in de articulbrief van 1705 "aen lijf of leven
gestraftt werden na exigentie van saecken". Artikel 9 bedreigde belediging of
spott ten koste van de Overheid met "aen lijf en leven sonder genade gestraft
[te]] worden", en ruzie schoppen (schelden en vechten) werd volgens artikel 44
tuchtrechtelijkk gecorrigeerd, doordat de boosdoener in ieder geval "met blooten
hoofde,, ende in tegenwoordigheit van de volle Wacht" het de gelaedeerde aangedanee onrecht moest repareren. Dronkenschap moest volgens artikel 67 niet
alss excuus gelden "maer des te harder gestraft werden". Van de inhoud van de
doorr de krijgsraad aangehaalde artikelen is zelfs met de grootst mogelijke
juridischee lenigheid niet veel te vinden in het gewezen vonnis. Uit deze
willekeurigg gegeven voorbeelden blijkt dat officieren over het algemeen met
eenn tijdelijk verblijf in het provoosthuis voor hun ongepast gedrag moesten
boeten,, al dan niet met een aanvullende straf in de vorm van een geldboete. Dit
duidtt op wat tegenwoordig "klassejustitie" zou worden genoemd.
Inn de strafdossiers van het lagere militaire personeel, die door het getalsmatige
verschill tussen kader en troep uiteraard veelvuldiger in de archieven worden
gevonden,, komt gevangenhouding als strafmaatregel niet veel voor. Het
gewonee krijgsvolk leerde in voorkomende gevallen de binnenkant van het
provoosthuiss kennen wanneer het op verdenking van een delict in voorarrest
werdd genomen, wat altijd gebeurde wanneer de beklaagde niet voortvluchtig
was.. De krijgsraden gaven bij het veroordelen van militairen uit de lagere
rangenn graag de voorkeur aan een gewelddadiger strafsoort. Het is dan ook met
enigee verrassing, zijn gekwalificeerd delict in overweging nemend, dat wij de
grenadierr Hendrik Severink, 23 jaar, uit Hengelo, door de krijgsraad bij
sententiee van april 1755 veroordeeld zien worden om twee maanden bij de
provoostt door te brengen, na ontslag van detentie aan de benadeelde op zijn
knieënn voor de volle parade vergiffenis af te bidden en de kosten en misen van
dee rechtsgang voor zijn rekening te nemen. Hij had — volgens de schriftelijk
ingediendee klacht, het verhoor en de eis en conclusie van de auditeur — op 8
aprill 1755 beschonken op het schip voor Raamsdonk een sergeant van de
grenadierss uitgescholden voor een "hondsv...". (De fijngevoeligheid van de
auditeurr belette hem de gewraakte uitdrukking op papier volledig weer te
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geven.)) Zijn commandant had hem uiteindelijk aan handen en voeten laten
bindenn en in het schip gelegd. Dat laatste vooral wijst op tumultueus ondisciplinairr gedrag van de grenadier. Dronkenschap dus — waarvoor immers "des
tee harder gestraft [moest] werden" — gepaard gaande met insubordinatie en
gewelddadigg verzet. Het gekwalificeerde delict werd strijdig bevonden met de
articulbrieff en de ordonnantie op "duellen en krakeelen". Prinses Anna
verleendee op 30 april 1755 vanuit Den Haag approbatie. De sententie werd
gepronuncieerdd op 5 mei 1755. Aan het tweede deel der sententie werd voldaan
voorr de parade op 30 juni 1755.62

V.l.6.. Dwangarbeid; de kruiwagenstraf van 1748 voor deserteurs, ad opera
publica a
Watt de bestraffing van desertie betreft, is de achttiende eeuw ruwweg in twee
ongeveerr gelijke delen te verdelen. In 1748 werd het delict desertie bij het
legerr door een resolutie van de Staten-Generaal op een andere manier dan de
articulbrieff voorschreef strafbaar gesteld. Voortaan werd de doodstraf voor
"desertiee niet in het gezicht van de vijand" vervangen door een andere vorm
vann bestraffing: levenslange dwangarbeid aan de fortificatiën, de zogenaamde
"straffee met de kruiwagen." Deze straf werd in de strafdossiers gewoonlijk
aangeduidd met veroordeeld te worden "ad opera publica" — tot het verrichten
vann werkzaamheden ten dienste van de staat — een benaming die het werkelijke
karakterr ervan enigszins versluierde: dwangarbeid onder zwaar regime. De
termm is afkomstig uit de Romeinse strafpraktijk. Oorspronkelijk een straf voor
Romeinsee misdadigers, was zij mogelijk via Duitsland in de Nederlanden bekendd geworden.63 Deze regeling werd van kracht vanaf oktober 1748. In de
eerstee helft van de achttiende eeuw vigeerden nog de artikelen van de articulbrief. .
Hett is niet moeilijk om te bedenken waarom desertie volgens de
articulbrieff zo zwaar moest worden gestraft. Het disciplinair affront werd nog
eenss verergerd door het pijnlijke feit van het verlies van een geoefende militair.
Inn hoeverre de afschrikkende werking van de doodstraf in dit opzicht sleetse
plekkenn was gaan vertonen onttrekt zich aan onze waarneming. Het kan ook

RAA Noord-Brabant, 013.01 inv. nr. 68.
Vann Hasselt, Verhandeling over de straffe met den kruiwagen, 58, 59.
204 4

V.l.6.. DWANGARBEID; DE KRUIWAGENSTRAF VAN 1748 VOOR DESERTEURS

zijnn dat de pakkans bij dit delict, waar immers de delinquent reeds op de vlucht
iss voordat de ontdekking van zijn verdwijnen een casus criminalis wordt,
beduidendd geringer is geweest dan bij andere delicten. De Staten-Generaal
warenn in 1748 echter van oordeel, dat het dreigen met — en soms uitvoeren
vann — de doodstraf tot nu toe niet het gewenste resultaat had opgeleverd. Na
hunn gedachten hierover te hebben laten gaan, constateerden zij dat "de desertie
onderr de Trouppes van den Staat, hoe langer hoe meer in zwang gaat, en de
straffee des doods, daar tegens by den Articulbrief gestatueerd, en van tyd tot
tydd geëxecuteerd, bevonden werd niet te voldoen aan het oogmerk, nog te
strekkenn tot een genoegzaam afschrik van andere".64
Dee Staten-Generaal hadden dus "op het hoogwys advis en de consideratienn van zyne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau" besloten dat
voortaann alle ruiters, dragonders, soldaten en ander militair personeel beneden
dee rang van sergeant of wachtmeester (dat is een sergeant bij het paardenvolk),
diee van hun eenheid deserteerden, niet meer de doodstraf zouden krijgen, maar
inn plaats daarvan zouden worden veroordeeld om levenslang aan de benen
geboeidd aan het fortenonder houd te worden gezet. Buiten werktijd moesten ze
geboeidd blijven, overeenkomstig de regels van een betreffend reglement, dat
hiervoorr door de Prins zou worden uitgevaardigd. Artikel 16 van de articulbrieff werd hiermee gewijzigd, echter met dien verstande, dat de doodstraf voor
desertiee zou blijven gelden voor die militairen, die uit een belegerde stad, of
uitt een naar het slagveld marcherend leger deserteerden. Ook deserties, die
gepaardd gingen met een ander ernstig vergrijp, moesten als gekwalificeerde
delictenn met de dood worden gestraft.
Inn de bovenstaande redenering lijkt een stuk onlogica te schuilen:
wanneerr de doodstraf niet afschrikwekkend genoeg was en er hardere
maatregelenn moesten worden genomen om desertie tegen te gaan, dan gold die
noodzaakk om desertie te ontmoedigen in minstens gelijke mate voor desertie uit
eenn belegerde stad, desertie op weg naar het slagveld of een andere "aggraveerende"" vorm van vaandelvlucht. In die gevallen bleef de doodstraf wel bestaan.
Dee onder woorden gebrachte niet genoegzame afschrik is in deze resolutie
aangevoerdd als motief voor het invoeren van de kruiwagenstraf. Men zou
kunnenn opperen, dat het motief voor het handhaven van de doodstraf voor
desertiee uit een belegerde stad of op weg naar het slagveld is geweest, dat in
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diee gevallen een veroordeling tot de kruiwagenstraf niet, of nog niet binnen
afzienbaree tijd, zou kunnen worden ten uitvoer gelegd. Een noodzakelijke
keuzee dus voor het handhaven van de doodstraf. In dit laatste geval kan de
doodstraff ook zijn gehandhaafd als rem op de desertie als gevolg van doodsangstt op het slagveld.
Dee invoering van de kruiwagenstraf wekte bij de Staten-Generaal
wellichtt de verwachting dat, wanneer militairen de ad opera publica gestraften
daadwerkelijkk met kettingen aan de benen geboeid hun zware werk zagen doen,
dee lust tot deserteren zou bekoelen. Of militairen ook een dergelijk schouwspel
tee zien kregen, hing wel af van de omstandigheid of ter plaatse van hun garnizoenn om onderhoud was verzocht.
Hett staat nog te bezien of de stadhouder zelf deze maatregel heeft
bedacht.. Dat de hoogste militair-juridische top vooraf in kennis werd gesteld,
iss waarschijnlijker. De Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden, zo recent
hersteldd in zijn prominente positie, werd betrokken bij de uitvoering van dit
nieuwee beleid en opgedragen alle gouverneurs en commandeurs van dit besluit
tee verwittigen. De beleidsmatige manoeuvreerruimte van de militair-rechterlijke
collegess werd door deze resolutie van de Staten-Generaal tot benauwens toe
ingesnoerd:: de militaire rechters werd bevolen "zig hier na in het vervolg
exactelykk te reguleeren, en dien conform de schuldige by hunne Sententien of
Vonnissenn te condemneeren, zonder eenige dissimulatie, op poene van Onze
hoogstee indignatie".
Eenn klein half jaar later, op 10 april 1749, werden de beloofde
artikelen,, die in het "Ordre en Reglement op de bewaaringe en behandelinge
vann de deserteurs" nader bij wet werden geregeld, alsnog gefourneerd.65
Volgenss het gestelde in de XXI artikelen moesten onder meer in zes grotere
garnizoenenn "vertrekken van bequaame grootte" aan de provoosthuizen worden
toegevoegd,, die de veroordeelden ad opera publica tot verblijf zouden dienen.
Mett een ketting van tweeënhalve voet werden de beide benen van de veroordeeldee geboeid, zowel tijdens het werk als daarbuiten. Verder werden richtlijnenn verstrekt omtrent kleding, voeding, legering, verwarming en verlichting.
Ziekenn moesten apart verpleegd en door medisch personeel bezocht worden.
Hett rantsoen kon dan eventueel woren aangevuld met "soupe of ander voedsel"
alss suppletie op de twee pond brood en voldoende water als dagelijks rantsoen.
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Van Hasselt, Onderricht (1776), bijlage Cc, Transcriptie coll. De Graaff 94A.
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Dee zondagmorgen moest worden besteed aan het onderhoud van het geestelijk
leven.. Weliswaar kon niet worden gerekend op de troostrijke bediening des
Woordss van een academisch gevormde zielenherder — die preekte op dat
ogenblikk voor eigen parochie — maar een ziekentrooster had opdracht om
"eenigee capittelen uit de Heylige Schrift" voor te lezen en een gebed uit te
spreken.. De gevangenen moesten verder door hem "tot den godsdienst aangemaantt en daarinne geoefent werden"; het lekenapostolaat dus ten behoeve van
opgepaktee en veroordeelde deserteurs. De eerst aanwezende ingenieurs ter
plaatsee werden in dit reglement verantwoordelijk gesteld voor de gevangenen
enn hun werkzaamheden. Bovendien werden zij geacht toezicht op de provoost
uitt te oefenen. Bij misdragingen van de gevangenen moest de provoost
daaroverr rapport uitbrengen aan de commanderende officier of gouverneur en
mett diens voorkennis en goedkeuring de schuldige in tegenwoordigheid van de
ingenieurr doen straffen, "welke straffen zullen gedaan werden door de
Stokkeknegts,, die dezelve [de boosdoener] op een Bank, schuyns na omhoog
staande,, zullen binden, en dan met een Bullepees zoo veel slaagen op de billen,
off op de rug geven, als de eerst aanwezende Ingenieur, met kennisse als voren,
zall komen goed te vinden, en hem te ordonneeren".
Dee inhoud van de desbetreffende artikelen in dit Ordre en Reglement
vann 10 april 1749 veroorzaakte de nodige consternatie onder de militaire
ingenieurs.. Het collectief gevoelde ongenoegen werd aan de prins van Oranje
terr kennis gebracht in een rekest, waarin zij hun bezwaren tegen de bewaking
vann veroordeelde deserteurs tot uitdrukking brachten. Het corps ingenieurs, zo
steldenn ze, vreesde aanzienlijk prestigeverlies door het toezicht op en het
kastijdenn van criminelen. Ze verzochten dan ook ootmoedig maar niettemin met
enigee klem van deze taak te worden ontheven.66 De stadhouder liet zijn
ingenieurss echter weten, dat van ontheffing van de zojuist voorgeschreven taakvermeerderingg geen sprake zou kunnen zijn. En daarbij bleef het.67
Inn het laatste artikel, artikel XXI, van dit procedureel Ordre en Reglement van
100 april 1749, over de behandeling van veroordeelden ad opera publica werd
hett eerherstel behandeld van de gevangene, die "by Onze speciale Mitigatie
maarr voor een zeker getal vanjaren is geconfineert". Wanneer de straftijd er
opp zat, moest de vrijgelaten militair terug naar het regiment waaruit hij was

Vann Hasselt, Onderricht (1776), bijlage Dd. DJM/Onderrigt (1762), bijlage W2.
Vann Hasselt, Onderricht (1776), bijlage Ee. DJM/Onderrigt (1762), bijlage W3.
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gedeserteerd,, om zijn nog resterende tijd uit te dienen. Hier deed zich een een
probleemm voor: de straf was eigenlijk infamerend geweest, en de militaire stand
wass "te nobel", om in het leger personen te tolereren die een infamerende straf
haddenn ondergaan, zoals de stadhouder in 1749 in een brief liet weten.68
Daaromm werd de eerloosheid van de detentie met de kruiwagen als tijdelijk
beschouwd,, in tegenstelling tot de absolute en duurzame infamie, die
onverenigbaarr bleef met het dienen als militair. Door een bijzonder ceremonieel
moestt derhalve de ex-gedetineerde in zijn eer worden hersteld. Hij moest
daartoee voor het front van zijn regiment worden gebracht. De commanderende
officierr van het regiment gaf daarop de vaandrig het bevel over te gaan tot het
eerlijkk maken van de soldaat. Dat deed deze dan door het vaandel driemaal
overr het hoofd van de uit de detentie ontslagene te zwaaien en hem een hand
tee geven en hem als eerlijk soldaat te erkennen. De zo van alle blaam gezuiverdee was verplicht om zijn resterende diensttijd vol te maken. Niemand mocht
hemm hierna ooit nog in enig woord of gebaar zijn kruiwagenverleden nadragen.
Dee overtreder van dat verbod "welke hem zulks soude mogen komen te verwyten,, [zal] immediatelyk na dat het zelve door confessie, of wel door twee
getuigenn zal komen te blyken, sonder eenig figuur van proces, voor twee jaaren
geconfineerd,, met een Ketting, in voegen voorschreeve, geboeyt en mede tot
'ss Lands Werk gebruykt werden".69 Door wie deze straf werd uitgedeeld zonderr enige vorm van proces werd er niet bij verteld.

V.2.. De vonnissen van de krijgsraden
V.2.1.. Commune misdrijven
Diefstal,, doodslag, verkrachting en ander misdadig gedrag, het is allemaal te
vindenn in de militaire strafdossiers. De articulbrief was allereerst geschreven
omm de discipline onder de militairen te handhaven, maar het beteugelen van
misdadigg gedrag werd allerminst vergeten en was een van de belangrijkste
oorzakenn voor het opstellen daarvan. Bovendien werden alle plakkaten, keuren
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De Graaff, 'Enige opmerkingen over de invloed van het oud-vaderlandse en het
Fransee recht op de vrijheidsstraffen der militairen', 226.
699
Artikel XXI van Ordre en Reglement van 10 april 1749, geciteerd uit DJM/Onderrigt
(1762),, bijlage Wl, ook te vinden in: Van Hasselt, Onderricht (1776), bijlage Cc;
Transcriptiee coll. De Graaff 94A.
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enn costumen in artikel 81 van de articulbrief ook voor het soldatenvolk van
krachtt verklaard.

V.2.2.. Vermogensdelicten
Eenn goed voorbeeld van zo'n plakkaat is een hier en daar expliciet in de
militairee vonnissen genoemde resolutie van de Staten van Holland en WestFrieslandd van maart 1614, uitgevaardigd uit ongerustheid over "de seer
menichtee van dieveryen die dagelycks zijn gebeurende". In deze resolutie
werdenn straffen in het vooruitzicht gesteld voor de eenvoudige, zowel als voor
dee gekwalificeerde diefstal. Een eenvoudige diefstal zou moeten worden
gestraftt met strenge openbare geseling en brandmerking. De recidivist mocht
rekenenn op een daaraan toegevoegde verbanning uit de provincie. Een diefstal
voorr de derde maal gepleegd betekende voor de hardleerse misdadiger de dood
doorr het koord. Er hoefde in ernstige gevallen echter niet op een recidive te
wordenn gewacht om te besluiten dat de dief zijn leven had verbeurd. Diefstal
mett huisbraak, geweldpleging of veediefstal moest "sonder eenige conniventie
off dissimulatie gestraft ... worden met de koorde of anders swaarder, na
exigentiee van der saaken".70 Artikel 3 van de articulbrief, waarin dieverijen
werdenn genoemd, kon worden geciteerd en toegepast, zonder een verdere
verwijzingg naar de plakkaten. In de articulbrief van 1590 en ook in die van
17055 was veediefstal nog eens expliciet genoemd. De tekst van 1590 stelt in
artikell 23 een veedief gelijk aan een dief, wat volgens artikel 3 de doodstraf
betekende.. In de tekst van 1705 wordt veediefstal gestraft met hangen. Want
all was het Staatse leger in de achttiende eeuw al toegerust met een voor die tijd
indrukwekkendee intendance, soms haperde er wel het een en ander aan de
ravitaillering,711 en dan was bij een lege maag een in de wei lopend stuk vee
eenn temptatie van jewelste.
Naa de honderdvijftig jaar durende strijd tussen de burgerlijke en
militairee autoriteiten over de juridische competentie betreffende het berechten
vann door militairen gepleegde commune delicten bleef diefstal, waar het
militairenn onderling betrof, ongewijzigd een zaak van de krijgsraden, die dan
ookk op dit punt niet werden lastiggevallen. Faber noteerde al in zijn Straf-

Faber,, Strafrechtspleging, 215.
Van Nimwegen, De subsistentie van het leger, passim.
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rechtsplegingrechtspleging en criminaliteit 1680-1811 de uitwerking van de zo
verontrustingg gedicteerde resolutie van de Staten van Holland en WestFrieslandd en komt tot de conclusie, dat voor wat de burgers betreft de straffen
doorgaanss lager uitvielen, dan die, waarmee werd gedreigd. Hoe de krijgsraden
dachtenn over diefstal, gekwalificeerd of niet, en of het hier burgers of
militairenn betrof die het slachtoffer werden van dit delict, wordt duidelijk, als
dee strafdossiers hierover worden geraadpleegd. Een drietal door militairen ten
nadelee van hun collega's gepleegde diefstallen levert in de vonnissen bij
onderlingee gelijkenis toch grote verschillen op. Het gaat hier om de vonnissen
betreffendee soldaat Cornelis de Vlaem in 1729, een korporaal in 1733 en
soldaatt Schober in 1734. In 1729 stal Cornelis de Vlaem zeventien gulden en
dertienn stuivers van een collega. Na ontdekking gaf hij het geld terug. Hij werd
doorr de krijgsraad van Brielle veroordeeld om door tachtig man vijf keer op
enn vijf keer neer met spitsroeden te worden geslagen en daarna te worden
weggejaagd.. Dat deze sententie niet werd uitgevoerd, omdat de veroordeelde
dooreenn ernstige breuk (z.g. hernia intestinalis) de volledige tenuitvoerlegging
vann deze uitspraak niet kon verdragen, is een bijzonderheid waarmee door
onbekendheidd met deze aandoening in de sententie geen rekening was gehouden.. Aan zijn commandant werd overgelaten hoe verder te handelen. Verdere
gegevenss ontbreken in het dossier.72
Inn dezelfde stad werd in 1733 een diefstal berecht, begaan door een
korporaall ten nadele van verscheidene barakgenoten. Geëist werd, dat hij
strengg zou worden gegeseld door de scherprechter en zes jaar verbannen. In het
vonniss werd met eenparigheid van stemmen besloten, dat de korporaal voor het
frontt van het garnizoen zou worden gedegradeerd en ten genoege van
commissarissenn door de cordons gejaagd, waarna hij voor altijd verbannen
werd.. Vóór zijn vertrek moest hij vanzelfsprekend de kosten en misen
voldoen.733 Hier werd dus, anders dan in het eerstgenoemde vonnis, de strengheidd van de bestraffing overgelaten aan de commissarissen, waarbij definitieve
omvangg van de straf pas ter plaatse van de executie werd vastgesteld. Theoretischh was het dus mogelijk dat een plotseling opgekomen zware regenbui de
tuchtigingg zou bekorten, wanneer de commissarissen, in hun zorg over het
eigenn welbevinden, daartoe zouden besluiten. Deze veronderstelling zou echter
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ARA 3.03.07.01 inv. nr. 11, strafdossier De Vlaem.
ARA 3.03.07.01 inv. nr. 16, strafdossier Saedelaar.
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alleenn opgaan wanneer niet de volgende dag tot een reprise zou worden besloten.. Deze veronderstelling is echter louter speculatief.
Inn 1734 stal soldaat Schober een gulden uit de zak van een soldaat in
zijnn kwartier. De krijgsraad ging akkoord met de eis van zes maal heen en
weerr spitsroeden door het hele garnizoen en een verbanning voor de tijd van
driee maanden, plus betaling van kosten en misen.74 In de drie voorbeelden van
diefstall ten nadele van collega's valt op dat de krijgsraad bestraffing door de
eigenn troep heeft geprefereerd, ook tegen de eis van de auditeur in, die liever
dee scherprechter aan het werk had gezet. Hoewel het informeren naar het
waaromm van een diefstal lijkt op vragen naar de bekende weg, is natuurlijk hier
enn daar geprobeerd een verontschuldiging aan te voeren. Dat viel niet mee. Het
aanvoerenn van dronkenschap om diefstal en verkoop van een hemd van een
collegaa te rechtvaardigen, klonk bij het verhoor en voor de krijgsraad uiterst
onwaarschijnlijk.. De soldaat Stewart werd voor dit delict door het hele
garnizoenn van Brielle met cordons gestraft ter discretie van commissarissen.75
Uitt de voorbeelden is af te lezen, dat diefstal dus veelvuldig met de militaire
straff van de spitsroeden of stiegriemen werd gestraft, waarna de gestrafte
gewoonlijk,, maar niet altijd, werd weggejaagd. Maar zo nu en dan werd ook
dee scherprechter ingezet om een dief te straffen.
Niett alleen in Brielle, maar ook in Grave werd enkelvoudige diefstal
gewoonlijkk meer of minder streng met spitsroeden gestraft. Daarbij lijkt het er
somss op dat de omstandigheden merkbaar konden meetellen. Twee toch niet
meerr zo jonge soldaten, zesendertig en veertig jaar oud, hadden in 1741 in zeer
beschonkenn staat in de herberg een kruik jenever, twee tinnen kannen en een
stoell gepikt. De volgende dag brachten ze alles weer terug. Alles? De fles zal
well leeg zijn geweest. Voor deze baldadigheid werden de delinquenten gestraft
mett zes maal geleid te worden door tweehonderd man om daarna door de stokkeknechtt te worden weggejaagd.76 In de in Grave met unanimiteit van stemmenn wegens diefstal gewezen sententie over Hendrik Putten werd bij uitzonderingg het aantal door de scherprechter te geven slagen vastgesteld. Soldaat
Puttenn had niet alleen een aantal diefstallen buiten het garnizoen van Grave
begaan,, maar ook een haverzak — ransel, zouden we nu zeggen — van een
kameraadd gestolen. De inhoud, te weten twee hemden en een vrouwenrijglijf,
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ARA 3.03.07.01 inv. nr. 17, strafdossier Schober.
ARA 3.03.07.01 inv. nr. 97, strafdossier Stewart.
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RA Noord-Brabant, 013.01 inv. nr. 67, strafdossier Van de Steen en Luyt.
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hadd hij verkocht voor vijfentwintig stuivers. Dat vrouwenrijglijf zou die
kameraadd ook wel eens gestolen kunnen hebben. Voor deze en buiten het
garnizoenn gepleegde diefstallen werd de veroordeelde soldaat Putten aan de
postpost van de galg gebonden en met zes roeden door de scherprechter streng
gegeseld,, met elke roede tien slagen.77 In de sententie werd geen melding
gemaaktt van het wegjagen van de gestrafte. Wel van de kosten en misen,
waarvoorr hij zoals gebruikelijk werd aangeslagen. Gezien het expliciet eerloze
vann de straf, het aan de galg gebonden zijn en het gestraft worden door een
scherprechter,, is het waarschijnlijk dat het wegjagen toch ook een onderdeel
vann de strafoefening is geweest. De sententie werd gewezen op 18 juli 1749 en
driee dagen daarna uitgesproken en ten uitvoer gelegd. Tegenover deze bestraffingg staat het drie maanden later uitgesproken, iets mildere vonnis wegens een
pogingg tot desertie en de ontkende diefstal van een hemd, "geleend van een
gedeserteerdee kameraad" volgens de veroordeelde Pieter Jansz, die dit hemd
hadd verkocht. Hier geen hardnekkige recidivist, en de diefstal werd in de
sententiee ook niet als bewezen beschouwd, hoewel... Zes maal op en zes maal
neerr door het gehele regiment, twee dagen achtereen. Maar geen verlies van
eerr en geen wegzending. Beide sententies werden uitgesproken in Grave.78 In
dee laatstgenoemde twee strafzaken en veroordelingen is duidelijk herkenbaar
datt de straf zwaarder kon uitvallen naarmate het delict ernstiger werd
gevonden. .
Hett kwam natuurlijk regelmatig voor, dat diefstal tezamen met een
anderr delict werd gepleegd, bijvoorbeeld diefstal met braak. Een diefstal uit
eenn voor de wal liggend schip, waarbij van insluiping sprake was, werd in
Briellee in 1725 bestraft met maar liefst twaalf maal heen en weer spitsroeden
lopenn door het gehele regiment, wegzending en zeven jaar verbanning uit de
provincie.79 9
Inn ernst vergelijkbaar met soldaat Geerlings combinatie van misdrijven
inn 172580 — ontvreemding, desertie en dienst nemen in een ander regiment
—— waarop de dood door de kogel volgde, is de vijftig jaar later gepleegde
diefstall in Utrecht ten nadele van drie kameraden, gevolgd door het verlaten
vann de wachtpost en desertie. Aan de diefstal van een bonte zakdoek, een
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blauw-bontee zakdoek en twee zijden dassen bezondigde zich de reeds bejaarde
eenenvijftigjarigee ruiter Neumann, waarna hij zich tijdens het wachtlopen uit
dee voeten maakte, maar later werd gearresteerd. Hij werd veroordeeld tot de
kruiwagenstraf.. Met de approbatie kwam ook de wijziging van de straf binnen;
eenn dag "met stiegriemen" ter discretie van commissarissen te worden geslagen
enn als schelm weggejaagd. De oorspronkelijke uitspraak was te verwachten na
dee stringente resolutie van de Staten-Generaal ten aanzien van desertie, maar
dee herziening van de straf vergt toch wel een en ander aan begrip voor het
inflatoiree gevoel van deernis jegens de schuldige. Dat desertie werd vergoelijkt
wistenn we al, maar hier was toch wel iets meer aan de hand. En het eventueel
aangevoerdee argument om de weggelopen ruiter te bewaren voor de dienst ging
ookk niet op, nu hij smadelijk werd weggejaagd.81 Het is echter niet onmogelijk,, hoewel onbewijsbaar, dat misschien de geringe waarde van de buit en de
leeftijdd van de ruiter tot deze verzachting van het vonnis aanleiding heeft
gegeven.. Dat laat echter het feit onverlet, dat diefstal, weglopen van de
wachtpostt en desertie in eerste instantie werd afgedaan alsof het alleen om
desertiee ging, en vervolgens maakte de "gratie voor de rigueur van justitie" de
uitkomstt nog discutabeler. Ook de korporaal Lambregs viel een begenadiging
tenn deel die, gezien het delict diefstal met desertie, opvallend is. Hij deserteerdee met het hem gegeven menagegeld van drie gulden en acht stuivers, waarmee
hijj voor de chambree moest fourageren. (De "Klagte" van zijn commandant
spreektt van drie gulden en zeventien stuivers.) Na veertien dagen keerde hij
berouwvoll terug, naar we moeten aannemen zonder een cent op zak. Zoals te
voorzienn was werd het een veroordeling tot de straf met de kruiwagen en
evenzeerr naar verwachting werd die straf gewijzigd. Lambregs werd slechts gedegradeerdd tot soldaat, totdat zijn conduite er weer goed uitzag, en moest acht
dagenn op water en brood in het provoosthuis doorbrengen.82 Wanneer het op
spitsroedenn zou zijn uitgelopen hadden zijn maatjes reden gehad bij het slaan
eenss flink uit te halen als vergelding voor het meegenomen menagegeld.
Voorr de Hoge Krijgsraad diende op 21 augustus 1702 het slot van de
zaakk tegen Hans Herman Oldenberendt, een zesentwintigjarige ruiter uit
Lippe.833 Hij had buiten pijn van banden van ijzer bekend des nachts een
tentpenn van de tent van een ruiter en soetelaar te hebben losgemaakt en daaruit
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ARA 1.13.16 iv. nr. 20A, strafdossier Neumann.
ARA 1.13.16 inv. nr. 20A. strafdossier Lambregs.
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eenn kistje met soetelaarswaren, achtentwintig gulden en kleding van diens
vrouw,, een medesoetelaarster, te hebben gestolen. Ook diefstal met (in)braak
dus.. De krijgsraad veroordeelde hem om "voor 't front vant voorsz. Regiment
(...)) (naedat hij door den scherprechter van sijne wapenen ende montuire sal
sijnn gedevaliseert) met roeden strengelijk gegeesselt te werden, bandt hem voor
altooss uijtte Leegers van Staat der Vereenigde Nederlanden", en betaling van
kostenn en misen. Hier werd dus het "weggejaagd" vervangen door het van
gelijkee strekking zijnde "uit het leger verbannen". Waar de veroordeelde daarna
heengingg was zijn zaak, als hij zich maar niet meer ophield in de legertros. De
sententiee werd geveld in het hoofdkwartier te Achelen. In de marge stond:
"approbatie";; die werd in 1702 door de opperbevelhebber te velde verleend;
hett jaar daarna werd door de Staten-Generaal het verlenen van approbatie
verboden,, omdat ze deze procedure in strijd vonden met de oude gebruiken (en
tee veel herinnerend aan Willem III).
Inn 1735 demonstreerde soldaat Feets in Brielle vergeefs zijn spitsvondigheid,, toen hij onder de beschuldiging van diefstal met braak probeerde uit
tee komen. De buit was indrukwekkend genoeg geweest: een bloedkoralen
kettingg met gouden slot en een zilveren gesp. De beklaagde ontkende
aanvankelijkk huisbraak, omdat hij door de openstaande achterdeur naar binnen
wass gegaan. Ook het kistje waarin de kostbaarheden waren aangetroffen, stond
open.. Juridisch zou het verweer op zijn plaats zijn geweest: hier was geen
sprakee van braak maar van insluiping. Later bekende hij volledig. De
krijgsraadd ging dan ook in zijn motivering van de sententie niet verder in op
diee aanvankelijke ontkenning en achtte het delict in strijd met artikel 3 van de
articulbrieff en met andere plakkaten en ordonnantien. De gedetineerde moest
volgenss de eis van de auditeur-militair door de scherprechter met roeden
strengelijkk gegeseld en voor drie jaar verbannen worden uit alle districten van
dee generaliteit. Omdat echter geen scherprechter voorhanden was werd het
vonniss anders dan de eis. Feets moest een gang door de cordons maken, zo
dikwijlss als de commissarissen nodig achtten, om daarna te worden weggejaagd
alss schelm, met drie jaar verbanning uit de generaliteit. Ook moesten de kosten
enn misen door de veroordeelde worden betaald.84
Inn een sententie van de Hoge Krijgsraad van december 1751 is bij wijze
vann uitzondering sprake van een veroordeling tot de kruiwagenstraf wegens

ARAA 3.03.07.01 inv. nr. 18, strafdossier Feets.
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V.2.2.. VERMOGENSDELICTEN
diefstall in vereniging. Dit was een vrijzinnige toepassing van een straf uit een
arsenaall van correcties, dat toch oorspronkelijk exclusief voor deserteurs was
bedacht.. Door middel van inbraak werden koperen en tinnen voorwerpen
gestolenn en door over een muur te klimmen maakten de dieven zich meester
vann het te bleek liggende wasgoed. De diefstal had plaats te Naarden, waar het
tweetall dieven te boek stond als gewezen soldaten, omdat ze zich hadden
gemeldd voor de dienst in Suriname en in afwachting daarvan nog in Naardens
garnizoenn verbleven. Daarom is wellicht de strafzaak naar de Hoge Krijgsraad
verwezen,, waar de zaak overigens als gebruikelijk in een extraordinaire
proceduree werd afgehandeld. De voor dit delict gearresteerde Hendrik Ressen
werdd veroordeeld ad opera publica voor de tijd van zes jaren, waarna
levenslangee verbanning zou volgen.85 Dit zeldzame geval van veroordeling tot
dee kruiwagenstraf op een andere grond dan desertie, werd niet door gratie voor
dee rigueur van justitie grotendeels of geheel tenietgedaan. Het vonnis werd in
vollee strengheid ten uitvoer gelegd.
Ookk recidive bij diefstal werd hoog opgenomen. Dat kostte een Haags
gardesoldaatt in 1768 bijna het leven. Behalve dat hij zijn montering had
verkocht,, wat hem als diefstal werd aangerekend, en behalve dat hij als
aanbrengerr bij een zielverkoper was opgetreden, bleek tijdens het onderzoek
datt hier ook nog eens sprake was van recidive. De maat was dus vol. Pieter
Starkenbierr werd tot de strop veroordeeld, de executie te verrichten door de
scherprechter.. Zijn lijk zou met kettingen aan de buitengalg worden gehangen.
Zoo ver kwam het echter niet, want Oranje veranderde dit kapitale vonnis in de
"straffee naast de dood": met een strop om de hals werd hij op het schavot
strengg gegeseld. Daarenboven werd hij gebrandmerkt — wat in de militaire
dossierss zelden wordt genoemd — en voor maar liefst veertig jaar gedetineerd;
zijnn kost moest hij met zijn handen verdienen, ook een heel weinig voorkomendee bestraffing bij militair personeel.86 Dirk Streng uit hetzelfde Haagse
garderegimentt ontliep voor de door hem gepleegde roof de doodstraf niet. De
bijkomendee misdaden waren daarvoor te ernstig, te weten publiek geweld,
verkrachting,, straatschenderij, gepleegd in vereniging. De hertog van
Brunswijkk approbeerde op 2 juni 1765 zijn doodvonnis zonder mankeren.87
Voorr de arrestatie van de voortvluchtige medeplichtige werd door het regiment

ARAA 1.01.45.01 inv. nr. 287/11, strafdossier Ressen.
ARAA 3.03.07.03 inv. nr. 69/5, strafdossier Starkenbier.
ARAA 3.03.07.03 inv. nr. 69/4, strafdossier Streng.
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eenn beloning van honderd zilveren dukaten uitgeloofd. De recidive werd ook
dee soldaat Harms uit het garnizoen Groningen fataal. Deze pleegde diefstallen
mett inbraak in vereniging. Na drie inbraken werd hij gearresteerd, ontvluchtte
hett provoosthuis en roofde dezelfde nacht een bleekveld leeg na over een
muurtjee geklommen te zijn. Eis en uitspraak waren conform: dood door het
koord.. Hij kreeg een kleine maand uitstel omdat hij nog nodig was als getuige.
Dee approbatie werd ontvangen, het gebruik van de stadsgalg geregeld en de
predikantt werd zesendertig uur tevoren gehaald voor het verlenen van geestelijkee bijstand. Op 5 augustus 1769 was het zover en werd de straf voltrokken.88 8
Hett is uit deze voorbeelden wel duidelijk, dat herhaald stelen en diefstal onder
verzwarendee omstandigheden de daders op beduidend strengere, eerloos makendee veroordelingen (soms zelfs op de doodstraf) kwam te staan dan de enkelvoudigee voor de eerste maal begane misslag. Dat geldt althans voor de lagere
militairee rangen.
Vergelekenn met de bijna onbenullige dieverijen door soldaten gepleegd,
enn wanneer we de ernst van de diefstal (wat natuurlijk niet helemaal correct is)
afmetenn aan de binnengehaalde buit van een gulden, een hemd, een vrouwenrijglijff of soms slechts een paar zakdoeken, is het delict van de vaandrig
Kerstemann van een schrijnende brutaliteiten grofheid geweest. Hier was geen
sprakee meer van diefstal, maar van een fikse oplichting. De delinquent was ook
geenn gewone soldaat, maar een officier, een man die niet wilde deugen89 en
diee misbruik maakte van zijn officierspositie. Deze Kersteman had op 19 maart
17500 onder leugenachtige voorwendsels van een Haagse juwelier op krediet
juwelenn los weten te krijgen voor maar liefst 2250 gulden, een bedrag dat hij
beloofdee op 30 juni te voldoen. Reeds op 20 maart rook de juwelier onraad en
vroegg hij Kersteman om teruggave van de juwelen of een borgstelling.
Kerstemann antwoordde dat hij de juwelen niet meer had en weigerde borgstelling.. Hij had eerst gepoogd ze te verpanden, en uiteindelijk had hij ze met hulp

888

Groninger archieven van krijgsgerecht en krijgsraden 1651-1811, 139 inv. nr. 6.
Zo is hij na de hier beschreven gebeurtenissen door zijn oom in een "beterhuis"
geplaatst,, waaruit zijn moeder hem in 1759 vrij kreeg, en hij moest in de jaren 177317866 in het Rotterdams tucht- en werkhuis doorbrengen. Zie Huussen, 'Het leven van
F.L,, Kersteman (1792) — een autobiografie?' in: Feit en fictie in misdaadliteratuur
Amsterdam, 1985, 57-68.
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vann een louche vriendin verkocht voor contant geld, voor minder dan de
inkoopsprijs.. Door de vasthoudendheid van de bedrogen en te laat alert
gewordenn juwelier begon de fiscaal van de generaliteit een strafzaak tegen de
zwendelendee officier, omdat zaken als deze "in den militairen dienst niet (...)
wordenn getolereert". Bij sententie van 21 juli 1752 werd hij door de Hoge
Krijgsraadd gecasseerd "van zijn militair employ" en "inhabil" verklaard om het
landd ooit nog te dienen, en tot betaling van de kosten en misen en proceskosten.900 Voor de betaling van de proceskosten moest hij zolang a zes stuivers
perr dag bij de provoost logeren tot alles betaald was. De Hoge Krijgsraad had
ookk wel een strengere sanctiemogelijkheid gehad om voor een schurkenstreek
alss deze een voorbeeldige straf uit te delen. Twee jaar tevoren was, zoals we
weten,911 door dezelfde Hoge Krijgsraad majoor Frans Carel von Bülow uit
Mecklenburgg tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld wegens enorme
financiëlee knoeierijen. Bij subalterne krijgsraden zou men kunnen wijzen op de
add hoe-samenstelling daarvan, wanneer een verklaring moet worden gezocht
voorr de soms significante verschillen in strafmaat. De negen leden van de Hoge
Krijgsraadd waren echter door Willem IV voor het leven benoemd. Wanneer dan
tochh het verschil tussen de twee sententies moet worden verklaard, is de sleutel
misschienn te vinden in de vraag naar de benadeelde partij. Frans Carel von
Büloww had met zijn oplichterijen ook de Staat benadeeld; vaandrig Kersteman
hadd "slechts" een burger getild. Opmerkelijk is overigens, dat in dit laatste
gevall de klacht van de benadeelde niet heeft geresulteerd in een ordinair
proces,, maar dat de klacht werd afgedaan in een extraordinaire strafzaak.
Geknoeii met wissels kwam nogal eens voor. De sous-lieutenant Van
derr Snoek schreef er in 1750 een uit op naam van een brigadier van het
regiment,, valsheid in geschrifte dus. Dit werd door de beschuldigde eerst
ontkend,, door aan te voeren dat de wissel op naam van een zekere Christiaan
Brigadierr was gesteld. Het zoeken naar deze niet-bestaande persoon leverde
nietss op. Tijdens de rechtszitting werd tegelijk onderzoek gedaan naar "discoursenn gevoerd strekkende tot nadeel van het regiment", die hij, vastzittend
inn Brussel voor een ander strafbaar feit, in het provoosthuis aldaar gevoerd zou
hebben.. Wat de eis van de fiscaal is geweest is niet meer te vinden, maar in de
sententiee werd hem in ieder geval zijn eis ontzegd en werden van de veroordeeldee slechts excuses ten overstaan van het regiment en de eskadrons ver-

900
911

ARA 1.01.45 inv. nr. 287/2 strafdossier F. Kersteman.
Zie hierboven, § V.l.5.
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langd,, waarna hij — hij had tenslotte bedrog gepleegd, nog wel op naam van
eenn superieur — uit de dienst werd verwijderd, gecasseerd. Ook hier moesten
dee kosten en misen zoals gewoonlijk worden voldaan.92

