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SLOTBESCHOUWING G
Dee militaire strafrechtspleging in de achttiende eeuw heeft haar specifieke
karakterr te danken gehad aan drie factoren, die reeds in de voorgaande eeuw
opp beslissende wijze dit karakter vormden en bepaalden. In de eerste plaats
heeftt de wetgeving, zoals die in de articulbrief expliciet voor het militaire
personeell van toepassing werd verklaard, naast de zo genoemde commune
delictenn een aantal delicten gecreëerd, waaraan in het strafrecht voor de
burgerijj geen behoefte bestond dan wel waarvoor in het commune strafrecht
geenn plaats was. In de tweede plaats waren het de superieuren — beroepsgenotenn — die een rechtscollege vormden, en als zodanig naast de schepenrechtbankenn en andere in de burgermaatschappij bestaande rechtscolleges stonden.
Dezee situatie heeft tot de beschreven steeds weer oplaaiende competentiestrijd
aanleidingg gegeven. Als laatste factor was er de wijze waarop in de militaire
strafrechtsplegingg de delicten werden bestraft. In veel gevallen waren die
straffenn exclusief militair. Burgers die delicten pleegden werden niet op die
wijzee gestraft. Deze typisch militaire straffen golden niet alleen voor de
militairee delicten, maar dikwijls eveneens voor de commune delicten van
militairen, ,
Hett justitiële apparaat, dat oorspronkelijk slechts bestond uit een
krijgsraadd te velde, omdat in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende
eeuww een oorlogstoestand bestond, en een leger te velde voortdurend op de
beenn was, ontwikkelde zich al spoedig tot een krijgsraad in hoger ressort, de
zogenoemdee Hoge Krijgsraad. Deze Hoge Krijgsraad zetelde in de loop van de
zeventiendee eeuw als instituut in Den Haag "als de wapens rustten". De Hoge
Krijgsraadd berechtte zaken in hoger beroep en bijzondere strafzaken in eerste
aanleg,, zoals die ter zake van hoge officieren, alsmede strafzaken van een meer
ingewikkeldd karakter. Ook blijkt de Hoge Krijgsraad soms als garnizoenskrijgsraadd van Den Haag te hebben gefungeerd, maar de garderegimenten, die
zichh in Den Haag ophielden, vormden hun eigen regimentskrijgsraden. In tijd
vann oorlog voegde de Hoge Krijgsraad zich bij het leger en fungeerde als
krijgsraadd te velde. Daarnaast bestonden de niet-permanent gevormde garnizoenskrijgsradenn voor de berechting van militaire delicten in eerste aanleg,
waarmeee de in garnizoenssteden gelegerde troepen juridisch in de hand werden
gehouden.. De auditeur-militair, die bij een garnizoenskrijgsraad als aanklager
optrad,, bekleedde deze functie permanent. Daarmee sloot de militair-rechterlijkee organisatie aan op de organisatie van de krijgsmacht. Bij het begin van de
achttiendee eeuw was deze militair-juridische organisatievorm nagenoeg usance
inn de Republiek. De garnizoenskrijgsraden onderscheidden zich op twee punten
273 3

SLOTBESCHOUWING G

vann de in den lande fungerende schepenrechtbanken. Een (al dan niet door
academischee studie) juridisch gevormde auditeur-militair was aanklager en de
vonnissenn werden geveld door een college van een president en zes leden,
anderss dus dan bij de burgerlijke rechtspraak, waar een schout aanklager en
'rechter'' was ('rechter in oude zin', een 'rechter' dus die geen vonniswijzer
was),, maar waar schepenen het vonnis bepaalden.
Dee militaire strafrechtspleging had zich in de loop van de zeventiende
eeuww ontwikkeld tot een systeem, dat steunde op een zestiende-eeuwse wetgeving,, de articulbrief van 1590, aangevuld met plakkaten en resoluties van latere
data.. De articulbrief bevatte materieel recht. Het procesrecht was slechts gedeeltelijkk vastgelegd. Voor een deel werd dit procesrecht gevonden in de Ordonnantiee op den Styl van procederen van 1570 van Philips II, voor een ander
deell in resoluties en instructies, maar het procesrecht werd ook geregeld door
ongeschrevenn recht, de costumen. Daarenboven golden sommige landswetten
vann de streek waar het garnizoen was gelegerd als aanvullend recht ook voor
dee militairen.
Uitt de reeds in de zestiende eeuw gegroeide gewoonte om burgerlijke
strafzakenn in een zogenoemde extraordinaire (inquisitoire) procedure te
berechtenn vloeide voort, dat militaire strafprocessen op dezelfde wijze werden
afgehandeld.. Appèlzaken in hoger ressort, hetzij voor de Hoge Krijgsraad,
hetzijj voor de 'Raad van State, werden in een ordinair proces berecht. De
vrijheid,, die krijgsraden zich wel veroorloofd hebben om niet zo zeer in
overeenstemmingg met de wet als wel naar eigen inzicht te oordelen, laat zien,
datt de wet vooral werd gezien als het affiche, waarmee de strafbaarheid van
eenn delict werd aangegeven. Wanneer men stelt, dat de wet willekeurig werd
toegepastt moet daarbij worden vastgesteld, dat de afwijking van de wet over
hett algemeen een vermindering van de straf inhield. Onjuist procedureel
handelenn is mogelijk geweest doordat maar zelden een hoger rechtscollege zich
overr de casus kon buigen, maar met de approbatieprocedure was wel een
correctiee mogelijk, zoals bijvoorbeeld het geval van soldaat Kosijn heeft
aangetoond,1 1
Dee pas in 1750 beter geregelde appèlprocedure, waarin de casus in een
ordinariss proces werd behandeld en ook de juiste wetstoepassing kon worden
getoetst,, had maar zelden plaats. Dit recht van appèl bestond overigens ook al
vóórr dit jaar, maar was nog niet in de militaire wetgeving opgenomen. De
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ARA 3.03.07.04 inv. nr. 20, strafdossier Kosijn. Vgl. hierboven, § IV.2.4.
