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

V.l.2.. "Totter de doodt na volgt"
Dee articulbrief van 1590 is niet karig geweest met het in het vooruitzicht stellen
vann de doodstraf. Maar liefst eenenveertig delicten beschouwden de opstellers
vann de articulbrief voldoende strafwaardig om "aan het leven" te worden gestraft.. De herziening van 1705 veranderde hier vrijwel niets aan. In de andere
artikelenn was overwegend sprake van een lijfstraf als sanctie.
Bepalendd voor de wijze waarop een doodstraf werd uitgevoerd was de
militairee rang, en daarmee de maatschappelijke status van de veroordeelde.
Officierenn werden in de regel onthoofd met het zwaard. De jurist Moorman
(1696-1743)) gaf aardig weer hoe de straf van onthoofding moest worden
gezien.. Hij zegt daarover: "alsoo die schrik de aenschouwers aenjaegt", omdat
"dee toestel tot het onthoofden als daer is het ontbloten van den hals, en het
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uittrekkenn des sweerds, sowel als den slag, d'aenschouwers een gril doet over
hett lijf gaen". De schrik en de gril hadden zijn inziens een preventieve werking:: "immers de straffen zijn ingeset, opdat andere, sich daer aen spiegelende,
haerr souden beteren en van misdoen onthouden".1
Dee dertigjarige Ferdinand Gunakker uit Linz, graaf van Thierheim, kapiteinn in het garnizoen Gorinchem, werd niet met het zwaard, doch met de
kogell terechtgesteld, waarmee duidelijk wordt, dat op de regel uitzonderingen
kondenn worden gemaakt. Om een veroordeling wegens samenspanning met soldatenn tot smokkel te ontgaan had hij een soldaat aangezet een gevangene uit de
provoost22 te bevrijden, die een lastige getuige zou hebben kunnen worden.
Dezee gevangene had hij buiten de stad gebracht. Thierheim was vervolgens
gevlucht,, nota bene zonder achterlating van het geld bestemd om de compagnie
tee betalen; het compagniesgeld voor de volgende maand had hij ook opgenomen
enn meegenomen. De Hoge Krijgsraad te 's-Gravenhage, die hem op 11 juni
17500 tot de kogel had veroordeeld, verkreeg negen dagen later zonder mankerenn de approbatie van de stadhouder.3
Aann de andere militairen werd de doodstraf gewoonlijk voltrokken door
ophangingg of door het vuurpeleton. De keuze was aan de krijgsraad. Ophangen
wass gewoonlijk het werk van een scherprechter. Maar in voorkomende gevallen
kon,, bij ontstentenis van een beul, ook de dienaar van de provoost tot deze taak
wordenn geroepen.4 Bij hoge uitzondering werd ook voor een veroordeelde van
lagee rang het zwaard gebruikt. Omdat het onthoofden een taak was die vakmanschapp vereiste, moet worden verondersteld, dat deze taak niet werd overgelaten
aann iemand anders dan aan een scherprechter. Aangezien overgave aan de
scherprechterr ook verlies van eer betekende, meende Feltman, dat de
krijgsradenn zich niet te licht moesten bedienen van een scherprechter.5
Ophangenn door de dienaar van de provoost, de stokkeknecht, betekende echter
eveneenss eerloosheid; het was een onterende straf. Feltman was van oordeel dat
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Geciteerd uit De Monté ver Loren, Geschiedenis van de wetenschap van het strafrecht,recht, 168, 169.
22
De provoost was een functionaris, maar het provoosthuis werd soms ook aangeduid
alss "de provoost".
33
ARA 1.01.45.01 inv. nr. 287/1, strafdossier Gunakker von Thierheim.
4
Z i e §§ IV.2.3.
55
Van Hasselt, DJM/Onderrigt (1762), 185, 186; Feltman, Ariiculbrief, Aenmerkingen,
348. .
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hett beter was militairen die wegens militaire delicten de dood of een andere
straff hadden verdiend "niet straks door Beuls handen [te] laten passeren, maar
lieverr Militaire poenen op Militaire mesusen [te] dicteren". Dat betekende voor
dee doodstraf de executie door een vuurpeloton, het "harquebuseeren".6 De
veroordeeldee werd het vergund onder zijn kameraden de leden van het
vuurpelotonn te selecteren, doorgaans zes man, van wie twee man op het hart
enn één man op het hoofd moesten richten. De drie reservisten dienden om de
gevallenee het genadeschot door het hoofd te geven, wanneer de executie niet
directt dodelijk was.7 De op deze wijze ter dood gebrachte veroordeelde werd
daardoorr wel van zijn leven, doch niet van zijn eer beroofd.
Inn dit verband verwees Feltman expliciet naar artikel 58 van de
articulbrief.. Feltmans opvatting mag theoretisch van belang zijn geweest, de
dagelijksee praktijk van het executeren van de doodstraf in de militaire
strafrechtsplegingg wijst erop dat, om bijvoorbeeld een puur militair delict als
desertiee te straffen, veelvuldig van de strop gebruik werd gemaakt en dat men
maarr zelden naar kruit en kogels omzag om het geweldsmonopolie in zijn
meestt nadrukkelijke vorm gestalte te geven. Zo'n uitzondering was de sententie
betreffendee soldaat Geerling, die in Brielle in 1725 ter dood werd veroordeeld
voorr het ontvreemden van de aan hem toevertrouwde acht gulden van een
sergeantt en de daaropvolgende desertie in recidive en dienstneming in een
anderr regiment.8 De combinatie van deze drie delicten zou voor de krijgsraad
genoegg aanleiding zijn geweest om de veroordeelde naar de galg te verwijzen.
Dee eis was dan ook, dat de beklaagde volgens de articulbrief zou hangen, maar
dee krijgsraad liet de veroordeelde doodschieten. Zijn lichaam werd in een put
geworpen. .
Eenn klein onderscheid tussen de gehangene wegens desertie en de voor
diefstall of vergelijkbaar ernstig delict met het koord omgebrachte delinquent,
wass er wel. De deserteur bleef "slechts" hangen tot zonsondergang, waarna hij
onderr de galg werd begraven. Voor de voor andere ernstige delicten veroordeeldee misdadigers moest bij de "politycken Rigter" — dat was dus de civiele

66

Ibidem; van harquebus of haakbus: soort vuurwapen.
Van Hasselt, Zevental rechtsgeleerde verhandelingen, 32 § 5.
88
ARA 3.03.07.01 inv. nr. 8, strafdossier Geerling. Zie voor zijn dossier bijlage V van
ditt boek.
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rechterrechter — toestemming worden verkregen om hun lijken aan de burgergalg te
mogenn hangen tot zij door de vogels gegeten en door de lucht verteerd waren.9
Ookk voor soldaat Johann Deichman, 21 jaar, en soldaat Michael
Friedrich,, 24 jaar, van het regiment Baden Baden, garnizoen Gorinchem, zou
dee zon na 17 mei 1750 niet lang meer schijnen. Zij hadden in samenspanning
mett de hierboven genoemde kapitein Thierheim een gevangene, een lid van de
compagniee van kapitein Thierheim dat als getuige moest verdwijnen, uit het
provoosthuiss bevrijd en hem buiten de stad gebracht. Het verschil in opgelegde
doodstraff als het een officier (en adellijk heer) betrof en een soldaat, zoals de
mededaderss soldaat Deichman en Friedrich, werd hier duidelijk gedemonstreerd:: de uitspraak, eveneens op 11 juni 1750 luidde voor beiden: met den
koordee gestraft voor het front van het gehele regiment en dat het lichaam blijft
hangenn tot voer van de vogels; hun goederen verbeurd, en betaling van kosten
enn misen. Op 20 juni 1750 volgde de ongewijzigde approbatie van stadhouder
Willemm IV en op 24 juni 1750 werd het vonnis geëxecuteerd. Een groot aantal
soldatenn had een minder belangrijke rol gespeeld bij dit complot. Deichman en
Friedrichh waren de hoofddaders geweest bij het bevrijden van de gevangene.
Vandaarr de veroordeling tot het koord, in tegenstelling tot de sententies
betreffendee de andere beklaagden; hiervan werden tien man tot de kogel
veroordeeldd en twee tot de gang door de cordons. Van alle ter dood veroordeeldenn werd bij de approbatie de straf veranderd: ook zij moesten een gang
doorr de cordons maken. De sententies betreffende twee korporaals, ook
veroordeeldd tot de kogel wegens plichtsverzuim bij deze geschiedenis, werden
opp 21 juni geapprobeerd met een gelijktijdige radicale wijziging van de straf;
beidenn kregen een volledig pardon.10 Uit deze geschiedenis blijkt dat, wanneer
eenn aantal beklaagden ter dood werd veroordeeld, daaruit niet als vanzelf
volgde,, dat de wijze van executeren voor allen dezelfde zou zijn, terwijl het
tochh een in vereniging gepleegd delict betrof. De mate van schuld — hoofdschuldigee of medeschuldige — kwam niet alleen tot uiting in de verschillende
straffen,, maar ook in de wijze van executie, zoals bij sententie door de
krijgsraadd was uitgesproken.
Ophangingg was een wijze van executeren die, behoudens de uitzonderingg van het optreden van de stokkeknecht, door de scherprechter werd
uitgevoerd.. Niet iedere garnizoensstad was voorzien van een scherprechter,
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Van Hasselt, Zevental rechtsgeleerde verhandelingen, 31, § 4.
ARA 1.01.45.01 inv. nr. 287/1, strafdossiers Deichman, Friedrich c.s.
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zodatt deze soms van buiten moest worden ontboden, zoals we zagen in het
gevall van de beul Johannes Karius, die in februari 1747 een vergeefse tocht
declareerde.111 Een scherprechter schijnt echter niet altijd op stel en sprong ter
beschikkingg te zijn geweest. In 1735 werd onder meer een strenge geseling
geëistt tegen Jacob Feets, een soldaat in het garnizoen van Brielle. Bij het
opnemenn van de stemmen adviseerde de als eerste gevraagde vendrig Jan de
Voss van Steenwijk: een gang door de cordons, "vermits geen scherprechter
alhierr werd gevonden".12 Dit praktische advies werd unaniem gesteund, zodat
dee sententie werd gewezen naar omstandigheden.13
Inn oorlogstijd werden de troepen vergezeld door de provoost-generaal
off zijn luitenant, altijd tezamen met een scherprechter. Hier zien we een
parallell met de in de vroege zeventiende eeuw in functie zijnde gerigts scholt,
diee op dezelfde wijze aan elk vendel was toegevoegd. Provoost-generaal en
beull waren ook toegevoegd als de troepen zich op buitenlandse expeditie
begaven,, zoals in oktober 1703 in Portugal en in 1743 in Westfalen en de
Nederrijn.. Karius werd in zijn functie gesignaleerd bij de troepen van den staat
inn Engeland, Oostende en Mons (Bergen).14 Op het eind van de achttiende
eeuww was nog slechts een handvol garnizoenen van een scherprechter voorzien.
Inn 1793 waren, behalve bij de provoost-generaal, nog slechts scherprechters te
vindenn in de garnizoenssteden Nijmegen, Zutphen, Den Bosch, Leeuwarden,
Groningenn en Bergen op Zoom; wie van hen militair scherprechter waren en
wiee stadsmeester van den zwaarde, die de militaire vonnissen erbij deden, valt
moeilijkk te zeggen.15
Ophangingg had de dood door wurging ten gevolge. Het kraakbeen van de
luchtpijpp werd door de schuiflus van de strop afgeknepen, waarna het enige tijd
duurdee voor het slachtoffer dood was. Pas in de negentiende eeuw werd in
Engelandd begonnen met het aanbrengen van een valluik waarop de te hangen
veroordeeldee werd geplaatst. Daardoor brak de nek van de veroordeelde zodra
dee val abrupt stopte. Bij een veroordeelde met een respectabel lichaamsgewicht
brakk de nek soms reeds zodra hij van de ladder werd geduwd, het moment van

111

Zie hierboven, § III.3.5.3; ARA 3.03.07.04 inv. nr. 3.
Zie hieronder, § V.2.2.
133
ARA 3.03.07.01 inv. nr. 18, strafdossier Jacob Feets.
144
De Witt Huberts, De Beul en z'n werk, 186.
155
De Witt Huberts, De Beul en z'n werk, 186.
122
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dee executie van het doodvonnis. Bij een tengere en magere veroordeelde hielp
dee beul soms een handje door aan diens benen te sjorren. Wanneer wij nu de
afbeeldingenn zien van gehangenen dient daarbij te worden bedacht, dat deze aan
dee strop bungelende lijken pas stil hingen nadat de toeschouwers minuten lang
dee veroordeelde spastisch hadden zien kronkelen. De onsmakelijke vertoning
werdd nog verhevigd wanneer het slachtoffer zich ontlastte, wat veelal gebeurde.
Delicten,, die als hoogst verwerpelijk werden gezien, konden worden
gestraftt met radbraken. Dit was een wel heel wrede straf. Het slachtoffer lag
opp zijn rug in kruisvorm uitgestrekt. De heupen, knieën, voeten, schouders,
ellebogenn en polsen werden gesteund door dwarslatten. Daartussenin moest de
scherprechterr met knots of koevoet de ledematen stukslaan. Wanneer de
sententiee sprak van van onder op werd begonnen met onderbenen en onderarmen.. De negende slag, genadeslag, die op de borstkas werd toegebracht,
beëindigdee deze foltering. Van boven af betekende dat de eerste slag in de
nekwervelss werd toegebracht, waardoor de veroordeelde voorover liggend
aanstondss werd gedood.16 In 1673 werd een dergelijke straf aan de soldaat
Steusell Thiedeman voltrokken.17 Hij had een roofmoord gepleegd op zijn
vierentachtigjarigee hospita, "praetexerende, het zelve gedaan te hebben, om
datzee hem gevangen[e] geen eeten zoude hebben willen geven". Deze misdaad,
nogg wel in oorlogstijd gepleegd, werd overeenkomstig de eis van de advocaat
vann het Land gestraft met "gebracht te worden ter plaatse, daar men alhier
gewoonn is criminele Justitie te doen, en dat aldaar eerst zyn slinkerhand door
denn Scherpregter zal worden afgehouwen; en dat hy voorts levendig van
onderenn af zal worden geradbraakt, de kop afgehouwen, en dezelve kop op een
pen,, mitsgaders het lichaam op een rad gestelt zal worden, met de Knippel daar
bovenn gehangen."18 Hier werd de straf van het radbraken op z'n strengst
voltrokken,, vergezeld van verminking vooraf, en na voltrekking als vergelding
(talio)) gevolgd door het tonen van het moordwapen boven het hoofd van de
veroordeelde.. Mij is geen geval bekend van een militair strafproces in de
achttiendee eeuw, dat op deze wijze zijn einde vond, maar dat wil niet zeggen
datt in de achttiende eeuw zoiets niet heeft plaatsgevonden.
Hett gebeurde natuurlijk wel eens dat veroordeelde militairen hun
gerechtee straf ontliepen door zelfmoord. Daarmee was de rechtsgang, anders

166
177
188

De Witt Huberts, De Beul en z'n werk, 112, 113.
Van Hasselt, Consilia Militaria III, 186, 187.
Van Hasselt, Consilia Militaria III, 187.
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dann tegenwoordig, niet ten einde. Montesquieu schreef daarover: "Les lois sont
furieusess contre eux qui se tuent eux-mêmes; on les fait mourir une seconde
fois,, pour ainsi dire", en ook Hugo de Groot had hierover een afwijzend
oordeel:: Vol recht op zijn leven heeft niemand.19 Zo werd eind 1701 de 36jarigee soldaat Anthonie Imbert in Maastricht wegens hoogverraad ter dood
veroordeeld.. In plaats van enig berouw en leedwezen te hebben en God om
genadee en vergiffenis te bidden, was hij zelfs zo "God vergeten" geweest "zig
zelfss in de Gevangenis op gisteren, op de surprenantste en onbedagste wyze [te]
verhangen".. "Dieshalven hy niet anders als het afgryselykste monster datter op
Aardbodemm is en kan geconsidereerd worden".20 Hiermee gaf de verraste
auditeur,, die in zijn eis en conclusie de krijgsraad niet wilde vervelen met
understatements,understatements, uitdrukking aan zijn verontwaardiging. Gedetailleerd vo
hij,, na eerst zijn gal uitgestort te hebben, dat het lijk op een horde (een mat
vann gevlochten tenen) naar het schavot zou worden gesleept, gevierendeeld, en
tenn slotte aan vier poorten tentoongesteld, het hoofd "buiten de poort
Allemagne",, de vijfde stadspoort. De krijgsraad nam de eis in zijn geheel over
enn vonniste conform.21 Dit justitieel sloopwerk van iemands lichaam was in
militairee kringen evenwel uitzondering.
Evenalss dat in de commune strafrechtspleging het geval was, werd in
dee militaire strafrechtspleging soms ook een dier, wanneer het betrokken was
bijj een delict, ter dood gebracht. In zijn De Judicio Militari wijdt Van Hasselt
eenn paragraaf aan "de zoo genoemde Sententie en straffe over de Dieren". Als
grondslagg voor deze strafrechtspleging voert hij hier Romeins recht aan,
alsmedee de bijbelboeken Leviticus en Exodus.22 Ook in de archieven is een
militairr strafdossier te vinden, waar dit gegeven een rol speelt. De 20-jarige
ruiterr Willem Moens bekende sodomie met de merrie van de kapitein-luitenant
Metelkamp.. Hij bekende ook "dat hij Dronken sijnde op de bus vant wiel
vandee karre daer bij hij op schiltwagt stont geklommen is" enz. De meer
abjectee details bespaar ik de lezer. De merrie had de boosdoener met een straal
urinee overgoten. Het door Moens gepleegde "onnatuijrlijk, horribel, ende
detestabell feijt, strijdende tegens de wetten, ende placaten vanden Lande, ende
specialijkk tegens de ordonnantie op de discipline militair" leverde de volgende

Dee Witt Huberts, De Beul en z'n werk, 98.
Vann Hasselt, DJM/Onderrigt (1762), 175, 176.
Vann Hasselt, DJM/Onderrigt (1762), 175-176.
Vann Hasselt, DJM/Onderrigt (1762), 178-180.
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uitspraakk op: de krijgsraad veroordeelde Moens "op een horde gesleept te
werdenn naer de plaets alwaer dese sententie sal werden geexecuteert, dat hij
aldaerr gecomen sijnde, het voorsz. peert aldaer sal werden doot geschoten,
endee verbrant, dat hij daar nae sal werden gewurgt, ende mede verbrant. (...)
Alduss gedaen, ende gesenten-tieert int Hooft Quartier vant Leger vanden Staet,
(...)) den 24. Junij 1704". B Het staat er zo ongecompliceerd; niettemin moet
well worden bedacht, dat het kadaver van een merrie van bij benadering vijftott zeshonderd kilogram vlees en beenderen, aangevuld met het lijk van de
aanrander,, door middel van een langdurig en vooral walmend autodafe moest
moestt worden gecremeerd.