V.2.3.. Doodslag en moord
Doodslagg is na moord het ernstigste geweldsdelict. In een gemeenschap waar
iederee mannelijke burger een mes bij zich droeg en elke militair uit hoofde van
zijnn beroep gewapend was, kon het niet anders of agressie, uitlopend op daden
vann geweld, moest soms wel leiden tot doodslag; en daarbij mogen we de
genotenn en niet altijd met mate gedronken alcoholica niet vergeten. In de
articulbrieff werden moord en doodslag niet expliciet door een verschillende
delictsomschrijvingg van elkaar onderscheiden. In de achttiende eeuw stonden
dee articulbrief, de wetten van het land en de mozaïsche wetgeving er borg
voor,, dat een door een müitair begane doodslag niet ongestraft zou blijven.
Tenminste,, wanneer de dader zich niet inmiddels uit de voeten had gemaakt.
Doodslagg werd met een doodstraf vergolden. Daarvan werd niet afgeweken.. De combinatie van drankgebruik en het dragen van wapens, gewoonlijkk een sabel of degen, verminderde de kans op beperkte schade bij een vechtpartij,, wanneer het woordenarsenaal was uitgeput en naar overtuigender argumentenn werd omgezien. Zulke conflicten leidden natuurlijk soms tot doodslag.
Diee leidde dan weer soms tot een vlucht. Dat leverde dan het tweede delict op,
tee weten desertie, dat voor 1748 eveneens met de dood gestraft diende te
worden.. Geen wonder wanneer een daaropvolgend proces bij verstek uitliep op
eenn veroordeling tot de doodstraf, al is in het vorige hoofdstuk duidelijk
gemaakt,933 dat daarmee de kous niet af was.
Drankk was niet altijd de oorzaak van manslag, maar bevorderde wel het
klimaatt daarvoor. Ruzie, irritatie of een belediging konden soms wel eens fataall aflopen. Wanneer de delinquent ter plekke van de manslag werd gevat kon
hijj rekenen op de doodstraf, zoals zowel de Hoge Krijgsraad als de krijgsraad
tee velde die uitsprak over de hoboïst Coenraad Brinkman, die in 1706 bij het
legerr te velde zijn kameraad doodstak. De fiscaal Bidloo eiste dat hij "metten

ARAA 1,01.45 inv. nr. 287/1, strafdossier C. van de Snoek.
Ziee hierboven, § IV.2.10.
220 0

V.2.3.. DOODSLAG EN MOORD

swaerdee gedood" zou worden en zo luidde ook de door de Hoge Krijgsraad
"mett pluralityt van stemmen" gewezen sententie. Eén lid van de krijgsraad te
veldee had liever een andere dan de doodstraf opgelegd gezien.94 Het door
Brinkmann begane delict kan zijn veroorzaakt door een ernstige ruzie.
Geïrriteerdheidd werd de dertigjarige soldaat Daniel Siderband uit
Schotlandd fataal. Hij zou zijn vaderland nooit meer terugzien. Tijdens een
commando-opdrachtt in 1705 werd brood en kaas uitgedeeld. Daarbij gebeurde
iets,, wat van alle tijden en van alle legers is: de portie van een afwezige soldaat
werdd door Daniel begeerd en hij vroeg ernaar. De voedsel uitdelende korporaal
reageerdee nogal bruusk: "Zwijg," sprak hij, "of ik schiet je voor de kop",
waarbijj hij echter geen wapen in de hand hield. De hongerige Schot greep naar
zijnn snaphaan en dreigde daarmee; het wapen ging af en doodde de korporaal.
Voorr deze onvoorzichtige en ongelukkig afgelopen daad werd de beklaagde
veroordeeldd om voor het front van het regiment te worden gebracht; daar werd
zijnn hand afgekapt, waarna hij werd opgehangen.95 In hetzelfde jaar werd
doorr dezelfde krijgsraad te velde een manslag berecht, die evenals de door
Siderbandd gepleegde doodslag, dood door schuld mocht worden genoemd.
Maarr hier wist ook de krijgsraad het verschil in omstandigheden en hoedanigheidd in de sententie tot uitdrukking te brengen. Het gebeurde op 21 augustus
17055 dat Pieter Wolff, een soldaat, zijn snaphaan in gereedheid bracht om met
dee andere soldaten van zijn eenheid in slagorde te worden opgesteld. Bij het
sluitenn van de pan96 sprong de haan los, het schot ging af, waardoor de vrouw
vann de capitain des Armes97 zodanig gewond werd, dat zij daaraan overleed.
Inn de sententie kwam tot uitdrukking dat een dergelijk ongeluk in een leger te
veldee weliswaar te betreuren, maar niet altijd te vermijden is. De ongelukkige

944

ARA 1.01.45.01 inv. nr 255, strafdossier Brinkman.
ARA 1.01.45.01 inv. nr. 262 map 1705, strafdossier Siderband.
966
Bij een vuursteengeweer zit aan de rechterzijkant een ruimte voor kruit, de kruitpan.
Wanneerr een gespannen geweer wordt afgevuurd door het overhalen van de haan, slaat
dee vonk van de vuursteen in de pan en ontbrandt het kruit, waardoor de vlam door het
zundgatt de in de loop gestampte lading tot ontploffing brengt en de daarop aangebrachtee kogel uit de loop stuwt.
977
Onderofficier, belast met beheer van de wapenkamer; rangnaam dateerde nog uit de
17ee eeuw, toen het verschil tussen onderofficieren en officieren nog niet zo uitgesprokenn was als een eeuw later. Titel bleef gehandhaafd, maar de status was meer die van
eenn compagnies-sergeant-majoor.
955
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schutterr werd vrijgesproken van de beschuldiging van manslag en ontslagen uit
zijnn detentie "omme naer 't voorsz. regiment gesonden en aldaer met spitsroedenn voor sijne onvoorsichticheyt gestraft te werden".98 Door het ontbreken
vann een verfijnder juridisch meetinstrument dan de articulbrief en de plakkaten
viell aan de krijgsraad de taak toe om elke manslag op zijn merites te
beoordelen.. De hongerige Schot was eigenlijk alleen schuldig aan dood door
schuld.. Van doodslag — manslag — kon niet worden gesproken. Toch werd
zijnn daad op geheel andere wijze door de krijgsraad beoordeeld dan die van
Wolff. .
Ookk de rechtszaak tegen een vlijtig soldaat, George Holwitz, betrof
doodd door een ongeluk. De uitspraak luidde: driemaal spitsroeden op en neer
doorr tweehonderd man." Holwitz had, staande op zijn soldatenkamer met een
snaphaan,, de volledige procedure voor het laden en aanleggen van het geweer
staann oefenen. Bij het aan zichzelf gegeven bevel "slaat aan en vuur" was de
snaphaann losgesprongen bij het overhalen van de trekker. Het wapen was
echterr geladen en het naar buiten gerichte schot had een soldaat in de arm
geraakt,, een verwonding waaraan het slachtoffer later was overleden.
Inn het Kamp te Zeist werd Johan Muller, grenadier van de Lijfcompagniee uit het regiment prins van Oranje-Nassau, zelfs geheel vrijgesproken wegenss "casuelen manslag en ontslagen uyt syne detentie". Volgens de aanklacht
wass bij het schoonmaken van zijn geweer een schot afgegaan en was als gevolg
daarvann de soldaat Hendrik Busch gedood. "Geen voornemen tot laederen; hij
hadd nog alle precautien genomen", stond in de aanklacht.100 In dit proces, dat
tochh over zo iets ernstigs als het verlies van een mensenleven ging, is duidelijk
tee zien met hoeveel voortvarendheid militaire justitie kon worden toegepast.
Hett delict werd gepleegd op 28 juni 1787, de sententie werd uitgesproken op
100 juli daaraanvolgend en de approbatie vanuit Amersfoort werd nog diezelfde
dagg terugontvangen.
Zelfverdedigingg werd als noodweer erkend en daarop volgde vrijspraak.. Het hierboven in § IV.2.7 vermelde benauwde avontuur van majoor
Haertt in 1705, waarin hij gedwongen werd een dronken vaandrig neer te schieten,, was daarvan een voorbeeld. Haert werd door de Hoge Krijgsraad "suyver
endee innocent" bevonden en vrijgesproken van manslag.

ARAA 1.01.45.01 inv. nr. 262 map 1705, strafdossier Wolff.
RAA Noord-Brabant, 013.01 inv. nr. 68, strafdossier Holwitz.
11
ARA 1.13.16 inv. nr. 20B, strafdossier Muller.
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V.2.4.. Geweldpleging
Samenhangendd met herbergbezoek komt ook de geweldpleging tussen militairen
diee niet tot doodslag leidde aan de orde. Ruzie maken en vechten was niet iets
watt uitsluitend door militairen werd beoefend. Ook burgers hadden er soms een
handjee van om elkaar aan te vliegen, getuige de ruime hoeveelheid strafdossiers
betrekkingg hebbend op niet-militaire inwoners van de Republiek.101 Dit delict
kann dus zonder bezwaar als een commuun delict worden beschouwd. In artikel
333 van de articulbrief van 1590 was al vastgelegd: "De geene die yemant sal
slaenn mettet Sweerd in de Scheyde, met een stock, steen ofte andersins dat het
bloett daer na volgt, sal sijn hant verliesen". Deze straf werd in de articulbrief
vann 1705 veranderd in; "sal aen den lyve gestraft werden". Een vuistslag of
soufflett werd in artikel 34 van de articulbrief van 1705 afgerekend met
spitsroeden,, "blyvende voorts de Placaten ten aensien van alle Militaire
Persoonenn op de Krackelen en Duellen geèmaneert, in haer geheel". Vóór 1705
moestt de dader volgens de articulbrief in het bijzijn van de compagnie eenzelfdee klap incasseren van het slachtoffer, en daarna werd hij gedevaliseerd en
weggejaagd. .
Inn het algemeen viel wangedrag, wanneer een twist tussen militairen
werdd beslecht, onder de rubriek "Duellen en Krakeelen", waarvoor Willem III
inn 1684 een apart plakkaat had uitgevaardigd.102 Het plakkaat van 1684 was
veell meer een noodzakelijk gevoelde verfijning en aanvulling op de strafbaarstellingg van gewelddadig gedrag en het beteugelen van de lust tot duelleren. Er
werdd onderscheid gemaakt tussen ruzie met beledigende woorden of handtastelijkheden,, die moesten worden gestraft met gevangenis, verbanning, een geldboetee of een lijfstraf. Scheldwoorden als schelm, fielt of leugenaar moesten
wordenn goedgemaakt met op de knieën vergiffenis vragen, na enige maanden
gevangenisstraf.. Officieren zouden tijdens de gevangenschap hun gage verliezen.. Slaan met vlakke hand of vuist werd gestraft met een jaar gevangenis en
dee dader moest zich door het slachtoffer op dezelfde wijze een slag laten geven.. In plaats daarvan kon de dader ontslagen worden, en indien het een officierr betrof, verviel zijn commissie als officier. Duelleren werd met doodstraf

1011

Gemeentearchief Amsterdam, zie bijvoorbeeld de door Diederiks en anderen
aangelegdee Verzameling voor Z.W.O. 1973-1976, over Wassenaar 18e eeuw.
1022
GPB IV, 162, 163; Feltman, Articulbrief, Aenmerkingen, 175.
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bedreigd.. Dat gold zowel voor de daders als voor de secondanten en getuigen
enn ongeacht of er doden of gewonden waren gevallen. Ook werden alle goederenn van de schuldigen geconfisqueerd. Een getuige van een duel was verplicht
daarvann aangifte te doen op straffe van zelf als dader veroordeeld te worden.
Verminderenn of kwijtschelden van de in deze ordonnantie voorgeschreven straffenn was verboden, teneinde de beledigde partij het uitzicht op satisfactie niet
tee ontnemen. Een dode als gevolg van een duel moest ter beoordeling van de
rechterrechter enige tijd aan de galg worden gehangen. De dader wachtte onverbiddelijkk de doodstraf. Van hem, zowel als van zijn slachtoffer, moesten alle goederenn worden geconfisqueerd. Uitwijken naar het buitenland om een duel uit te
vechtenn werd gestraft alsof het gevecht binnen de Republiek had plaatsgevonden. .
Eenn strafdossier, waarin de in dit plakkaat genoemde straffen te
herkennenn zijn, bevindt zich in de verzameling strafdossiers van de Hoge
Krijgsraad.. Het gebeurde in 1700 dat de luitenant Van der Borchen, komend
uitt de kroeg, zijn voormalige kapitein Steenhouwer uitnodigde voor een glas
wijn.. Deze weigerde, waarop de luitenant de weigerachtige Steenhouwer op het
hoofdd sloeg met een stok. Deze abnormale handelwijze is natuurlijk het gevolg
vann drank geweest. Steenhouwer trok zijn degen, Van der Borchen eveneens,
dee laatste verwondde zijn opponent. Door de Hoge Krijgsraad werd de
luitenantt veroordeeld om voor deze krijgsraad te verschijnen, een stok van tafel
tee nemen (die werd daar alvast neergelegd), en die de kapitein aan te bieden;
daarbijj moest hij verklaren gereed te zijn om op gelijke wijze een klap met de
stokk te ontvangen, en zijn excuses aanbieden. Vervolgens werd luitenant Van
derr Borchen veroordeeld tot het betalen van de kosten en misen. Approbatie
zouu worden aangevraagd bij de veldmaarschalk prins van Nassau Saarbrücken.
Omdatt de uitvoering van het vonnis niet in het strafdossier werd vermeld, is
hett niet mogelijk te weten te komen of de kapitein daadwerkelijk de stok heeft
gehanteerdd om zijn gram te halen.103 In de marge werd wel aangetekend, dat
approbatiee van het vonnis was verkregen. Dat, zoals gezegd, het plakkaat tegen
duellenn en krakelen hierin wel herkenbaar is, wil nog niet zeggen dat daaraan
tenn volle werd voldaan. Daar lijkt het eigenlijk niet op. In aanmerking nemend
datt de tekst van artikel IV van dit plakkaat expliciet "remissie of moderatie van
dee krachtens deze ordonnantie gewezen vonnissen" verbiedt, wordt in het

ARAA 1.01.45 inv. nr. 262, map 1700, strafdossier Van der Borchen.
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vonniss niet gesproken van twee jaar gevangenisstraf voor het slaan met de stok.
Evenminn werd het trekken van de degen door beide officieren en het uitvechten
vann het duel volgens artikel VIII van dit plakkaat vergolden met twee
doodvonnissenn "zonder genade" en confiscatie van alle goederen. Wat het
laatstee betreft mag men aannemen dat het spontaan trekken van de zijdgeweren
(degens)) nog werd beschouwd als een uit woede ontstane vechtpartij; van een
duell zou dan sprake zijn, wanneer er secondanten, getuigen en een uitdaging
tott het tweegevecht aan te pas kwamen, waarbij volgens artikel VIII uit deze
ordonnantiee de doodstraf voor alle deelnemers moest worden uitgesproken.
Dezee veronderstelling vindt steun in het feit dat we in een ander vonnis lezen,
datt een luitenant Hitzakker in 1711 door de Hoge Krijgsraad wegens "injuriën"
(verwondingen)) bij een tweegevecht werd veroordeeld tot schadeloosstelling en
"volgenss het plakkaat tegen duellen" werd geschorst uit zijn functie voor de tijd
vann zes maanden en zolang bij de provoost moest verblijven tot alles was betaald.1044 Van zijn opponent werd niet gerept. Dit vonnis is wel overeenkomstigg het gestelde in artikel II van dit plakkaat. Het is echter ook mogelijk dat
eenn krijgsraad, geconfronteerd met een gewapend treffen, bij het vaststellen van
dee strafmaat afweek van de wettelijke voorschriften.
Veell door drank veroorzaakte ruzies liepen uit op vechtpartijen. De man die
alss eerste met zijn wapen de ander verwondde, liep kans om als schuldige te
wordenn aangeklaagd. Van de naleving van de zo keurig opgestelde regeling,
volgenss welke getuigen van ruzies en vechtpartijen zich onverwijld naar de
justitiee moesten reppen om daarvan aangifte te doen, is niets te vinden. Zo
werdd de soldaat Matthijs Pieters in de herberg waarin hij zijn kwartier had, bij
eenn ruzie uitgescholden. Nadat de vechtenden door omstanders gescheiden
waren,, werd het gevecht buiten in een duel voortgezet, waarbij Pieters zijn
opponentt in het been stak. De auditeur eiste de doodstraf of een zodanige
anderee straf als de krijgsraad beliefde op te leggen. In de sententie werd
volstaann met het routine-recept en Pieters werd veroordeeld om door de cordonss van het gehele garnizoen ter discretie van commissarissen te worden
gejaagd,, twee achtereenvolgende dagen. Daarna werd hij na betaling van kosten
enn misen weggejaagd.105 Van degene die had gescholden geen spoor.
Evenminn van de getuigen-kroegklanten, die zich dus niet allemaal braaf bij het
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gerechtt hebben staan te verdringen om hun getuigenis te doen registreren, zoals
wass voorgeschreven. Ook in een identieke zaak in 1770, waar alleen door een
klarinettistt het zijdgeweer getrokken was, zonder dat daarmee schade was
aangericht,, werd eenzelfde straf geëist. Ook hier ontzegde de krijgsraad met
meerderheidd van stemmen de auditeur-militair "zynen eisch" en vond hij een
bestraffingg met spitsroeden wel voldoende.106
Drankgebruikk bleef niet beperkt tot het nuttigen van zoopjes in de
kroeg.. In 1735 veroordeelde de krijgsraad van Den Briel een korporaal en een
soldaatt tot een reprimande plus respectievelijk vier en acht dagen in het provoosthuis.. Er was ruzie ontstaan tijdens het kaartspel in het onderkomen van
dee hoofdwacht, de zogenoemde kortegaard.107 Daarbij had soldaat Hermani
mett zijn bajonet gedreigd en was het tot een mishandeling gekomen. Ook hier
wass jenevergebruik oorzaak van de gewelddadigheid, en nog wel op wacht.108
Geweldplegingg jegens de burgerij kwam ook voor. Soldaat Verburgt
misdroegg zich in 1741 bij bakker Berents in Grave,"seggende tegens Maria
Berentss daar is een seste halft, waar op sij gerepliceert hebbende dat het nog
eenn stuyver meer was". Waarop Verburgt haar voor een canaille uitschold en
mett het plat van zijn sabel twee slagen gaf. Daarna gaf hij nog een houw op
dee rechter arm van Antoinette Berents, huisvrouw van blikslager Ignolland.
Publiekk geweld dus. De auditeur vorderde straf in goede justitie en naar
exigentiee van zaken. De krijgsraad besloot eenparig dat het geconfesseerde
moestt worden gestraft door de beklaagde zes maal op en neer door driehonderd
mann met spitsgarden te leiden en door de stokkeknegt te laten wegjagen; met
betalingg van de kosten.109
Somss wordt de nieuwsgierigheid wel erg geprikkeld bij het lezen van een
strafdossierr en is het jammer dat het hele verhaal niet in extenso in de
processen-verbaall te vinden is. Het blijft dus bij gissen naar de reden van een
uitzonderlijkk milde straf. Soldaat Hendrik Schekket passeerde de plaats waar
tussenn Engelse, Hannoverse en Hollandse soldaten rumoer was ontstaan.
DaarbijDaarbij is het wel zeker dat dit rumoer niet uitsluitend met de mond is
gemaakt,, maar dat daar een flinke robber werd gevochten. Schekket nam, zijn
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wandelingg onderbrekend, met andere vechtersbazen een van de Hannoveranen
onderr handen op een manier "of ze [Schekket en zijn makkers] hem wilde
vermoorden",, zoals het dossier deze strafoefening aangeeft. Uit het verhoor
blijktt dit ingrijpen echter een wraakoefening van de beklaagde Schekket te zijn
geweestt voor eerder aan hem gepleegd Hannoveriaans geweld. De straf voor
Schekketss daad was uitzonderlijk mild, om niet te zeggen onbegrijpelijk laag:
mett een veroordeling tot vier dagen arrest bij de provoost werd op 21 februari
17477 de zaak afgedaan!110
Dee in het oorlogsjaar 1711 wegens "injuriën" toegebracht tijdens een
duell veroordeelde luitenant Hitzakker moest, zoals al vermeld, het slachtoffer
schadelooss stellen volgens het plakkaat over duelleren en werd zes maanden
zonderr gage bij de provoost-generaal in arrest gesteld. Ook hier gold, dat
delinquerendee officieren heel dikwijls financieel werden aangesproken en met
eenn soms langdurige detentie werden gecorrigeerd. Of, zoals Van Hasselt het
plastischh uitdrukte: officieren boeten met geld, soldaten met hun rug.111 Uit
dee bovengenoemde sententies is gemakkelijk af te leiden, dat het plakkaat over
duellenn en krakelen niet volgens de letter werd toegepast,

V.2.5.. Straatschenderij en vandalisme
Straatschenderijj en vandalisme werden over het algemeen door de straffende
handd (met takkenbos, cordon of stiegriem) van de troep gecorrigeerd. Ook hier
werdd het bedrijven van dit soort wandaden gewoonlijk ingeluid of begeleid met
hett lichtzinnig gebruik van alcoholica. Een kroegentocht met straatschenderij
vann drie soldaten leverde het bataljon Hollandse Gardes te Voet in Den Haag
weerr een hoop werk op; het drietal werd twee dagen ter discretie van
commissarissenn door het bataljon gejaagd, nadat het hiertoe was veroordeeld
doorr de regimentskrijgsraad.112 Nachtelijke dronkenschap veroorzaakte niet
alleenn agressie, maar klaarblijkelijk ook honger. In 1739 veroorzaakten vijf
soldatenn van het garnizoen Grave schrik en ontsteltenis bij bakker Berents
(dezelfdee van de mishandeling van zijn vrouw later in 1741) in de Hoogstraat.
Zijj maakten zich niet alleen schuldig aan vandalisme, maar stalen ook brood.
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Hett delict vond om elf uur 's avonds plaats, dus lang na taptoe, het trompetenn trommelsignaal waarna de soldaat zich in zijn kwartier behoorde te bevinden.1133 De auditeur eiste dat de krijgsraad de vijf schuldigen zou straffen "na
bevindingg en exigentie van saaken". De sententies van 16 en 17 januari 1739
voorr dit gekwalificeerde delict in vereniging, gepleegd op 11 januari daaraan
voorafgaand,, waren niet gelijkluidend, waarbij het ging om overtreding van het
verbodd na taptoe op straat te zijn, vandalisme en diefstal. De krijgsraad heeft
hierr klaarblijkelijk gemeend subtiele verschillen in de mate van schuld vast te
kunnenn stellen. Op welke manier die konden worden vastgesteld is niet te achterhalen,, maar uiteindelijk pakten de straffen aldus uit: Joseph Wijnants werd
doorr twee sergeanten twee dagen zesmaal heen en weer door tweehonderd manschappenn geleid en strengelijk met spitsgarden geslagen. Johannes Buysen werd
dee eerste dag zesmaal, de tweede dag viermaal heen en weer op dezelfde wijze
getuchtigd.. Wessel van Setten en Matthijs Jentes moesten een dag zes maal
heenn en weer, ook op dezelfde manier, en door hetzelfde aantal "deelnemers".
Jacobb Esters onderging de spitsgardenstraf ten slotte een dag vier maal heen en
weer.1144 Twee jaar later sloeg soldaat Slaafs de ruiten bij bakker Nyenburg,
ookk in Grave, aan diggelen; dit kostte de dader in 1741 een afstraffing door
tweehonderdvijftigg man met spitsgarden, zes maal op en neer.115 Bij het doornemenn van andere dossiers waarin van straatschenderij en/of vernieling sprake
is,, blijkt de straf door de rijen op meer of minder strenge wijze de standaardstraff te zijn geweest waarmee de krijgsraden de lagere rangen mores probeerdenn te leren.
Inn eerder gegeven voorbeelden is sprake van strenge straffen die door de Hoge
Krijgsraadd aan officieren werden opgelegd, wanneer de betreffende officier
strafrechtelijkk wel heel erg buiten de orde was geweest. Wanneer in zo'n geval
dee Hoge Krijgsraad geneigd was tot een voorbeeldige bestraffing, werd na
17488 in een aantal gevallen de straf door de stadhouder omgezet in een
lichtere. .
Eenn voorbeeld van zelfbeperking die de Hoge Krijgsraad zich soms in
strafzakenn tegen officieren heeft opgelegd, was het geding wegens verregaande
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straatschenderijj tegen een kapitein en een luitenant dat in 1750 voor de Hoge
Krijgsraadd werd gevoerd. Bij afwezigheid van de garnizoenscommandant te
Medemblikk nam de beklaagde kapitein Lutteken deze functie waar. Volgens het
vonniss had deze plaatsvervangende garnizoenscommandant een door drank
veroorzaaktee slechte conduite. De mantel der verantwoordelijkheid over een
heell garnizoen moet hem al te wijd om de schouders zijn gevallen, want de
manierr waarop hij zich misdroeg loog er niet om. Met een soldaat en een
pijper,, die in zijn opdracht na het slaan van de taptoe hun instrumenten
gebruiktenn om het drinken en dansen te begeleiden, had hij zich "geèncanailleerd",, zoals de klacht het noemde. Het 's nachts trommelen op straat had hij
niett belet, maar hij had het integendeel gelast "uit eene ongepermiteerde
vreugdee en daarmee de stad tot ontsteltenis gebracht". De in alcohol gedoopte
feestvreugdee werd verhoogd met het inslaan van enige ruiten. Aan dit
wangedragg had ook de tweede luitenant D'Arnaud deelgenomen. Nu kon het
'ss nachts trommelen worden opgevat als een alarmsignaal, dus, alles in
overwegingg nemend, hadden de beide officieren zich ernstig misdragen. Maar
dee sententie ging niet verder dan het geven van het te verwachten ontslag, met
daarbijj de verklaring dat zij inhabil waren om ooit nog het land te dienen, en
dee betaling van kosten, misen en proceskosten. Hiervoor moest zo lang bij de
provoostt worden gelogeerd op zes stuivers 's daags tot alles betaald was. Het
vonniss werd uitgesproken op 8 mei 1750 en geapprobeerd op 28 mei daaraanvolgend.. De straf werd pas ter executie gesteld op 14 juni 1750. nó
Dee rang van korporaal was te gering om de drager ervan te vrijwaren voor een
straff aan lijf of leven, na gepleegde ernstige nachtelijke wanordelijkheden.
Daarvann getuigt een rechtszaak voor de Hoge Krijgsraad in juni 1750: "De
fiscaall van de Generaliteit, eisscher in cas crimineel contra Andreas Schmitt,
korporaall in het Regiment Baaden Baaden, guarnizoen Gorinchem, 21 jaar",
gaff in zijn eis en conclusie te kennen, dat de beklaagde buiten pijn en banden
vann ijzer had bekend dat hij op 17 mei 1750 na een drinkgelag met kornuiten
'ss nachts in de stad met zwartgemaakte gezichten en verkleed de ruiten had
ingeslagenn van huizen van oppassers, "welker plicht het is, het verkorten van
'ss Lands gerechtigheeden te beletten". Ze waren van plan de oppassers "af te
slaan"" (een pak rammel te verkopen). Dit gedrag kon niet worden beschouwd
alss een eenvoudige wanordelijkheid of uit de hand gelopen vandalisme. De
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autoriteitt van de oppassers was geweld aangedaan. De beklaagde was de articulbrieff voorgelezen, waarin volgens de fiscaal te lezen stond dat "die geene,
diee des nachts in een Complot verzamelt, op de straaten omloopen, glazen inslaann off verdere diergelijke desordres aanvangen, off daar bij praesent zijn,
aann Lijff en Leeven gestraft worden". Dit was een vrijmoedige en onjuiste
weergavee van artikelen 3 en 31 van de articulbrief. De sententie van de Hoge
Krijgsraadd op 13 juni 1750 luidde, dat de beklaagde met de kogel zou worden
gestraft,, dat hij zijn goederen verbeurde, en dat de kosten en misen en proceskostenn voor zijn rekening kwamen. De approbatie volgde op 28 juni 1750 maar
dee straf werd gewijzigd, zodat Schmitt "scherpelijk [zou] worden gestraft met
dee cordons door het gansche regiment".117
Wanneerr we de hoeveelheden strafdossiers van de subalterne krijgsraden
vergelijkenn met de strafdossiers van de Hoge Krijgsraad in vredestijd, blijkt dat
strafzakenn van officieren voor een groot deel werden gevoerd voor de Hoge
Krijgsraad.. Dat moet te maken hebben gehad met de regel dat officieren door
hunn meerderen moesten worden berecht, en de Hoge Krijgsraad bestond uit
hogeree officieren. Zodra de Hoge Krijgsraad een eenvoudig soldaat teberechten
kreeg,, wist dit hoge college uitstekend met strenge, soms draconische straffen
omm te gaan. Maar in de sententies betreffende officieren overheerste een
strafcultuurr die door de beperktheid van het straffenarsenaal tegenwoordig redelijkk mild zou worden gevonden. Dat is de tijdgenoot van de Hoge Krijgsraad
waarschijnlijkk niet opgevallen. Hij heeft deze verschillen in behandeling tussen
officierenn en minderen als iets van alle tijden, als volkomen voor de hand
liggend,, kortom, als volkomen normaal ervaren. De Verlichtingsidee begon
weliswaarr te knagen aan de vanzelfsprekendheid van ongelijkheden, die als het
waree deel uitmaakten van een natuurlijke hiërarchie als afspiegeling van een
hogeree ordening,118 maar dat wil nog niet zeggen dat dit knagen ook al te
horenn was in de sociale strata waarin zich de militairen bevonden. Daarbij
moetenn ontslag en eerloosverklaring in de achttiende eeuw door een officier
mogelijkk als veel ernstiger zijn beschouwd dan wij nu kunnen inschatten. Het
zichh in zijn eer aangetast voelen, zijn eer verliezen, eerloos en infaam verklaardd worden, het zijn begripsomschrijvingen die telkens terugkeren in sententies,, reglementen en plakkaten. De zo uitdrukkelijk gegarandeerde genoegdoe-
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ningg voor ondergane belediging in het plakkaat tegen het duelleren en krakelen,
doorr het eisen van publiek op de knieën uitgesproken excuses, illustreert
duidelijkk dit in de achttiende eeuw aan het begrip eer toegekende gewicht. Het
illustreertt ook een geestelijke attitude, een mentaliteit, die voor de achttiendeeeuwerr herkenbaar was. Hoe moeilijk het ook is om hierover te kunnen oordelen,, men moet toch proberen in de huid van de achttiende-eeuwse mens te
kruipen,, om de verhoudingen in die tijd enigszins aan te voelen.

V.2.6.. Seksuele delicten
Sodomiee en stomme zonden (wederzijds tussen mannen bedreven masturbatie)
zijnn de handelingen die tegenwoordig homofiele contacten zouden worden
genoemd.. De achttiende eeuw heeft een opvallender vervolgingsbeleid ten
aanzienn van sodomieten vertoond dan de tijd daarvoor. Op de mogelijke oorzakenn daarvan zal hier niet nader worden ingegaan behoudens het navolgende.
Naa de arrestatie in het begin van de jaren dertig van de achttiende eeuw van
eenn man in Utrecht, werd een circuit van sodomieten ontdekt met vertakkingen
overr het gehele land. Sodomie kreeg daardoor plotseling veel meer aandacht,
enn dat veroorzaakte een veel strenger vervolgingsbeleid. Het begrip sodomie
correspondeertt overigens niet met het hedendaagse begrip homoseksualiteit. Het
laatstgenoemdee kan zowel op de neiging, het verlangen naar, als op het volvoerenn van "de daad" zelf slaan. Het achttiende-eeuwse justitiële apparaat verstondd onder sodomie uitsluitend de daad van het anale contact zelf en stelde
daaropp de doodstraf als vergelding.119 Dat wil niet zeggen dat de overheid
geenn bezwaar had tegen andere homo-erotische handelingen, maar die werden
mett een minder strenge straf bedreigd, hoewel we ons daarover nu ook niet een
all te milde voorstelling moeten maken.
Dee militaire strafrechtspleging had ook in de articulbrief een
rechtsgrondd om tot vervolging van ongewenst seksueel gedrag te kunnen overgaan.. In artikel 3 werden "onnatuerlijcke misbruycken" naar de tekst van 1590
"metterr doot gestraft". Feltmann preciseerde in zijn Aenmerkingen deze vage
delictsomschrijvingg en de daarop gestelde doodstraf door te zeggen dat "so-
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domiee en stomme zonden"120 met de vuurdood moesten worden gestraft. Hij
verweess daarbij abusievelijk naar het bijbelgedeelte Romeinen 1 vers 26. Na
17055 werd het delict gestraft "aan lijf of leven na exigentie van saeken". In de
verzamelingg militaire strafdossiers vóór 1813 van Brielle, 's-Gravenhage en
Hellevoetsluis,, noch in de collecties Sorgen en Ragay is ook maar één dossier
overr homofiel gedrag te vinden. Een literatuurbron noemt wel een paar zaken
waarbijj militairen waren betrokken.121 Voor het Hof van Holland stonden
tijdenss de grote sodomietenvervolgingen twee officieren, een vaandrig en een
luitenant,, terecht op verdenking van sodomie. Een derde rechtszaak werd voor
hetzelfdee gerecht gevoerd tegen een militair van lagere rang van een garderegiment.. Diederiks, aan wie ik deze gegevens ontleen, heeft niet vermeld
watt de opgelegde straf is geweest. Uit zijn onderzoek trekt hij de conclusie dat
relatieff weinig militairen voor zedelijkheidsdelicten werden berecht. Over een
periodee van dertig jaar vond hij zeven zaken, waarvan vier overspel betroffen
enn drie sodomie. Uit dit schaarse materiaal kunnen we alleen maar leren dat
sodomiee wel als strafbaar werd beschouwd en tot veroordeling kon leiden. De
genoemdee sodomiedelicten werden behandeld voor een niet-militaire rechtbank.
Niett onmogelijk is, dat een niet-militair als partner in dit vergrijp daarvan de
oorzaakk is geweest.

V.2.7.. Militaire delicten
Burgerss konden in veel opzichten gaan en staan waar ze wilden, in tegenstelling
tott hun militaire stadgenoten, voor wie beperkingen golden waaraan de burgerij
helemaall geen boodschap had. Vooral het dagelijks leven van lagere militairen
wass onderhevig aan veel meer beperkingen dan dat van een burger. Alleen al
hett gebod tot gehoorzaamheid aan elke militaire superieur en de onderworpenheidd als ziel van de militaire tucht, zoals die in verscheidene artikelen en
reglementenn herkenbaar was gemaakt, beperkte de bewegings- en handelingsvrijheidd van militair personeel niet onaanzienlijk. Aan deze beperkingen waren
reedss de Romeinse soldaten, ook in tegenstelling tot de Romeinse burgerij,
onderworpen:: "Der Kreis der nach Kriegsrecht strafbaren Delicte deckt sich
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allerdingss zum Theil mit den Staatsverbrechen überhaupt, und Meuterei fallt
gleichmassigg unter beide Systeme, aber der Ungehorsam gegen den magistratischenn Befehl den das Strafrecht nicht unter die Verbrechen stellt, steht im
Kriegsrechtt in der ersten Reihe derselben."122 Elke geregelde legermacht
heeftt zich gedwongen gezien op dezelfde wijze tegen ongehoorzaamheid van
hett militaire personeel op te treden.
Dee subalterne krijgsraden hielden zich voornamelijk bezig met het
lageree personeel inclusief de subalterne officieren. De indruk dat de Hoge
Krijgsraadd officieren die daar terechtstonden, soms leek te sauveren is niet te
herkennenn in de oorspronkelijke sententie in de strafzaak voor de Hoge
Krijgsraadd tegen kapitein Adam van Eyck, die in april 1747 in Sluis, ZeeuwsVlaanderen,, in garnizoen lag. De stad werd door Franse troepen belegerd.
Toenn een aanval werd ingezet, vluchtte de kapitein voor zijn wegrennende
troepenn uit. Het duurde nog tot 22 juli 1750 voordat de beklaagde schuldig
werdd bevonden aan lafheid voor de vijand en "verregaande gereïtereerde
lacheteiten",, zeg maar herhaalde nalatigheid en verzuim.123 Men hoeft er de
articulbrieff niet op na te slaan om te weten dat lafheid voor de vijand in
oorlogssituatiess slechts op één wijze behoort te worden gestraft. De Hoge
Krijgsraadd deed uitspraak nadat na "pijn en banden van ijzer" een bekentenis
werdd verkregen, een zeldzame opmerking in de gevonden vonnisprotocollen
betreffendee officieren, wat er dus op wijst dat de beklaagde het delict eerst
hardnekkigg ontkende. De beklaagde zou worden gecasseerd, voor het front van
dee troep zou zijn degen worden gebroken, hij zou met het zwaard ter dood
wordenn gebracht en zijn goederen werden verbeurd verklaard. De approbatie
kwam,, mede door het overlijden van de stadhouder, pas zestien maanden later,
ondertekendd door gouvernante Anna, die de straf op 18 november 1751
wijzigde.. Het ontslag uit de dienst werd gehandhaafd en de veroordeelde werd
inhabill verklaard het land nog ooit te dienen. De rest van de straf werd
kwijtgescholden.. Weliswaar had de kapitein nogal langdurig gevangen gezeten
—— de strafw ijzig ing werd gepronuncieerd op 23 november 1751 — maar hij
liett er het leven niet bij, hetgeen in het licht van het gepleegde misdrijf een
opluchtingg moet zijn geweest. Hierbij moet nadrukkelijk worden aangetekend,
datt dezelfde Hoge Krijgsraad die de beklaagde tot de doodstraf veroordeelde,
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dee adviserende instantie is geweest waartoe de regentesse zich had gewend toen
dee approbatie moest worden verleend.