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schaarstee aan appèlzaken hing samen met een factor, die kenmerkend was voor
dezee gehele onderzochte periode: "confessus non appellat" ("wie heeft bekend
kann niet in hoger beroep gaan"). En onder het Ancien Régime werd om deze
confessiee te verkrijgen niet altijd geschroomd om het geweldsmiddel van
territiee of— de stap verder — de tortuur, toe te passen. Voor de veronderstellingg dat een excessief gebruik van dit dwangmiddel werd gemaakt lijkt geen
bewijss aanwezig, maar signalen over het gebruik van dit dwangmiddel waren
well degelijk in verscheidene vonnissen te vinden. Behalve deze het appèl
beperkendee factor was er nog een: het lijkt er in ieder geval sterk op, dat niet
allee veroordeelden bekend zijn geweest met de appèlmogelijkheid. Wellicht zijn
ookk rechtszaken niet tot een appèlprocedure gekomen omdat van hoger beroep
werdd afgezien, aangezien de opschortende werking daarvan de detentie in
voorarrestt aanzienlijk zou verlengen.
Eenn niet onaanzienlijk deel van de articulbrief bevatte delicten, waarop
dee doodstraf als sanctie stond. Andere delicten werden bedreigd met lijfstraf,
zijj het dat de strengheid van deze straf niet was vastgelegd. Zonder minima of
maximaa te noemen kon deze straf naar het inzicht van de krijgsraad worden
opgelegd.. De wijze van procederen gebeurde voor de garnizoenskrijgsraden
volgenss de extraordinaire procedure, en dit inquisitoire model is gedurende de
gehelee periode toegepast. Op de afwezigheid van een verdediger moet worden
gewezen,, met daarbij de aantekening, dat het prompt recht doen nu juist het
kenmerkk van de extraordinaire wijze van rechtspleging was geweest en ook het
oogmerkk was, zoals dit werd aangegeven in de Ordonnantie op den Styl van
procederenn van 1570. Pas in het nieuwe Reglement van Krijgstucht dat in 1799
werdd ingevoerd, wordt de theoretische aanwezigheid van een raadsman in een
strafprocess als mogelijkheid genoemd.
Voorr de procedures voor de Hoge Krijgsraad of Raad van State bediendee men zich gewoonlijk van de accusatoire methode, het ordinaris proces.
Daardoorr kregen hoge officieren, die zich voor een delict hadden te verantwoorden,, en die in eerste aanleg reeds voor de Hoge Krijgsraad of de Raad van
Statee werden berecht, een juridisch rechtszekerder proces dan de subalterne
officierenn en minderen. De tegen officieren uitgesproken sententies verschilden
inn vergelijking met de tegen de militairen van lagere rang gewezen sententies
voorr wat betreft de opgelegde straffen. Het verschil in justitieel benaderen van
eenn delict in overeenstemming met de rang van de betrokken delinquent strooktee volkomen met de standenmaatschappij, waarvan het leger een integrerend
onderdeell was. De op militairen van mindere rang toegepaste straftoemeting en
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wijzee van straffen — dikwijls met lichamelijk geweld — was historisch bepaald.
Slechtss in enkele incidentele gevallen kon volgens de articulbrief voor door
minderenn begane delicten met een boete worden volstaan. Het opleggen van
eenn boete kwam bij officieren veel meer voor, en officieren werden nooit
veroordeeldd tot lijfstraffen. Evenmin werden ter dood veroordeelde officieren
mett de strop ter dood gebracht, dit in tegenstelling tot ter dood veroordeelde
militairenn van lage rang.
Eenn enkele bron uit die tijd rept over de "meerdere beschaving"2, of
eenn daaraan verwante terminologie, waaruit zou moeten blijken, dat een eerste
veranderingg in het denken over en het beoordelen van gewelddadige straffen
kann worden herkend. Sommige juristen uit de zeventiende en achttiende eeuw
hebbenn inderdaad blijk gegeven van op dit punt afwijkende opvattingen. De
voorall in de tweede helft van de achttiende eeuw toenemende invloed van de
Verlichtingg kan het denken van achttiende-eeuwse juristen hebben beïnvloed.
Inn de Nederlanden sloten de ideeën van de Verlichting aan op het nog altijd van
invloedd zijnde humanisme, dat in dit land zijn eerste inspiratie had gevonden
inn de religie, waarvan de kracht nog ongebroken was. In het vierde kwart van
dee achttiende eeuw vond een toenemende verspreiding van Verlichte ideeën
plaatss onder dat deel van de bevolking, dat meetelde — niet het "grauw" dus
—,, vooral door de relatief grote bekendheid met het alfabet, waardoor de
verspreidingg van die ideeën kon plaatsvinden. De Verlichtingsidee was vooral
tee vinden onder de Patriotten. De politieke weerstand, die deze van de
heersendee elite ondervonden bij het uitdragen van hun idealen, heeft het
invoerenn van noodzakelijke hervormingen tegengehouden. Het particularisme
enn de structuur van de Republiek als confederatie waren evenzovele hinderpalen
opp de weg naar herstructurering van wetten en bestuur. Het bij sommige
vooraanstaandee juristen ontluikende besef van de noodzaak de praktijk van het
strafrechtt kritisch te bezien, heeft evenmin tot hervorming en verbetering van
dee militaire wetgeving geleid. Toch is in de loop van de achttiende eeuw een
kleinee kentering te bespeuren geweest in de opvattingen over geweld als
repressieff element in de militaire strafrechtspleging. Korte detentiestraffen
vervingenn een enkele keer een te verwachten lijfstraf.
Dee militaire strafrechtspleging kon een zekere stabiliteit en souplesse
niett worden ontzegd. De unificering in de militaire strafrechtspleging is
ontegenzeglijkk bevorderd door het gebruik van eenzelfde articulbrief in alle
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Voorda, Criminele Ordonnantien, Inleiding, 4.
