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

Ziee bijvoorbeeld de hierboven in § II.2.2 genoemde resolutie van de Staten van
Hollandd d.d. 10 september 1591, waarin de rechtsgang in een extraordinair strafprocess in feite tot de eerste aanleg werd beperkt. Vgl. ook Faber, Strafrechtspleging,ging, 34.
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Van Leeuwen, Rooms-Hollands Regt, 630.
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Ordonnantien,, 36, 89.
144
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rechtsgang,, zoals die in de achttiende eeuw gebruikelijk was. In de extraordinairee wijze van procederen, die in vrijwel elke strafrechtspleging, zowel in
burgerlijkee als militaire strafprocessen, werd toegepast, was voor een raadsman
geenn plaats ingeruimd. Zoals ook de wetgever van de Ordonnantien van 1570
ditt voor ogen had gestaan, leidde dit ertoe, dat het proces snel kon worden
afgewikkeld.. In Holland werd de rechtsbijstand in burgerlijke strafprocessen
pass in 1798 wettelijk geregeld.16 In 1811, bij de invoering van de Code
d'instructiond'instruction criminelle kregen wij een regeling die in het hele land rech
standd in burgerlijke strafprocessen mogelijk maakte.

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

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

Inn Stad en Lande, waar tot 1749 een op een andere manier dan elders in de
Republiekk gevormde krijgsraad, onder presidium van de gerigts scholt, de
militairee strafrechtspleging uitoefende, werd geprocedeerd volgens de
"Ordonnantiee op de Forme van procederen in civile ende criminele saeken" van
1627.199 De regels van de orde van procederen in criminele zaken in deze
Ordonnantiee wijken niet af van hetgeen in andere provincies gebruikelijk was.
Voorr de ordinaire procedure wordt in artikel VII het optreden van een
verdedigerr geregeld. In artikel XIX werden de voorwaarden vastgelegd, onder
welkee de formaliteiten van de ordinaire procedure vervielen en de procedure
werdd beperkt tot de regels van de extraordinaire processen: in crimine
flagranti,flagranti, "als de delinquent op schijnderdaet is betrapt ende gevanghen", het
delictt bekend wordt, en door getuigen is bevestigd. De genoemde regelgeving
voorr een ordinair proces was dan niet van toepassing.
Naastt processueel gewoonterecht bestonden er binnen de militaire wereld
reglementenn die ook tot het procesrecht kunnen worden gerekend. In deze
militairee voorschriften was vastgelegd aan welke procedure men zich te houden
hadd ten aanzien van een bepaald onderdeel van de militaire rechtsgang. Die
reglementeringg kon op landelijk niveau zijn uitgevaardigd. Daaronder viel het
hiernaa te noemen "Reglement op de Proceduren der Militairen in saecken van
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geringee importantie" uit 1687.20 Daarnaast kunnen genoemd worden de "Instructiee voor de Auditeurs Militaire in de Frontiersteden der Vereenigde
Nederlanden"" uit 1600;21 de "Instructie voor de advocaat-fiscaal" van
1602;222 de "Instructie voor de provoost-generaal" van 167323 en de "Instructiee voor de geweldige-provoosten" van 1591 en 1791;24 de "Summiere
Instructiee voor de Hoge Krijgsraad" uit 1700;25 het "Reglement omtrent de
subordinatiee tot onderhoudinge van goede orde in het leeger van 1706;26 het
"Reglementt op de kruiwagenstraf" van 1749;27 de "Articulen rakende de Subordinatiee onder de Officieren van ieder Regiment" van 1749;28 het "Appèlreglement"" van 175029 en de "Regeling voor het opzenden van vonnissen" van
1767.300 De Gedeputeerde Staten van Friesland kondigden in 1608 hun "Instructiee op de ordre van den Krychsgerechte des Vrieschen Regiments"31 af
enn de Staten van Stad en Ommelanden vaardigden in 1627 hun "Ordonnantie
opp de forme van procederen in civiele en criminele saecken" uit.32 Soms werd
perr garnizoensreglement regelend opgetreden. Een voorbeeld hiervan is het
"Reglementt ende ordres omme geobserveert te worden in het garnizoen Breda"
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Zie hieronder, bijlage III; Van Hasselt, Onderricht (1776), bijlage C.
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vann 1742,33 vastgesteld door de gouverneur Frederik landgraaf van Hessen.
Inn 1786 ordonneerde hij in zijn standplaats Maastricht eveneens een "Reglementt en Orders voor het guarnisoen van Maastricht".34
Inn de achttiende-eeuwse militaire maatschappij, waar de rechtsbedeling
duss niet per se steunde op een volledige verzameling schriftelijk vastgelegde
regels,, was niettemin een deel ervan in reglementen en instructies vastgelegd.
Inn de vorm waarin en de wijze waarop het militair strafproces werd gevoerd,
iss in grote trekken een vast patroon terug te vinden. Dit patroon is herkenbaar
wanneerr men de strafdossiers uit zulke ver van elkaar liggende plaatsen als
Brielle,, Groningen, Utrecht en Grave naast elkaar legt.

IV.2.1.. Militair tucht- en strafrecht
Hett militair strafrecht kan men van het militair disciplinair recht onderscheiden
doordatt eerstgenoemde een delictsomschrijving — de norm — en een daarbij
behorendee sanctie bevat. Delictsomschrijving en sanctie heten tezamen de
strafbepaling.. Tuchtrecht betreft ontoelaatbaar ondisciplinair gedrag, niet per
see genoemd in de militaire strafwetgeving; laakbare handelingen die echter wel
correctiee behoeven. Een duidelijk onderscheid tussen militair-strafrechtelijke
enn tuchtrechtelijke vergrijpen werd in de articulbrief van 1590 nog niet
gemaakt.. Een tuchtrechtelijk karakter hebben die vergrijpen, waarbij de sanctie
werdd opgelegd door een hiërarchische meerdere van de delinquent. Een
strafrechtelijkk karakter hebben die vergrijpen die werden berecht door de
krijgsraad.355 Artikel 81 maakt het mogelijk op elk ondisciplinair handelen te
reagerenn met een sanctie. Kort voor de achttiende eeuw is stadhouder Willem
IIII aan de mogelijkheid om naar keuze strafrechtelijk of tuchtrechtelijk te
corrigerenn tegemoet gekomen. Hij vaardigde daartoe op 24 februari 1687 het
"Reglementt op de Proceduren der Militairen in saecken van geringe importantie"" uit, het embryo van de latere reglementen op de krijgstucht.36 Deze

Reglementt ende ordres omme geobserveert te worden in het garnizoen Breda van
1742.. Transcriptie in coll. De Graaff 94A,
344

Reglement en Orders voor het garnisoen van Maastricht van 2 juni 1786. Transcriptiee in coll. De Graaff, 94A.
355
Spruyt, Militaire procedures, 12.
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regelingg schiep de mogelijkheid om lichte vergrijpen, zoals ongeoorloofde
absentiee na genoten verlof, oneerbiedig optreden tegen een meerdere,
dronkenschap,, ongehoorzaamheid "en diergelijke ende generalyke fauten"
disciplinairr af te doen, zonder dat een krijgsraad werd bijeengeroepen. Aldus
werdenn tijd en proceskosten bespaard wanneer het vergrijp relatief onbelangrijk
was. .
Wanneerr het vergrijp niet zwaarder hoefde te worden gestraft dan met
spitsroeden,, het zitten op het houten paard, het dragen van een aantal muskettenn voor een zekere tijd of, bij de cavalerie, het dragen van zadels, of
"diergelijkee ofte mindere straffen", kon de regimentscommandant of de commanderendee officier de zaak disciplinair afhandelen naar bevind van zaken.
Ookk het op water en brood gezet worden en het eenvoudig arrest bij de provoostt behoorden tot de mogelijkheden. De soorten bestraffing werden dus wel
genoemd,, zonder volledig te zijn. Deze onvolledige opsomming was bedoeld
alss leidraad voor het vaststellen van een bovengrens. Van Hasselt noemt
daarnaastt nog enige stokslagen of het lopen van een strafwacht. Die straffen
kondenn ook door een onderofficier worden gegeven. Gewaarschuwd werd wel
datt een dronken soldaat niet mocht worden geslagen, want dit zou aanleiding
kunnenn zijn tot verzet,37 waardoor de soldaat zich wel heel ernstig zou
compromitteren.. In Grave zondigde de korporaal Vos tegen dit gebod op zelfdiscipline.. Hij sloeg soldaat Laurens Coll, die in aangeschoten toestand
aanleidingg zag om zich uit het garnizoen te verwijderen. Na de arrestatie van
Coill moest de krijgsraad bijeenkomen. Bij zijn aanhouding was gebleken dat
Colll niet deserteerde, maar dat de afstraffing hem net iets te veel was geweest.
Colll werd door de krijgsraad veroordeeld om door tweehonderd man zes maal
opp en neer te worden geslagen,38 maar de korporaal die over de zaak werd
ondervraagd,, irriteerde de krijgsraad door zijn "disrespectueuse" houding.
Voorr dit vergrijp en voor de uitgedeelde klappen werd hij veroordeeld om drie
maandenn als "schildergast" te dienen (wachtlopen dus) op soldatentraktement.
Hett surplus van zijn gage werd aan zijn tijdelijke vervanger uitgekeerd.39
Vann een volledige omschrijving van elk mdirvergrijp was evenmin
sprake.. De uitdrukking diergelyke en generalyke fauten verschafte elke
weldenkendee officier de op dit punt verlangde vrijheid van handelen. De uit-
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voeringg van de straf volgde eerst nadat hierover aan de garnizoenscommandant
berichtt was gegeven. Het reglement waarschuwde wel dat gewaakt moest wordenn tegen "oogluiking of conniventie" (toegevendheid). In het Reglement voor
hett Garnizoen Breda van 1742 wordt de procedure nader beschreven. Wanneer
dee commanderende officier iemand met een regimentsstraf wilde corrigeren,
moestt de verdachte eerst bij de hoofdwacht worden gebracht. Daarna werd de
gouverneurr van het garnizoen in kennis gesteld van de overtreding en van de
straff die zijn commandant hem dacht te geven.40
Inn een strafzaak tegen de korporaal Snisselaar komen we zo'n door zijn
compagniescommandantt gestrafte arrestant tegen. Snisselaar kreeg in 1721
opdrachtt zeven snaphanen bijeengebonden naar de Wacht te brengen, waar een
krijgstuchtelijkk gestrafte arrestant deze bundel enige tijd moest dragen. De
korporaall weigerde deze opdracht, zeggend dat hij geen provoost was. Voor
dezee ongehoorzaamheid kwam hij wél voor de krijgsraad, die hem veroordeeldee deze bundel snaphanen twee uur lang te dragen; daarenboven werd hem een
maandd demotie — terugzetting in rang — opgelegd, een sanctie, die de compagniescommandantt niet bevoegd was op te leggen.41
Dee vrijheid van de bevelvoerende officier als strafoplegger in het
vaststellenn van de strafmaat buiten de krijgsraad om, had voor de gestrafte het
voordeell van een ogenblikkelijke afdoening. Wat de repressieve waarborg
betreftt — de controle op de tot straffen bevoegde meerdere — moet men
aannemenn dat die beperkt bleef tot de kennisneming door de garnizoenscommandantt van elke disciplinaire affaire.

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

sprakenn van het Hoog Militair Gerechtshof) en vonnissen (einduitspraken van de krijgsraden).. De achttiende eeuw laat dit onderscheid niet zien. Voor de leesbaarheid zijn in
dee tekst hieronder de woorden sententie en vonnis door elkaar gebruikt.
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wegenss dienstweigering in arrest geplaatst en gehouden totdat de in het vonnis
vereistee betalingen van kosten, misen en proceskosten waren verricht.48 In een
adviesadvies aan een "Captein geweldige" uit 1777 deelt Van Hasselt diens opvatting,
datt een in arrest zittende officier "na het hedendaags gebruyk" gevangen mag
wordenn gehouden tot deze zijn schulden heeft betaald. Het bewijs voor de
rechtmatigheidd daarvan werd gevonden door verwijzing naar wat een in die tijd
veell aangehaalde jurist over Romeins recht wist te zeggen.49
Dee militairen met lagere rang werden vanzelfsprekend met minder
voorkomendheidd behandeld dan de officieren, wanneer zij werden verdacht van
eenn vergrijp, waardoor een militair-strafrechtelijke behandeling waarschijnlijk
werd.. Onveranderlijk volgde hechtenis na aanhouding. De "gemeene Ruyters,
Dragonders,, Soldaten, Canoniers en Mineurs" waren al strafbaar wanneer zij
zichh na de taptoe op straat of in een herberg bevonden. Zij moesten in arrest
wordenn genomen "teneinde rigoureus gestraft te worden". Nu viel het met die
rigoureusheidd soms wel mee. In Grave werd een soldaat in 1741 tot slechts drie
dagenn provoost veroordeeld, nadat hij zich na taptoe nog op straat had bevonden.50 0
Verlofgangerss moesten op gelijke wijze worden behandeld als de
militairenn van het garnizoen.51 Wat gold in 1786 werd ook al door dezelfde
hoofdofficier,, Frederik van Hessen, in 1742 onder woorden gebracht in zijn
Garnizoensreglementt voor Breda. "Na ... Taptoe zullen geene Gemeene op de
straatt moogen weezen, op poene van door de stiegriemen of spitsroeden52 te
loopen,, ende de Kanonniers op het Kanon voor de Hoovdwagd te ryden".53
Uitt de Resolutie van de Raad van State van 169854 is af te leiden, dat
dee gevangenen tijdens hun arrest konden worden geboeid. Het zogenoemde
sluitgeld555 mocht niet worden gedeclareerd ten laste van het Land, maar bij

488

ARA 1.01.45 inv. nr. 262, strafdossier adjudant Albert Wolffs, 25 sept. 1706.
Van Hasselt, Consilia Militaria, 270, 271.
500
RA Noord-Brabant, 013.01 inv. nr. 67, strafdossier Hans Jurrien Sas.
511
Reglement Garnizoen Maastricht 1786, art. XIII. Transcriptie in coll. De Graaff
944 A.
522
Zie voor de verklaring hoofdstuk V. 1.4.
533
Reglement Garnizoen Breda 1742, art. IX. Transcriptie in coll. De Graaff 94A.
544
Van Hasselt, DJM/Onderligt (1762), Bijlage R 291-294.
sss
Vergoeding voor aan- en afleggen van de boeien, 1 gld. 10 st. Van Hasselt,
DJM/OnderrigtDJM/Onderrigt (1762), Bijlage R 294.
499