V.2.8.. Kleine militaire delicten
Eenn in onze ogen vergeeflijke militaire misstap was het zonder permissie van
dee commandant huwen. De materie van militaire huwelijken was geregeld in
hett "Echtreglement" van 18 maart 1656 en gold voor alle militairen, officieren
enn minderen van het garnizoen.124 Door de overtreding van deze verordening
werdd de eerbaarheid in ieder geval geen geweld aangedaan en dat moest als
verheugendee verontschuldiging toch wel meetellen bij de straftoemeting, "want
hett is beter te trouwen dan te branden van begeerte".125 Maar daar bleken de
krijgsradenn toch anders over te denken. Gezien de huisvestingsconsequenties
hieldenn zij zich aan een streng ontmoedigingsbeleid.126 Een willekeurige
sententiee terzake toont aan dat de legerleiding overtreding van het Echtreglementt niet schouderophalend over zijn kant liet gaan. De soldaat Arent Nannes
hadd het bestaan om op liefdes lichte voeten tijdens een verlof in Groningen te
trouwenn zonder bij de ondertrouw bekendgemaakt te hebben dat hij militair
was,, en een geschreven toestemming van zijn commandant over te leggen. Hij
"geeftt bij zijn verhoor voor", dat hij bij zijn aanneming toestemming bedongen
hadd te trouwen. Aan zijn verklaring werd op dit punt dus geen geloof gehecht.
"Hijj had nog een briefje geschreven aan het Regiment maar geen antwoord
gehad".. Die bewering maakte evenmin indruk. De uitspraak op 4 maart 1756
luidde:: door de garnizoensparade viermaal op en vier maal neder strengelijk
mett spitsgarden te worden gestraft; met betaling van kosten en misen.127
Nuu moet in verband met de toestemming van de commandant tot het
aangaann van een huwelijk op deze plaats worden ingegaan op artikel 39 van het
Echtreglement.. Hoewel uit de strafdossiers blijkt, dat de praktijk de commandantt een toestemmings- (en dus weigerings-)bevoegdheid had gegeven, was
dezee bevoegdheid niet uit artikel 39 af te lezen. In een brief van de fiscaal
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Tullinghh aan Oranje128 schrijft deze in 1780, naar aanleiding van een
strafzaakk over een soldatenhuwelijk, dat in artikel 39 van het Echtreglement
vann 1656 niet sprake is van consent geven door de kapiteins, maar alleen is
gestatueerdd dat militairen die willen trouwen bij de huwelijksvoltrekking dienen
meee te brengen een "blijk" van hun officieren dat ze eerlijk zijn, en niet
ondertrouwd,, of gehuwd, ter voorkoming van onwettige huwelijken. De fiscaal
hadd hier natuurlijk gelijk. De praktijk had artikel 39 echter al lang ingehaald
enn vervormd tot het geven of kunnen weigeren van toestemming, en in geen
enkell gevonden strafdossier wordt de in zwang zijnde interpretatie van het
betreffendee artikel bestreden, behalve dan door Tullingh in 1780; dit naar
aanleidingg van de aanklacht tegen tamboer Groenevelt, die trouwbeloften had
gedaann en daarop een voorschotje had genomen, want de dame was inmiddels
zwanger.. Vandaar zijn huwelijk, gesloten zonder voorkennis van zijn
commandant.. De fiscaal Tullingh hield zelfs nog een pleidooi voor de
beklaagde,, waarop veroordeling volgde tot één dag spitsroeden. De approbatie
volgdee op 13 maart 1780.129
Minderr dan één dag spitsroeden lopen en enige malen op en neer door
dee rijen soldaten worden gejaagd (en geroffeld) werd niet opgelegd en twee
dagenn was ook geen uitzondering. Daarna volgde in de regel verwijdering uit
dee dienst, want de huisvestingsmogelijkheid was gewoonlijk niet berekend op
hett absorberen van de aanwas. Een enkele keer werd bij de approbatie door de
stadhouderr de mogelijkheid opengelaten om óf een paspoort te verstrekken130,
óff de gehuwde delinquent bij de troep te handhaven.131 Deze laatste optie was
alleenn reëel, wanneer alsnog woonruimte ter beschikking kon worden gesteld.
Ditt delict van "onbevoegd" huwen werd echter niet zeer frequent gepleegd, al
moett er in Hellevoetsluis in 1782 iets bijzonders aan de hand zijn geweest.
Woonruimtee beschikbaar? In juli werd één- en in augustus tweemaal een vonnis
gewezenn tegen onbevoegd gehuwde militairen. In twee van de drie gevallen
wass de uitspraak: een dag spitsroeden, devaliseren en wegjagen. De wijzigingenn vanuit Den Haag waren voor de eerste twee óók van gelijke inhoud: een
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dagg spitsroeden, een paspoort verstrekken of toestemming verlenen om bij het
regimentt te blijven. De derde kreeg een dag extra spitsroeden lopen. Maar hij
wass onder valse naam en in burger getrouwd. Ook zijn devalisatie en ontslag
werdd op dezelfde wijze ongedaan gemaakt met als optie voor zijn commandant
omm hem te handhaven of hem een paspoort te verstrekken.132 Vooral valt het
niet-permanentee karakter van de krijgsraadsamenstelling in augustus op:
ofschoonn de vonnissen werden geveld op respectievelijk 8, 12 en 26 augustus,
wass de samenstelling van de krijgsraad, inclusief de persoon van de president,
geheell verschillend.
Vrijgezellenofficierenn die in de Generaliteitslanden of in de barrièrestedenn in garnizoen lagen, liepen natuurlijk de meeste kans een Roomse dame
tegenn het lijf te lopen. Een huwelijk daarmee was echter verboden volgens een
resolutiee van de Staten-Generaal van 3 maart 1738,,33 tenzij de dame alsnog
haarr paapse afgoderij inruilde voor een religieus belijden naar protestantse snit,
bijj voorkeur de calvinistische. De vaandrig Carl Guade, in garnizoen te
Maastricht,, overtrad dit vtrbod op het religieus gemengd huwen, op grond van
dee door zijn bruid gegeven verzekering dat zij de lutherse leer zou omhelzen.
Niett alleen verbood haar moeder echter deze overstap, ook de lutherse
schoonmoederr in Duitsland ontraadde haar zoon ten sterkste om zijn bruid deze
conversiee op te dringen. Dus liet hij haar maar in de schoot der Moederkerk
enn werd hij vervolgens door de Hoge Krijgsraad ontslagen "van zijn charge",
datt wil dus zeggen, uit de militaire dienst. Aan de rechtszitting was geen arrest
bijj de provoost-generaal voorafgegaan. De Hoge Krijgsraad liet overigens niet
naa de goede conduite van deze vaandrig te roemen, waarmee die raad impliciet
zijnn spijt betuigde over de onvermijdelijkheid van dit ontslag.134

V.2,9.. Insubordinatie
Hett lijdt geen twijfel dat geringe overtredingen krijgstuchtelijk zijn afgedaan.
Daarvoorr was het (hierboven reeds in § IV.2 genoemde, en hieronder als bijlagee III afgedrukte) reglement op vergrijpen van geringe importantie (1687)
immerss ontworpen. Enig recalcitrant gedrag kon door de compagniescomman-
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dantt zelf worden gestraft met een strafwacht, een paar stokslagen of het zitten
opp het houten paard,135 waarmee de rechtsgang niet alleen werd versneld,
maarr het gevolg van een op een lichtzinnig ogenblik begane ongedisciplineerde
misstapp tot een genuanceerder proportie kon worden teruggebracht. Bij
oneerbiedigg gedrag jegens een meerdere kon echter een grens worden
overschredenn die tot ernstiger repercussies leidde. Zo moest ernstige insubordinatie,, die bovendien voor het front van de troep of in het bijzijn van anderen
werdd gepleegd, als gezagsbedreigend natuurlijk streng worden aangepakt. En
datt gebeurde dan ook. Het was vanzelfsprekend dat een officier op een wijze
werdd gecorrigeerd die met zijn stand in overeenstemming was. Bij het opleggen
vann straf aan officieren was het gebruikelijk om een spijtbetuiging te doen
uitspreken,, meestal in bijzijn van een paar leden van de krijgsraad.136
Wee zullen zien dat de meeste door het lagere personeel begane zuiver
militairee delicten niet op het schavot werden afgerekend, maar op de eveneens
puurr militaire wijze van afstraffing door de rijen van de troep, met een gang
doorr de cordons, de stiegriemen of spitsgarden, in wisselende intensiteit en
somss met een bijkomende straf, zoals ontslag. Dit geldt ook voor het delict van
insubordinatie.. Ook hier werd veroordeeld tot militaire straffen, waarbij de
straff grosso modo strenger uitpakte naarmate de ongehoorzaamheid flagranter
wass geweest. Maar er waren uitzonderingen.
Dee "seer dronken" grenadier Weggelaar verweet zijn kapitein woordbreuk,, omdat deze zijn belofte van toekenning van verlof niet had gehouden.
Ditt voorval had plaats op een schip voor Raamsdonkveer. De omstanders aan
boordd hoefden niets te missen van de ongetwijfeld opgewonden woordenwisseling.. Het wekt dus geen verbazing, dat de grenadier zes maal op en neer door
honderdzestigg man geleid werd en daarna eerloos weggejaagd.137 Een maand
laterr werd soldaat Jurgen Geist in dezelfde garnizoensstad Grave zes maal op
enn zes maal neer langs tweehonderd man geranseld en verbannen uit de
Generaliteit.. Geist was dronken op de exercitie verschenen, waarna hem werd
gelastt uit het gelid te treden en zijn wapens af te geven. Hij wierp daarop zijn
vuurwapenn met zoveel geweld tegen de grond, dat de kolf afbrak. Ook zijn
sabell smeet hij neer, en dit ten overstaan van het hele bataljon. Een verbolgen
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krijgsraadd oordeelde ook hier, dat dit gedrag "op 't swaerste en rigoureuste
gestraft"" diende te worden.138 De regentesse approbeerde in 1755 beide
sententiess zonder wijziging. Een sterk daarvan afwijkende straf werd door een
krijgsraadd in dezelfde stad opgelegd aan de grenadier Severink, die we in §
V.l.55 tegenkwamen. Hij werd slechts tot detentie en niet tot een lijfstraf
veroordeeldd na in dronkenschap insubordinatie te hebben gepleegd, ook aan
boordd van een schip voor Raamsdonkveer, in hetzelfde jaar.139
Dee articulbrief bevat ook een aantal waarschuwingen tegen het ondermijnen van
hett gezag en de reputatie van de overheid. Volgens artikel 9 werden degenen
diee "quaet spreken sullen vande Staten Generael, ofte particulier de Raden van
State,, ofte andere Overigheyt, ofte [degene] die yet sal seggen in spijt of spot
vandee selve aen lijf ende leven sonder genade gestraft". Nu is niet gebleken dat
ditt artikel een dijkbreuk van dagelijkse zonden op dit gebied heeft moeten
tegenhouden.. Maar gebrek aan respect voor de overheid kwam wel eens voor.
Eenn wachtmeester van de dragonders, die in 1750 de schout te Rijswijk had
betichtt van fraude met inkwartieringsgelden, werd in hoger beroep, dat hij zelf
hadd aangetekend, voor de Hoge Krijgsraad veroordeeld om voor het front van
dee Garde Dragonders blootshoofds op zijn knieën van harte gevoeld leed te
betuigenn over zijn "atrocelycke injurien jegens de schout en Regering". Vervolgenss moest hij blootshoofds vergiffenis afbidden in de vergadering van
schoutt en schepenen. Hij verloor ook zijn rang van wachtmeester en moest de
kostenn en misen van de rechtszaak betalen. Hij bleef in arrest a vier stuivers
perr dag tot de kosten waren afbetaald.140
Ookk een strafzaak in 's-Gravenhage in 1784 lijkt illustratief voor de
gevoeligheidd waarmee autoriteiten konden reageren op de vermeende ondermijningg van hun positie. De gardesoldaat Wegman van de Hollandse Gardes te
Voett hield met een compaan in augustus 1784 de wacht voor het paleis van
Willemm V. Enige vrouwen informeerden of stadhouder Willem nog naar buiten
zouu komen voor een rijtoer, en Wegman, ook niet afkerig van enig jolijt, of
watt daarvoor moest doorgaan, fantaseerde er lustig op los, "dat nog gisteren
Willemm zich minzaam had onderhouden met Kaat Mossel en deze vier dukaten
hadd toegeworpen". De gemeenzame kout tussen Willem en het vrouwmens

RAA Noord-Brabant, 013.01 inv. nr. 68, strafdossier Jurgen Geist.
RAA Noord-Brabant, 013.01 inv. nr. 68, strafdossier Severink.
ARAA 1.01.45 inv. nr. 287 II, strafdossier Ziehl.
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heettee te zijn gevoerd vanuit het venster van het paleis. Hoewel in het
strafdossierr niet is vastgelegd dat door de loslippig fantaserende gardesoldaat
eenn wulps verband tussen de stadhouder en zijn Rotterdamse Oranje-fan werd
gelegd,, mogen we dit wel opmaken uit de delictsomschrijving: "laesive
discoursenn ten nadele van Zijne Hoogheid"; vunze praatjes dus. Het gesprek
werdd gehoord en de krijgsraad van het garderegiment kreeg het er maar druk
mee.1411 De vrouwen werden opgespoord in Rotterdam, Enkhuizen en Hoorn
enn zij werden verhoord; de verhoorprotocollen werden opgestuurd naar 'sGravenhage.. De met Wegman op wacht staande collega beleefde ook nog enige
benardee momenten toen hij mede beschuldigd, maar uiteindelijk vrijgesproken
werd.. Zelfs verscheen over deze gehele affaire een kwartkolom in de Leidsche
Courant,Courant, met allerlei journalistieke slagen om de arm, om niet ook in de
problemenn te komen uiteraard.142 De aanstichter van dit circus werd in
augustuss 1784 veroordeeld om door het gehele bataljon met spitsroeden ter
discretiee van commissarissen te worden geslagen — dat werd vijf maal op en
neerr — en kreeg zijn ontslagbrief.143 In zo'n brief werd de ontslagreden en
dee veroordeling van de houder vermeld, dus dat was geen aanbeveling bij een
volgendee sollicitatie in 's Lands dienst. Daarom dienden de vader en de broer
vann de veroordeelde een verzoek in om de ontslagbrief te vervangen door een
militairr paspoort, waarmee het beroepsperspectief van hun loslippig familielid
aanzienlijkk werd verruimd. Op deze bede werd door de stadhouder twee maandenn na de oorspronkelijke sententie gratie voor de rigueur van justitie verleend.
Hett werd spitsroeden en een paspoort.

V.2.10.. Onwettig ronselen
Dee articulbrief legde in artikel 17 vast, hoe tegen het debaucheren van
soldatenvolkk moest worden opgetreden. "Alle Capiteynen of commanderende
Officierenn die eenige Soldaten aennemen sullen sonder wettelyck verlof van
haerr voorgaende Capiteyn, sullen met infamie gecasseert werden, en die geene
diee eenige Soldaten debaucheren, of doen debaucheren, ende in hare Compagniee engageren, sullen met 'er doodt gestraft werden." Dat sloeg natuurlijk op
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hett onderling aftroggelen van militair personeel. Een dergelijke strafzaak is niet
inn de dossiers aangetroffen. Of de officieren zich in dit opzicht vlekkeloos
hebbenn gedragen mag toch worden betwijfeld, want er zijn een paar gevallen
geregistreerdd waarbij zij zich van burgers bedienden, en ver buiten hun
landsgrenzenn om zelf buiten schot te kunnen blijven. Tussen de dossiers van
dee Hoge Krijgsraad is de sententie te vinden van een in november 1750 gearresteerdee burger, die zich op strafbare wijze in het militaire milieu had genesteldd in de hoop op enig financieel profijt. Charles Du Val poogde militair personeell te ronselen voor een rondtrekkende wervende luitenant en een hem vergezellendee sergeant, beiden van een vreemde mogendheid. De politieke correctheidd van die dagen heeft wellicht verhinderd dat het dossier de vreemde mogendheidd met name noemde. Steeds werd versluierend de "vreemde mogendheid"" met niet meer dan die woorden aangeduid. De betreffende vreemde luitenantt drong telkens aan op het ronselen van grote kerels, "ongeveer van zijn
eigenn lengte". De bekentenis van de gearresteerde Charles Du Val werd in de
raadszaall herhaald buiten pijn en banden van ijzer. De strop werd door de
stadhouderr veranderd in vier jaren ad opera publica. Anders dan gebruikelijk
werdd in de sententie deze keer ook aangegeven in welke inrichting hij zijn straf
moestt boeten, namelijk het gevang in Breda, en wel zoals voorgeschreven in
hett reglement "tot bewaaringe en behandelinge van de deserteurs" van 10 april
1749,, waarin het strafregime van de tot de kruiwagen veroordeelden was vastgelegd.. Na het einde van deze straftijd zou levenslange verbanning uit alle
provinciess en de Generaliteit volgen.144
Inn de paragraaf "Poging" (§ V.2.14), aan het slot van dit hoofdstuk,
komtt de 42-jarige Grietje Tonnis uit Jemgum (lemmingen) in Oost-Friesland
terr sprake, die zich had laten gebruiken door een eenheid van het Pruisische
legerr om Staatse soldaten aan te zetten tot desertie en overlopen. Aan twee
soldatenn bood zij acht dukaten handgeld en een Pruisische pardonbrief. Ook
hierr blijkt het gebruiken van burgers door officieren van over de grens om hun
troepp aan te vullen. Of Grietje vóór deze mislukte poging nog een of meerdere
strafbaree successen heeft behaald, is niet meer te traceren.
Inn de nimmer aflatende zoektocht naar nieuwe recruten werden ook de
manschappenn ingeschakeld, die voor het aanbrengen van een kandidaat-soldenierr de kosten vergoed kregen en daarnaast een geldelijke beloning en enig
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verlof.. De verleiding bleek wel eens te groot om een ergens anders weggejaagdee soldaat in de aanbieding te doen. Voor dit delict, het verzwijgen van de
eerlozee status van de kandidaat-militair, werd, zoals mag worden verwacht, de
overijverigee soldaat-aanbrenger met spitsroeden gestraft.

V.2.11.. Verlaten van de wachtpost
Eenn ook nogal eens voorkomend en heel wat ernstiger delict, ook uit zuiver
militairr oogpunt gezien, was het verlaten van de wachtpost. Dat zou volgens
artikell 28 van de articulbrief van 1705 "met de doodt gestraft worden, sonder
genade".. De soldaat die op zijn wachtpost lag te slapen moest volgens artikel
277 "aen het leven sonder eenige genade gestraft werden". Dronken zijn op
wachtt betekende volgens artikel 66 "aen lijf of leven" gestraft worden.
Omm te illustreren hoe de afhandeling van dit soort delicten in haar werk
ging,, is ook hier een aantal voorbeelden het beste hulpmiddel. Pierre Goulard,
eenn kwartiermeester, had zijn controlerende taak verwaarloosd. In plaats van
dee tweede ronde te doen — en daarbij de afwezigheid van drie dragonders en
eenn vice-korporaal te bemerken — was hij in slaap gevallen. De eis van de
auditeurr werd door de krijgsraad overgenomen en de schuldige werd op 13
novemberr 1775 veroordeeld tot de kogel. Gelukkig werd bij de approbatie de
straff gematigd en moest Goulard vijf maanden als dragonder dienen terwijl het
surpluss van zijn tractement zou worden uitbetaald aan zijn remplacant.145 De
betreffendee vice-korporaal, die zijn wacht verlaten had en later met de drie
soldatenn werd teruggevonden in een kroeg, had daar bovendien gevochten en
iemandd licht verwond. Ook zijn vonnis tot de kogel werd omgezet. Hij werd
eenn dag strengelijk met "stiegriemen" gestraft ter discretie van commissarissen.1466 Een geval van dronkenschap op wacht en het verlaten van de wachtpostt werd in Grave in 1741 afgedaan met spitsroeden langs tweehonderdvijftig
man,, viermaal op en neer.147 Een Haags vonnis over twee soldaten in 1766
iss opmerkelijk, omdat het hier het verlaten van de wacht betrof met een
daaropvolgendee visite in burgerkleren aan Delft en een kroegbezoek aldaar, dat
zichh kenmerkte door de hoge staat van laveloosheid waarin dit tweetal werd
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teruggevonden.. Drie delicten dus, waarvan er twee in de articulbrief met de
doodd werden bedreigd, te weten het verlaten van de wacht en het verlaten van
hett garnizoen, in burgerkleren nog wel. Het derde delict, openbare dronkenschap,, werd verondersteld strafverzwarend te zijn. De beide soldaten werden
veroordeeldd tot ontslag — eerloos en infaam weggejaagd — voorafgegaan door
tweee dagen spitsroeden door driehonderd man, vier maal op en neer. Gezien
dee cumulatie van delicten viel het dus nogal mee, al mogen we de omvang van
dezee afstraffing met spitsroeden niet bagatelliseren.148 Voor absentie tijdens
dee wacht, verzuim van het doen van de ronde en het in plaats daarvan in beschonkenn staat bezoeken van een verdacht vrouwspersoon, bij wie hij de inboedell dreigde te vernielen, werd de korporaal Grol, vader van twee kinderen,
veroordeeldd om gearquebuseerd te worden. Na anderhalve maand voorlopige
detentiee werd bij de approbatie van dit Utrechtse vonnis van mei 1775 de straf
doorr de stadhouder omgezet in strenge bestraffing met spitsroeden ter discretie
vann commissarissen en een ontslagbrief van het regiment.149
Dee luitenant Turnhout nam er als wachtcommandant in Hellevoetsluis
eenn keer zijn gemak van en liet de ronde door een sergeant doen. Dit werd
hemm aangerekend, omdat hij bovendien wist dat er bij de herberg De Eendragt
"problemen"" waren en daar de ruiten waren ingeslagen. Maar dat waren niet
dee enige klachten waarvoor hij op 18 januari 1745 terechtstond. De hospes De
Boeij,, die in De Eendragt woonde, was na zijn aanhouding later door Turnhout
zonderr toestemming van de commandant uit zijn arrest ontslagen en bovendien
warenn al deze incidenten niet in een rapport aan de garnizoenscommandant
gemeld.. Door dit verzuim was de normale loop van de justitie belemmerd. De
auditeurr had in zijn conclusie van eis gesteld, zoals het later ook in de sententie
werdd vastgelegd, dat Turnhout de feiten had bekend, en geëist dat Turnhout
aann den lijve zou worden gestraft, met betaling van de kosten, "of tot andere
straffe".. Dus hier werd de mogelijkheid geboden een officier lijfstraf op te
leggen.. De krijgsraad ging daar niet op in en veroordeelde Turnhout op 2 februarii 1745 om drie weken "te werden gelogeert in de Provoost". De krijgsraadd oordeelde dat van een strafbaar feit sprake was geweest, de auditeur had
artikell 26 van de articulbrief aangevoerd als grondslag van de strafbaarheid:
"Diee sijn Wacht of eenigen dienst hem bevoolen, sal versuymen, sal aen lijf of
levenn gestraft werden." Op 3 februari 1745 las de auditeur-militair van Brielle
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enn Hellevoetsluis, in presentie van de leden van de krijgsraad Bruch en
Monestier,, het vonnis aan de gevangene voor. Deze verklaarde de uitspraak
niett te accepteren "maar zich te stellen Appelland aan de Edele Mogende
Heerenn Raede van Staate der Vereenigde Nederlanden".150 Dit proces-verbaal
iss curieus omdat hier een lijfstraf werd gevorderd voor de bestraffing van een
officier.. Verder valt op, dat in het verhoor de veroordeelde had toegegeven dat
hijj de beweerde feiten wel had gepleegd, maar in zijn verdediging en zijn
versiee van het gebeurde duidelijk probeerde te maken, dat het hier zijns inziens
niett om strafbare feiten ging. De eis en de sententie gaan niettemin van een
bekenteniss uit. Noch van de krijgsraad, noch van de auditeur is bekend, dat
iemandd de veroordeelde gewezen heeft op de regel "confessus non appellat" als
juridischh obstakel voor dit hoger beroep. Het wel of niet toelaten tot een hoger
beroepp was overigens een beslissing die aan de Raad van State competeerde.
Turnhoutt kan hoger beroep hebben aangetekend omdat:
1.. hij de regel confessus non appellat niet kende, of deed alsof hij deze
niett kende;
2.. hij die regel wel kende, maar meende staande te kunnen houden dat
dezee niet van toepassing was: voor zover hij feiten had bekend waren dit naar
zijnn oordeel geen strafbare feiten.
Hett verloop van het verhoor geeft reden te veronderstellen, dat Turnhoutt tenminste van oordeel was dat hij geen strafbaar feit had gepleegd, en dat
hijj dus geen bekentenis van een strafbaar feit had afgelegd. Ongeacht of de veroordeeldee zelf meende dat de door hem gepleegde feiten al of niet strafbaar warenn (dat was en is ter beoordeling van de krijgsraad), zou er geen mogelijkheid
tott hoger beroep moeten bestaan na het afleggen van een bekentenis. Het lijkt
err echter op dat hier geen sprake was van een afwijking van geldend procesrecht,, vanwege het verschil van inzicht tussen de krijgsraad en de veroordeelde.. Er zijn geen gegevens gevonden die op een proces in hoger beroep wijzen.
Eenn vergelijkbaar verzuim van een luitenant als dienstdoend wachtcommandantt in Grave werd afgedaan met twee maanden onvrijwillig logies bij de
provoost;; op zijn toerbeurt moest de luitenant wél wachtlopen en de detentie
zouu eventueel worden verlengd tot de kosten en misen waren voldaan. Behalve
nalatigheidd bij het doen van de rondes werd hem ook onbehoorlijk gedrag
tijdenss de wacht verweten en het ongeoorloofd changeren van de wachtpos-
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ten.1511 Zoals te zien is in de beide laatstgenoemde sententies, viel voor de
officierenn het in plaats van de lijfstraf opgelegde alternatief nogal mee.
Verzuimm of verlaten van wacht werd weliswaar niet als een pecadillo beschouwd,, maar de doodstraf werd lang niet in alle gevallen uitgesproken. En
uiteindelijkk liep het daarna, wanneer het vonnis ter approbatie was opgezonden,
dankzijj Willem V ook dikwijls nog goed af. Het is, gezien de gevonden uitspraken,, niet ondenkbaar, dat het militair-strafrechtelijk klimaat gereageerd
heeftt op de dagelijkse gang van zaken in een garnizoensstad, waar blijkens de
gegevenss het soldatenvolk niet afkerig was van sterke drank. Het vertier werd
gewoonlijkk in de kroegen gezocht — en gevonden — waarbij sommige aangebodenn dranken een flink percentage alcohol bevatten. De meeste veroordelingen
warenn zeker niet licht, maar spaarden wel het leven van de delinquenten.152
Dee regel in de articulbrief, dat dronkenschap een reden was voor zwaardere
bestraffing,, week voor de werkelijkheid van alledag, en het lijkt erop dat voor
diee werkelijkheid begrip kon worden opgebracht.
Dee gegevens omtrent het verlaten van de wacht tijdens de eerste helft
vann de eeuw, en in het bijzonder tijdens de Spaanse Successieoorlog, hebben
alleenn betrekking op gevallen waarin dit voorkwam in samenhang met een al
off niet geslaagde vlucht van het vaandel: de echte, opzettelijke desertie. Het is
niett ondenkbaar, dat in oorlogstijd wachtverzuim of -verlaten op een strengere
bestraffingg kwam te staan. Maar zulke dossiers heb ik niet aangetroffen.

V.2.12.. Desertie
Eenn van de meest voorkomende misdrijven in het Staatse leger was desertie.
Hett aantal gevonden dossiers dat betrekking heeft op andere militaire of communee delicten staat in geen verhouding tot de hoeveelheid desertiedossiers.153
Hett is dus begrijpelijk, dat dit misdrijf hier ook de aandacht krijgt die het
verdient. .
Ookk Tallett heeft in een studie aandacht geschonken aan het fenomeen
desertie,, zoals dat in de zeventiende en achttiende eeuw de Europese legers
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somss ontoelaatbaar uitdunde.154 Hij signaleerde twee hoofdoorzaken voor
desertie,, namelijk financiële zorgen en "the appalling conditions and hardships"
waaronderr soldaten gebukt gingen. Wat de eerste reden betreft was uitblijven
vann betaling er vaak oorzaak van dat soldaten deserteerden of dat, wanneer na
eenn lang uitblijven van betaling het achterstallige in één keer werd uitbetaald,
off een plundertocht een rijke buit had opgeleverd, de deserteur zich uit de rijen
verwijderdee om het ontvangene of geroofde erdoorheen te jagen. Wanneer de
deserteurr plotseling beschikte over een ongebruikelijke hoeveelheid geld, kwam
hett niet zelden voor dat hij na zekere tijd berooid en uit broodgebrek, zoals een
Verlorenn Zoon, zich vrijwillig in arrest begaf. De betaling van soldij werd
echterr in de garnizoenen van de Republiek gewoonlijk met een zekere regelmaatt gedaan. De garnizoensvonnissen noemen dan ook niet het uitblijven van
betalingg als reden voor desertie. Evenmin vermelden de vonnissen van de
krijgsradenn te velde dit als oorzaak voor deserties. Of de huisvesting van soldatenn in vergelijking met wat zij "thuis" gewend waren opvallend slechter is
geweest,, is niet in het onderzochte archiefmateriaal terug te vinden. De studie
vann Tallett heeft betrekking op huurlegers te velde in Europa, die fundamenteel
verschildenn met de staande legereenheden die in de Republiek gewoonlijk in
garnizoenenn waren gehuisvest met een langdurig dienstverband.
Opp desertie stond de doodstraf. Nu kan desertie onder verschillende omstandighedenn worden gepleegd. De articulbrief had daarop echter slechts dat ene
dodelijkee antwoord, zij het verschillend onder woorden gebracht. Ook de kleine
wijzigingenn in de articulbrief van 1705, waarbij in sommige artikelen met een
ietss minder rigoureuze straf werd gedreigd dan in 1590, hadden voor wat dit
bijj uitstek militaire delict betreft geen verandering gebracht. Wanneer een
militairr zijn compagnie wilde verlaten om zich in een andere te voegen, of
wanneerr hij zijn vaandel wilde verlaten om zich naar elders te begeven zonder
inn het bezit te zijn van het noodzakelijke paspoort, werd hij bij arrestatie
volgenss artikel 16 "met'er doodt gestraft". Zo'n situatie kon zich zowel in
vredestijdd als in oorlogssituaties voordoen. Gehangen werd volgens artikel 22
degene,, die een belegerde stad of huis verliet zonder verlof, zelfs wanneer hij
opp zoek ging naar voedsel, wat gezien de omstandigheden toch een gerechtvaardigdd excuus mocht lijken. In artikel 24 was vastgelegd: "Die geene die
marcherendee te lande na den oorloge [= naar de strijd], of in het wederkeeren
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sijnn Vendel of Cornette sal verlaten, sal sonder alle genade ter doodt gestraft
worden".. De militair die zich verder dan een kanonschot verwijderde uit het
kwartierr van zijn garnizoen of vendel zonder verlof van zijn kapitein, zou
volgenss artikel 21 "aen het leven" gestraft worden. Deze laatste situatie deed
zichh het meest voor; zowel in als buiten oorlogstijd werden de garnizoenen aan
dezee strenge regel gebonden. De afstand van een kanonschot werd gelijkgesteld
aann ongeveer een half uur gaans en gold als grens van geoorloofd oponthoud.1555 Van Hasselt tekent hierbij aan dat wat hem betrof het verst dragend
geschutt als maatstaf mocht worden genomen.156 Het is vrijwel overbodig hier
vastt te stellen, dat deze juridische opvatting niet elke krijgsraad zal hebben
bereikt. .

Dee "auditeur-militair des Guarnisoens van Stad en Castele van Namen"
Boomhouerr heeft in 1731 aan de desertie een complete verhandeling gewijd,
MilesMiles Desertor, met noodige aanmerkingen en rechtsgronden verklaart en
opgeheldertopgeheldert tot dienst der militairen. Op de titelpagina van dit boek prijkt
alleenn zijn naam als auteur, maar uit de daaraan toegevoegde letters J.U.D.
blijktt ook dat hij een gepromoveerd jurist was: doctor in beide rechten. Zijn
juridischee gedrevenheid komt hieronder nog ter sprake in de paragraaf "Poging"" (§ V.2.14). In zijn boek over desertie introduceert hij een onderscheid
tussenn de diverse soorten desertie met begrippen waaraan de ontwerpers van
dee articulbrief niet met zoveel woorden zijn toegekomen, In de negen artikelen
vann de articulbrief die over desertie handelen, onderscheidt hij vier soorten
deserteurs.. Als eerste noemt Boomhouer de "Desertor of Verlooper". Daaronderr verstaat hij de militair die zich zonder verlof van zijn onderdeel heeft
verwijderd,, inclusief de deserteur die zich bij een ander vendel heeft gemeld.
Boomhouerr proponeert een straf "aan Lyf of Leven". De "Emansor of
Uytblyver",, iemand dus die na genoten verlof wegblijft, wordt eveneens als
deserteurr aangemerkt. Voor de emansor proponeert Boomhouer een straf "aan
Lyff en Leven". De "Transfuga, of Overloper tot den Vyand", als derde soort
genoemd,, verdient in zijn ogen slechts de dood aan de galg, wanneer hij wordt
gepakt.. Na zijn vlucht behoort zijn naam aan de galg te worden gespijkerd. Bij
dee "Profugus, of Veld-Vluchtige" ten slotte wil hij degene die marcherend ten
oorlogg zijn vendel zonder dringende oorzaak en zonder zijn commanderende
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officierr daarvan in kennis gesteld te hebben verlaat, gestraft zien "aan lyf of
leeven".. Maar voor de veldvluchtige tijdens een slag of stormloop neemt hij
zonderr meer de sanctie uit de articulbrief over: hij mag vrij door iedereen
wordenn doodgeslagen, en als hij ontkomt zal hij tot schelm verklaard en bij
arrestatiee zonder genade aan het leven worden gestraft. De rubricering van
deserteurss naar hun soort en bedoeling in het begin van het boek verheelt niet
datt Boomhouer weliswaar veel heeft medegedeeld over militair-strafrechtelijke
praktijkenn ten aanzien van desertie in het buitenland, maar eigenlijk weinig
heeftt toegevoegd aan een ontwikkeling in het denken over militaire rechtspraktijk.. De netto-waarde van zijn boek is het voorstel, vervat in het onderscheiden
vann vier categorieën deserteurs, om niet in elk desertiegeval aan de rechters
slechtss de doodstraf als sanctie beschikbaar te stellen. Maar hier had de praktijk
vann 1731 deze theorie in sommige — maar lang niet in alle! — gevallen
ingehaald. .
Dee tijdens de Spaanse Successieoorlog bij het leger te velde gepleegde deserties
werdenn in hoofdzaak door de Hoge Krijgsraad berecht. Uit de daarvan bewaardee strafdossiers kunnen we gewaarworden op welke manier in oorlogstijd
desertiess werden afgehandeld. De Hoge Krijgsraad, als Krijgsraad te velde
bijeenn op uiteenliggende geografische locaties — waarmee de mobiliteit van de
oorlogsvoeringg in die dagen aardig werd geïllustreerd — demonstreerde een
grotee eenvormigheid van de sententies wegens desertie. De bewezen desertie,
omm welke reden dan ook begaan en geconfesseerd, werd gewoonlijk "Uytten
naamm ende van wegen de Hoogh Mogende Heeren Staten Generaal der
Vereenigdee Nederlanden" gestraft met de dood.157
Dezee strikte toepassing van de articulbrief werd door de garnizoenskrijgsradenn buiten oorlogstijd niet altijd gevolgd. De subalterne
krijgsradenn straften desertie maar zelden met de dood. Het kan zijn dat het
oorlogsgevaar,, uitlopend op gedwongen deelname aan de in de Zuidelijke
Nederlandenn woedende Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), debet is
geweestt aan de strengheid van de garnizoenskrijgsraad in de grensstad Grave
inn de jaren veertig. Bij een krijgsraad te Grave, gehouden op 20 juni 1741,
beschuldigdee de auditeur-militair de soldaat Geurt van Asten ervan dat hij,
nadatt hij voor de eerste maal op 10 april 1739 uit Grave was gedeserteerd, zich
opp 15 oktober 1740, na publicatie van een generaal pardon, had aangegeven bij
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dezelfdee compagnie. Op 24 maart 1741 was hij weer gedeserteerd en naar
Amsterdamm gegaan, waar hij werd aangehouden om vervolgens naar Grave in
detentiee gebracht te worden. Toen hij, na te zijn verhoord, in persoon voor de
krijgsraadd werd gebracht, werd de eis en conclusie voorgelezen en hem
gevraagdd of hij bij zijn uitspraken bleef. De bekentenis werd gedaan buiten pijn
enn banden van ijzer. Nadat de gevangene uit de raadszaal was verwijderd,
beraadslaagdee de krijgsraad en kwam hij unaniem tot het besluit dat Van Asten
dee strop had verdiend. In de op dezelfde dag gewezen sententie werd hij
veroordeeldd om "met de koorde gestrafft te werden, dat er de dood navolgt,
endee met een ijsere ketting aan de galge vastgemaakt te werden". Daaronder
stond:: "Fiat executie G:V:Lijnden. Ter ordonnantie W.H. de Greve, Aud.Mil'.
Gepronuncieertt ende geexecuteert den 22 junij 1741".158 Deze uitspraak was
tenn aanzien van het hangen van de deserteur aan een ijzeren ketting aan de galg
niett in overeenstemming met wat Van Hasselt daarover later heeft gezegd in
zijnn Zevental rechtsgeleerde verhandelingen (1777).159
Inn Bergen op Zoom diende een strafzaak waarin een grensoverschrijdendee afwezigheid niet als pure desertie werd beschouwd. Toen in 1743 een
soldaatt van zijn werkverlof in Steenbergen gebruik maakte om een kort
familiebezoekk in Antwerpen af te leggen, overtrad hij daarmee de regel, dat het
zichh meer dan zes uren gaans verwijderen van het garnizoen, de toegestane
actieradiuss van de werk zoekende soldenier met slechts een werkpas, zou
wordenn gestraft met spitsroeden.160 Toch werd het woord "desertie" wel in
dee sententie genoemd, zij het in een wat milde vorm. De beklaagde werd,
omdatt hij zich "enigermate" aan desertie had schuldig gemaakt "terzake van
zijnn geobteneerd verlof overtreden hebbende" driemaal op en neer door de
vollee parade geleid en met spitsgarden gestraft.161 Het "enigermate" weer-
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spiegeltt de manier waarop de auditeur, die dit woord in zijn eis en conclusie
bezigde,, en de krijgsraad tegen het delict aankeken.
Dee zaken stonden er natuurlijk anders voor wanneer niet alleen desertie, maar
ookk bijkomend misdadig gedrag moest worden berecht. Jacob Gouwitsse had
zichh verdienstelijk gedragen bij de verrassing en verovering van het fort
Knokkee in 1712. In 1739 was hij hiervoor alsnog — zij het wat laat — beloond
mett honderd gulden. Sindsdien was hij echter overgegaan in Franse dienst en
hadd hij gepoogd Staatse soldaten over te halen om over te lopen, wat als
debaucherenn te boek stond. Daarbij was hij gearresteerd en door de krijgsraad
tee leper veroordeeld tot geseling en brandmerken. Dat laatste werd door een
krijgsraadd zeer zelden als straf opgelegd. De Raad van State stelde nu blijkens
eenn aan de Staten-Generaal gerichte brief van 6 juni 1741 voor dat deze "ex
plenitudinee potestatis" (krachtens hun machtsvolkomenheid) de defamerende
straff zouden wijzigen in 25 jaar opsluiting; dit vanwege de vroegere verdienstelijkee houding. De Staten-Generaal besloten echter de volgens hen wettig
gewezenn sententie te handhaven; een wijziging zou nadelige consequenties
kunnenn hebben.162 Welke consequenties zeiden ze niet. Voordat de aandacht
naarr andere voorbeelden gaat moet hier op de straf en op de voorgestelde
vervangendee straf nader worden ingegaan. De Raad van State proponeert een
verzachtingg tot vijfentwintig jaar opsluiting en stelt daarmee impliciet dit
dragelijkerr te vinden dan de geseling en brandmerken. Hoe afschrikwekkend
dee laatstgenoemde straf (en de daarbij behorende ontering) ook is, toch dringt
zichh de vraag op (die jammer genoeg niet wordt beantwoord) of de Raad van
Statee bij het voorstel tot langdurige detentie niet onuitgesproken een "afslag"
—— de in burgerlijke strafrechtspleging gewoonlijk verleende verkorting van
detentiestraffenn — in het achterhoofd heeft gehad. Immers, voor de op zijn
minstt bijna of reeds vijftigjarige gevangene zou een detentie van vijfentwintig
jaarr hetzelfde hebben betekend als levenslang.
Opp 6 augustus 1745 werden drie soldaten in Grave berecht wegens
desertie.. Zij waren door officieren achterhaald en teruggebracht naar het
garnizoen.. Ook zij werden veroordeeld tot den koorde; hun lijken moesten met
ijzerenn kettingen aan de galg worden gehangen.163 Ook deze sententie was
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niett in overeenstemming met wat Van Hasselt drie decennia later in zijn
ZeventalZevental rechtsgeleerde verhandelingen over het lijk van een terechtgesteld
deserteurr vermeldde.164
Preciess dezelfde straf kreeg de vijfentwintigjarige soldaat Xaverus
Boschh in Grave bij vonnis van 21 september 1748. Weliswaar was de vrede te
Akenn gesloten, maar het delict was zeer ernstig, veel ernstiger dan een
eenvoudigee desertie. Bosch was, op wacht staande, van de wal afgesprongen
tezamenn met drie andere soldaten en gedeserteerd met zijn montering en
snaphaan,, geladen met gesneden stukken lood. Voorbij Gassel waren de deserteurss tegengehouden door de "haasewagt" (patrouille om deserteurs op te vangen).'Err waren vervolgens schoten gewisseld, waarna de drie anderen ontkwamenn en beklaagde zijn rok en snaphaan wegwierp, maar, nagezet door de officierr van de "haasewagt" met getrokken degen, werd aangehouden. De auditeur
eistee de doodstraf "naar keuze van de krijgsraad", wat gezien het misdrijf een
royaall gebaar van de auditeur mocht heten, want gezien het delict kon eigenlijk
maarr één eis, namelijk dood door de strop volgen. De krijgsraad veroordeelde
dee beklaagde echter eenparig tot een te schande makende straf: dood door den
koorde,, het lijk met een ijzeren ketting aan de galg laten hangen, anderen ter
exempel.. Approbatie was niet nodig doordat de stadhouder op dit ogenblik niet
inn het land was.165
Hett leven van de beklaagde soldaat Hendrik Meyer, 19 jaar, uit Hessen
Kasseii was eigenlijk verbeurd. Zijn zaak diende voor de krijgsraad te Grave
opp 20 november 1748. Hij werd berecht wegens desertie; vanuit zijn wacht was
hijj 's nachts over de wal gesprongen met twee andere soldaten. Op de
Scheepsbrugg over de Maas door de "haasewagt" achtervolgd, was hij door het
dijbeenn geschoten, teruggebracht en in detentie geplaatst.166 Het oordeel over
Meyerr was unaniem. Hij was "saved by the bell", in casu door de data van het
vergrijpp en de krijgsraadzitting. Bij publicatie van 17 oktober 1748 was
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inmiddelss de kruiwagenstraf als sanctie op desertie ingesteld in plaats van de
doodstraf,, zodat Meyer tot levenslange dwangarbeid ad opera publica werd
veroordeeld.167 7
Voorr het verlaten van zijn wacht en de poging tot desertie van soldaat
Ulrichh Gebhard kon door droeve omstandigheden nog slechts met een
symbolischee straf worden gereageerd. Gebhard had zijn wacht verlaten en was
overr de borstwering de gracht ingesprongen, slechts gekleed in broek en
commieshemdd (door de fourier uitgegeven hemd), waaruit een poging tot
desertiee bleek. Enige tijd later was hij verdronken gevonden. De krijgsraad
vonnistee op 16 juli 1749 unaniem en conform de eis: met een ijzeren ketting
omm zijn hals aan de galg te worden gehangen door de scherp rechter; confiscatie
vann zijn goederen; betaling van kosten en misen.168 De bewoordingen en de
explicietee vermelding van de scherprechter accentueren het eerloos maken van
dee overledene. Het ontbreken van een approbatie werd hier nauwelijks gemist.
Voorr het lijk was daaraan weinig eer te behalen geweest. Een schrijven van de
Prinss aan de Hoge Krijgsraad van 1 juli 1748 kan op deze datum van betekenis
zijnn geweest voor andere sententies, maar had voor de dode Ulrich Gebhard
nietss uitgemaakt: door de vele deserties is het opzenden voor approbatie van
dee vonnissen niet nodig bij mijn absentie uit de armee. De Prins schreef dat
executiee van vonnissen dan zonder approbatie was toegestaan, tenzij er een
bijzonderee grond voor gratie of mitigatie zou zijn, in welk geval wel approbatie
gevraagdd moest worden.169 Dat zou dan waarschijnlijk alleen hebben gekund
doorr het dossier naar de stadhouder, die in het buitenland verbleef, op te
sturen,, ofte wachten op diens terugkeer. De inhoud van deze brief weerspiegeltt zich in de vonnissen uit die dagen.
Hett is mogelijk dat de militaire strafrechtspleging in Brielle ook tijdens
dee Spaanse Successieoorlog, minder dan de rechtspleging te velde, beïnvloed
iss geweest door de oorlogstoestand. In 1704 werd soldaat Jan Creik, die bij
verscheidenee eenheden had getekend — uiteraard om het handgeld —
veroordeeldd levenslang onder de kolonel Palm te dienen. Verder niets! De
sententiee was bijna unaniem: alleen de president stemde anders.170 Een aantal
dossierss uit Brielle tijdens het Tweede Stadhouder loze Tijdperk handelt over
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deserties,, waarbij slechts in één geval de doodstraf werd opgelegd; maar deze
deserteurr had geld van een sergeant ontvreemd en had na desertie getekend bij
eenn legereenheid in de barrièrestad Namen.171 In de eenvoudige desertiezaken
vann die jaren werden lijfstraffen opgelegd, gewoonlijk bestaande uit de gang
doorr de spitsroeden.
Ookk een desertie onder verzwarende omstandigheden werd in Brielle
gestraftt op een wijze die men eerder zou hebben verwacht nadat de stadhouder
corrigerendd zou hebben ingegrepen. Twee dagen door het hele regiment te
wordenn geslagen "ter discretie van commissarissen" en verder met rust te
wordenn gelaten, was de niet te hoge prijs die door een Schots soldaat werd
betaald,, nadat hij in augustus 1748 in Brielle was betrapt op het aanvragen van
eenn paspoort op valse gronden. Hij bleek het voornemen te hebben gehad
daarmeee naar Engeland te gaan. Ook bleek, dat hij twee jaar geleden al eens
gedeserteerdd was in Vlaanderen en drie maanden bij de Fransen had gediend.1722 Dat was dus tijdens een de facto oorlogstoestand met Frankrijk, een
strafverzwarendd aspect zou men kunnen zeggen. Deze desertie kon worden
uitgelegdd als overlopen naar de vijand. Bij elkaar opgeteld had deze Schotse
soldaatt vier delicten gepleegd, die zeker niet onder de rubriek "kleine
vergrijpen"" vielen. Toch bleef het bij twee dagen spitsroeden, een straf die al
gauww voor veel minder ernstige delicten werd uitgedeeld. De krijgsraad te
Briellee strafte in dit geval zonder alle delicten mee te hebben laten wegen in de
veroordeling. .
Hett kan niet beweerd worden dat de strafdossiers in hun algemeenheid een
beeldd tonen van een gemakkelijk herkenbare samenhang tussen het delict van
desertiee en de zwaarte van de straf. Waar de articulbrief desertie alleen met de
doodd bedreigde, is van eenvormigheid in de straftoemeting weinig te bespeuren.. De doodstraf werd slechts sporadisch opgelegd, en dan nog alleen bij
gekwalificeerdee desertiedelicten, zij het dat in oorlogstijd in het oorlogsgebied
elkee desertie met de dood werd bestraft. Ook is het hier en daar mogelijk, met
allee beperkingen waarmee de archief gegevens ons confronteren, enige differentiatiee te herkennen tussen opzettelijke vaandelvlucht en minder ernstige reden
voorr afwezigheid. Voorzichtigheid is bij deze bewering wel geboden. Wanneer
drankk tot ongeoorloofde afwezigheid leidde — en dat gebeurde nog al eens —