V.l.3.. Schavotstraffen
Wanneerr militaire delinquenten tot een schavotstraf werden veroordeeld, was
geselingg een veel voorkomende lijfstraf. De gebonden handen van de veroordeeldee werden aan een paal boven zijn hoofd vastgesjord, zodat hij niet kon
vallen.. De slagen werden toegediend met een stok of een bundel bijeengebondenn takken. Wanneer tot een schavotstraf werd besloten, was die ipso facto
onterend.. We zien dan ook dat deze straf gewoonlijk werd gecombineerd met
wegjagenn en verbanning, want de militair was toch onbruikbaar geworden voor
dee dienst. Met dat wegjagen belastte zich ook de scherprechter of diens
assistent.. Zo werd aan een veroordeelde te Groningen, na de schavotstraf "een
voett voor syn gat [een trap onder zijn derrière] gegeven". Daarna werd hij "als
eenn schelm wegh gejaecht ende voorts gebannen".24 Wanneer de stokkeknecht
verzochtt werd deze taak op zich te nemen, leverde deze dienst aan het gerecht
hemm twaalf stuivers op. Wanneer een militair uit zijn compagnie alleen na het
ondergaann van een straf werd weggejaagd, betekende dit niet hetzelfde als
verbanning.. Bij een in een sententie uitgesproken verbanning werd het territoir
mett name genoemd (zoals bijvoorbeeld Holland en West-Friesland, of de
gehelee Republiek inclusief de generaliteitslanden) en gedurende een bepaalde
tijdd of voor altijd tot verboden gebied verklaard. Wegjagen betekende een
onmiddellijkk oneervol ontslag uit de dienst.

233
244

ARA 1.01.45 inv. nrs. 262 map 1704, strafdossier Moens.
De Witt Huberts, De Beul en z'n werk, 183.
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Gecombineerdee straffen kwamen dikwijls voor; daarbij ging het om
geselen,, verbanning en de betaling van de kosten en misen. Ook brandmerken
naa de geseling werd wel toegepast bij militaire strafrechtspleging, hoewel
daarvann heel weinig voorbeelden te vinden zijn. Brandmerken kon op twee
manierenn plaatsvinden, namelijk door het aanbrengen van een speciaal
vervaardigd,, door de stad aangeschaft, ijzeren teken in de vorm van een letter
off iets dergelijks, of door het verhitten van een zwaard, waarmee kruislings de
zojuistt gegeselde rug werd mishandeld. In een van die zeldzame gevallen
waarinn een gewoon soldaat, de grenadier André Dorema, in appèl ging bij de
Hogee Krijgsraad, werd de oorspronkelijke sententie van de krijgsraad te Zwolle
vernietigd,, maar de gevangene werd toch streng gestraft, namelijk met een
stropp om de hals strengelijk gegeseld en daarna gebrandmerkt, vervolgens
levenslangg verbannen uit alle provincies en het ressort van de Generaliteit. De
sententiee van de krijgsraad te Zwolle wordt in het dossier niet aangetroffen,
zodatt we geen vergelijking kunnen maken tussen de oorspronkelijke uitspraak
enn de sententie van de Hoge Krijgsraad. Waarschijnlijk is echter, dat een
doodstraff in eerste aanleg dit hoger beroep heeft veroorzaakt. Hoewel Dorema
wass blijven ontkennen, werd hij verdacht van en uiteindelijk veroordeeld voor
hett beroven en mishandelen op de openbare weg van Hillegonda Nagels. Hij
wass bovendien recidivist, wat ook in de achttiende eeuw zwaar meetelde. In
dezee uitspraak in hoger beroep is verder interessant, dat hier de "naaste straf
diee na de dood volgt" werd gedemonstreerd door de strop om de hals van de
gegeselde.. Deze sententie van de Hoge Krijgsraad van 24 september 1755 werd
doorr gouvernante Anna op 3 oktober ongewijzigd geapprobeerd.25
Wanneerr in een sententie de veroordeelde infaam werd verklaard,
gebeurdee dit eerloos maken zonder enige ceremonie. Nadat hij in de uitspraak
voorr schelm was verklaard werd de veroordeelde weggejaagd. Officieren
werdenn soms met enig verbaal decorum uit hun ambt gezet; dat heette dan op
papierr cassatio cum infamia. Een wegzending had wel altijd voor het front van
dee troep plaats, en was dus de openbare bevestiging van deze eerloosheid.
Openlijkk eerloos werd iemand gemaakt, wanneer de veroordeelde niet slechts
eerlooss werd verklaard, maar wanneer bij de tenuitvoerlegging van de sententie
ookk enige ceremonie tot meerdere beschimping werd gebruikt. Een schavotstraf
onderstreeptee niet alleen de ceremoniële beschimping, maar maakte de gestrafte
militairr ook eerloos. Wanneer iemands naam aan de galg werd geslagen of de
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straff in effigierb werd uitgevoerd, betekende dit eveneens een openbare
ceremoniëlee verklaring van eerloosheid. Bij lang niet elke sententie was sprake
vann eerloosheid. Wel werd iemands reputatie door een veroordeling aangetast.277 Verlies van eer betekende de uitstoting uit de gemeenschap.
Geselingg en brandmerken werden, indien ze tezamen in de sententie
werdenn genoemd, alleen in die volgorde toegediend, zoals bijvoorbeeld ook
werdd vastgelegd in een vonnis van 5 december 1748. Daarin werd een soldaat
doorr burgemeesters en schepenen van Middelburg veroordeeld om op het
schavott door de scherprechter streng, tot bloedens toe, met roeden te worden
gegeseldd en voorts gebrandmerkt te worden met "het brandmerk deser steede".
Dezee uitspraak, geveld door een burgerlijke rechtbank, had, zoals we in een
vorigg hoofdstuk zagen, vrijwel direct een competentiegeschil ten gevolge. n
Inn de burgerlijke strafrechtspleging werd een geseling doorgaans
uitgevoerdd zonder dat in de sententie het aantal slagen werd vastgelegd. De
beull toog echter aan het werk in de wetenschap dat hij op een zeker ogenblik
vann de schout een teken zou ontvangen dat het zo wel genoeg was.29 We
wetenn dat ook bij de militaire strafrechtspleging de commissarissen30 soms
bepaaldenn tot hoe ver de strafoefening mocht gaan. Daarbij was hun in de
sententiee dikwijls de vage aanduiding meegegeven om "ter discretie van
commissarissenn strengelijk" of "zeer strengelijk" de tuchtiging te doen
uitvoeren.. In de door de Hoge Krijgsraad te Den Haag tegen de korporaal
Robertss gewezen sententie, werd wél een aantal slagen genoemd, namelijk vijf,
watt als lijfstraf matig mag worden genoemd. Roberts had een delict op zijn
gewetenn waarvoor menig soldaat een malicieus begrip zou kunnen opbrengen.
Alss korporaal van de Hoofdwacht had hij op 28 februari 1750 na een aan hem
vann burgerzijde gedaan verzoek de kapitein Keith van het regiment Grenadiers
gearresteerd,, die zwaar beschonken overlast veroorzaakte. Er volgde een
woordenwisselingg met de beschonken gearresteerde, waarna de korporaal met
eenn stok dreigde, waarop Keith zei: "Ik ben officier." Toch gaf de korporaal
hemm vier a vijf slagen met een rotting, die hij vergezeld deed gaan van enige
denigrerendee en voor hemzelf later belastende woorden. Daarna leverde hij de

Tnn beeltenis', omdat de veroordeelde voortvluchtig of (door eigen hand) dood was.
Vann Hasselt, Zevental rechtsgeleerde verhandelingen, 37, 38.
Ziee hierboven, § III.3.6.1; vgl. Van der Kemp, Magazijn van Stukken IV, 213-215.
Spierenburg,, Judicial violence, 133, 143.
Dee twee doorgaans jongste officieren van de krijgsraad, zie hierboven, § III.2.6.
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beschonkenee af bij de wacht. Later ontkende de beklaagde geweten te hebben
datt Keith officier was, maar die bewering werd niet ondersteund door
ondervraagdee omstanders. Roberts had onder meer gezegd: "Al was je de
duivell en z'n moer of zelfs de kolonel, dan zou ik nog slaan." De korporaal
werdd infaam verklaard voor het front van het regiment "ter plaatse waar men
gewoonn is in de wapenen te komen", waarmee de paradeplaats is bedoeld.
Aldaarr werd hij door de scherprechter met vijf stokslagen geslagen en daarna
weggejaagdd en eeuwig verbannen uit de Republiek. Ook de kosten en misen
kwamenn voor zijn rekening. Deze sententie werd op 3 april 1750 uitgesproken.311 Het aantal van vijf slagen lijkt, in verband met de vier a vijf aan de
kapiteinn toegebrachte slagen, een vergeldingssymbool te zijn geweest, hoewel
daaroverr in de uitspraak geen aanwijzing te vinden is.
Omm een idee te hebben hoe de militaire schavotstraffen konden uitpakkenn moet men weten hoe streng er gewoonlijk werd gegeseld. Daarover hebben
wee eigenlijk geen gegevens uit de militaire strafdossiers. Het is daarom zinvol
omm te onderzoeken hoe het geselen in de burgerlijke strafrechtspleging door een
scherprechterr werd uitgevoerd. Het was dikwijls dezelfde scherprechter die ook
hett geselen van militairen ter hand nam. Vanuit de praktijk in de burgerlijke
strafrechtsplegingg hebben we enige gegevens die er redelijk betrouwbaar
uitzien.. Een aanvaardbare bron lijkt de achttiende-eeuwse chroniqueur Jacob
Bickerr Raye, die een dagboek bijhield over wat hij opmerkelijk, schokkend of
vermeldenswaardd vond. Men zou zijn dagboek wel een society column avant
lala lettre kunnen noemen, hoewel veel van wat hij schreef het niveau van de
dorpspompp maar net haalde. Executies van vonnissen trokken klaarblijkelijk
zijnn bijzondere aandacht. De schrijver legde daarbij een voorliefde aan de dag
voorr het tellen van het aantal uitgedeelde slagen bij een geseling. Als we hem
mogenn geloven werden in 1740 op één justitiedag elf mannen gegeseld, waarbij
inn totaal 450 slagen werden toegediend. In 1742, vertelt hij in zijn dagboek,
teldee hij maar liefst 823 slagen, verdeeld over drieëntwintig ontblote ruggen.
Weliswaarr ontbreekt elke controle op deze gegevens, maar de aantallen komen
aardigg overeen met wat Bicker Raye twee jaren tevoren schreef, toen een dief
mett 41 slagen werd gestraft. Toen iemand met zestig slagen werd bedacht,
vondd Bicker Raye dit zelf ook nogal heftig; wellicht zat er in dit hoge aantal
eenn collegiaal soort wraakneming verdisconteerd, want de veroordeelde had een
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cipierr in het rasphuis kreupel geschopt.32 Op 24 januari 1767 was Bicker Raye
aanwezigg bij de geseling van een "oppasser in een speelhuys". Ook deze kreeg
zestigg slagen op de blote rug. Bickers belangstelling nam — naar huidige
opvattingenn — nu morbide vormen aan; hij ging naar het rasphuis om voor een
dubbeltjee de rug van de gekastijde oppasser te bekijken en vond dat deze
"alderyselijkst"" was toegetakeld.
Anderss dan in de burgerlijke strafrechtspleging in de achttiende eeuw,
waarr geselvonnissen soms ook binnenskamers werden uitgevoerd, werden de
executiess van militaire sententies altijd in het openbaar gedaan, en wel voor het
frontt van de parade. Als het om een doodstraf ging, moest de executie
geschiedenn op de plaats "waar men gewoon is halsrecht te doen", waar de
veroordeeldee geharquebuseert of door beulshanden ter dood moest worden
gebracht.33 3

V.l.4.. Spitsroeden

Wanneerr de straf op een delict waarop geen infamerende straf was gesteld,
doorr een scherprechter in plaats van door de troep ten uitvoer werd gelegd,
werdd de militair daardoor onbruikbaar voor de dienst, omdat hij door een
scherprechterr was aangeraakt. Met spitsroeden voor een niet al te ernstig
vergrijpp behield men de soldaat voor de compagnie. Van Hasselt gaf in zijn
ConsiliaConsilia Militaria nóg een argument om de scherprechter niet al te gemakkelijk
inn te schakelen bij militaire executies van sententies. Toen een confrater hem
vroegg zijn licht te laten schijnen over de casus van de soldaat "die van zich
heeftt kunnen verkrygen met een jodin vleeschelyk te converseren, en dezelve
tee impraegneren", was hij "van sentiment, met Feltman in zyne aanmerkingen
overover den articulbrief, dat men een soldaat niet ligtelyk door Beuls handen moet
latenn passeren, en waarlyk zulke straffen treffen meer de familie, als den karel,
diee ze ondergaat, want dat is een onnut, die zich daar aan niet veel zal
storen."34 4
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Beyerink en Den Boer, Het dagboek van Jacob Bicker Raye, 1732-1772, naar het
oorspronkelijkoorspronkelijk dagboek medegedeeld, 80, 96, 97.
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Van Hasselt, Onderricht (1776), 160.
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Van Hasselt, Consilia Militaria III, 277.
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Wanneerr de krijgsraad besloten had de lijfstraf niet uit te besteden aan
dee beroepskracht, maar in eigen beheer te doen uitvoeren, greep hij dikwijls
naarr het middel van het spitsroeden lopen. Origineel was zo'n beslissing
allerminst,, als we De Witt Huberts mogen geloven, die vermeldt dat reeds
Tacituss melding maakte van spitsroeden lopen.35 In het geval van een
veroordelingg tot spitsroeden lopen door het gehele garnizoen of door het gehele
regiment,, waren de garnizoensbezetting of de regimentssterkte factoren van
betekenis.. Wanneer bovendien "ter discretie van commissarissen" werd
gevonnist,, wist de veroordeelde nog niet waar hij aan toe was, totdat de straf
aann hem was volvoerd. Ook kon het aantal malen "op en neder", wanneer dat
inn de sententie werd genoemd, sterk uiteenlopen en ten slotte werd ook nogal
eenss van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de strafoefening enige dagen
achtereenn te herhalen, een reprise die bijzonder onaangenaam moet zijn
geweest.. Te worden veroordeeld tot "een dag spitsroeden ter discretie van
commissarissen"" was misschien nog wel door te komen, te oordelen naar de
routinematigee vermelding daarvan.36 Wanneer echter een strenge bestraffing
opp zijn plaats was, zoals bijvoorbeeld wegens diefstal, kon de gecondemneerde
inn naam van de Hooge Overigheyt "twaalf maal heen en twaalf maal weder
doorr het gansche regiment" worden geslagen, zoals dat soldaat Bloemendaal in
17255 overkwam.37 De tamboer Claas Hendrikse trok zijn mes en haalde het
gezichtt van Jan Holsterman open, na door hem geslagen te zijn. Hij werd
veroordeeldd "te loopen twee daegen 6 mael op yder End door tagentigh
spi[t]sgarree en daer meede strengelijk werden geslagen".38 Hendrik van
Serrickk werd veroordeeld wegens desertie en "valsche bedriegery". Het vonnis
heettee verzacht te zijn "uit consideratie dat hem de articulbrief niet voorgelezen
wass en hij nooit eerder bij de compagnie is geweest en door de drank is
vervoert";; toch werd hij drie dagen negen maal heen en negen maal weder door
hett hele garnizoen van Brielle gejaagd, alvorens te worden weggejaagd als
schelm.39 9
Temiddenn van een bonte rij van veroordelingen tot het lopen van
spitsroeden,, streng, minder streng en "wel seer strengelijk" springt de strafzaak
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De Witt Huberts, De Beul en z'n werk, 178.
Zie de hieronder in bijlage IV beschreven verzameling dossiers, passim.
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tegenn de grenadier Andries Cobbe wel bijzonder in het oog.40 Hij was uit
ongenoegenn over een verwijt van drankmisbruik gedeserteerd en in 1790 bij
doorr de stadhouder gewijzigde sententie veroordeeld tot een dag spitsroeden ter
discretiee van commissarissen. In zijn dossier zit een brief van de prins van
Oranjee aan de krijgsraad van het garnizoen van 's-Gravenhage. De Prins beval
omm "Andries Cobbe welke op morgen met spitsroeden staat afgestraft te
worden,, alvorens hem die straffe te doen ondergaan door drie chirurgiens-Majorss van het Garnizoen te doen visiteeren, ten einde te verneemen, of hij de
executiee der spitsroeden ondergaan kan zonder krenking van zijne gezondheid,
zullendee de executie, indien zulks alzoo bevonden word, haare voortgang
hebben;; doch in het teegengestelde geval zullen Wij daarvan terstond rapport
afwagten,, opdat Wij als dan daarop zodanig kunnen disponeeren, als Wij zullen
oordeelenn te behooren". Uit het dossier is verder niet op te maken in hoeverre
dee rechtsgang door dit blijk van bezorgdheid van hogerhand is beïnvloed. De
Prinss maakte in zijn brief melding van een zekere Maria Feyk, maar uit het
dossierr blijkt evenmin wie de betreffende dame geweest is en in welke
verhoudingg ze tot de jonge grenadier heeft gestaan. Ook ontbreekt een attest
overr diens eventuele broze gezondheid.
Hett raadsel van de bijzondere aandacht voor Cobbes' gezondheid en
incasseringsvermogenn wordt niet opgelost door wat Van Hasselt te zeggen heeft
overr het straffen van grenadiers in zijn Zevental rechtsgeleerde verhandelingen.
Daarinn vermeldt hij dat, ingevolge het reglement over de grenadiers van 7 juni
1749,, deze militairen "om derzelver ambitie te meerder aan te kweeken", nooit
mett spitsroeden of cordons moeten worden gestraft. Daarvoor in de plaats
werdenn ze met stokken of floretten geslagen, ten minste, als niet in het vonnis
wass besloten dat ze moesten worden weggejaagd, want dan deed de verminderdee status als gevolg van het spitsroeden lopen er niet meer toe. Aan die regel
werdd in de sententie tegen Cobbe al niet de hand gehouden. Maar, zegt Van
Hasselt,, die straf met stokken of floretten moet "met moderatie en verstand
wordenn toegediend, want een grenadier kan lichtelijk een bloedspuwing
bekomen".411 Moeten we hieruit afleiden, dat de stok- of floretslagen pijnlijker
enn voor de gezondheid nadeliger waren dan spitsgarden (twijgenbossen)? Het
lijktt er wel op. En het klinkt niet eens zo onwaarschijnlijk. Behalve dan, dat
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Van Hasselt, Zevental rechtsgeleerde verhandelingen, 32 § 5; zie ook Recueil van
verscheldeverschelde placaaten IV, nr. 209, resolutie 7 juni 1749.
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inn deze hardere straf niet die voorkeurspositie tot uiting komt die de grenadiers
binnenn het leger was verleend. Is het "met moderatie en verstand" toedienen
vann straf aan grenadiers de basis geweest voor het verontruste schrijven van de
Prins?? We mogen er toch niet van uitgaan, dat grenadiers in het algemeen een
beduidendd zwakkere constitutie hadden dan de rest van het soldatenvolk. Het
ontbrekenn van meer relevant materiaal laat hier geen verdere conclusies toe,
zodatt we met vraagtekens blijven zitten.
Dee hier aangehaalde opdracht aan de krijgsraad van Den Haag voor een
keuringg door drie medici roept wel de vraag op hoe (on)draaglijk spitsroeden
lopenn was. Daarover is vanzelfsprekend geen uitsluitsel te verkrijgen.
Spitsroedenn lopen werd bij de verschillende legeronderdelen op verschillende
wijzenn toegepast. De veroordeelde werd tussen twee rijen militairen geleid door
tweee sergeanten, die het looptempo aangaven. Bij de infanterie gebruikte men
somss twijgenbossen, maar wanneer werd veroordeeld tot een "gang door de
cordons"" gebruikten de in rijen opgestelde soldaten hun geweerriemen, die
cordonss werden genoemd. Artilleristen droogden elkaar af met lonten. Het
paardenvolkk had recht op een afstraffing door ruiters met "stiegriemen",
stijgbeugelriemenn dus.42 De Raad van State had hierover in 1716 zelfs in een
resolutiee vastgelegd, dat dragonders alleen door dragonders mochten worden
gestraftt en niet door dragonders en infanterie gezamenlijk. In 1741 nam de
Raadd van State een resolutie aan waarin stond, dat ruiters die werden
veroordeeldd om door de rijen collega's met stijgbeugelriemen te lopen, alleen
doorr ruiters mochten worden geslagen, en niet door hen en de infanterie
gezamenlijk.. Dit gold op gelijke wijze voor de infanterie. De aanleiding
hiervann was een memorie van de luitenant-generaal der cavalerie Willem
Mauritss graaf van Nassau, inhoudende dat in 1740 in Zwolle een ruiter was
gestraftt "met de Spitsroeden door een gecombineerde Parade van Ruiters en
Soldaaten;Soldaaten; dat het selve strydig is met het oude gebruik, en niet anders kan
verwekkenn dan twist, tweedracht en verbittering onder de Militie".43 De
cavaleristt lijkt het als een onderdeel van zijn status te hebben gezien dat hij niet
anderss dan exclusief door rijen cavaleristen mocht worden gejaagd. Maar is dat
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Geen enkele bron zegt iets over de vraag, of bij het hanteren van de stiegriemen de
gespp in de hand werd gehouden of juist aan het uiteinde, waarmee werd geslagen. Uit
dee vergelijking met de twijgenbossen, de cordons en de lonten kan worden vermoed,
datt de gesp in de hand werd gehouden en alleen met de leren riem werd geslagen.
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dee enige conclusie, die mutatis mutandis voor de andere legeronderdelen ook
heeftt gegolden?
Wanneerr wij proberen ons een beeld te vormen van wat er bij de executiee van zo'n sententie stond te gebeuren, dan zien we een veroordeelde, die
aanstondss door zijn eigen collega's moet worden geslagen. Wanneer het door
hemm bedreven delict geen enkel nadeel voor zijn kameraden heeft gehad, hoeveell belang hebben de kameraden er dan bij om hard toe te slaan? De scherprechter,, in zijn hoedanigheid van beroepskracht, wist de ogen van de schout of
baljuww en schepenen op zich gericht. Hij werd er ook voor betaald en zal derhalvee belang hebben gehecht aan een degelijke uitvoering van de hem opgedragenn taak, ook wanneer hij op het schavot een veroordeelde militair zijn straf
moestt toedienen. Het personeel van het regiment of garnizoen werd ongevraagd
belastt met de executie van een sententie over een delict waarvoor het in een
groott aantal gevallen geen enkele verontwaardiging zal hebben kunnen opbrengen.. In een militair strafproces te Grave is te lezen dat de soldaat Ambrosius
Nojell op 2 februari 1739 bijna unaniem door de krijgsraad werd veroordeeld
tott spitsroeden, en wel omdat hij zich op 6 januari zonder verlof van de
commandantt had geabsenteerd en voorts zonder diens verlof voor een Rooms
priesterr te Bokhoven was gehuwd. De opgelegde straf kwam overeen met wat
hett jongste lid van de krijgsraad, de vaandrig Ravensberg, had geadviseerd:
Nojell moest naar zijn mening worden veroordeeld om een dag ten genoege van
commissarissenn met twee sergeanten op en neer geleid te worden door een
dubbelee gerengeerde parade.44 Ravensberg voegt daaraan toe "dat de adjudant
enn onder-majoor zal worden aangezegd van goede agtinge te geven dat er wel
toegeslagenn zal werden".45 Hier sprak een (wellicht?) zedelijk gekwetste
444