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provinciën,, en door de omstandigheid van de zeer frequente overplaatsingen
vann regimenten en andere legereenheden door het gehele land. Het systeem van
roulerendee leden van de niet-permanente garnizoenskrijgsraden veroorzaakte
eenn spreiding van de kennismaking met het fenomeen krijgsraadzitting. Het had
hett nadeel dat de relatief veel officieren die kennis maakten met de militaire
strafproceduree onvoldoende ervaring opdeden om zich een diepgaande kennis
vann de rechtsgang te kunnen verschaffen. De mobiliteit van de legereenheden
maaktee vorming van permanente garnizoenskrijgsraden nagenoeg onmogelijk,
alss daartoe al behoefte zou zijn gevoeld. De souplesse van de militaire
strafrechtsplegingg wordt weerspiegeld door de vrijheid die de krijgsraden zich
veroorloofdenn om de door de wet voorgeschreven straffen niet in volle hevigheidd in de veroordelingen te doen doorklinken, maar naar behoefte toe te
passen.. De articulbrief bood in sommige gevallen te weinig mogelijkheid om
aardd en omstandigheden van een begaan delict op passende wijze in de oordeelsvormingg te laten meewegen. Voor een aantal veel voorkomende delicten
bestondd wel een wettelijke mogelijkheid de straf naar rato op te leggen,
namelijkk wanneer de door de wet voorziene sanctie bestond uit een niet nader
gespecificeerdee lijfstraf. Deze vrijheid van handelen is er soms oorzaak van
geweest,, dat in sommige vonnissen van de in de articulbrief genoemde sanctie
nietss is terug te vinden. Bij de gesignaleerde afwijkingen van wat de wet
voorschreeff ten aanzien van de op te leggen straf door een krijgsraad moet
wordenn opgemerkt, dat dit gebeurde niettegenstaande de voortdurende aanwezigheidd van een jurist, de auditeur-militair. Het menigmaal sterk van elkaar
afwijkenn van de straffen voor gelijkwaardige of gelijksoortig delicten, begaan
doorr verschillende personen, leidde soms wel aantoonbaar tot scheve verhoudingenn in de straftoemeting. De auditeurs in kwestie schijnen overigens van
uiteenlopendee kwaliteit te zijn geweest.
Werdd van een strikte toepassing van de articulbrief dikwijls afgeweken,
dee grimmigheid van de militaire strafwet was in de regel wel herkenbaar in de
vonnissenn voor diefstal en debaucheren en voor andere ernstige commune
delicten.. In het algemeen kan worden gezegd, wat ook voor de burgerlijke
strafrechtsplegingg gold, dat de militaire strafrechtspleging werd gekenmerkt
doorr haar gewelddadig karakter, wat overigens in overeenstemming was met
destijdss algemeen gangbare opvattingen. De veelvuldige vonnissen, waarin
gesprokenn wordt van spitsroeden lopen laten zien, dat de in de vonnissen
opgelegdee lijfstraf veelvuldig op deze manier werd toegepast. Uit het aantal
slagenn die de veroordeelde moest ondergaan is wel de zwaarte van het vonnis
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aff te leiden maar niet per se de omvang van het leed dat de delinquent daarmee
werdd aangedaan. De mogelijkheid bestaat, dat de uitvoerders van de straf van
spitsroedenn (de collegae-militairen) niet al te begerig zijn geweest de slagen
harderr te laten aankomen, dan voor het oog van de aanwezige commissarissen
gewenstt was.
Dee stabiliteit van de militaire strafrechtspleging werd gedurende het
grootstee gedeelte van de achttiende eeuw aangetast door de vraag naar de
omvangg van de jurisdictie, een vraag die tot kort voor de omwenteling van
17955 de gemoederen bleef plagen. De Hoge Krijgsraad was een steen des
aanstootss voor de burgerlijke autoriteiten, omdat deze de Raad van State had
gepasseerdd in zijn bevoegdheid tot het behandelen van rechtszaken, die
oorspronkelijkk tot de competentie van die Raad werden gerekend. De eerste
Oranje-Nassau,, prins Maurits, aan wie als opperbevelhebber de functies van
kapitein-generaall en kapitein-admiraal werden verleend, had zijn macht over
dee militaire strafrechtspleging al spoedig uitgebreid door het laten muteren van
dee krijgsraad te velde in de Hoge Krijgsraad: die usurpeerde bevoegdheden van
dee Raad van State zonder dat daarover enig besluit van de soevereine Staten
wass gevallen. Zijn latere opvolgers in hun dubbele capaciteit van stadhouder
enn kapitein-generaal dienden op dezelfde wijze hun dynastieke belangen. Door
dee toenemende macht van vooral stadhouder Willem III werden de geldende
landswettenn ten aanzien van de jurisdictie over commune delicten ontkracht,
aangezienn gewoonlijk èn voor de garnizoenskrijgsraden, èn voor de Hoge
Krijgsraadd de door militair personeel begane commune misdaden werden
berecht. .
Dee competentiekwestie was er een met een politieke lading; zij was
medee uitdrukking van een onbloedige machtsstrijd, die de gehele achttiende
eeuww heeft voortgeduurd. Uit hoofde van het opperbevelhebberschap heeft niet
alleenn Willem III, maar hebben ook zijn opvolgers gemeend als hoofd van de
militairee justitie te mogen optreden. Tegen het einde van de zeventiende eeuw
wass de positie van Willem III al zo verstevigd, dat de expliciete vaststelling
vann zijn uitsluitend prerogatief van appèl en approbatie van vonnissen van
garnizoenskrijgsradenn door niemand hardop werd betwist. Hoe zeer de weerstrevendee partij der regenten deze tegenover hen staande machtsconcentratie in
éénn persoon hadden betreurd viel op te maken uit het na de ontijdige dood van
Willemm III genomen besluit om het verder zonder een dergelijke functionaris
tee doen. Een opperbevelhebber — geen Oranje of Nassau — werd benoemd om
tijdenss de nu uitgebroken Spaanse Successieoorlog (1702-1713) dienst te doen
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alss kapitein-generaal, maar zonder dat hij de juridische pretenties van zijn
voorgangerr had mogen overnemen. De approbatie werd afgeschaft, wat tot
gevolgg had, dat de garnizoenskrijgsraden een grotere autonomie verkregen dan
tevoren.. Het appèl werd, zoals oorspronkelijk de bedoeling was geweest,
verlegdd naar de Raad van State, waardoor een burgerlijk rechtscollege een
militairee casus in hoger beroep moest beoordelen. Ook de garnizoenskrijgsradenn werden gekortwiekt in hun jurisdictie.