ARAA 3.03.07.01 inv. nr. 8, strafdossier Geerling, zie bijlage V.
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konn de ronselaar zijn slag slaan, en daarvan getuigt ook menig strafdossier. Als
eenn voorbeeld verhelderend werkt, dan kan daartoe de strafzaak tegen Andries
Dannenbergg dienen. Deze 53-jarige sergeant had tijdens zijn dienst als sergeant
vann de wacht een bezoek aan de herberg gebracht. Zijn hellebaard werd echter
gestolen,, waarop hij, straf vrezend bij terugkomst, was uitgeweken naar
Belgradee (België). Daar werd hij, rondhangend in een kroeg en aan de drank,
geronseldd voor een keizerlijk regiment. Toen hij al zijn moed had verzameld,
deserteerdee hij van daar, keerde terug in zijn garnizoen te Den Haag en werd
uiteraardd — het was 1790 — veroordeeld ad opera publica. De bij approbatie
gewijzigdee straf luidde dat hij werd gedegradeerd tot gewoon soldaat, acht
dagenn op water en brood moest zitten, en daarna zijn tijd in het regiment moest
uitdienen,, indien zijn kapitein hem zou accepteren.173
Eenn desertie kon ook het gevolg zijn van een al latent smeulend gevoel
vann existentieel onbehagen, dat kon oplaaien onder het genot van borrels die
dee zielverkoper wel zo goed was te offreren. Natuurlijk werd tijdens het
verhoorr de eigen slachtofferigheid vaak breder uitgemeten dan dikwijls met de
feitenn zal hebben overeengestemd. Echte, expliciete bewijzen van opzettelijke
enn doelgerichte desertie werden wel degelijk door een krijgsraad herkend, zoals
bijvoorbeeldd het afsnijden van zijn haar en het wegwerpen van zijn uniform,
waarmeee Marten Rits, een 21-jarige soldaat uit Bregenz, in 1781 de krijgsraad
confronteerde.1744 Maar ruim dertig jaar daarvoor, in 1748, was het juist de
ongeschondenn haardos, die James Knight voor erger had behoed. Een door hem
aann een jood te Rotterdam verkochte ring wilde hij beslist terugkopen (het zal
well een onderpand voor een lening zijn geweest). Deze transactie veroorzaakte
well een onwettige afwezigheid van enige dagen. Niet alleen uit getuigenverklaringenn bleek dat van een boos voornemen tot desertie geen sprake was, maar
ookk in een (reeds in § II. 1.4 hierboven geciteerde) brief van kapitein Anderson
werdd gewaagd van "his hair beins tijed [lees: being tied] behind like a
soldiers".. De straf was streng, maar niet ondraaglijk: twee dagen zes maal op
enn neer spitsroeden lopen en betaling van kosten en misen.175
Officierenn werden op andere wijze voor desertie gestraft. Doorgaans was hun
desertiee terug te voeren tot wat tegenwqoordig "ongeoorloofde afwezigheid"
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wordtt genoemd. In de articulbrief werd geen onderscheid gemaakt: afwezigheid
zonderr verlof daartoe, was desertie. En afwezigheid bij het militaire onderdeel,
voorall in oorlogstijd, was een ernstig vergrijp en zou voor een gewoon soldaat
well eens slecht hebben kunnen aflopen. De vaandrig Groothuyse echter werd
inn 1711 door de Hoge Krijgsraad vervallen verklaard van zijn militaire charge
voorr de tijd van zes maanden; gedurende die tijd moest hij bij de provoost-generaall in arrest blijven en hij zou over die maanden geen gage genieten. De
kostenn en misen kwamen ook voor zijn rekening. De eis was strenger geweest:
verwijderingg uit de armee, maar met deze eis was de krijgsraad niet meegegaan.. Van echte desertie was dan ook geen sprake geweest. De vaandrig had
eenn nacht zonder verlof buiten het regiment doorgebracht.176 Een vermoeden
vann amoureuze achtergrond bij dit delict lijkt niet geheel misplaatst.
Wanneerr een militair zich eigenmachtig een ziekteverlof van drie
maandenn toekende, kon van een vergissing of zwakheid niet meer worden
gesproken.. Een soldaat of korporaal zou, zo moet worden vermoed, daarvoor
eenn ernstige straf hebben gekregen. Toen een officier dit misdrijf pleegde,
volgdee slechts een financiële correctie na een detentie. Philip Wilhelm van
Souborn,, een 43-jarige kapitein uit het regiment van generaal-majoor prins van
Stolberg,, werd in december 1747 door de Hoge Krijgsraad veroordeeld om drie
maandenn gevangen te zitten bij de geweldige provoost van het garnizoen. Hij
wass om medische redenen weggebleven van het regiment bij de overplaatsing
daarvan.. Hij kreeg drie maanden herstelverlof, mits een attestatie van de garnizoenschirurgijnn werd aangevraagd en opgestuurd naar zijn nieuwe standplaats.. Hij had verzuimd dit te doen en was meer dan drie maanden weggebleven,, ook na te zijn aangeschreven. Zijn salaris tijdens de absentie werd
verbeurdd en hij moest de kosten en misen betalen.177
Wanneerr de deserties van na 1748 ter sprake komen, is niet alleen de
gewijzigdee sanctie van belang en de stricte wijze van toepassing van de straf
add opera publica die van de krijgsraden werd gevorderd, maar ook de rol die
daarbijj is gespeeld door de stadhouders en, zij het in beduidend mindere mate,
doorr de regentesse en door de hertog van Brunswijk in de periode waarin zij
dee minderjarige Willem V vervingen. Het gaat hier in concreto over het verlenenn van approbatie en de daarmee gegeven mogelijkheid om, procedureel ge-
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heell anders dan bij het rechtsmiddel van appèl, een in eerste aanleg opgelegde
straftee veranderen, wat er gewoonlijk op neerkwam dat de straf werd verzacht.
Dee approbatieprocedure werd ongeveer een jaar vóór de introductie van de
straff ad opera publica weer in gebruik genomen en is van grote invloed geblekenn op de militaire strafrechtspleging in de tweede helft van de achttiende
eeuw.. Ook de kruiwagenresolutie van de Staten-Generaal, waarin was bepaald
datt deze resolutie zeer stipt moest worden nageleefd, kwam daardoor onder
drukk te staan. De juridische ingreep van het verzachten van de straf, tegelijk
mett het verlenen van approbatie van de sententie, werd, vooral als het om desertiesserties ging, door prins Willem V consequent toegepast. Hadden zijn voorgangerss zichzelf op dit punt gewoonlijk nog wel in de hand gehouden, bij prins
Willemm V werden tijdens diens bewind opvallend veel desertievonnissen door
middell van de approbatieprocedure aanzienlijk verzacht.
Tijdenss de minderjarigheid van Willem V werden veel minder vonnissenn ter approbatie aangeboden en er waren in de verleende approbaties ook
minderr veranderingen in de uitspraak. De deserteur Bertome uit 's-Hertogenboschh werd bijvoorbeeld door prinses Anna wel heel schriel begenadigd: op 15
januarii 1754 approbeerde zij de tegen hem gewezen sententie ad opera publica.
Zijnn levenslang werd verminderd tot dertig jaar dwangarbeid aan de fortificaties.. Indien daaraan in de toekomst geen verdere afslag zou worden
verleend,, was een dergelijk gratiegebaar zinloos.178 Bertome bleek zijn
hechteniss uit te zitten in het gast- en tuchthuis Sint Joris te Delft. Gelukkig
voorr de veroordeelde werd hem op 12 december 1756 door prinses Anna afslag
vann 10 jaar verleend wegens goed gedrag.179 In 1758 approbeerde Anna
zonderr enige verzachting de veroordeling ad opera publica van de gedeserteerdee soldaat Reyntjes. Hij had het ongeluk op weg naar de vrijheid zijn adjudant
tee ontmoeten.180 Toen, bij wijze van uitzondering, in 1764 een soldaat in Den
Haagg voor desertie tot spitsroeden werd veroordeeld in plaats van tot de straffe
mett de kruiwagen, werd de krijgsraad hierover niet gekapitteld. Ook niet door
dee hertog van Brunswijk, die als "representeerende Z.H. Prince van Oranje"
dee straf liet vervallen, mits de veroordeelde zijn overige tijd als braaf soldaat
zouu uitdienen.181 Overigens was de oorspronkelijk opgelegde straf niet
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bijzonderr zwaar uitgevallen. Het volledige vonnis luidde namelijk dat de
veroordeeldee driemaal door de volledige wachtparade zou worden geleid. Dat
betekendee dus bij lange na geen volledig regiment, laat staan "het gansche
guarnisoen". .
Eenn afzwakking van de standaardstraf voor deserteurs is ook te vinden
geweestt in de eis van de auditeur in de strafzaak tegen Thomas Suithof, die op
21-jarigee leeftijd zich vrijwillig in arrest begaf, na vier jaar tevoren te zijn
gedeserteerd.1822 De auditeur vorderde de straf met de kruiwagen of een straf
diee de weledelgestrenge krijgsraad passend zou vinden. De oorzaak van deze
juridischee vrijheid werd in de eis genoemd, namelijk "passerende het adres van
gemeltee Elisabeth Reis, weduwe van Jacob Suithof". Dit sloeg op het
smeekschriftt dat de moeder van de beklaagde aan Zijne Hoogheid had gericht.
Daarinn vermeldde ze, dat haar zoon in 1767 op 15-jarige leeftijd had getekend
(waarmeee expliciet een overtreding van de resolutie van de Raad van State van
188 november 1726 werd blootgelegd. Deze resolutie verbood het aannemen van
soldatenn beneden de leeftijd van achttien jaar). Sinds 1770 had de jongeling
gezworvenn als een balling, verwijderd van bloed- en maagschap. Hoewel het
nietss met de desertie van haar zoon te maken had, verzuimde de weduwe niet
tee vermelden door het leven te moeten gaan met een talrijk huisgezin van vijf
"levendige"" kinderen. De straf ad opera publica, die haar zoon op 16 mei 1774
wass opgelegd, werd bij de approbatie gewijzigd in een dag spitsroeden lopen
terr discretie van commissarissen. Dit leek als twee druppels water op die
talrijkee desertiegevallen die op dezelfde manier, zonder tussenkomst van een
bedroefdee moeder, in die jaren werden afgehandeld, nadat de Prins als grote
gladstrijkerr weer een al of niet berouwvol soldenier na een "roffeling" voor de
dienstt van den lande had bewaard, zoals in de volgende paragraaf is te lezen.
Datt approbatie en appèl elkaar om zo te zeggen juridisch een beetje voor de
voetenn liepen, wordt gedemonstreerd door de verwarring waaraan enige
garnizoenskrijgsradenn ten prooi vielen toen hun vragen hieromtrent aanleiding
werdenn tot het Appèlreglement van 28 augustus 1750,183 waarbij approbatie
enn appèl hun plaats in het militaire strafproces werden gewezen, zoals hierbovenn al werd verklaard in § III.3.6.1.
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V.2.13.. Facaderechtspraak
Inn het geval van een massale omzetting van straf kan worden gesproken van
facaderechtspraak.. Hoewel elk in eerste aanleg geveld vonnis na 1748 ter
approbatiee moest worden voorgelegd aan de kapitein-generaal, zijn het toch in
hoofdzaakk de vonnissen terzake van desertie geweest, die aanleiding hebben
gegevenn dat men hier ook van facaderechtspraak zou kunnen spreken. Het door
dee krijgsraad terugontvangen vonnis was bij de approbatie veelal ongewijzigd
geblevenn wanneer het een commuun delict betrof. Bij militaire delicten werd
all iets meer ingegrepen ten voordele van de veroordeelde, vooral wanneer was
beslotenn tot een doodstraf. De vonnissen inzake desertie zijn in toenemende
matee ingrijpend veranderd door de approbatie verlenende kapitein-generaal of
zijnn vervanger. In het Staatse leger kan een reden tot het ontkrachten van de
opp desertie gestelde straf zijn geweest, dat de kapitein-generaal het personeel
wildee behouden voor de dienst. Een andere oorzaak is wellicht de visie die de
kapitein-generaall op de positie van het leger had als een van zijn machtsbases,
redenn waarom hij de starre kruiwagenresolutie van de Staten-Generaal als
hinderlijkk voelde. Voor deze veronderstellingen is geen bewijs gevonden; het
blijftt dus gissen,
Dee wijze waarop vooral Willem V vanaf zijn meerderjarigheid gebruik
heeftt gemaakt van zijn bevoegdheid tot approbatie van de vonnissen, heeft de
kruiwagenresolutiee van de Staten-Generaal praktisch geheel onderuitgehaald.
Nadatt hij in juni 1767 aan alle krijgsraden had laten weten dat voortaan alle
vonnissenn op de meest stipte wijze ter approbatie moesten worden opgezonden,
liett hij voor wat de uitspraken ter zake van desertie betreft in de regel geen
spaann heel van de door de Staten-Generaal zo stringent geëiste — en door de
krijgsradenn derhalve gewezen — veroordelingen tot de kruiwagenstraf. Om het
evenn of de deserteur vrijwillig was teruggekeerd of was aangehouden, of hij
zichh bij een ander regiment had gevoegd of dat hij was aangemonsterd op een
schip,, de gewoonte om het vonnis te verzachten tot een mildere straf werd nu
regel.. Daarbij gebeurde het niet zelden, dat de deserteur zelfs een lijfstraf werd
bespaard.. In de jaren zeventig van de achttiende eeuw werd voor een enkelvoudigee desertie bij vrijwillige terugkeer in de regel een dag spitsroeden als
sanctiee opgelegd.184 Soms mocht het ook iets meer zijn. Maar een enkele
maall ook minder, wanneer de voorlopige detentie als straf voldoende werd
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geacht,, zoals in de approbatie van het vonnis van Herman Alsbroek op 27
augustuss 1778 werd bepaald.185 Toen twee grenadiers van het regiment Garde
tee Voet voor hun regimentskrijgsraad in 's-Gravenhage terechtstonden wegens
eenn begin december 1776 begane desertie, zeiden ze dat ze waren weggelopen
"wegenss de harde behandeling door een onderofficier". Van vrijwillige terugkeerr was geen sprake geweest, zij waren al spoedig na hun verdwijning gepakt
bijj Arnhem, dus al een eind op weg naar, wie weet, een buitenlandse legereenheid.. Eis en vonnis waren zoals te verwachten, de kruiwagen. Maar op 25
februarii 1777 werden de grenadier Jan Berger, en op 10 april 1777 de grenadierr Johan Harzman, bij de approbatie van het vonnis ontslagen uit verdere
detentie;,, ze moesten verder "als een braaf soldaat dienen".186 Wanneer we
hierr de detentieduur als straf zien voor hun desertie, is het verschil tussen een
levenslangee veroordeling tot de kruiwagen en de detentie van twee maanden
voorr Berger en vier maanden voor Harzman zonder een additionele lijfstraf
tochh wel bijzonder groot.
Inn een verzameling vonnissen uit een drietal Hollandse garnizoenen187
komenn we tussen een groot aantal desertiezaken een heel klein aantal approbatiess tegen van vonnissen wegens desertie, waarbij de veroordelingen tot levenslangg ad opera publica werden teruggebracht tot tussen twaalf en driejaar. Deze
strengheidd in de anders zo milde herziening van de straffen is misschien te
verklarenn uit het feit dat sommige van deze deserties plaatsvonden in het
oorlogsjaarr 1781. Ook kan hebben meegespeeld dat van herhaalde desertie,
recidive,, sprake was geweest. Voor de wijziging van de straf van hiervoor
genoemdee tot tien jaar veroordeelde Marten Rits, die de desertie voor de eerste
maall pleegde, zou de verklaring wellicht kunnen zijn, dat hij gepakt werd en
niett uit zichzelf terugkeerde, maar bovendien had hij zijn haar afgesneden, een
burgercamisooll aangetrokken en zijn uniform weggeworpen.188 Hier is dus
geenn sprake van lichtzinnigheid, maar van weloverwogen desertie. Dat kan echterr voor veel anderen ook gegolden hebben, al lieten zij hun coiffure ongemoeid.. Niettemin moet worden vastgesteld, dat een sluitende verklaring voor
dezee uitschieters niet kan worden gegeven, want Berger en Harzman hadden
evenminn aanstalten gemaakt om zich vrijwillig terug te melden; de plek waar
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zijj werden gearresteerd — Arnhem — lag verdacht dicht op de route naar
Duitsland.. Voor zo'n sluitende verklaring zou aanvullend relevant materiaal
nodigg zijn en daaraan ontbreekt het.
Wee blijven ook met raadsels zitten als we de twee navolgende
vonnissenn met elkaar vergelijken. Die gaan om goed vergelijkbare deserties,
diee kort na elkaar werden gepleegd. Het vonnis tegen soldaat Wolters werd in
17822 gewezen.189 Zou behalve zijn onvrijwillige terugkeer ook de oorlogstoestandd met Engeland en de politieke frictie met keizer Jozef II hier hebben
meegewogen?? Tijdens zijn verlof was Wolters ziek geworden. In juni was hem
eenn nieuwe pas gestuurd en in december 1781 was hij per brief opgeroepen,
maarr hij had dienst genomen in een regiment in een andere garnizoensstad.
Daarr was hij herkend en gearresteerd. De levenslange straf met de kruiwagen
werdd door de Prins omgezet in twaalf jaar. De oorzaak van deze zware straf
kann niet worden gevonden in de heersende oorlogsomstandigheden, wanneer
wee daarnaast het dossier van marinier Wilhelmus Ras in Brielle uit 1781 doornemen:: desertie en voorgenomen engagement ter zee, onder valse naam dienst
genomenn aan boord van 's Lands schip Tromp.190 Dit laatste werd in de eis
vann de auditeur als een verzwarende omstandigheid aangemerkt. De boze opzet
wass niet gelukt, want bij een nadere ondervraging aan boord van het schip was
hijj toch door de mand gevallen. Om zijn desertie met succes te bekronen had
hijj zijn haar afgesneden en zijn uitrusting verborgen, waarmee het delict in al
zijnn opzettelijkheid was gedemonstreerd. Weloverwogen desertie dus, zonder
berouwvollee vrijwillige terugkeer. Zijn straf na de wijziging bij approbatie?
Eenn dag spitsroeden ter discretie van commissarissen, zijn engagement ter zee
volbrengenn en daarna zijn tijd uitdienen bij het regiment mariniers. De verklaringg ligt misschien in de leeftijd van de gedeserteerde marinier: zestien jaar. Of
wass het misschien vanwege de schaarste aan personeel? Maar toch! De zoeven
genoemdee soldaat Wolters had niet veel meer op zijn kerfstok gehad. Dat de
oorlogstoestandd in gevallen als deze niets verklaart, toont ook de in tijd van
vredee aan Remert van der Graaff te Brielle opgelegde sanctie. Bij de approbatie
vann de in 1769 tegen hem gewezen sententie kreeg hij voor desertie en dienst
nemenn in een ander regiment een straf van acht jaar ad opera publica.191
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Inn het begin van de jaren negentig zijn het vrijwel alleen lichte straffen,
diee bij wijziging van de sententie aan deserterende militairen werden opgelegd.
Inn de desertiedossiers Den Haag en Brielle is daarvoor genoeg bewijsmateriaal
tee vinden. Over één Haags strafdossier ter zake van desertie wordt hier
uitvoerigerr bericht, omdat de doorgestoken kaart van de krachteloos gemaakte
kruiwagenresolutiee in dit geval toch wel erg duidelijk op tafel komt. Johan
Mattijss Schöffer, een 23-jarige korporaal in het garnizoen Bergen op Zoom,
diendee onder de compagniescommandant Piper bij het regiment van Baron van
enn tot Hardenbroek.192 Na een genoten driemaandelijks verlof, verkregen
omdatt hij recruten bij het regiment had aangebracht, was hij niet teruggekeerd.
Hijj was aan de zwier geraakt en had schulden vanwege bij het recmteren
gemaaktee kosten. Vervolgens was hij naar Londen gegaan om werk. Hij was
teruggekeerdd en op aandringen van zijn ouders vrijwillig in arrest gegaan. Het
vonniss van 13 november 1790 was, zoals te verwachten, levenslang ad opera
publica.. De bij approbatie gewijzigde strafwas evenmin verrassend: degradatie
tott soldaat en een dag spitsroeden ter discretie van commissarissen; als
grenadierr doordienen tot zijn conduite hem weer promovabel maakt. Reeds op
144 november werd deze sententie geapprobeerd en gewijzigd. Tot zover is alles
"normaal",, maar in het dossier is een briefte vinden van de compagniescommandantt C. Piper van 1 november (dus bijna twee weken eerder), uit Bergen
opp Zoom, gericht aan de heer Thesingh, fungerend auditeur-militair te Den
Haag.. Piper meldt daarin dat de door korporaal Schöffer bezette plaats sinds
133 april door een ander wordt vervuld en dat Schöffer bij terugkeer in de
compagniee als gewoon soldaat moet dienen. Het lijkt er dus wel heel erg sterk
opp dat, alvorens op 13 november de veroordeling ad opera publica werd
uitgesproken,, met de compagniescommandant is gecorrespondeerd over de
wijzigingg van de straf. De degradatie werd noodzakelijk om Schöffer weer voor
dee dienst inpasbaar te maken. Nergens is enige aanwijzing te vinden, dat deze
facaderechtspraakk door de Staten-Generaal is afgekeurd. Sterker nog, aangezien
dee Hoge Krijgsraad ter ziele was en de Raad van State diens taak had
overgenomen,, moet worden bevroed dat iedereen op de hoogte was. Het
berechtenn van enkelvoudige deserties door de krijgsraden was na 1748, maar
voorall na 1766, toen Willem V als meerderjarige de approbatie in handen had,
verwordenn tot een ritueel, wat ook misschien is te reconstrueren uit het

ARAA 3.03.07.03 inv. nrs. 1-11, strafdossier Schöffer.
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ontbrekenn in sommige dossiers van een verwijzing naar de beraadslagingen.
Diee waren meestal ook niet nodig wanneer het desertiedelict door niemand
werdd betwist, want het vonnis ad opera publica stond dan al net zo vast als de
strafverlichtingg door de Prins,
Dee grote regelmaat waarmee vonnissen werden veranderd, is af te lezen
uitt de strafdossiers die betrekking hebben op deserties uit Brielle, Hellevoetsluis,, Den Haag, Utrecht, Grave en Groningen. Alle daarin genoemde tot
levenslangg ad opera publica veroordeelde militairen waren deserteurs, al of niet
vrijwilligg teruggekeerd. Na approbatie werden de uitspraken ingrijpend
gewijzigd.. Eind 1793 en in het jaar 1794 werd het duidelijk dat, vanwege de
doorr het revolutionaire Frankrijk verklaarde oorlog, ook in de wijzigingen van
dee vonnissen in eerste instantie terzake van desertie een straffere hand vereist
was.. In 1793 werd de uitspraak wegens desertie ad opera publica gewijzigd in
66 jaar ad opera publica; in 1794 werden twee uitspraken gewijzigd in 8 jaar ad
operaa publica, en een uitspraak in hetzelfde jaar 1794 werd gewijzigd in 10 jaar
add opera publica.
Eenn uitzondering op de regel van aanzienlijke strafvermindering betreft
eenn vonnis waarin een militair levenslang tot de straf met de kruiwagen werd
veroordeeldd terwijl zijn vrouw in hetzelfde proces levenslang werd verbannen
uitt de garnizoenen en de generaliteit. De veroordeling van levenslang ad opera
publicaa werd onherroepelijk, doordat de krijgsraad niet de moeite had genomen
omm approbatie te vragen.193 Weliswaar werd in de sententie geen delict
genoemd,, maar de strafsoort wijst wel duidelijk in de richting van desertie. Dit
process had plaats in het Groningse. Het feit dat de vrouw van de veroordeelde
militairr betrokken was geweest bij het niet met name genoemde delict, sluit
desertiee niet uit, want zij kan zich schuldig hebben gemaakt aan het aanzetten
tott desertie. We hebben al gezien dat krijgsraden ook vrouwen berechtten,
wanneerr zij meenden dat hun daartoe de jurisdictie toekwam uit hoofde van het
soortt delict. Misschien om er zeker van te zijn juridisch vaste grond onder de
voett te hebben, was wel advies van twee juristen ingewonnen. Het vonnis werd
gewezenn op 2 augustus 1769, dus slechts kort nadat de stadhouder dringend had
bevolenn om alle daartoe in aanmerking komende vonnissen op te zenden voor
approbatie.. Daaraan was in deze casus evenwel niet voldaan, zeer ten detrimentee van het welbevinden van de veroordeelde(n).

Groningerr archieven 139 inv. nr. 6, strafdossier Groenewolt/Aagtje Pieters.
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Hett moet het lagere militaire personeel niet ontgaan zijn, dat de hand van
Oranjee niet zwaar op hen rustte voor wat desertie betreft. Van enig morren
doorr het officierskader tegen deze juridische gang van zaken is ook geen sprake
geweest.. De procedure werd blijkbaar geaccepteerd, getuige ook de laconieke
brieff van Piper. De loyale houding van het officierscorps jegens Oranje is
ongetwijfeldd het gevolg geweest van het promotiebeleid van de beide achttiende-eeuwsee stadhouders, waarvan vooral de oudere officieren hebben geprofiteerd.fiteerd. Oranje had als kapitein-generaal altijd al een goede verhouding met het
legerr gehad en het als een van zijn machtsbases beschouwd. Daartegen richtte
zichh ook het verzet van de opkomende beweging van de patriotten, tot wie in
dee jaren tachtig vooral veel magistraten in Holland, Zeeland en Utrecht behoorden. .
Menn zou kunnen denken, dat door dit milde strafklimaat ten aanzien
vann deserterende militairen er geen handen genoeg waren om de schop en
kruiwagenn te hanteren en dat de fortificaties er wat desolaat hebben bijgelegen.
Eenn verzoek om benodigde dwangarbeiders zal van de zijde van de militaipe
ingenieurss ongetwijfeld niet zijn uitgegaan, gezien hun hierboven gememoreerdee weerzin tegen de hun daarbij opgedragen taak. In de "Ordre en Reglement
opp de Wachten" van 1688194 is een directe aanwijzing te vinden voor de
veronderstellingg dat garnizoenssoldaten zelf gewoonlijk werden betrokken bij
hett onderhoud aan de forten, dus de staat van onderhoud van de verdedigingswerkenn hoeft niet te hebben geleden onder het gebrek aan dwangarbeiders. In
ditt reglement werd bepaald dat in plaatsen waar niet aan de fortificatièn
gearbeidd wordt de wachten zodanig verdeeld moesten worden, dat ongeveer
iederee veertien dagen een regiment wacht vrij heeft om indien mogelijk te
kunnenn exerceren. Niet het gehele regiment hoefde aan de schop. In een
resolutiee van de stadhouder van 7 juni 1749 werd aan grenadiers vrijstelling
verleendd van graafarbeid aan de schansen, tenzij hun eigen veiligheid daarmee
inn het gedrang kwam.195 Dat moeten de grenadiers redelijk hebben gevonden.
Toenn in oktober 1794 het politieke en militaire fortuin zich geheel van Willem
VV afkeerde, manifesteerde zich zijn mismoedigheid ook ten aanzien van het zo
vlijtigg bedreven handwerk, het "prefereren van gratie boven de rigueur van
justitie".. Een dik pak opgezonden vonnissen van oktober tot en met december
1794,, begeleid door het obligate verzoek te approberen, en zo goed als alle
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GPB IV, 170.
GPB VII, 417.
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Afb.. 13: Vertrek van Willem V naar Engeland, 18 januari 1795. (Collectie
Rijksmuseum,Rijksmuseum, Amsterdam).
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desertiee betreffend, werd onaangeroerd in de archieven aangetroffen.196 Zijne
Hoogheidd had even iets anders aan het hoofd.
V.2.14.. Poging197

Nadatt aan allerlei door militairen gepleegde delicten, lichte en zware, militaire
enn commune, de nodige aandacht is gegeven en de wijze van bestraffing
daarvann is uiteengezet, komen als laatste de in de kiem gesmoorde wandaden,
dee pogingen tot het plegen van een delict, aan de orde.
Ookk in de achttiende eeuw werden pogingen ondernomen om een delict
tee plegen, waarbij de uitvoering "alleen ten gevolge van omstandigheden
onafhankelijkk van de wil van de verdachte" niet werd voltooid, om het met de
woordenn van artikel 45 van het huidige Wetboek van Strafrecht te zeggen.
Illustratieff voor de rechtsonzekerheid, waaraan in zo'n geval een verdachte
voorr een krijgsraad ten prooi kon vallen, is wellicht een zaak in de door Staatse
troepenn bezette barrièrestad Namen in 1727. Het betreft een poging tot
desertie,, waarover de jurist en auditeur-militair Boomhouer in zijn Miles
DesertorDesertor uitvoerig heeft bericht.198 Drie Schotse soldaten waren met hun pla
omm te deserteren al een eind op weg. Met behulp van hun aan elkaar verbonden
kordonss langs de stadswal naar beneden klimmend, werden ze gestoord door
eenn korporaal, waarna zij zich snel van de stadswal uit de voeten maakten naar
hunn barak en hun bedden opzochten. Noch bij de verhoren, noch voor de

I%%

ARA 1.01.50 inv. nr. 513-518.
Voor meerdere duidelijkheid: het huidige Wetboek van Strafrecht (uit 1886) vermelddee tot 1994 in art. 45 lid 1: "Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemenn des daders zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard en de uitvoering
alleenalleen ten gevolge van omstandigheden van zijne wil onafhankelijk niet is voltoo
Art.. 45 lid 2 zei: "Het maximum der hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij
pogingg met een derde verminderd." In 1994 is art. 45 lid 2 gehandhaafd (met veranderingg van "der" in "van de") en zijn de gecursiveerde woorden van art. 45 lid 1 vervallenn (en is "des daders" gemoderniseerd tot "van de dader"). Thans leest men in het in
19944 toegevoegde art. 46b dat "poging" (en "voorbereiding") niet bestaat "indien het
misdrijff niet is voltooid ten gevolge van omstandigheden van de wil van de dader
afhankelijk." "
1988
Boomhouer, Miles Desertor, 17-65.
1977
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krijgsraadd waren zij tot een bekentenis te brengen. Een voorstel van de
presidentt van de krijgsraad om tot tortuur over te gaan, werd belemmerd door
dee auditeur Boomhouer, die het juridische bezwaar naar voren bracht, dat
tortuurr bij ontkenning slechts bij aanklachten wegens halsmisdrijven toelaatbaar
was.. De bekentenissen van de beklaagden volgden na ernstige aandrang echter
alsnogg in een volgende krijgsraadzitting. Daarop poneerde de president dat de
will om te deserteren gelijk stond aan de daad, en dus "met den koorde" moest
wordenn gestraft. Over het optreden van deze president, de kolonel Van Eist,
zijnn twee opmerkingen te maken. In de eerste plaats stelde hij tortuur voor,
zonderr een tussenvonnis als gevolg van een daartoe strekkende vordering van
dee auditeur te hebben afgewacht. Verder valt op dat hij, nog voordat de
auditeurr een straf had gerequireerd, een voorstel dienaangaande deed. Voor het
formulerenn van een eis en conclusie vroeg en verkreeg de auditeur, die terstond
opp dit juridisch manco wees, enige dagen respijt, waarna zijn "Klagte en
Conclusiee met Deductie van zaaken" aan de krijgsraad werd voorgelegd.
Daarbijj ging hij in op de vraag of een boos voornemen, zonder dat de daad is
volvoerd,, op dezelfde wijze moest worden gestraft als wanneer de daad tot
volvoeringg was gekomen, en verklaarde hij, dat de rechtsgeleerden het
daaromtrentt niet met elkaar eens waren, omdat de wetten op dit punt niet de
zoo noodzakelijke helderheid verschaften.
Diee twijfel is onder rechtsgeleerden de oorzaak geworden van veel
verwarringg en van verschillen in opvatting. Sommige juristen meenden dat de
will en het voornemen van een misdrijf, slechts door een oorzaak van buitenaf
belet,, op dezelfde wijze als de volvoerde daad moest worden gestraft. Een
anderee opvatting hield in, dat het voornemen en de daad niet op dezelfde wijze
behoordenn te worden gestraft, zelfs niet bij de meest ernstige misdrijven,
uitgezonderdd alleen in die gevallen wanneer de wet dit duidelijk vergde. (De
verwijzingg naar "wet" slaat op het Romeinse recht, waarvan Boomhouer de
vindplaatsenn herhaaldelijk citeerde.) Die laatstgenoemde opvatting, vervolgde
Boomhouer,, is overal en in alle landen juist bevonden en in zwang. Die
opvattingg houdt in dat, waar de wet zulks niet uitdrukkelijk beveelt, de wil tot
hett plegen van een delict zonder dat het tot een uitvoeringg daarvan is gekomen,
niett met de voor het voltooide delict gebruikelijke, maar met een mindere straf
moett worden gestraft. Hierna formuleerde hij bij zijn eis de uitweg uit een
dreigendd doodvonnis: "of anderzins zullen worden gecondemneert tot alzulke
extraordinairee of arbitraire straffe, als U Wel Ed: Gestr: zullen oordeelen te
behooren,, met condemnatie der Beklaagden in de Kosten en Misen van
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Justitie".. Hij poneerde deze eis, na eerst nog eens gewezen te hebben op de
aanvalligee leeftijd van de drie gedetineerden, hun korte dienstverband, hun
onbekendheidd met het Nederlands en dus met de articulbrief, en het feit dat een
vann hen tot de dienst was geprest en "om deze en meer andere Redenen".
Ookk in het verdere verloop van deze belangwekkende strafzaak bleek
dee zorgvuldigheid van de auditeur, de grote invloed die hij op het verloop van
hett proces kon uitoefenen en het gebrek aan kwaliteit van de krijgsraad. Een
enn ander komt duidelijk tot uiting in Boomhouers beschrijving van het vervolg
vann de zaak. De daarop volgende krijgsraad nam notitie van de eis en
conclusie,, waarin Boomhouer gedetailleerd was ingegaan op de netelige
kwestie,, of een poging op gelijke wijze moest worden bestraft als de voltooide
daad.. "Op de voorsz. Schrifture [de eis en conclusie] behoorlyk Reflectie
genoomenn zynde, is dezelve van dat effect geweest, dat de Gemoederen tot
bedaartheidd kwamen, en [de leden van de krijgsraad] van haar eerste Sentiment
veranderden".1999 Omdat bij deze beraadslagingen toch duidelijk werd, dat
sommigee leden van de krijgsraad overhelden naar de opvatting dat op een of
anderee manier een doodstraf moest worden geveld, terwijl andere leden voor
eenn loting waren om te bepalen wie van de beklaagden moest sterven200,
diendee de auditeur het verzoek in dat deze belangrijke zaak, die wellicht
consequentiess zou hebben, aan twee onpartijdige rechtsgeleerden ter advies zou
wordenn voorgelegd, op kosten van de krijgsraad. Dit verzoek werd echter afgewezenn en de krijgsraad ging over tot het opnemen van de stemmen. Er was
echterr geen meerderheid voor een van de voorstellen. De een was voor spitsroeden,, een ander voor loting tussen de twee eerste beklaagden, weer een ander
wass er voor dat Charles Macqueleen zou sterven en de andere twee met spitsroedenn zouden worden gestraft; ook werd voorgesteld Charles Macqueleen te

Dee voorgaande citaten uit: Boomhouer, Miles Desertor, 39 en 40.
Deze macabere praktijk kwam soms voor, zoals bijvoorbeeld te lezen is in een
vonniss van de krijgsraad te Zutphen uit 1672: "...dat by lotinge offte biljett een van
hunn tweeen uyt sal worden getrockem ende mit die coorde ghestraft datter de doodt
naerr volgt, condemneerende den gheenen — soo hem by lotinge ofte biljet vry sal
comenn t' trecken — in drie stroppaden, ende voorts ten eeuwigen daghen gebannen uyt
desee Landen sal worden, gelyck hy daer uyt gebannen wort mits desen". Oud archief
derr stad Zutphen inv. nr 2109; Transcriptie in coll. De Graaff, 94A. Ook Boomhouer
wijdtt aandacht aan loting in zijn Miles Desertor in het hoofdstuk 'Gewoonte van de
veldvlugtigenn te doen loten', 175 e.v.

2000
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dodenn en dat de andere twee moesten loten. Hierop bepaalde de president —
dee kolonel Van Eist dus — dat de drie stemmen voor loting (wie ter dood zou
wordenn gebracht) de overhand hadden. In het vonnis van 4 juli 1727, zes dagen
naa de poging tot desertie, werd echter gesteld, dat de voornoemde gedetineerdenn en beklaagden met meerderheid van stemmen waren veroordeeld om te
lotenn wie tot de doodstraf zou worden veroordeeld. Hoewel de stem van de
presidentt niet zwaarder woog dan elke andere stem, nam hij wel de beslissing
hoee de stemming was uitgevallen, wanneer de stemmen verdeeld waren.
Hett hier ter sprake gebrachte dossier is uitzonderlijk, omdat in het
beschrevenn geval een tipje is opgelicht van de sluier die over alle dossiers
hangtt ten aanzien van de "deliberatien". In de hierboven aangehaalde krijgsraadzittingg moeten de gemoederen wat opgewonden zijn geraakt, wanneer we
lezenn dat ze "weer tot bedaardheid waren gekomen". We ontmoeten hier ook
eenn hoofdofficier, die zich van de complexiteit van het recht niet veel schijnt
tee hebben aangetrokken; daartegenover een auditeur-militair, die zich als
rechtskennerr inspant om het recht te dienen; de rechtspositie van de beklaagden
gaatt hem ter harte.
Dezee auditeur, die de gang van zaken ongetwijfeld met misnoegen moet
hebbenn aangehoord, verzocht de gouverneur van Namen, die op het punt stond
hett vonnis te ondertekenen, om een uitstel van tien dagen, teneinde appèl bij
dee Raad van State te overwegen. Van appèl werd om de langdurigheid van de
proceduree afgezien, omdat de gevangenen dan langere tijd in detentie zouden
hebbenn moeten doorbrengen. De auditeur richtte zich daarom tot de Staten-Generaall namens de drie veroordeelden met een request om "hen Supplianten het
voorsz.. Feyt Goedertierentlyck gelieven te Pardonneren, en het voorsz.
Vonnissee te stellen buyten effect, en daer van te verleenen brieven van gratie
enn absolutie in optima forma",201 niet echter dan nadat weer de kolonel Van
Eistt hiertegen vergeefs bezwaar had gemaakt. Deze was van oordeel geweest
datt een auditeur onbevoegd was om een geveld vonnis op te houden. Deze
kolonell gaf hier dus aan dat hij ook onbekend was met de regel dat een vonnis
pass definitief is, nadat van appèl is afgezien in voorkomende gevallen en pas
nadatt de garnizoenscommandant zijn fiat heeft gegeven.
Dee Staten-Generaal zonden dit rekest "ter fine van advys" aan de Raad
vann State, die hierop uitstel van executie verleende en de krijgsraad gelastte de
processtukkenn over te zenden. De Raad van State zond vervolgens bericht aan

Boomhouer,, Miles Desertor, 59.
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dee Staten-Generaal met het advies tot vernietiging van het vonnis en wijziging
inn een mindere straf. De Staten-Generaal gelastten daarop de krijgsraad om
tweee supplianten drie dagen strengelijk spitsroeden te laten lopen en de derde
(tott de dienst gepreste) suppliant vrij te laten na een dag spitsroeden lopen. Bij
naderee uitspraak door de krijgsraad te Namen werden vervolgens John Cambel
enn Charles Macqueleen op 5 september 1727 veroordeeld om drie dagen achtereen,, viermaal op en vier maal neder, door de Parade met spitsroeden streng
gestraftt te worden. De derde veroordeelde, John Macqueleen (de jongere broer
vann Charles) moest een dag achtmaal op en achtmaal neder de straf ondergaan.
Dee auditeur-militair Boomhouer, de auteur van Miles Desertor dus,
heeftt zichzelf geafficheerd als de zorgvuldige rechtsgeleerde. We kunnen er
niett omheen dat zijn aanpak van de zaak, en zijn herhaalde weerstand tegen een
—— naar het schijnt — eigengereide krijgsraadpresident, indrukwekkend is
geweest.. Thomas Volum, Samuel Dean en Willem Mackrabe, de in het vorige
hoofdstuk2022 beschreven drie deserteurs die in 1723 vanuit Maastricht deserteerdenn en onder valse beloften werden teruggelokt, zouden hebben gewild dat
hunn rechtspositie op dezelfde wijze als in de hierboven beschreven zaak zou
zijnn beschermd.203 Ook hun droeve geschiedenis heeft Boomhouer in 1731 in
zijnn Miles Desertor vastgelegd. Deze drie Schotten lieten zich op belofte van
hett sparen van hun leven overhalen vrijwillig terug te keren. Die belofte werd
gebroken,, zonder dat de auditeur Taets van Amerongen hiertegen een blijk van
protestt van zichzelf of van een lid van de krijgsraad heeft vastgelegd. In een
naschriftt in zijn Miles Desertor geeft Boomhouer alsnog commentaar op deze
strafzaakk te Maastricht van 1723. Het ontbreken van unanimiteit van stemmen
inn die casus bracht hem tot de veronderstelling, dat ten minste enige leden van
dee krijgsraad de vrijwillige terugkeer en de jeugdige leeftijd van de deserteurs
inn de sententie hadden verdisconteerd willen zien. Ook gispte hij het feit dat de
deserteurss na de hun gedane beloften en hun vrijwillige terugkeer geen gelegenheidd was gegeven, om zich, nadat ze veroordeeld waren, "tot de Hoge Overheidd te kunnen adresseren, ten eynde aldaer Pardon of mitigatie van straffe te
versoeken".. Van enig initiatief van de auditeur-militair Taets is in dit opzicht
nietss gebleken.