De parade bestond normaliter uit de manschappen die voor de aflossing van alle
wachtpostenn waren benodigd. Dit aantal varieerde met het aantal wachtposten, dus met
dee grootte van de stad of het fort.
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RA Noord-Brabant, 013.01 inv. nr. 67 (notulenboek krijgsraad te Grave). Wat de
feitenn betreft het volgende. De luitenant-kolonel Broekhuysen deed aangifte van het feit
datt Ambrosius Nojel zich op 6 januarii 1739 buiten verlof had geabsenteerd en naar
eigenn zeggen voor een Rooms priester was getrouwd met ene Clara Brants. Nojel had
ditt op 31 januari 1739 bij de informatièn bekend, maar hij ontkende het op 2 februari
voorr de krijgsraad zeggende dat hij zijn eerdere verklaring had afgelegd in de hoop zo
eenn consent-briefje voor het huwelijk te krijgen. Het krijgsraadslid Ravensberg meende
datt Nojel loog en zei dat de soldaat nog steeds met Clara Brants in concubinaat leefde.
Hijj was bovendien van oordeel dat Nojel zo dikwijls als werd vastgesteld dat hij nog
194 4

V.l.4.. SPITSROEDEN

vaandrigg (de feiten in aanmerking genomen leefde de geïncrimineerde soldaat
kennelijkk in concubinaat), die zich een oordeel had gevormd over de manier
waaropp bij de gang door de cordons de delinquent door de militairen kon
wordenn gespaard. Voor de hand liggend is het dan dat bij een "gemengde"
troepp gemakkelijk verwijten aan de "buitenstaanders" over te hard slaan zouden
kunnenn worden gemaakt, hetgeen, zoals de resolutie van 1741 het uitdrukte,
"niett anders kan verwekken dan twist, tweedragt, en verbittering onder de
Militie".. Het bovenstaande is gebaseerd op vermoedens, maar de verklaring
lijktt mij plausibel.
Overr het spitsroeden lopen ontberen we echter spijkerharde gegevens.
Well is op grond van het dossiermateriaal duidelijk, dat in veel meer gevallen
vann de straffende hand van de eigen troep werd gebruik gemaakt dan van een
scherprechter,, ook in die sententies waar dat laatste in het geheel niet vreemd
zouu hebben geleken. Dit sluit aan bij wat Van Hasselt over de spitsroeden
signaleerde,, toen hij schreef dat "de straffe met Spitsroeden onder de Militaire
zeerr gemeen is, en dikwils over kleinigheden in 't werk gesteld werd".46
DaarbijDaarbij kan de klacht worden vermeld die hij uitte naar aanleiding van de
kostenn van zo'n afstraffing. Omdat de commandanten zich daar soms wat al te
gemakkelijkk van bedienden en de minste fout van een soldaat ermee straften,
diendee wel bedacht te worden "dat het een pynlijke en kostbare straffe is, want
iederee hondert garden kost het Land aan de geweldige provoost twee gulden".477 Of het pijnlijke slaat op de gevoelens van de gestrafte militair of de
financiëlee pijn die het Land telkens te lijden had, heeft Van Hasselt in het vage
gelaten;; het causale verband dat hij legt met het woordje "want" wijst op zijn
bezorgdheidd voor de overheidsfinanciën. Maar in het geval van de soldaat die
vleselijkk geconverseerd had met een joods meisje, had Van Hasselt bezwaar
tegenn het te lichtvaardig overgeven aan beulshanden. De beul kwam trouwens
ookk niet gratis langs. Van Hasselt had dus altijd wat te mopperen.
Spitsroedenn lopen was een straf die uitsluitend bij militairen werd
toegepast.. Een Engelse ambassadeur, geaccrediteerd in Zweden, was daar in

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

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

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

V.l.6.. Dwangarbeid; de kruiwagenstraf van 1748 voor deserteurs, ad opera
publica a
Watt de bestraffing van desertie betreft, is de achttiende eeuw ruwweg in twee
ongeveerr gelijke delen te verdelen. In 1748 werd het delict desertie bij het
legerr door een resolutie van de Staten-Generaal op een andere manier dan de
articulbrieff voorschreef strafbaar gesteld. Voortaan werd de doodstraf voor
"desertiee niet in het gezicht van de vijand" vervangen door een andere vorm
vann bestraffing: levenslange dwangarbeid aan de fortificatiën, de zogenaamde
"straffee met de kruiwagen." Deze straf werd in de strafdossiers gewoonlijk
aangeduidd met veroordeeld te worden "ad opera publica" — tot het verrichten
vann werkzaamheden ten dienste van de staat — een benaming die het werkelijke
karakterr ervan enigszins versluierde: dwangarbeid onder zwaar regime. De
termm is afkomstig uit de Romeinse strafpraktijk. Oorspronkelijk een straf voor
Romeinsee misdadigers, was zij mogelijk via Duitsland in de Nederlanden bekendd geworden.63 Deze regeling werd van kracht vanaf oktober 1748. In de
eerstee helft van de achttiende eeuw vigeerden nog de artikelen van de articulbrief. .
Hett is niet moeilijk om te bedenken waarom desertie volgens de
articulbrieff zo zwaar moest worden gestraft. Het disciplinair affront werd nog
eenss verergerd door het pijnlijke feit van het verlies van een geoefende militair.
Inn hoeverre de afschrikkende werking van de doodstraf in dit opzicht sleetse
plekkenn was gaan vertonen onttrekt zich aan onze waarneming. Het kan ook
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zijnn dat de pakkans bij dit delict, waar immers de delinquent reeds op de vlucht
iss voordat de ontdekking van zijn verdwijnen een casus criminalis wordt,
beduidendd geringer is geweest dan bij andere delicten. De Staten-Generaal
warenn in 1748 echter van oordeel, dat het dreigen met — en soms uitvoeren
vann — de doodstraf tot nu toe niet het gewenste resultaat had opgeleverd. Na
hunn gedachten hierover te hebben laten gaan, constateerden zij dat "de desertie
onderr de Trouppes van den Staat, hoe langer hoe meer in zwang gaat, en de
straffee des doods, daar tegens by den Articulbrief gestatueerd, en van tyd tot
tydd geëxecuteerd, bevonden werd niet te voldoen aan het oogmerk, nog te
strekkenn tot een genoegzaam afschrik van andere".64
Dee Staten-Generaal hadden dus "op het hoogwys advis en de consideratienn van zyne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau" besloten dat
voortaann alle ruiters, dragonders, soldaten en ander militair personeel beneden
dee rang van sergeant of wachtmeester (dat is een sergeant bij het paardenvolk),
diee van hun eenheid deserteerden, niet meer de doodstraf zouden krijgen, maar
inn plaats daarvan zouden worden veroordeeld om levenslang aan de benen
geboeidd aan het fortenonder houd te worden gezet. Buiten werktijd moesten ze
geboeidd blijven, overeenkomstig de regels van een betreffend reglement, dat
hiervoorr door de Prins zou worden uitgevaardigd. Artikel 16 van de articulbrieff werd hiermee gewijzigd, echter met dien verstande, dat de doodstraf voor
desertiee zou blijven gelden voor die militairen, die uit een belegerde stad, of
uitt een naar het slagveld marcherend leger deserteerden. Ook deserties, die
gepaardd gingen met een ander ernstig vergrijp, moesten als gekwalificeerde
delictenn met de dood worden gestraft.
Inn de bovenstaande redenering lijkt een stuk onlogica te schuilen:
wanneerr de doodstraf niet afschrikwekkend genoeg was en er hardere
maatregelenn moesten worden genomen om desertie tegen te gaan, dan gold die
noodzaakk om desertie te ontmoedigen in minstens gelijke mate voor desertie uit
eenn belegerde stad, desertie op weg naar het slagveld of een andere "aggraveerende"" vorm van vaandelvlucht. In die gevallen bleef de doodstraf wel bestaan.
Dee onder woorden gebrachte niet genoegzame afschrik is in deze resolutie
aangevoerdd als motief voor het invoeren van de kruiwagenstraf. Men zou
kunnenn opperen, dat het motief voor het handhaven van de doodstraf voor
desertiee uit een belegerde stad of op weg naar het slagveld is geweest, dat in
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diee gevallen een veroordeling tot de kruiwagenstraf niet, of nog niet binnen
afzienbaree tijd, zou kunnen worden ten uitvoer gelegd. Een noodzakelijke
keuzee dus voor het handhaven van de doodstraf. In dit laatste geval kan de
doodstraff ook zijn gehandhaafd als rem op de desertie als gevolg van doodsangstt op het slagveld.
Dee invoering van de kruiwagenstraf wekte bij de Staten-Generaal
wellichtt de verwachting dat, wanneer militairen de ad opera publica gestraften
daadwerkelijkk met kettingen aan de benen geboeid hun zware werk zagen doen,
dee lust tot deserteren zou bekoelen. Of militairen ook een dergelijk schouwspel
tee zien kregen, hing wel af van de omstandigheid of ter plaatse van hun garnizoenn om onderhoud was verzocht.
Hett staat nog te bezien of de stadhouder zelf deze maatregel heeft
bedacht.. Dat de hoogste militair-juridische top vooraf in kennis werd gesteld,
iss waarschijnlijker. De Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden, zo recent
hersteldd in zijn prominente positie, werd betrokken bij de uitvoering van dit
nieuwee beleid en opgedragen alle gouverneurs en commandeurs van dit besluit
tee verwittigen. De beleidsmatige manoeuvreerruimte van de militair-rechterlijke
collegess werd door deze resolutie van de Staten-Generaal tot benauwens toe
ingesnoerd:: de militaire rechters werd bevolen "zig hier na in het vervolg
exactelykk te reguleeren, en dien conform de schuldige by hunne Sententien of
Vonnissenn te condemneeren, zonder eenige dissimulatie, op poene van Onze
hoogstee indignatie".
Eenn klein half jaar later, op 10 april 1749, werden de beloofde
artikelen,, die in het "Ordre en Reglement op de bewaaringe en behandelinge
vann de deserteurs" nader bij wet werden geregeld, alsnog gefourneerd.65
Volgenss het gestelde in de XXI artikelen moesten onder meer in zes grotere
garnizoenenn "vertrekken van bequaame grootte" aan de provoosthuizen worden
toegevoegd,, die de veroordeelden ad opera publica tot verblijf zouden dienen.
Mett een ketting van tweeënhalve voet werden de beide benen van de veroordeeldee geboeid, zowel tijdens het werk als daarbuiten. Verder werden richtlijnenn verstrekt omtrent kleding, voeding, legering, verwarming en verlichting.
Ziekenn moesten apart verpleegd en door medisch personeel bezocht worden.
Hett rantsoen kon dan eventueel woren aangevuld met "soupe of ander voedsel"
alss suppletie op de twee pond brood en voldoende water als dagelijks rantsoen.
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Dee zondagmorgen moest worden besteed aan het onderhoud van het geestelijk
leven.. Weliswaar kon niet worden gerekend op de troostrijke bediening des
Woordss van een academisch gevormde zielenherder — die preekte op dat
ogenblikk voor eigen parochie — maar een ziekentrooster had opdracht om
"eenigee capittelen uit de Heylige Schrift" voor te lezen en een gebed uit te
spreken.. De gevangenen moesten verder door hem "tot den godsdienst aangemaantt en daarinne geoefent werden"; het lekenapostolaat dus ten behoeve van
opgepaktee en veroordeelde deserteurs. De eerst aanwezende ingenieurs ter
plaatsee werden in dit reglement verantwoordelijk gesteld voor de gevangenen
enn hun werkzaamheden. Bovendien werden zij geacht toezicht op de provoost
uitt te oefenen. Bij misdragingen van de gevangenen moest de provoost
daaroverr rapport uitbrengen aan de commanderende officier of gouverneur en
mett diens voorkennis en goedkeuring de schuldige in tegenwoordigheid van de
ingenieurr doen straffen, "welke straffen zullen gedaan werden door de
Stokkeknegts,, die dezelve [de boosdoener] op een Bank, schuyns na omhoog
staande,, zullen binden, en dan met een Bullepees zoo veel slaagen op de billen,
off op de rug geven, als de eerst aanwezende Ingenieur, met kennisse als voren,
zall komen goed te vinden, en hem te ordonneeren".
Dee inhoud van de desbetreffende artikelen in dit Ordre en Reglement
vann 10 april 1749 veroorzaakte de nodige consternatie onder de militaire
ingenieurs.. Het collectief gevoelde ongenoegen werd aan de prins van Oranje
terr kennis gebracht in een rekest, waarin zij hun bezwaren tegen de bewaking
vann veroordeelde deserteurs tot uitdrukking brachten. Het corps ingenieurs, zo
steldenn ze, vreesde aanzienlijk prestigeverlies door het toezicht op en het
kastijdenn van criminelen. Ze verzochten dan ook ootmoedig maar niettemin met
enigee klem van deze taak te worden ontheven.66 De stadhouder liet zijn
ingenieurss echter weten, dat van ontheffing van de zojuist voorgeschreven taakvermeerderingg geen sprake zou kunnen zijn. En daarbij bleef het.67
Inn het laatste artikel, artikel XXI, van dit procedureel Ordre en Reglement van
100 april 1749, over de behandeling van veroordeelden ad opera publica werd
hett eerherstel behandeld van de gevangene, die "by Onze speciale Mitigatie
maarr voor een zeker getal vanjaren is geconfineert". Wanneer de straftijd er
opp zat, moest de vrijgelaten militair terug naar het regiment waaruit hij was
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gedeserteerd,, om zijn nog resterende tijd uit te dienen. Hier deed zich een een
probleemm voor: de straf was eigenlijk infamerend geweest, en de militaire stand
wass "te nobel", om in het leger personen te tolereren die een infamerende straf
haddenn ondergaan, zoals de stadhouder in 1749 in een brief liet weten.68
Daaromm werd de eerloosheid van de detentie met de kruiwagen als tijdelijk
beschouwd,, in tegenstelling tot de absolute en duurzame infamie, die
onverenigbaarr bleef met het dienen als militair. Door een bijzonder ceremonieel
moestt derhalve de ex-gedetineerde in zijn eer worden hersteld. Hij moest
daartoee voor het front van zijn regiment worden gebracht. De commanderende
officierr van het regiment gaf daarop de vaandrig het bevel over te gaan tot het
eerlijkk maken van de soldaat. Dat deed deze dan door het vaandel driemaal
overr het hoofd van de uit de detentie ontslagene te zwaaien en hem een hand
tee geven en hem als eerlijk soldaat te erkennen. De zo van alle blaam gezuiverdee was verplicht om zijn resterende diensttijd vol te maken. Niemand mocht
hemm hierna ooit nog in enig woord of gebaar zijn kruiwagenverleden nadragen.
Dee overtreder van dat verbod "welke hem zulks soude mogen komen te verwyten,, [zal] immediatelyk na dat het zelve door confessie, of wel door twee
getuigenn zal komen te blyken, sonder eenig figuur van proces, voor twee jaaren
geconfineerd,, met een Ketting, in voegen voorschreeve, geboeyt en mede tot
'ss Lands Werk gebruykt werden".69 Door wie deze straf werd uitgedeeld zonderr enige vorm van proces werd er niet bij verteld.

V.2.. De vonnissen van de krijgsraden
V.2.1.. Commune misdrijven
Diefstal,, doodslag, verkrachting en ander misdadig gedrag, het is allemaal te
vindenn in de militaire strafdossiers. De articulbrief was allereerst geschreven
omm de discipline onder de militairen te handhaven, maar het beteugelen van
misdadigg gedrag werd allerminst vergeten en was een van de belangrijkste
oorzakenn voor het opstellen daarvan. Bovendien werden alle plakkaten, keuren
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enn costumen in artikel 81 van de articulbrief ook voor het soldatenvolk van
krachtt verklaard.