Nadatt in 1747 opnieuw een Oranje-Nassau als Stadhouder werd aangesteld,, beleefden de Verenigde Provincies een reprise van de wijze, waarop de
ledenn van deze dynastie hun macht vestigden en hun belangen behartigden,
overigenss aanvankelijk met goedvinden van de Staten, die bij de benoeming
vann de erfstadhouder niet zuinig waren met het hem toekennen van functies en
prerogatieven.. Ook en vanzelfsprekend behoorde daartoe het kapitein- en
admiraal-generaalschap.. De benoeming van Willem IV als erfstadhouder en
kapitein-- en admiraal-generaal in 1747 werd een restauratie van de vóór 1702
geldendee regels ten aanzien van approbatie, jurisdictie en de plaats van de Hoge
Krijgsraad.. Voor het verkrijgen van het recht van approbatie nam Prins Willem
IVV zelf het initiatief door het recht van lezing der vonnissen om te buigen tot
eenn approbatierecht, zich beroepend op zijn "praedecesseur" (Willem III). Dit
approbatiee recht werd niet consequent op elk vonnis toegepast. Een uitlandigheidd van de nieuwe stadhouder, spoedig daarop gevolgd door zijn overlijden,
laatt hiaten zien in de toepassing daarvan. Hoewel tijdens de minderjarigheid
vann Willem V het approbatierecht aan zijn voogden toeviel, verzaakten veel
krijgsradenn hun verplichting om de vonnissen op te sturen. Hierin is misschien
dee mindere binding af te lezen tussen het leger en de gouvernante Anna en de
hertogg van Brunswijk: het officierskader wist zich als clientèle sterker verbondenn met de stadhouders Willem IV en Willem V.
Voorall de laatstgenoemde heeft met het approberen van vonnissen van
veroordeeldee deserteurs en vervolgens verlenen van gratie voor de rigueur van
dee justitie een bijdrage geleverd aan een situatie, die wel fundamenteel
verschildee van wat mocht worden verwacht na de invoering van de kruiwagenstraff voor deserteurs (1748). Juist waar de Staten-Generaal op het veel
voorkomendee delict van desertie de straf ad opera publica hadden gesteld,
waarvann niet mocht worden afgeweken "op poene van Onze hoogste indignatie",, is in zo goed als geen van de gevonden vonnissen wegens desertie uit deze
periodee die straf in volle hevigheid toegepast, terwijl het gros van de aan de
stadhouderr voorgelegde vonnissen werd geapprobeerd met oplegging van een
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aanzienlijkk lagere straf, die in sommige gevallen zelfs veel weg had van een
krijgstuchtelijkee berisping. Hier is sprake geweest van zogenaamde facaderechtspraak.. Het is niet onmogelijk dat Willem V, die geen gewelddadige natuur kan
wordenn verweten, het straffen van deserteurs tot barmhartiger proporties heeft
willenn terugbrengen. Daarin is hij dan in het algemeen wel geslaagd. Tegelijkertijdd ondergroef hij echter een door de Staten-Generaal uitgevaardigde wet.
Dee Staten-Generaal hebben zich dit echter tijdens het Ancien Régime zonder
geregistreerdd protest laten welgevallen. Dit wijst erop, dat de autoriteiten zich
inn de eerste plaats richtten op de vervolging van delicten, en de sanctie als
manendd maximum aan de delinquenten werd voorgehouden. Het "op poene van
Onzee hoogste indignatie" blijkt niet meer dan een cliché te zijn geweest. In de
jarenn tachtig werd, vooral op instigatie van de Staten van Holland, de Hoge
Krijgsraadd zeer tegen de wens van stadhouder Willem V afgeschaft en de
jurisdictiee ook aangepast in de vooral door de tegenstanders van Oranje cum
suiss gewenste richting. De Raad van State werd in zijn oorspronkelijke
bevoegdhedenn ten aanzien van de militaire strafrechtspleging hersteld.
Alss wordt gekeken naar de frequentie van de verschillende bestudeerde
delicten,, dan blijkt dat desertie wel het meest werd gepleegd. Een collectie van
vonnissenn uit Brielle, 's-Gravenhage en Hellevoetsluis laat dat duidelijk zien.
Ookk de telling van de dossiers in de collectie Ragay geeft eenzelfde resultaat
(ziee bijlage IV). Die hoge frequentie heeft invloed gehad op de strafrechtsplegingg terzake van deserties. De spanning, die ontstond tussen de in de
articulbrieff vastgelegde kapitale straf en het behouden van personeel leidde in
kritiekee tijden tot herhaald massapardon. De geloofwaardigheid werd niet
verbeterdd door het invoeren van de kruiwagenresolutie in 1748, als aanvulling
opp het materiële strafrecht. De invoering daarvan vond ongeveer gelijktijdig
plaatss met de wederinvoering van de approbatieprocedure.