Ziee hierboven, § IV.2.9.
Boomhouer,, Miles Desertor, 7-16. Zie ook hierboven, hoofdstuk IV.
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Hett is niet uitgesloten, dat Boomhouer de twee hierboven beschreven
strafzakenn in het begin van zijn Miles Desertor niet slechts heeft afgedrukt als
adstructiemateriaal,, maar hiermee ook de gelegenheid te baat heeft genomen
zijnn ster te laten schitteren als de rechtsgeleerde bij wie de auditeur in
Maastrichtt toch maar bleekjes afstak. De zaak te Maastricht heeft Boomhouer
summierr behandeld; wellicht ontbrak hem een aantal documenten. Het materiaall uit de barrièrestad Namen is als bron belangwekkend genoeg; onder meer
omdatt Boomhouer ons door de casusbeschrijving in staat heeft gesteld kennis
tee nemen van een gedetailleerd verslag en van zijn juridische opvattingen. Ook
stemtt tot voldoening dat tenminste uit déze casus kennis kon worden genomen
vann de sfeer van de krijgsraadbespreking.
Dee poging tot desertie in Namen was een voornemen, waaraan geen uitvoering
konn worden gegeven door het ontijdig verschijnen van een korporaal. De
auditeur-militairr Boomhouer heeft als vlijtig en kundig jurist de strafmaat
echterr binnen de perken van het toenmalig juridisch fatsoen kunnen houden.
Maarr er is geen algemene conclusie te trekken, bij gebrek aan gegevens over
dee strafbaarheid van een boos voornemen waarvan tijdig en vrijwillig werd
afgezien.. Zulke zaken komen zelden aan het licht. Eén dossier uit Groningen2044 laat ons echter zien dat, toen een vrijwillig opgegeven voornemen
bekendd raakte, niet werd afgezien van een strafproces.
Dee reeds eerder genoemde Grietje Tonnis werd door een krijgsraad
veroordeeldd om aan de paal te worden gegeseld door de scherprechter, waarna
levenslangee verbanning volgde "op straffe van swaarder Poene". Zij had deze
veroordelingg over zich afgeroepen door zich te laten gebruiken door een eenheidd van het Pruisische leger om Staatse soldaten aan te zetten tot desertie en
overlopen.. Aan twee soldaten, Simon Walmer en Johannes Simonsz, bood zij
achtt dukaten handgeld en een Pruisische pardonbrief. Of uit het aanbieden van
eenn pardonbrief mag blijken dat de militairen eerder waren gedeserteerd uit het
Pruisischee leger, is niet uit de gegevens op te maken. Grietje verloor deze brief
echterr tijdens een sanitaire stop na haar ontmoeting met de twee soldaten. Die
brieff kwam in verkeerde handen, wat leidde tot haar veroordeling wegens het
aanzettenn tot desertie. Haar vriendin Antje Jansen werd vrijgesproken van het
"debaucherenn van soldaten". Simon Walmer, bij het onderzoek gearresteerd,
verklaardee dat hij desertie had overwogen, doch dat hij daar na een bedenktijd
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tochh maar van had afgezien. In de zaak tegen Walmer was de aanklacht wegens
eenn poging tot desertie niet terecht. Als we Walmer immers mogen geloven
werdd een voornemen niet door omstandigheden onafhankelijk van de wil van
dee verdachte belet. Voor de beklaagde pleitte, dat hij niet tijdens een poging
tott desertie werd opgepakt, maar als gevolg van de verhoren van de verdachte
dames.. Toch werd hem poging tot desertie ten laste gelegd. De eis werd
ongewijzigdd overgenomen door de krijgsraad, die deze zaken op 28 december
17700 afhandelde. Het vonnis tegen Walmer luidde: twee dagen spitsroeden
lopenn ter discretie van commissarissen en verbanning uit de compagnie.
Approbatiee van de drie uitspraken werd reeds op 4 januari daaraanvolgend
ontvangen.. Over Johannes Simonsz werd verder niets medegedeeld. Evenmin
off Walmer, nu enigszins gehavend, toch maar naar de Pruisen is gegaan.
Ookk in een in Van Hasselts Onderricht opgenomen "Advys Decisoir over getenteerdee desertie en het appliceren van de Tortuure" wordt ingegaan op de
strafbaarheidd van een poging tot desertie.205 De soldaat Andries Fagel was
daarvoorr in 1732 voor de krijgsraad te Grave gedaagd. Zijn hardnekkige ontkenningg van het ten laste gelegde baseerde hij op het volgende: hij was bestolen
doorr de soldaat Godfried Vorster, die hem teruggaaf van het gestolene had toegezegd.. De dief had evenwel beweerd de goederen in Velp (bij Grave) te hebbenn verkocht, waarop een afspraak voor het gezamenlijk terughalen daarvan
zouu zijn gemaakt. Bij het uitgaan van de Hampoort was Fagel echter aangehoudenn en bij een poging tot ontvluchten gearresteerd. Hij werd, nadat het "advys
decisoir"" was gegeven, door de krijgsraad gestraft met spitsroeden lopen door
tweehonderdd man infanterie van het garnizoen, twee dagen achtereen, iedere
dagg vier maal op en viermaal neder; daarna weggejaagd uit stad en Generaliteit. .
Overr de tortuur merkten de twee rechtsgeleerden op, dat volgens
verschillendee juristen in criminele zaken "bij praesumptie en indiciën" (bij
verdenkingg en aanwijzingen) zonder bekentenis bij vonnis geen scherprechterlijkee lichamelijke straf, en al helemaal geen doodstraf mocht worden opgelegd.
Tott tortuur om een bekentenis te ontlokken kon in dit geval echter niet worden
besloten,, want bij een bekentenis tot het voornemen van desertie is de dader
niett des doods schuldig en is tortuur dus niet toegestaan. De juristen vervolg2055
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denn met te zeggen, dat bijgevolg in deze zaak een afgeperste bekentenis door
tortuurr niet had mogen plaatsvinden. "Want dit leerd de reden, dat het middel
terr ontdekkinge van de waarheid, of ymand aan een delict schuldig is, dan
neen,, niet violenter kan of mag zyn, als de straffe zelvs, (...) En dat derhalven
dee Torture alleen plaats kan hebben in capitale delicten. Wyl die [nl. de
tortuur]] op zig zelvs aangemerkt een straffe naast de Dood is, en verre in
smertee excedeert de ordinaire scherprigterlyke straffen van geesselen en
brandmerken."2066 De juristen waren van mening dat, al had de beklaagde de
intentiee geconfesseerd, hij daarom nog niet des doods schuldig was. In hun
conclusiee merkten de juristen ten slotte op: de beklaagde was tijdens zijn
arrestatiee nog minder dan een kanonschot ver verwijderd, en volgens artikel 21
vann de articulbrief is het delict van desertie pas voltooid bij een grotere afstand
dann die van een kanonschot. De articulbrief laat zich niet uit over de straf voor
eenn poging tot desertie; we kunnen dus spreken van "een casus omissus". Deze
zall "uit de dispositie van de civiele Roomse wetten gedecideerd (...) moeten
werden".. De juristen citeerden nu uit het Romeinse recht, en waren verder niet
vann mening dat de beklaagde helemaal vrijgesproken moest worden. Volgens
henn waren er genoeg belangrijke en zwaarwichtige aanwijzingen, dat hij ten
tijdee van zijn arrestatie wel degelijk het voornemen tot desertie had gehad,
zodatt hij veroordeeld kon worden om met spitsroeden te worden gestraft,
vervolgenss weggejaagd en gebannen.
Dee interessante motivering voor de straf van spitsroeden en verbanning
lietenn de juristen hierna volgen: op verdenking en indicaties van strafbaarheid,
hoee duidelijk ook, mag geen veroordeling tot lijfstraf volgen, maar hoogstens
eenn veroordeling tot verbanning. Dit leerstuk moet worden verstaan als van
toepassingg op lijfstraf door een scherprechter, zoals geselen en brandmerken.
Wanneerr dus over een lijfstraf werd gesproken in het juridisch verkeer, werd
daarr alleen een op het schavot ondergane lijfstraf, toegediend door een beroepsbeul,, mee bedoeld, althans in de opvatting van de twee juristen. Vervolgenss stelden zij: "Maar dewyl de straffe met Spitsroeden onder de Militaire
zeerr gemeen is, en dikwils over kleinigheden in 't werk gesteld werd, zoo is
'tt van zelve openbaar, dat de Beklaagde buyten zyne Confessie op indiciën en
praesumptienn dat [hij] voornemens is geweest te deserteeren, tot het ondergaan
vann die straffe gecondemneerd heeft mogen werden".207 Hier werd dus in het
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uitleggenn van het betreffende leerstuk wat losjes omgesprongen met het lichamelijkk welbevinden van militairen in het algemeen en de rug van beklaagde
Vorsterr in het bijzonder.
Dee krijgsraad, die op 11 september 1748 te Grave uitspraak deed in een zaak
tegenn de twintigjarige beklaagde Melchior Muller, meende een poging tot
desertiee wel zonder een advys decisoir te kunnen berechten. De soldaat Muller
hadd vanuit het wachthuis, de corps de guarde, 's nachts gepoogd over de wal
tee springen. Hij werd tegengehouden door een schildwacht, die hij poogde over
tee halen mede te deserteren, waarover de sententie de volgende aandoenlijke
woordenwisselingg noteerde: "O, broeder, laet ons voortgaan!" De schildwacht
antwoordde;; "Wat, wilt gij mij aan de galg brengen?" De schildwacht stuurde
daaropp de beklaagde terug onder toezegging van te zwijgen over het voorgevallene.. Later in diezelfde nacht deed de beklaagde een tweede poging, waarop
hijj door de schildwacht, die hij opnieuw poogde te "debaucheren", met de
bajonett op het geweer werd teruggejaagd en gedenuncieerd. De uitspraak
luiddee met algemene stemmen: dood door den koorde, het lijk met een ijzeren
kettingg aan de galg laten hangen terwijl de goederen van de veroordeelde
werdenn geconfisqueerd. Dit vonnis werd uitgesproken en ter executie gesteld
opp 3 september 1748.20S De sententie betreft niet alleen de poging tot
desertie.. Ook het feit dat Muller de schildwacht had trachten over te haten
medee te deserteren, waarmee hij zich schuldig maakte aan debaucheren, werd
inn de straf verdisconteerd. Het is daarom begrijpelijk dat de krijgsraad hem ter
doodd veroordeelde.
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Dee militaire strafrechtspleging in de achttiende eeuw heeft haar specifieke
karakterr te danken gehad aan drie factoren, die reeds in de voorgaande eeuw
opp beslissende wijze dit karakter vormden en bepaalden. In de eerste plaats
heeftt de wetgeving, zoals die in de articulbrief expliciet voor het militaire
personeell van toepassing werd verklaard, naast de zo genoemde commune
delictenn een aantal delicten gecreëerd, waaraan in het strafrecht voor de
burgerijj geen behoefte bestond dan wel waarvoor in het commune strafrecht
geenn plaats was. In de tweede plaats waren het de superieuren — beroepsgenotenn — die een rechtscollege vormden, en als zodanig naast de schepenrechtbankenn en andere in de burgermaatschappij bestaande rechtscolleges stonden.
Dezee situatie heeft tot de beschreven steeds weer oplaaiende competentiestrijd
aanleidingg gegeven. Als laatste factor was er de wijze waarop in de militaire
strafrechtsplegingg de delicten werden bestraft. In veel gevallen waren die
straffenn exclusief militair. Burgers die delicten pleegden werden niet op die
wijzee gestraft. Deze typisch militaire straffen golden niet alleen voor de
militairee delicten, maar dikwijls eveneens voor de commune delicten van
militairen, ,
Hett justitiële apparaat, dat oorspronkelijk slechts bestond uit een
krijgsraadd te velde, omdat in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende
eeuww een oorlogstoestand bestond, en een leger te velde voortdurend op de
beenn was, ontwikkelde zich al spoedig tot een krijgsraad in hoger ressort, de
zogenoemdee Hoge Krijgsraad. Deze Hoge Krijgsraad zetelde in de loop van de
zeventiendee eeuw als instituut in Den Haag "als de wapens rustten". De Hoge
Krijgsraadd berechtte zaken in hoger beroep en bijzondere strafzaken in eerste
aanleg,, zoals die ter zake van hoge officieren, alsmede strafzaken van een meer
ingewikkeldd karakter. Ook blijkt de Hoge Krijgsraad soms als garnizoenskrijgsraadd van Den Haag te hebben gefungeerd, maar de garderegimenten, die
zichh in Den Haag ophielden, vormden hun eigen regimentskrijgsraden. In tijd
vann oorlog voegde de Hoge Krijgsraad zich bij het leger en fungeerde als
krijgsraadd te velde. Daarnaast bestonden de niet-permanent gevormde garnizoenskrijgsradenn voor de berechting van militaire delicten in eerste aanleg,
waarmeee de in garnizoenssteden gelegerde troepen juridisch in de hand werden
gehouden.. De auditeur-militair, die bij een garnizoenskrijgsraad als aanklager
optrad,, bekleedde deze functie permanent. Daarmee sloot de militair-rechterlijkee organisatie aan op de organisatie van de krijgsmacht. Bij het begin van de
achttiendee eeuw was deze militair-juridische organisatievorm nagenoeg usance
inn de Republiek. De garnizoenskrijgsraden onderscheidden zich op twee punten
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vann de in den lande fungerende schepenrechtbanken. Een (al dan niet door
academischee studie) juridisch gevormde auditeur-militair was aanklager en de
vonnissenn werden geveld door een college van een president en zes leden,
anderss dus dan bij de burgerlijke rechtspraak, waar een schout aanklager en
'rechter'' was ('rechter in oude zin', een 'rechter' dus die geen vonniswijzer
was),, maar waar schepenen het vonnis bepaalden.
Dee militaire strafrechtspleging had zich in de loop van de zeventiende
eeuww ontwikkeld tot een systeem, dat steunde op een zestiende-eeuwse wetgeving,, de articulbrief van 1590, aangevuld met plakkaten en resoluties van latere
data.. De articulbrief bevatte materieel recht. Het procesrecht was slechts gedeeltelijkk vastgelegd. Voor een deel werd dit procesrecht gevonden in de Ordonnantiee op den Styl van procederen van 1570 van Philips II, voor een ander
deell in resoluties en instructies, maar het procesrecht werd ook geregeld door
ongeschrevenn recht, de costumen. Daarenboven golden sommige landswetten
vann de streek waar het garnizoen was gelegerd als aanvullend recht ook voor
dee militairen.
Uitt de reeds in de zestiende eeuw gegroeide gewoonte om burgerlijke
strafzakenn in een zogenoemde extraordinaire (inquisitoire) procedure te
berechtenn vloeide voort, dat militaire strafprocessen op dezelfde wijze werden
afgehandeld.. Appèlzaken in hoger ressort, hetzij voor de Hoge Krijgsraad,
hetzijj voor de 'Raad van State, werden in een ordinair proces berecht. De
vrijheid,, die krijgsraden zich wel veroorloofd hebben om niet zo zeer in
overeenstemmingg met de wet als wel naar eigen inzicht te oordelen, laat zien,
datt de wet vooral werd gezien als het affiche, waarmee de strafbaarheid van
eenn delict werd aangegeven. Wanneer men stelt, dat de wet willekeurig werd
toegepastt moet daarbij worden vastgesteld, dat de afwijking van de wet over
hett algemeen een vermindering van de straf inhield. Onjuist procedureel
handelenn is mogelijk geweest doordat maar zelden een hoger rechtscollege zich
overr de casus kon buigen, maar met de approbatieprocedure was wel een
correctiee mogelijk, zoals bijvoorbeeld het geval van soldaat Kosijn heeft
aangetoond,1 1
Dee pas in 1750 beter geregelde appèlprocedure, waarin de casus in een
ordinariss proces werd behandeld en ook de juiste wetstoepassing kon worden
getoetst,, had maar zelden plaats. Dit recht van appèl bestond overigens ook al
vóórr dit jaar, maar was nog niet in de militaire wetgeving opgenomen. De
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schaarstee aan appèlzaken hing samen met een factor, die kenmerkend was voor
dezee gehele onderzochte periode: "confessus non appellat" ("wie heeft bekend
kann niet in hoger beroep gaan"). En onder het Ancien Régime werd om deze
confessiee te verkrijgen niet altijd geschroomd om het geweldsmiddel van
territiee of— de stap verder — de tortuur, toe te passen. Voor de veronderstellingg dat een excessief gebruik van dit dwangmiddel werd gemaakt lijkt geen
bewijss aanwezig, maar signalen over het gebruik van dit dwangmiddel waren
well degelijk in verscheidene vonnissen te vinden. Behalve deze het appèl
beperkendee factor was er nog een: het lijkt er in ieder geval sterk op, dat niet
allee veroordeelden bekend zijn geweest met de appèlmogelijkheid. Wellicht zijn
ookk rechtszaken niet tot een appèlprocedure gekomen omdat van hoger beroep
werdd afgezien, aangezien de opschortende werking daarvan de detentie in
voorarrestt aanzienlijk zou verlengen.
Eenn niet onaanzienlijk deel van de articulbrief bevatte delicten, waarop
dee doodstraf als sanctie stond. Andere delicten werden bedreigd met lijfstraf,
zijj het dat de strengheid van deze straf niet was vastgelegd. Zonder minima of
maximaa te noemen kon deze straf naar het inzicht van de krijgsraad worden
opgelegd.. De wijze van procederen gebeurde voor de garnizoenskrijgsraden
volgenss de extraordinaire procedure, en dit inquisitoire model is gedurende de
gehelee periode toegepast. Op de afwezigheid van een verdediger moet worden
gewezen,, met daarbij de aantekening, dat het prompt recht doen nu juist het
kenmerkk van de extraordinaire wijze van rechtspleging was geweest en ook het
oogmerkk was, zoals dit werd aangegeven in de Ordonnantie op den Styl van
procederenn van 1570. Pas in het nieuwe Reglement van Krijgstucht dat in 1799
werdd ingevoerd, wordt de theoretische aanwezigheid van een raadsman in een
strafprocess als mogelijkheid genoemd.
Voorr de procedures voor de Hoge Krijgsraad of Raad van State bediendee men zich gewoonlijk van de accusatoire methode, het ordinaris proces.
Daardoorr kregen hoge officieren, die zich voor een delict hadden te verantwoorden,, en die in eerste aanleg reeds voor de Hoge Krijgsraad of de Raad van
Statee werden berecht, een juridisch rechtszekerder proces dan de subalterne
officierenn en minderen. De tegen officieren uitgesproken sententies verschilden
inn vergelijking met de tegen de militairen van lagere rang gewezen sententies
voorr wat betreft de opgelegde straffen. Het verschil in justitieel benaderen van
eenn delict in overeenstemming met de rang van de betrokken delinquent strooktee volkomen met de standenmaatschappij, waarvan het leger een integrerend
onderdeell was. De op militairen van mindere rang toegepaste straftoemeting en
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wijzee van straffen — dikwijls met lichamelijk geweld — was historisch bepaald.
Slechtss in enkele incidentele gevallen kon volgens de articulbrief voor door
minderenn begane delicten met een boete worden volstaan. Het opleggen van
eenn boete kwam bij officieren veel meer voor, en officieren werden nooit
veroordeeldd tot lijfstraffen. Evenmin werden ter dood veroordeelde officieren
mett de strop ter dood gebracht, dit in tegenstelling tot ter dood veroordeelde
militairenn van lage rang.
Eenn enkele bron uit die tijd rept over de "meerdere beschaving"2, of
eenn daaraan verwante terminologie, waaruit zou moeten blijken, dat een eerste
veranderingg in het denken over en het beoordelen van gewelddadige straffen
kann worden herkend. Sommige juristen uit de zeventiende en achttiende eeuw
hebbenn inderdaad blijk gegeven van op dit punt afwijkende opvattingen. De
voorall in de tweede helft van de achttiende eeuw toenemende invloed van de
Verlichtingg kan het denken van achttiende-eeuwse juristen hebben beïnvloed.
Inn de Nederlanden sloten de ideeën van de Verlichting aan op het nog altijd van
invloedd zijnde humanisme, dat in dit land zijn eerste inspiratie had gevonden
inn de religie, waarvan de kracht nog ongebroken was. In het vierde kwart van
dee achttiende eeuw vond een toenemende verspreiding van Verlichte ideeën
plaatss onder dat deel van de bevolking, dat meetelde — niet het "grauw" dus
—,, vooral door de relatief grote bekendheid met het alfabet, waardoor de
verspreidingg van die ideeën kon plaatsvinden. De Verlichtingsidee was vooral
tee vinden onder de Patriotten. De politieke weerstand, die deze van de
heersendee elite ondervonden bij het uitdragen van hun idealen, heeft het
invoerenn van noodzakelijke hervormingen tegengehouden. Het particularisme
enn de structuur van de Republiek als confederatie waren evenzovele hinderpalen
opp de weg naar herstructurering van wetten en bestuur. Het bij sommige
vooraanstaandee juristen ontluikende besef van de noodzaak de praktijk van het
strafrechtt kritisch te bezien, heeft evenmin tot hervorming en verbetering van
dee militaire wetgeving geleid. Toch is in de loop van de achttiende eeuw een
kleinee kentering te bespeuren geweest in de opvattingen over geweld als
repressieff element in de militaire strafrechtspleging. Korte detentiestraffen
vervingenn een enkele keer een te verwachten lijfstraf.
Dee militaire strafrechtspleging kon een zekere stabiliteit en souplesse
niett worden ontzegd. De unificering in de militaire strafrechtspleging is
ontegenzeglijkk bevorderd door het gebruik van eenzelfde articulbrief in alle

22

Voorda, Criminele Ordonnantien, Inleiding, 4.
276 6

SLOTBESCHOUWING G

provinciën,, en door de omstandigheid van de zeer frequente overplaatsingen
vann regimenten en andere legereenheden door het gehele land. Het systeem van
roulerendee leden van de niet-permanente garnizoenskrijgsraden veroorzaakte
eenn spreiding van de kennismaking met het fenomeen krijgsraadzitting. Het had
hett nadeel dat de relatief veel officieren die kennis maakten met de militaire
strafproceduree onvoldoende ervaring opdeden om zich een diepgaande kennis
vann de rechtsgang te kunnen verschaffen. De mobiliteit van de legereenheden
maaktee vorming van permanente garnizoenskrijgsraden nagenoeg onmogelijk,
alss daartoe al behoefte zou zijn gevoeld. De souplesse van de militaire
strafrechtsplegingg wordt weerspiegeld door de vrijheid die de krijgsraden zich
veroorloofdenn om de door de wet voorgeschreven straffen niet in volle hevigheidd in de veroordelingen te doen doorklinken, maar naar behoefte toe te
passen.. De articulbrief bood in sommige gevallen te weinig mogelijkheid om
aardd en omstandigheden van een begaan delict op passende wijze in de oordeelsvormingg te laten meewegen. Voor een aantal veel voorkomende delicten
bestondd wel een wettelijke mogelijkheid de straf naar rato op te leggen,
namelijkk wanneer de door de wet voorziene sanctie bestond uit een niet nader
gespecificeerdee lijfstraf. Deze vrijheid van handelen is er soms oorzaak van
geweest,, dat in sommige vonnissen van de in de articulbrief genoemde sanctie
nietss is terug te vinden. Bij de gesignaleerde afwijkingen van wat de wet
voorschreeff ten aanzien van de op te leggen straf door een krijgsraad moet
wordenn opgemerkt, dat dit gebeurde niettegenstaande de voortdurende aanwezigheidd van een jurist, de auditeur-militair. Het menigmaal sterk van elkaar
afwijkenn van de straffen voor gelijkwaardige of gelijksoortig delicten, begaan
doorr verschillende personen, leidde soms wel aantoonbaar tot scheve verhoudingenn in de straftoemeting. De auditeurs in kwestie schijnen overigens van
uiteenlopendee kwaliteit te zijn geweest.
Werdd van een strikte toepassing van de articulbrief dikwijls afgeweken,
dee grimmigheid van de militaire strafwet was in de regel wel herkenbaar in de
vonnissenn voor diefstal en debaucheren en voor andere ernstige commune
delicten.. In het algemeen kan worden gezegd, wat ook voor de burgerlijke
strafrechtsplegingg gold, dat de militaire strafrechtspleging werd gekenmerkt
doorr haar gewelddadig karakter, wat overigens in overeenstemming was met
destijdss algemeen gangbare opvattingen. De veelvuldige vonnissen, waarin
gesprokenn wordt van spitsroeden lopen laten zien, dat de in de vonnissen
opgelegdee lijfstraf veelvuldig op deze manier werd toegepast. Uit het aantal
slagenn die de veroordeelde moest ondergaan is wel de zwaarte van het vonnis
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aff te leiden maar niet per se de omvang van het leed dat de delinquent daarmee
werdd aangedaan. De mogelijkheid bestaat, dat de uitvoerders van de straf van
spitsroedenn (de collegae-militairen) niet al te begerig zijn geweest de slagen
harderr te laten aankomen, dan voor het oog van de aanwezige commissarissen
gewenstt was.
Dee stabiliteit van de militaire strafrechtspleging werd gedurende het
grootstee gedeelte van de achttiende eeuw aangetast door de vraag naar de
omvangg van de jurisdictie, een vraag die tot kort voor de omwenteling van
17955 de gemoederen bleef plagen. De Hoge Krijgsraad was een steen des
aanstootss voor de burgerlijke autoriteiten, omdat deze de Raad van State had
gepasseerdd in zijn bevoegdheid tot het behandelen van rechtszaken, die
oorspronkelijkk tot de competentie van die Raad werden gerekend. De eerste
Oranje-Nassau,, prins Maurits, aan wie als opperbevelhebber de functies van
kapitein-generaall en kapitein-admiraal werden verleend, had zijn macht over
dee militaire strafrechtspleging al spoedig uitgebreid door het laten muteren van
dee krijgsraad te velde in de Hoge Krijgsraad: die usurpeerde bevoegdheden van
dee Raad van State zonder dat daarover enig besluit van de soevereine Staten
wass gevallen. Zijn latere opvolgers in hun dubbele capaciteit van stadhouder
enn kapitein-generaal dienden op dezelfde wijze hun dynastieke belangen. Door
dee toenemende macht van vooral stadhouder Willem III werden de geldende
landswettenn ten aanzien van de jurisdictie over commune delicten ontkracht,
aangezienn gewoonlijk èn voor de garnizoenskrijgsraden, èn voor de Hoge
Krijgsraadd de door militair personeel begane commune misdaden werden
berecht. .
Dee competentiekwestie was er een met een politieke lading; zij was
medee uitdrukking van een onbloedige machtsstrijd, die de gehele achttiende
eeuww heeft voortgeduurd. Uit hoofde van het opperbevelhebberschap heeft niet
alleenn Willem III, maar hebben ook zijn opvolgers gemeend als hoofd van de
militairee justitie te mogen optreden. Tegen het einde van de zeventiende eeuw
wass de positie van Willem III al zo verstevigd, dat de expliciete vaststelling
vann zijn uitsluitend prerogatief van appèl en approbatie van vonnissen van
garnizoenskrijgsradenn door niemand hardop werd betwist. Hoe zeer de weerstrevendee partij der regenten deze tegenover hen staande machtsconcentratie in
éénn persoon hadden betreurd viel op te maken uit het na de ontijdige dood van
Willemm III genomen besluit om het verder zonder een dergelijke functionaris
tee doen. Een opperbevelhebber — geen Oranje of Nassau — werd benoemd om
tijdenss de nu uitgebroken Spaanse Successieoorlog (1702-1713) dienst te doen
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alss kapitein-generaal, maar zonder dat hij de juridische pretenties van zijn
voorgangerr had mogen overnemen. De approbatie werd afgeschaft, wat tot
gevolgg had, dat de garnizoenskrijgsraden een grotere autonomie verkregen dan
tevoren.. Het appèl werd, zoals oorspronkelijk de bedoeling was geweest,
verlegdd naar de Raad van State, waardoor een burgerlijk rechtscollege een
militairee casus in hoger beroep moest beoordelen. Ook de garnizoenskrijgsradenn werden gekortwiekt in hun jurisdictie.
Nadatt in 1747 opnieuw een Oranje-Nassau als Stadhouder werd aangesteld,, beleefden de Verenigde Provincies een reprise van de wijze, waarop de
ledenn van deze dynastie hun macht vestigden en hun belangen behartigden,
overigenss aanvankelijk met goedvinden van de Staten, die bij de benoeming
vann de erfstadhouder niet zuinig waren met het hem toekennen van functies en
prerogatieven.. Ook en vanzelfsprekend behoorde daartoe het kapitein- en
admiraal-generaalschap.. De benoeming van Willem IV als erfstadhouder en
kapitein-- en admiraal-generaal in 1747 werd een restauratie van de vóór 1702
geldendee regels ten aanzien van approbatie, jurisdictie en de plaats van de Hoge
Krijgsraad.. Voor het verkrijgen van het recht van approbatie nam Prins Willem
IVV zelf het initiatief door het recht van lezing der vonnissen om te buigen tot
eenn approbatierecht, zich beroepend op zijn "praedecesseur" (Willem III). Dit
approbatiee recht werd niet consequent op elk vonnis toegepast. Een uitlandigheidd van de nieuwe stadhouder, spoedig daarop gevolgd door zijn overlijden,
laatt hiaten zien in de toepassing daarvan. Hoewel tijdens de minderjarigheid
vann Willem V het approbatierecht aan zijn voogden toeviel, verzaakten veel
krijgsradenn hun verplichting om de vonnissen op te sturen. Hierin is misschien
dee mindere binding af te lezen tussen het leger en de gouvernante Anna en de
hertogg van Brunswijk: het officierskader wist zich als clientèle sterker verbondenn met de stadhouders Willem IV en Willem V.
Voorall de laatstgenoemde heeft met het approberen van vonnissen van
veroordeeldee deserteurs en vervolgens verlenen van gratie voor de rigueur van
dee justitie een bijdrage geleverd aan een situatie, die wel fundamenteel
verschildee van wat mocht worden verwacht na de invoering van de kruiwagenstraff voor deserteurs (1748). Juist waar de Staten-Generaal op het veel
voorkomendee delict van desertie de straf ad opera publica hadden gesteld,
waarvann niet mocht worden afgeweken "op poene van Onze hoogste indignatie",, is in zo goed als geen van de gevonden vonnissen wegens desertie uit deze
periodee die straf in volle hevigheid toegepast, terwijl het gros van de aan de
stadhouderr voorgelegde vonnissen werd geapprobeerd met oplegging van een
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aanzienlijkk lagere straf, die in sommige gevallen zelfs veel weg had van een
krijgstuchtelijkee berisping. Hier is sprake geweest van zogenaamde facaderechtspraak.. Het is niet onmogelijk dat Willem V, die geen gewelddadige natuur kan
wordenn verweten, het straffen van deserteurs tot barmhartiger proporties heeft
willenn terugbrengen. Daarin is hij dan in het algemeen wel geslaagd. Tegelijkertijdd ondergroef hij echter een door de Staten-Generaal uitgevaardigde wet.
Dee Staten-Generaal hebben zich dit echter tijdens het Ancien Régime zonder
geregistreerdd protest laten welgevallen. Dit wijst erop, dat de autoriteiten zich
inn de eerste plaats richtten op de vervolging van delicten, en de sanctie als
manendd maximum aan de delinquenten werd voorgehouden. Het "op poene van
Onzee hoogste indignatie" blijkt niet meer dan een cliché te zijn geweest. In de
jarenn tachtig werd, vooral op instigatie van de Staten van Holland, de Hoge
Krijgsraadd zeer tegen de wens van stadhouder Willem V afgeschaft en de
jurisdictiee ook aangepast in de vooral door de tegenstanders van Oranje cum
suiss gewenste richting. De Raad van State werd in zijn oorspronkelijke
bevoegdhedenn ten aanzien van de militaire strafrechtspleging hersteld.
Alss wordt gekeken naar de frequentie van de verschillende bestudeerde
delicten,, dan blijkt dat desertie wel het meest werd gepleegd. Een collectie van
vonnissenn uit Brielle, 's-Gravenhage en Hellevoetsluis laat dat duidelijk zien.
Ookk de telling van de dossiers in de collectie Ragay geeft eenzelfde resultaat
(ziee bijlage IV). Die hoge frequentie heeft invloed gehad op de strafrechtsplegingg terzake van deserties. De spanning, die ontstond tussen de in de
articulbrieff vastgelegde kapitale straf en het behouden van personeel leidde in
kritiekee tijden tot herhaald massapardon. De geloofwaardigheid werd niet
verbeterdd door het invoeren van de kruiwagenresolutie in 1748, als aanvulling
opp het materiële strafrecht. De invoering daarvan vond ongeveer gelijktijdig
plaatss met de wederinvoering van de approbatieprocedure.
Hett waarom van de zo dikwijls gepleegde deserties blijkt soms uit het
verweer,, dat de delinquent zelf moest voeren en waarvoor hoofdzakelijk
gelegenheidd was tijdens de verhoren door de auditeur cum suis. De arrestatie
enn gevangenhouding, de sociale ongelijkheid met zijn ondervragers en de plaats
vann het verhoor waren niet bevorderlijk voor het voeren van een effectief verweer.. Al bij het begin van het verhoor kwam een verondersteld motief gewoonlijkk ter sprake, wanneer moest worden ingegaan op de vraag of de articulbrief
wass voorgelezen en of soldij en andere stoffelijke goederen, waarop de deserteurr recht had gehad, waren uitbetaald en afgeleverd. Daarna volgde dikwijls
dee directe vraag naar de reden van de desertie. Voeding, soldij en de voor-
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lezingg van de brief bleek in het gros van de gevallen wel in orde te zijn geweest,, maar niet altijd. In de vonnissen, die soms tot vrijspraak leidden, werd
inn de regel rekening gehouden met serieus te nemen argumenten die de verdachtee ter verdediging aanvoerde, zoals bijvoorbeeld in het geval van de soldaat,, die met zijn voor zijn compagnie geworven rekruut in Antwerpen werd
vastgezett en gedwongen dienst te nemen bij het keizerlijke leger.3 Een gegeven
verklaringg kon soms geverifieerd worden. Wanneer een soldaat wordt aangeklaagdd wegens desertie omdat hij na zijn verlof niet is teruggekeerd en hij
verklaart,, dat "zijn vrouw stond te cramen", dan kon ter plekke enig onderzoek
naarr de waarheid van die uitspraak worden gedaan. Ook de in Den Haag in
17766 gedeserteerde en in Arnhem opgepakte grenadiers zullen wel de waarheid
hebbenn gesproken toen zij gewaagden van een hondse behandeling door een
onderofficier.44 Ook in dit geval was het gemakkelijk om de (eventueel)
kwalijkee reputatie van de onderofficier te onderzoeken. Maar dikwijls werden
verontschuldigingenn aangevoerd, die met de werkelijkheid iets minder te maken
hadden.. In sommige conclusies van de auditeur werd de ongeloofwaardigheid
vann het verweer onder woorden gebracht, of werd hardop getwijfeld aan het
berouww van de verdachte.
Niett in alle dossiers is in de verhoren (wanneer nog aanwezig) en over
dee rechtszitting iets te lezen over een aangevoerd motief voor de desertie. Was
err dan soms geen motief, en was dronkenschap, zoals zo dikwijls aangevoerd,
dee oorzaak? Een overmaat van drankgebruik hoeft van een tevreden soldenier
niett onmiddellijk een deserteur te maken. Maar latent onbehagen, verveling en
hett verlangen naar verandering zijn natuurlijk wel de akkers, waarop een
ronselaarr met hoop op redelijk succes zou kunnen ploegen, nadat hij deze
overvloedigg heeft besproeid. Of de geronselde militair, het brede en vochtige
padd des verderfs zo onbezonnen afleggend, bij het nuchter worden zijn desertie
betreurdee was niet het probleem van de ronselaar. Maar het is uit de gegevens
well duidelijk, dat in heel veel gevallen sprake is geweest van een vrijwillige
terugkeer,, soms zelfs najaren van afwezigheid uit de compagnie. Soms begon
hett berouw wel erg gauw te knagen en legde de deserteur de weg terug naar
hett veilig regiments tehuis al heel spoedig af, weliswaar schoorvoetend, maar
toch,, hopend op een genadige straf, zoals in sommige slotakkoorden van een
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verhoorprotocoll te lezen is. Er zijn in sommige strafdossiers ook wel duidelijke
aanwijzingenn gevonden, dat niet elke laakbare afwezigheid door de krijgsraden
alss een ernstige vorm van desertie is aangemerkt. In die gevallen werd de reden
vann de afwezigheid en de omstandigheden meegewogen in het vonnis. Dit geldt
dann natuurlijk die deserties, die vóór 1748 plaatsvonden, toen de handen van
dee rechtdoenden nog niet gebonden waren door de kruiwagenresolutie. Na dit
jaartal,, toen de kruiwagenresolutie strikt moest worden nageleefd, moest de
stadhouder,, geassisteerd en geadviseerd door de daartoe in aanmerking
komendee juristen de afweging maken bij het approberen van de sententies. Bij
dee bepaling van de bijna altijd verleende strafvermindering waren de gegevens
uitt het opgestuurde strafdossier natuurlijk van belang.
Dee conclusie dat desertie het meest voorkomende door militairen
gepleegdee delict zou zijn geweest, kon slechts onder voorbehoud worden
getrokken:: er zijn zeer veel dossiers verloren gegaan maar daar staat tegenover
datt in het bewaard gebleven materiaal de strafdossiers inzake desertie de
overgrotee meerderheid vormen. Hierbij moet echter wel worden bedacht dat
doorr de beperking van de militaire jurisdictie gedurende het Tweede Stadhouderlozee Tijdperk (1702-1747) en na 1784 het aantal commune delicten dat
doorr de krijgsraden werd berecht verminderde, zodat het aandeel van de
militairee delicten in de door de krijgsraden behandelde zaken relatief groter
werd.. Niettemin, de bewering dat desertie het meest vervolgde delict was lijkt
ookk in dat licht niet te gewaagd. Met nog minder schroom moet hier nog een
vermoedenn onder woorden worden gebracht, namelijk dat de afdoening van
desertiess na de invoering van de kruiwagenstraf en het vrijwel gelijktijdig
toevallenn van het recht van approbatie van militaire vonnissen aan de
stadhouder,, aan de troep niet ongemerkt is voorbijgegaan. Hierdoor kan de
onderr de militairen verbreide bekendheid met het feit, dat het bij mislukte
desertiess uiteindelijk niet zo'n vaart liep, debet geweest zijn aan de zeer
opvallendee toename van het aantal strafdossiers terzake van desertie in de
tweedee helft van de achttiende eeuw. Ook de soms na jaren vrijwillige
terugkeerr naar het regiment van een deserteur wijst daarop. Soldaat Jacob
Konkelaar,, die na gedeserteerd te zijn een retourreis naar de Oost maakte,
melddee zich na twee jaar vrijwillig "in de hoop op pardon".5 Het werd een dag
spitsroedenn door tweehonderd man ter discretie van commissarissen. Het is
zeerr aannemelijk, dat Konkelaar heeft gerekend op een per approbatie ge-
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wijzigdee en verminderde straf, toen hij in het verhoor de term "pardon" gebruikte,, anders had hij zich, met een zeker vooruitzicht op een veroordeling ad
operaa publica, zeker niet teruggemeld. Er is hiervan meer dan één vergelijkbaarr voorbeeld te vinden.
Bijj het vaststellen, dat enigszins uiteenlopende vonnissen werden
gewezenn voor in hoofdzaak toch eenzelfde misdrijf, zoals bijvoorbeeld voor
diefstal,, is het trekken van conclusies een moeilijke zaak. Verschil in strafmaat
iss nog steeds een probleem van de strafrechtspleging. Over wat tijdens de
beraadslagingenn te berde is gebracht werd geen proces-verbaal opgemaakt, en
naarr het waarom, zoals bij desertie, werd vanzelfsprekend nooit gevraagd. Het
requisitoirr van de auditeur, die duidelijk invloed uitoefende op de vaststelling
vann de mate van schuld, was medebepalend voor de strengheid van het vonnis,
tenminste,, als de krijgsraad zo goed wilde zijn een advies aan te nemen. Het
terreinn van de vraagstelling naar het waarom van de misdaad is heden ten dage
hett exclusieve terrein van criminologen. Een krijgsraad diende te beslissen op
welkee manier de weegschaal, met daarop het begane delict en de gedeukte
rechtsorde,, weer in balans kwam. Als hulpmiddelen had hij daarbij de
gewoontess en de articulbrief ter beschikking, met daarnaast de eventuele
ervaringg van leden van de krijgsraad. Het verhoor was natuurlijk een belangrijk
ingrediëntt bij het vaststellen van de strafbaarheid. Was de beklaagde in staat
geweestt om onderdelen van de beschuldiging te ontkrachten, of daarover twijfel
tee doen ontstaan? Een goede verdediger zou ongetwijfeld nuttig werk hebben
kunnenn verrichten, maar die was niet aanwezig. De krijgsraad, voor elke
strafzaakk bijeengeroepen, bestond elke keer uit een toevallig op het rooster
staandd aantal opgeroepen officieren. Daarin zat, bij alle unificerende tendensen,
diee het militaire leven beïnvloedden, toch ook een element van toevalligheid.
Inn hoeverre een krijgsraad met veel overleg en zorgvuldigheid te werk ging is
achteraff niet meer in detail na te gaan. De algemene indruk is echter, dat van
eenn zekere zorgvuldigheid kan worden gesproken. Recidive en verzwarende
omstandighedenn werden wel degelijk meegewogen. Nogmaals moet hier wordenn gewezen op de rol en aanwezigheid van de auditeur-militair als veelal
academischh gevormd jurist, in tegenstelling tot veel van wat op het platteland
vann de provincies op dit gebied bij de burgerlijke rechtspraak kon worden
aangetroffen. .
Omm te kunnen bezien, of de straffen door de jaren van de achttiende
eeuww ongeveer gelijk bleven in strengheid, of dat onder de invloed van zich
wijzigendee opvattingen de straffen wat milder uitvielen, of dat, zoals Faber
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voorr hetzelfde tijdvak in Amsterdam heeft geconstateerd, de bestraffing
strengerr werd, is het nodig in chronologische volgorde de strafvormen voor
eenzelfdee delict te bezien. Wanneer bij voorbeeld de vonnissen inzake desertie
opp een rij worden gezet, gaan natuurlijk wel alle details, waaronder de delicten
werdenn gepleegd, verloren en bestaat het grote gevaar dat een vertekend beeld
ontstaat.. Maar voor differentiëring van alle soorten desertie en de daarbij goed
vergelijkbaree omstandigheden is te weinig materiaal beschikbaar en kon ook
niett altijd in het onderzoek de mate van verwijtbaarheid worden vastgesteld.
Datt geldt nog meer voor de andere delicten, waarover gegevens bestaan. Dus
moett op een enigszins gebrekkige manier geprobeerd worden uit de beschikbaree gegevens conclusies te trekken. De grote factor van betekenis, als het
gaatt om strafverlichting, is de approbatieprocedure met betrekking tot de straf
add opera publica voor deserties en de approbatie van vonnissen terzake van
wachtverzaken.. Bij deze twee delicten is vanaf het derde kwart van de achttiendee eeuw de hand van Willem V duidelijk herkenbaar, wat tevens wil zeggen,, dat zijn juridische adviseurs het strafklimaat in de richting van een mildere
bestraffingg hebben omgebogen voor wat betreft deserties. Voor de veroordelingenn terzake van andere misdrijven geldt, dat aan de zwaarte van de straf
eigenlijkk niet is te zien of het vonnis in het begin dan wel aan het einde van de
eeuww werd gewezen. Commune delicten werden altijd streng gestraft. Andere
militairee delicten dan desertie hadden de gehele achttiende eeuw lijfstraffen tot
gevolg,, en daarbij werd zeer dikwijls tot spitsroeden veroordeeld. Er kan wel
eenn andere gevolgtrekking worden gemaakt, namelijk, dat de wetgeving in de
regell niet in volle hevigheid werd toegepast en dat de straffen eerder als
maximaa werden beschouwd dan als door de wetgever stringent voorgeschreven
enn op te leggen straffen. Uitschieters naar boven of naar beneden zijn soms
wel,, dikwijls ook niet verklaarbaar. Dikwijls werd rekening gehouden met de
leeftijdd van minderjarige beklaagden.
Vann de vele mogelijkheden tot het plegen van een delict, commuun of
militair,, is maar een deel besproken. Niet ter sprake gekomen delicten werden
niett in de militaire strafdossiers aangetroffen, zodat daarover geen onderzoek
iss verricht en dus ook geen oordeel kon worden geformuleerd. De delicten die
well in de dossiers werden gevonden werden gepleegd door militairen van
allerleii slag, Nederlands en buitenlands, jong en niet meer zo jong. Ondanks
dee onvolledigheid van de strafdossiers zelf en de aantallen bewaard gebleven
strafdossierss is het toch wel mogelijk gebleken in het onderzoek naar de
militairee strafrechtspleging resultaten te boeken. Dat kwam door de grote
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overeenkomstenn tussen de dossiers van de verschillende plaatsen, die op vrij
grotee afstanden van elkaar een vrijwel eenduidig patroon te zien gaven en
omdatt de onvolledigheid van de dossiers niet steeds hetzelfde manco betroffen.
Dee keren, dat een vermoedelijk vrijwel volledig dossier werd gevonden gaven
eenn bevestiging van reeds voorlopig geformuleerde veronderstellingen ten
aanzienn van de militaire strafrechtspleging. Zonder de aangetroffen consistentie
vann het primaire onderzoeksmateriaal was het niet mogelijk gebleken veel van
watt nu is beschreven en verklaard, vast te leggen. De niet zeer talrijke
juridischee verhandelingen over militair strafrecht uit die tijd, met de werken
vann Van Hasselt voorop, geven een goede beschrijving van de normen van de
toenmaligee militaire strafrechtspleging en gunnen ons een kijkje in de
werkelijkheidd van de dagelijkse praktijk. Als noodzakelijke aanvulling, om met
meerr zekerheid te weten te komen hoe de juridische praktijk er werkelijk
uitzag,, waren strafdossiers onontbeerlijk. Eigenlijk is met het woord aanvulling
dee primaire bronnen geen recht gedaan. Het gevonden materiaal in de
archievenn vormde een belangrijke, zo niet de belangrijkste component van
waaruitt de gegevens, nodig voor dit onderzoek, konden worden geput.
Wanneerr dus resumerend de gestelde vragen, zoals in de inleiding (§
1.2.22 en 1.2.3) geformuleerd, moeten worden beantwoord, kan het volgende
wordenn gezegd: het militaire strafrecht in de achttiende eeuw was in hoofdzaak
gebaseerdd op een wetgeving, die zonder uitzondering voor alle Staatse landstrijdkrachtenn gold, namelijk de articulbrief. Daarnaast golden uiteraard alle
terzakee van delicten uitgevaardigde plakkaten, keuren en costumen, waarmee
ookk de niet-militaire inwoners van de Republiek te maken hadden. Het materiëlee strafrecht, zoals vervat in de articulbrief, heeft, behoudens kleine
aanpassingenn in 1705, geen fundamentele wijziging ondergaan. Wel werd in
17488 de straf voor desertie gewijzigd met de invoering van de kruiwagenstraf.
Hett zogeheten formele recht, waarmee het procedure recht wordt bedoeld, bestondd voor een groot deel uit niet wettelijk vastgelegde regels. Voor een ander
deell werd het gevormd door resoluties en missives, afwisselend van de Staten-Generaal,, van de Raad van State of van een van de stadhouders. Daarnaast
wass dikwijls ook een deel van de inhoud van de Ordonnantie op den Styl van
procederenn van 1570 herkenbaar.
Vervolgenss komt de toepassing van de militaire wetten, streng of
minderr streng, aan de orde. De vrijheid, die de krijgsraden zich soms veroorloofden,, wanneer zij de articulbrief toepasten of er van afweken geeft aan, dat
dee articulbrief meer als een leidraad dan als bindende regelgeving zonder
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mogelijkheidd tot afwijken werd gezien. De autonomie van de krijgsraden in de
eerstee helft van de eeuw was beduidend groter dan in de tweede helft daarna,
toenn de subalterne krijgsraden in 1703 werd gelast recht te doen "zonder haar
vonnissenn te zenden om approbatie, als strijdig met het oud gebruik en met de
gewoonee wijze van rechtspleginge". Maar ook in de tweede helft van de eeuw
is,, behoudens het gestelde over de desertievonnissen, bij de approbatieproceduree maar weinig ingegrepen in de wijze van berechten. Van "improbatie",
afkeuringg van het vonnis, omdat de wetstoepassing stuitte op juridische
bezwarenn vanuit de Hoge Krijgsraad of later de Raad van State, is maar heel
zeldenn iets te vinden geweest. Bij verandering van een strafmaat werd in de
regell approbatie verleend, niettemin gratie prefererende voor de rigueur van de
justitie.. Instemming dus met de gevolgde procedure en het gevelde vonnis,
gepaardd met verlichting van de straf. Zou men dus van een zekere consistentie
vann de wetstoepassing door de krijgsraden kunnen spreken, dan kan deze
constateringg niet alleen voor de eerste helft van de eeuw, het Tweede
Stadhouderlozee Tijdperk, gelden, maar eveneens voor de tweede helft van de
eeuw,, waar in de sententies eigenlijk weinig verschil is te constateren. Twee'
opmerkingenn echter: het lijkt erop, dat langzamerhand toch iets minder
lijfstraffenn en iets meer detentie als sanctie voor een niet te ernstig delict
werdenn opgelegd. Met de doodstraf werd gedurende de gehele periode behoedzaamm omgesprongen. Dat geldt echter niet voor het geval van desertie in
oorlogstijdd bij het leger te velde, maar dit is begrijpelijk. Wanneer we vanuit
hett perspectief van de achttiende eeuw de strafrechtspleging in algemene zin
bezien,, moet worden vastgesteld, dat de strengheid van de opgelegde straffen
inn en buiten de militaire maatschappij voor de delicten, die in beide groeperingenn konden worden gepleegd, niet wezenlijk uiteen liepen. Het straffen van
militairee delicten, geringe en ernstige, kenmerkte zich door de gewelddadigheid
ervan,, maar paste geheel in het beeld van de toenmalige maatschappij.
Dee politieke omwenteling in onze vaderlandse geschiedenis bij het binnentrekkenn van de Franse troepen heet de cesuur te zijn tussen het tijdperk van het
Ancienn Régime en het tijdperk, waarin de eenwording van de Nederlanden
vormm heeft gekregen. Politiek en maatschappelijk gezien werd in 1795 en in de
jarenn daarna ook de militaire maatschappij geconfronteerd met significante
veranderingenn en onderging zij evenzeer de schok van de fluwelen revolutie.
Dee implosie van het Ancien Régime in de Republiek der Verenigde Nederlanden,, hoe ongewelddadig ook, was overal hoor- en voelbaar. De positie van
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satelliet,, waarin Nederland kwam te verkeren, het verblijf van Franse troepen
enn Franse functionarissen, en de invloeden uit het Zuiden, die hier, met de
teruggekeerdee emigranten vaste voet kregen, veroorzaakten een existentiële
schok. .
Hett mag duidelijk zijn dat, toen de drang tot wijziging van de bestaandee maatschappelijke en politieke verhoudingen de weg scheen te openen
voorr vernieuwende tendensen, waarvan de signalen reeds in de jaren tachtig
geregistreerdd werden, de landstrijdkrachten daarvan eveneens de invloed
ondergingen.. Niet alleen op personeel en organisatorisch gebied vielen wijzigingenn te constateren. Ook de militaire strafrechtspleging bleef niet onberoerd.
Zoalss altijd in een revolutionaire periode het geval is, waren ook in Nederland
dee eerste jaren een tijd van verwarring en zocht de maatschappij onder de
nieuwe,, en soms dramatische omstandigheden naar een nieuw evenwicht. Het
verlangenn naar vastigheid — een menselijke trek — mengde zich met een drang
naarr vernieuwing, verandering, verbetering zo men wil, waarvan in de jaren
daarvoorr de sporen reeds bespeurbaar waren geweest. De militaire wetten, die
all zo lang hadden dienst gedaan, waren ook aan vervanging toe. Maar eerst
werdd een juichkreet aangeheven, en wel in de aan het krijgsvolk gerichte
publicatiee van 27 februari 1795. "De Stok, die alleen ter voortdrijving van het
redenloozee Vee, maar voor geene vrije Menschen geschikt is," heette het
daarin,, "zult gij niet meer voelen". Spoedig werd echter de eerste publicatie op
militair-strafrechtelijkk gebied uitgevaardigd, en wel op 8 mei 1795. Daarin
werdd in de eerste plaats in een aantal artikelen de insubordinatie aangepakt.
Eenn ingrijpende verandering van de samenstelling van de garnizoenskrijgsraden
werdd eveneens aangekondigd: voortaan bestonden deze uit drie officieren en
vierr minderen, waarmee de geest des tijds werd weergegeven. Reeds op 26 mei
17955 werd een publicatie uitgevaardigd tegen desertie, die sterk was toegenomen.. Tot aan het van kracht worden van het Reglement van Krygstucht op 1
septemberr 1799 is de militaire strafrechtspleging met publicaties geamendeerd.
Mett name Petrus Wierdsma, een vooraanstaande Friese jurist en
auditeur-militair,, had zijn gedachten reeds laten gaan over een hervorming van
hett militaire strafrecht. Wierdsma was "verstoken van het genot eener universitairee opleiding"6 en dus, wat men tegenwoordig zou zeggen, een self made
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M.S. Pols, 'Kort overzigt van de geschiedenis van het strafregt voor het Krijgsvolk
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man.man. Dit feit, gevoegd bij de evenmin alledaagse omstandigheid, dat de in
17299 geboren Fries zijn ontwerp van het Reglement van Krijgstucht op bijna
zeventigjarigezeventigjarige leertijd afrondde doet vermoeden, dat deze Leeuwarder
teur-militairr een bijzonder mens moet zijn geweest. Het voornemen van Wierdsmaa om een geheel nieuw militair wetboek van strafrecht samen te stellen was
niett van recente datum. Waarschijnlijk reeds in 1783 deed hij de Staten van
Frieslandd een voorstel tot verbetering der militaire rechtspleging, waarbij hij
aanvankelijkk eerder dacht in de richting van een hervorming van het bestaande
strafrecht,, dan aan het vervaardigen van een geheel nieuw wetboek van militair
strafrecht.. De kans om schoon schip te maken met de bestaande articulbrief,
dee rommelige verzameling plakkaten, en het niet coherent op schrift staande
procesrecht,, en om een nieuw wetboek van militair strafrecht samen te stellen,
werdd hem geboden in de jaren na 1795. In 1799 zou hij zijn ontwerp van het
ReglementReglement van Krygstucht of Crimineel Wetboek voor de Militie van den Sta
aann het Comité tot de algemene zaken van het Bondgenootschap te Lande aanbieden.. Dat dit Reglement op de eerste september 1799 in werking kon treden,
wass — de roerige omstandigheden die een revolutie gewoonlijk begeleiden in
aanmerkingg genomen — toch eigenlijk wel redelijk spoedig na de omwenteling.
Inn de tussenliggende vier jaren bleef de articulbrief zoals gezegd van kracht,
maarr werd hij aangevuld met publicaties, die voor het straffen van een aantal
militairee delicten wijzigingen vastlegden. Opmerkelijk en het vermelden waard
iss de vaststelling, dat na 1795 geen sporen van tortuur of territie bij de militaire
strafrechtsplegingg in de archieven meer te vinden zijn. Daarbij moet er op
gewezenn worden dat de afschaffing van dit dwangmiddel pas in 1798 voor de
gehelee strafrechtspleging in Nederland werd vastgelegd. Er veranderde dus vrij
veell in een betrekkelijk korte tijd. "Elke tijd is overgangstijd"7 relativeert Von
derr Dunk de neiging om de geschiedenis in partjes te snijden. Er is ook en
altijdd continuïteit, al kunnen we toch wel momenten in de historie signaleren,
waarinn meer verandering te bespeuren is dan op ogenblikken daarvoor of
daarna.. Zo'n moment was 1795.