122 2

IV.2.2.. HECHTENIS NA ARRESTATIE

degenee die hem had gevangengezet, wanneer de onschuld van de gevangene
naderhandd mocht zijn gebleken. In de declaratielijst voor de provoost is tevens
hett bedrag daarvoor aangegeven: ƒ 1.10.0. Wanneer de gevangene voor de
krijgsraadd verscheen, werden door de hem begeleidende provoost-geweldige
zijnn boeien afgedaan, nadat hij de raadkamer was binnengeleid. Alleen de
krijgsradenn mochten beslissen of op hun orders een gevangene werd "gebout",
datt was kromsluiten met de handen door middel van een ijzeren bout en ketting
aann de voeten; deze wijze van boeien was te beschouwen als pijniging.56
Handtasting577 kwam zelden voor. De mogelijkheid daartoe bestond,
bijj volkomen ontbreken van bewijs, wanneer de verdachte op louter verdenking
wass gearresteerd.58 Uit een vonnis van 10 maart 1739 te Grave vernemen we:
dee krijgsraad "ontslaat [tenslotte] Hans Jurrien Sas bij provisie uyt sijne
detentiee onder belofte en handtastinge", onder de verplichting te allen tijde,
wanneerr hij door de krijgsraad wordt gelast, weer in persoon te verschijnen,
"subb poena confessi et convicti" (onder strafbedreiging van anders als bekend
hebbendd veroordeeld te worden).59 In de marge onder aan het document
stond:: "gepronuncieert en geexecuteert den 11 maart 1739 ende heeft Hans
Jurrienn Sas belooft dat bij den crygsrade gerequireert werdende ten allen tijde
tee sullen compareren ten overstaan van de vaandrigs Wittens ende Van den
Wal".. Het onvolledige dossier verschaft geen andere gegevens; niets over de
zaakk zelf tegen Sas, of over zijn rang en het delict waarvan hij werd verdacht.
Ditt is een van de zeldzame keren waarin deze rechtsfiguur in een militair
strafdocumentt werd aangetroffen. Het kwam ook in de burgerlijke strafrechtspraakk voor. In het niet-militaire strafrecht werd ook de zogenoemde slaking
toegepast,, en wel wanneer de rechter na alle gedane pogingen om meer inzicht
tee verkrijgen, tot de conclusie moest komen, dat er geen duidelijk blijk van
misdaadd is, maar dat er slechts verdenking en twijfel is, zoals artikel 53 van
dee Criminele Ordonnantie het onder woorden bracht. Slaking hield in, dat de
verdachtee op borgtocht werd vrijgelaten. Zowel in het geval van slaking als bij
handtastingg ontging de verdachte de bescherming van het "ne bis in idem".60
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Off slaking ook wel eens in een militair strafgericht is toegepast kon niet
wordenn vastgesteld. De in 1570 al door de Ordonnantie van Philips II verboden
gewoontee te "composeren", waarmee burgers de gelegenheid werd gegeven een
strafvervolgingg af te kopen voordat een vonnis werd geveld, was in de
achttiendee eeuw in de civiele strafrechtspraak nog steeds in gebruik. Voor
zwaree delicten, waarop lijf- en doodstraffen stonden, kon niet worden gecomposeerd.. In een aantal strafzaken in de achttiende eeuw tegen burgers in
Wassenaarr blijkt de mogelijkheid tot composeren te hebben bestaan.61 Een
dergelijkee afdoening van militaire rechtszaken werd expliciet verboden met een
resolutiee van de Raad van State van oktober 1728. In de militaire strafdossiers,
zowell voor als na deze datum, is niets te vinden van deze praktijken, zodat,
indienn het composeren al eens een keer mag zijn voorgekomen, dit uiteraard
buitenn de krijgsraad zal zijn gebeurd als een schikking tussen auditeur en
beklaagde.. Een reden voor het uitvaardigen van deze resolutie kon niet worden
gevonden.. Niet ondenkbaar is, dat ze is uitgevaardigd naar aanleiding van
gesteldee vragen, bijvoorbeeld na een op dit punt gerezen conflict.

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

Vann Hasselt, DJM/Onderrigt (1762), Bijlage Q, 289.
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vann de Raad van State, alsmede de gehele articulbrief en andere krijgsordonnantiënn "onverbrekelyk na inhouden derzelver nagekomen ende agtervolgd
mogenn worden". Vervolgens werd hij voor de taak gesteld een verdachte te
arresteren,, tegen hem een aanklacht in te dienen, hem voor te geleiden en tegen
hemm te procederen of doen procederen. Ook in de Groningse Ordonnantie op
dee forma van procederen van 1627 werd de "gewaldighe Provoost" het benodigdee dossiermateriaal toegezegd "omme zijne conclusie ende anclachte daer
wtt te formeren ende verifieeren".69 In de achttiende eeuw werd een aantal van
diee taken verricht door de auditeur-militair van het garnizoen, zodat de inhoud
vann de provoostfunctie was uitgehold.70 De aanstellingsbrief van Theodorus
Petruss Pijpers als geweldige provoost van den Hove van 15 april 1728 zag er
watt de opdracht betreft al een stuk bescheidener uit.71 Maar er leek aan de
functiee wel zoveel prestige verbonden dat de Raad van State in een resolutie
vann april 1730 vastlegde, dat een provoost niet was gehouden criminele of
infamerendee sententies uit te voeren. Hoogstens mocht van hem assistentie tot
hett uitvoeren van een vonnis worden verlangd, "maar niet als een Persoon door
wienn de executie72 van de Sententie gedaan word".73 Hierbij moet worden
bedacht,, dat een scherprechter weliswaar een onmisbaar persoon was in de
achttiende-eeuwsee maatschapij, maar dat betekende niet, dat hij derhalve een
geachtt lid was van de door standen gekenmerkte gemeenschap. Men zou zelfs
kunnenn zeggen: integendeel! Als veroordeelde te worden aangeraakt door de
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scherprechterr betekende eerverlies, men werd infaam.74 De geweldige
provoostt werd in zijn functie dus te prominent geacht om dit "vuile werk" op
tee knappen. De Hoge Krijgsraad bediende zich van een soortgelijke functionaris,, de provoost-generaal, ook wel "geweldiger generaal" genoemd, aan wie
grossoo modo dezelfde taken toevielen, maar dan ten opzichte van de verdachten
diee voor de Hoge Krijgsraad moesten verschijnen, zowel in tijden van vrede,
wanneerr deze zetelde in Den Haag, als te velde tijdens krijgsoperaties.
Bijj resolutie van de Raad van State van 1691 was een lijst opgesteld
"naa dewelcke getracteert [dat wil zeggen: betaald] worden de provoosten van
dee Generaliteyt, geen scherprechter gegageert hebbende", gevolgd door een lijst
voorr provoosten "die een scherprechter gegageert hebben" en een lijst
"waernaee der scherprechter van den geweldigen generael sal worden getracteert".755 We lezen in de eerstgenoemde lijst dat het ontbreken van een
scherprechterr werd gecompenseerd door de vervangende activiteit van de
dienarenn van de provoost — de stokkeknechten of een van hen — aan wie de
provoostt een ruimere financiële vergoeding moest geven dan aan een
beroepsbeul.. Werd de laatstgenoemde voor het hangen of "den cop affhouen"
gehonoreerdd met twee gulden, aan de dienaar van de provoost werd zes gulden
uitgekeerd.. De bedragen die de provoost voor beulswerk moest betalen, declareerdee hij uiteraard weer bij het Land. Voor het echte vakwerk, zoals een
doodskistt maken, een galg doen maken, brandmerken en het vierendelen van
dee veroordeelde waren alleen voor de scherprechter vergoedingen vastgesteld,
waaruitt we kunnen afleiden, dat het executeren van bepaalde lijfstraffen
behoordee tot het exclusieve domein van de beroepskracht. "Torture", de
pijnigingg die soms nodig werd geoordeeld om de begeerde bekentenis af te
persen,, werd als "halve justitie" betaald met drie gulden voor de dienaar van
dee provoost; een scherprechter moest met één gulden genoegen nemen. Bij
resolutiee van de Raad van State van 1698 werd een "Nader Reglement op de
Declaratienn van de geweldige Provoosten in de Frontieren" opgesteld, waarbij
dee vergoedingen die scherp rechters genoten voor onthoofden en hangen, werdenn opgetrokken tot die welke de dienaren van de provoost genoten, t.w. zes
gulden.. Ook voor geselen werd de betaling aanmerkelijk royaler: ze werd ver-
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hoogdd van één naar drie gulden.76
Dee provoost en zijn trawanten hadden in het geheel van de militaire
strafrechtsplegingg dus een dienende taak. Ook bij het verhoren van de
verdachtee was voor hen slechts een beperkte rol weggelegd. Desverlangd
dreigdenn zij met tortuur, of pasten daadwerkelijk lichamelijk geweld toe bij
ontstenteniss van een scherprechter, om de beklaagde tot een bekentenis te
brengen.. De taakomschrijving van de provoost bracht de Raad van State er
somss toe zich door middel van een resolutie met onbenulligheden bezig te
houden.. Zo werden de provoosten in twee resoluties van mei en juni 1738
gemaandd de ladder die bij de galg werd gebruikt, na gebruik terug te brengen
inn het magazijn. Vervanging van een ladder of van een geselpaal behoorde ook
tott hun taak.77 Maar een provoost die zichzelf respecteerde zal dat allemaal
well door zijn stokkeknechts hebben laten doen.

IV.2.4.. Het verhoor en de zitting van de krijgsraad
Dee eerste informatie over een door een militair begaan delict ontving de
auditeur-militairr door de aangifte van het delict door de compagnies-commandantt van de verdachte aan de garnizoenscommandant. De aangifte had de vorm
vann een proces-verbaal van wat er was gebeurd. Aan de hand van dit schrijven
oordeeldee de garnizoenscommandant, aan wie dit schrijven gericht was, of tot
vervolgingg moest worden overgegaan. Daarmee werd de weg geopend voor het
aff te nemen verhoor van de "beklaagde en gedetineerde". Pas na de "preliminairee informatien" mocht de auditeur adviseren tot het houden van een
krijgsraad.. Voor de eenvoudige soldaat, die in voorarrest zat, moet de
ondervragingg door een auditeur-militair en twee officieren uit een geheel andere
maatschappelijkee klasse, ipso facto bedreigend zijn geweest. Afgaande op de
beroepenn en ambachten van recruten was het verschil in maatschappelijk niveau
tussenn hen en de ondervragers aanzienlijk.78
Dee "precedente informatien" — het eerste verhoor — zowel als de latere
verhoren,, indien daarvan sprake was, werden opgesteld in de vorm van
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zogehetenn artikelen, genummerde vraag- en antwoordpunten. De nadruk bij de
verhorenn lag op de reconstructie van het gebeurde. Op dezelfde wijze werden
dee verhoren van de getuigen opgesteld, die na een verhoor hun getuigenis met
eenn eed moesten bevestigen: de zogenoemde na-eed, in tegenstelling tot de
voor-eed,, die in de huidige burgerlijke strafprocedure gebruikelijk is. Van
Hasseltt heeft in zijn Onderricht een opsomming gegeven van een aantal vragen
diee de verdachte moesten worden gesteld. Behalve naar de naam en de leeftijd,
moestt ook naar de ouders worden geïnformeerd. Ook was van belang of <ie
articulbrieff was voorgelezen. Verder diende te worden gevraagd naar eventuele
vorigee militaire dienstverbandenen in welk regiment, alsmede de wijze waarop
zo'nn vorig dienstverband werd afgesloten. Belangrijk voor het inzicht in de
situatiee was de vraag of betaling en voeding was verstrekt, met andere woorden
off de oorzaak van delinquent gedrag misschien moest worden gezocht in het
achterwegee blijven van betaling of in de slechte voedselverzorging. Elk procesverbaall van een verhoor moest duidelijk worden voorgelezen aan de gevangene,, hetgeen voortvloeide uit artikel 10 van de Ordonnantie op den Styl van
Procederenn van 1570.19 De verdachte werd aan het eind van elk verhoor
verzochtt de vraag- en antwoordartikelen met zijn handtekening te bekrachtigen.
Langg niet elk verhoor bevatte alle door Van Hasselt nodig geoordeelde vraagpunten.. Waar de verdachten het proces-verbaal van het verhoor wel hadden
ondertekend,, werd soms volstaan met een kruisje, maar soms ontbrak zowel
ondertekeningg als vervangend kruisje.80 De soldaat Heez, verdacht van desertie,, die hij in hoofdzaak evenwel heftig ontkende, weigerde te ondertekenen,
zoalss expliciet in het verhoorprotocol werd vermeld.81
Centraall in elk strafproces stond de bekentenis. In bijna elk dossier
waarr van een bekentenis sprake is, wordt in de aanhef gezegd dat "de
gevangenee en gedetineerde heeft bekend en ook anderszins aan de krijgsraad
iss gebleken", of het grimmiger dat de gevangene heeft bekend buiten pijn en
bandenn van ijzer en na het horen van getuigen.82 Omdat de bekentenis van het
begaann van het delict door de beklaagde een primaire plaats innam in de
bewijsvoering,, was het niet uitgesloten, dat na een bekentenis zou kunnen
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wordenn afgezien van het zoeken naar verder bewijsmateriaal. Dat zou niet in
overeenstemmingg zijn met de vereiste zorgvuldigheid. Een "generale inquisitie"
voorr het vinden van stoffelijke bewijzen van het delict was nodig. "En dit is,
watt de Rechten zeggen, dat in de eerste plaats, en vooral, van de misdaad moet
blyken".. Hierbij verwees Van Hasselt naar Romeins recht, naar de Peinliche
Gerichtsordnungg van Karel V en naar Feltmans aanmerkingen op de articulbrief.833 Het bewijs van een begaan delict moest worden verkregen door
instrumenten,, geschreven stukken, bloedsporen, gestolen goed en bij overspel
eenn broek bij of omtrent het bed of door getuigen. De gevangene moest de
gevondenn bewijsstukken erkennen. Wanneer hij daarin onwillig was, moesten
getuigenn worden gezocht. Een broeder in het kwade, de "socius criminis",
mochtt niet als getuige a charge worden geloofd, tenzij de beklaagde het
noemenn van zijn medeplichtige onder tortuur had bevestigd.84
Bekenteniss alléén leverde geen sluitende bewijsvoering. Dit komt
duidelijkk tot uiting in de rechtszaak uit 1782 tegen de soldaat Kosijn, volgens
hett extract van zijn stamboek 22 jaar, oorspronkelijk tuinman van beroep en
gelegerdd te Hellevoetsluis. Om zijn militair contract te beëindigen deserteerde
hijj niet, doch pleegde een misdrijf, waarvan hij mocht verwachten dat het
vonniss zou uitlopen op weggejaagd te worden. Bovendien had hij het zo
ingekleed,ingekleed, dat na de executie van het vonnis nog een appeltje voor de do
onderwegg zou overblijven. Hij pleegde daarom een diefstal, die hij ongevraagd
alss een boetvaardig zondaar beleed aan de wachtcommandant die hij te spreken
hadd gevraagd toen hij in de wacht in arrest zat voor een straatruzie. Deze
ongebruikelijkee gang van zaken wekte geen achterdocht. De routinematige
ondervraging,, de bekentenis, de eis en het vonnis leverden een straf op van
geselingg en het gewenste ontslag uit zijn regiment.
Dee approbatie85 van het vonnis door de Prins liet echter op zich
wachten.. In plaats daarvan kwam een brief, waarin werd gewezen op het onwaarschijnlijkee van de bijna opdringerige bekentenis: We hebben ons erover
verwonderdd dat U een veroordeling hebt uitgesproken op een blote en in
sommigee opzichten onwaarschijnlijke confessie, zonder de aanwezigheid van
hett corpus delicti. De veroordeelde is niet voldoende verhoord over het
onwaarschijnlijkee karakter van zijn bekentenis, over de motieven van zijn daad,
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alsmedee over zijn zelfbeschuldiging. Volgens het recht mag op zo'n bekentenis,
diee vals kan zijn, geen veroordeling volgen, aldus het schrijven van de Prins.
Inn de Inventaris van Stukken in zijn strafdossier, onder letter B, gepresenteerd
doorr de auditeur mr. Jan van Wageningen, vinden we een schrijven van 26
septemberr 1782 van kapitein De Laet, gericht aan kolonel De la Calmette van
hett regiment Onderwater. Daarin wordt de vermissing gemeld van een paar
zilverenn schoengespen van een soldaat. De hierboven beschreven bekentenis
volgdee een dag later. Bij het verhoor van 1 oktober had soldaat Kosijn naar
zijnn zeggen de gespen in het water geworpen, ongetwijfeld een leugen, om de
gespenn later uit de plaats te halen waar hij die verborgen had, en te verkopen.
Opp 4 oktober volgde het vonnis, overeenkomstig de eis: strenge geseling en
verbanningg uit alle garnizoensplaatsen; betaling van kosten en misen.
Naa ontvangst van de brief uit VGravenhage, naar aanleiding van het
approbatieverzoek,, werd de strafzaak heropend. Bij een tweede verhoor
verklaardee Kosijn zijn zelfbeschuldiging uit angst voor ontdekking van de
diefstall en omdat hij hoopte strafverlichting te krijgen door zichzelf aan te
geven.. Hij zou hebben gestolen uit geldgebrek. Nu echter werd behoorlijk
onderzoekk gedaan naar de geloofwaardigheid van de verklaringen van de
verdachte.. Van geldgebrek was geen sprake, zo bleek uit getuigenverklaringen.
Beëdigdee verklaringen van een grenadier en een soldaat leverden het bewijs op,
datt de gedetineerde wilde proberen van de dienst af te komen en daarom de
diefstall begaan had. Bij een hierna afgenomen verhoor volgde een bekentenis
vann de boze opzet. Ook gaf de gedetineerde toe de gespen niet in het water te
hebbenn geworpen. Hij had ze begraven met het oogmerk ze naderhand te gelde
tee maken. Na deze verklaring werden de corpora delicti opgegraven in het
bijzijnn van een vaandrig. Enige dagen daarna volgde de bevestiging van de
bekenteniss in de volle krijgsraad. Na voorlezing daarvan tekende Kosijn. Eis
enn uitspraak van de sententie, nog op dezelfde dag, 25 november 1782, waren
identiekk met de sententie van 4 oktober. Met de getuigenverklaringen en vooral
hett vinden van de gestolen schoengespen, verviel het bezwaar tegen de
veroordelingg van Kosijn. De uitspraak steunde nu op solide gronden, zodat
approbatiee thans wel kon worden verleend. De veroordeelde werd streng
gegeseld,, wat niét — en uit het regiment weggejaagd, wat wél de bedoeling
wass geweest.86
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Krijgsraadprocessenn werden tot 1 september 1799 gevoerd met inachtneming
vann de articulbrief voor de militie der Verenigde Nederlanden en de plakkaten
derr Staten-Generaal. De vorm van de militaire strafrechtspleging verschilde
uiterlijkk in veel opzichten van het burgerlijk strafproces, zoals dat in de
achttiendee eeuw, en ook al daarvoor, werd gevoerd. Het ceremonieel dat in de
stedenn en op het platteland tentoon werd gespreid om de openbare schavotstraffenn — en vooral de voltrekking van de doodstraf— te benadrukken is destijds
beschrevenn door de zeventiende-eeuwse Amsterdamse schepen Hans Bontemantel.877 De openbare executies van zulke straffen waren plechtigheden met een
opvallendee ritualisering van het overheidsgeweld. Bij veroordeelde en
toeschouwerss moest de autoriteit van de magistratuur worden benadrukt en
diendee een afschrikwekkende werking van de strafexecutie het gewenste effect
tee sorteren. Over de uiterlijke vorm van de militaire strafprocesvoering meldt
Baviuss Voorda, dat die een meer sober karakter droeg.88 Minder ritueel dus.
Werdd niettemin een soldaat als schelm weggejaagd, na daartoe te zijn
veroordeeld,, dan had deze wegzending plaats ten overstaan van het gehele
garnizoenn of regiment. Het onterende karakter werd soms versterkt, wanneer
hett vonnis luidde, dat de veroordeelde moest worden "gedevaliseert van zijne
monteringg en wapenen", alvorens te worden weggejaagd.
Dee krijgsraad vergaderde doorgaans meer dan eenmaal om tot een definitief
oordeell te geraken. In een eerste zitting gaf de president de reden van het
bijeenroepenn van de krijgsraad en werd de gevangene binnengeleid en van zijn
boeienn ontdaan. Dan voerde de auditeur-militair het woord, waarbij hij al het
terr zake dienende aangaande het gepleegde delict en de gevangene in zijn
"eisenn en conclusie" op duidelijke wijze voordroeg. Omdat het verhoor buiten
dee krijgsraad door auditeur-militair en de twee commissarissen — leden van de
krijgsraadd — nog geen bewijsmateriaal betekende, moest in de volle vergaderingg worden "gerecolleert", dat wil zeggen, dat alle genoemde feiten in het
verhoorr de revue weer moesten passeren en in herinnering werden gebracht.
Daarnaa konden aanvullende vragen worden gesteld. Alvorens hij naar zijn cel
werdd teruggebracht mocht de gevangene dus op een vraag of hij de aanklacht
hadd begrepen en of hij in zijn uitspraken tijdens het verhoor volhardde, met ja