Hett waarom van de zo dikwijls gepleegde deserties blijkt soms uit het
verweer,, dat de delinquent zelf moest voeren en waarvoor hoofdzakelijk
gelegenheidd was tijdens de verhoren door de auditeur cum suis. De arrestatie
enn gevangenhouding, de sociale ongelijkheid met zijn ondervragers en de plaats
vann het verhoor waren niet bevorderlijk voor het voeren van een effectief verweer.. Al bij het begin van het verhoor kwam een verondersteld motief gewoonlijkk ter sprake, wanneer moest worden ingegaan op de vraag of de articulbrief
wass voorgelezen en of soldij en andere stoffelijke goederen, waarop de deserteurr recht had gehad, waren uitbetaald en afgeleverd. Daarna volgde dikwijls
dee directe vraag naar de reden van de desertie. Voeding, soldij en de voor-
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lezingg van de brief bleek in het gros van de gevallen wel in orde te zijn geweest,, maar niet altijd. In de vonnissen, die soms tot vrijspraak leidden, werd
inn de regel rekening gehouden met serieus te nemen argumenten die de verdachtee ter verdediging aanvoerde, zoals bijvoorbeeld in het geval van de soldaat,, die met zijn voor zijn compagnie geworven rekruut in Antwerpen werd
vastgezett en gedwongen dienst te nemen bij het keizerlijke leger.3 Een gegeven
verklaringg kon soms geverifieerd worden. Wanneer een soldaat wordt aangeklaagdd wegens desertie omdat hij na zijn verlof niet is teruggekeerd en hij
verklaart,, dat "zijn vrouw stond te cramen", dan kon ter plekke enig onderzoek
naarr de waarheid van die uitspraak worden gedaan. Ook de in Den Haag in
17766 gedeserteerde en in Arnhem opgepakte grenadiers zullen wel de waarheid
hebbenn gesproken toen zij gewaagden van een hondse behandeling door een
onderofficier.44 Ook in dit geval was het gemakkelijk om de (eventueel)
kwalijkee reputatie van de onderofficier te onderzoeken. Maar dikwijls werden
verontschuldigingenn aangevoerd, die met de werkelijkheid iets minder te maken
hadden.. In sommige conclusies van de auditeur werd de ongeloofwaardigheid
vann het verweer onder woorden gebracht, of werd hardop getwijfeld aan het
berouww van de verdachte.
Niett in alle dossiers is in de verhoren (wanneer nog aanwezig) en over
dee rechtszitting iets te lezen over een aangevoerd motief voor de desertie. Was
err dan soms geen motief, en was dronkenschap, zoals zo dikwijls aangevoerd,
dee oorzaak? Een overmaat van drankgebruik hoeft van een tevreden soldenier
niett onmiddellijk een deserteur te maken. Maar latent onbehagen, verveling en
hett verlangen naar verandering zijn natuurlijk wel de akkers, waarop een
ronselaarr met hoop op redelijk succes zou kunnen ploegen, nadat hij deze
overvloedigg heeft besproeid. Of de geronselde militair, het brede en vochtige
padd des verderfs zo onbezonnen afleggend, bij het nuchter worden zijn desertie
betreurdee was niet het probleem van de ronselaar. Maar het is uit de gegevens
well duidelijk, dat in heel veel gevallen sprake is geweest van een vrijwillige
terugkeer,, soms zelfs najaren van afwezigheid uit de compagnie. Soms begon
hett berouw wel erg gauw te knagen en legde de deserteur de weg terug naar
hett veilig regiments tehuis al heel spoedig af, weliswaar schoorvoetend, maar
toch,, hopend op een genadige straf, zoals in sommige slotakkoorden van een
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verhoorprotocoll te lezen is. Er zijn in sommige strafdossiers ook wel duidelijke
aanwijzingenn gevonden, dat niet elke laakbare afwezigheid door de krijgsraden
alss een ernstige vorm van desertie is aangemerkt. In die gevallen werd de reden
vann de afwezigheid en de omstandigheden meegewogen in het vonnis. Dit geldt
dann natuurlijk die deserties, die vóór 1748 plaatsvonden, toen de handen van
dee rechtdoenden nog niet gebonden waren door de kruiwagenresolutie. Na dit
jaartal,, toen de kruiwagenresolutie strikt moest worden nageleefd, moest de
stadhouder,, geassisteerd en geadviseerd door de daartoe in aanmerking
komendee juristen de afweging maken bij het approberen van de sententies. Bij
dee bepaling van de bijna altijd verleende strafvermindering waren de gegevens
uitt het opgestuurde strafdossier natuurlijk van belang.
Dee conclusie dat desertie het meest voorkomende door militairen
gepleegdee delict zou zijn geweest, kon slechts onder voorbehoud worden
getrokken:: er zijn zeer veel dossiers verloren gegaan maar daar staat tegenover
datt in het bewaard gebleven materiaal de strafdossiers inzake desertie de
overgrotee meerderheid vormen. Hierbij moet echter wel worden bedacht dat
doorr de beperking van de militaire jurisdictie gedurende het Tweede Stadhouderlozee Tijdperk (1702-1747) en na 1784 het aantal commune delicten dat
doorr de krijgsraden werd berecht verminderde, zodat het aandeel van de
militairee delicten in de door de krijgsraden behandelde zaken relatief groter
werd.. Niettemin, de bewering dat desertie het meest vervolgde delict was lijkt
ookk in dat licht niet te gewaagd. Met nog minder schroom moet hier nog een
vermoedenn onder woorden worden gebracht, namelijk dat de afdoening van
desertiess na de invoering van de kruiwagenstraf en het vrijwel gelijktijdig
toevallenn van het recht van approbatie van militaire vonnissen aan de
stadhouder,, aan de troep niet ongemerkt is voorbijgegaan. Hierdoor kan de
onderr de militairen verbreide bekendheid met het feit, dat het bij mislukte
desertiess uiteindelijk niet zo'n vaart liep, debet geweest zijn aan de zeer
opvallendee toename van het aantal strafdossiers terzake van desertie in de
tweedee helft van de achttiende eeuw. Ook de soms na jaren vrijwillige
terugkeerr naar het regiment van een deserteur wijst daarop. Soldaat Jacob
Konkelaar,, die na gedeserteerd te zijn een retourreis naar de Oost maakte,
melddee zich na twee jaar vrijwillig "in de hoop op pardon".5 Het werd een dag
spitsroedenn door tweehonderd man ter discretie van commissarissen. Het is
zeerr aannemelijk, dat Konkelaar heeft gerekend op een per approbatie ge-
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wijzigdee en verminderde straf, toen hij in het verhoor de term "pardon" gebruikte,, anders had hij zich, met een zeker vooruitzicht op een veroordeling ad
operaa publica, zeker niet teruggemeld. Er is hiervan meer dan één vergelijkbaarr voorbeeld te vinden.