orkena.orkena. Bijdragen tot de geschiedenis van het notariaat in de provincie Frieslan
381. .
77
Von der Dunk, Elke tijd is overgangstijd, opstellen over onze omgang met de
geschiedenis,geschiedenis, 13-29.
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Afb.. 14: Petrus Wierdsma (1729-1811), praktizijn, notaris en auditeur-militair
tee Leeuwarden; opsteller van het op 1 september 1799 in werking getreden
ReglementReglement van Krygstucht of Crimineel Wetboek voor de Militie van den
(Olieverfportret(Olieverfportret op doek (101 x 73,5 cm.) van Dirk Jacobs Ploegs
CollectieCollectie Fries Museum, Leeuwarden).
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SUMMARY Y
Dutchh historiography about the seventeenth and partly about the eighteenth
centuryy has been predominated by maritime history. Especially the history of
thee seventeenth century in the Netherlands, with its halo of economic power
andd political hegemony in Europe, has attracted the attention of late-nineteenth
andd early twentieth century historians. This phenomenon had been noticed by
thee historian Zwitzer, who in his thesis made this assertion. For a large part
Dutchh maritime activities, discovery voyages and the maintenance of sea power
too defend its maritime interests, were responsible for the Republic's economic
prowesss and political predominance. Small wonder therefore that until recently
Dutchh historians and authors of romantic history prose emphasised the position
off the Dutch Republic as a seventeenth century Sea Power, more or less neglectingg the fact, that in order to maintain its independence, this Republic of
sevenn Confederate Provinces had to maintain a sometimes formidable army as
well.. Eighteenth century historiography until recently suffered under the stigma
off a less glorious economic decline and the loss of Big Power status, to which
thee Republic had to adapt itself. Consequently eighteenth century historiographyy including that of the Dutch military land forces fared badly in comparison
withh the attention bestowed on the Dutch Republic as a seafaring nation in the
seventeenthh century. Only in the last part of the twentieth century historians
havee increasingly focused on the history of the eighteenth century. The aspect
off criminal law in the Republic as well as of that on the high seas received
similarr attention, and it must be admitted that in this respect the eighteenth
centuryy got its fair share, but until now no profound research has been conductedd into eighteenth century military criminal law, its procedures and its application. .
Att the end of the sixteenth century the army of the United Provinces had been
aa field army, its existence brought about by the conflict of these Provinces with
theirr sovereign Philips II of Spain, a conflict that had mushroomed into a
veritablee fight for independence. The military successes of Maurits, and later
off his brother Frederik Hendrik resulted in the conquest of towns and cities
duringg the first half of the seventeenth century, so that part of the army was
garrisonedd in border garrisons. In winter time, when hostilities ceased, troops
weree entirely garrisoned. When, then and in successive years, the army took
too the field, part of the garrison troops were placed at the field commander's
disposall by the garrison towns. The economic situation in the United Provinces
madee a standing army of professional soldiers possible. Military personnel
contractss were for life, but during the eighteenth century provisions were made
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forr military service contracts of a given time limit. Owing to the institution of
militaryy reforms, initiated by Maurits and his cousin Willem Lodewijk, the
armyy was widely respected in the seventeenth century as one of the best in
Europe.. Military tactics in the seventeenth century were based on the siege and
conquestt of cities, and these tactics still prevailed in the eighteenth century.
Overr the years military hardware had changed as regards the use of fire arms.
Musketss with fuses were replaced by fire arms with flints and the use of lances
andd halberds decreased considerably.
Militaryy criminal law was based upon the so-called "articulbrief" (1590), a
collectionn of 82 articles, depicting crimes and misdemeanours and their applicablee punishments, the penal provisions. Moreover "placaten" (publications),
"keuren"" (statutes) and resolutions had over the years amended these articles.
Inn 1705 the articulbrief had been subjected to some changes. However, these
changess did not affect the principals of military justice in any way; only some
penall provisions were modified.
Eighteenthh century military penal provisions were applicable without
exceptionn to all land forces. Procedural military law consisted partly of
unwrittenn law. During the eighteenth century procedural differences, as
originallyy existing in the northern provinces had gradually diminished and
finallyy were phased out.
Wheree as regards procedures little had been put on paper, it appeared
aa necessity to the "auditeur-militair" Van Hasselt, the military prosecutor in
Arnhem,, to compile a book on military criminal procedure in 1762. Three
yearss later he compiled a supplement and augmentation, but in 1776 he rewrote
thee 1762 edition, adding the supplemental data to it. Apart from this literary
sourcee Van Hasselt compiled other books regarding military criminal procedures,, such as have been listed in the first chapter of this thesis (§ 1.3.1). Some
bookss of other eighteenth century authors have also contributed to a lesser
degreee toward the research into this subject, as for instance Boomhouer's Miles
DesertorDesertor (1731; a Treatise on Desertion) but evidently the archives had to be
searchedd for prime material in relation to military sentences and related
material,, in order to create a panorama of the aspects concerned.
Thee courts-martial considered themselves often at liberty to deviate from the
plaintiffss demand according to law. The articulbrief provided the courtsmartiall the opportunity to balance the crime and the punishment, where a
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sentencee was at variance with the spirit of the articulbrief. A decided reticence
ass regards the application of death sentences was noticeable.
Culpritss at the receiving end of justice found themselves more often
thann not running the gauntlets of their comrades-in-arms, whereby the suspicion
iss warranted, that the infliction, although not negligible, was nevertheless
bearablee by the lenience with which their colleagues in all probability chose to
wieldd their faggots, leather throngs or similar implements. Punishment of
criminall behaviour of a particularly abject nature such as stealing and robbery
wass usually the province of the town's executioner, when available, who
executedd on behalf of the court-martial floggings by rod, lashings by whip and
performedd the hangings.
Criminall justice in the Dutch Republic based itself as regards procedure on the
so-calledd "extraordinary" procedure, a procedure that at the end of the sixteenth
centuryy took precedence over the "ordinary" procedure. The latter was based
onn the accusatory procedure and was seldom used when meting out criminal
justicee in the first instance, after the extraordinary procedure came into fashion.
Inn the ordinary procedure accuser and accused stood before a passive judge.
Whenn there was no accuser there was no lawsuit. The extraordinary procedure
wass inquisitorial, and criminal procedures were conducted by a prosecutor on
behalff of the governing authority. Its aim was swift justice and no barrister
stoodd by the accused. Extraordinary criminal proceedings had become possible
sincee governmental bodies had tightened their grip on society, a prerequisite
thatt until the end of the sixteenth century had been deficient. Only in appeal
casess a criminal law suit was still conducted with the aid of two solicitors in
"ordinary-procedure"" fashion, in accordance with the accusatory procedure.
Militaryy criminal justice in the first instance was performed in similar
modee as regards the extra-ordinary procedure. In the eighteenth century a
militaryy criminal lawsuit in the first instance against military personnel up to
thee rank of subaltern officers was usually conducted before a court-martial,
convenedd in the garrison town of the accused. This had not always been the
case.. Originally the regiments provided a court martial for its men by its own
officers.. The eighteenth century military organisation in garrison towns and the
officee of military justice had adapted to each other, so that only foreign
regiments,, such as Swiss, and the Guard regiments retained their own courts
martial.. Normally a civilian lawyer occupied the function of "auditeurmilitair",, military prosecutor, as a side line. He did not receive a regular
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salary,, but was remunerated by each company with a certain allowance, and
hee could furthermore demand financial compensation for a number of duties
thatt had been allotted to him. Although he was not considered a member of the
military,, he was put on a par with a lieutenant.
Militaryy lawsuits and lawsuits against civilians had their similarities, but
theirr differences as well. A court martial consisted invariably of seven officers.
Thee presiding officer was highest in rank. The garrison commander could be
thee presiding officer, but he could delegate this function to another officer of
thee garrison. The president had a vote with the other six officers, and after the
votingg he passed the judgement. The prosecutor, the "auditeur-militair", mostly
hadd an academic background, in contrast with many a bailiff in the land, who,
inn contrast with the military procecutor, acted both as prosecutor and as non
votingg president.
MilitaryMilitary sentences by a court-martial required the stadtholder's approbationn in his capacity of captain-general of the unified land forces. During the
twoo forcible vacancies of the stadtholder's seat, 1650-1672 and 1702-1747, the
States-Generall abrogated this approbation procedure.
Appeall was only possible when a confession had not been forthcoming from
thee accused. Appeal cases went originally before the "Raad van State", the
Statee Council, as well as criminal lawsuits in first instance against officers of
superiorr rank, and military criminal lawsuits of a particularly complex nature.
Inn the beginning of the seventeenth century however Maurits van Oranje-Nassauu in his capacity of captain-general elevated the court martial of the field
armyy to the status of "Hoge Krijgsraad", the Supreme Court Martial, which
presumedd upon the competencies of the State Council in military judicial
matters. .
Thee existence of this Supreme Court Martial and its powers, previously
thee province of the State Council, must have been a bone of contention from
thee beginning of its institution. It is therefore not surprising that at the moment
off the abolition of the office of stadtholder in 1650 its powers were instantly
curbedd to the original level when, after the sudden death of William II in 1650,
thee appointment of a succeeding stadtholder was considered unnecessary by the
Statess of five provinces. The State Council was reinstated in its original role
off arbiter in appeal cases and as military court for accused staff officers. The
abolitionn of the stadholdership proved to be only of a temporary nature for
whenn the authorities, faced with threatening military and political circumstances
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theyy elevated William III of Orange-Nassau to the position of stadtholder in
1672.. The Supreme Court Martial again made in-roads on the prerogatives of
thee State Council on behest and active support of William III. Once more cut
too size after William's death in 1702, the Supreme Court Martial revived again
inn 1747 when William IV entered the stage as stadholder and captain-general.
Thee involuntary demise of the Supreme Court Martial occurred in 1783, when
thee powers of the then stadtholder William V proved insufficient to salvage its
existencee against the political opposition of the magistrates, who were in
constantt strife with William V over his prerogatives. Closely connected with
thiss conflict was the tedious bickering over the jurisdiction of military courts
inn relation to the range of crimes, committed by military personnel. Military
jurisdictionn decreased or increased in latitude in accordance with the availability
off a stadtholder and his power to enforce his prerogatives.
Everyy suspected military criminal was placed into custody. This applied to
officerss as well, barring exceptional cases, when house arrest was imposed.
Interrogationss of a suspected criminal focused on the extraction of a confession,
regardedd as the "Regina Probationis", the queen of evidence, opening the way
too administer swift justice. The procurement of a confession was an effective
wayy to cut off the possibility of an appeal, the rule "confessus non appellat"
beingg applicable. If the defendant chose to deny the accusation, torture or
threatt of torture might make the accused more malleable to confession. In
theoryy these procedures were only permitted in severe cases of suspected
criminall conduct, where prescribed punishment for the suspected crime would
resultt in death or flogging with related loss of honour. An eighteenth century
lawyer,, Bavius Voorda, stated that in his opinion torture was often applied too
easily,, whereby the rules constraining its applicability during interrogations of
accusedd civilians were neglected, torture often being regarded as a "palliative",
ass he deprecatingly wrote. Although no proof could be found of a more careful
approachh in relation to torture or threat of torture, it seems that military
criminall procedures in this field were more reticent than civilian courts. Where
inn military criminal sentences mention has been made about a voluntary
confessionn after the accused had been subjected to the application of torture
implements,, it is unclear whether the sentence referred to factual torture, or
thatt the wording in the sentence merely made reference to a threat of torture,
wheree the implements had been shown to the strapped-in prisoner.
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Condemnedd military criminals were punished in a more or less harmful manner.. Officers received sentences in accordance with their social status and they
weree not subjected to corporal punishment. Cashiering, a fine, or temporary
incarcerationn or a combination of these were the disciplinary measures against
strayingg officers. If an officer was condemned to death and the execution not
mitigated,, he was put to death by the sword. The lower ranks could usually
expectt short term incarceration, running the gauntlet, flogging, banning, and
deathh by hanging or shooting. Running the gauntlet had its advantage as being
aa punishment not dishonouring the victim, whereby the condemned could be
retainedd for military service, unless dishonour and cashiering were expressly
statedd in the sentence. Running the gauntlet was applied very frequently.
Accordingg to the law deserters deserved a death sentence, but this ultimate
judiciall consequence was not always adhered to. As of 1748 the States-General
decidedd that in future deserters were to be punished by a lifelong sentence "ad
operaa publica", forced labour with shovel and wheelbarrow, for the maintenancee of fortresses and walls. Owing to the leniency of William IV and his
successorss who, when consenting to approve the sentences, nevertheless in
nearlyy all cases of desertion commuted these sentences in favour of the condemned,, this resolution of the States-General became a dead letter. After 1748
manyy a sentence of a deserter was commuted by the stadtholder William IV
and,, after his death (1751), by his widow Princess Anna, mother and Regent
off the minor new stadtholder. After the Princess Regent had deceased too
(1759)) the Duke of Brunswick, guardian of William V and acting captaingeneral,, continued this policy. When William V came of age and took the
reins,, he was even more generous in this respect and nearly all deserters met
theirr fate running the gauntlets, or even only received a gaol sentence for a
couplee of days on bread and water.
Wheree desertion was a despicable crime according to the Articulbrief,
deserterss were nevertheless the main beneficiaries where the act of pardon was
concerned.. Pardon for a crime could be requested, and a request as such could
havee its effect, particularly when a death sentence had been passed. Deserters
weree sometimes pardoned by droves, unasked, but the occasional massive offer
off pardon appeared to have been made necessary by personnel demands of the
situation,, when a threat of armed conflict hung in the air, or war had already
beenn declared.
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Criminall justice in the Netherlands in the eighteenth century had no unequivocall answer where a criminal attempt was concerned. This goes as well for
militaryy criminal justice. A rule of law, differentiating between a crime and a
criminall attempt did not exist. When deciding about the culpability of the
attemptt and its judicial consequences one had to rely on what various jurists
hadd put on paper according to their conceptions about Roman law and
jurisprudence.. This uncertainty as to the degree of culpability has been
highlightedd by Boomhouer in his book Miles Desertor (1731). Other examples
foundd in the archives indicate this lack of a rule, distinguishing between a
criminall offence and an attempted one. Van Hasselt, going into this subject of
ann attempted crime in his Onderricht (1776, the enlarged second edition of his
bookk on military criminal procedure), has given an opinion on the matter. In
ann "Advys Decisoir" on attempted desertion and the application of torture Van
Hasseltt has approvingly cited the juridical advice of two jurists in a lawsuit on
attemptedd desertion. They were of the opinion that a suspected criminal attempt
couldd in no way be judged as the crime itself. However, during the Ancien
Régimee a distinction between the two has not always been made. The advice
off a well trained lawyer, if sometimes sorely needed, was not always invoked.
Whenn in 1795 the United Republic was dissolved, the political cards were
reshuffled.. The tenets of the Ancien Régime made room for the forces of
reform.. They affected the conceptions regarding military law as well. It took
aa mere four years, before the revised concepts of military criminal law took
shape,, when in 1799 the new Statutes of Criminal Law for military personnel
camee into effect.
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Introduction" Introduction"
Maa communication concerne 1'évolution du droit militaire pénal des ProvincesUniess au dix-huitième siècle. Je donnerai en premier lieu une esquisse de la
legislationn qui était a la base du droit militaire pénal de 1'époque décrite cidessus.. C'était toujours, tant au sens materiel qu'au sens formel, Ie reglement
dee 1590, resté en vigueurjusqu'au premier septembre 1799. Ce reglement, ou
(enn Néerlandais) articulbrief (patente en articles), avait pour antecedents Ie
premierr reglement de 1572, suivi par les règlements plus élaborés de 1573, de
15788 et de 1586. Ce reglement de 1590 fut amende en 1705. Le régime
révolutionnairee y introduisit quelques revisions entre 1795 et 1799 avant de le
remplacerr par un nouveau reglement. Si le droit militaire pénal materiel se
trouvaitt pour 1'essentiel done dans ce reglement de la fin du seizième siècle,
onn chercherait en vain une legislation formelle sur le droit de procédure.
Pourr situer 1'évolution du droit militaire pénal des Provinces-Unies
danss son contexte, il faut remarquer que des réformes du droit, notamment du
droitt civil et du droit de procédure, figuraient parmi les exigences du parti
oppositionnel,, dit des patriotes, qui se constitua au dernier quart du siècle. Ce
programmee ne se réalisa que par le régime batave introduit par 1'invasion
francaisee (1795). Une des caractéristiques de 1'ancien régime tres critiquée par
less patriotes était le morcellement de la juridiction. Il n'existait point de cour
souverainn aux Provinces-Unies. Chaque Province, exception faite de la
Hollandee et de la Zélande, avait sa propre cour d'appel. Le nombre excessif
dess juridictions du plat pays était fort gênant. Ces critiques ne s'appliquaient
pass au droit militaire pénal de 1'ancien régime. Dans celui-ci on constate au
dix-huitièmee siècle une unification progressive. Le reglement de 1590 était en
vigueurr sur tout le territoire de la République. Les differences de procédure,
aa 1'origine encore existantes entre les deux provinces de Groningue et de Frise
d'unee part, les autres cinq provinces d'autre part, disparurent compiètement au
dix-huitièmee siècle. Entre la justice civile et la juridiction militaire, juridiction
d'exception,, les conflits de competence continuaient au dix-huitième siècle. Ces
conflitss avaient une tradition dans 1'histoire des Provinces-Unies et elles prirent
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parfoiss des dimensions politiques. Le Stadhouder de la Hollande étant aussi Ie
commandantt en chef de Farmée des Provinces-Unies (Capitaine-Général), son
autoritéé se trouvait en cause dans certains de ces conflits.
LeLe reglement (Articulbrief) de 1590
Aprèss cette introduction, passons a 1'examen du reglement de 1590. Si son
preambulee souïigna la nécessité de ce code pénal pour maintenir en ordre "cette
gentt enclinée a tous les maux" selon 1'expression du catéchisme d'Heidelberg,
lee reglement n'est qu'une enumeration des délits et des peines appliquables. Il
n'yy a rien sur la procédure, ['administration de la justice est entièrement
confiéee aux commandants. Il n'y a plus aucune delimitation entre délits
communss et causes civiles d'une part et délits militaires d'autre part, dont la
connaissancee était attribuée aux conseils de guerre. Le reglement de 1590 fut
unn peu modifié en 1705, done pendant la guerre de la Succession d'Espagne.
Onn ne porta pas remede aux défauts que je viens de signaler. Quelques
ordonnancess des États-Généraux ont au cours du dix-huitiéme siècle suppléés
auu reglement quant au droit materiel.
Unee innovation importante parmi celies-ci est la "Publication" du 17
octobree 1748 sur "la Brouette", la peine du travail force aux fortifications. La
Brouettee a vie fut declare peine fixe de la desertion, "dont on ne permettrait
aucunee dissimulation". Les délits sanctionnés par le reglement sont en grande
majoritéé des délits militaires. Des délits de droit commun y insérés nous
nommons:: les voies de fait, le vol, le vandalisme, le blaspheme, le pillage ou
1'extorsionn des civils. On imposa des restrictions sévères a la conduite envers
less civils pendant le logement chez Phabitant. Des infractions a la discipline
étaientt sanctionnées dans un grand nombre d'articles du reglement. Y sont
nomméess entre autres la conspiration et la sedition, 1'intelligence avec
rennemi,, la desertion, 1'émeute a cause du manque de payement de la solde,
1'ivresse.. Parmi ces délits une place importante est attribuée au blaspheme,
nomméé dans le premier article du reglement de 1590. La sévérité de la peine
correspondaitt a celle du délit: le blasphémateur enhardi était puni par la
perforationn de la langue et le bannissement. A ces peines la version revue du
reglementt ajouta en 1705 que la blasphémie ou la moquerie de Dieu ou des
Écrituress saintes étaient punissables "de vie et de corps". Le second article du
reglementt statua les mêmes peines pour ceux qui se moquaient de Téglise.
Commee il manque des condamnations sur ce chef, il s'agit la probablement
d'unee legislation symbolique. Les corrections informelles du délit de
blasphémiee qui auraient eu lieu n'ont pas laissé de trace dans nos sources.
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Commee les blasphémateurs, les deserteurs étaient menaces de lourdes
peines.. La peine capitale était statuée pour toute desertion, n'admettant aucune
distinctionn entre la desertion avec intention de quitter les drapeaux et
Téloignementt de la ville de garnison en dehors des limites permises: distance
d'unn coup de canon (art. 21 du reglement). Malgré ce manque de distinction
danss la legislation la pratique 1'admettait, aussi bien que celle entre la desertion
enn temps de guerre et en temps de paix. L'article 67 est interessant puisqu'il
vaa a 1'encontre des vues généralement admises a 1'époque, qu'on retrouve
notammentt chez Ie juriste hollandais Simon van Leeuwen, sur Tétat d'ébriété
commee excusant certains délits. Tandis que Van Leeuwen admet 1'ivresse
commee circonstance atténuante, du moins pour les "délits communs" (pas pour
1'homicide,, les coups ou les blessures), Ie reglement considère 1'ivresse comme
circonstancee aggravante. La pratique montre que eet article avait été ignore ou
n'avaitt pas été observe. Assez fréquemment nous retrouvons dans nos dossiers
dess soldats repentis qui excusent leurs méfaits par 1'ivresse au temps oü les
faitss inculpés avaient été commis.
L'articlee 81, Ie pénultime du reglement, contient la stipulation générale,
suppléantt a toutes lacunes: "Tous autres abus et délits point nommés dans ce
reglementt serontpunis suivant les placcats, lois et coutumes de la guerre." La
codificationn du droit militaire pénal dans Ie reglement s'admettait done comme
incompletee en faisant appèl au droit coutumier. On n'établit point de distinction
entree Ie droit militaire pénal et Ie droit militaire disciplinaire. Certains auteurs
duu vingtième siècle ont soutenu la position que la distinction entre la sanction
dee droit disciplinaire et celle de droit militaire pénal ne fut qu'une distinction
dee competence. Est-ce que 1'on peut présumer ce point de vue aussi au dixhuitièmee siècle? L'organisation de la juridiction militaire était en premier lieu
auxx mains des commandants des garnisons. C'étaient eux qui nommaient, Ie cas
échéant,, Ie président du conseil de guerre chargé de connaïtre du dèlit. Les six
officierss constituant avec Ie président Ie conseil ne devaient pas être de moindre
gradee que Taccusé. Les conseils de guerre n'étaient pas permanents. Le proces
devantt ces tribunaux était presque toujours "proces extraordinaire". Les
officierss supérieurs et généraux étaient en general jugés par le Haut Conseil
Militairee en proces ordinaire. Le Haut Conseil Militaire connut aussi des
appèls.. Cette competence, usurpée par le Haut Conseil Militaire, avec Tappui
duu Stadhouder comme Capitaine-Général, revenait pendant les époques sans
Stadhouderr (1650-1672 et 1702-1747) au Conseil d'État.
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CorrectionCorrection disciplinaire
Danss Ie reglement de 1590 la distinction entre Ie droit militaire pénal et Ie droit
disciplinairee est constitué essentiellement parce que Ie droit pénal contient aussi
bienn la definition du délit que la peine prévue, tandis qu'elle manque dans Ie
droitt disciplinaire. La "correction disciplinaire" dans 1'armée des ProvincesUniess était réglée par Guillaume III en 1687. Les peines prévues étaient Ie
passagee par les verges, 1'exposition sur Ie cheval de bois, Ie port de plusieurs
mousquetss (infanterie), ou Ie port de plusieurs selles. Elles pouvaient être
imposéess soit par 1'officier commandant ou par Ie sous-officier en charge du
soldatt en question.
LaLa procédure criminelle militaire
Less proces pénaux militaires eurent naturellement leur origine dans la
notificationn du délit aux autorités responsables, a laquelle les officiers
commandantt une compagnie étant obliges. Chaque inculpé était mis aux arrets,
mêmee superieurs, aussi bien que simples soldats. La procédure militaire
n'admettaitt done pas la distinction recue dans la procédure pénale civile entre
"bonss bourgeois", et menu peuple. Ce n'est pas dire, naturellement, que 1'arrêt
militairee ne connüt point de distinctions. Les officiers dès Ie rang de capitaine
eurentt en general permission de recevoir des visites. Le premier document du
dossierr était le proces-verbal du commandant de la compagnie sous laquelle
ressortissaitt Tinculpé. Si le commandant de la garnison décidait qu'il y eüt lieu
d'yy donner suite, f auditeur-mi Iitaire et deux officiers adjoints procédaient a
1'interrogatoiree de "1*inculpé et arrêté". Ce n'était qu'après cette "information
préliminaire"" que 1'auditeur était autorisé d'aviser sur 1'établissement d'un
conseill de guerre. Les interrogations avaient pour but principal la
reconstructionn du fait. Les témoins confirmaient leur deposition par serment,
ilss ne prêtaient done pas serment avant 1'interrogation, comme dans la
procéduree criminelle actuelle. Le proces-verbal aussi bien que les depositions
devaientt être lus au prisonnier, en conformité avec Tordonnance sur la
proceduree criminelle de 1570 (article 10). L'inculpé était requis de confirmer
sess depositions par sa signature. Sa confession était d'importance capitale dans
laa procédure. Elle pouvait être obtenue, le cas échéant, soit sous la menace de
laa torture, ou sous application actuelle de celle-ci. Toutefois, Ia confession
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n'absolvaa pas 1'instruction de la recherche d'autres preuves.
L'importancee de la confession, par tradition la preuve par excellence,
découlaa en partie de la maxime confessus non appellat, c'est a dire: celui qui
aa confessé son crime ne peut pas interjeter appel. Il y avaient au 18e siècle
encoree maints juristes qui en déduirent que la torture était done justifiée même
danss des cas oü elle n'était pas nécessaire pour obtenir une conviction, les
autress preuves étant suffisantes. Le juriste Van Hasselt s'y opposait dans ces
cas-la.. L'usage de la question ne s'imposait a son avis que si la confession
devaitt suppleer aux preuves obtentues. La question était done "un moyen
subsidiaire".. Le juriste Pappus cependant, auteur d'un commentaire du
reglement,, rejetait sans ambages la question comme Tinvention d'un tiran qu'il
fallaitt abolir parmi les Chretiens".

QuelquesQuelques caractéristiques du droit pénal militaire
Sii cette discussion de la question parmi les commentateurs hollandais du droit
militairee pénal ne surprendra guère les historiens du droit pénal "ordinaire", il
fautt aussi souligner des caractéristiques propres a ce droit. En premier lieu, la
procéduree militaire était plus expéditive que la procedure criminelle de la
justicee ordinaire. Les sentences rendues par les conseils de guerre s'exécutaient
assezz promptement. L'approbation préalable des sentences par le CapitaineGénéral,, introduite en 1747 par le nouveau Stadhouder Guillaume IV, n'y
apportaa qu'un délai de quelques jours.
Autree trait distinctif du droit militaire: la division entre peines
infamantess et non-infamantes. Elle dépendait essentiellement de la maniere
d'execution.. Ainsi, exemple bien connu, la decapitation et la fusillade (dite
"harquebusade"" dans Ie droit militaire de 1'époque) n'étaient pas infamantes,
tandiss que la pendaison était infamante. Le juriste Feltman dans son
commentairee du reglement souligne l'importance de cette distinction. Du moins
enn ce qui concerne la peine capitale, la pratique ne confirme guère la doctrine
exposéee par celui ei. S'il y a quelques rares exemples de la decapitation de
simpless soldats, pour les soldats la pendaison, aussi pour des délits militaires
commee la desertion, parait avoir été Ia regie, la decapitation étant le privilege
dess officiers. Cependant, il faut se garder de n'attribuer qu'une importance
traditionellee a la distinction entre peines infamantes et non-infamantes. Le
soldatt condamné a passer par les verges était chatié par ses camarades et restait
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habilee a servir, Ie sujet fouetté par ses gens du boutteau sur 1'échafaud était
déshonoré.. Il était done chassé du regiment et en general aussi bien banni.
Vuu la pénurie de recrues il y avait pour les autorités militaires des
raisonss pratiques pour préférer la correction disciplinaire a la sanction pénale.
Ill y avait aussi des considerations de familie, dont on trouve un exemple dans
less Consilia Militaria (t. III (1779)) de Van Hasselt. L'auteur décrit Ie cas d'un
soldatt qui avait rendu enceinte une fille juive. Un confrère lui ayant demandé
sonn avis, Van Hasselt allégua Ie commentaire de Feltman: "ne mettez pas un
soldatt au mains du bourreau sans reflection sérieuse. En effet, les peines de ce
genree (c'est-a-dire: les peines corporelles infamantes) frappent plus la familie
quee Ie gars qui les subit, car e'est un vaux-rien qui s'en fiche." La prison
n'étaitt pas infamante. Dans Ie droit criminel "ordinaire" cette peine connut au
dix-huitièmee siècle une certaine vogue. Dans Ie droit militaire la prison n'avait
guèree d'importance. L'arrêt, de courte durée, ne servait que de sanction de
quelquess délits mineurs. La prison en combinaison avec Ie travail force, la
peinee dite "de la brouette", d'autre part, jouait un róle capital dans Ie droit
militairee pénal depuis la resolution des États-Généraux du 17 octobre 1748, a
laquellee je me suis déja référé.
L'introductionn de cette peine ad opera publica, probablement a 1'instar
d'exempless allemands, doit être considérée comme un effort de faire face a ce
fléauu des armées de 1'époque qu'était la desertion. Aux Provinces-Unies on
rencontraa les problèmes communs des armées professionelles. Les soidats se
recrutaientt parmi les plus basses couches de la société. Le métier avait peu
d'attraits,, mais aux Provinces-Unies les soidats étaient sürs d'une salaire fixe,
alorss que ce n'était pas du tout le cas pour les ouvriers. Vu le manque de
recruess nationaux on admit les étrangers, des Suisses, des Écossais et des
Allemands.. L'armée des Provinces-Unies avait de tout temps été multinationale
parr sa composition. Une discipline severe était indispensable pour garantir
1'efficacitéé d'une telle force. Or, cette discipline nécessaire rendit les armées
dee 1'époque semblable a des prisons dont beaucoup de soidats cherchèrent a
s'évader.. L'exemple modèle d'une telle armee, l'armée prussienne, nous est
connuee par des écrits autobiographiques, comme la description par Seume. Si
l'arméee des Provinces-Unies n'était pas a tel point une "institution totalitaire"
commee le fut l'armée de Frederic le Grand, la preoccupation avec la desertion
nouss indique que les soidats hollandais n'étaient pas trop différents de ces
soidatss dont 1'une moitié gardait 1'autre.
Or,, en remplacant la peine capitale par "la Brouette" les États302 2
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Générauxx espéraient sans doute introduire une peine plus efficace, puisque
mieuxx observée. La peine capitale, désormais restée en vigeur seulement pour
desertionn en face de l'ennemi, ayant été inefficace pour endiguer te mal, on se
promitt des résultats de 1'exemple des forcats, travaillant enchainés. Il est
curieuxx de constater que cette sévérité du corps souverain de la République fut
renduee inopérante par la clémence princière de ce "premier serviteur de 1'Etat"
qu'étaitt Ie Stadhouder Guillaume Cinq. En 1767 il annonca aux conseils de
guerree qu'il maintiendrait son droit d'approbation de la maniere plus exacte.
Cee droit, fort contesté par Ie parti d'opposition, les patriotes, Ie Stadhouder
1'utilisaitt pour rendre mille la Resolution de 1748 sur la Brouette. Les conseils
dee guerre étant tenus de condamner Ie deserteur a la Brouette, Ie StadhouderCapitaine-Générall presque en tous les cas mitigea la sentence. Même des
correctionss corporelles (passage par les verges) n'étaient pas toujours imposées.
Cettee clémence systématique montrait bien sur a 1'armée que 1'autorité
dee leur commandant en chef était bien plus a respecter que celle du souverain
nominal.. Mais, même si la politique y eut sa part, peut-on y voir aussi un
elementt de eet "absolutisme éclairé"? La personnalité de Guillaume V ne se
prête,, hélas, guère a une telle interpretation bienveillante.