877

Spierenburg, De verbroken betovering, 234, 235,
Voorda, Criminele Ordonnantien, passim; Feltman, Aenmerkingen, 189. Zie voor
hett hieronder in de tekst te noemen begrip devaliseren hierboven, § III.1.3, noot 25.

888

132 2

IV.2.4.. HET VERHOOR EN DE ZITTING VAN DE KRIJGSRAAD

antwoorden,, of alsnog een nadere verklaring afleggen. Alles wat hij nog te
berdee bracht werd weer opgetekend door de auditeur-militair. Met een
ontkennendee verdachte was de zaak hiermee niet klaar voor de deliberatie van
dee krijgsraad voor het bepalen van het vonnis. Getuigenverklaringen aan de
handd van afgenomen getuigenverhoren vergden verscheidene zittingen,
eventueell met confrontaties. ïn de daarop volgende krijgsraadzitting, gewijd
aann de beraadslagingen, werd de auditeur, als dat nodig werd geoordeeld,
verzochtt om "advies en onderricht". De aanwezigheid van de auditeur volgt uit
dee reeds geciteerde resolutie van de Raad van State uit 1753.89 De stemming
werdd gehouden aan de hand van de geponeerde eis, waarbij alle voorstellen
werdenn genoteerd en de president het vonnis vaststelde bij meerderheid.
DaarbijDaarbij bracht de president, net als de andere leden, één stem uit, zoals
bijvoorbeeldd werd vastgelegd in een sententie van 9 oktober 1742. In dit proces
stondd soldaat Pieter Koenen terecht. Hij had een sergeant van een andere dan
zijnn eigen compagnie aangevallen met een mes en deed een poging tot
bekkensnijden,, "sonder dat hij bevorens met den voorn: sergeant eenige rusie
oftt quaestie hadde gehad oft eenige woorden oft reedenen van misnoegen",
zoalss de beschuldiging luidde. De auditeur-militair eiste dat de gevangene zou
wordenn veroordeeld tot een "extraordinaire oft arbitraire straffe" naar oordeel
vann de krijgsraad en veroordeling tot de "kosten en misen van justitie". Uit de
verscheidenheidd van de voorstellen moest de president dan tot een uitspraak
komenn die het beste te verenigen was met de meerderheidsopvatting. Zo laat
hijj de voorstellen van Scherlandky, Bilderbeek en hemzelf aansluiten bij de
"3000 man" van vaandrig Hakken; de "zesmaal" van Hakken werden in het
vonniss echter niet meegenomen. De stemming zag er als volgt uit:
"Waaropp geresolveert zijnde is bij de
Vaandrigg Hakken: gevoteert dat hij twee dagen agtereen
volgendee sal geleyt werden door 300 man ses maal op en sesmaal neer
.... met spitsgarden geslagen ... weggejaagd door de stokkeknegt.
Lieut.. Chattillion: drie dagen achtereen en voorts gebannen uyt
dee generaliteit.
Capt.. Ruyl: als Hakken.
Capt.. De Monge: Drie dagen sesmaal op en neer, inhabiel
verklaartt en bannen uit de Generaliteyt.
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Capt.. Scherlandky [zijn compagniescommandant]: Twee dagen
enn voorts als De Monge,
Capt.. Bilderbeek: idem.
Pres.. Col. Van Kinschot: als Bilderbeek."
Hett vonnis op 9 oktober 1742 luidde: twee dagen met twee sergeanten door
3000 man te worden geleid en "strengelijk met spitsgarden gestraft en gebannen
uitt het resort", daarnaast infaam en inhabiel verklaard om ooit nog te dienen,
enn veroordeeld tot betaling van de kosten en misen.90 De twee sergeanten
bepaaldenn het tempo waarmee de veroordeelde door de rijen soldaten werd
geleid. .
Wanneerr bij meerderheid van stemmen of door unanimiteit de schuld was
vastgesteldd en de straf bepaald, werd daarvan proces-verbaal opgemaakt,
waarnaa het vonnis op schrift werd gesteld, dat aan de veroordeelde in het
provoosthuiss werd voorgelezen. Hij was dus wel bij het "nemen van eisch en
conclusie"" aanwezig, maar niet bij het uitspreken van het vonnis door de
krijgsraad,, soms ook niet bij het horen van getuigen. Het vonnis werd hem
voorgelezenn in de detentieruimte.91

IV.2.5.. De approbatie van het militaire vonnis als voorwaarde van executie
Burgerlijkee strafvonnissen die op bekentenis waren verkregen en dus niet voor
appèll in aanmerking kwamen, konden na de uitspraak daarvan aanstonds
wordenn voltrokken. Militaire vonnissen daarentegen behoefden approbatie,
goedkeuringg van de stadhouder als kapitein-generaal, alvorens het vonnis kon
wordenn uitgevoerd. Het hem toegezonden strafdossier werd teruggezonden met
dee aantekening en de ondertekening door de Prins op het vonnisprotocol:
"Zynee Hoogheid gezien en geëxamineerd hebbende het onderstaande vonnisse,
approbeertt het zelve by dezen". Wanneer de straf werd verzacht, volgde daarop
dee voor de veroordeelde verlossende zinsnede, dat de Prins "niettemin gratie
voorr de rigueur van justitie prefereerende, remitteert...", waarna de wijziging
vann de straf werd omschreven. Het spreekt vanzelf dat in een Stadhouderloos
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Tijdperkk deze procedure de ontstane politieke situatie niet overleefde.
Doordatt prins Maurits de Hoge Krijgsraad vanuit de krijgsraad te velde had
latenn evolueren tot een permanent college dat in zaken van appèl de Raad van
Statee terzijde had geschoven, was reeds tijdens diens optreden als kapiteingeneraall de gewoonte ontstaan de sententies van de garnizoenskrijgsraden aan
dienss goedkeuring te onderwerpen en daarbij de inmiddels permanent geworden
Hogee Krijgsraad van advies te laten dienen. Die achteruitzetting van de Raad
vann State door prins Maurits zou onder stilzwijgende goedkeuring van de
Staten-Generaall zijn gebeurd om Engelse bemoeienissen te weren. Er zaten
sindss 1585 ten tijde van Leicester als landvoogd (1585-1587) twee Engelsen in
dee Raad van State.92 (Het laatste Engelse lid vertrok in 1627.) Deze politiektactischee manoeuvre verloor aan betekenis, naarmate de binding tussen de Hoge
Krijgsraadd en Prins Maurits toenam, en de Raad van State door deze
machtsverschuivingg allengs de feitelijke rechtsmacht in appèlzaken verloor. De
Hogee Krijgsraad behield de aangematigde bevoegdheden tot 1651, na het door
vijff van de zeven Provinciale Staten genomen besluit om geen stadhouder meer
tee benoemen. Op vrijwel dezelfde wijze als dat in 1651 na de dood van Willem
III het geval was, werd ook het overlijden van Willem III in 1702 aanleiding tot
eenn herschikking van de bevoegdheden. Kan de traagheid van de Raad van
Statee als oorzaak hebben gehad, dat in die spannende dagen de beginnende
vijandelijkhedenn met Frankrijk over het Spaanse opvolgingsprobleem alle
aandachtt opeisten? Pas elf maanden na het overlijden van de koning-stadhouder
-werdd de al eerder genoemde resolutie van 9 februari 1703 openbaar gemaakt.
Naa een historische terugblik, waarbij het vooral ging over de in 1651 gemaakte
regelingen,, werd een aantal besluiten geformuleerd, onder meer betreffende de
all eerder genoemde competentie der krijgsraden, waarover gedurende de gehele
eeuww zoveel onenigheid zou blijven bestaan. Verder werd de gouverneurs,
commandeurss en krijgsraden gelast om voortaan alle zaken die onder hun
bevoegdheidd vielen volgens de regels af te handelen.
Dee gewoonte om krijgsraadvonnissen ter approbatie aan te bieden bleek
taaierr dan de Raad van State en de Staten-Generaal graag hadden gezien. Ten
behoevee van het leger te velde werd op 15 maart 1706 door de Staten-Generaal
eenn "Reglement omtrent subordinatie en krygsdiscipline" vastgesteld, waarin
ookk het approberen werd aangeroerd. In artikel 23 van dit reglement werd
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vastgelegd,, dat geen criminele vonnissen in het leger mochten worden ten
uitvoerr gelegd dan op schriftelijke order van de veldmaarschalk of de eerste
commanderendee generaal van de Staatse troepen, maar zonder dat deze
bevoegdd was die vonnissen te onderwerpen aan zijn oordeel, of het recht had
"approbatiee of improbatie" — goedkeuring of afkeuring — van die vonnissen
tee verlenen, anders dan bij wijze van pardon. Pardonverlening mocht volgens
artikell 24 onder de bepaling, dat de veldmaarschalk slechts mocht beschikken
opp verzoeken van pardon en gratie gedurende de veldtocht, na genomen advies
vann de krijgsraad en (indien aanwezig) met toestemming van de gedeputeerden
tee velde.93
Inn sommige garnizoenssteden was de gewoonte ontstaan approbatie aan
dee gouverneur of garnizoenscommandeur te verzoeken. Naar aanleiding van
eenn dergelijk verzoek van twee kapiteins van een krijgsraad, in 1711 gericht
aann de kolonel Van Benthem te Deventer, reageerde de Raad van State op 3
februarii 1711 met een hernieuwde resolutie. Daarin wees de Raad op de resolutiee van acht jaar tevoren, te weten die van 9 februari 1703. De Raad herhaaldee vervolgens de betreffende passages uit de resolutie van 1703 in dezelfde
bewoordingen.94 4
Dee nieuwe stadhouder Willem IV was nog maar nauwelijks in zijn
functiee geïnstalleerd, of de Raad van State besloot bij resolutie van 7 oktober
17477 om alle gouverneurs, commandeurs of commanderende officieren van de
stedenn en plaatsen die door troepen van den Staat waren bezet, aan te schrijven
mett de lastgeving er zorg voor te dragen, dat in de toekomst aan Zijne
Hoogheidd in plaats van aan deze Raad bericht werd gegeven van de door de
krijgsradenn gewezen vonnissen.95 Van deze lastgeving zou ook bericht worden
verzondenn aan de auditeurs-militair van de bovengenoemde steden en plaatsen.
Ditt was een al heel spoedige stap op weg naar de concentratie van bevoegdhedenn over de militaire rechtspleging in handen van de Stadhouder. De
stadhouderr greep deze kennisgeving van vonnissen aan om zich de bevoegdheid
toee te eigenen om de vóór 1702 gebruikelijke approbatie weer in te voeren als
onderdeell van de militaire strafrechtelijke procedure, en de Raad van State
heeftt zich dit laten aanleunen. De approbatieprocedure is tot aan 1795 in
gebruikk gebleven, hoewel oorspronkelijk alleen van kennisgeving was gerept.