V.2.2.. Vermogensdelicten
Eenn goed voorbeeld van zo'n plakkaat is een hier en daar expliciet in de
militairee vonnissen genoemde resolutie van de Staten van Holland en WestFrieslandd van maart 1614, uitgevaardigd uit ongerustheid over "de seer
menichtee van dieveryen die dagelycks zijn gebeurende". In deze resolutie
werdenn straffen in het vooruitzicht gesteld voor de eenvoudige, zowel als voor
dee gekwalificeerde diefstal. Een eenvoudige diefstal zou moeten worden
gestraftt met strenge openbare geseling en brandmerking. De recidivist mocht
rekenenn op een daaraan toegevoegde verbanning uit de provincie. Een diefstal
voorr de derde maal gepleegd betekende voor de hardleerse misdadiger de dood
doorr het koord. Er hoefde in ernstige gevallen echter niet op een recidive te
wordenn gewacht om te besluiten dat de dief zijn leven had verbeurd. Diefstal
mett huisbraak, geweldpleging of veediefstal moest "sonder eenige conniventie
off dissimulatie gestraft ... worden met de koorde of anders swaarder, na
exigentiee van der saaken".70 Artikel 3 van de articulbrief, waarin dieverijen
werdenn genoemd, kon worden geciteerd en toegepast, zonder een verdere
verwijzingg naar de plakkaten. In de articulbrief van 1590 en ook in die van
17055 was veediefstal nog eens expliciet genoemd. De tekst van 1590 stelt in
artikell 23 een veedief gelijk aan een dief, wat volgens artikel 3 de doodstraf
betekende.. In de tekst van 1705 wordt veediefstal gestraft met hangen. Want
all was het Staatse leger in de achttiende eeuw al toegerust met een voor die tijd
indrukwekkendee intendance, soms haperde er wel het een en ander aan de
ravitaillering,711 en dan was bij een lege maag een in de wei lopend stuk vee
eenn temptatie van jewelste.
Naa de honderdvijftig jaar durende strijd tussen de burgerlijke en
militairee autoriteiten over de juridische competentie betreffende het berechten
vann door militairen gepleegde commune delicten bleef diefstal, waar het
militairenn onderling betrof, ongewijzigd een zaak van de krijgsraden, die dan
ookk op dit punt niet werden lastiggevallen. Faber noteerde al in zijn Straf-
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rechtsplegingrechtspleging en criminaliteit 1680-1811 de uitwerking van de zo
verontrustingg gedicteerde resolutie van de Staten van Holland en WestFrieslandd en komt tot de conclusie, dat voor wat de burgers betreft de straffen
doorgaanss lager uitvielen, dan die, waarmee werd gedreigd. Hoe de krijgsraden
dachtenn over diefstal, gekwalificeerd of niet, en of het hier burgers of
militairenn betrof die het slachtoffer werden van dit delict, wordt duidelijk, als
dee strafdossiers hierover worden geraadpleegd. Een drietal door militairen ten
nadelee van hun collega's gepleegde diefstallen levert in de vonnissen bij
onderlingee gelijkenis toch grote verschillen op. Het gaat hier om de vonnissen
betreffendee soldaat Cornelis de Vlaem in 1729, een korporaal in 1733 en
soldaatt Schober in 1734. In 1729 stal Cornelis de Vlaem zeventien gulden en
dertienn stuivers van een collega. Na ontdekking gaf hij het geld terug. Hij werd
doorr de krijgsraad van Brielle veroordeeld om door tachtig man vijf keer op
enn vijf keer neer met spitsroeden te worden geslagen en daarna te worden
weggejaagd.. Dat deze sententie niet werd uitgevoerd, omdat de veroordeelde
dooreenn ernstige breuk (z.g. hernia intestinalis) de volledige tenuitvoerlegging
vann deze uitspraak niet kon verdragen, is een bijzonderheid waarmee door
onbekendheidd met deze aandoening in de sententie geen rekening was gehouden.. Aan zijn commandant werd overgelaten hoe verder te handelen. Verdere
gegevenss ontbreken in het dossier.72
Inn dezelfde stad werd in 1733 een diefstal berecht, begaan door een
korporaall ten nadele van verscheidene barakgenoten. Geëist werd, dat hij
strengg zou worden gegeseld door de scherprechter en zes jaar verbannen. In het
vonniss werd met eenparigheid van stemmen besloten, dat de korporaal voor het
frontt van het garnizoen zou worden gedegradeerd en ten genoege van
commissarissenn door de cordons gejaagd, waarna hij voor altijd verbannen
werd.. Vóór zijn vertrek moest hij vanzelfsprekend de kosten en misen
voldoen.733 Hier werd dus, anders dan in het eerstgenoemde vonnis, de strengheidd van de bestraffing overgelaten aan de commissarissen, waarbij definitieve
omvangg van de straf pas ter plaatse van de executie werd vastgesteld. Theoretischh was het dus mogelijk dat een plotseling opgekomen zware regenbui de
tuchtigingg zou bekorten, wanneer de commissarissen, in hun zorg over het
eigenn welbevinden, daartoe zouden besluiten. Deze veronderstelling zou echter
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alleenn opgaan wanneer niet de volgende dag tot een reprise zou worden besloten.. Deze veronderstelling is echter louter speculatief.
Inn 1734 stal soldaat Schober een gulden uit de zak van een soldaat in
zijnn kwartier. De krijgsraad ging akkoord met de eis van zes maal heen en
weerr spitsroeden door het hele garnizoen en een verbanning voor de tijd van
driee maanden, plus betaling van kosten en misen.74 In de drie voorbeelden van
diefstall ten nadele van collega's valt op dat de krijgsraad bestraffing door de
eigenn troep heeft geprefereerd, ook tegen de eis van de auditeur in, die liever
dee scherprechter aan het werk had gezet. Hoewel het informeren naar het
waaromm van een diefstal lijkt op vragen naar de bekende weg, is natuurlijk hier
enn daar geprobeerd een verontschuldiging aan te voeren. Dat viel niet mee. Het
aanvoerenn van dronkenschap om diefstal en verkoop van een hemd van een
collegaa te rechtvaardigen, klonk bij het verhoor en voor de krijgsraad uiterst
onwaarschijnlijk.. De soldaat Stewart werd voor dit delict door het hele
garnizoenn van Brielle met cordons gestraft ter discretie van commissarissen.75
Uitt de voorbeelden is af te lezen, dat diefstal dus veelvuldig met de militaire
straff van de spitsroeden of stiegriemen werd gestraft, waarna de gestrafte
gewoonlijk,, maar niet altijd, werd weggejaagd. Maar zo nu en dan werd ook
dee scherprechter ingezet om een dief te straffen.
Niett alleen in Brielle, maar ook in Grave werd enkelvoudige diefstal
gewoonlijkk meer of minder streng met spitsroeden gestraft. Daarbij lijkt het er
somss op dat de omstandigheden merkbaar konden meetellen. Twee toch niet
meerr zo jonge soldaten, zesendertig en veertig jaar oud, hadden in 1741 in zeer
beschonkenn staat in de herberg een kruik jenever, twee tinnen kannen en een
stoell gepikt. De volgende dag brachten ze alles weer terug. Alles? De fles zal
well leeg zijn geweest. Voor deze baldadigheid werden de delinquenten gestraft
mett zes maal geleid te worden door tweehonderd man om daarna door de stokkeknechtt te worden weggejaagd.76 In de in Grave met unanimiteit van stemmenn wegens diefstal gewezen sententie over Hendrik Putten werd bij uitzonderingg het aantal door de scherprechter te geven slagen vastgesteld. Soldaat
Puttenn had niet alleen een aantal diefstallen buiten het garnizoen van Grave
begaan,, maar ook een haverzak — ransel, zouden we nu zeggen — van een
kameraadd gestolen. De inhoud, te weten twee hemden en een vrouwenrijglijf,
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hadd hij verkocht voor vijfentwintig stuivers. Dat vrouwenrijglijf zou die
kameraadd ook wel eens gestolen kunnen hebben. Voor deze en buiten het
garnizoenn gepleegde diefstallen werd de veroordeelde soldaat Putten aan de
postpost van de galg gebonden en met zes roeden door de scherprechter streng
gegeseld,, met elke roede tien slagen.77 In de sententie werd geen melding
gemaaktt van het wegjagen van de gestrafte. Wel van de kosten en misen,
waarvoorr hij zoals gebruikelijk werd aangeslagen. Gezien het expliciet eerloze
vann de straf, het aan de galg gebonden zijn en het gestraft worden door een
scherprechter,, is het waarschijnlijk dat het wegjagen toch ook een onderdeel
vann de strafoefening is geweest. De sententie werd gewezen op 18 juli 1749 en
driee dagen daarna uitgesproken en ten uitvoer gelegd. Tegenover deze bestraffingg staat het drie maanden later uitgesproken, iets mildere vonnis wegens een
pogingg tot desertie en de ontkende diefstal van een hemd, "geleend van een
gedeserteerdee kameraad" volgens de veroordeelde Pieter Jansz, die dit hemd
hadd verkocht. Hier geen hardnekkige recidivist, en de diefstal werd in de
sententiee ook niet als bewezen beschouwd, hoewel... Zes maal op en zes maal
neerr door het gehele regiment, twee dagen achtereen. Maar geen verlies van
eerr en geen wegzending. Beide sententies werden uitgesproken in Grave.78 In
dee laatstgenoemde twee strafzaken en veroordelingen is duidelijk herkenbaar
datt de straf zwaarder kon uitvallen naarmate het delict ernstiger werd
gevonden. .
Hett kwam natuurlijk regelmatig voor, dat diefstal tezamen met een
anderr delict werd gepleegd, bijvoorbeeld diefstal met braak. Een diefstal uit
eenn voor de wal liggend schip, waarbij van insluiping sprake was, werd in
Briellee in 1725 bestraft met maar liefst twaalf maal heen en weer spitsroeden
lopenn door het gehele regiment, wegzending en zeven jaar verbanning uit de
provincie.79 9
Inn ernst vergelijkbaar met soldaat Geerlings combinatie van misdrijven
inn 172580 — ontvreemding, desertie en dienst nemen in een ander regiment
—— waarop de dood door de kogel volgde, is de vijftig jaar later gepleegde
diefstall in Utrecht ten nadele van drie kameraden, gevolgd door het verlaten
vann de wachtpost en desertie. Aan de diefstal van een bonte zakdoek, een
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blauw-bontee zakdoek en twee zijden dassen bezondigde zich de reeds bejaarde
eenenvijftigjarigee ruiter Neumann, waarna hij zich tijdens het wachtlopen uit
dee voeten maakte, maar later werd gearresteerd. Hij werd veroordeeld tot de
kruiwagenstraf.. Met de approbatie kwam ook de wijziging van de straf binnen;
eenn dag "met stiegriemen" ter discretie van commissarissen te worden geslagen
enn als schelm weggejaagd. De oorspronkelijke uitspraak was te verwachten na
dee stringente resolutie van de Staten-Generaal ten aanzien van desertie, maar
dee herziening van de straf vergt toch wel een en ander aan begrip voor het
inflatoiree gevoel van deernis jegens de schuldige. Dat desertie werd vergoelijkt
wistenn we al, maar hier was toch wel iets meer aan de hand. En het eventueel
aangevoerdee argument om de weggelopen ruiter te bewaren voor de dienst ging
ookk niet op, nu hij smadelijk werd weggejaagd.81 Het is echter niet onmogelijk,, hoewel onbewijsbaar, dat misschien de geringe waarde van de buit en de
leeftijdd van de ruiter tot deze verzachting van het vonnis aanleiding heeft
gegeven.. Dat laat echter het feit onverlet, dat diefstal, weglopen van de
wachtpostt en desertie in eerste instantie werd afgedaan alsof het alleen om
desertiee ging, en vervolgens maakte de "gratie voor de rigueur van justitie" de
uitkomstt nog discutabeler. Ook de korporaal Lambregs viel een begenadiging
tenn deel die, gezien het delict diefstal met desertie, opvallend is. Hij deserteerdee met het hem gegeven menagegeld van drie gulden en acht stuivers, waarmee
hijj voor de chambree moest fourageren. (De "Klagte" van zijn commandant
spreektt van drie gulden en zeventien stuivers.) Na veertien dagen keerde hij
berouwvoll terug, naar we moeten aannemen zonder een cent op zak. Zoals te
voorzienn was werd het een veroordeling tot de straf met de kruiwagen en
evenzeerr naar verwachting werd die straf gewijzigd. Lambregs werd slechts gedegradeerdd tot soldaat, totdat zijn conduite er weer goed uitzag, en moest acht
dagenn op water en brood in het provoosthuis doorbrengen.82 Wanneer het op
spitsroedenn zou zijn uitgelopen hadden zijn maatjes reden gehad bij het slaan
eenss flink uit te halen als vergelding voor het meegenomen menagegeld.
Voorr de Hoge Krijgsraad diende op 21 augustus 1702 het slot van de
zaakk tegen Hans Herman Oldenberendt, een zesentwintigjarige ruiter uit
Lippe.833 Hij had buiten pijn van banden van ijzer bekend des nachts een
tentpenn van de tent van een ruiter en soetelaar te hebben losgemaakt en daaruit

11
22
33

ARA 1.13.16 iv. nr. 20A, strafdossier Neumann.
ARA 1.13.16 inv. nr. 20A. strafdossier Lambregs.
ARA 1.01.45 inv. nr. 262, map 1702, strafdossier Oldenberendt.
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eenn kistje met soetelaarswaren, achtentwintig gulden en kleding van diens
vrouw,, een medesoetelaarster, te hebben gestolen. Ook diefstal met (in)braak
dus.. De krijgsraad veroordeelde hem om "voor 't front vant voorsz. Regiment
(...)) (naedat hij door den scherprechter van sijne wapenen ende montuire sal
sijnn gedevaliseert) met roeden strengelijk gegeesselt te werden, bandt hem voor
altooss uijtte Leegers van Staat der Vereenigde Nederlanden", en betaling van
kostenn en misen. Hier werd dus het "weggejaagd" vervangen door het van
gelijkee strekking zijnde "uit het leger verbannen". Waar de veroordeelde daarna
heengingg was zijn zaak, als hij zich maar niet meer ophield in de legertros. De
sententiee werd geveld in het hoofdkwartier te Achelen. In de marge stond:
"approbatie";; die werd in 1702 door de opperbevelhebber te velde verleend;
hett jaar daarna werd door de Staten-Generaal het verlenen van approbatie
verboden,, omdat ze deze procedure in strijd vonden met de oude gebruiken (en
tee veel herinnerend aan Willem III).
Inn 1735 demonstreerde soldaat Feets in Brielle vergeefs zijn spitsvondigheid,, toen hij onder de beschuldiging van diefstal met braak probeerde uit
tee komen. De buit was indrukwekkend genoeg geweest: een bloedkoralen
kettingg met gouden slot en een zilveren gesp. De beklaagde ontkende
aanvankelijkk huisbraak, omdat hij door de openstaande achterdeur naar binnen
wass gegaan. Ook het kistje waarin de kostbaarheden waren aangetroffen, stond
open.. Juridisch zou het verweer op zijn plaats zijn geweest: hier was geen
sprakee van braak maar van insluiping. Later bekende hij volledig. De
krijgsraadd ging dan ook in zijn motivering van de sententie niet verder in op
diee aanvankelijke ontkenning en achtte het delict in strijd met artikel 3 van de
articulbrieff en met andere plakkaten en ordonnantien. De gedetineerde moest
volgenss de eis van de auditeur-militair door de scherprechter met roeden
strengelijkk gegeseld en voor drie jaar verbannen worden uit alle districten van
dee generaliteit. Omdat echter geen scherprechter voorhanden was werd het
vonniss anders dan de eis. Feets moest een gang door de cordons maken, zo
dikwijlss als de commissarissen nodig achtten, om daarna te worden weggejaagd
alss schelm, met drie jaar verbanning uit de generaliteit. Ook moesten de kosten
enn misen door de veroordeelde worden betaald.84
Inn een sententie van de Hoge Krijgsraad van december 1751 is bij wijze
vann uitzondering sprake van een veroordeling tot de kruiwagenstraf wegens

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

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

888

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

900
911

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

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

ARAA 1,01.45 inv. nr. 287/1, strafdossier C. van de Snoek.
Ziee hierboven, § IV.2.10.
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swaerdee gedood" zou worden en zo luidde ook de door de Hoge Krijgsraad
"mett pluralityt van stemmen" gewezen sententie. Eén lid van de krijgsraad te
veldee had liever een andere dan de doodstraf opgelegd gezien.94 Het door
Brinkmann begane delict kan zijn veroorzaakt door een ernstige ruzie.
Geïrriteerdheidd werd de dertigjarige soldaat Daniel Siderband uit
Schotlandd fataal. Hij zou zijn vaderland nooit meer terugzien. Tijdens een
commando-opdrachtt in 1705 werd brood en kaas uitgedeeld. Daarbij gebeurde
iets,, wat van alle tijden en van alle legers is: de portie van een afwezige soldaat
werdd door Daniel begeerd en hij vroeg ernaar. De voedsel uitdelende korporaal
reageerdee nogal bruusk: "Zwijg," sprak hij, "of ik schiet je voor de kop",
waarbijj hij echter geen wapen in de hand hield. De hongerige Schot greep naar
zijnn snaphaan en dreigde daarmee; het wapen ging af en doodde de korporaal.
Voorr deze onvoorzichtige en ongelukkig afgelopen daad werd de beklaagde
veroordeeldd om voor het front van het regiment te worden gebracht; daar werd
zijnn hand afgekapt, waarna hij werd opgehangen.95 In hetzelfde jaar werd
doorr dezelfde krijgsraad te velde een manslag berecht, die evenals de door
Siderbandd gepleegde doodslag, dood door schuld mocht worden genoemd.
Maarr hier wist ook de krijgsraad het verschil in omstandigheden en hoedanigheidd in de sententie tot uitdrukking te brengen. Het gebeurde op 21 augustus
17055 dat Pieter Wolff, een soldaat, zijn snaphaan in gereedheid bracht om met
dee andere soldaten van zijn eenheid in slagorde te worden opgesteld. Bij het
sluitenn van de pan96 sprong de haan los, het schot ging af, waardoor de vrouw
vann de capitain des Armes97 zodanig gewond werd, dat zij daaraan overleed.
Inn de sententie kwam tot uitdrukking dat een dergelijk ongeluk in een leger te
veldee weliswaar te betreuren, maar niet altijd te vermijden is. De ongelukkige