Conclusion Conclusion
Résumons:: Ie droit militaire pénal des Provinces-Unies se maintenait au dixhuitièmee siècle comme droit d'exception. L'armée restait done a un degré
considerablee hors de la juridiction ordinaire. Le droit militaire pourtant suivait
donee en general 1'évolution du droit pénal commun. On y retrouve notamment
surr la question le discours general de 1'époque.
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Afb.. 15: Titelpagina van Groot Placaet-boeck, deel II, 1664.
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Articulbrieff van 1590
Eenn exemplaar van de in 1590 uitgevaardigde — in gotische letters gedrukte
—— articulbrief (15 niet genummerde bladzijden) is te vinden in het Algemeen
Rijksarchieff te 's-Gravenhage, en wel bij de serie gedrukte plakkaten van de
Staten-Generaall 1590-1600, 1.01.04, inventarisnummer 12161. Op de titelpaginaa staat: Articule-briejf/ Ofte Ordonnantie op de discipline militaire. Ghedaen
endeende ghearresteert den xiijen. Augustil vijfthienhondert tneghentich. Tot Delff
ByBy Aelbrecht Heyndricxz. gheswooren Drucker vande Heeren Generale Staten
endeende Staten van Hollandt.
Aangezienn deze tekst zich niet leent voor een weergave in facsimile van
voldoendee kwaliteit is hierna de articulbrief van 1590 weergegeven zoals die
iss afgedrukt in het Groot Placaet-Boeck inhoudende de Placaten ende
OrdonnantienOrdonnantien vande Hoogh-Mog: Heren Staten-Generael der Ver
Nederlanden,Nederlanden, ende vande Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollan
West-VriesWest-Vries landt, Mitsgaders vande Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelan
III ('s Gravenhage 1664), kolom 169-180.
Omdatt S.W.P.C.Braunius in zijn artikel "Soo een notabel en fundamenteell point. Een heroriëntering op de tekst van de Artikelbrief voor 's Landsvloott van 27 april 1629"( in: Verslagen en Mededelingen [van de] Stichting tot
uitgaafuitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht, Nieuwe Reeks 7 (1992),
99-114)) heeft aangetoond dat het Groot Placaet-Boeck niet altijd betrouwbaar
is,, heb ik de tekst in het GPB, met de hierboven genoemde gedrukte tekst uit
15900 gecollationeerd. Bij vergelijking van beide teksten blijkt dat spellingsverschillenn zijn opgetreden, hetgeen niet verwonderlijk is. De tekst van beide
editiess is verder echter woordelijk gelijkluidend.
Dee tekst van de articulbrief van 1590 is verder ook afgedrukt in
Gerardtt Feltmann, Articulbrief voor de Militie der Vereenigde Nederlanden,
metmet aenmerkingen, 's-Gravenhage 1690, en (met daaraan toegevoegd de
wijzigingenn die in 1705 in de tekst zijn aangebracht) in: F.A. van der Kemp,
MagazijnMagazijn van Stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelijk, deel I, Utr
1783,, 97 e.v.
2.. Articul-Brief, o//*? Ordonnantie, op de difcipline Militaire. In
ilueJenilueJen 13 Auguflï 1590.
Aerdienbyy dagelrjcklcheexperientiee bevonden werden,
velee ende menichvuldige defordrenn onder den Volcke van
Oorlogee te ontftaen.ftreckcndee tot groote fchade van den
Lande,, ende prejuditie vande
Regieringee van dien.die nochtanss alomme bevonden werden niet fulcx geftraft
tee worden, als wel bchooren foude, ter oorfaecke

opp fulcke of diergelijcke poinften egeen vafte Ordonnantiedonnantie of Artijckel-brief gearrettcert ende gepubliceertt en is. Soo hebben de Staten Generael
derr Vereenichde Nederlanden, by advyfe vanden
Radenn van State der felver, gheordonneert.geftatueertt ende ghearrefteert, Ordonneren, ftatueren
endee arrefteren midts defen, de Ordonnantie ofte
Artijckel-brieff hier naer volgende: Willende dat
dee felve by alle het Volck van Oorloge in heuren
dierutee zynde, van poind tot poind ftriitelijcken
LL iij
on-
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onderhoudenn ende cheachtervolghtfal werden-.
Endee fal te dien cynde alomme gepublieeert, ende
byy den Krijghs-volcke befwooren weiden als iiaer
behooren. .
11
Erftelijckenn , De geene die den Name des Heerenydelijckenn voert ofte die blafpliemeert, lal
voorr de eerfte rey fe een honorable amende doen.
endee drie dagen in ge\ anckeniflê te water ende te
brootgcfteltt worden, ende voor de tweede reyfe
fijnn tonge met een gloeyende yfer door-fteken,efi
voortss ghedevalifeert worden tot op fijn hemde,
endee gebannen uytte Vereenicb.de Provinciën.

EE

Inn ghelijcke penen lullen mede vervallen voor
dee eerfte ende tweede reyfe.de gene die yet fullen
doenn oft feggen tot fpijt ofte fpot van het Woort
Godtss ofte 3e Kerekeu-Dienaers.
HL L
AJlee moetwillige dootllagen, Vrouwe - krachtenn , overfpel, brantftichtinge, dieveryen, ftractfchenderyen.force.gewelcvalfcheyt,, ende andere
ghelijckee boofe daden, ende openbare delicten,
oftee onnaruerlijcke mifbruyeken,' fullen metter
doott geftraft werden.
UU. .
Niemantt en fal eenige Weduwen, ghehouwde
off ongehouwde Vrouw en, Kraem-vrouwen of bevruchtee Vrouwen.ofjonge kinderen, eenige overlaftt doen, flaen, ftooten ofte dreygen, ofte oock
oneerlijckenn aentaften, op pene van gecafiêert te
wordenn fonder gelt ofte Palporr , ofte oock aen
denlyvegeftraftt naergelegentheytvander fake:
Ende'fullenn mede alle ghemcene Hoeren voor de
eerftee reyfe met fchanden uy tten Leger gedreven,
endee voor de tweede reyfe daer bevonden zynde,
flrcngelijckk gegeeflêlt ende gebannen werden.
V. .
Dieyetgedaenn ofte geconfpireert heeft tegens
dee Heeren Staten, het Lant, Steden ofte Plaetfen
dess felfs, ofte eenige Gouverneuren ofte Capiteynenn van dien, waer door de ghemeene Landen in
eenigee fchade ofte pericule foude mogen komen,
mitfgaderss die daer toe fullen confenteren, fullen
fonderr eenige genade gehangen worden.
VI. .
Inn gelijckeftraflëfullen ven allen, alle de geene
diee yet fulex geweten. ende hare Capiteynen ofte
Overftenn dat niet te kennen en fullen ghegeven
hebben. .
VII. .
Niemandtt en fal eenige muyterye verwecken,
oftee maecken onbehoorlijcke vergaderingc, op
heymelijcke.. bedeckte, ofte eenige andere voornemen.ommcc wat faecken d.ittet oock zy, fonder
bevell van fijnen Overften ofte Ucvclhebbercn, op
penee van gehangen te worden.
VIII. .
Vann gelijcken fullen mede geftraft worden alle
dee geene, die liacr onder fulcke vergaderinge vindenn , ofte ycmanden aenroepen, opkloppen oft
verweckenn fullen,ommc onder fulcke vergaderingee te komen : Welverftaende datd'Ofticiersdie
haerr in fulcke vergaderinge fullen vervoegen.voor
allee d'andere Soldaten (die ghcen Autheurs daer
vanenn zijn) fullen geftraft worden,
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IX. .
Dee gene die quae; fpreken fullen vande Staten
Generael,, ofte particulier. de Raden ran State,
oftee andere Ov erialie) i, olie die) ei fal (eggen in
fpijtt ofte fpot vanuc lelve, fal aen lijf ende leven
fonderr genade geftraft werden.

\. .

Diee eenige woorden tot oproer, muyterye ofte
ongehoorlaemhcytt tenderende . fal gefproockea
hebben,, ofte die de lelve gehoon fal hebben, ende
diee niet terftont te kennen ghegeven fijnen Capitevn,, fal mertcr doot geftraft worden.
XI. .
Gelijckk mede gheftraft fal werden, de geene die
eenigee foodanige woorden in 't by welen van particulieree Soldaten, uyt hen (elven, ofte van anderenn fal verhalen, oft yetwes aenrechten, daer door
eenigee muyterye ofte beroerte ecnichfintsfoude
konnenn ontftaen.
XII. .
Niemantt en fal, het zy uyt befette ofte belegerdee Plaetfen.oft anderfins, eenige fpraecke ofte gemeenfehapp hebben metten Vyandt; nochte aen
hemm bootfehappen, nochte Brieven lenden, ofte
vann hem ontfangen, nochte aen yemant van fijne
Bondtgenoten,, 't zy hcymelijck ofte openbaer,
fonderr voorgaende conlent van fijnen Gouverneurr ofte Capiteyn, ofte henluyden 't felve terftontftont daer naer te kennen gegeven te hebben, ten
zyy hy daer toe gheauthorifeert zy, ofte oock den
Vyandtt toe vallen ofte eenige hulpedoen , alles
opp lijf-ftraflè.
XIII. .
Niemantt en fal mede fpreken ofte gemeynfehap
houdenn met eenige Trompetter ofte Tromllager
vandee Vyanden, ofte andere dieinbootfehapis
gefonden,, dan de geene die daer toe verordineert
is,, op lijf-ftraflè.

XIUI. .
Niemandtt en fal mede in 't aentrecken, af-trecken,,ftilleliggen, monfteren, ofte in befette Plaetfe,, den Inwoonderen der Geünieerde Provinciën,
heuree Toeftanders ofte Bondtgenoten verdruckenn oft berooven, ofte eenige Eetwaren , geit ofte
anderfintss af dringen, fonder de eetbaer Waren
oftee andere, behoorlijcken te betalen, noch oock
terr neder worpen ofte bederven eenige Water Molens,, ofte Water-wcrcken, ofte de lelve, of anderee Huyfen, ofte oock in 't optrecken 't Leger
aenn brant fteecken, fonder fpeciael bevel van den
Generaell , ofte ander Hooft-Oflicier, alles op
lijf-ftrafle. .

XV. .
Niemantt en fal mede yetwes mogen doen.nochtee aenrechten tegens eenige Perfoonen, Steden,
Vlecken,, Dorpen, Sloten, Havenen, oft andere
goederen,, die met Pafporten, Sauvegarden, ofte
anderee verfeeckertheyt van wegen de Generaliteytt voorfien zijn, op lijf-ftraflê.
XVI. .
Diee uyt d'een Compagnie in d'ander, ofte elderss fai willen vertrecken , ofte hen van't Vendell begeven, fal ghehouden zijn daer toe behoorlijckk Pafport van fijnen Capiteyn ofte Hopman te
hebben,, ende anders doende, fal metter dooc gheftraftftraft worden.
Alle e
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byy nachte falgaen, daerhyby fijnen Corporael,
oftee Rotmeefter geftelt fal zijn, fonder by den felvigenn daer afgeroepen ofte verlof! te zijn.fal metterr doot geftraft worden fonder genade.
XXIX. .
Niemantt en fal den Vyandt. ofte yemanden anDee Soldaet oft Ruyter die fijnen VVaert, Waer- derss de Lofe openbaren, ofte kennen geven, ofte
d.nne.. Knecht of Maerte fal geftooten ofgedagen eenichh ander woort gheven, dan hem by den Oilïhebben.fall voor d'eetfle reyfe drie dagen te water cierr gegeven is, op lijf-ftraftc.
XXX. .
endee te broot geftelt worden, ende voor de tweedee reyfe een honorable amende doen , ende inde Diee hem abfenteren fal uy t de Corps de guarde
oftee
Wacht-huy
fen,
boven de twee uren 's daegs,
vollee vergaderinge vande Wacht ghedevalifeert
werdenn , ende gebannen uytte Compagnie; Ende oftt fonder verlof van fijnen Corporael ofte Rotbyy fo verre darter eenich lit verminckt is. of bloet meefter,, ofte des nachtseenichfmtSjfal acn't leven
geftraftt worden.
oeftort,, fal hem de hant afgehouden werden.
SS
XIX.
XXXI. .
Soo wie eenige Vivres of andere Waren, komen- Niemandtt en fal fonder wettclijcke oorfaeckc,
dee nae den Leger, üarnifoen oft cenige Steden of eenigee oploop ofte alarme maecken.ofte een Roer
Plactfenn onder 't ghebiedt vande Generale Staten byy nachte af ichieten, of groot ghetiermaecken,
ftaende,, fal afgeworpen of berooft hebben, die fal oftee yet anders doen, daer door lulex fonder oorfaeckee foude mogen onftaen, op lijf-ftraflê.
gehangenn worden.
XXXII. .
XX X .
Niemandtt en fal mede mogen aenvallen buyten Dee gene die hem ve norderen fal binnen beflodenn Leger of G arnifoen, ofte voor op koopen ee- tenn Leger, Stadt of Quartier. of plaetfe daer hy in
nigee Vivres ofte Waren aldaer komende, al eer de Garniloenee leyt, ofte oock naer befette wacht fijn
fefvee ter behoorlijcke verkoop-plaetfe ghebracht Geweerr u) t te trecken , fal het lijf verbeuren;
endee eefchat fullen zijn; ofte oockberooven ee- Endee defgelijcken buyten den Leger, Stede oite
nigee Winckel, Tente, Soetelaer of Koopman, die Plaetfe,, by fo verre liy 't felve doet fonder verlof
tott hulpe vanden Leger oft Garnifoen aldaer zijn, vannfijn Overigheyt.
XXXIII. .
alless op lijf-iUafte.
11
Dee geene die yemant fal il aen mettet S weert in
XXI.
DieuythetQuartiervann fijn Vendel ofteGar- deScheyde,, metcenftock, fteen ofte anderfins,
nifoenn fal gaen.vorder als een fcheute van een Ca- datt het bleet daer na volgt, falfijnbant verliefen.
nonn draecht , fonder verlof van fijnen Capiteyn,
xxxim. .
fall aen 't leven geftraft worden.
Diee yemant een vuyftof foufflet gheven fal, fal
XXII. .
Diee uy t den Leger, belegerde Stadt oft Huys, weder'inn prefentie vande Compagnie diergelijcke
fonderr fpeciael confent van fijnen Hopman ofte vuyftt ofte foufflet ontfangen vanden gheinterefOverigheytt loopt, omeenigerhande oorfaecken, feerden.endcc boven dien gedevalifcert ende uytte
hett zy om voederinge oft anders , fal ghehangen Compagniee gebannen werden.
Datt mede de Soldaten ofte Ruyteren, fonder
worden. .
express bevel van heure Overften.Capiteynen ofte
XXIII. .
Diee eenich Vee of Beeft fal nemen inde Landen Bevelhebberen,, egeen ghenvyn en fullen mogen
onderdee chehoorfaemlieydt vande Generaliteyt houden,, ofte vergaderinge maecken, 't zy om geit
ftaende.ftaende. fal als een Dief geftraft worden. off yet anders te ey flchen.of hem daer onder laren
vinden,, op pene van alles metter doot gheftraft te
X XX I I n .
werden:: Welverftaende dat de Capiteynen ofte
Dee geene die marcherende te Lande na de Oor- Bevelhebberen,, die fulcksbuy ten tyde ofte onbeloge,, of in 't weder kceren fijn Vendel ofCornette hoorlijckerr wijs fullen laten ghefchieden andere
fall verlaten, fal fonder alle genade ter doodt ghe- tenn exempel metter doot, voor alle de Soldaten
flfl raft worden.
fullenn geftraft werden.
XXV. .
XXXVI. .
F.ndee de geene die hem buyten merckelycke Sooo wie om geit fal roepen als men voor den
ficektee (fijnen Hopman ofte Bevelhebberen wel Vyant,, ofte op eenigen aenflach treckt, fal metter
bekent)) fa! begeven onder den tros of bagagie, of doott fonder genade geftraft werden.
opp de Wagens", fal inde volle vergaderinge vande
XXXV11. .
Compagniee ghedevalifeert. ende fonder gelt ende Item,, of 't gebeurde dat de Maent gagie op den
Pafportuytt de Compagnie gebannen worden.
verfchijn-dachh niet en quame. ofte betaelt werde,
XXVI. .
oftee den Soldaten ofte Ruyteren om eenigerhanDiee fijn Wacht, of ecnigen dienft hem bevolen, dee oorfaecke, het zy door'belet des Vyandrs, ofte
fall verfuymen, fal metter doot geftraft werden.
anderfins,, nieten konde toe gefchickt werden, (o
XXVII. .
enn fal niemant daer omme eenigen oproer maken,
Denn Soldaet die opfijnfentinel of fchiltwacht oftee oprocrige woorden fpreecken , ofte fijnen
flapcndee ghevonden wort, fal aen 't leven fonder Capiteynn tot betalinge van dien pogen te dwineenigee genade geftraft worden.
gen,, ofte des te weynigerfijnetochten ofte wach66
XXVIII.
tenn doen ende waer nemen: maerherocontentcDenn Soldaet die vanfijnfchiltwacht by dage of
rende e
XVII. .
-- Alk Caplteyneo die cenige Soldaten aen nemenn fullen, fonder wettclijck verlof van beuren
voorgaendenn Capiteyn, fullen aen 't leven gheftraftwerden.ftraftwerden.
^ ^
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'tt felve niet naer komen, fal acn 't leven gheflrafr
werdenn ; Gelijck mede geftraft fullen werden, d.c
eenichh bevel (met 1 rommele oft 1 rompetten, by
denGeneraell ghedaen omme - flaen) ovcrtreJca
fullen. .
XLVIII. .
Alflerr alarme gemaeckt wert, fal een yegelijck
tott fijn Vendel of Cornette loopen, ende foo wie
daerr niet en komt buy ten merckelijcke lijfs noot,
oftt elders loopt, buy ten confent ende fpeciael bevell fijns Overftens, ofte oock foo haeft daer niet
enn is als fijn Vendrich , fal aen 't leven gheftraft
werden. .
XL1X. .
tfxxix. tfxxix.
Dee geene die in eenieen twift ofte gevecht, ofte Eenn yegelick fal byftant doen ende befchermen
fijnn
eygen
Vendel
by dage ende by nachte, ende
underfills,, fijn Natie falte hulpe roepen, ofte vergaderingee maecken, fal gehangen ende geworcht fall met de eerfte waerfchou winge hem daer onder
voegenn , fonder daer van te Icheyden voor dat
werden. .
hett gebracht is in behouder bant, op lijf-ftraflê.
XL. .
Denn geenen die men vinden fal by dage ofte by
Soowiee fonder nootelijcke oorfaecken, ende
nachtee uyt den Leger ofte belegerde plaetfe, fonderr verlof van fijnen Capiteyn, fal aen 't leven ge- diee den Olftcier te kennen gegeven te hebben, fal
breeckenn
uyter ordre ofte gefidt, daer inne hy geftraftftraft werden.
fteltftelt is, die fal acn 't lijf geftraft werden.
XLI. .
LI. .
Diee op een Vrybuy t fal gaen, ende foullen, extorfienn ofte dievcryen doen, fal ghchangenende Diee eerft eenige vlucht maeckt in een (lach oft
ftorm,ftorm,
diefalvryelijckopde
dactvan eenyeder
eeworehtt werden.
88
b
mogenn doodt ghellagen werden, ende ontkomen
XLIL
Denn Soldaet die eenen anderen fal beroepen zynde,, fal fchelm verklaert, ende aen lijfende leommee teflaen, fonder verlof vande geenen die in venn fonder eenige genade geftraft werden.
datt Quartier commandeert, fal aen't leven gheYemandtt gheftelt zynde tot befcherminge van
ftraftftraft werden.
eenigee Bteffe, Schans of Loop-fchans, 't zy CapiXX L I I I.
teynn
of Soldaet, en fal de felve gewilligh niet verDenn Corporael ofte andere commanderende
overdeWachc,, die twee Soldaten fal laten uyt latenn , noch door eenige valfche of verfierde ooromme te vechten, fal fonder ghenade acn 't faeckenn of ontfchuldingen hem daer van abfente{;aenn
ren,, fonder ghenoeghlaem bevel ofte. befcheyt in
evenn geftraft werden.
denn Krijghs-Racdt voor goet opgenomen, op lijf-

rendee met een rcdelijckeleeninge, tot dat 'teelt
koine,, of mach komen, alles doen dat goede Soldatenn ende Ruyteren fchuldigh zijn te doen, ende
foo wie tet contrarie doet. ofte hem daer onder laet
vinden,, fal acn "t leven geftraft werden.
XXXVIII. .
Datt geene Capiteynen.Licutenanten ofte Vendrichs,, enfullen vertreckenvande Plaetfendaer
haree Compagnien in Garnifoene liggen, 't 7.y ommee de betalinge van hare Compagnien te folliciteren.oftee om haereygen affairen, londer verlof van
heurcc Overften ofte Gouverneur, op pene van
aenn 'c lijf ende leven eefl raft te werden.

xLim. .

ftraflê. ftraflê.

Denn Soldaet die met woorden ofte wereken te
LUI. .
kortt fal gefchieden, fal hem voegen by den geene
diee in't Quartier fal commanderen, die naeaen- Niemantt en fal op geven, ofte den Vyandt over
leverenn
eenige
Plaetfe,
die hem is bevolen ofte behoorenn vande redenen van parrhyen fal doen rearerenn hetongelijckden gheinterelïèerden ghe- laftt te bewaren, op lijf-ftraflê.
L11II. .
chiet,, met blootcn hoofde, ende in tegenwoordigheytt vande volle Waclit -. Ende indien de rede- Niemandtt en fal mede in belegerde plaedé van
fijnn
Quartier
loopen,
om appoinctcment roepen,
nenn daer toe dienen, den ongeiijck doende uyt
krachtee van defen doen devalueren van fijne Wa- oftee daer van fpreken, onwillich zijn te vechten,
oftt te arbeyden, oft heur Quartier te bewaren, oft
penenn , ende bannen uy tte Compagnie.
yemandee in eenigerwyfe van fulcxonluftigh maXLV. .
kenn
, ofte in fulcken plaetfe yetwes doen, daer
Endee fo verre daer geen ge tuygen en zijn vande
querelle,, fal die geene die daer commandeert, par- doorr de befcherminge des felfs mochte eenichfins
thyenn doen vereenigen ende accorderen in fijn verachtertt werden, op pene van metter doot fonprefentie.endee fo fy niet en willen vereenight fijn, derr genade geftraft te werden.
lullenn beyde, ofte de gheene die weygerigh is, de
Wapenenn af genomcn,ende uytte Compagnie ge- Iss 't dat yemant totten Vyandt over loopt, oft
vandee Vyandt in 't overgaen gevangen werde, die
bannenn werden.
fall metter doot geftraft werden.
XLVI. .
LVI. .
Denn Soldaet ofte Bevelhebber die uyt den LeDee Capiteynen en fullen elkanders Knechten
ger,, Stadt of Forte fal gaen, ofte laughs eenen anniett
debaucheren
of
ontvreemden,
op pene van
derenn Wech inne komen, dan door de Poorten
endee ordinarilê Wegen, fal ghehangen ende glie- aenn 't leven geftraft te werden.
LVÏI. .
worghtt werden.
Diee met woorden of metter daet hem bemoeyen
XLV1I. .
fall
met
den
Sergeant
Major doende fijn Ampt,
Denn Soldaet die weygeren fal liet bevel van fijnenn Capiteyn, ofte andere over hemtendienfte 'tt zy Capiteyn o) Soldaet, fal aen 't leven fonder
vandee Staten Generacl commanderende, ende genadee geftraft werden; Gelijck. mede geftraft fal
ver. .

S
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werdenn . die hem nieten lal laten ghenoegen met oftee doen verkoopen inde by liggende Plaetfe ofte
'tt quartier of Ioeijs dat hem by den Quartier-mee- Steden.fall acn't leven fonder genade geftraft werden,omm in alles beter ordonnantie te houden.ende
fterfter of Fourier lal toe ge voeght zij n.oi'te oock éen
datt niemant infijnegerechtigheyt verkort werde.
andecenn in 'tfijneverïtooren.
LXV. .
LV11I. .
Denn Soldaet wefende vander Wacht, die hem Alss eenich Soldaet eenigh mifbruyck ofte faultee
fal
ghcdaen
hebben,
fal lijnen Capiteyn gehounietenn fal in fijn volle geweer laten vinden by het
Vendel,, omme naer de plaetfe te marcheren met denn welen (op pene van gefufpendeert te werden
dandere,, fal voor d'eerfte reyfe drie dagen geftelt vann fijn Ampt den tijdt van drie Maenden ) den
werdenn te waterende te broode, voor de tweede felvenn teftellenin handen vanden Generael, oft
reyfee gedevalifeert van fijne Wapenen, ende deft denn geenen die in 't Quartier commandeert, die
tijdtt van drie Maenden gebannen uyt de Compa- '' mette prefente Capiteynen, Lieutenanten ende
gnie,, ende voor de derde reyfe mette wapenen ge- Vendrichenn daer over op de informatie, die hy
daerr toe fal doen nemen, fal oordeelen volgende
ftraftt werden.
delee Ordonnantie ende Artijckel-brief.
L1X. .
LXV1. .
Eenyegclijckk van war conditie hyzy, fal van
Diee op den dach van fijne Wacht droncken fal
ftondenn aen. ende voorden avondt.by den genen wefen.. fal gecaffeert, ende uy tie Compagnie ghediee in 't Quartier commanderen fal, te voorfchijn bannenn werden.
brengenalfulckenGevangen,, als vande Vyandt
LXX VIL
gevangenn genomen fal zijn, op verbeurte vanden
Item,, indien yemant droncken dronck, ende 111
léken,, ende aen 't leven geftraft te werden.
fijnefijne
dronckenl'chap
yet quaets ofte verbod«s
LX. .
Endee indien yemant een Velt-heer ofte Overftc aenn rechte.fo en lal hy daer door nier geexcufeert,
maerr
des
te
harder
geftraft
werden.
vandee Vyant, ofte andere gequulificeerde Heeren
LXVIli. .
gevangenn kregen.die fal gehouden zijn den fclvcn
Denn Capiteyn ofte Soldaet die de Monfteringe'
terftontt aenden Heeren Staten Generael, ofte de
Radenn van State te prefenteren ofte doen preien- oftee reveue fal weygeren te doen, fal ghecaffeert
werden..
>
teren,, ende oock over leveren, midts daer van, als
LXIX. .
oockk van andere Gevangenen, die de felve fullen
willenn naer heur nemen.genietendeeen redelijcke Niemantt en fal hem op de Monfteringe met eea
verkeerdee
oft
andere
name, als fijn rechte, laten
vereeringe,, nae advenant de qualiteyt ofte macht
derr fel ver, nochtans niet excederende de fomme innefchryven,, ofte met geleende Paert ofte Wavann vijfduyfent guldens, waer mede de felve Ge- penenn door de Monfteringe palieren, ofte yemant
vangenenn fullenblyvgterdifpofitie vande voorfz opdenMonfter-dachyetTulcksleenen,, op pene
Heerenn Staten, fonder dat de Vanger daer op ee- vandee Wapenen gedevalifeert, ende voorts uytte
Compagniee gebannen te werden.
nichh verder recht fal mogen pretenderen.
bb
LL X X .
LXI.
Niemandtt en fal hem onder twee Compagnien
Niemantt en fal mede eenige Gevangenen mogen
latenn
infehryven
ofte
monfteren, op lijf-ftrafie.
doendooden,, ofte op rantfoen fteiien, oft oock
LXX1. .
naerr 't rantfoen betaelt, mogen laten vertrecken,
fonderr oorlof vanden Generael, of den geenen die Niemantt en falfijnewapenen ofte geweer, fulex
inn 't Quartier fal commanderen, op pene van fijne hemm die by fijnen Capiteyn gheordonneert zijn,
wapenn gedevalifeert, ende uytte Provinciën ghe- mogenn ktenckenn ofte verminderen, oftee te pande
ftellen,, op pene van ghedevalifeert, ende voor fes
bannenn te werden.
Maendenn uytte Compagnie gebannen te wordea.
LXII. .
LXXll. .
'' Ende in gevalle bevonden wort eenen Gevangen
Niemantt en fal mede eenige Soldaten wapenen
langhss den Leger ofte plaetfe van 't Garnifoen te oftee Geweer mogen te pande nemen, op pene van
wandelenn fonder vcrlofvandcGenerael. ofte die tee verliefen de dobbele weerde van dien pande.
daerr commandeert, den genen die den felven GeLXX111. .
vangenn toe komt, fal hem verbeuren ten profijte Niemandtt en fal fijn wapenen ofte Geweer vervandenn genen die fulcken Gevangen eerft lal aen- fpeelen.. ofte af handieh maecken, maer 't felve altooss rcyn ende dienftbaer houden, op pene van
Rr)PC
LX.,1.
"-Noopendee goede buyten, die de felve brengen, fonderr Pafport vande Compagnie ghecaffeert te
fullenn die den Generael, ofte den geenen die in't werden. .
LXXII1I. .
Quartierr commandeert te kennen gheven binnen
driee uyren naer heur aenkomen, op datfe mogen Niemandtt en fal met bedrogh wegh nemen de
Victualie ofte Geweer van fijne Medebehoorlijckegheregiflreertt werden, op pene van Proviande,,
gefellen,, oppene van ghedevalifeert ende uyt de
confifcatiee der felvcr, ende oock aen 't lijf geftraft Compagniee den tijtvan drie Maenden gebannen,
tee werden.
oftee oock naer ghelegentheyr der faecke aenden
LXI111. .
lyyee geftraft te werden.
Wiee dattet zy, die den Vyant een af breuck ge- 33 6
LXXV.
daenn heeft. ende 't felve niet en fal te kennë gegevenn hebben fo \ oorfz is, om opceteyekent te wer- Diee hem vervorderen fal eenCommiffarisvan
dcn.endee daer nae verkocht inden Leger.ofte inde dee Monfteringe, ofte anders aen te taften, ofte
plaetfee van't Garnifoen, maer fal die verkoopen hemm met woorden ofte metter daet te korte te
MM
doen,
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doen.. die fal aen 't leven geflratc werden.
d'eencc helft ten prohjre vanden Provooft GeneLXXVl. .
rael,, en d'ander helft ten profij te vanden Armca
Denn Capiteyn die fij ne Soldaten min geeft, dan
LXX X X I .
dee betalinge die de Heerert Staten hem ordineren, Allee andere mifufen ende deliCtcn niet gefpecifall van fijne Wapenen gedegradeert werden.
ficeertinn dcfe Ordonnantie, fullcn gheflr.ift worLXXWI. .
denn volgende de difpofitie vande Placaten, ReebDenn Soldaet die fijn Wapenen aentaften fal te- tenn ende Cofluymea vander Oorloge.
genss fijn Overfte ofte Commandeur, fal metter
LXXXII. .
doott geftraft werden.
Endee of daer eenige Soldaten waren, die by't
LXXVII1. .
voorlefenn defes Artijckel-briefs niet en waren, die
Indienn den Provooft of fijnen Dienaerseen of fullenn even ghehjckd'andere die daer prelent gemeerr Soldaten ghevangen name ofte apprehen- weeftt zijn, verbonden zijn. Dan op dat niemant
deerde,, foo en lal niemant hoedanigli hy zy, hem hierr van en pretendere ignorantie, ende elck te
daerr tegens mogenftellen,ofte den lélven Gevan- beterr keniulle hier af krygen mach : Hebbende
genn ontweldigen, ofte oock pogen te ontweldi- Generalee Staten voornoemt gheotdonneert, defe
iien,, alles op fijf-ftraffê.
opp de Monfteringe alomme ghepubliceert te worden;; ende den Commiffarifcn belaft defêlveby
LXXIX. .
Sall voorts egeen OfTieicr ofte Adelborft, foo allee Krijghs-volcken te doen befweeren, als naet
well onder de Ruyteren als knechten, ofte oock behooten. .
eenigee flechte Soldaten, in eenich befloten Leger
mogenn foetelen, fonder fpeciaeJ confent vanden
AJduss gedaen ende gearrefteert tot Aernhem,
G«nerael,, op pene van heure Wapenen gedevali- naee verfcheyden communicatien hier opghehoufeenn te werden.
denn metten gequalihceerften Heeren ende KrijgsLXXX. .
Overftenn der Vereenichde Nederlanden, met orSullenn oock alle Soetelaets inden Leger foete- donnantiee dat defe fal inden Leger, ende over al
lende,, onderworpen zijn de voorfz Articulen, elderss daer fukks behooren ende behoeven fal geendee den Krijghs-Raedt aldaet zynde. op pene in publiceertt worden, ende datoockdeCommiliidefenn begrepen, fonder des avontseen ure na der rifenn op alle Monfteringe defen Artijckel-brief
Sonnenn onderganck, ofte des morgens voor der denn Compagnien wederom fullen op-lefen ende
Sonnenn opganck , yemanden te mogen eenigh voor-houden,, den derthienften Augufti vijftliienWijnn of Biet tappen, op de verbeurte van drie Ca- hondettt tnegentigh. Ter Ordonnantie vanden
roluss guldens, t'elcken reyfe dat fy bevonden ful- Radee van State.
lenn werden fulex ghedaen te hebben, t'appliceren
Chr:Chr: Huygens.

II..

Placaet, inhoudende ordre tegens d'abfentie der Officieren, ende onordent»
lijcklijck uyiloofan der Soldaten. In date den 14 December 1600.

EStatenn Generael der Vereenichde Ne- Commandeurr ter plaetfe, ofte vanden Magiftraet,
11 derlanden, Allen dengeencn die defen fooo daer geen Commandeur en is, dien wy beve|| fullen fien ofte hooren lefen, Saluyt. Al- lenn oock in allen gevalle geen langer verlof te gefoo wy met groot leetwefen vetftaen, hoe venn als voor den tijdt van tien dagen: Ende belanweynichh by onfen Krijghs-volcke gheacht ende gendee andere mindere Officieren ende Soldaten,
naegekomenn ,ende oock by den Officieren fulcks ordonnerenn wy de felve niet langer uyt te blyVCR
behoorendee behertigt zijn geworden, die expreffc alss veertien dagen by confent, te geven*fo by den
Ordonnantienn ende Placaten, die wy nu meer als Gouverneurr ter plaetfe, als haren Capiteyn.
eenss hebben uytgegeventegens het moetwilligla
uytloopenn , ende voorts allerhande foullen ende
Dess willen wy dat fulcke Ritmeefteren ende
infolentienn van onfen Krijghs-volcke. S O O Capiteynen,, by verlof uyt-treckende, fullen den
ISS T , dat wy. in defen geenfins vorder konnende hoochftenn Bevelhebber in hare plaetfe ftellen.met
nochh mogende difTimuleren.met advijsende goet- laftt om alle uyt-tochten ende moetwille van het
vindenn van Syne Excellentie, endeden Rade van Krijgs-volckk te beletten ende te Itraffèn, ofte felfs
Statee der Vercenighde Nedcrlanden.nu wederom daerr vooren te verantwoorden,
vann nieuws voor onfe uyterlijcke ende onverbrelil. .
kelijckee Ordonnantien wel exprelfelijck ordonWyy bevelen oock allen Colonellen, Commannerenn endeftatueren'r geene hier na volght: Bly- deurs,, Ritmeefteren, Capiteynen ende Bevelhebvendee niet te min alle voorgaende Placaten, in't beren,, gene Krijgs-Iuyden te mogen uytfchicken
geenee fy defe nieten conttarieren , in haere volle binnenn 's Landts, dan by expres confent van Sijne
machtt ende vigeur.
Excellentie,, ofte den Raede van State, ende mee
I. .
derr fel ver refpe&ive Patente, 't en ware in kenneEndee eerft, verbieden wyuytdruckelijck alle lickenn noot.ende alsdan by Patente vanden GouRitmeeftercnn ende Capiteynen , fich van haere verneurr ofte Commandeur ter plaetfe; wekken
Compagnienn te abfenteren, fonder confent van kennelijckenn noot wy ordonneren dat altijdt by
Synee Excellentie.ofte Rade van State, dan alleen- denbefchickerendebeleydcrr van het exploift fa
lickk in merckelicke nootfake t by kenniflè vanden moetenn goet gedaen worden
Ver. .
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BIJLAGEE II
Articulbrieff van 1705
Dee articulbrief van 1590 werd in 1705 herzien en is tot de invoering van het
ReglementReglement van Krygstucht op 1 september 1799 van kracht gebleven. Voor het
onderhavigee onderzoek is dus vooral de herziene tekst van 1705 van belang.
Eenn in 1705 gedrukt exemplaar van de herziene tekst is aanwezig in de UB
Amsterdamm en te vinden in het Recueil van de militaire ordres van sijne
HoogheytHoogheyt den Heere Prince van Orange, 's-Gravenhage, z.j., waarin de in
17055 gewijzigde c.q. nieuw toegevoegde passages zijn gecursiveerd, In het
Archieff van de Staten-Generaal van voor 1796, toegang 1.01.06, inventarisnummerr 12178 is eveneens een exemplaar van deze articulbrief te vinden,
gedruktt in gotische letters: Articul-brief ofte Ordonnantie op de discipline
militaire.militaire. Gedaen geamplieert ende gerenoveert den negenden Mey 1705
('sGravenhage:: Paulus Scheltus, 1705). De gewijzigde c.q. nieuw toegevoegde
passagess zijn in deze editie gedrukt in romein.
Terr wille van de leesbaarheid besloot ik de articulbrief van 1705, zoals
tee vinden in het Recueil van de militaire ordres als bijlage II op te nemen.
Verschillenn tussen beide teksten zijn er slechts op het stuk van de spelling. De
tekstt is ook te vinden in het Groot Placaet-Boeck, deel V, 's-Gravenhage 1725,
153-158. .
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AR.TICUL-BRIEF F

ORDONNANTIE E
OpOp de TUfcipline M lit air e.
Gcdacnn y £camplieert endc gerenoveert den
negendenn Mey 1 7 0 5 .

AA dien by daeeüjtkfche experienfie.. bevonden werden , veele en mccnighvuldige
«iifordrenn onder den Vokke van oorloge «oneAacn,,ftreekendcrot sroote (êhadc van den Landee , en prtêjuditie van cle Rcgeringe van dien, die
nochnanss alomme bevonden worden niet fufcks geilraft re worden,, als wei behooien foude . tér oortacckeopfulckcoftc
dier^cUjckcc poinÖcn egeen vaftc Ordonnantie ofte ArücuK
brie?? gearreftcert endc gepyblicecrt is. Soo hebben de Staten
Gcneracll der VcreenighJc Nederlanden , by advifc vanden
lUdee van State der felver, geordonnecre , geftatuccre engca'nn efteerr, ordonneren;ftacücrcnende arrclteren niks delen »
dee OYMonnomic ottc Articol-brief hier na volgende } willende
da:: de fclvc bv alle IfctVokk van oorloge , inharendicnit
tijnde,, van póinct totpoinftftriöelijckeaonderhouden ende
«rxhiervolghtt fal werden •, en fal ten dien cyndc alomme geSublicecrt,, en by den K-iijgtis-volckc bdwoóxcn Weiden als na a
behooren. .
1. .

Srüelijekk : De gecne die den name das Hccren ydeiijckea
voenn , fal vubr de eerile reyfe een honorable amende
doen,, ende drie dagen in de gcvangcniHc te water en re
broodtgcfleltt worden, ende voor de tweede reyfe fijnToogc
metcengloevcndcYfcrdoorftceckenn , ende die geen* dxbus*
phtmnenphtmnen e-fle 'de fpot drtpen met Codt oftefijnhnl^h
JÏUUnJÏUUn m den Uïpt cf leyen^Jh^r werden.
A aa
**

EE
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CO O
Tnn gelijcke pcencn foo al< die *eene 'lie den name des Httren
ytülijckytülijck gcbmjckt , fullcn mede vervallen voorde ccrltc ende
tweedee rcy(c, dc gecne die yet fullcn doen ofte feggen tot fpijc
off fpot van het Woordt Gouw, of de Kcrckcn-dicnaers.
3--

Allcc mocrwHlige doodtflagen , Vrouwe-krachten, ovcrfpcl,, branchftichcingc , divcryen Straexfchcnderyen , force,
geweldtt , valshcyt en andere gclijckc booic daden en openbaree delicten , of onnacuyrlijckc misbruycken, fullcn am hjf of
le-rengefhaftle-rengefhaft veerden na ex igentie yanfaezken*

•

A ..

Nicmancc en fjl cenige Weduwen» gehouwdc of ongchouwdc
Vrouwen,, Krac in vrouwen ofte bevruchte Vrouwen, ofte
Jongee Kinderen, cenige ovalaftcn éocn, flaen, ftootcnofte
dreygen,, ofoock oneerlijckcn aentaften, op pcenc vanacAf
JagenJagen in de reyanckenijfe tefet te roerden te water en te braadt, o£
oockk aen den lijve j»c(\rart na gclegehthcyt yan der faeckc; en
fullcnn niede allc ^craecne Hoeren voor de cerfte reyfe met
ieie handen uyr den Leger gedreven , ende voor dc tweede reyft
daerr bevonden zijnde 7 ftrcngclijck gegccfïèlr ende gebannen
werden. .
Diee yer gedaen of geconfpirceTt heeft tegens de Hcercn Sa»
ten,ten, het Landt, Steden of Placrfcndcs fclfs, of cenige Goirverncurenn ofte Capiteynen van dien, wacrdoardcgcmecne
Landenn in cenige fchade oftepericule foude mogen komen*
mitssadciss Jic daer toe fallen conièntcrcn, fulica fonder cenigee icaa»lc"jchanecn worden.
6. .
Inn gelijckcftrafFcfallen Ycrvnllcn alle die gccnc.dic yet fulcks
geweten,, en hare Capiteynen of Üvcrihn dac niet te kennen
enn fullcn gegeven hebben.
7-Niemandtt en fjl cenige muytcr7CYcrweckcn , ofmaecken
onbehoorlijkee vcr«.ulcringc ©phcymclijckc , bedeckre ofte
cenigee amierc voornemen, ommc wat faceken dat het oock
a y ,, (onder bevel vantijden OYcrflcnof Ucydhcbbcrcn, op
»«rocc yan gehangen te worden.
Van n
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Vann gelijckenfullcn.mede gefttaftworden allcdcgeencdic
haerr onder fulclcc vergaderingen Yi'nden, cfyemanden aenrocpenn , opkloppen ofvcrweckcnfullcnommc onder fulckc vergaderingenn te komen ; welvcribcndc dat de Officier?, die haer
inn fulckc vergaderingen fallen vervoegen, voor alle de andere
Soldatenn (dicgecn Authcurs daervanenzijn) fullcn geftraft
worden..
O. .