933
944
955

Van der Kemp, Magazijn van Stukken II, 260, 261.
Van Hasselt, Onderricht (1776), bijlage Bb.
GPB VII, 1044.
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Tijdenss de minderjarigheid van Willem V, de zoon van de in 1751 overleden
stadhouder,, oefende diens moeder, de regentesse, en later, na haar overlijden
inn 1759, Brunswijk-Wolfenbüttel, voogd en plaatsvervangend kapitein-generaal,
dezee bevoegdheid uit. Bij de eedsaflegging door de regentesse werd in een
resolutiee van de Staten van Holland in oktober 1751 "goedgevonden en
verstaan",, dat wat de zaken over de Generaliteit aangaat, de bevoegdheden ten
aanzienn van wat de Staten-Generaal over het kapitein- en admiraal-generaalschapp der Verenigde Nederlanden hadden besloten, door de regentesse zouden
wordenn waargenomen.96 Daaronder viel dus ook het recht om approbatie te
verlenen.. De militaire strafdossiers uit die voogdij schap-periode vertonen echter
langg niet allemaal de aantekening van een door Prinses Anna verleende
approbatie.. Het is niet duidelijk waarom op sommige stukken de betreffende
aantekeningg ontbreekt.
Dee hier gesignaleerde sloffige manier waarop die verplichting werd
nagekomen,, verbeterde niet bij de meerderjarigheid van Willem V (1766),
tenminstee niet zodanig, dat de nieuwe stadhouder genoegen nam met de situatie
zoalss hij die aantrof. Op 4 juni 1767 liet hij een "Ordre nopens het afzenden
vann de vonnissen" uitgaan.97 Willem V schreef, dat hij gemerkt had, dat in
"dee respective Guarnisoenen, met Troepes van den Staat bezet", de hand werd
gelichtt met het opzenden van de vonnissen die door de garnizoenskrijgsraden
warenn gewezen. Het kwam er op neer, dat de krijgsraden zelf uitmaakten welke
vonnissenn zij wel en welke zij niet de moeite waard vonden om op te zenden,
"alleenlykk naar welgevallen geëxcogiteert, en dagelyks varieerende". Van nu
aff aan, gelastte de Prins, moest gehandeld worden in overeen-stemming met
watt over de opzending van vonnissen was vastgelegd in het Appèlregle-ment
vann 28 augustus 1750. Uit latere brieven van de hand van Willem V aan de
advocaat-fiscaall van de generaliteit Van Oldebarnevelt genaamd Tullingh, zoals
zijnn naam in de stukken voorkomt, blijkt dat deze jurist als juridische
vraagbaakk de stadhouder van advies diende in approbatiezaken.98
Inn het Appèl reglement van 1750 werd drie jaar na het opnieuw instellen van de
approbatieproceduree in 1747 het appèl in het militaire strafrecht in geordende
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GPB VIII, 140, 141, 150.
Instructien, ordres en lijsten &c, betref, de saaken van oorlog V, nr. 128. Transcriptiee in coll. De Graaff 94A.
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977

137 7

IV.. PROCEDURES

banenn geleid. Eigenlijk was die militaire appèlmaterie nooit op papier vastgelegdd of anders geregeld dan volgens gewoonte. Er gebeurde veel volgens "de
costuymen",, zonder dat de rechtskracht daarvan werd betwijfeld. Appèlzaken
werdenn in een ordinaris procedure behandeld. Vragen, die echter bij sommige
krijgsradenn waren gerezen over de hernieuwde procedure van het opzenden van
vonnissenn om approbatie, en de positie van het appèl in verband daarmee,
nooptenn tot dit Reglement. De Hoge Krijgsraad, sprekend bij monde van de
Prins,, verschafte de nodige duidelijkheid. Evenals bij de commune strafrechtsplegingg bleef de regel overeind, dat men van strafzaken, waarbij het
verhoorr was voltooid met een bekentenis, bevestigd in de volle krijgsraad, niet
inn appèl kon gaan. Alle vonnissen, waarbij "alleen op de confessie is regt
gedaan,, sullen aanstonds aan Ons ter approbatie worden gesonden, sonder dat
dee gecondemneerden in eenigerlije maniere daarvan sullen kunnen appelleeren".. De woord- en zinskeus: alle vonnissen, waarbij "alleen op de confessie
iss regt gedaan", in het reglement, was juridisch niet waterdicht, omdat bij
lezingg de nadruk kwam te liggen op het woordje "alleen". Een bekentenis was,
zoalss reeds uiteengezet, op zichzelf onvoldoende bewijs om tot veroordeling
overr te gaan. Het is dan ook niet toevallig dat in krijgsraadproto-collen, waar
naa het vermelden van een bekentenis de aanloop tot de vonniswijzing wordt
genomen,, de krijgsraad liet vastleggen, dat de schuld was vastgesteld na een
bekentenis,, in de volle krijgsraad gedaan "en [na wat] andersints uit de feiten
iss gebleken". Uit de rest van de tekst van het Reglement blijkt, dat de
opstellerss bedoeld hebben, dat een volle bekentenis, ten aanzien van het
strafbaree feit of de feiten in het vonnisprotocol, de weg naar het appèl
uitsloten. .
Dee approbatie als machtsmiddel in handen van de stadhouder kwam in de jaren
tachtigg van de achttiende eeuw onder vuur te liggen. Het politieke krachtenveld
wass inmiddels zodanig gewijzigd, dat de Staten van Holland het in 1786 wel
aandurfdenn ook op het punt van approbatie het gezag van de stadhouder te tarten.. Een verzoek van de generaal-majoor Van Ryssel te Woerden, naar aanleidingg van een desertiecasus, om informatie "aan wie de sententie ter approbatie
zall moeten worden gezonden" gaf de Staten van Holland in september de gelegenheidd hun dwarse visie uiteen te zetten." Ze gaven de voorkeur aan de situ-
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Resolutien van de Staten van Holland, deel 2 van 1 juni-26 sept. inv. nr. 258, 19
sept.. 1786. Transcriptie in coll. De Graaff, 94A.
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atiee zoals die vóór 7 oktober 1747 had bestaan, waarbij hun argumentatie heel
redelijkk klonk toen zij zeiden dat vonnissen die door een bevoegde rechter gewezenn waren in feite zouden worden veranderd wanneer een willekeurig iemandd deze zouden approberen. De gecommitteerden waren er wel mee bekend,
datt het opzenden van sententies ter approbatie aan de kapitein-generaal
gewoontee was, maar de oorsprong van die gewoonte hadden ze niet kunnen
achter-halen.. De resolutie van de Raad van State van 7 oktober 1747
vermeldde,, dat vanaf die datum aan de kapitein-generaal in plaats van aan de
Raadd van State vonnissen ter kennis moesten worden gebracht zonder dat
daarbijj over approbatie werd gesproken. Kennisgeving was iets anders dan een
approba-tieverzoek,, zoals ook al in 1706 in artikel 23 van het "Reglement op
dee Subordinatie" werd duidelijk gemaakt. In het vervolg, oordeelde de
Hollandsee Statenvergadering van 19 september 1786, moest de kennisgeving
aann de Staten van Holland worden verzonden. Om te vermijden dat door deze
temporairee schikking de veroordeelden af en toe verstoken zouden blijven van
eenn redelijke kans op gratie, moest de opzending der sententies vergezeld gaan
vann een opgave van bedenkingen, indien aanwezig, die tot verzachting van de
straff zouden kunnen leiden.
Inn hoeverre de in 1786 veroordeelde militairen er slechter aan toe
warenn is niet bekend. Toch blijkt de instructie om de sententie in voorkomende
gevallenn vergezeld te laten gaan van "bedenkingen" geen dode letter te zijn
geweest.. Na een veroordeling ad opera publica, in Brielle gewezen tegen vier
militairen,, te weten twee soldaten, een grenadier en een tamboer, werd de
krijgsraadd bij resolutie van de Staten van Holland van 15 november 1786
"uitgenodigd"" de sententies "op advies na ingewonnen informatien van 's Lands
advocaten"" aldus te wijzigen: één soldaat en de tamboer uit de gevangenis te
ontslaann en hen het Land trouw te laten dienen; de andere soldaat en de
grenadierr te veroordelen tot drie dagen op water en brood en daarna te ontslaan
uitt detentie.100 De Prins had niet barmhartiger kunnen ingrijpen! Nog geen
tweee weken daarvoor werd een veroordeling ad opera publica van de krijgsraad
tee Brielle over grenadier Harmen van Maanen gewezen na advies van drie van
'ss lands advocaten. Het onvolledige strafdossier zwijgt over het soort delict en
dee gedane eis. Dit vonnis werd aan de Staten van Holland opgestuurd en de
straff werd door hen veranderd en "gemitigeert" tot het lopen van spitsroeden,
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waarnaa Van Maanen zijn tijd moest uitdienen "als eerlijk soldaat".101 De
resolutiee van 1749, volgens welke aan een grenadier de straf van spitsroeden
lopenn niet mocht worden gegeven, wanneer niet tegelijk in het vonnis was
beslotenn dat de veroordeelde zou worden weggejaagd, werd in deze strafverminderingg weliswaar niet gehonoreerd, maar niettemin kon van een zorgvuldige
rechtsgangg worden gesproken, nu drie rechtsgeleerden in de rechtszaak werden
betrokken. .
Aann alle auditeurs-militair binnen de provincie Holland in functie moest
dee inhoud van de resolutie van de Staten van Holland van 19 september 1786
wordenn verzonden. Tevens moest last worden gegeven bij "provisie en tot naderee dispositie in militaire delicten Recht te vragen op naam der Heeren Staten
vanvan Holland en West Vriesland" .]02 Het particularisme beleefde een van zijn
schoonstee uren. Met de inval der Pruisen in 1787 en de restauratie van de
stadhouderlijkee positie bleef de eliminatie van de Hoge Krijgsraad gehandhaafd,, maar de approbatieprocedure werd weer in handen van de stadhouder
gelegd. .

IV.2.6.. Het appèl als rechtsmiddel
Ookk tijdens het stadhouderschap van de koning-stadhouder (1672-1702) was ten
aanzienn van het rechtsmiddel van appèl de Hoge Krijgsraad in de plaats van de
Raadd van State getreden, al was van de uitspraken van enige krijgsraden in
sommigee gevallen geappelleerd bij de Raad van State. De Hoge Krijgsraad was
samengesteldd uit officieren. Wanneer de Raad van State een appèlzaak in
behandelingg nam, boog zich een aantal burgers over de casus. Tijdens het
Tweedee Stadhouder loze Tijdperk vielen de militaire rechtszaken die door de
Hogee Krijgsraad waren behandeld uiteraard weer toe aan de Raad van State.
Behalvee appèlzaken behoorden daartoe ook strafzaken in eerste aanleg tegen
hogee officieren.
Eenn voorbeeld uit 1745 mag hier als illustratie aan de vergetelheid
wordenn ontrukt. De zaak betrof Johan van Echten, luitenant-generaal der
infanteriee en gewezen commandant van de stad Menen (een barrièrevesting aan
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dee Franse grens, ongeveer 10 kilometer westzuidwest van Kortrijk). Deze
opperofficierr was gedagvaard in een ordinaris proces, en werd bijgestaan door
zijnn procureur Bastiaan Nederberg. Nadat hij was gehoord, werd hij op vrije
voetenn gesteld "bij handtastinge" en "sub poena confessi et convicti" (onder de
verplichtingg beschikbaar te zijn, op straffe van veroordeeld te worden als te
hebbenn bekend). Hij was beschuldigd van dienstverzuim tijdens het beleg van
Menenn door Franse troepen in 1744, Paulus Loef fungeerde als procureur voor
dee fiscaal van de generaliteit mr. Wybo, die als eiser optrad in de zaak tegen
verweerderr Johan van Echten. Bij het beschrijven van het delict werd
opgemerkt,, dat uitvluchten en ontkenningen tot gevolg hadden gehad dat niet
extraordinairr was geprocedeerd, en dat de verweerder daarom ingevolge een
besluitt van de Raad van State van 29 juni 1745 was gedagvaard in een ordinariss proces. (Uit deze zin blijkt dat een bekentenis van de luitenant-generaal
voorr de Raad van State aanleiding zou zijn geweest de verdachte door middel
vann een extraordinair proces, de snelle procedure dus, te berechten.) Daarna
compareerdee Bastiaan Nederburg als procureur van Johan van Echten, wiens
"dedee zeggen" op 2 maart 1746 "ter rolle gebracht" werd. Het eerste verweer
bevattee een in artikelen verdeelde tekst. Toen iedereen zijn zegje had gedaan
wass men vierenveertig bladzijden verder.
Dee Raad accordeerde op 23 mei 1747 "de versogte opening van informatie".1033 De eigenlijke verhoren konden dus nu beginnen, het begin van wat
ookk in een extraordinair proces gebruikelijk was. Al lezend door het hele
dossier,, compleet of incompleet, krijgt men de indruk, dat in de ordinarisproceduree na de uitwisseling van repliek en dupliek en eventuele mondelinge
pleidooienn de procedure niet zo veel verschilde van het extraordinair proces.
Hett inquisitoire aspect van een extraordinaire procedure in eerste aanleg
concentreerdee zich op het aanstonds verhoren, zoeken naar bewijs, horen van
getuigen,, in een ambiance van een voor de beklaagde ongelijkwaardige positie.
Inn hoger beroep, of ook bij een zaak in eerste aanleg tegen een hoofdofficier,
lagg de nadruk op repliek en dupliek, waarmee het accusatoire karakter van deze
ordinariss procesvorm zich manifesteerde. Nadat die waren bestudeerd werd op
dezelfdee wijze door de rechters beraadslaagd en sententie gewezen. De conclusiee is dan ook dat een ordinarisproces werd gevoerd met een aanvankelijke
rechtshulpp van procureurs, die met hun uitwisseling van replieken en duplieken
dee materie meer juridisch reliëf gaven en daarmee een mogelijk zorgvuldiger
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procesvervolgg bewerkstelligden dan in de extraordinaire procedure, met zijn
nadrukk op snel recht, het geval was. Opgemerkt moet wel worden, dat bij een
extraordinairr proces voor een garnizoenskrijgsraad bij het ontbreken van een
bekenteniss hoger beroep mogelijk was. De hoofdofficier, berecht door de Raad
vann State of de Hoge Krijgsraad, had geen appèlmogelijkheid.
Niett alle beklaagden bekenden volmondig, en we kunnen ons
voorstellenn dat een beklaagde zichzelf op het punt van de aanklacht niet of
onvoldoendee herkende. In zo'n geval, waar de beklaagde was veroordeeld op
getuigenn en/of andere bewijzen, zonder dat hij een bekentenis had afgelegd, en
nadatt het vonnis hem was voorgelezen, stond de weg naar het appèl voor hem
open.. Daarvoor kreeg hij drie dagen de tijd. Besloot hij tot appèl, dan werd ia
dee volle krijgsraad het vonnis in zijn tegenwoordigheid voorgelezen, waarna,
dee veroordeelde het verzoek om in appèl te mogen gaan op gepaste wijze bij
dee Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden moest indienen, waarvan onmiddellijkk aantekening moest worden gemaakt. Niettegenstaande deze mogelijkheidd van een rechtsgeding in tweede instantie, is daarvan bijzonder weinig
gebruikk gemaakt. Dat is wel begrijpelijk. De meeste militaire strafzaken die
voorr de garnizoenskrijgsraden werden behandeld eindigden met een bekentenis
vann de beklaagde. Meestentijds maakten ook de ontkennende veroordeelden van
lagee rang geen gebruik van de appèlmogelijkheid.104 Of de auditeur-militair
inn zo'n casus de veroordeelde opmerkzaam maakte op zijn rechten, is niet na
tee gaan. Aantekenen van appèl betekende ook dat de detentie werd gehandhaafd
tott de behandeling van de zaak in tweede instantie. Officieren werden
gewoonlijkk wat comfortabeler bij de provoost gehuisvest en waren financieel
dikwijlss in staat hun lot in detentie te verlichten. Dat kan een reden zijn
waaromm naar verhouding meer officieren dan soldaten in beroep gingen. Het
kann ook zijn, dat officieren beter op de hoogte waren van hun juridische
mogelijkhedenn en kansen.
Inn tegenstelling tot de approbatie was het appèl een rechtsmiddel. Niet
alleenn de veroordeelde, maar ook de auditeur-militair of de fiscaal105 kon dit
middell te baat nemen. Daarvan getuigt een proces-verbaal van een krijgsraadvergaderingg uit 1702. In het betreffende proces-verbaal verzoekt de fiscaal na
dee vaststelling van de strafmaat door de president appèl te mogen instellen. De