Bijj het vaststellen, dat enigszins uiteenlopende vonnissen werden
gewezenn voor in hoofdzaak toch eenzelfde misdrijf, zoals bijvoorbeeld voor
diefstal,, is het trekken van conclusies een moeilijke zaak. Verschil in strafmaat
iss nog steeds een probleem van de strafrechtspleging. Over wat tijdens de
beraadslagingenn te berde is gebracht werd geen proces-verbaal opgemaakt, en
naarr het waarom, zoals bij desertie, werd vanzelfsprekend nooit gevraagd. Het
requisitoirr van de auditeur, die duidelijk invloed uitoefende op de vaststelling
vann de mate van schuld, was medebepalend voor de strengheid van het vonnis,
tenminste,, als de krijgsraad zo goed wilde zijn een advies aan te nemen. Het
terreinn van de vraagstelling naar het waarom van de misdaad is heden ten dage
hett exclusieve terrein van criminologen. Een krijgsraad diende te beslissen op
welkee manier de weegschaal, met daarop het begane delict en de gedeukte
rechtsorde,, weer in balans kwam. Als hulpmiddelen had hij daarbij de
gewoontess en de articulbrief ter beschikking, met daarnaast de eventuele
ervaringg van leden van de krijgsraad. Het verhoor was natuurlijk een belangrijk
ingrediëntt bij het vaststellen van de strafbaarheid. Was de beklaagde in staat
geweestt om onderdelen van de beschuldiging te ontkrachten, of daarover twijfel
tee doen ontstaan? Een goede verdediger zou ongetwijfeld nuttig werk hebben
kunnenn verrichten, maar die was niet aanwezig. De krijgsraad, voor elke
strafzaakk bijeengeroepen, bestond elke keer uit een toevallig op het rooster
staandd aantal opgeroepen officieren. Daarin zat, bij alle unificerende tendensen,
diee het militaire leven beïnvloedden, toch ook een element van toevalligheid.
Inn hoeverre een krijgsraad met veel overleg en zorgvuldigheid te werk ging is
achteraff niet meer in detail na te gaan. De algemene indruk is echter, dat van
eenn zekere zorgvuldigheid kan worden gesproken. Recidive en verzwarende
omstandighedenn werden wel degelijk meegewogen. Nogmaals moet hier wordenn gewezen op de rol en aanwezigheid van de auditeur-militair als veelal
academischh gevormd jurist, in tegenstelling tot veel van wat op het platteland
vann de provincies op dit gebied bij de burgerlijke rechtspraak kon worden
aangetroffen. .
Omm te kunnen bezien, of de straffen door de jaren van de achttiende
eeuww ongeveer gelijk bleven in strengheid, of dat onder de invloed van zich
wijzigendee opvattingen de straffen wat milder uitvielen, of dat, zoals Faber
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voorr hetzelfde tijdvak in Amsterdam heeft geconstateerd, de bestraffing
strengerr werd, is het nodig in chronologische volgorde de strafvormen voor
eenzelfdee delict te bezien. Wanneer bij voorbeeld de vonnissen inzake desertie
opp een rij worden gezet, gaan natuurlijk wel alle details, waaronder de delicten
werdenn gepleegd, verloren en bestaat het grote gevaar dat een vertekend beeld
ontstaat.. Maar voor differentiëring van alle soorten desertie en de daarbij goed
vergelijkbaree omstandigheden is te weinig materiaal beschikbaar en kon ook
niett altijd in het onderzoek de mate van verwijtbaarheid worden vastgesteld.
Datt geldt nog meer voor de andere delicten, waarover gegevens bestaan. Dus
moett op een enigszins gebrekkige manier geprobeerd worden uit de beschikbaree gegevens conclusies te trekken. De grote factor van betekenis, als het
gaatt om strafverlichting, is de approbatieprocedure met betrekking tot de straf
add opera publica voor deserties en de approbatie van vonnissen terzake van
wachtverzaken.. Bij deze twee delicten is vanaf het derde kwart van de achttiendee eeuw de hand van Willem V duidelijk herkenbaar, wat tevens wil zeggen,, dat zijn juridische adviseurs het strafklimaat in de richting van een mildere
bestraffingg hebben omgebogen voor wat betreft deserties. Voor de veroordelingenn terzake van andere misdrijven geldt, dat aan de zwaarte van de straf
eigenlijkk niet is te zien of het vonnis in het begin dan wel aan het einde van de
eeuww werd gewezen. Commune delicten werden altijd streng gestraft. Andere
militairee delicten dan desertie hadden de gehele achttiende eeuw lijfstraffen tot
gevolg,, en daarbij werd zeer dikwijls tot spitsroeden veroordeeld. Er kan wel
eenn andere gevolgtrekking worden gemaakt, namelijk, dat de wetgeving in de
regell niet in volle hevigheid werd toegepast en dat de straffen eerder als
maximaa werden beschouwd dan als door de wetgever stringent voorgeschreven
enn op te leggen straffen. Uitschieters naar boven of naar beneden zijn soms
wel,, dikwijls ook niet verklaarbaar. Dikwijls werd rekening gehouden met de
leeftijdd van minderjarige beklaagden.
