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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
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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.
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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
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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. .
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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,

111

Het materiële recht betreft de vraag welke gedragingen strafbare feiten zijn en welke
strafrechtelijkee sancties op die feiten zijn gesteld.
122
Rollin Couquerque, 'Oude strafwetgeving voor het krijgsvolk te lande', in: Militair
RechtelijkRechtelijk Tijdschrift XXXVIII (1942-1943), 93-97, 312. Zie verder hieronder, §
III.1.1. .
55

OO \ D E R i l I. C II i
OVERR IIET HOUDEN VAN

(j b *1< . \ i\

ÜÜ R

D

ININ DE GUARNISOENEN FAN DEN STAAT DER
VEREENIGDEVEREENIGDE
NEDERLANDEN
Rechtefykk gededuccert en met verfcheïdene Placaten, Refb!u«
tien,, Advyzen en andere (lukken in het ligt gegeven en
thanss merkeiyk vermeerdert, verandert en verbetert
D O O RR

MR,, JOKAN JACOB v/~ HASSELT

AdvocaatAdvocaat voor den TIovc ian Gehlerlc.üd m Auditeur Militair
tete ARNHEM.

TETE

ARNHEM
Byy j . IL M Ö B L E M A X , Boekverkoper

j
MDCCLXIV^

Afb.. 1: Titelpagina van J.J. van Hasselt, Onderricht over het houden van
krygs-raad,krygs-raad, 1776.
66

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

133

Zie hierover § III. 1.1 en III. 1.2.
Strafprocesrecht is daarom zo belangrijk omdat het de rechtspositie van de verdachte
regelt. .
155
Van Hasselt, Onderricht (1776), Voorrede,
144
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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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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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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-
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Fr.A.. van der Kemp (1752-1829) diende ook een paar jaar in het leger (1764-1769).
13 3

I.. INLEIDING

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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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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