944

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

ARAA 1.01.45.01 inv. nr. 262 map 1705, strafdossier Wolff.
RAA Noord-Brabant, 013.01 inv. nr. 68, strafdossier Holwitz.
11
ARA 1.13.16 inv. nr. 20B, strafdossier Muller.
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V.2.4.. Geweldpleging
Samenhangendd met herbergbezoek komt ook de geweldpleging tussen militairen
diee niet tot doodslag leidde aan de orde. Ruzie maken en vechten was niet iets
watt uitsluitend door militairen werd beoefend. Ook burgers hadden er soms een
handjee van om elkaar aan te vliegen, getuige de ruime hoeveelheid strafdossiers
betrekkingg hebbend op niet-militaire inwoners van de Republiek.101 Dit delict
kann dus zonder bezwaar als een commuun delict worden beschouwd. In artikel
333 van de articulbrief van 1590 was al vastgelegd: "De geene die yemant sal
slaenn mettet Sweerd in de Scheyde, met een stock, steen ofte andersins dat het
bloett daer na volgt, sal sijn hant verliesen". Deze straf werd in de articulbrief
vann 1705 veranderd in; "sal aen den lyve gestraft werden". Een vuistslag of
soufflett werd in artikel 34 van de articulbrief van 1705 afgerekend met
spitsroeden,, "blyvende voorts de Placaten ten aensien van alle Militaire
Persoonenn op de Krackelen en Duellen geèmaneert, in haer geheel". Vóór 1705
moestt de dader volgens de articulbrief in het bijzijn van de compagnie eenzelfdee klap incasseren van het slachtoffer, en daarna werd hij gedevaliseerd en
weggejaagd. .
Inn het algemeen viel wangedrag, wanneer een twist tussen militairen
werdd beslecht, onder de rubriek "Duellen en Krakeelen", waarvoor Willem III
inn 1684 een apart plakkaat had uitgevaardigd.102 Het plakkaat van 1684 was
veell meer een noodzakelijk gevoelde verfijning en aanvulling op de strafbaarstellingg van gewelddadig gedrag en het beteugelen van de lust tot duelleren. Er
werdd onderscheid gemaakt tussen ruzie met beledigende woorden of handtastelijkheden,, die moesten worden gestraft met gevangenis, verbanning, een geldboetee of een lijfstraf. Scheldwoorden als schelm, fielt of leugenaar moesten
wordenn goedgemaakt met op de knieën vergiffenis vragen, na enige maanden
gevangenisstraf.. Officieren zouden tijdens de gevangenschap hun gage verliezen.. Slaan met vlakke hand of vuist werd gestraft met een jaar gevangenis en
dee dader moest zich door het slachtoffer op dezelfde wijze een slag laten geven.. In plaats daarvan kon de dader ontslagen worden, en indien het een officierr betrof, verviel zijn commissie als officier. Duelleren werd met doodstraf
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bedreigd.. Dat gold zowel voor de daders als voor de secondanten en getuigen
enn ongeacht of er doden of gewonden waren gevallen. Ook werden alle goederenn van de schuldigen geconfisqueerd. Een getuige van een duel was verplicht
daarvann aangifte te doen op straffe van zelf als dader veroordeeld te worden.
Verminderenn of kwijtschelden van de in deze ordonnantie voorgeschreven straffenn was verboden, teneinde de beledigde partij het uitzicht op satisfactie niet
tee ontnemen. Een dode als gevolg van een duel moest ter beoordeling van de
rechterrechter enige tijd aan de galg worden gehangen. De dader wachtte onverbiddelijkk de doodstraf. Van hem, zowel als van zijn slachtoffer, moesten alle goederenn worden geconfisqueerd. Uitwijken naar het buitenland om een duel uit te
vechtenn werd gestraft alsof het gevecht binnen de Republiek had plaatsgevonden. .
Eenn strafdossier, waarin de in dit plakkaat genoemde straffen te
herkennenn zijn, bevindt zich in de verzameling strafdossiers van de Hoge
Krijgsraad.. Het gebeurde in 1700 dat de luitenant Van der Borchen, komend
uitt de kroeg, zijn voormalige kapitein Steenhouwer uitnodigde voor een glas
wijn.. Deze weigerde, waarop de luitenant de weigerachtige Steenhouwer op het
hoofdd sloeg met een stok. Deze abnormale handelwijze is natuurlijk het gevolg
vann drank geweest. Steenhouwer trok zijn degen, Van der Borchen eveneens,
dee laatste verwondde zijn opponent. Door de Hoge Krijgsraad werd de
luitenantt veroordeeld om voor deze krijgsraad te verschijnen, een stok van tafel
tee nemen (die werd daar alvast neergelegd), en die de kapitein aan te bieden;
daarbijj moest hij verklaren gereed te zijn om op gelijke wijze een klap met de
stokk te ontvangen, en zijn excuses aanbieden. Vervolgens werd luitenant Van
derr Borchen veroordeeld tot het betalen van de kosten en misen. Approbatie
zouu worden aangevraagd bij de veldmaarschalk prins van Nassau Saarbrücken.
Omdatt de uitvoering van het vonnis niet in het strafdossier werd vermeld, is
hett niet mogelijk te weten te komen of de kapitein daadwerkelijk de stok heeft
gehanteerdd om zijn gram te halen.103 In de marge werd wel aangetekend, dat
approbatiee van het vonnis was verkregen. Dat, zoals gezegd, het plakkaat tegen
duellenn en krakelen hierin wel herkenbaar is, wil nog niet zeggen dat daaraan
tenn volle werd voldaan. Daar lijkt het eigenlijk niet op. In aanmerking nemend
datt de tekst van artikel IV van dit plakkaat expliciet "remissie of moderatie van
dee krachtens deze ordonnantie gewezen vonnissen" verbiedt, wordt in het
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vonniss niet gesproken van twee jaar gevangenisstraf voor het slaan met de stok.
Evenminn werd het trekken van de degen door beide officieren en het uitvechten
vann het duel volgens artikel VIII van dit plakkaat vergolden met twee
doodvonnissenn "zonder genade" en confiscatie van alle goederen. Wat het
laatstee betreft mag men aannemen dat het spontaan trekken van de zijdgeweren
(degens)) nog werd beschouwd als een uit woede ontstane vechtpartij; van een
duell zou dan sprake zijn, wanneer er secondanten, getuigen en een uitdaging
tott het tweegevecht aan te pas kwamen, waarbij volgens artikel VIII uit deze
ordonnantiee de doodstraf voor alle deelnemers moest worden uitgesproken.
Dezee veronderstelling vindt steun in het feit dat we in een ander vonnis lezen,
datt een luitenant Hitzakker in 1711 door de Hoge Krijgsraad wegens "injuriën"
(verwondingen)) bij een tweegevecht werd veroordeeld tot schadeloosstelling en
"volgenss het plakkaat tegen duellen" werd geschorst uit zijn functie voor de tijd
vann zes maanden en zolang bij de provoost moest verblijven tot alles was betaald.1044 Van zijn opponent werd niet gerept. Dit vonnis is wel overeenkomstigg het gestelde in artikel II van dit plakkaat. Het is echter ook mogelijk dat
eenn krijgsraad, geconfronteerd met een gewapend treffen, bij het vaststellen van
dee strafmaat afweek van de wettelijke voorschriften.
Veell door drank veroorzaakte ruzies liepen uit op vechtpartijen. De man die
alss eerste met zijn wapen de ander verwondde, liep kans om als schuldige te
wordenn aangeklaagd. Van de naleving van de zo keurig opgestelde regeling,
volgenss welke getuigen van ruzies en vechtpartijen zich onverwijld naar de
justitiee moesten reppen om daarvan aangifte te doen, is niets te vinden. Zo
werdd de soldaat Matthijs Pieters in de herberg waarin hij zijn kwartier had, bij
eenn ruzie uitgescholden. Nadat de vechtenden door omstanders gescheiden
waren,, werd het gevecht buiten in een duel voortgezet, waarbij Pieters zijn
opponentt in het been stak. De auditeur eiste de doodstraf of een zodanige
anderee straf als de krijgsraad beliefde op te leggen. In de sententie werd
volstaann met het routine-recept en Pieters werd veroordeeld om door de cordonss van het gehele garnizoen ter discretie van commissarissen te worden
gejaagd,, twee achtereenvolgende dagen. Daarna werd hij na betaling van kosten
enn misen weggejaagd.105 Van degene die had gescholden geen spoor.
Evenminn van de getuigen-kroegklanten, die zich dus niet allemaal braaf bij het
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gerechtt hebben staan te verdringen om hun getuigenis te doen registreren, zoals
wass voorgeschreven. Ook in een identieke zaak in 1770, waar alleen door een
klarinettistt het zijdgeweer getrokken was, zonder dat daarmee schade was
aangericht,, werd eenzelfde straf geëist. Ook hier ontzegde de krijgsraad met
meerderheidd van stemmen de auditeur-militair "zynen eisch" en vond hij een
bestraffingg met spitsroeden wel voldoende.106
Drankgebruikk bleef niet beperkt tot het nuttigen van zoopjes in de
kroeg.. In 1735 veroordeelde de krijgsraad van Den Briel een korporaal en een
soldaatt tot een reprimande plus respectievelijk vier en acht dagen in het provoosthuis.. Er was ruzie ontstaan tijdens het kaartspel in het onderkomen van
dee hoofdwacht, de zogenoemde kortegaard.107 Daarbij had soldaat Hermani
mett zijn bajonet gedreigd en was het tot een mishandeling gekomen. Ook hier
wass jenevergebruik oorzaak van de gewelddadigheid, en nog wel op wacht.108
Geweldplegingg jegens de burgerij kwam ook voor. Soldaat Verburgt
misdroegg zich in 1741 bij bakker Berents in Grave,"seggende tegens Maria
Berentss daar is een seste halft, waar op sij gerepliceert hebbende dat het nog
eenn stuyver meer was". Waarop Verburgt haar voor een canaille uitschold en
mett het plat van zijn sabel twee slagen gaf. Daarna gaf hij nog een houw op
dee rechter arm van Antoinette Berents, huisvrouw van blikslager Ignolland.
Publiekk geweld dus. De auditeur vorderde straf in goede justitie en naar
exigentiee van zaken. De krijgsraad besloot eenparig dat het geconfesseerde
moestt worden gestraft door de beklaagde zes maal op en neer door driehonderd
mann met spitsgarden te leiden en door de stokkeknegt te laten wegjagen; met
betalingg van de kosten.109
Somss wordt de nieuwsgierigheid wel erg geprikkeld bij het lezen van een
strafdossierr en is het jammer dat het hele verhaal niet in extenso in de
processen-verbaall te vinden is. Het blijft dus bij gissen naar de reden van een
uitzonderlijkk milde straf. Soldaat Hendrik Schekket passeerde de plaats waar
tussenn Engelse, Hannoverse en Hollandse soldaten rumoer was ontstaan.
DaarbijDaarbij is het wel zeker dat dit rumoer niet uitsluitend met de mond is
gemaakt,, maar dat daar een flinke robber werd gevochten. Schekket nam, zijn
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226 6

v.2.4.. GEWELDPLEGING

wandelingg onderbrekend, met andere vechtersbazen een van de Hannoveranen
onderr handen op een manier "of ze [Schekket en zijn makkers] hem wilde
vermoorden",, zoals het dossier deze strafoefening aangeeft. Uit het verhoor
blijktt dit ingrijpen echter een wraakoefening van de beklaagde Schekket te zijn
geweestt voor eerder aan hem gepleegd Hannoveriaans geweld. De straf voor
Schekketss daad was uitzonderlijk mild, om niet te zeggen onbegrijpelijk laag:
mett een veroordeling tot vier dagen arrest bij de provoost werd op 21 februari
17477 de zaak afgedaan!110
Dee in het oorlogsjaar 1711 wegens "injuriën" toegebracht tijdens een
duell veroordeelde luitenant Hitzakker moest, zoals al vermeld, het slachtoffer
schadelooss stellen volgens het plakkaat over duelleren en werd zes maanden
zonderr gage bij de provoost-generaal in arrest gesteld. Ook hier gold, dat
delinquerendee officieren heel dikwijls financieel werden aangesproken en met
eenn soms langdurige detentie werden gecorrigeerd. Of, zoals Van Hasselt het
plastischh uitdrukte: officieren boeten met geld, soldaten met hun rug.111 Uit
dee bovengenoemde sententies is gemakkelijk af te leiden, dat het plakkaat over
duellenn en krakelen niet volgens de letter werd toegepast,

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

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

V.2.7.. Militaire delicten
Burgerss konden in veel opzichten gaan en staan waar ze wilden, in tegenstelling
tott hun militaire stadgenoten, voor wie beperkingen golden waaraan de burgerij
helemaall geen boodschap had. Vooral het dagelijks leven van lagere militairen
wass onderhevig aan veel meer beperkingen dan dat van een burger. Alleen al
hett gebod tot gehoorzaamheid aan elke militaire superieur en de onderworpenheidd als ziel van de militaire tucht, zoals die in verscheidene artikelen en
reglementenn herkenbaar was gemaakt, beperkte de bewegings- en handelingsvrijheidd van militair personeel niet onaanzienlijk. Aan deze beperkingen waren
reedss de Romeinse soldaten, ook in tegenstelling tot de Romeinse burgerij,
onderworpen:: "Der Kreis der nach Kriegsrecht strafbaren Delicte deckt sich

1200
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allerdingss zum Theil mit den Staatsverbrechen überhaupt, und Meuterei fallt
gleichmassigg unter beide Systeme, aber der Ungehorsam gegen den magistratischenn Befehl den das Strafrecht nicht unter die Verbrechen stellt, steht im
Kriegsrechtt in der ersten Reihe derselben."122 Elke geregelde legermacht
heeftt zich gedwongen gezien op dezelfde wijze tegen ongehoorzaamheid van
hett militaire personeel op te treden.
Dee subalterne krijgsraden hielden zich voornamelijk bezig met het
lageree personeel inclusief de subalterne officieren. De indruk dat de Hoge
Krijgsraadd officieren die daar terechtstonden, soms leek te sauveren is niet te
herkennenn in de oorspronkelijke sententie in de strafzaak voor de Hoge
Krijgsraadd tegen kapitein Adam van Eyck, die in april 1747 in Sluis, ZeeuwsVlaanderen,, in garnizoen lag. De stad werd door Franse troepen belegerd.
Toenn een aanval werd ingezet, vluchtte de kapitein voor zijn wegrennende
troepenn uit. Het duurde nog tot 22 juli 1750 voordat de beklaagde schuldig
werdd bevonden aan lafheid voor de vijand en "verregaande gereïtereerde
lacheteiten",, zeg maar herhaalde nalatigheid en verzuim.123 Men hoeft er de
articulbrieff niet op na te slaan om te weten dat lafheid voor de vijand in
oorlogssituatiess slechts op één wijze behoort te worden gestraft. De Hoge
Krijgsraadd deed uitspraak nadat na "pijn en banden van ijzer" een bekentenis
werdd verkregen, een zeldzame opmerking in de gevonden vonnisprotocollen
betreffendee officieren, wat er dus op wijst dat de beklaagde het delict eerst
hardnekkigg ontkende. De beklaagde zou worden gecasseerd, voor het front van
dee troep zou zijn degen worden gebroken, hij zou met het zwaard ter dood
wordenn gebracht en zijn goederen werden verbeurd verklaard. De approbatie
kwam,, mede door het overlijden van de stadhouder, pas zestien maanden later,
ondertekendd door gouvernante Anna, die de straf op 18 november 1751
wijzigde.. Het ontslag uit de dienst werd gehandhaafd en de veroordeelde werd
inhabill verklaard het land nog ooit te dienen. De rest van de straf werd
kwijtgescholden.. Weliswaar had de kapitein nogal langdurig gevangen gezeten
—— de strafw ijzig ing werd gepronuncieerd op 23 november 1751 — maar hij
liett er het leven niet bij, hetgeen in het licht van het gepleegde misdrijf een
opluchtingg moet zijn geweest. Hierbij moet nadrukkelijk worden aangetekend,
datt dezelfde Hoge Krijgsraad die de beklaagde tot de doodstraf veroordeelde,

Mommsen,, Römisches Strafrecht, Erstes Buch, Dritter Abschnitt, 30.
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dee adviserende instantie is geweest waartoe de regentesse zich had gewend toen
dee approbatie moest worden verleend.