Vann de vele mogelijkheden tot het plegen van een delict, commuun of
militair,, is maar een deel besproken. Niet ter sprake gekomen delicten werden
niett in de militaire strafdossiers aangetroffen, zodat daarover geen onderzoek
iss verricht en dus ook geen oordeel kon worden geformuleerd. De delicten die
well in de dossiers werden gevonden werden gepleegd door militairen van
allerleii slag, Nederlands en buitenlands, jong en niet meer zo jong. Ondanks
dee onvolledigheid van de strafdossiers zelf en de aantallen bewaard gebleven
strafdossierss is het toch wel mogelijk gebleken in het onderzoek naar de
militairee strafrechtspleging resultaten te boeken. Dat kwam door de grote
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overeenkomstenn tussen de dossiers van de verschillende plaatsen, die op vrij
grotee afstanden van elkaar een vrijwel eenduidig patroon te zien gaven en
omdatt de onvolledigheid van de dossiers niet steeds hetzelfde manco betroffen.
Dee keren, dat een vermoedelijk vrijwel volledig dossier werd gevonden gaven
eenn bevestiging van reeds voorlopig geformuleerde veronderstellingen ten
aanzienn van de militaire strafrechtspleging. Zonder de aangetroffen consistentie
vann het primaire onderzoeksmateriaal was het niet mogelijk gebleken veel van
watt nu is beschreven en verklaard, vast te leggen. De niet zeer talrijke
juridischee verhandelingen over militair strafrecht uit die tijd, met de werken
vann Van Hasselt voorop, geven een goede beschrijving van de normen van de
toenmaligee militaire strafrechtspleging en gunnen ons een kijkje in de
werkelijkheidd van de dagelijkse praktijk. Als noodzakelijke aanvulling, om met
meerr zekerheid te weten te komen hoe de juridische praktijk er werkelijk
uitzag,, waren strafdossiers onontbeerlijk. Eigenlijk is met het woord aanvulling
dee primaire bronnen geen recht gedaan. Het gevonden materiaal in de
archievenn vormde een belangrijke, zo niet de belangrijkste component van
waaruitt de gegevens, nodig voor dit onderzoek, konden worden geput.
Wanneerr dus resumerend de gestelde vragen, zoals in de inleiding (§
1.2.22 en 1.2.3) geformuleerd, moeten worden beantwoord, kan het volgende
wordenn gezegd: het militaire strafrecht in de achttiende eeuw was in hoofdzaak
gebaseerdd op een wetgeving, die zonder uitzondering voor alle Staatse landstrijdkrachtenn gold, namelijk de articulbrief. Daarnaast golden uiteraard alle
terzakee van delicten uitgevaardigde plakkaten, keuren en costumen, waarmee
ookk de niet-militaire inwoners van de Republiek te maken hadden. Het materiëlee strafrecht, zoals vervat in de articulbrief, heeft, behoudens kleine
aanpassingenn in 1705, geen fundamentele wijziging ondergaan. Wel werd in
17488 de straf voor desertie gewijzigd met de invoering van de kruiwagenstraf.
Hett zogeheten formele recht, waarmee het procedure recht wordt bedoeld, bestondd voor een groot deel uit niet wettelijk vastgelegde regels. Voor een ander
deell werd het gevormd door resoluties en missives, afwisselend van de Staten-Generaal,, van de Raad van State of van een van de stadhouders. Daarnaast
wass dikwijls ook een deel van de inhoud van de Ordonnantie op den Styl van
procederenn van 1570 herkenbaar.
Vervolgenss komt de toepassing van de militaire wetten, streng of
minderr streng, aan de orde. De vrijheid, die de krijgsraden zich soms veroorloofden,, wanneer zij de articulbrief toepasten of er van afweken geeft aan, dat
dee articulbrief meer als een leidraad dan als bindende regelgeving zonder
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mogelijkheidd tot afwijken werd gezien. De autonomie van de krijgsraden in de
eerstee helft van de eeuw was beduidend groter dan in de tweede helft daarna,
toenn de subalterne krijgsraden in 1703 werd gelast recht te doen "zonder haar
vonnissenn te zenden om approbatie, als strijdig met het oud gebruik en met de
gewoonee wijze van rechtspleginge". Maar ook in de tweede helft van de eeuw
is,, behoudens het gestelde over de desertievonnissen, bij de approbatieproceduree maar weinig ingegrepen in de wijze van berechten. Van "improbatie",
afkeuringg van het vonnis, omdat de wetstoepassing stuitte op juridische
bezwarenn vanuit de Hoge Krijgsraad of later de Raad van State, is maar heel
zeldenn iets te vinden geweest. Bij verandering van een strafmaat werd in de
regell approbatie verleend, niettemin gratie prefererende voor de rigueur van de
justitie.. Instemming dus met de gevolgde procedure en het gevelde vonnis,
gepaardd met verlichting van de straf. Zou men dus van een zekere consistentie
vann de wetstoepassing door de krijgsraden kunnen spreken, dan kan deze
constateringg niet alleen voor de eerste helft van de eeuw, het Tweede
Stadhouderlozee Tijdperk, gelden, maar eveneens voor de tweede helft van de
eeuw,, waar in de sententies eigenlijk weinig verschil is te constateren. Twee'
opmerkingenn echter: het lijkt erop, dat langzamerhand toch iets minder
lijfstraffenn en iets meer detentie als sanctie voor een niet te ernstig delict
werdenn opgelegd. Met de doodstraf werd gedurende de gehele periode behoedzaamm omgesprongen. Dat geldt echter niet voor het geval van desertie in
oorlogstijdd bij het leger te velde, maar dit is begrijpelijk. Wanneer we vanuit
hett perspectief van de achttiende eeuw de strafrechtspleging in algemene zin
bezien,, moet worden vastgesteld, dat de strengheid van de opgelegde straffen
inn en buiten de militaire maatschappij voor de delicten, die in beide groeperingenn konden worden gepleegd, niet wezenlijk uiteen liepen. Het straffen van
militairee delicten, geringe en ernstige, kenmerkte zich door de gewelddadigheid
ervan,, maar paste geheel in het beeld van de toenmalige maatschappij.
