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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
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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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