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

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

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

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

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

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

Dee "auditeur-militair des Guarnisoens van Stad en Castele van Namen"
Boomhouerr heeft in 1731 aan de desertie een complete verhandeling gewijd,
MilesMiles Desertor, met noodige aanmerkingen en rechtsgronden verklaart en
opgeheldertopgeheldert tot dienst der militairen. Op de titelpagina van dit boek prijkt
alleenn zijn naam als auteur, maar uit de daaraan toegevoegde letters J.U.D.
blijktt ook dat hij een gepromoveerd jurist was: doctor in beide rechten. Zijn
juridischee gedrevenheid komt hieronder nog ter sprake in de paragraaf "Poging"" (§ V.2.14). In zijn boek over desertie introduceert hij een onderscheid
tussenn de diverse soorten desertie met begrippen waaraan de ontwerpers van
dee articulbrief niet met zoveel woorden zijn toegekomen, In de negen artikelen
vann de articulbrief die over desertie handelen, onderscheidt hij vier soorten
deserteurs.. Als eerste noemt Boomhouer de "Desertor of Verlooper". Daaronderr verstaat hij de militair die zich zonder verlof van zijn onderdeel heeft
verwijderd,, inclusief de deserteur die zich bij een ander vendel heeft gemeld.
Boomhouerr proponeert een straf "aan Lyf of Leven". De "Emansor of
Uytblyver",, iemand dus die na genoten verlof wegblijft, wordt eveneens als
deserteurr aangemerkt. Voor de emansor proponeert Boomhouer een straf "aan
Lyff en Leven". De "Transfuga, of Overloper tot den Vyand", als derde soort
genoemd,, verdient in zijn ogen slechts de dood aan de galg, wanneer hij wordt
gepakt.. Na zijn vlucht behoort zijn naam aan de galg te worden gespijkerd. Bij
dee "Profugus, of Veld-Vluchtige" ten slotte wil hij degene die marcherend ten
oorlogg zijn vendel zonder dringende oorzaak en zonder zijn commanderende
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officierr daarvan in kennis gesteld te hebben verlaat, gestraft zien "aan lyf of
leeven".. Maar voor de veldvluchtige tijdens een slag of stormloop neemt hij
zonderr meer de sanctie uit de articulbrief over: hij mag vrij door iedereen
wordenn doodgeslagen, en als hij ontkomt zal hij tot schelm verklaard en bij
arrestatiee zonder genade aan het leven worden gestraft. De rubricering van
deserteurss naar hun soort en bedoeling in het begin van het boek verheelt niet
datt Boomhouer weliswaar veel heeft medegedeeld over militair-strafrechtelijke
praktijkenn ten aanzien van desertie in het buitenland, maar eigenlijk weinig
heeftt toegevoegd aan een ontwikkeling in het denken over militaire rechtspraktijk.. De netto-waarde van zijn boek is het voorstel, vervat in het onderscheiden
vann vier categorieën deserteurs, om niet in elk desertiegeval aan de rechters
slechtss de doodstraf als sanctie beschikbaar te stellen. Maar hier had de praktijk
vann 1731 deze theorie in sommige — maar lang niet in alle! — gevallen
ingehaald. .
Dee tijdens de Spaanse Successieoorlog bij het leger te velde gepleegde deserties
werdenn in hoofdzaak door de Hoge Krijgsraad berecht. Uit de daarvan bewaardee strafdossiers kunnen we gewaarworden op welke manier in oorlogstijd
desertiess werden afgehandeld. De Hoge Krijgsraad, als Krijgsraad te velde
bijeenn op uiteenliggende geografische locaties — waarmee de mobiliteit van de
oorlogsvoeringg in die dagen aardig werd geïllustreerd — demonstreerde een
grotee eenvormigheid van de sententies wegens desertie. De bewezen desertie,
omm welke reden dan ook begaan en geconfesseerd, werd gewoonlijk "Uytten
naamm ende van wegen de Hoogh Mogende Heeren Staten Generaal der
Vereenigdee Nederlanden" gestraft met de dood.157
Dezee strikte toepassing van de articulbrief werd door de garnizoenskrijgsradenn buiten oorlogstijd niet altijd gevolgd. De subalterne
krijgsradenn straften desertie maar zelden met de dood. Het kan zijn dat het
oorlogsgevaar,, uitlopend op gedwongen deelname aan de in de Zuidelijke
Nederlandenn woedende Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), debet is
geweestt aan de strengheid van de garnizoenskrijgsraad in de grensstad Grave
inn de jaren veertig. Bij een krijgsraad te Grave, gehouden op 20 juni 1741,
beschuldigdee de auditeur-militair de soldaat Geurt van Asten ervan dat hij,
nadatt hij voor de eerste maal op 10 april 1739 uit Grave was gedeserteerd, zich
opp 15 oktober 1740, na publicatie van een generaal pardon, had aangegeven bij
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dezelfdee compagnie. Op 24 maart 1741 was hij weer gedeserteerd en naar
Amsterdamm gegaan, waar hij werd aangehouden om vervolgens naar Grave in
detentiee gebracht te worden. Toen hij, na te zijn verhoord, in persoon voor de
krijgsraadd werd gebracht, werd de eis en conclusie voorgelezen en hem
gevraagdd of hij bij zijn uitspraken bleef. De bekentenis werd gedaan buiten pijn
enn banden van ijzer. Nadat de gevangene uit de raadszaal was verwijderd,
beraadslaagdee de krijgsraad en kwam hij unaniem tot het besluit dat Van Asten
dee strop had verdiend. In de op dezelfde dag gewezen sententie werd hij
veroordeeldd om "met de koorde gestrafft te werden, dat er de dood navolgt,
endee met een ijsere ketting aan de galge vastgemaakt te werden". Daaronder
stond:: "Fiat executie G:V:Lijnden. Ter ordonnantie W.H. de Greve, Aud.Mil'.
Gepronuncieertt ende geexecuteert den 22 junij 1741".158 Deze uitspraak was
tenn aanzien van het hangen van de deserteur aan een ijzeren ketting aan de galg
niett in overeenstemming met wat Van Hasselt daarover later heeft gezegd in
zijnn Zevental rechtsgeleerde verhandelingen (1777).159
Inn Bergen op Zoom diende een strafzaak waarin een grensoverschrijdendee afwezigheid niet als pure desertie werd beschouwd. Toen in 1743 een
soldaatt van zijn werkverlof in Steenbergen gebruik maakte om een kort
familiebezoekk in Antwerpen af te leggen, overtrad hij daarmee de regel, dat het
zichh meer dan zes uren gaans verwijderen van het garnizoen, de toegestane
actieradiuss van de werk zoekende soldenier met slechts een werkpas, zou
wordenn gestraft met spitsroeden.160 Toch werd het woord "desertie" wel in
dee sententie genoemd, zij het in een wat milde vorm. De beklaagde werd,
omdatt hij zich "enigermate" aan desertie had schuldig gemaakt "terzake van
zijnn geobteneerd verlof overtreden hebbende" driemaal op en neer door de
vollee parade geleid en met spitsgarden gestraft.161 Het "enigermate" weer-
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spiegeltt de manier waarop de auditeur, die dit woord in zijn eis en conclusie
bezigde,, en de krijgsraad tegen het delict aankeken.
Dee zaken stonden er natuurlijk anders voor wanneer niet alleen desertie, maar
ookk bijkomend misdadig gedrag moest worden berecht. Jacob Gouwitsse had
zichh verdienstelijk gedragen bij de verrassing en verovering van het fort
Knokkee in 1712. In 1739 was hij hiervoor alsnog — zij het wat laat — beloond
mett honderd gulden. Sindsdien was hij echter overgegaan in Franse dienst en
hadd hij gepoogd Staatse soldaten over te halen om over te lopen, wat als
debaucherenn te boek stond. Daarbij was hij gearresteerd en door de krijgsraad
tee leper veroordeeld tot geseling en brandmerken. Dat laatste werd door een
krijgsraadd zeer zelden als straf opgelegd. De Raad van State stelde nu blijkens
eenn aan de Staten-Generaal gerichte brief van 6 juni 1741 voor dat deze "ex
plenitudinee potestatis" (krachtens hun machtsvolkomenheid) de defamerende
straff zouden wijzigen in 25 jaar opsluiting; dit vanwege de vroegere verdienstelijkee houding. De Staten-Generaal besloten echter de volgens hen wettig
gewezenn sententie te handhaven; een wijziging zou nadelige consequenties
kunnenn hebben.162 Welke consequenties zeiden ze niet. Voordat de aandacht
naarr andere voorbeelden gaat moet hier op de straf en op de voorgestelde
vervangendee straf nader worden ingegaan. De Raad van State proponeert een
verzachtingg tot vijfentwintig jaar opsluiting en stelt daarmee impliciet dit
dragelijkerr te vinden dan de geseling en brandmerken. Hoe afschrikwekkend
dee laatstgenoemde straf (en de daarbij behorende ontering) ook is, toch dringt
zichh de vraag op (die jammer genoeg niet wordt beantwoord) of de Raad van
Statee bij het voorstel tot langdurige detentie niet onuitgesproken een "afslag"
—— de in burgerlijke strafrechtspleging gewoonlijk verleende verkorting van
detentiestraffenn — in het achterhoofd heeft gehad. Immers, voor de op zijn
minstt bijna of reeds vijftigjarige gevangene zou een detentie van vijfentwintig
jaarr hetzelfde hebben betekend als levenslang.
Opp 6 augustus 1745 werden drie soldaten in Grave berecht wegens
desertie.. Zij waren door officieren achterhaald en teruggebracht naar het
garnizoen.. Ook zij werden veroordeeld tot den koorde; hun lijken moesten met
ijzerenn kettingen aan de galg worden gehangen.163 Ook deze sententie was
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niett in overeenstemming met wat Van Hasselt drie decennia later in zijn
ZeventalZevental rechtsgeleerde verhandelingen over het lijk van een terechtgesteld
deserteurr vermeldde.164
Preciess dezelfde straf kreeg de vijfentwintigjarige soldaat Xaverus
Boschh in Grave bij vonnis van 21 september 1748. Weliswaar was de vrede te
Akenn gesloten, maar het delict was zeer ernstig, veel ernstiger dan een
eenvoudigee desertie. Bosch was, op wacht staande, van de wal afgesprongen
tezamenn met drie andere soldaten en gedeserteerd met zijn montering en
snaphaan,, geladen met gesneden stukken lood. Voorbij Gassel waren de deserteurss tegengehouden door de "haasewagt" (patrouille om deserteurs op te vangen).'Err waren vervolgens schoten gewisseld, waarna de drie anderen ontkwamenn en beklaagde zijn rok en snaphaan wegwierp, maar, nagezet door de officierr van de "haasewagt" met getrokken degen, werd aangehouden. De auditeur
eistee de doodstraf "naar keuze van de krijgsraad", wat gezien het misdrijf een
royaall gebaar van de auditeur mocht heten, want gezien het delict kon eigenlijk
maarr één eis, namelijk dood door de strop volgen. De krijgsraad veroordeelde
dee beklaagde echter eenparig tot een te schande makende straf: dood door den
koorde,, het lijk met een ijzeren ketting aan de galg laten hangen, anderen ter
exempel.. Approbatie was niet nodig doordat de stadhouder op dit ogenblik niet
inn het land was.165
Hett leven van de beklaagde soldaat Hendrik Meyer, 19 jaar, uit Hessen
Kasseii was eigenlijk verbeurd. Zijn zaak diende voor de krijgsraad te Grave
opp 20 november 1748. Hij werd berecht wegens desertie; vanuit zijn wacht was
hijj 's nachts over de wal gesprongen met twee andere soldaten. Op de
Scheepsbrugg over de Maas door de "haasewagt" achtervolgd, was hij door het
dijbeenn geschoten, teruggebracht en in detentie geplaatst.166 Het oordeel over
Meyerr was unaniem. Hij was "saved by the bell", in casu door de data van het
vergrijpp en de krijgsraadzitting. Bij publicatie van 17 oktober 1748 was
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Het vervolg van het gestelde in noot 580 luidt: "en dat integendeel wanneer deze
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doorr de vogelen en lugt verteert is." Van Hasselt, Zevental rechtsgeleerde verhandelingen,gen, 31, § 4.
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inmiddelss de kruiwagenstraf als sanctie op desertie ingesteld in plaats van de
doodstraf,, zodat Meyer tot levenslange dwangarbeid ad opera publica werd
veroordeeld.167 7
Voorr het verlaten van zijn wacht en de poging tot desertie van soldaat
Ulrichh Gebhard kon door droeve omstandigheden nog slechts met een
symbolischee straf worden gereageerd. Gebhard had zijn wacht verlaten en was
overr de borstwering de gracht ingesprongen, slechts gekleed in broek en
commieshemdd (door de fourier uitgegeven hemd), waaruit een poging tot
desertiee bleek. Enige tijd later was hij verdronken gevonden. De krijgsraad
vonnistee op 16 juli 1749 unaniem en conform de eis: met een ijzeren ketting
omm zijn hals aan de galg te worden gehangen door de scherp rechter; confiscatie
vann zijn goederen; betaling van kosten en misen.168 De bewoordingen en de
explicietee vermelding van de scherprechter accentueren het eerloos maken van
dee overledene. Het ontbreken van een approbatie werd hier nauwelijks gemist.
Voorr het lijk was daaraan weinig eer te behalen geweest. Een schrijven van de
Prinss aan de Hoge Krijgsraad van 1 juli 1748 kan op deze datum van betekenis
zijnn geweest voor andere sententies, maar had voor de dode Ulrich Gebhard
nietss uitgemaakt: door de vele deserties is het opzenden voor approbatie van
dee vonnissen niet nodig bij mijn absentie uit de armee. De Prins schreef dat
executiee van vonnissen dan zonder approbatie was toegestaan, tenzij er een
bijzonderee grond voor gratie of mitigatie zou zijn, in welk geval wel approbatie
gevraagdd moest worden.169 Dat zou dan waarschijnlijk alleen hebben gekund
doorr het dossier naar de stadhouder, die in het buitenland verbleef, op te
sturen,, ofte wachten op diens terugkeer. De inhoud van deze brief weerspiegeltt zich in de vonnissen uit die dagen.
Hett is mogelijk dat de militaire strafrechtspleging in Brielle ook tijdens
dee Spaanse Successieoorlog, minder dan de rechtspleging te velde, beïnvloed
iss geweest door de oorlogstoestand. In 1704 werd soldaat Jan Creik, die bij
verscheidenee eenheden had getekend — uiteraard om het handgeld —
veroordeeldd levenslang onder de kolonel Palm te dienen. Verder niets! De
sententiee was bijna unaniem: alleen de president stemde anders.170 Een aantal
dossierss uit Brielle tijdens het Tweede Stadhouder loze Tijdperk handelt over
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deserties,, waarbij slechts in één geval de doodstraf werd opgelegd; maar deze
deserteurr had geld van een sergeant ontvreemd en had na desertie getekend bij
eenn legereenheid in de barrièrestad Namen.171 In de eenvoudige desertiezaken
vann die jaren werden lijfstraffen opgelegd, gewoonlijk bestaande uit de gang
doorr de spitsroeden.
Ookk een desertie onder verzwarende omstandigheden werd in Brielle
gestraftt op een wijze die men eerder zou hebben verwacht nadat de stadhouder
corrigerendd zou hebben ingegrepen. Twee dagen door het hele regiment te
wordenn geslagen "ter discretie van commissarissen" en verder met rust te
wordenn gelaten, was de niet te hoge prijs die door een Schots soldaat werd
betaald,, nadat hij in augustus 1748 in Brielle was betrapt op het aanvragen van
eenn paspoort op valse gronden. Hij bleek het voornemen te hebben gehad
daarmeee naar Engeland te gaan. Ook bleek, dat hij twee jaar geleden al eens
gedeserteerdd was in Vlaanderen en drie maanden bij de Fransen had gediend.1722 Dat was dus tijdens een de facto oorlogstoestand met Frankrijk, een
strafverzwarendd aspect zou men kunnen zeggen. Deze desertie kon worden
uitgelegdd als overlopen naar de vijand. Bij elkaar opgeteld had deze Schotse
soldaatt vier delicten gepleegd, die zeker niet onder de rubriek "kleine
vergrijpen"" vielen. Toch bleef het bij twee dagen spitsroeden, een straf die al
gauww voor veel minder ernstige delicten werd uitgedeeld. De krijgsraad te
Briellee strafte in dit geval zonder alle delicten mee te hebben laten wegen in de
veroordeling. .
Hett kan niet beweerd worden dat de strafdossiers in hun algemeenheid een
beeldd tonen van een gemakkelijk herkenbare samenhang tussen het delict van
desertiee en de zwaarte van de straf. Waar de articulbrief desertie alleen met de
doodd bedreigde, is van eenvormigheid in de straftoemeting weinig te bespeuren.. De doodstraf werd slechts sporadisch opgelegd, en dan nog alleen bij
gekwalificeerdee desertiedelicten, zij het dat in oorlogstijd in het oorlogsgebied
elkee desertie met de dood werd bestraft. Ook is het hier en daar mogelijk, met
allee beperkingen waarmee de archief gegevens ons confronteren, enige differentiatiee te herkennen tussen opzettelijke vaandelvlucht en minder ernstige reden
voorr afwezigheid. Voorzichtigheid is bij deze bewering wel geboden. Wanneer
drankk tot ongeoorloofde afwezigheid leidde — en dat gebeurde nog al eens —

ARAA 3.03.07.01 inv. nr. 8, strafdossier Geerling, zie bijlage V.
ARAA 3.03.07.01 inv. nr. 23, strafdossier Alrick.
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konn de ronselaar zijn slag slaan, en daarvan getuigt ook menig strafdossier. Als
eenn voorbeeld verhelderend werkt, dan kan daartoe de strafzaak tegen Andries
Dannenbergg dienen. Deze 53-jarige sergeant had tijdens zijn dienst als sergeant
vann de wacht een bezoek aan de herberg gebracht. Zijn hellebaard werd echter
gestolen,, waarop hij, straf vrezend bij terugkomst, was uitgeweken naar
Belgradee (België). Daar werd hij, rondhangend in een kroeg en aan de drank,
geronseldd voor een keizerlijk regiment. Toen hij al zijn moed had verzameld,
deserteerdee hij van daar, keerde terug in zijn garnizoen te Den Haag en werd
uiteraardd — het was 1790 — veroordeeld ad opera publica. De bij approbatie
gewijzigdee straf luidde dat hij werd gedegradeerd tot gewoon soldaat, acht
dagenn op water en brood moest zitten, en daarna zijn tijd in het regiment moest
uitdienen,, indien zijn kapitein hem zou accepteren.173
Eenn desertie kon ook het gevolg zijn van een al latent smeulend gevoel
vann existentieel onbehagen, dat kon oplaaien onder het genot van borrels die
dee zielverkoper wel zo goed was te offreren. Natuurlijk werd tijdens het
verhoorr de eigen slachtofferigheid vaak breder uitgemeten dan dikwijls met de
feitenn zal hebben overeengestemd. Echte, expliciete bewijzen van opzettelijke
enn doelgerichte desertie werden wel degelijk door een krijgsraad herkend, zoals
bijvoorbeeldd het afsnijden van zijn haar en het wegwerpen van zijn uniform,
waarmeee Marten Rits, een 21-jarige soldaat uit Bregenz, in 1781 de krijgsraad
confronteerde.1744 Maar ruim dertig jaar daarvoor, in 1748, was het juist de
ongeschondenn haardos, die James Knight voor erger had behoed. Een door hem
aann een jood te Rotterdam verkochte ring wilde hij beslist terugkopen (het zal
well een onderpand voor een lening zijn geweest). Deze transactie veroorzaakte
well een onwettige afwezigheid van enige dagen. Niet alleen uit getuigenverklaringenn bleek dat van een boos voornemen tot desertie geen sprake was, maar
ookk in een (reeds in § II. 1.4 hierboven geciteerde) brief van kapitein Anderson
werdd gewaagd van "his hair beins tijed [lees: being tied] behind like a
soldiers".. De straf was streng, maar niet ondraaglijk: twee dagen zes maal op
enn neer spitsroeden lopen en betaling van kosten en misen.175
Officierenn werden op andere wijze voor desertie gestraft. Doorgaans was hun
desertiee terug te voeren tot wat tegenwqoordig "ongeoorloofde afwezigheid"
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wordtt genoemd. In de articulbrief werd geen onderscheid gemaakt: afwezigheid
zonderr verlof daartoe, was desertie. En afwezigheid bij het militaire onderdeel,
voorall in oorlogstijd, was een ernstig vergrijp en zou voor een gewoon soldaat
well eens slecht hebben kunnen aflopen. De vaandrig Groothuyse echter werd
inn 1711 door de Hoge Krijgsraad vervallen verklaard van zijn militaire charge
voorr de tijd van zes maanden; gedurende die tijd moest hij bij de provoost-generaall in arrest blijven en hij zou over die maanden geen gage genieten. De
kostenn en misen kwamen ook voor zijn rekening. De eis was strenger geweest:
verwijderingg uit de armee, maar met deze eis was de krijgsraad niet meegegaan.. Van echte desertie was dan ook geen sprake geweest. De vaandrig had
eenn nacht zonder verlof buiten het regiment doorgebracht.176 Een vermoeden
vann amoureuze achtergrond bij dit delict lijkt niet geheel misplaatst.
Wanneerr een militair zich eigenmachtig een ziekteverlof van drie
maandenn toekende, kon van een vergissing of zwakheid niet meer worden
gesproken.. Een soldaat of korporaal zou, zo moet worden vermoed, daarvoor
eenn ernstige straf hebben gekregen. Toen een officier dit misdrijf pleegde,
volgdee slechts een financiële correctie na een detentie. Philip Wilhelm van
Souborn,, een 43-jarige kapitein uit het regiment van generaal-majoor prins van
Stolberg,, werd in december 1747 door de Hoge Krijgsraad veroordeeld om drie
maandenn gevangen te zitten bij de geweldige provoost van het garnizoen. Hij
wass om medische redenen weggebleven van het regiment bij de overplaatsing
daarvan.. Hij kreeg drie maanden herstelverlof, mits een attestatie van de garnizoenschirurgijnn werd aangevraagd en opgestuurd naar zijn nieuwe standplaats.. Hij had verzuimd dit te doen en was meer dan drie maanden weggebleven,, ook na te zijn aangeschreven. Zijn salaris tijdens de absentie werd
verbeurdd en hij moest de kosten en misen betalen.177
Wanneerr de deserties van na 1748 ter sprake komen, is niet alleen de
gewijzigdee sanctie van belang en de stricte wijze van toepassing van de straf
add opera publica die van de krijgsraden werd gevorderd, maar ook de rol die
daarbijj is gespeeld door de stadhouders en, zij het in beduidend mindere mate,
doorr de regentesse en door de hertog van Brunswijk in de periode waarin zij
dee minderjarige Willem V vervingen. Het gaat hier in concreto over het verlenenn van approbatie en de daarmee gegeven mogelijkheid om, procedureel ge-
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heell anders dan bij het rechtsmiddel van appèl, een in eerste aanleg opgelegde
straftee veranderen, wat er gewoonlijk op neerkwam dat de straf werd verzacht.
Dee approbatieprocedure werd ongeveer een jaar vóór de introductie van de
straff ad opera publica weer in gebruik genomen en is van grote invloed geblekenn op de militaire strafrechtspleging in de tweede helft van de achttiende
eeuw.. Ook de kruiwagenresolutie van de Staten-Generaal, waarin was bepaald
datt deze resolutie zeer stipt moest worden nageleefd, kwam daardoor onder
drukk te staan. De juridische ingreep van het verzachten van de straf, tegelijk
mett het verlenen van approbatie van de sententie, werd, vooral als het om desertiesserties ging, door prins Willem V consequent toegepast. Hadden zijn voorgangerss zichzelf op dit punt gewoonlijk nog wel in de hand gehouden, bij prins
Willemm V werden tijdens diens bewind opvallend veel desertievonnissen door
middell van de approbatieprocedure aanzienlijk verzacht.
Tijdenss de minderjarigheid van Willem V werden veel minder vonnissenn ter approbatie aangeboden en er waren in de verleende approbaties ook
minderr veranderingen in de uitspraak. De deserteur Bertome uit 's-Hertogenboschh werd bijvoorbeeld door prinses Anna wel heel schriel begenadigd: op 15
januarii 1754 approbeerde zij de tegen hem gewezen sententie ad opera publica.
Zijnn levenslang werd verminderd tot dertig jaar dwangarbeid aan de fortificaties.. Indien daaraan in de toekomst geen verdere afslag zou worden
verleend,, was een dergelijk gratiegebaar zinloos.178 Bertome bleek zijn
hechteniss uit te zitten in het gast- en tuchthuis Sint Joris te Delft. Gelukkig
voorr de veroordeelde werd hem op 12 december 1756 door prinses Anna afslag
vann 10 jaar verleend wegens goed gedrag.179 In 1758 approbeerde Anna
zonderr enige verzachting de veroordeling ad opera publica van de gedeserteerdee soldaat Reyntjes. Hij had het ongeluk op weg naar de vrijheid zijn adjudant
tee ontmoeten.180 Toen, bij wijze van uitzondering, in 1764 een soldaat in Den
Haagg voor desertie tot spitsroeden werd veroordeeld in plaats van tot de straffe
mett de kruiwagen, werd de krijgsraad hierover niet gekapitteld. Ook niet door
dee hertog van Brunswijk, die als "representeerende Z.H. Prince van Oranje"
dee straf liet vervallen, mits de veroordeelde zijn overige tijd als braaf soldaat
zouu uitdienen.181 Overigens was de oorspronkelijk opgelegde straf niet
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bijzonderr zwaar uitgevallen. Het volledige vonnis luidde namelijk dat de
veroordeeldee driemaal door de volledige wachtparade zou worden geleid. Dat
betekendee dus bij lange na geen volledig regiment, laat staan "het gansche
guarnisoen". .
Eenn afzwakking van de standaardstraf voor deserteurs is ook te vinden
geweestt in de eis van de auditeur in de strafzaak tegen Thomas Suithof, die op
21-jarigee leeftijd zich vrijwillig in arrest begaf, na vier jaar tevoren te zijn
gedeserteerd.1822 De auditeur vorderde de straf met de kruiwagen of een straf
diee de weledelgestrenge krijgsraad passend zou vinden. De oorzaak van deze
juridischee vrijheid werd in de eis genoemd, namelijk "passerende het adres van
gemeltee Elisabeth Reis, weduwe van Jacob Suithof". Dit sloeg op het
smeekschriftt dat de moeder van de beklaagde aan Zijne Hoogheid had gericht.
Daarinn vermeldde ze, dat haar zoon in 1767 op 15-jarige leeftijd had getekend
(waarmeee expliciet een overtreding van de resolutie van de Raad van State van
188 november 1726 werd blootgelegd. Deze resolutie verbood het aannemen van
soldatenn beneden de leeftijd van achttien jaar). Sinds 1770 had de jongeling
gezworvenn als een balling, verwijderd van bloed- en maagschap. Hoewel het
nietss met de desertie van haar zoon te maken had, verzuimde de weduwe niet
tee vermelden door het leven te moeten gaan met een talrijk huisgezin van vijf
"levendige"" kinderen. De straf ad opera publica, die haar zoon op 16 mei 1774
wass opgelegd, werd bij de approbatie gewijzigd in een dag spitsroeden lopen
terr discretie van commissarissen. Dit leek als twee druppels water op die
talrijkee desertiegevallen die op dezelfde manier, zonder tussenkomst van een
bedroefdee moeder, in die jaren werden afgehandeld, nadat de Prins als grote
gladstrijkerr weer een al of niet berouwvol soldenier na een "roffeling" voor de
dienstt van den lande had bewaard, zoals in de volgende paragraaf is te lezen.
Datt approbatie en appèl elkaar om zo te zeggen juridisch een beetje voor de
voetenn liepen, wordt gedemonstreerd door de verwarring waaraan enige
garnizoenskrijgsradenn ten prooi vielen toen hun vragen hieromtrent aanleiding
werdenn tot het Appèlreglement van 28 augustus 1750,183 waarbij approbatie
enn appèl hun plaats in het militaire strafproces werden gewezen, zoals hierbovenn al werd verklaard in § III.3.6.1.
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V.2.13.. Facaderechtspraak
Inn het geval van een massale omzetting van straf kan worden gesproken van
facaderechtspraak.. Hoewel elk in eerste aanleg geveld vonnis na 1748 ter
approbatiee moest worden voorgelegd aan de kapitein-generaal, zijn het toch in
hoofdzaakk de vonnissen terzake van desertie geweest, die aanleiding hebben
gegevenn dat men hier ook van facaderechtspraak zou kunnen spreken. Het door
dee krijgsraad terugontvangen vonnis was bij de approbatie veelal ongewijzigd
geblevenn wanneer het een commuun delict betrof. Bij militaire delicten werd
all iets meer ingegrepen ten voordele van de veroordeelde, vooral wanneer was
beslotenn tot een doodstraf. De vonnissen inzake desertie zijn in toenemende
matee ingrijpend veranderd door de approbatie verlenende kapitein-generaal of
zijnn vervanger. In het Staatse leger kan een reden tot het ontkrachten van de
opp desertie gestelde straf zijn geweest, dat de kapitein-generaal het personeel
wildee behouden voor de dienst. Een andere oorzaak is wellicht de visie die de
kapitein-generaall op de positie van het leger had als een van zijn machtsbases,
redenn waarom hij de starre kruiwagenresolutie van de Staten-Generaal als
hinderlijkk voelde. Voor deze veronderstellingen is geen bewijs gevonden; het
blijftt dus gissen,
Dee wijze waarop vooral Willem V vanaf zijn meerderjarigheid gebruik
heeftt gemaakt van zijn bevoegdheid tot approbatie van de vonnissen, heeft de
kruiwagenresolutiee van de Staten-Generaal praktisch geheel onderuitgehaald.
Nadatt hij in juni 1767 aan alle krijgsraden had laten weten dat voortaan alle
vonnissenn op de meest stipte wijze ter approbatie moesten worden opgezonden,
liett hij voor wat de uitspraken ter zake van desertie betreft in de regel geen
spaann heel van de door de Staten-Generaal zo stringent geëiste — en door de
krijgsradenn derhalve gewezen — veroordelingen tot de kruiwagenstraf. Om het
evenn of de deserteur vrijwillig was teruggekeerd of was aangehouden, of hij
zichh bij een ander regiment had gevoegd of dat hij was aangemonsterd op een
schip,, de gewoonte om het vonnis te verzachten tot een mildere straf werd nu
regel.. Daarbij gebeurde het niet zelden, dat de deserteur zelfs een lijfstraf werd
bespaard.. In de jaren zeventig van de achttiende eeuw werd voor een enkelvoudigee desertie bij vrijwillige terugkeer in de regel een dag spitsroeden als
sanctiee opgelegd.184 Soms mocht het ook iets meer zijn. Maar een enkele
maall ook minder, wanneer de voorlopige detentie als straf voldoende werd