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

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

Inn een militair vonnis over een casus, waar in de hedendaagse commune
strafrechtsplegingg (sinds 1811/1838) sprake zou zijn van ontslag van rechtsvervolgingg (dat is het geval als het ten laste gelegde wel bewezen wordt, maar
geenn strafbaar feit oplevert of geen schuldige dader), werd doorgaans van
"vrijspraak""vrijspraak" gesproken. In het militaire strafproces werden, tot de jong
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herzieningg (1991), onder vrijspraak gebracht:
—— het niet bewezen zijn van het ten laste gelegde feit;
—— niet strafbaarheid van een feit;
—— niet strafbaarheid van de dader (wegens aanwezigheid van een strafuitsluitingsgrond); ;
—— het ontbreken van een recht tot strafvordering.
Ontslagg van rechtsvervolging en niet-ontvankelijkheid van het OM bestonden
tott 1991 niet in het militaire strafproces.
Uitt een en ander blijkt dus dat de krijgsraden voornamelijk het oog
haddenn gericht op de vraag of al dan niet een straf kon worden opgelegd. In
eenn proces tegen Francis Kimmenaar, soldaat in het regiment van luitenantgeneraall prins van Baden Durlach, herkennen we zo'n vrijspraak, waar in het
huidigee commune strafrecht sprake zou moeten zijn geweest van ontslag van
rechtsvervolging.. De auditeur-militair Van Hasselt concludeerde "ratione
officii",1122 dat de beklaagde zich schuldig had gemaakt aan moedwillige
doodslag.. Deze had, op wacht staande, een soldaat doodgeschoten, die op zijn
herhaaldee order zich niet van de bevroren slotgracht had verwijderd, maar
integendeell "gekkigheid" bleef uithalen en de wachtpost uitdaagde en treiterde.
Nadatt de verdachte in de eerste zitting was gehoord, de eis en conclusie was
voorgelezenn en de getuigen in een volgende zitting waren ondervraagd, werd
dee derde zitting gewijd aan de opgenomen verklaring van een kanonnier. De
krijgsraadd kreeg daarop drie dagen de tijd om alles te overdenken. In de vierde
krijgsraadzittingg werd de opinie van de leden gevraagd en werden de stemmen
opgenomenn en genoteerd. Alle leden van de krijgsraad concludeerden tot vrijspraak.. De president concludeerde net zoals alle andere leden en gaf daarbij
eenn uitgebreide motivering. In de sententie werd vastgesteld dat volgens de
instructieinstructie voor wachtposten en volgens de articulbrief correct was gehandeld.
Ookk het slachtoffer had voor zijn overlijden nog gezegd dat het alles zijn eigen
schuldd was geweest. De approbatie werd verleend, met de aantekening dat de
vrijj gesprokene er op moest worden gewezen om voortaan "met meer omzichtigheid"" (voorzichtiger) te handelen.113
Eenn dergelijk advies zou op volkomen onbegrip zijn gestuit bij de
majoorr Haert, die zich in 1705 gedwongen zag een vaandrig als een stuk wild
aff te schieten. De majoor deed een beroep op noodweer. De vaandrig had met
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eenn pistool en twee geweren zijn arrestatie weten te voorkomen en in het
vervolgg van de gebeurtenissen bedreigde hij de genoemde majoor met een
pistool.. Deze zag zich, na vele ontwijkende pogingen, waarbij de contestanten
elkaarr in en buiten de messtent achtervolgden, genoodzaakt een geweer te
pakkenn en de vaandrig neer te schieten. In zijn vonnis verklaarde de Hoge
Krijgsraadd "den voornoemde majoor Haert (...) suyver ende innocent, absolveertt denselven vervolgens van de voorsz. manslag".114
Eenn zaak waarbij overmacht de strafuitsluitingsgrond vormde, werd
eveneenss afgedaan met een vrijspraak. Zo'n vonnis werd in 1790 gewezen in
dee strafzaak tegen soldaat Soutenbier door de krijgsraad te Den Haag.115 Het
betroff hier een strafbaar feit, gepleegd in 1780, zonder een strafbare dader. De
verdachtee had aannemelijk kunnen maken, dat zijn absentie uit zijn compagnie
enn het dienstverband bij een keizerlijk regiment weliswaar niet te loochenen
waren,, doch dat overmacht hem schuldeloos maakte. Hij was in Antwerpen op
doortochtt gearresteerd, omdat hij een nieuw aangeworven recruut bij zich had,
diee bij controle afkomstig bleek te zijn uit de Zuidelijke Nederlanden.
Vervolgenss werd hij tot tekenen gedwongen en ingelijfd. De verdediging die
dee verdachte voerde, moet in de oren van de krijgsraad plausibel hebben
geklonken,, waaruit we kunnen opmaken, dat de heren officieren niet onbekend
zijnn geweest met de praktijken van hun collega's over de grens. Zelf zijn ze op
ditt punt wellicht evenmin brandschoon geweest, want aanvulling van de troep
bleeff vaak noodzakelijk. Dit begrip kwam al tot uiting in de eis en conclusie,
waarinn de auditeur-militair verklaarde geen bewijzen van het delict van desertie
tenn laste van de gedetineerde te hebben. Daarop volgde vrijspraak van het ten
lastee gelegde en compensatie van de kosten van het proces. Niettemin, het moet
wordenn herhaald, had de verdachte getekend voor een keizerlijk regiment. Een
strafbaarr feit, doch de uitgeoefende dwang maakte de dader straffeloos.

IV.2.8.. De tortuur
Dee gedetineerden tegen wie een zeer ernstige verdenking bestond, doch die
volharddenn in hun ontkenning, vormden een juridisch probleem. Wanneer
onvoldoendee bewijsmateriaal voorhanden was, doch de schuld waarschijnlijk
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was,, kon worden gedacht aan de tortuur, het gebruik van lichamelijk geweld
omm de verdachte te doen bekennen. De ernst van het delict was bepalend voor
hett toepassen van tortuur en zal hierna meer worden gepreciseerd. Ook bij de
militairee strafrechtspleging was deze methode van waarheidsvinding niet
onbekendd en ook hier richtte de aandacht van het rechtscollege zich op de
confessie,, de regina probationis (de koningin onder de bewijsmiddelen). Het
toepassenn van de tortuur zou echter slechts onder bepaalde omstandigheden
mogenn volgen, na verhoor, confrontaties met eventuele getuigen, gevolgd door
contra-verhoor.. De gevangenen die de tortuur doorstonden veroorzaakten een
probleem,, wanneer weliswaar volledige bewijsmiddelen ontbraken, maar sterke
aanwijzingenn voor de schuld van de verdachte wel aanwezig waren. Hoe
moeilijkk deze zaak kon liggen geeft Voorda aan, die het desbetreffende artikel
411 van de Ordonnantie op den Styl van een commentaar voorziet, dat meer dan
vijff bladzijden beslaat.116 Deze Ordonnantie liet het aan de rechters over de
zaakk naar omstandigheden af te doen met "'t zij tot absolutie, slaakinge, poene
extraordinaris,, oft anderzins, zo dat behooren zal"117 (vrijspraak, vrijlating,
eenn buitengewone straf, of iets anders naar behoren). Maar al werd er nog
regelmatigg een beroep op die Ordonnantie gedaan, dat wil niet zeggen dat zij
doorr iedere rechtdoende even vlijtig gelezen werd. Uit Voorda's aantekeningen
iss af te lezen, dat het wel gebeurde dat de verdachte eindeloos gedetineerd
bleef,, omdat de rechters hoopten dat hij alsnog tot een bekentenis zou komen
off dat op een andere manier de schuld werd aangetoond.
Hett is de moeite waard om na te gaan, wat verschillende prominente
rechtsgeleerdenn over het toepassen van tortuur gezegd hebben.118 De rechtsopvattingenn van verscheidene bekende juristen waren weliswaar op schrift
gesteld,, maar dat wil nog niet zeggen, dat ze gemeengoed waren. Het feit juist
datt sommigen van hen zich zo expliciet over deze materie uitspraken, wijst er
immerss op dat er op het punt van de toepassing van tortuur een praktijk
bestondd die met de progressieve rechtsopvattingen van sommige hieronder
geciteerdee juristen in tegenspraak was. Aangezien de auditeurs-militair burgers
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waren,, die zich gewoonlijk niet exclusief wijdden aan de militaire strafrechtspleging,, is het niet onmogelijk dat hun opvattingen omtrent de strafrechtsplegingg niet al te veel afweken van wat bij de commune strafrechtspleging in den
landee gebruikelijk was. Vast staat wel, dat juridisch geschoolde auditeurs-militairr bij elke krijgsraad hun invloed op de gang van zaken uitoefenden.
Dee ook nog in de achttiende eeuw (via en op naam van Joost de
Damhouder)) dikwijls geciteerde rechtsgeleerde Philips Wielant (1440-1520) was
vann opvatting, dat men niemand op de pijnbank mocht leggen als het feit met
gewonee middelen te bewijzen was. Voorts moest het delict, waarvan de
gevangenee verdacht werd, een zwaar misdrijf zijn en moesten er voldoende
aanwijzingenn bestaan: "Men sal oock niemant leggen ter bank, sonder daer toe
hebbendee suffisante inditien ende presumptien". Dat laatste sloeg op de
gewoontee van veel Vlaamse rechters die volgens Wielant de verdachten alleen
all "op sijn quade fame" op de bank deden plaatsnemen, die "hemlieden sal
doenn clappen alledinck."119 Ook Simon van Leeuwen (1626-1682) nam een
gematigdd standpunt in. Alleen als de schuld zo goed als bewezen was, mocht
wordenn gepijnigd. De voorwaarde daartoe moest door de rechter in gematigdheidd worden vastgesteld.120 De bekende Italiaanse jurist Beccaria (1738-1794)
wass een representant van de Verlichting en oordeelde nogal negatief over de
tortuur.. In een apart hoofdstuk van zijn bekende werk Dei delitti e delle pene
(1764)) wees hij op "de onregtvaardigheid en de barbaarsheid" van de pijniging
enn betoogde hij dat onder tortuur afgeperste verklaringen niet betrouwbaar
waren.1211 Zijn Nederlandse tijdgenoot Willem Schorer (1717-1800) was in
zijnn Vertoog over de ongerijmdheid van het samenstel onzer hedendaagsche
rechtsgeleerdheidrechtsgeleerdheid en practijk (1777) overduidelijk in zijn afkeer va
Zijnn opvattingen zijn al in een vorig hoofdstuk ter sprake gekomen. Hij sprak
van:: "de criminele procedures, die ik al heb aangemerkt zeer melaatsch te zijn
(...)) Ik beef die rampspoedige modderpoel van ongeregtigheid te roeren, dewijl
all in den aanbeginne een natuur verkragtend wangedrogt, ten verderve bij
wijlenn van onschuldige, in de hel uitgebroeid, en door een eerloos tyran uit
dienn heillozen zwavelkolk opgebaggert, zig aan my opdoet: ik meen een vervloektee tortuur of pijnbank". Hij was verder van mening dat, waar de
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"gematigden"" alleen tortuur willen toepassen wanneer het feit zo evident was,
datt er absoluut niets dan de confessie ontbrak, in dat geval de confessie — en
duss de pijniging — onnodig was. Aan de herbevestiging van de bekentenis
"buitenn pijn en banden van yser" hechtte hij geen waarde omdat de gepijnigde
wist,, "dat hij, zijne geèxtorqueerde confessie niet willende gestant doen, op
nieuwss werd gepynigt". Er waren wel gevangenen, die bekenden onder
pijniging,, doch bij de verplichte bevestiging van hun confessie vierentwintig
uurr na de tortuur hun bekentenis, ondanks de gevreesde consequentie daarvan,
tochh weer introkken.122 De door Rollin Couquerque in "'t Gedrocht der
ongelimiteerdee militaire jurisdictie" beschreven casus tegen de vaandrig De
Wittee en de burger Van Brakel inzake hoogverraad geeft hiervan een
voorbeeld.. In opdracht van het Hof van Holland, waar de zaak diende, werd
Vann Brakel onderworpen "tot een scherper examen, te weeten eene geesseling
inn de pijnkelder", teneinde hem "de waarheid te doen confesseeren".
Waarschijnlijkk "door de hartnekkigheid van denzelven Van Brakel" moest deze
proceduree worden herhaald, omdat hij "tot twee -, driemaalen toe aan de paal
geconfesseertt hebbende, dat hij gelogen had, ...telkens die zyne confessie
wederr heeft geretracteert".123 De Amsterdamse geschiedschrijver Wagenaar
noteerde,, dat weliswaar maximaal tweemaal achtereen mocht worden gepijnigd,
dochh signaleerde gevallen, waarin dit driemaal gebeurde.124
Hett is op dit punt interessant aandacht te schenken aan het commentaar
datt Bavius Voorda in 1792 schreef op artikel 40 van de Ordonnantie op den
Styl,, waarin de procedure van de pijnbank als middel tot de waarheidsvinding
werdd vastgelegd. "Maar indien hy [d.i. de beklaagde] tselve [de bekentenis]
wederroept,, sal wederom op de voirseyde pynbanck geleyt worden, zoe verre
diee rechters bevinden zulcx te behoiren, oft zullen daerinne andersins mogen
doen,, zoe nae rechte ende redene behoiren sal, hen vuegende ende regulerende".1255 Het Romeinse recht vorderde volgens Voorda zo'n herhaling niet. In
diee rechtsgang werd onmiddellijk na de bekentenis overgegaan tot eis en von-
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nis.1266 Voorda keerde zich ook tegen de opvatting van Anthonius Matthaeus
II,, dat degene die de pijnbank tot driemaal toe moest ondergaan na telkens de
bekenteniss herroepen te hebben, moest worden vrijgelaten, net zoals degene die
dee pijnbank doorstaan had. Wanneer dit usance zou zijn, ware het beter geheel
vann de pijnbankprocedure af te zien, "overmits gesleepen guyten het in hunne
handd zouden hebben, om het middel te verydelen en bespottelyk te maaken".
Dee voor de hand liggende reden van de gefolterde om te bekennen en die
bekenteniss naderhand te herroepen was voor Voorda geen argument om, zoals
artikell 40 zei, anders dan volgens het recht de rechters te doen handelen.
Alleenn wanneer de gevangene een aannemelijke reden van zijn herroeping "tot
bewijss van zijn onschuld" zou kunnen voortbrengen, zou een nader onderzoek
enn eventueel vrijspreken, al dan niet ab instantia,127 kunnen volgen. De pijn
alleenn als argument voor de ingetrokken bekentenis was voor Voorda geen
argument.. "Vraagt men, hoe meenigmaal men hem, die tot confessie komt,
dochh naderhand (...) zonder reeden herroept, ter banke werpen mag, ik
antwoordd zonder twijfeling, even zo dikwijls als hij de gedane bekentenis
herroept,, al was het tien of twintig maaien (...). Want, zoo men dit wilde
bepaalenn tot twee- of driemaalen, of tot even veel welk vast getal, zoo zouden,
alss gezegd is, doortrapte fielten dat liedje uitzingen, en eindelijk het geheel
middell eludeeren." De opvattingen over deze kwestie liepen dus nogal uiteen.
Ookk over de ernst van de misdaad als criterium voor het geoorloofd
zijnn van tortuur bestond onenigheid. Wagenaar stelde in de achttiende eeuw,
datt tortuur alleen mocht worden toegepast wanneer sprake was van een delict
waaropp de doodstraf stond. De moderne historicus Diederiks geeft dezelfde
grenss aan.128 Faber noemt echter lijfstraf als criterium en Van Hasselt noemt
beidee criteria.129 Spierenburg citeert de zeventiende-eeuwse Amsterdamse
schepenn Bontemantel. Volgens hem kwam de bestaande praktijk erop neer, dat
ookk volgens een plakkaat van 1614 allerlei slecht volk bij aanhouding op
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verdenkingg van een delict kon worden onderworpen aan de tortuur.130 Uit
dezee opmerking en de afwijkende meningen, gevoegd bij Bavius Voorda's
klachtt over de lichtvaardige toepassing van tortuur of het dreigen daarmee,
krijgtt men de indruk, dat geen vast criterium over een geoorloofde toepassing
vann tortuur werd gehanteerd.
Tochh lijkt het, dat niet altijd "even" naar dit juridisch middel is
gegrepen,, soms zelfs niet wanneer daartoe toch alle aanleiding kon bestaan.
Eenn zekere terughoudendheid komen we in elk geval af en toe tegen. Die terughoudendheidd gold bijvoorbeeld Jan Corhus, verdacht van medeplichtigheid
aann een inbraak gepleegd door zijn schoonzoon Jan Willems, De krijgsraad van
Briellee veroordeelde op 28 februari 1721 Jan Willems, een soldaat van 25 jaar,
omm "strengelijk gegeeselt te werden en gebannen uyt het regiment en uyt de
guarnisoenenn daer hetzelve zal komen te leggen alsmede uyt alle provinciën van
Hollantt en West Vrieslant voor de tyt van 25 jaeren", met betaling van kosten
enn misen.131 Willems had zijn wachtpost verruild voor een post dicht bij de
plaatss van de te plegen inbraak, die hij zodoende kon voorbereiden. Na zijn
wachtt stal hij drie zakken tarwe, drie planken en een core (een core is een
inhoudsmaat)) rijst. Nadat hij twee keer was verhoord zonder dat hij bekende,
wass hij waarschijnlijk gefolterd of met foltering bedreigd. Vast staat dat hij
tenslottee had bekend "buyten pyn en banden van yser". Zijn schoonvader Jan
Corhus,, een drieëndertigjarige soldaat uit een ander in Brielle liggend regiment,, werd na de bekentenis van Willems ook gearresteerd, en beschuldigd van
medeplichtigheid,, die hij ontkende. Het letterlijk proces-verbaal van het aan
Corhuss afgenomen verhoor is waard gelezen te worden:
[1]] den 31e January 1721, Als wanneer gij op de wagt
souu trecken met Jan Willems bent gij doen met hem niet afgesproken en
hemm aangeraaden dat hij daar sou gaen steelen?
Antwoortt daer niet van weet
[2]] hoe comt het dat Jan Willems jegens u seijde dat
cann niet goet comen
Antwoortt
als boven
[3]] gij hebt, de Ie Februari 1721 s Avond ontrent 10