Dee geenc die cruactfpreeckcn rullen van de Staren Genene!,
off particulier de Raden van State of andere Ovcrighcyr, ufee
diee yet fal fcggtn in fpijroffpotvandc fclvc, fal acn lijr en levenn (ónder gésadc geftrafc worden.
10. .

Diee eenige Woorden tot oproer, muytcryc of ongehooi facm*
bcytt renderende fal gefprok en hebben, o'fdie de lel vege hooi c
011 hebben , endienictrerftont re kennen gegeven lijnen Capiteyn,, fal mei'crdoodtgeftrare worden.
11. .

Gclijckk mede grftmfc fal werden de geene die eenige foodanigee woorden in het bywefen van particuliere Soldaten , uyt
benn fel ven of van anderen fal verhalen, of yetwes acnreeluen
dacrdoorr eenige muyrcryc of beroerte ccnjghflntsfoudc ku«nenontftaea a
12. .

Nlem.ir.dtt en fal, het zy uyt bcfctrcofbelegerdc Plaeifcn, of
anderfïn:** eenige fpraeckcnorregeraccnfchap hebben met den
Vyandt,, ncclite acn hem boodtfehappen , nochte Blieven
fendenn , of van hemontfangen, nochte acn yemandt van (ij.
ncc Hondrgcnoten, het ZY hcymclijck of openbacr , ibnn'cr
voorgaen^ee cunfent van fijnen Gouverneur of Capitcyn, ohe
hcnluydcnn het (clvc rcrüondt daerna te kennen gegevente hebbenn , tenzv hyd.icr toe neauthorifcert zv, ot oockdcnX vanrtrr toevallen ohc eenige hulpe doen, alles op u>a*sJlrAJft,
iwj-jrmiwj-jrm de fyjjltn <-,-» rLc.itcn >>uy den Luide.
13. .
Niemand:: en fii mede fpreken of gemcenfehap houden mee
eenigee Trompetteroil romllavcrvandeYyanden , ot andere
AA :
die
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diee in boodifehap isgcfondcn.dan die gecne -lie Jacr roc vcrordonnccitis,, op lijt of levens flraffè na exidentic v.infakui
J*..

NïemandtenCdd mede in her aentTeeken , afcrccken , flillc
le^</rn,monfteren,, of inbdettc Plaetlc , rlen lnwoon-!e:cn
dcc i-Geünieerde Provinciën , hare Tocfta-ders of Kondr"cnotenn vcrdruckenof bcrooven, ofeeuige fccT-wnrcn.Gcidr of andcrfincsafJjin''cn.. fonder dc I.ctbacc-waren or andere behoorl e k e nn re bcalcn, nucho«ck rcr nedcrwcipenof bederven ecnioee #'nier-molens, otte Watcr-wcrckcn , cock I/'ifch--vj>ers ,
ot'rcdee fclve otte andere Huyfen , ofoo<k in her oprrccken hct
Ir^eraenbrandrr ftcecken, fonder fpeciael bevel van denGencracll of ander Hooft-Officier, alles op lijf ofte levens IcrarTc15-Nicmandtt en fal mede yenves mogen doen , nochre aenregtenn tegen* eenigc Perfooncn, Steden, V'lcckcn, Dorpen, Slooten.. Havenen of andere Goederen, die met Pafporrcn, Sau\<\<r^aidcnr^aidcn ofte andere Yerfekcnhcyt vnnwe^cndcGcncralitcyt
vuoillenn zijn , op lijf of ley ens itrarfe.
16. .

Dictiytdcc eene Compagnie inde andere, ofcldcrsfnl willen
verrrecken,, of hen van't Vaendcl begeven, fal gehouden zijn
enerr tocbehocrÜjckPafportvrm fijnen Capiteyn'of Hopman te
nebben,, en anders d o e l d e , fal mct'cr doodi gcllraft worden.
17. .

^Clle^Clle Qsyitejnen of commanderende Officieren die eenige Sold'4ttnttn amncmen f*Uenfender wettelyck -verlof nan hoer veergaende Gitatcyntatcyn , fMenmrt infamiegecaffeert iverde:>, en die £«nt die eeuL
ff e Soldaten debouclTerenof doen debanclxrrt , ende in hare Com*
p&gntep&gnte engageren , fvllen mei er doodC*eJiraft veerden,
Denn Soldart of Ruytcr die fijnen Waert, Waerdinnc, Kncgt
e>frcc Macrre fal i^ftocen of gtlMgci hebben, fal door dt Spitsrwderwde fe-!At*ht werdrn , ofte wiluen d<n luve refiraft na extfemir
fanfan fuerktn , m uyjoo verre daCrr eem*U Ut verrmnckt is , oj bloet
-cfiort-cfiort , J-d lyem dt handt \tj*eho»dcn rerrden,
Sooo wie eenigcVivrc*of andere Waren, komende na den
Le^crr , Guarnifocn of ceuigc Steden of Plactfcn, onder het

5C* *
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gebiedtt van de Generale Staten flaendc, fal afgeworpen of berooftt hebben, die fal gehangen worden.
20. .

Nieraandtenn fal mede mogen eenvallen buyten den Leger
off Guarnifocn, of voor opkoopen ecnige Vivrcs ofte Waren
aldaerr komende, aleer defirlvcter bchoorlijcke verkoop-pbetfcc gebracht en gefchatfuilenzijn, ofte oock beroovcn cemge
Winckcl,, Tentc, Socrclacr of Koopman, die tothulpevaa
denn Leger of Guamifoen aldaer zijn , alle* op lijf- ofte levensjlraff*jlraff* na ex identic va»f*ken»
Diee uyt het Quarticr vanfijnVendel of Guarnifocn fal gacn ,
rr als een fchemc van een Kanoudracgt* fonder verlof van
fifi jncn Capiteyn, (al aen het leven geftraft wetden.
.22..

Diee uyt den Leger, belegerde Scadt of Huys»fonder fpeciak
confentt vanfijnenHopman of Ovcrighcyt looot, omcemgerhandee oortaken, het zjrom voederingeof anders, Uigchanjenn worden.
23. .

Diee eenig Vee of Beeft fai nerren in de Landen onder de gehoorfaemheytt van de Gcneralrrcyt ltaendc,faJ^<wjo» veerde*
24. .
Diee gcene die matfehefende te lande na den oorloge % of ié
hett wcdcrkcercnfijn Vendel ofCoroctte fal verlaten, Cicfonderr alle genade ter doodt geftraft worden.
25. .
,, Endedegc««djehcmbuyrcnmcTdcclr}ckefiecIct€ (fijnen
Hopmann at Sc veihebberen vrcl bekent) fal begeven onder den
trojorüagagic,, ofte op de Wagens , fai om den lijve *eflr«ft
» er den.
26. .

Diee fijn Wacht of centgen dienft hem bcvoolcn. fal vcrfiiy.
inenn , fal den lijf of leven «ejha't werden.
27. .
PeriSötd:e:dicopfijnftnrtnel-- of fchiltwachr Harende gevondenn word:, fal aen het leven fonder ecnigc genode geftrart
werktak k
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P e nn SoWaet die van fijn Schilrwachibydagcof by nacht Cil
« e nn . daer hy by fijnen Corporacl otic korincctïcr i»e!lelili lilt
2i'jnn , former by den fcl vigeu daer afgeroepen or verluit te zijn,
fall met de dood: geftrate worden , fonder genade.
29. .

Niemandrr en fal den Vyandt of yemanden anhV^de T\oofe
openbarcnohee re kennen geven, op peer* van ittiiVfrWtr*.
f/rj/tt 'r wn-rf«> . ™ ^ " ^S" 7 * «#* kttjficvt» vroor Jt JmlUn rwcArIntfrIntfr marden , of eenigh aider rvoordt £n>m Jan hurt If dtnOj}!aeraer ze"r*tn it , fd^n bet Irf&*]hraft werden.
SS

**

JO.

Diohcmabfcnterenn fal uyt «to Corps Je guaulc ofte Wachthuv'cnn boven dc*rwcc uuren 's dac^h.*, ottc fonder verlof van
fijnenfijnen ^.orporaci of it.otinccir.er, or Jcs nachts eenighfims, fal
acuu hec leyen gcitraü weiden.
31. .

Niemandrr en fal fonder wctrclijckc oorfakc cenige oploop of
a h r m c i u A c n ,, ot een Rocrby nacht, often* Ixjette vyadtt
aljchicrcn,, orgroot getier maken, ofte yet anders doen, daer
dooii (iilclci fonder oorfakc foudc mogen uniflacn.oplijfcftraftc.

P e n e n ee die hem vervorderen fal binnen bcflooren Leger,
Stadtt ot Quart ier. of 1'lacrfc Jacr hy in Guarmï'ocn leyt, oltc
oeckk nabefette Wacht fijn ücwccruyttcucckcn, fal oen den
hjyehjye gejerajt worden.
33-P cc ceenc die yemandt fal ilacn met het Geweer in de fchcyde.. met een Stock, Steen of andertinö Jat het Bloedt dacr na
-volght,, h\*n den h)*e*e(h4r veerde».
55 4DenDen SoUaet dx yemandt rcn-onyl} of foufletgeeft, /aldoor de
/f)it.'roede»tfafgbt/f)it.'roede»tfafgbt worden j bijv end e toorts de Placaientenaen
y-any-an tdle Militaire Pcrfoonen op de t^rxielen en Dweilen *c'tnu%eert,%eert, in^aer^'neel.
33 5p a tt mede de Soldaten of lluytercn fonder expres bevel van
haree Ovcrftcn, Capitcynen of Bcvdhcbbcrcn , cgccngcmeyntcc en fullenmo 'en houden ot vergadering maken, het xy om
geldt t
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ncldtt ol yet anders re rvflchcn , ol lumdacr onder lacen vinden,
c\ic\i purnc van a-\lcs meiVr do<»dt ncfuait re werden , wel-vcrftacr.dedatdeftacr.dedatde Cij-iicynen or Hevclhcbbcren, diefulcksbuy*
tenn tijde ofo.iöcn Khlsjckcr wijs (UJlcn Uien .i-jfchicden, andere
tenn exempel mct'cr doodt voor alle de SoUatcn fullcn geftrafc
worden. .
55 f».

Sooo wie om **Ut ftl roepen als men voor den Vyandr rt op
eenigenn aenflagh treckt , fal mct'cr doodt fonder genade gcftrafcftrafc werden.
37-- #
Ifem,, of 'her «ebeurdc dat de maendrgagie op den verfchijnda*hh nier en quame of bcraeldr weide , of den Soldaten ofte
Kuyrcrenn nm eenigerhande ooi fake, her zy door belet des Vyandtseff andcrfinrsnietcnkondctoegefchickr werden, fooen
falnicmandtt dacroimne eenigen oproer maken ofic oprocrigc.
woordenn fpreken , one fijnen Capneyn rot bcralinge van dien
pooigcnn te dwingen, ot des te weynigcrfijneroehtcnof wachtenn cl oen en waorncnien, maer hem contcntcicndc mexeen rcdelijckee keninge , rot dat het geldt komc of magh komen, alless doen dat goede Soldaten en Ruyrcrcnfchuldigzijntc -foen*
enn foo wie rcr contrarie doet, of hem daer onder lact vinden,
fall acn het leven gcitrait werden.
33 8 .

Darr geenc Capircyncn , Licutenanreu of Vendrighs en (uilenn verxrecken uyt ha Leger of van de plaetfên daer hare Compagnienn in Guamifoene leggea, 't zy omme de bctalingc van
naree Cornpagnicn re follicitercn, one om haer'eygen affaiten,
fonderr verlor van hate Ovcrftcn of Gouverneur, oppcencvan.
acnn her lijf en leven geftrare te wenden.
Dee geene die in eenigen twill of gevecht ofte anderfints fijn
Naricïall re hulpe roepen, of Ycrgadcringe maken, (al gehangenn en gcwoi ght worden.
Denn gecnen die men vinden fal by dage of by nachrc uir-'en
Legerr of belegerde plaetfc, iundci vcilot \ au lijnen Cipr.yn,
(all acn het leven getuit weiden.
AA 4
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41. .

Diee opeeaVrybuit falgacn, cnfoullcn, extorflcn doea,
fall gehangen ea geworght werden.
42. .

Denn SoIJaerdic eenen anderen &l roepen omme te flaen,
fall acn het ICYCH geftraft worden.
45--

"

Denn Corporacl of andere commandcicnde ovcj de Wachr,
diee twee Soldaten fa I laten uyrgaen orame te veehren, fal fonderr genade acn hec leven geftrart werden.
44. .

Denn Soldaetdic mee woorden of wereken fe kort ftl gefchiedea,, fhl hem voegen by den geenen die in \ Quartkr fal commanderenn , die na acnhoorrn van de redenen van partijen CA
<}oenn repareren hec ongclijck dcnGcirKcrcflèctdengcfchtedr,
xnetbkxxenn hoofde , ende inregentroordighcitvande YOIIC
Wachtt j en indien de redenen daer roe dienen > den ongclijck
doendee uir k raebte van dien dcen arbiertdipk cerr geren»
45. .
.. En foovenedacr geen Getuigen en zijn van de «fuerelJc, fal
.eiree geene die daer commandeert, partijen doen vcTcenigen en
accorderenn infijnprcfèotit, en fbo fj nier en willen verccnfghc
zijnn , Tuilen beide » ofte dcgccncdk vcigcrighi*, g'fktft
veerdenveerden ah in het roerige. Xrtiatl.
46. .

Denn ScJdict of Bevelhebber, dk uir den Leger , Stadtofrc
Fontt ft] e»en, oflanghs cenen anderen wegh innekomen. dan
doorr de Voorreo enordinarife vegen, lal gchangcx>cnde ge.worghcc v orden.
47-Ven.Ven. Soldaet die weigeren fal het bevel van fijnen Capiram,
off andere over hem ren dienfte van de Sf aten Gencrxrl comj-nn a r.d arend e, endchetfelve nkrnakomen, fal acn her leren
geftrattt werden , gclijck mede ^eftrait fallen werden die ecnig
fcvell (niet Trommelen of Trompetten by den Gene.^cl geOcnn oaitnrfljen) overtreden fallen.
4». .
Als'crr alainie gefhgen wei dt, fal een yegclrjck tot fijn Vcr>
dilot'Cotncttcluopcn,, cu fbo wie dier met en kamt buiten
meicke. .
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rrverckclVïckcc Lijfs-noodc, of elders loont, buiten eonfcncen
fpccinctt bevel fijns Ovcrftcn , of oock foo hacft dacr nictenis
alss fijn Vcndrigh, fal acn het leven geftraft werden.
4 9 --

Ecnn yegelijck fal byfhndtdoencnde befebcimen fijn eigen
Vendell by dage en by nachte . en fal met de eerftc waerfchouwingee hem dacr onder voegen , (onder dacr van te fcheiden
voordatt hec gebraghr is in behouder handt, op lijf- of loens
ftmffeftmffe na extgentie vanfexeken.
Sooo wie fonder noorehjeke oorfaken, en die den Officier re
kennenn scheven re hebben, fal breecken trirtet ordre of gclith
dacrinncliygeilckis,, die Gil aen het lijf geftraft werden.
$t. .

Diee eerft eenige vlocht maeckt ïn een flagh of (Vorm» die {al
vryelijckk op de daet van een yoder mogen doodt geflagen werden,, en omkomen zijnde , als fchctmverklaert, cnaenlijf
enn leven fonder eenige genade geftraft werden.
52..

,

.

Temandtt gefteldt zijnde tot befchermingc van eenige BrcUe,
Schanss of Loopfchans, het zy Capitain ot Soldact, er lal de
fclvee gewilligh niet verlaren, noch door eenige valfêhe of verfierr JtTborfak en ofonrfchuldingcn hem daer van ablenrcren,
fonderr gcnoc£hfacm bevel ofic bclchcidt, in de Krijghs-raede
voorr *»oct opgenomen , op lijf- of /*>«w-itrarTc.
$?. .

Niemandtt en fal opgeven of den Vyandt overleveren eenige
plaerfenn , dichemisbc'voolcnof bdift re bewaren , op I:jfêflrw*r-(ïri.&'c. êflrw*r-(ïri.&'c.
54. .
Nicmandtt en fal mede in een belegerde Plnctfe van fijn Quarticrloopen,, om appoinetcment roepen, of dacr van fpreken,
oo^iHighh zijn re* vechten, of te arbeidenn , of haerquarrierte
bedaren,, ofyemandt inecniger wijfc van (nick sonluftii: «naken,, of infukkcoplactfcyctwcsdoen, dacr door de beft hermir^ed«fclfsinc<ntcecnigh(intss verachten werden f op pvc»
occ van mcv'crdoqd fonder genade geftraft re werden.
Ij'cdatyemandtt rot den Vyandt overloopt, ofte vanden
AA 6
V>
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Vyandtt tolverovcigicn gevangen werdt, die fal mct'cr doock
geftraftt worden.
Dee Capiteynen en futlcn elkanders Knechten niet debauchcrenofoncvremden,, op^xnevanfijpenjieyankaer
dieitftyocr
denden ttjdt >.VJ drh maenden.
55 7*
Diee met woorden of raet'cr dact hem bcmoeyen fal met den.
Sergeant-Major,, doende fijn ampr, 'c zy Capitain of Soldaer,
fall acn't leven fonder cenade geftraft worden ; gelijckracde
geftrutii fal werden, dieliem nier en fal genoegen mcr her quart e rr oMogiji dat hem by den Quarticr-mcefter or Fourier fal tocgcYoeghtzijn,, of oock een anderen i n \ fijne vciftoorcr».
Denn Soldact wcfênde van de wacht, die hem niet en fal in
fiinfiin volle Geweer laren vinden by het Vendel, ommc nacr de
fhctfeicmarfchcrcnn mcr de andere, fal met defpitsroi*$ftt
yPttptnsyPttptns "cftraft vcorden thtexijrattie yMjaeckm.
55 9*
Eenn yegclijck , van wat conditie hy zy, fal van llonden acn,
enn voorden avor.de , by den gcenen die in het Quanicr commanderenn fal, tevoütlchiinbrengenallulckcnGevangen, als
vann den Vyandt gevangen genomen fal zijn , op YCTbcurtc yau
denn fel ven , en acn het leven geftraftte werden,
60. .

Fndee indien ycmandr een Vcldt-hccr ofte Ovtrftc van den
Vyandtt ortc andere gcqualificccrde Hceren gevangen kregen,
d:cc fal gehouden zijn den fel ven terflondr acn de Hecrcn Staten
Gcnciacl,, olden Rade van State , ƒ General het Leger comr
milderende,milderende, of in Cuarmjoen aen den Officier commandant te ptcfci.rcrcnn , ofte doen picfcntcrcn , enóock overleveren , mits
dacrvan,, als oock van andere Gevangenen , diedcfclvcfuL
lenn willen na haer nemen , genietende een tcdclijckc vcrcciin:;ee , na advenanr cc qualitcit of macht derfclver, nochtans
niett cxc-rdercndc de (branie van vijfduifent guldens, wacrinc.
iYY vlc fcl\e Gevangenen ('uilen blyven ter difpofitic vandc voor.
Ui.-.cvcc Meeren iiacen, (onder dat den Vanger dact op cenigh
\T.dcrr recht (al netten ructcndcrcn»

Nic c
323 3

CC " )
61. .

Kicmindtt en fal mede eenige Gevangenen mogen op rantsoen
PellenPellen , of'octk na Int rant coen betaelt mogenlaten verwecken, [onderder verlof van den Generael, of dtn gerne die-'mV Qtusrtier ofte
G»*rnifoenfalG»*rnifoenfal commanderen , op pans vnn oen dtn Lijve geflraf
werdenwerden t ende die eeiuge Gevangen f d dooien , fal aen bet ley en
fefhtiftfefhtift veerden.
62* 62*

Enn Je in gcyaHe bevonden werde een Gevangen langhsden
Legerr ofplactfè van het Guarrrifocn re wandelen, fonder Ycrlof
vaadenGenerael,, ofdiedacrcommandeert, dcngecncndic
denn fclren Gevangen roekomt, fal hem verbeuren ren profijx
vann den gecnen die fulckcn Gevangen cerft fal aengrijpen.
6 3 .. *

Kopendee goede Buiten die de fel ve brengen, fallen die den
Gcficrael** ofte den geenen die in her Quartier commandeert,
mitsgadersmitsgaders aen dejnflftie Militair, re kennen geven binnen drie
uuienn naer haeraenkomen, opdatfcmogen bchoorlijckgcre^iftreertwerden.,, oppecnevanfonfifcaricder felver, ende
oockk aen het lijfgcftraü te werden.
64. .
Wiee dat her a y , die den Vyandteen afbreuck gedaen heeft,
enn hcttclve niet en fal re kennen gegeven hebben foo yoorfz is,
omm opgeeckent te werden, en daer na verkocht in den Leger,
oftee in de plaetfc yan het Guarnifoen , maer fal die vetkopen of
doenn verkoopen in de by-lcggendc Plactfcn of Steden, fal aca
lijflijf of leven fonder genade gcltraft werden, om 'm alles beter ordonnantiee te houden, cnliacnicmandtin fijne gcrcchriglieyt
vakk on wcrJe.
65. .
Alss ecr.iah Soldaet eerrigh misbruick ofte faultc fal gedacn
hebben,, fal fijnen Capitcyn behouden wefen (oppornc van
gefufpendeertt te werden Yan fijn Ampt den tijdt van diic maendenn ) den fclyente (lellen in handen van de juftitieMilitair,
binnenbinnen den f ijdt van rnee mael -eier tn txtintigh uuren, mitsgaders
linnenlinnen de ftlve ttj:fr overgeven een fchrifteltjcke *A;c»fatie , verVJLtendeVJLtende liet midwjck of font e, het vrelck den Soldaet finde moge*ge* hebhen Ie? oen , op gelijke patne alt vooren ; m try alilien eeni£
OfficierOfficier itlinquetyt tfprecreyr te»rns Int gerne Ij dejem ^/Crticul'AA 7
k*y
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lineline Mi-

briefbrief en Placaltv* mitsgaders at OrdomtMUien ob de Dtfaplir.. .
Ltajrgeimaj*errt,Ltajrgeimaj*errt, i.r <reflai»cert, jolden comnt.ttdtrenden Officier
gehoudengehouden fyn den Delinq*ant tt rumen in arrej} t ende dm (tlytri
tttt pellen \rxnntn tvoee moei >ier «7» txcintigh Huren in handen >.u; de
juflitiejuflitie Militair , infgeltjeJes met eenfclirtfteltfcke ^Cccufxtie als bayenyen j tndejillendeProtoofttn,
onder wiens beronrin«se deGevan££<nj<nj X})n > d*felye nietmoren onfjlacn fonder Jpeciale yoorg*eip~
dede ordre yan den JQrrighs-raedt te Pelde, of yan de refpt&iye
GuarnifeentnGuarnifeentn,, tnyermindert nochtaris het recht y*n den Generlei
enen Chef toewens hoer Heogh M*£. te Pelde cömmdnderende.
66. .

Diee op den dagh vanfijneWacht droncken fal welen , ftt
oenoen lijf of levtngeflraft werden,
cc
7>7>
.
Jrcm,, indien yemandtdroncken dronck , eninfijndremekenfehapp yet quacts or verbodens acnrcchtc, foo en (al hy dacr
doorr nice gcé'xcaiccrt, nucr des te harder geftvaft werden.
68. .
J>enJ>en Capiteyn die dt Monfteringe ofrcyeuefal xrey^erm tt doen ;
filget*Jfeert»filget*Jfeert» en Jen Sold art die Jkleks doet, oen den ly'ye %ejtrafi
voerden, voerden,
69. .

Niemmdtt en fal hem op de Monlreringe met een verkeerde
off andere name, alsfijnrechte laten infthriiven, orfe met geleendee Paerdt of Wapcocn door de r^onftcringc paforen ; of
vemandee op den Mooltcr-dagh yctfulckslccnen, op perne yan'
'#n'#n den lepe gegrift te veerden.
Niemandd en fal hem onder twee Compagnies laren infehrifrenn of raonftcrcn, op lijt-ftraffc.
71. .
Niemandtenfall fijne Wapenen of Geweer, fulcks hem die
byy lijnen Capitcyn geotdonncert zijn, mogen krcr.cken of verminderen,, of tepandeftcllen, oppcenevan ten den lip* pJ
ftraftftraft te tctr'den.
72. .
Niemmdtt en fal mede eenigc Soldaten Wapenen ofGevvect
mogenn re pinde ncnrcn, op pecne yintc YCrJfciwdc dobbeldee \ya.crck T V djenpande.
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73-Nicmandrr en falfijnWapenen of Geweer verfpelen, ofak
nandighh maken , macrhccfclvc alroosrcyn en dicnftbacr houdenn , opporne yan trhttrioTt cone&'tt.
74-Nkrrrandcc en fal met bcdrogh weghncmen ocProriande,Victualiee ofte Gcoreer van fijne Mcdegcfellcn, op poene vanr
acnn den Lijve geftraft cc werderv
75. .
Diee hem vervorderen Tal een Commiflaris van de Morjtïerneee of andenacn te taften, of hem mee woorden ofte raet'er
daedtt re kon te doen, die (al aeu het leven geftraft worden.
7 6 -Denn Capiteyn diefijneSoldaten min geeft, dan efe betaling*
cficc de Heeren Seaten hem ordonneren, fal yanfijneWapenen'
gcdcgradccrtt worden.
77» »
Denn Soldaet, óic fijn Wapenen itntaften fal eegens fijn
Orerftee ofCo«mandcur,• fal mct'cr doodt geftraft werden*
7*-Indicfll den Provooft of fijne Dienacrs een of meer Soldaten
gevangenn name ofapprchcndcerdc, lbo en (al niernande hoc*
danighhyzY,, hem d'acr regens mogen ftdicn, of den fd ven
Gevangenn oorwddigen, of oock poogen te ontwddigen. aU
lcsopLi}£ürafFe. .

7°> >
iall voorts geen Officier of Adclborft, foo wel onder de Ruyterenn als Knechten, of oock cenrge (lechte Soldaten, inecnig
bcflbrenn Leger mogen foetcicn , (onder fpcciael eonfcnt van.
dcaa Gcnetaci, op puroe van (trhirr*T* conrcTw.
to. to.
Sullenn oock alle Soecdacn , ia den Leger foetdendc , onderworpenn zijn de voorfz Articulcn, en den Krijghs-racdt aldaer2ijnde,, op poene in defc* begrepen, fonder des avondrs
ccnuurnaderSonncnondcrganghh , or des morgens voor dec
Sannenn opgangh , yemanden te mogen cenigh WijnoHcJiicr
tappen,, op de verbeurte van dïic Caroli yuldcni, t'clcken rcy-

kk iac fy beywdca fuilca w * n fulcks gcdacp whebben,
rfrf . ... »

l'jppi»
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r.ippliccrcnn Je eenc helft ren prntfjte van den Provoofl Gcnei3cl,, cn de andere helft ren piofijcc van den Armen.
Si. .

Allee andere mefiifen en delicten , niergcfpecihVcert in defc
Onionnajiricc , fallen geftrnfr warden vullende de dityolïtic
vann de Placatcn , Reclucn cn Coftuymen yan der Odlogc.
88 2.

eeni^e Soldaten waren , die by her voorlcfen efefcsAiticul-brtcf** nieten waicudic fullcn even uthjek denndeje,, die dnerprcfcni gewedt ztjn , verbonden zijn. Dan op
dntt nicmandt hier van en prcrcpdcrc ignora/it c > en clck re beterr kennillc hier af krijgen magh , hebben de Geneia'e Staren
voornoemtt geordonncerr dcje aen de fioojdtn ran de Regimenten
inin V Leger, mitsgaders in Je Ufette Plaetjcn -van- maendt tot tnaent
^rpnl-liceert^rpnl-liceert te xverdtn -y ordonneren wijder: aan alle Officieren comrrundirrundi rende Cotftpagnicn te vont of tcpaert %dieecni*e nieuxce Stldatcntcn of Rujttrtnkomen acn te ntuun,iintunyter mtwintio uuren «4
derJderJ elf er aennermn+e dejen „ArticuLfonf 'den de Jehe toor te Ieff en tn bekent te rrutkm, ov pane f tin voor den ttjdt fan drie tvaendenden ^efufpendeert te xceriUn v.tw hare charge , irerdende den Cfneroeiroei en Chef commanderende , als mede den f\rrighs.raedt te Velde
rcLi{}rcLi{} \niraen de behoorhjeke handt te houden,
EIH!CC O(\T

Aldu«« qedaen , geampheert engcrenofeert in^s Crarenf)age na
vcrtchcydencc communicatief!, hier up gehouden met den geen?.. lirKecrilcn Meeren en Kriigfat-Oterttcndcr Vcrecnighdc
Nederlandenn , met ordonnantie dat defc in den Leger cn over
all eldersdacr fu!ck5 behooren cn behoeven- fal, j^e^ublreeerc
werden,, endatoock de Comuu'Ha rillen op aile Monflcringcn
defenn Articnl-bricf dcnCompagnien wederom fullca oplcftn
enn voorhouden, den9 Mey 1705.

Tcrordonnanctevann den Rade
vanScacc. .
S.S. van SlingeUnU
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BIJLAGEE III
Reglement,, op de Proceduren der Militairen in saecken van geringe
importantiee (1687)
Overgenomenn uit het in bijlage II genoemde Recueil van de militaire ordres van
sijnesijne Hoogheyt den Heere Prince van Orange, 's-Gravenhage, z.j. (het Reglementment mist in dit convoluut een eigen titelpagina) en vergroot tot 135% van het
orieineel. .

..

REGLEMENT,
Opp <lc

Procedurenn der Militairen in
facckcnn van geringe importantie.

HLHEMHENRICïC, ,
byby dergratieGodts'Prixcece van Orange en van.
Nafauv:Nafauv: , Grave van
Catzenne'uebogen,Catzenne'uebog
denden , "D'tctz,, Lingen,
MeurtMeurt,, Buyren , Leerdam ,J§c. Marauau 's Van der Veere en van VUfmgenJieer>r> en Baron van Breda, der Stad Grave
er.er. Land-: van Kwek, Vief, Grimbergen,
HerHer(tal, Kranendonk, Harnejton, sirlaylay',Xoferw, St. Vttb, 'Doesburg,:, Toür.enür.en , 'WÏUemfladt, Kurvaert, TfeU
fan,fan, St.Maertens-dijck, Steenbergen,
GeertruyJenbergb,GeertruyJenbergb, Turnhout, S
aen,aen, de Hooge en Lage S'-aluwen, J oejt,
Baren,Baren, Ter Eem, Immenes Bnmeu en
Bayten,Bayten, &c. Erf-Burg-gfave van Antuèrfienuèrfien en Befan^on,
Erf-Marpatck
..

r

J
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van

(O O

vanvan Hollandt; Erf-Gouverneur en Stad-1
houderhouder v anG etter landt,Gr aeffchajr Zut^
phen,phen, Hollandt, Zeelandt JFefl-Vriet-é
landtlandt,, utrecht, Overyjfelen Landtfcha^
^Drenthe^Drenthe;; Erf-Capiteyn en Admirael Ge?
neraelderVereenïgdeNeder'landende.neraelderVeree
jLIcrudcngeencnn die defen jc|||
genwoordigenn fuifen fien o£l|
hoorenn Iefcn , S A L U X | |
^Doen^Doen te weten: Dac Wy, o ml
fooo veel mogelijck afcefnj||f
denn den langen xreyn van proceduyreru
rafïchenn de Militairen, in faecken van ge^l
ringee importantie , en daer inne de on-j
koftenn van procederen, her beloop vaa't
dee penningen, of de waerdye van de Goe- j
deren,, daer over werdt geiicigeert, cocj
groocenn ondienft enfehade van de Mili-1
rairen,, meenigroaelkomccefurmonreren,'|
naa voorgaende deliberatie hebben goede-j
gevondenn en verftaeo, vinden goede e n |
's's J
verftaenbydden. .
DacdQQ Krijghs-raden van de rcfpe&ivcj
||
Guarnifcenenn vandenSraec, in alle cri-|
rr
milee faeeken (uilen wijfen by arrefte.

Ge-- *f
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II
I f.
%% Gclijck oock de felve Krijghs-raedcn
II fullen wijfcn by arreftc in civile faecken,
11 nietraecrbedragendealshonderc guldens,
JJ ende dat mitsdien foodanige Vonniflen
ff geenderhandeprovoeatien onderworpen
|.. fullen wefen, nochtedatdeKrijgs-raden
|| niet gehouden fullenzijn eenige AppeHen
|| of Reformacicn van foodanige Vonniflen
II teadmitcercn, raacr ter contrarie, dat fy
11 met de executie van dien fuller* voortvaII ren: Behoudelijek, dat foodanige civile
\\ Vonniflen nieten hebben eenige fequelc
vaninfamie.
III..
||
Datde Gouverneurs of Commandeurs
\\ van de refpeftive Gnarnifoenen van den
!! Sraet, gehouden fuller» zijn in de refpe&iveKrijghsraedenfelfsteprefideren,ofna
aelegentheyt een ander bequaem Hooftjj Officier cot Prefiderende te committeren,
{{ dewckke de faecken voor* den felven
II tCrijps-rade ventilerende, op foo korte
\\ termijnen alsecniguntsdoenlijck fal zijn,
!! fal doen termineren: Datden felvenPre\\ Aderende, rerprefentic van den Auditeur
\\ van'tGuarnifoen,nagehoudeneKnjghs
|| • •

A i
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radcjvan'rr gebefojgueeFde of gerefoiveerde,aenn den Gouverneur of Commandeur |
vann de plaetfe omftandigh rapport fat' j
doen,, weideen Gouverneur of Commandeurr alsdan gehoudenfalzijndeRefoiurienn of Vonnifien van den krijghs-radete J
doenn executeren.

rv. .

Datt de Gouverneurs of Commandeur*
fichh nier en fullca aenmacigen eenige approbatiee of improbatievan de voorfebrej
vee Vonniflen of Refolucien, veel min het
verenveren van eenigegratiën of remiiïïen,
vv
Dacc de Gouverneurs o f Commandeurs
nierr en lullen vermogen een laecke, in de
wclckeeenmaell by den Krijghsrade or-,
dentelijckk VonnifTe gewefen of Refolutie
genomenn is, wederomdoord_ Officieren
denn K-rijghs-racde gecompokert hebben-:
de,, ofoockandere Officieren op nieuws !
tee doen relumeren , of in omvra^e, of
propofiriee brengen: Gelyckoockïoodanigee Officieren nier en futlen vermogen
daerinneopnieuwstebefoigncrenofvo-teren,, veel min eenige de minfteveranderingee in de Vonniflen of Refolucien re
maken..
^c331 1

II

V I.

II
Behouxieltjck alleen, dat een GouverII ncur of Commandeur, oordeelende dac
diee ge: omene Relolunen, of geweien
Vonniflenn rucc en qtud-erenof p/er een
tt komen metden Arncul-brief, OnfePIa*
eaten,, of do VI eer en vanden Lande, de
executie van de fehx Refolutien of Von[[ nifTcn fal mogen furceren, en aenftondrs
II aen Ons de P;ocedtiren en Relolutieof
\\ Voni.iffc:oi.-fcndcii, opdat Wydacrinnc
«« foodar.igh mogen ordonneren, als W y
ff ten meeflen diende van den Lande bevindenn (uilen cc behooren.,
VII..
Enn alfooOnszederrecnigen tijde herwaertss vcele difpucen zijn voorgekomen
tuftchenn deGonverneurSjCommandeurs,
terr eenre, en de Coltonellen of de Officierenn deRegimentencommanderende, rer
arrderee zyde, rer faecke v^n de deli&en
offauren,overdewe(kedeCollonc!!enof f
deOffieicren,dcc Regimen encommande*
;; rende, fuftmercn bacrherftraffenpnvativelyckk re compete ren , fonder daer roe
'•'• idéauthonteyc van den Kryghs-raedcvan
S:: inóodcn te hebben: Soohebben Wy roe
ïiïi I
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voorkomingee van alle foodanige difputenn geordonnccrr, gelyck Wy ordonnerenn by defen, dac, als wanneer een Officierr of Soldaec eenigh delidt of faure fal
hebbenn geperpetreerc, dewclckebydcn
Articui-briehOnfePïacacenofdeWecccn n
vann denOorlogh verboden zijn, en mee
ff waerder firaftcn (iiilen- moeren werden
gefbufc,, als hier onder fallen werden
gefpeeifïceerc,denn Colion ei of Comman- |
derendee Officier gehouden fal zyn den ,
Delinquentt redocnfleilen by den Geweldigenn OÉ Provooft van het Guarmfoen, en
daervanaentfondrsaenn da\ Gouverneur
off Commandeur kennifle geven , deweickealss dan op 'c voorfebrevedehfl of fauce „
doorr Comraiflarxflcn en den Audiccur
fall doen informeren, de informarien by
gefchrifcee doen ftellen , vervolgens den
Krijghs-radedoenn vergaderen, en de gewefenYronniflenofgenomencRefolunen n
doenn cxecuceren,ab hier vo ren gefegc is.
V I I I ..
Maerr by aldieneenigh Officier of SoldacEE een mindere fauee mochce bcgaen, ;
*t*t zy abfentic uyc hec Guarnifoen boven |
verlof,, irreverenrieaenharecomtnande- ,
ren-333 3

ïï rende Opperof Onder-Officieren, dronc%% kenfehap, diflblucienof diergelycke,en
ïï generalycken faucen, de welcke gewoon{{ lyck geftrafc werden mee Spicsfoeden,hcC
HoutePaerdc,, hec dragen van Mufquecrenn of Zadels, het dellen van de Warcr
!! ende ce Broodc, het dellen by denPro;; voofteninarreft, ofdiergeHjckcof minff derc ftraffen; maer geen meerdere ofte
II fwaerdere: Soo ordonneren Wy, opdat
dee Krijgs-raedc niergcdurigh mccgcri^ge.,
iaeckenn mogen werden geoccirpcerc, dat
ff de (Traffen van de voorfchrevefauren privacivelijckbydeCoüoneteofcommandc-rende Officieren, na gelcgcncbeyc van
faeckenn fallen mogen werden gedecreteerc,, foodanigh als fy in confeientieen
goedee Juftirie fallen bevinden tebehoorenn , mides dac den Collonelofcommaderendenn Officier, alvoorens de voorfchreveftraffecorexecuuetedoenn (tellen,
gehoudenn fal zijndaer van kennifleof norificacinn ce geven aenden Gouverneurof
Commandeurr van het Guarnifoen: ócs
werdcc de CoHonels of commanderende
Officierenn wel fericufeiijkgclaft, van hief
doorr geen (Vare dehQccn'o ffturen re connive-334 4

nivercnn of oogluycken , en tegen haer beterr weren toe een van devoonchrevcgeëxpreffeerdee Cafus, regens den openbarenn teneur van ócn Arttcul-Brief, Onfe
Pfacatenn > of de Wenen van den Lande ce
treckenn j en alfoo de Dehnquaneen ofte
Schuldigee van hare wel verdiende ftraff.-n
tee existeren, op poene van dac fy luicks
doende,, daeF door lullen xncurrcrenOiw ;J
fehoogftee indrgnajtie, en ooek na exigen-^j
tictic van faceken daer over futten- werden \:i
gecorrxgeerr.. Gedaen in 's Gravenhage- j
dénn vieren cwrncigi>enFcfaruani, fiflien' j
hondertt leven en cachtigh.
\;
Wasgeceeckcnc,, .

:|

CH.Princed'Orange. CH.Princed'Or
Onderr ftondc,

TerTer ordonnantie van fijne
HooghtydtHooghtydt >
GcconcrafigneerC;, ,

C.. Huygens.
Zijndee op 't fpatium gedrucfc:
hecc Cachet vaa boogh-gemekc
fijnefijne Hooghcyc, op eenTropdeu
Ouwel,, overdeckc meteen Papierenn Ruyce-.
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BIJLAGEE IV
Frequentiee van delicten: een indicatie
Inn het toegangsboek 3.03.07 in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage
bevindtt zich een lijst van de 181 aanwezige militaire strafdossiers. Hoewel
geblekenn is, dat veel dossiers uit de achttiende eeuw verdwenen zijn, is uit het
overgeblevenee aannemelijk, dat het merendeel van de gepleegde delicten
desertiee betrof. Als illustratie van deze conclusie volgt hieronder de lijst van
dee delicten.
Stukkenn betreffende de zittingen bij de krijgsraad te Brielle, 1704-1794.
999 dossiers.
Deserties,, eventueel met engagement
terr zee of bij een ander regiment
Diefstall
Mishandeling,, vechtpartij
Doodslagg
Diversenn

75
11
8
1
4

Stukkenn betreffende de zittingen bij de krijgsraad te 's Gravenhage, 1790-1794.
488 dossiers.
Desertiess
Voornemenn tot desertie
Achterblijvenn boven verlof
Absentt zonder verlof
Ontslagg wegens onberkwaamheid

43
1
1
2
1

Stukkenn betreffende de zittingen bij de krijgsraad te Hellevoetsluis, 1717-1794.
344 dossiers.
Desertiee (één vergezeld van diefstal)
Diefstal,, inbraak, heling
Verzuimm van wachtdienst
Trouwenn zonder permissie
336 6

25
5
1
3

Ookk de Collectie Ragay in het Rijksarchief Noord-Brahant (Toegangsboek
013.01)) bevat een grpot aantal militaire strafdossiers. Evenals in het materiaal
inn 4e collectie Kertomedjo is in deze dossiers desertie net vaakst voorkomende
delictt (zij het dat het percentage zo hoog niet ligt als in de lijstjes hierboven).
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BIJLAGEE V
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Dee strafzaak wegens desertie
/V/
tegenn soldaat Johannes Geerling
^ ^ , v &/&#., „Cs)* </»,
^M
%s63&,*i-£-£ %s63
(novemberr 1725)
Algemeenn Rijksarchief,
a.hica.hic Vat' s'/s-rS
(na/,,'fr/
>, u-Óe.r~z
archieff van de krijgsraad
C.C.
fan'
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/
/
.
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.
.
teBrielee vóór 1813,
3.03.07.011 inv.nr. 8.
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