ARA,, de hieronder in bijlage IV beschreven collectie, passim; 1.13.16 passim.
257 7

V.. SENTENTIES EN STRAFFEN

geacht,, zoals in de approbatie van het vonnis van Herman Alsbroek op 27
augustuss 1778 werd bepaald.185 Toen twee grenadiers van het regiment Garde
tee Voet voor hun regimentskrijgsraad in 's-Gravenhage terechtstonden wegens
eenn begin december 1776 begane desertie, zeiden ze dat ze waren weggelopen
"wegenss de harde behandeling door een onderofficier". Van vrijwillige terugkeerr was geen sprake geweest, zij waren al spoedig na hun verdwijning gepakt
bijj Arnhem, dus al een eind op weg naar, wie weet, een buitenlandse legereenheid.. Eis en vonnis waren zoals te verwachten, de kruiwagen. Maar op 25
februarii 1777 werden de grenadier Jan Berger, en op 10 april 1777 de grenadierr Johan Harzman, bij de approbatie van het vonnis ontslagen uit verdere
detentie;,, ze moesten verder "als een braaf soldaat dienen".186 Wanneer we
hierr de detentieduur als straf zien voor hun desertie, is het verschil tussen een
levenslangee veroordeling tot de kruiwagen en de detentie van twee maanden
voorr Berger en vier maanden voor Harzman zonder een additionele lijfstraf
tochh wel bijzonder groot.
Inn een verzameling vonnissen uit een drietal Hollandse garnizoenen187
komenn we tussen een groot aantal desertiezaken een heel klein aantal approbatiess tegen van vonnissen wegens desertie, waarbij de veroordelingen tot levenslangg ad opera publica werden teruggebracht tot tussen twaalf en driejaar. Deze
strengheidd in de anders zo milde herziening van de straffen is misschien te
verklarenn uit het feit dat sommige van deze deserties plaatsvonden in het
oorlogsjaarr 1781. Ook kan hebben meegespeeld dat van herhaalde desertie,
recidive,, sprake was geweest. Voor de wijziging van de straf van hiervoor
genoemdee tot tien jaar veroordeelde Marten Rits, die de desertie voor de eerste
maall pleegde, zou de verklaring wellicht kunnen zijn, dat hij gepakt werd en
niett uit zichzelf terugkeerde, maar bovendien had hij zijn haar afgesneden, een
burgercamisooll aangetrokken en zijn uniform weggeworpen.188 Hier is dus
geenn sprake van lichtzinnigheid, maar van weloverwogen desertie. Dat kan echterr voor veel anderen ook gegolden hebben, al lieten zij hun coiffure ongemoeid.. Niettemin moet worden vastgesteld, dat een sluitende verklaring voor
dezee uitschieters niet kan worden gegeven, want Berger en Harzman hadden
evenminn aanstalten gemaakt om zich vrijwillig terug te melden; de plek waar
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ARA 3.03.07.01 inv. nr. 32, strafdossier Alsbroek.
ARA 3.03.07.03 inv. nr. 71, strafdossier Berger, Harzman.
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ARA 3.03.07.01, 3.03.07.02, 3.03.07.03 en 3.03.07.04. Vgl. hieronder bijlage IV.
1888
ARA 3.03.07.04 inv. nrs. 9, 10 en 11, strafdossiers Rits, Aars, Van der Kragt.
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zijj werden gearresteerd — Arnhem — lag verdacht dicht op de route naar
Duitsland.. Voor zo'n sluitende verklaring zou aanvullend relevant materiaal
nodigg zijn en daaraan ontbreekt het.
Wee blijven ook met raadsels zitten als we de twee navolgende
vonnissenn met elkaar vergelijken. Die gaan om goed vergelijkbare deserties,
diee kort na elkaar werden gepleegd. Het vonnis tegen soldaat Wolters werd in
17822 gewezen.189 Zou behalve zijn onvrijwillige terugkeer ook de oorlogstoestandd met Engeland en de politieke frictie met keizer Jozef II hier hebben
meegewogen?? Tijdens zijn verlof was Wolters ziek geworden. In juni was hem
eenn nieuwe pas gestuurd en in december 1781 was hij per brief opgeroepen,
maarr hij had dienst genomen in een regiment in een andere garnizoensstad.
Daarr was hij herkend en gearresteerd. De levenslange straf met de kruiwagen
werdd door de Prins omgezet in twaalf jaar. De oorzaak van deze zware straf
kann niet worden gevonden in de heersende oorlogsomstandigheden, wanneer
wee daarnaast het dossier van marinier Wilhelmus Ras in Brielle uit 1781 doornemen:: desertie en voorgenomen engagement ter zee, onder valse naam dienst
genomenn aan boord van 's Lands schip Tromp.190 Dit laatste werd in de eis
vann de auditeur als een verzwarende omstandigheid aangemerkt. De boze opzet
wass niet gelukt, want bij een nadere ondervraging aan boord van het schip was
hijj toch door de mand gevallen. Om zijn desertie met succes te bekronen had
hijj zijn haar afgesneden en zijn uitrusting verborgen, waarmee het delict in al
zijnn opzettelijkheid was gedemonstreerd. Weloverwogen desertie dus, zonder
berouwvollee vrijwillige terugkeer. Zijn straf na de wijziging bij approbatie?
Eenn dag spitsroeden ter discretie van commissarissen, zijn engagement ter zee
volbrengenn en daarna zijn tijd uitdienen bij het regiment mariniers. De verklaringg ligt misschien in de leeftijd van de gedeserteerde marinier: zestien jaar. Of
wass het misschien vanwege de schaarste aan personeel? Maar toch! De zoeven
genoemdee soldaat Wolters had niet veel meer op zijn kerfstok gehad. Dat de
oorlogstoestandd in gevallen als deze niets verklaart, toont ook de in tijd van
vredee aan Remert van der Graaff te Brielle opgelegde sanctie. Bij de approbatie
vann de in 1769 tegen hem gewezen sententie kreeg hij voor desertie en dienst
nemenn in een ander regiment een straf van acht jaar ad opera publica.191

ARAA 3.03.07.04 inv. nr. 13, strafdossier Wolters.
ARAA 3.03.07.01 inv. nr. 37, strafdossier Ras.
ARAA 3.03.07.01 inv. nr. 27, strafdossier Van der Graaff.
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Inn het begin van de jaren negentig zijn het vrijwel alleen lichte straffen,
diee bij wijziging van de sententie aan deserterende militairen werden opgelegd.
Inn de desertiedossiers Den Haag en Brielle is daarvoor genoeg bewijsmateriaal
tee vinden. Over één Haags strafdossier ter zake van desertie wordt hier
uitvoerigerr bericht, omdat de doorgestoken kaart van de krachteloos gemaakte
kruiwagenresolutiee in dit geval toch wel erg duidelijk op tafel komt. Johan
Mattijss Schöffer, een 23-jarige korporaal in het garnizoen Bergen op Zoom,
diendee onder de compagniescommandant Piper bij het regiment van Baron van
enn tot Hardenbroek.192 Na een genoten driemaandelijks verlof, verkregen
omdatt hij recruten bij het regiment had aangebracht, was hij niet teruggekeerd.
Hijj was aan de zwier geraakt en had schulden vanwege bij het recmteren
gemaaktee kosten. Vervolgens was hij naar Londen gegaan om werk. Hij was
teruggekeerdd en op aandringen van zijn ouders vrijwillig in arrest gegaan. Het
vonniss van 13 november 1790 was, zoals te verwachten, levenslang ad opera
publica.. De bij approbatie gewijzigde strafwas evenmin verrassend: degradatie
tott soldaat en een dag spitsroeden ter discretie van commissarissen; als
grenadierr doordienen tot zijn conduite hem weer promovabel maakt. Reeds op
144 november werd deze sententie geapprobeerd en gewijzigd. Tot zover is alles
"normaal",, maar in het dossier is een briefte vinden van de compagniescommandantt C. Piper van 1 november (dus bijna twee weken eerder), uit Bergen
opp Zoom, gericht aan de heer Thesingh, fungerend auditeur-militair te Den
Haag.. Piper meldt daarin dat de door korporaal Schöffer bezette plaats sinds
133 april door een ander wordt vervuld en dat Schöffer bij terugkeer in de
compagniee als gewoon soldaat moet dienen. Het lijkt er dus wel heel erg sterk
opp dat, alvorens op 13 november de veroordeling ad opera publica werd
uitgesproken,, met de compagniescommandant is gecorrespondeerd over de
wijzigingg van de straf. De degradatie werd noodzakelijk om Schöffer weer voor
dee dienst inpasbaar te maken. Nergens is enige aanwijzing te vinden, dat deze
facaderechtspraakk door de Staten-Generaal is afgekeurd. Sterker nog, aangezien
dee Hoge Krijgsraad ter ziele was en de Raad van State diens taak had
overgenomen,, moet worden bevroed dat iedereen op de hoogte was. Het
berechtenn van enkelvoudige deserties door de krijgsraden was na 1748, maar
voorall na 1766, toen Willem V als meerderjarige de approbatie in handen had,
verwordenn tot een ritueel, wat ook misschien is te reconstrueren uit het

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

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

Nadatt aan allerlei door militairen gepleegde delicten, lichte en zware, militaire
enn commune, de nodige aandacht is gegeven en de wijze van bestraffing
daarvann is uiteengezet, komen als laatste de in de kiem gesmoorde wandaden,
dee pogingen tot het plegen van een delict, aan de orde.
Ookk in de achttiende eeuw werden pogingen ondernomen om een delict
tee plegen, waarbij de uitvoering "alleen ten gevolge van omstandigheden
onafhankelijkk van de wil van de verdachte" niet werd voltooid, om het met de
woordenn van artikel 45 van het huidige Wetboek van Strafrecht te zeggen.
Illustratieff voor de rechtsonzekerheid, waaraan in zo'n geval een verdachte
voorr een krijgsraad ten prooi kon vallen, is wellicht een zaak in de door Staatse
troepenn bezette barrièrestad Namen in 1727. Het betreft een poging tot
desertie,, waarover de jurist en auditeur-militair Boomhouer in zijn Miles
DesertorDesertor uitvoerig heeft bericht.198 Drie Schotse soldaten waren met hun pla
omm te deserteren al een eind op weg. Met behulp van hun aan elkaar verbonden
kordonss langs de stadswal naar beneden klimmend, werden ze gestoord door
eenn korporaal, waarna zij zich snel van de stadswal uit de voeten maakten naar
hunn barak en hun bedden opzochten. Noch bij de verhoren, noch voor de
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ARA 1.01.50 inv. nr. 513-518.
Voor meerdere duidelijkheid: het huidige Wetboek van Strafrecht (uit 1886) vermelddee tot 1994 in art. 45 lid 1: "Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemenn des daders zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard en de uitvoering
alleenalleen ten gevolge van omstandigheden van zijne wil onafhankelijk niet is voltoo
Art.. 45 lid 2 zei: "Het maximum der hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij
pogingg met een derde verminderd." In 1994 is art. 45 lid 2 gehandhaafd (met veranderingg van "der" in "van de") en zijn de gecursiveerde woorden van art. 45 lid 1 vervallenn (en is "des daders" gemoderniseerd tot "van de dader"). Thans leest men in het in
19944 toegevoegde art. 46b dat "poging" (en "voorbereiding") niet bestaat "indien het
misdrijff niet is voltooid ten gevolge van omstandigheden van de wil van de dader
afhankelijk." "
1988
Boomhouer, Miles Desertor, 17-65.
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krijgsraadd waren zij tot een bekentenis te brengen. Een voorstel van de
presidentt van de krijgsraad om tot tortuur over te gaan, werd belemmerd door
dee auditeur Boomhouer, die het juridische bezwaar naar voren bracht, dat
tortuurr bij ontkenning slechts bij aanklachten wegens halsmisdrijven toelaatbaar
was.. De bekentenissen van de beklaagden volgden na ernstige aandrang echter
alsnogg in een volgende krijgsraadzitting. Daarop poneerde de president dat de
will om te deserteren gelijk stond aan de daad, en dus "met den koorde" moest
wordenn gestraft. Over het optreden van deze president, de kolonel Van Eist,
zijnn twee opmerkingen te maken. In de eerste plaats stelde hij tortuur voor,
zonderr een tussenvonnis als gevolg van een daartoe strekkende vordering van
dee auditeur te hebben afgewacht. Verder valt op dat hij, nog voordat de
auditeurr een straf had gerequireerd, een voorstel dienaangaande deed. Voor het
formulerenn van een eis en conclusie vroeg en verkreeg de auditeur, die terstond
opp dit juridisch manco wees, enige dagen respijt, waarna zijn "Klagte en
Conclusiee met Deductie van zaaken" aan de krijgsraad werd voorgelegd.
Daarbijj ging hij in op de vraag of een boos voornemen, zonder dat de daad is
volvoerd,, op dezelfde wijze moest worden gestraft als wanneer de daad tot
volvoeringg was gekomen, en verklaarde hij, dat de rechtsgeleerden het
daaromtrentt niet met elkaar eens waren, omdat de wetten op dit punt niet de
zoo noodzakelijke helderheid verschaften.
Diee twijfel is onder rechtsgeleerden de oorzaak geworden van veel
verwarringg en van verschillen in opvatting. Sommige juristen meenden dat de
will en het voornemen van een misdrijf, slechts door een oorzaak van buitenaf
belet,, op dezelfde wijze als de volvoerde daad moest worden gestraft. Een
anderee opvatting hield in, dat het voornemen en de daad niet op dezelfde wijze
behoordenn te worden gestraft, zelfs niet bij de meest ernstige misdrijven,
uitgezonderdd alleen in die gevallen wanneer de wet dit duidelijk vergde. (De
verwijzingg naar "wet" slaat op het Romeinse recht, waarvan Boomhouer de
vindplaatsenn herhaaldelijk citeerde.) Die laatstgenoemde opvatting, vervolgde
Boomhouer,, is overal en in alle landen juist bevonden en in zwang. Die
opvattingg houdt in dat, waar de wet zulks niet uitdrukkelijk beveelt, de wil tot
hett plegen van een delict zonder dat het tot een uitvoeringg daarvan is gekomen,
niett met de voor het voltooide delict gebruikelijke, maar met een mindere straf
moett worden gestraft. Hierna formuleerde hij bij zijn eis de uitweg uit een
dreigendd doodvonnis: "of anderzins zullen worden gecondemneert tot alzulke
extraordinairee of arbitraire straffe, als U Wel Ed: Gestr: zullen oordeelen te
behooren,, met condemnatie der Beklaagden in de Kosten en Misen van
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Justitie".. Hij poneerde deze eis, na eerst nog eens gewezen te hebben op de
aanvalligee leeftijd van de drie gedetineerden, hun korte dienstverband, hun
onbekendheidd met het Nederlands en dus met de articulbrief, en het feit dat een
vann hen tot de dienst was geprest en "om deze en meer andere Redenen".
Ookk in het verdere verloop van deze belangwekkende strafzaak bleek
dee zorgvuldigheid van de auditeur, de grote invloed die hij op het verloop van
hett proces kon uitoefenen en het gebrek aan kwaliteit van de krijgsraad. Een
enn ander komt duidelijk tot uiting in Boomhouers beschrijving van het vervolg
vann de zaak. De daarop volgende krijgsraad nam notitie van de eis en
conclusie,, waarin Boomhouer gedetailleerd was ingegaan op de netelige
kwestie,, of een poging op gelijke wijze moest worden bestraft als de voltooide
daad.. "Op de voorsz. Schrifture [de eis en conclusie] behoorlyk Reflectie
genoomenn zynde, is dezelve van dat effect geweest, dat de Gemoederen tot
bedaartheidd kwamen, en [de leden van de krijgsraad] van haar eerste Sentiment
veranderden".1999 Omdat bij deze beraadslagingen toch duidelijk werd, dat
sommigee leden van de krijgsraad overhelden naar de opvatting dat op een of
anderee manier een doodstraf moest worden geveld, terwijl andere leden voor
eenn loting waren om te bepalen wie van de beklaagden moest sterven200,
diendee de auditeur het verzoek in dat deze belangrijke zaak, die wellicht
consequentiess zou hebben, aan twee onpartijdige rechtsgeleerden ter advies zou
wordenn voorgelegd, op kosten van de krijgsraad. Dit verzoek werd echter afgewezenn en de krijgsraad ging over tot het opnemen van de stemmen. Er was
echterr geen meerderheid voor een van de voorstellen. De een was voor spitsroeden,, een ander voor loting tussen de twee eerste beklaagden, weer een ander
wass er voor dat Charles Macqueleen zou sterven en de andere twee met spitsroedenn zouden worden gestraft; ook werd voorgesteld Charles Macqueleen te