1300
1311

Spierenburg, Judicial violence, 153.
ARA 3.03.07.01 inv. nr. 4, strafdossier Willems.
151 1

IV.. PROCEDURES

uerenn twee sacken Tarwe uijt Jan Willems huys gehael, en gebragt op u
solderjee dat met een Deurje is afgesloten.
Antwoortt
Ad idem.
[4]] de Schape Woll die op u solder is gevonden is
diee niet van schapen van Manjutveld, off zegt ons hoe gij daeraen
gecomenn bent;
Segtt Vande Woll niet te weten.
[5]] Hoe laet is dat geweest van dese nagt doe gij aan
uu soon [bedoeld is de schoonzoon] Jan Willemz heeft geroupen dat de
tarwee al wegh was, dat ze u Vrouw in de haven had gedragen bij sluijze
enn de sacken Daerbij had gesmeten.
Segtt sulcx niet Waer te Wesen.
[6]] Siedaer hier is, de Tarwe die hebben wij aent
sluysjee doen opvissen. Seg je nu nog dat het niet Waer is?
Antwoortt
dat Dit wel Tarwe is maer weet daer niet van
Catharinaa Corhus huijsvrouw vanden selve gedetineerde hier op gehoort
sijndee segt int geheel van alle tgene hiervoren gemelt niet te weten.
Inn het over Corhus uitgesproken vonnis wordt niet gerept van banden van ijzer,
duss er werd niet met foltering toegewerkt naar een bekentenis van medeplichtigheid.. De krijgsraad strafte hem als gevolg van de bekentenis van Jan
Willems,, dat Corhus zich had laten gebruiken door het helpen dragen van de
tweee zakken tarwe, terwijl hij wist dat ze waren gestolen. Hij werd veroordeeld
tott verbanning uit zijn regiment, en hij mocht nooit meer in 's lands dienst
treden;; verder werd hij veroordeeld tot betaling van de kosten en misen.132
Geenn bekentenis, dus geen lijfstraf, waarop hij anders vast en zeker had kunnen
rekenen.. Sang froid was een nuttig attribuut, waarover echter niet iedereen
beschikte. .
Datt de geest der Verlichting niet over iedereen vaardig was geworden laat ook
Vitringaa zien, een jurist die tijdens de Bataafse Republiek onder meer president
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vann de Hoge Militaire Vierschaar was.133 "De pijnbank heeft voorzeker zijne
nuttigheid",, vond Vitringa. Weliswaar is door de pijnbank "zomwijlen een
onschuldigee van het leven beroofd", maar hij vond, dat een matig gebruik
ervann "eene wijze en regtmatige instelling" is.134 Noodt (1647-1725), wees
dee tortuur af.135 Calkoen (1742-1818) hield een slag om de arm: hij zou zich
err pas volledig tegen uitspreken als er een alternatief was.136 Van Bavius
Voordaa wisten wij reeds, dat hij de tortuur niet afwees, doch zich keerde tegen
hett lichtvaardig gebruik ervan.
Geschrevenn recht over toepassing van de tortuur was schaars. In de
Ordonnantiee op den Styl van 1570 was in artikel 42 vastgelegd wanneer tortuur
mochtt worden toegepast. Over de geldigheid van deze Ordonnantie in de
Republiekk is veel geschreven. Vast staat in ieder geval, dat in Holland de
Criminelee Ordonnantie en de Ordonnantie op den Styl van procederen ook in
dee achttiende eeuw werden beschouwd als een bron van recht waaruit werd
geciteerd,, maar deze bron werd ook vaak terzijde gelegd.
Mett de inhoud van dit artikel 42 van de Ordonnantie op den Styl is destijds
foutieff en onzorgvuldig omgesprongen. De Nederlandse tekst komt niet overeen
mett het het Franse origineel, waaruit veel narigheid is voortgekomen. De
volledigee tekst van artikel 42 wordt door Voorda geciteerd, zoals hij die vond
inn een niet gedateerde uitgave, waarvan hij opmerkt, dat de voor de collationeringg van die editie verantwoordelijke jurist een wel heel storende fout in deze
uitgavee over het hoofd heeft gezien: "Verbiedende wel scerpelycken allen iugen
endee rechters, hoedanich die zyn, vander pynbanck oft tortuere anderssints te
gebruycken,, dan in zaken daert by rechte gepermitteert ende toegelaten is: Te
weten,, als tstuck zoe claer, ende die preuve zoe apparent is, datter nyet en
schyntt te resteren dan die confessie oft belydinge vanden gevangenen, om
denseluenn ontwyffelycken te verwinnen: maer daer [waar] geen volle oft halue
preuvee [vet van mij: hier schuilt de fout] en is, oft oick daer die preuve zeker
endee ontwyffelachtich is, verbieden wy de voirseyde pynbanck tappliceren:
(...),, nemende altyts aenschouw opde qualiteyt vande persoenen, delicten,
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misdadenn ende andere behoirlycke ende nootlycke circunstantien".
Inn het Franse artikel werd gesteld, dat tortuur niet toegestaan was,
wanneerr niet een zeer ernstige, duidelijk in de richting van schuld wijzende
verdenkingg door duidelijke aanwijzingen was geleverd (plaine demye preuve,
ikk vertaal dit als onmiskenbaar halfbewijs137); evenmin was tortuur toegestaan,, wanneer een volledig bewijs van de misdaad kon worden geleverd:
"...maii ou il n'y a plaine, demye preuve [de fout vertaalde woorden; vet van
mij]] ou bien ou la preuve est certaine et indubitable : interdicons d'appliquer
ladictee question...". Een "plaine, demye preuve" is, zoals Voorda expliceert,
eenn halfbewijs. De precieze Voorda viel redactioneel zelfs over de gebruikte
kommaa (en terecht). De vertaling had moeten luiden: "... te weten als 't stuck
zoee claer ende de preuve so apparant is datter nyet en schynt te resteren dan
diee confessie oft belijdinge van den gevangene, maar daer geen volle halve,
preuvepreuve en is, oft oick daer [= wanneer] die preuve seker ende ontwijffelachtig
iss verbieden wij die voirsyde pijnbank t'appliceren...". Of in gewoon
Nederlands:: maar wanneer een duidelijk halfbewijs ontbreekt, of een vol bewijs
wordtt geleverd, verbieden wij de genoemde pijnbank toe te passen. Ook hier
maaktt Voorda duidelijk wat onder een volle, halve preuve is te verstaan,
namelijkk een halfbewijs. Ook hier had hij bezwaar tegen een vertaling met
komma. .
GeenGeen tortuur dus bij veel te weinig bewijs, ook niet bij een vol bewijs.
WelWel bij halfbewijs van de misdaad. Er stond echter fout vertaald : indien er
geengeen volle oft halve preuve is... verbieden wij de tortuur. Tortuur was bij deze
redactiee dus toegestaan als er een vol bewijs of een halfbewijs was. De rest van
dee zin: "oft oick daer die preuve seker ende ontwijffelachtig is verbieden wy
..."" slaat op het volle bewijs, in welk geval de wetgever tortuur verbood.
Tegenspraakk dus in de fout gebruikte en onzinnig geworden tekst. Deze
tegenspraakk werd tot verontwaardiging van Voorda nog verergerd doordat
volgenss hem in een aantal edities van Van Leeuwens boek Rooms-Hollands regt
dee woorden "zeker en ontwijfelachtig" werden veranderd in "onzeker en
twijfelachtig",, waarmee de onzin naar een redactioneel dieptepunt verzonk.138

1377

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

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

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

1455
1466
1477
1488

Van Hasselt, Onderricht (1776), 143.
Van Hasselt, Onderricht (1776), 142.
ARA 1.01.45.01 inv. nr. 255, strafdossier Postillon en Busco.
ARA 3.03.07.03 inv. nr. 69/4, strafdossier Streng.
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vann deze vraag. In geen van de processen-verbaal wordt van een daadwerkelijkee foltering omwille van de bekentenis melding gemaakt. Evenmin wordt
aangegevenn of slechts van dreigen met foltering sprake is geweest. In de
clichématigee schrijftrant van de auditeurs-militair werd het "buiten pijn en
bandenn van ijzer" ook in een strafdossier aangetroffen, waar de omstandighedenn het meer dan onwaarschijnlijk maakten, dat dit middel op wat voor
manierr dan ook gebruikt is, want de noodzaak daartoe ontbrak geheel.149
Dee feiten waren als volgt: Thomas Volum, 23 jaar, Samuel Dean,
omtrentt 18 jaar, en Willem Mackrabe, 22 jaar, drie Schotten van hetzelfde
regimentt van generaal Colyear, dat in Maastricht was gelegerd, deserteerden
inn juli 1723, na een maand te hebben gediend, doch zij lieten zich overhalen
vrijwilligg terug te keren op belofte van het sparen van hun leven. Zij werden
doorr drie officieren te paard achterhaald; een van de deserteurs werd in het
prinsbisdomm Luik gearresteerd en onder schone beloften door een der officieren
naarr Maastricht teruggebracht. De andere twee deserteurs werden in de stad
Breee op het territoir van het bisdom Luik gevonden, waar zij om redenen van
jurisdictiee evenmin als de reeds opgebrachte deserteur konden worden
gearresteerd.. De burgerij, van de aankomst van twee officieren horend, liep te
hoop.. De soldaten hadden echter vanuit de kerk, die zij als schuilplaats
gebruikten,, om een gesprek verzocht en hun bereidwilligheid uitgesproken om
terugg te keren, indien zij pardon kregen, of dat tenminste hun leven zou
wordenn gespaard. Die toezegging werd hun gedaan, waarop zij zich achterop
dee paarden zetten om de terugtocht naar Maastricht te aanvaarden. Toen de
burgerij,, die en masse was uitgelopen, dit zag (ze was met stokken en
hooivorkenn gewapend), liet ze het gezelschap ongemoeid de poort uitgaan.
"Desniettegenstaandee wierden zy [de deserteurs] na haare terugkomst by haar
Guarnisoen,, opgehangen, en de Ingesetenen van Bree, zulks verstaande,
[waren]] ten uyterste verbaast en verstoort".
Dee krijgsraad werd ditmaal gepresideerd door de luitenant-kolonel Van
Beest.. In de sententie, bij meerderheid van stemmen tot stand gekomen, werd
mett geen woord gerept over de toedracht van de zaak, de ongeoorloofde
arrestatiee op Luiks grondgebied en de gedane beloften. Wel over een bekenteniss buiten banden van ijzer. Ter ordonnantie ondertekende de auditeur-militair
Taetss van Amerongen. Belangwekkend is hier de motivering van het vonnis.

1499

Strafzaak te Maastricht, 1723, zoals beschreven in Boomhouers Miles Desertor, 116. .
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Omdatt we in den brede zijn ingelicht omtrent de ongelukkige geschiedenis, zijn
inn de letterlijke bewoordingen van het vonnis: "seer omstandig verhoort, ende
alsooo uyt alle voorsz. als by eygen vrywillige Confessie buyten Pyn en Banden
gedaen"" de opmerking over banden van ijzer hier naar alle waarschijnlijkheid
alss cliché gebruikt, want uit niets blijkt toepassing van tortuur. Van ontkenning
hadd in dit geval immers op geen enkele wijze sprake kunnen zijn! De deserteurss hadden vanuit de kerk staan onderhandelen over hun straf. Het vage
vermoedenn over dit soms clichématig gebruik van de woorden "buyten Pyn en
bandenbanden gedaen..." in menig strafdossier, krijgt hierdoor een extra impuls: er
zijnn zelfs gevallen waarin de formule wordt gebruikt terwijl de delinquent
redelijkerwijss niet had kunnen ontkennen, omdat hij op heterdaad betrapt was.
Hett heeft dus geen zin om uit een groot aantal dossiers te turven in hoeveel
gevallenn van "pijn en banden" sprake is, teneinde daaruit getalsmatige
conclusiess te trekken ten aanzien van toepassing van tortuur of territie.

