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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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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
veldtocht,, een veldslag of een seizoen, zoals tot het einde van de zestiende eeuw
gebruikelijk.. Bij beroepssoldaten, die voor onbepaalde tijd waren aangenomen, spreekt
menn ter vermijding van een anachronisme van een staand leger of beroepsstrijdmacht.
Zie:: Zwitzer, 'De Militie van den Staat', 41, 42.
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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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Van Nimwegen, De subsistentie van het leger, passim.
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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

88
99
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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,
1682-1709;; vermoedelijk uit de 19e eeuw.
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Zwitzer, 'De Militie van den Staat', 28, citaat uit: Van Deursen, 'De Raad van State
enn de Generaliteit (1590-1606)', 21 (thans ook in A.Th. van Deursen, De hartslag van
hethet leven, 335).
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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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Zwitzer, 'De Militie van den Staat', 25-27'.
In het hedendaagse spraakgebruik is een militie een lokale burgerbewapening.
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GPBVl, 116.
188
Recueil van verschelde placaaten III, nr. 7.
199
GPBVl, 129.
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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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Recueil van verschelde placaaien II, nr. 94; GPB VI, 130.
GPB Wl, 131.
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ARA, 3.03.07.03 inv. nr. 1-8, strafdossier Soutenbier.
233
Zwitzer, 'De Militie van den Staat', bijlage 7b.
244
Verbastering van " ceel verkoper". De ceel was een door de geronselde militair of
schepelingg ondertekend stuk, waarmee de dienstverbintenis werd bekrachtigd en door
dee ronselaar werd verzilverd. Daarmee werden kosten voor logies en de kledingkistbij
schepelingenn plus de vergoeding voor de geleverde ronseldienst betaald. De kosten
daarvann werden later van de gage of soldij afgehouden.
211
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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.

30 0

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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ARA 1.01.19, inv. nr. 1932/III, lijsten en stukken betreffende gepensioneerde
gereformeerdee en gedemitteerde officieren.
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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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In 1783 werd in Den Haag bezorgdheid uitgesproken over een garnizoenssterkte van
slechtss 550 officieren en manschappen in de batterij van Goedereede, in dat oorlogsjaar
eenn belangrijke schakel in de defensie van de kustprovincies, zie Militair Rechtelijk
TijdschriftTijdschrift XXXVII (1941/42), 165.
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RA Noord-Brabant, 013.01 inv. nr. 68, dossier sold. Reyntjes.
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ARA, 3.03.07.01 inv. nr. 22, strafdossier James Knight.
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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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Ringoir, 'Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940', passim; Zwitzer,
'De'De Militie van den Staat', 36.
322
GA Naarden, Oud Archief Naarden, inv.nr. 55.

35 5

II.. HET MILITAIRE EN HET SOCIAAL-CULTURELE MILIEU

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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GPB VIII, 203.
Beide hierna te noemen rechtszaken komen later in de strafrechtelijke context weer
aann de orde.
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ARA, 3.03.07.03 inv. nr. 71, strafdossier Heesperink.
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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

ARA,, archief van de Raad van State 1588-1795, 1.01.19 inv. nr. 1932/III, (17131807). .
400
ARA 3.03,07.04 inv. nr. 5, strafdossier Jan Franken.
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GPB VIII, 203.
422
Zwitzer, 'De Militie van den Staat', 82.
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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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38 8

II.. 1.4.

HET STAATSE LEGER IN DE ACHTTIENDE EEUW

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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Zwitzer, lDe Militie van den Staat', 87.
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455

39 9

II,, HET MILITAIRE EN HET SOCIAAL-CULTURELE MILIEU

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.
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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.
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Israel, The Dutch Republic, hoofdstuk 39.
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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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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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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.
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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
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Van de Vrugt, 'Bavius Voorda (1729-1799)', in: Zestig Juristen, 171-175. Van 1788
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