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

2000

266 6

V.2.14.. POGING

dodenn en dat de andere twee moesten loten. Hierop bepaalde de president —
dee kolonel Van Eist dus — dat de drie stemmen voor loting (wie ter dood zou
wordenn gebracht) de overhand hadden. In het vonnis van 4 juli 1727, zes dagen
naa de poging tot desertie, werd echter gesteld, dat de voornoemde gedetineerdenn en beklaagden met meerderheid van stemmen waren veroordeeld om te
lotenn wie tot de doodstraf zou worden veroordeeld. Hoewel de stem van de
presidentt niet zwaarder woog dan elke andere stem, nam hij wel de beslissing
hoee de stemming was uitgevallen, wanneer de stemmen verdeeld waren.
Hett hier ter sprake gebrachte dossier is uitzonderlijk, omdat in het
beschrevenn geval een tipje is opgelicht van de sluier die over alle dossiers
hangtt ten aanzien van de "deliberatien". In de hierboven aangehaalde krijgsraadzittingg moeten de gemoederen wat opgewonden zijn geraakt, wanneer we
lezenn dat ze "weer tot bedaardheid waren gekomen". We ontmoeten hier ook
eenn hoofdofficier, die zich van de complexiteit van het recht niet veel schijnt
tee hebben aangetrokken; daartegenover een auditeur-militair, die zich als
rechtskennerr inspant om het recht te dienen; de rechtspositie van de beklaagden
gaatt hem ter harte.
Dezee auditeur, die de gang van zaken ongetwijfeld met misnoegen moet
hebbenn aangehoord, verzocht de gouverneur van Namen, die op het punt stond
hett vonnis te ondertekenen, om een uitstel van tien dagen, teneinde appèl bij
dee Raad van State te overwegen. Van appèl werd om de langdurigheid van de
proceduree afgezien, omdat de gevangenen dan langere tijd in detentie zouden
hebbenn moeten doorbrengen. De auditeur richtte zich daarom tot de Staten-Generaall namens de drie veroordeelden met een request om "hen Supplianten het
voorsz.. Feyt Goedertierentlyck gelieven te Pardonneren, en het voorsz.
Vonnissee te stellen buyten effect, en daer van te verleenen brieven van gratie
enn absolutie in optima forma",201 niet echter dan nadat weer de kolonel Van
Eistt hiertegen vergeefs bezwaar had gemaakt. Deze was van oordeel geweest
datt een auditeur onbevoegd was om een geveld vonnis op te houden. Deze
kolonell gaf hier dus aan dat hij ook onbekend was met de regel dat een vonnis
pass definitief is, nadat van appèl is afgezien in voorkomende gevallen en pas
nadatt de garnizoenscommandant zijn fiat heeft gegeven.
Dee Staten-Generaal zonden dit rekest "ter fine van advys" aan de Raad
vann State, die hierop uitstel van executie verleende en de krijgsraad gelastte de
processtukkenn over te zenden. De Raad van State zond vervolgens bericht aan
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dee Staten-Generaal met het advies tot vernietiging van het vonnis en wijziging
inn een mindere straf. De Staten-Generaal gelastten daarop de krijgsraad om
tweee supplianten drie dagen strengelijk spitsroeden te laten lopen en de derde
(tott de dienst gepreste) suppliant vrij te laten na een dag spitsroeden lopen. Bij
naderee uitspraak door de krijgsraad te Namen werden vervolgens John Cambel
enn Charles Macqueleen op 5 september 1727 veroordeeld om drie dagen achtereen,, viermaal op en vier maal neder, door de Parade met spitsroeden streng
gestraftt te worden. De derde veroordeelde, John Macqueleen (de jongere broer
vann Charles) moest een dag achtmaal op en achtmaal neder de straf ondergaan.
Dee auditeur-militair Boomhouer, de auteur van Miles Desertor dus,
heeftt zichzelf geafficheerd als de zorgvuldige rechtsgeleerde. We kunnen er
niett omheen dat zijn aanpak van de zaak, en zijn herhaalde weerstand tegen een
—— naar het schijnt — eigengereide krijgsraadpresident, indrukwekkend is
geweest.. Thomas Volum, Samuel Dean en Willem Mackrabe, de in het vorige
hoofdstuk2022 beschreven drie deserteurs die in 1723 vanuit Maastricht deserteerdenn en onder valse beloften werden teruggelokt, zouden hebben gewild dat
hunn rechtspositie op dezelfde wijze als in de hierboven beschreven zaak zou
zijnn beschermd.203 Ook hun droeve geschiedenis heeft Boomhouer in 1731 in
zijnn Miles Desertor vastgelegd. Deze drie Schotten lieten zich op belofte van
hett sparen van hun leven overhalen vrijwillig terug te keren. Die belofte werd
gebroken,, zonder dat de auditeur Taets van Amerongen hiertegen een blijk van
protestt van zichzelf of van een lid van de krijgsraad heeft vastgelegd. In een
naschriftt in zijn Miles Desertor geeft Boomhouer alsnog commentaar op deze
strafzaakk te Maastricht van 1723. Het ontbreken van unanimiteit van stemmen
inn die casus bracht hem tot de veronderstelling, dat ten minste enige leden van
dee krijgsraad de vrijwillige terugkeer en de jeugdige leeftijd van de deserteurs
inn de sententie hadden verdisconteerd willen zien. Ook gispte hij het feit dat de
deserteurss na de hun gedane beloften en hun vrijwillige terugkeer geen gelegenheidd was gegeven, om zich, nadat ze veroordeeld waren, "tot de Hoge Overheidd te kunnen adresseren, ten eynde aldaer Pardon of mitigatie van straffe te
versoeken".. Van enig initiatief van de auditeur-militair Taets is in dit opzicht
nietss gebleken.

Ziee hierboven, § IV.2.9.
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Hett is niet uitgesloten, dat Boomhouer de twee hierboven beschreven
strafzakenn in het begin van zijn Miles Desertor niet slechts heeft afgedrukt als
adstructiemateriaal,, maar hiermee ook de gelegenheid te baat heeft genomen
zijnn ster te laten schitteren als de rechtsgeleerde bij wie de auditeur in
Maastrichtt toch maar bleekjes afstak. De zaak te Maastricht heeft Boomhouer
summierr behandeld; wellicht ontbrak hem een aantal documenten. Het materiaall uit de barrièrestad Namen is als bron belangwekkend genoeg; onder meer
omdatt Boomhouer ons door de casusbeschrijving in staat heeft gesteld kennis
tee nemen van een gedetailleerd verslag en van zijn juridische opvattingen. Ook
stemtt tot voldoening dat tenminste uit déze casus kennis kon worden genomen
vann de sfeer van de krijgsraadbespreking.
Dee poging tot desertie in Namen was een voornemen, waaraan geen uitvoering
konn worden gegeven door het ontijdig verschijnen van een korporaal. De
auditeur-militairr Boomhouer heeft als vlijtig en kundig jurist de strafmaat
echterr binnen de perken van het toenmalig juridisch fatsoen kunnen houden.
Maarr er is geen algemene conclusie te trekken, bij gebrek aan gegevens over
dee strafbaarheid van een boos voornemen waarvan tijdig en vrijwillig werd
afgezien.. Zulke zaken komen zelden aan het licht. Eén dossier uit Groningen2044 laat ons echter zien dat, toen een vrijwillig opgegeven voornemen
bekendd raakte, niet werd afgezien van een strafproces.
Dee reeds eerder genoemde Grietje Tonnis werd door een krijgsraad
veroordeeldd om aan de paal te worden gegeseld door de scherprechter, waarna
levenslangee verbanning volgde "op straffe van swaarder Poene". Zij had deze
veroordelingg over zich afgeroepen door zich te laten gebruiken door een eenheidd van het Pruisische leger om Staatse soldaten aan te zetten tot desertie en
overlopen.. Aan twee soldaten, Simon Walmer en Johannes Simonsz, bood zij
achtt dukaten handgeld en een Pruisische pardonbrief. Of uit het aanbieden van
eenn pardonbrief mag blijken dat de militairen eerder waren gedeserteerd uit het
Pruisischee leger, is niet uit de gegevens op te maken. Grietje verloor deze brief
echterr tijdens een sanitaire stop na haar ontmoeting met de twee soldaten. Die
brieff kwam in verkeerde handen, wat leidde tot haar veroordeling wegens het
aanzettenn tot desertie. Haar vriendin Antje Jansen werd vrijgesproken van het
"debaucherenn van soldaten". Simon Walmer, bij het onderzoek gearresteerd,
verklaardee dat hij desertie had overwogen, doch dat hij daar na een bedenktijd
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tochh maar van had afgezien. In de zaak tegen Walmer was de aanklacht wegens
eenn poging tot desertie niet terecht. Als we Walmer immers mogen geloven
werdd een voornemen niet door omstandigheden onafhankelijk van de wil van
dee verdachte belet. Voor de beklaagde pleitte, dat hij niet tijdens een poging
tott desertie werd opgepakt, maar als gevolg van de verhoren van de verdachte
dames.. Toch werd hem poging tot desertie ten laste gelegd. De eis werd
ongewijzigdd overgenomen door de krijgsraad, die deze zaken op 28 december
17700 afhandelde. Het vonnis tegen Walmer luidde: twee dagen spitsroeden
lopenn ter discretie van commissarissen en verbanning uit de compagnie.
Approbatiee van de drie uitspraken werd reeds op 4 januari daaraanvolgend
ontvangen.. Over Johannes Simonsz werd verder niets medegedeeld. Evenmin
off Walmer, nu enigszins gehavend, toch maar naar de Pruisen is gegaan.
Ookk in een in Van Hasselts Onderricht opgenomen "Advys Decisoir over getenteerdee desertie en het appliceren van de Tortuure" wordt ingegaan op de
strafbaarheidd van een poging tot desertie.205 De soldaat Andries Fagel was
daarvoorr in 1732 voor de krijgsraad te Grave gedaagd. Zijn hardnekkige ontkenningg van het ten laste gelegde baseerde hij op het volgende: hij was bestolen
doorr de soldaat Godfried Vorster, die hem teruggaaf van het gestolene had toegezegd.. De dief had evenwel beweerd de goederen in Velp (bij Grave) te hebbenn verkocht, waarop een afspraak voor het gezamenlijk terughalen daarvan
zouu zijn gemaakt. Bij het uitgaan van de Hampoort was Fagel echter aangehoudenn en bij een poging tot ontvluchten gearresteerd. Hij werd, nadat het "advys
decisoir"" was gegeven, door de krijgsraad gestraft met spitsroeden lopen door
tweehonderdd man infanterie van het garnizoen, twee dagen achtereen, iedere
dagg vier maal op en viermaal neder; daarna weggejaagd uit stad en Generaliteit. .
Overr de tortuur merkten de twee rechtsgeleerden op, dat volgens
verschillendee juristen in criminele zaken "bij praesumptie en indiciën" (bij
verdenkingg en aanwijzingen) zonder bekentenis bij vonnis geen scherprechterlijkee lichamelijke straf, en al helemaal geen doodstraf mocht worden opgelegd.
Tott tortuur om een bekentenis te ontlokken kon in dit geval echter niet worden
besloten,, want bij een bekentenis tot het voornemen van desertie is de dader
niett des doods schuldig en is tortuur dus niet toegestaan. De juristen vervolg2055
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denn met te zeggen, dat bijgevolg in deze zaak een afgeperste bekentenis door
tortuurr niet had mogen plaatsvinden. "Want dit leerd de reden, dat het middel
terr ontdekkinge van de waarheid, of ymand aan een delict schuldig is, dan
neen,, niet violenter kan of mag zyn, als de straffe zelvs, (...) En dat derhalven
dee Torture alleen plaats kan hebben in capitale delicten. Wyl die [nl. de
tortuur]] op zig zelvs aangemerkt een straffe naast de Dood is, en verre in
smertee excedeert de ordinaire scherprigterlyke straffen van geesselen en
brandmerken."2066 De juristen waren van mening dat, al had de beklaagde de
intentiee geconfesseerd, hij daarom nog niet des doods schuldig was. In hun
conclusiee merkten de juristen ten slotte op: de beklaagde was tijdens zijn
arrestatiee nog minder dan een kanonschot ver verwijderd, en volgens artikel 21
vann de articulbrief is het delict van desertie pas voltooid bij een grotere afstand
dann die van een kanonschot. De articulbrief laat zich niet uit over de straf voor
eenn poging tot desertie; we kunnen dus spreken van "een casus omissus". Deze
zall "uit de dispositie van de civiele Roomse wetten gedecideerd (...) moeten
werden".. De juristen citeerden nu uit het Romeinse recht, en waren verder niet
vann mening dat de beklaagde helemaal vrijgesproken moest worden. Volgens
henn waren er genoeg belangrijke en zwaarwichtige aanwijzingen, dat hij ten
tijdee van zijn arrestatie wel degelijk het voornemen tot desertie had gehad,
zodatt hij veroordeeld kon worden om met spitsroeden te worden gestraft,
vervolgenss weggejaagd en gebannen.
Dee interessante motivering voor de straf van spitsroeden en verbanning
lietenn de juristen hierna volgen: op verdenking en indicaties van strafbaarheid,
hoee duidelijk ook, mag geen veroordeling tot lijfstraf volgen, maar hoogstens
eenn veroordeling tot verbanning. Dit leerstuk moet worden verstaan als van
toepassingg op lijfstraf door een scherprechter, zoals geselen en brandmerken.
Wanneerr dus over een lijfstraf werd gesproken in het juridisch verkeer, werd
daarr alleen een op het schavot ondergane lijfstraf, toegediend door een beroepsbeul,, mee bedoeld, althans in de opvatting van de twee juristen. Vervolgenss stelden zij: "Maar dewyl de straffe met Spitsroeden onder de Militaire
zeerr gemeen is, en dikwils over kleinigheden in 't werk gesteld werd, zoo is
'tt van zelve openbaar, dat de Beklaagde buyten zyne Confessie op indiciën en
praesumptienn dat [hij] voornemens is geweest te deserteeren, tot het ondergaan
vann die straffe gecondemneerd heeft mogen werden".207 Hier werd dus in het
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uitleggenn van het betreffende leerstuk wat losjes omgesprongen met het lichamelijkk welbevinden van militairen in het algemeen en de rug van beklaagde
Vorsterr in het bijzonder.
Dee krijgsraad, die op 11 september 1748 te Grave uitspraak deed in een zaak
tegenn de twintigjarige beklaagde Melchior Muller, meende een poging tot
desertiee wel zonder een advys decisoir te kunnen berechten. De soldaat Muller
hadd vanuit het wachthuis, de corps de guarde, 's nachts gepoogd over de wal
tee springen. Hij werd tegengehouden door een schildwacht, die hij poogde over
tee halen mede te deserteren, waarover de sententie de volgende aandoenlijke
woordenwisselingg noteerde: "O, broeder, laet ons voortgaan!" De schildwacht
antwoordde;; "Wat, wilt gij mij aan de galg brengen?" De schildwacht stuurde
daaropp de beklaagde terug onder toezegging van te zwijgen over het voorgevallene.. Later in diezelfde nacht deed de beklaagde een tweede poging, waarop
hijj door de schildwacht, die hij opnieuw poogde te "debaucheren", met de
bajonett op het geweer werd teruggejaagd en gedenuncieerd. De uitspraak
luiddee met algemene stemmen: dood door den koorde, het lijk met een ijzeren
kettingg aan de galg laten hangen terwijl de goederen van de veroordeelde
werdenn geconfisqueerd. Dit vonnis werd uitgesproken en ter executie gesteld
opp 3 september 1748.20S De sententie betreft niet alleen de poging tot
desertie.. Ook het feit dat Muller de schildwacht had trachten over te haten
medee te deserteren, waarmee hij zich schuldig maakte aan debaucheren, werd
inn de straf verdisconteerd. Het is daarom begrijpelijk dat de krijgsraad hem ter
doodd veroordeelde.
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