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

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

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

1544

Contumax: beklaagde die wederspannig is aan het recht, namelijk wederspannig aan
zijnn verplichting om te verschijnen. Het rechtsgevolg van dit niet-verschijnen is dat de
contumaxx voorlopig voor schuldig gehouden zal worden.
1555
Van Hasselt, Consilia Militaria, 254, 255.
1566
Hier is bannen niet gelijk aan bannissement, doch een strafprocessuele maatregel.
Dee maatregel verviel eo ipso zodra de voortvluchtige voor de rechter verscheen of voor
hemm werd gebracht.
1577
Collette en Van Dijk, Militaire rechtspleging, handleiding ten dienste van officieren
enen aanstaande officieren, 283.
1588
Rollin Couquerque, 'Het strafproces tegen voortvluchtige militairen', 368.
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werd.. De in het verstekvonnis uitgesproken veroordeling tot bannissement als
voorlopigee maatregel, werd dan een strafoplegging voor het wegblijven in het
vonniss ten principale: ze werd dan tot sanctie op de begane en bewezen verklaardee misdaad. Juridisch was het niet gebruikelijk om in een contumacieel
vonniss een doodstraf te wijzen. Voor een veroordeling tot een lijfstraf en een
doodstraff was namelijk een bekentenis vereist, reden waarom ook tortuur toegestaann was, ter verkrijging van deze zo noodzakelijke bekentenis, wanneer op
hett delict lijfstraf of doodstraf stond. Wanneer men echter van de regel
"contumaxx tacet, ergo confessit"159 zou uitgaan, dan kon men, zo redenerend,
ookk in een verstekvonnis wel een doodstraf opleggen.
Dee verstekprocedure kende als gevolg van de niet-uniforme opvattingen
daaroverr een aantal onduidelijkheden en onzekerheden. Het lijkt erop, dat de
krijgsradenn met deze juridische knoop niet altijd even goed raad hebben
geweten.. Een door de Pruisen onderschepte en tot dienstneming gedwongen
militair,, die als analfabeet van zijn gedwongen dienstneming bij de Pruisen
geenn kennis kon geven aan zijn compagnie, ontvluchtte de Pruisische dienst in
novemberr 1732 en meldde zich weer bij zijn onderdeel. De krijgsraad te
Arnhemm achtte zich niet bevoegd het op 14 juli 1732 bij intendith gewezen
contumacieell doodvonnis te veranderen en wendde zich op 3 december tot de
Raadd van State, hoe te handelen: het zou toch onrechtvaardig zijn in dit geval
hett gewezen vonnis uit te voeren. De Raad van State liet omgaand (5 decemberr 1732) weten van mening te zijn, dat een verstekvonnis niet kan of mag
wordenn voltrokken aan een teruggekeerde of gearresteerde voortvluchtige voor
enn aleer hij opnieuw is toegelaten tot zijn verdediging. De rechter mag op
grondd van een volgens zijn oordeel gefundeerde verdediging ongeacht het
verstekvonniss de beklaagde vrijspreken. In het onderhavige geval moest de
teruggekeerdee veroordeelde opnieuw worden gehoord, waarna een nieuw
vonniss moest worden gewezen, "zonder dat daartegen eenigsints obsteert het
voorgemeldee contumaciele vonnis."160
Dee resolutie van de Raad van State van 5 december 1732 gaf dus wel
aan,, dat de verdachte zijn zaak mocht verdedigen bij zijn (on)vrijwillige
wederkeer,, maar sprak zich niet expliciet uit over wat wel en wat niet de
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inhoudd van een contumacieel vonnis zou moeten zijn. Wel werd in die resolutie
vastgelegd,, dat de inhoud van een contumacieel vonnis niet onherroepelijk
mochtt zijn. Deze resolutie sloot naadloos aan bij artikel 59 van de Ordonnantie
opp den Styl van 1570. Voorda heeft dit artikel later, in zijn in 1792 verschenen
CrimineleCriminele Ordonnantien van een uitgebreid commentaar voorzien,161 omdat
dee tegenspraak van het verlies van "alle defensien ende weerrechten" en de in
genoemdd artikel 59 gegeven gelegenheid, om zich bij terugkeer te verdedigen
inn een nieuw proces, toch een enigszins verwarrende indruk maakt. Ook
Voordaa geeft aan, dat het verzet als rechtsmiddel tegen het contumacièle vonnis
"ofschoonn niet woordelijk uit het Romeinsche Recht overgenomen, nochtans
naarr dat Recht geschetst is".162
Ookk in de garnizoensstad Grave werd een paar jaar later in een contumacieell vonnis een doodstraf opgelegd. De summiere inhoud van de casus luidde
aldus:: de krijgsraad van het garnizoen te Grave, op 29 oktober 1738 bijeen,
onderr leiding van de president majoor Schimmelpenninck van der Oye,163
wees,, na de eis te hebben gehoord, bij verstek vonnis tegen de gedeserteerde
ruiterr Godefried Groh uit Solingen. De gedaagde was diffailant, vermist. De
eiss van auditeur-militair W.H. de Greve luidde: "Verstoken te worden van alle
exeptien,, declinatoir, dilatoir en peremptoir ende weerenregt. Proponeren bij
apprehentiee de koorde en dat wijders zijn naam aan de galg wordt geslagen".
Tevenss betaling van kosten en misen. "Waarop met eenparigheid van stemmen"
beslotenn werd met de eis van de auditeur akkoord te gaan. In marge, later erbij
geschreven,, was de gelukkige afloop genoteerd: "Gereverteert met het generaal
pardonn van 31 Aug. 1740 en ontslagen van sijn dienst".164
Eenn vonnis van 27 mei 1749 toont aan, dat een verstekvonnis met
doodstraff ongewijzigd approbatie kreeg in 's-Gravenhage. Dit vonnis had
betrekkingg op de verstekzaak tegen Wiggert van der Plaat, gepensioneerd souslieutenantt onder 't gewezen regiment Van Ojen, "fugative en beklaagde,
gedaagdee en herdaagde, mitsgaders defailliant ende latinant". Het begane delict:
manslagg aan het leven van een sous-lieutenant. Dit vonnis luidde: bij arrestatie
mett het zwaard gestraft te worden, confiscatie van al zijn goederen, en betaling
vann kosten en misen. Het vonnis werd volgens een aantekening op 28 mei 1749
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aann de stadhouder verzonden. De krijgsraad ontving het terug met de volgende
approbatie:: "Sijne Hoogheid gesien hebbende het nevenstaande vonnisse
verklaardee hetselve bij desen te approberen, mitigerende het selve egter in soo
verree dat de confiscatie van goederen daarbij gemelt geen plaatse sal hebben."
Alduss besloten te 's-Gravenhage 2 augustus en uitgesproken op 22 augustus
1749.. In het Algemeen Rijksarchief is te vinden dat Van der Plaat op 17 april
17522 pardon kreeg van gouvernante Anna voor alle hem op 27 mei 1749 door
dee krijgsraad te Grave opgelegde straffen. Aan de hem opgelegde verplichting
ditt pardon te laten registreren bij de griffie van de Hoge Krijgsraad werd
voldaann op 19 april 1752.,65
Dee juristen die in 's-Gravenhage de hertog van Brunswijken later de volwassen
gewordenn stadhouder Willem V moesten adviseren over approbatie van de
vonnissen,, waren wel bekend met deze resolutie van 5 december 1732, waarin
dee Staten-Generaal vaststelden, dat een verstekvonnis niet kan of mag worden
voltrokkenn aan een teruggekeerde of gearresteerde voortvluchtige voor en aleer
hijj opnieuw is toegelaten tot zijn verdediging. De krijgsraad te Nijmegen sprak
opp 14 juni 1759 recht op het intendith van de auditeur-militair tegen een
voortvluchtigee luitenant-kolonel. De krijgsraad verklaarde hem "contumax",
vervallenn van het recht van verweer en ontzette hem "van alle eer en caracter",
verklaardee hem "inhabil om den lande ooit weer te dienen" en veroordeelde
hemm om, wanneer hij in handen van de militaire justitie viel, ter dood te
wordenn gebracht. Dit verstekvonnis werd ter approbatie aan de hertog van
Brunswijkk gezonden. Approbatie werd verleend met uitzondering van de
opgelegdee doodstraf. Brunswijk verwees daartoe naar een resolutie van de Raad
vann State van 2 juli 1733, die nagenoeg gelijkluidend was met de hierboven
aangehaaldee resolutie van 5 december 1732.
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Ookk Willem V en zijn juridische adviseurs reageerden afwijzend toen
inn 1786 approbatie werd gevraagd op een contumacieel vonnis. Begin 1786
werdd bij verstek geprocedeerd tegen zes militairen, die in de loop van 1785
mett succes waren gedeserteerd uit de linie van Axel, uit het regiment van
luitenant-generaalluitenant-generaal Onderwater.166 Sommigen hadden zelfs hun
meegenomen.. Na de volgens voorschrift herhaalde dagvaarding werden zij
vervallenn verklaard van alle verweer, hun namen werden aan de galg
gespijkerdd en bij arrestatie wachtte hun de strop. De Prins weigerde ten aanzien
vann twee veroordeelden de approbatie met het argument dat zij niet gedeserteerdd waren uit een kamp dat op afmarcheren tegen de vijand stond. Ten
aanzienn van de andere vier was wel sprake van een dergelijke strafverzwarende
omstandigheid,, want uitdrukkelijk werd gezegd dat de deserties hadden
plaatsgevondenn "uit een kamp of leger dat stond voor het afmarcheren tegen
dee vijand".167
Err was nog een tweede argument om het vonnis niet te approberen: niet
dee doodstraf met den koorde was immers volgens dit schrijven in verstekvonnissenn gebruikelijk, maar verbanning. De Prins noemde de doodstraf bovendien
ongepast,, "vermits tegen zodanige gecondemneerden [ - bij verstek veroordeelden],, indien dezelve naderhand in handen van de Justitie geraaken, opnieuw
moett worden geprocedeert". Uit de gegeven voorbeelden blijkt, dat op de
stellingg dat de doodstraf in verstekvonnissen niet gebruikelijk was in de praktijk
well iets viel af te dingen. Hoe dit ook zij, de approbatie werd dus onthouden.
Alss gevolg van dit schrijven deed de auditeur-militair een gewijzigde eis
uitgaan.. In overeenstemming met de suggestie van Willem V werden de zes
voortvluchtigenn nu "verbannen voor altoos uit alle guarnisoensplaatsen". Bij
arrestatiee zou een proces volgen en de namen van de veroordeelden "werden
inn effigie opgehangen aan de galg". Want, zo vermeldde het nieuwe vonnis,
dezee misdaad "behoort ten exempele van anderen op 't alderrigoureuste te
wordenn gestraft". De voortvluchtigen werden ook veroordeeld tot betaling van
kosten,, misen en proceskosten.
Eenn krijgsraad te Utrecht onthield zich bij contumacieel vonnis uit
eigenn beweging van een eindvonnis, hoewel de delicten waarvan de grenadier
Corneliss Roggen werd verdacht, ernstig genoeg waren. Deze 39-jarige militair
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hadd op 29 augustus 1774 een in Utrecht wonende vrouw aangevallen en
verwond,, en de inboedel vernield; daarna was hij gedeserteerd. De krijgsraad
heeftt bij vonnis van 12 november na vier indagingen ingestemd met het verzoekk van de auditeur-militair om de bij zijn intendith genomen conclusie van
eiss in te willigen. Die op 8 november geponeerde eis luidde, dat de "gedaagde
enn defaillant" zou terugkeren om de eis aan te horen, of anders verstoken zou
zijnn van alle verweer, met "banning op poene van swaarder straffe" en betaling
vann kosten en misen.168
Bijj voortvluchtige deserteurs zouden we ervan moeten uitgaan, dat een vonnis
bijj verstek was gewezen, nadat een intendith tegen een voortvluchtige (en
tevergeefss ingedaagde) beklaagde was ingediend door de auditeur-militair. Dat
iss een logische veronderstelling, die echter niet door een overdaad aan
archiefmateriaall wordt gestaafd. Zo is bijvoorbeeld niet bekend of tegen de
soldaatt Soutenbier169 op intendith een contumacieel vonnis is gewezen in
Doornik,, waar hij in 1780 in garnizoen lag. Het dossier van de tegen hem
gevoerdee strafzaak in Den Haag in 1790 geeft daarover geen uitsluitsel. Maar
hett geeft wel aan, dat hem na zijn terugkeer een proces, en de gelegenheid om
zichh te verdedigen, niet werden onthouden. Ook in vele andere dossiers waarin
sprakee is van desertie en vrijwillige terugkeer, wordt in het vonnisprotocol, het
proces-verbaal,, in het geheel niet gewaagd van een bestaand verstekvonnis. Het
magg niet als vaststaand worden aangenomen, dat bij elke vermissing van een
militairr het juridisch rad in beweging kwam, hoorbaar begeleid door trommels
enn trompetten, al ging het ging om "saeken van seer quade gevolgen". Veeleer
moett worden vermoed, dat dit omslachtige karwei dikwijls, omdat het te veel
soesaa gaf, in het slop is geraakt. Deserties kwamen immers zeer regelmatig
voorr en het is opvallend hoe gering het aantal gevonden dossiers van vonnissen
bijj verstek is, dat bij het archiefonderzoek werd aangetroffen.

IV.3.. Gratie: pardon, remissie en abolitie
IV.3.1.. De Vorst als bron van het recht is ook bron van genade
Gratieverleningg is in zijn oorsprong een machtsmiddel van de Vorst geweest.
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Gratiee had als machtsmiddel geen rechtvaardiging nodig: de Bourgondische
vorsten,, die als graven van Vlaanderen in leenafhankelijkheid tot de Franse
koningg stonden, hadden zich dit recht aangematigd. Een deel der Nederlanden
enn Bourgondië kwam in 1506 aan Karel V, alsmede later de andere Nederlandsee gewesten door verovering en vererving. De eenheid van de Nederlanden ten
opzichtee van het Heilige Römische Reich Deutscher Nation versterkte keizer
Karell door bij het Verdrag van Augsburg (1548) de Nederlanden als Bourgondischee Kreits in te passen.
Dee laat-middeleeuwse staatkundige situatie onderging in de Noordelijke
Nederlandenn een grondige wijziging als gevolg van de Opstand en de daarop
volgendee ontwikkelingen. De Statenvergaderingen van de onderscheidene gewestenn werden aan het eind van de zestiende eeuw door toe-eigening de dragers
vann de soevereiniteit over de Nederlanden. "De attributen der monarchie die
dee stadhouders in hunne gewesten namens de landsheren hadden vertegenwoordigdd kwamen na de afzwering rechtens aan de Staten-Provinciaal en -Generaal,
jaa — maar het vorstelijke prestige hechtte zich aan de persoon van de voornaamstee stadhouder, prins Willem I."170 Als belangrijk soeverein attribuut
wass de uitoefening van het recht van gratie aan de stadhouder opgedragen en
dezee bevoegdheid werd bij het aantreden van Willem IV ook weer aan zijn
persoonn gehecht.
Hett woord gratie is in de achttiende eeuw verzamelnaam geworden
voorr zowel pardon (vergiffenis, kwijtschelding) als remissie (vermindering,
ontheffing)) en abolitie (opheffen, tenietdoen). Gratie in alle drie de betekenissenn van het woord werd in de burgerlijke strafrechtspraak niet vaak verleend.. Maar tussen de eerste en tweede helft van de achttiende eeuw is een
opvallendd verschil te constateren. Uit het Tweede Stadhouderloze Tijdperk zijn
inn de civiele strafrechtspraak in Holland drie gratiebrieven bewaard gebleven.
Inn de tweede helft van de eeuw, nu onder een stadhouder, werd gemiddeld
viermaall per jaar in Holland een gratiebrief uitgereikt. Wanneer de stadhouder
hett gratieverzoek inwilligde, gebeurde dit uit naam van de Staten van de
betreffendee provincie. Ongeveer tweederde van deze gratiëringen werd ante
sententiamm verleend, dus voordat het vonnis was uitgesproken. Degene die
gratiee verzocht, deed dat gewoonlijk door een rekest, gericht aan de stadhouder,, die over het verzoek bericht zond aan de betreffende rechterlijke instantie,
dee baljuw, of de procureur-generaal van het Hof, als de beklaagde voor een
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Hoff was gedaagd. Het bericht en eventuele processen-verbaal van het verhoor
werdenn vervolgens naar het Hof gezonden ter "consideratie en advis". Het
kwamm ook wel voor dat een ander dan de delinquent het gratieverzoek indiende,, iets wat eigenlijk in strijd was met het vereiste dat een verzoek om gratie
well een bekentenis van de beklaagde zelf moest bevatten. Gewoonlijk werd de
meestt vérgaande vorm van gratie verzocht, de abolitie, die in de achttiende
eeuww ook eerherstel inhield.
Inn verband met de politiek netelige abolitiezaak van de (hierboven, §
III.3.7,, reeds genoemde) vaandrig De Witte, die door de Hoge Krijgsraad ter
doodd was veroordeeld, legden de Staten van Holland het Hof van Holland eind
17844 een aantal vragen voor, onder meer de vraag om de vormen van gratie
preciess te definiëren. Het Hof antwoordde in een memorandum van 8 december
1784.. "Remissie vindt, aldus het Hof ... slechts plaats bij doodslag om welke
dee dader regulariter behoort geëxecuteerd te worden, pardon bij alle andere
delicten,, beide steeds onder voorwaarde van satisfactie civiel en eigenlijk ook
onderr voorwaarde van het in onbruik geraakte interinement. Abolitie wordt
verleendd waneer er buitengewoon verzachtende omstandigheden zijn."171 Twee
groepenn delinquenten tekenen zich duidelijk af bij de vraag of gratie werd
verleend.. Zij die een te verontschuldigen doodslag of verwonding hadden
gepleegd,, en degenen die een politiek gekleurd delict op hun geweten hadden,
warenn de personen voor wie een gerede kans op gratie bestond.
Dee abolitie, oorspronkelijk een machtsmiddel van de soeverein om de
strafrechtelijkee gevolgen van een misdaad te verhinderen, was in de achttiende
eeuww inmiddels enigszins van karakter veranderd. Ze was meer dan de andere
gratievormenn een instrument tot eerherstel. "Abolitie is uitwissching, behelst
genee erkentenis van schuld en behoeft daarom geen interinement", aldus
omstreekss 1800 de codificator Cras.172 Uit de in Van Rullers boek Genade
voorvoor Recht173 genoemde aantallen gratiëringen en de markante verschillen
tussenn de eerste en de tweede helft van de achttiende eeuw kan men afleiden,
datt de af- of aanwezigheid van een stadhouder van invloed is geweest bij dit
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aspectt van de rechtsbedeling.

IV.3.2.. Pardon en gratie jegens militairen
Hoewell in de militaire strafrechtspleging in de achttiende eeuw de termen
gratie,, pardon en remissie in hun gebruik ook geen vaste, duidelijk van elkaar
tee onderscheiden begrippen waren, kan toch uit de strafdossiers worden
afgeleid,, dat het in de militaire strafrechtspleging bij het verlenen van pardon
gewoonlijkk ging over een gehele kwijtschelding van de straf, terwijl het woord
gratiee bij veroordeelde militairen in de meeste gevallen werd gebruikt in
samenhangg met strafverlichting, wanneer het heette: "niettemin praefererende
gratiee voor de rigueur van justitie, remitteerende...", waarbij een deel van de
straff werd kwijtgescholden of de straf werd gewijzigd in een lichtere. De vraag
wiee het recht van gratieverlening toekwam werd in oktober 1700 door Willem
IIII misschien ten overvloede duidelijk beantwoord in zijn "Summiere Instructie
voorr den Hoogen Krijgsrade der Vereenigde Nederlanden".174 Daarin baseerdee deze stadhouder zich op de situatie, zoals die in het verleden, met name als
err een prins van Oranje als kapitein-generaal was aangesteld, had bestaan. Deze
situatiee veranderde bijna onmiddellijk na het overlijden van de koning-stadhouderr in 1702.
Inn de eerste helft van de achttiende eeuw waren het de Staten-Generaal,
diee acten van pardon verleenden. Tijdens het Stadhouderloze Tijdperk werd
dezee procedure vooral in de vorm van een generaal pardon toegepast om
deserteurss te bewegen zich weer te scharen onder de Staatse vaandels. Het
motieff voor deze daad van barmhartigheid was dus in hoge mate opportunistisch.. Ook al tijdens het kapitein-generaal schap van Willem III in 1688 gaven
dee Staten-Generaal, ongetwijfeld met instemming van de met militaire besognes
geoccupeerdee stadhouder, blijk van dit soepel juridisch pragmatisme. Het
conflictt met Frankrijk, dat uitliep op de Negenjarige Oorlog (1688-1697), en
(dee voorbereiding van) de invasie van Engeland hadden onder het militaire
personeell in toenemende mate deserties tot gevolg gehad. Om dit ongewenste
personeelsverloopp te stuiten vaardigden de Staten-Generaal in oktober 1688
alsnogg (de invasie had al plaatsgehad) een plakkaat uit, waarin zij alle vrijwillig
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terugkerendee militairen straffeloosheid boden. Voorwaarde was dat binnen
veertienn dagen na bekendmaking van dit plakkaat en binnen zes weken, waar
hett terugkeer uit het buitenland betrof, de deserteur zich had gemeld bij zijn
voormaligg onderdeel: "Alzoo bevonden werd dat sedert eenige tijd veele
ruyterenn ende soldaten so uyt onbedachtsaamheydt als anders, uyt haare
respectivee Compagnieën (...) tegen eer en plicht verloopen zijn (...) Wij
nietteminn genegen zijn aan diegene derzelver dewelke intentie soude hebben
vann haer wederomme te begeven in hun devoir, toe te staan pardon en gratie
vann hunne begane misdaad."175 Wanneer na die termijn de voortvluchtige zou
wordenn aangehouden volgde bestraffing volgens de articulbrief.
Tijdenss de Spaanse Successieoorlog, toen de Staatse troepenmacht
aanzwoll van 40.000 naar 100.000 man, werd desertie van geoefende manschappenn bijzonder pijnlijk en werd herhaaldelijk een pardon uitgevaardigd om
hett effect van dit personeelsverloop te bestrijden. De generaal graaf van
Athlone,, die plaatsvervangend voor Willem III bevelhebber was, vaardigde op
233 maart 1701 een generaal pardon uit voor "alle ruiters, dragonders en
soldaten".1766 Zo werden ook in 1703, 1704 en 1708 telkens een generaal
pardon,, gelijksoortig aan dat van 1688 uitgevaardigd.177 Op 13 november
17266 vaardigde de Raad van State een generaal pardon uit wegens een noodzakelijkee vermeerdering van de troepen, de z.g. augmentatie. Dit pardon bleef
geldigg tot 1 maart 1727.178
Desertiee was overigens niet een exclusieve legerkwaal. Ook op de oorlogsvloot
wass de desertie verontrustend. In 1701 deserteerden 27 personen van 11
schepen;; in 1702 deserteerden 71 personen van 10 schepen. Van 21 schepen
vielenn 335 weggelopen schepelingen onder het pardon van februari 1703, mits
zijj zich weer zouden melden voor de zeedienst. Nog eens 194 zeelieden deserteerdenn in ditzelfde jaar van 22 schepen, nadat de termijn van pardon was verstreken.. In het volgende jaar, 1704, werden van 27 schepen 454 schepelingen
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alss gedeserteerd opgegeven.179
Buitenn de genoemde korte perioden van pardon kon bij arrestatie in
oorlogstijdd worden gerekend op een bestraffing "aan het leven". Dat betekende
duss de doodstraf, na een proces, in aanwezigheid van de beklaagde. Maar ook
hierr was ruimte voor gratie. Dit moge blijken uit een voorbeeld uit 1712, waar
hett gaat om een in oorlogstijd gepleegde desertie: in een missive gaf de Raad
vann State aan de Staten-Generaal een gunstig advies over het verlenen van
pardonn aan een wegens desertie ter dood veroordeelde tamboer. Dit advies
werdd opgesteld naar aanleiding van een voorstel van de met de zaak verbonden
auditeur-militair.. De tamboer Balthes Keiger uit Zwitserland, 29 jaren oud, had
—— rijkelijk laat — bij het verlaten van de gevangenis op weg naar het schavot
voorr de voltrekking van het vonnis, de auditeur-militair verzocht hem onder
vierr ogen te spreken, "wanneer hy hem seide, dat hy de dood voor oogen
siendee om sijn leeven, waare het mogelijk te salveeren, genoodsaakt was te
seggenn dat hy hadde gedeserteert ter oorsake dat hy doenmaals niet meer als
dee helft van zijn tractement hadde genooten, te weeten veertien stuvers 's
weeks,, dat zijn capitein 't overige van zijn tractement voor sig behouden
hadde,, dat het brood alsdoen seer schaars sijnde, het hem onmogelijk was
geweestt daarvan te leven". Aan de auditeur-militair was gebleken dat de
verklaringg van Balthes Keiger juist was, en verder dat Keiger "de andere helfte
vann zijn tractement afgehouden was geworden voor de vendels, tenten en een
linnenn keel". De Raad van State meende derhalve dat de Staten-Generaal
"soudenn kunnen onbeswaard wesen om te accordeeren het versocht pardon".
Dee Staten-Generaal werd verzocht bij haar beslissing mede in overweging te
nemenn een missive van de krijgsraad, waarin deze verklaarde dat hij een ander
vonniss zou hebben geveld indien de zaak "in al haar circumstantien voorgekomenn ware, en de delinquent bovendien al een vrij swaare straf uitgestaan heeft,
alss zijnde niet alleen ter dood verwesen maar selfs gebragt ter plaatse van de
executie".. De tamboer is daarop inderdaad gepardonneerd.180
Hett verzoek om pardon had een opschortende werking,181 zoals we
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ARA 1.01.47.21 inv. nr. 167 fol. 43, Verstekprocedurelijst van deserteurs, aangeklaagdd door de fiscaal Gerard van der Dussen.
1800
Pieters, 'Gratie na een doodvonnis wegens desertie', 343, 344.
1811
Van Hasselt, Onderricht (1776) § 1, 151: "Ingevolge het Rooms recht kan geen
gepronuncieerdee sententie, civiel of crimineel, door dezelfden rechter worden
veranderd.. Een niet gepronuncieerde sententie, ofschoon gearresteert, mag wel
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nogg zullen zien in het geval van de auditeur-militair Boomhouer te Namen, die
doorr het ophouden van de executie van een gearresteerd maar nog niet gepronuncieerdd vonnis de gram van de krijgsraadpresident over zich kreeg uitgestort.1822 Uit de wijze waarop het pardon aan Balthes Keiger werd verleend
iss duidelijk, dat de autoriteit van de Raad van State bepaald werd door de
Staten-Generaal.. Enkele resoluties van de Staten-Generaal uit 1741, 1742 en
1745,1745, waarin pardon werd verleend, c.q. geweigerd, bevestigen dit.183
Hoewell het opperbevel over de Militie van den Staat oorspronkelijk volgens
artikell 10 der Instructie van 18 augustus 1584 voor de Raad van State bij hem
berustte,1844 hebben de Staten-Generaal zich vanaf het begin alle macht
voorbehouden.. Datzelfde voorbehoud om zaken die aan de Raad van State zijn
opgedragenn zelf te regelen voor wat betreft "het doen van de monstering,
houdenn van de discipline militair, straffen van alle excessen" werd eveneens in
eenn Instructie van april 1588 vastgelegd.185 De bevoegdheden van de Raad
warenn niet meer dan bevoegdheden, die op ieder ogenblik konden worden
ingetrokken. .
Werdd er ruime bekendheid gegeven aan het verlenen van een generaal
pardon,, ook geruchten omtrent een uitgevaardigd generaal pardon konden
klaarblijkelijkk een eigen leven gaan leiden, tot groot nadeel van degene die

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

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

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

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

1922

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

ARAA 1.01.45 inv. nr. 280, acten van pardon, ingebonden boek, datum9 april 1749.
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plaatsvinden.. Een archiefstuk hierover staat ons nog ter beschikking, namelijk
hett "Register op de geregistreerde pardonnen zeedert de afschaffing van den
Hogenn Krijgsraad aan de Raad van State ten bovengemelde einde gezonden,
beginnendee met den 18 juny 1784 en eindigende met".194 Later is deze
einddatumm ingevuld, en dit blijkt 24 oktober 1794 te zijn. In de eerste twaalf
maandenn van dit register werden in totaal 44 pardonnen geregistreerd: 39 voor
desertie,, 3 voor het wegblijven na verlof en 2 voor duelleren. In het jaar 1790
bedroegg het aantal pardonnen 33, waarvan 25 voor desertie, dronkenschap en
absentiee 1, diefstal 2, achtergebleven na verlof 2, met een werkpas naar
Hilversumm 1, en voor een onbekend delict 2. Gedurende de in dit registerboek
voorkomendee periode werd 380 keer een pardon geregistreerd. Voor deze
delugedeluge was onder de ongewijzigde omstandigheden dus ook de Prins verantwoordelijk. .
Inn zijn Genade voor Recht is Van Ruller tot de conclusie gekomen, dat
inn de commune strafrechtspleging tijdens het Tweede Stadhouderloze Tijdperk
vann de mogelijkheid tot gratieverlening aan burgers maar heel weinig gebruik
gemaaktt is, in vergelijking met de gratieprocedures in de tweede helft van de
achttiendee eeuw. Voor Holland is illustratief dat er voor de jaren 1700-1747
slechtss drie gratieverleningen gevonden werden tegen 92 in de jaren 17471784.. De acten van pardon voor militaire beklaagden of veroordeelden
vertonenn niet eenzelfde grote discrepantie, al werd in de tweede helft van de
achttiendee eeuw een ruimer gebruik gemaakt van het recht van gratieverlening.
Hett aantal door de Staten-Generaal tijdens het Tweede Stadhouderloze Tijdperk
uitgevaardigdee generale pardons is opvallend, maar daaraan zat een pragmatisch,, om niet te zeggen opportunistisch luchtje. In deze gevallen was geen
sprakee van de soeverein als bron van genade, maar meer van een werkgever
diee zijn weggelopen personeel teruglokte. Het aantal acten van pardon voor
individuelee personen in de tweede helft van de eeuw was beduidend hoger dan
inn de jaren daarvoor. Het initiatief tot het verzoeken van pardon kan zijn
gestimuleerdd door de aanwezigheid van een stadhouder, of van diens plaatsvervanger,, eerst de regentesse en later de Hertog. De andere mogelijkheid, een
veelvuldigerr afwijzen van een verzoek tot gratieverlening door de Staten-Generaall en de Raad van State kon niet worden vastgesteld.
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Alle informatie in de voorgaande alinea's is ontleend aan ARA 1.01.19 inv. nr.
2585,, Register van geregistreerde pardonnen, 18 juni 1784 tot 24 oktober 1794.
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