Dee politieke omwenteling in onze vaderlandse geschiedenis bij het binnentrekkenn van de Franse troepen heet de cesuur te zijn tussen het tijdperk van het
Ancienn Régime en het tijdperk, waarin de eenwording van de Nederlanden
vormm heeft gekregen. Politiek en maatschappelijk gezien werd in 1795 en in de
jarenn daarna ook de militaire maatschappij geconfronteerd met significante
veranderingenn en onderging zij evenzeer de schok van de fluwelen revolutie.
Dee implosie van het Ancien Régime in de Republiek der Verenigde Nederlanden,, hoe ongewelddadig ook, was overal hoor- en voelbaar. De positie van
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satelliet,, waarin Nederland kwam te verkeren, het verblijf van Franse troepen
enn Franse functionarissen, en de invloeden uit het Zuiden, die hier, met de
teruggekeerdee emigranten vaste voet kregen, veroorzaakten een existentiële
schok. .
Hett mag duidelijk zijn dat, toen de drang tot wijziging van de bestaandee maatschappelijke en politieke verhoudingen de weg scheen te openen
voorr vernieuwende tendensen, waarvan de signalen reeds in de jaren tachtig
geregistreerdd werden, de landstrijdkrachten daarvan eveneens de invloed
ondergingen.. Niet alleen op personeel en organisatorisch gebied vielen wijzigingenn te constateren. Ook de militaire strafrechtspleging bleef niet onberoerd.
Zoalss altijd in een revolutionaire periode het geval is, waren ook in Nederland
dee eerste jaren een tijd van verwarring en zocht de maatschappij onder de
nieuwe,, en soms dramatische omstandigheden naar een nieuw evenwicht. Het
verlangenn naar vastigheid — een menselijke trek — mengde zich met een drang
naarr vernieuwing, verandering, verbetering zo men wil, waarvan in de jaren
daarvoorr de sporen reeds bespeurbaar waren geweest. De militaire wetten, die
all zo lang hadden dienst gedaan, waren ook aan vervanging toe. Maar eerst
werdd een juichkreet aangeheven, en wel in de aan het krijgsvolk gerichte
publicatiee van 27 februari 1795. "De Stok, die alleen ter voortdrijving van het
redenloozee Vee, maar voor geene vrije Menschen geschikt is," heette het
daarin,, "zult gij niet meer voelen". Spoedig werd echter de eerste publicatie op
militair-strafrechtelijkk gebied uitgevaardigd, en wel op 8 mei 1795. Daarin
werdd in de eerste plaats in een aantal artikelen de insubordinatie aangepakt.
Eenn ingrijpende verandering van de samenstelling van de garnizoenskrijgsraden
werdd eveneens aangekondigd: voortaan bestonden deze uit drie officieren en
vierr minderen, waarmee de geest des tijds werd weergegeven. Reeds op 26 mei
17955 werd een publicatie uitgevaardigd tegen desertie, die sterk was toegenomen.. Tot aan het van kracht worden van het Reglement van Krygstucht op 1
septemberr 1799 is de militaire strafrechtspleging met publicaties geamendeerd.
Mett name Petrus Wierdsma, een vooraanstaande Friese jurist en
auditeur-militair,, had zijn gedachten reeds laten gaan over een hervorming van
hett militaire strafrecht. Wierdsma was "verstoken van het genot eener universitairee opleiding"6 en dus, wat men tegenwoordig zou zeggen, een self made
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man.man. Dit feit, gevoegd bij de evenmin alledaagse omstandigheid, dat de in
17299 geboren Fries zijn ontwerp van het Reglement van Krijgstucht op bijna
zeventigjarigezeventigjarige leertijd afrondde doet vermoeden, dat deze Leeuwarder
teur-militairr een bijzonder mens moet zijn geweest. Het voornemen van Wierdsmaa om een geheel nieuw militair wetboek van strafrecht samen te stellen was
niett van recente datum. Waarschijnlijk reeds in 1783 deed hij de Staten van
Frieslandd een voorstel tot verbetering der militaire rechtspleging, waarbij hij
aanvankelijkk eerder dacht in de richting van een hervorming van het bestaande
strafrecht,, dan aan het vervaardigen van een geheel nieuw wetboek van militair
strafrecht.. De kans om schoon schip te maken met de bestaande articulbrief,
dee rommelige verzameling plakkaten, en het niet coherent op schrift staande
procesrecht,, en om een nieuw wetboek van militair strafrecht samen te stellen,
werdd hem geboden in de jaren na 1795. In 1799 zou hij zijn ontwerp van het
ReglementReglement van Krygstucht of Crimineel Wetboek voor de Militie van den Sta
aann het Comité tot de algemene zaken van het Bondgenootschap te Lande aanbieden.. Dat dit Reglement op de eerste september 1799 in werking kon treden,
wass — de roerige omstandigheden die een revolutie gewoonlijk begeleiden in
aanmerkingg genomen — toch eigenlijk wel redelijk spoedig na de omwenteling.
Inn de tussenliggende vier jaren bleef de articulbrief zoals gezegd van kracht,
maarr werd hij aangevuld met publicaties, die voor het straffen van een aantal
militairee delicten wijzigingen vastlegden. Opmerkelijk en het vermelden waard
iss de vaststelling, dat na 1795 geen sporen van tortuur of territie bij de militaire
strafrechtsplegingg in de archieven meer te vinden zijn. Daarbij moet er op
gewezenn worden dat de afschaffing van dit dwangmiddel pas in 1798 voor de
gehelee strafrechtspleging in Nederland werd vastgelegd. Er veranderde dus vrij
veell in een betrekkelijk korte tijd. "Elke tijd is overgangstijd"7 relativeert Von
derr Dunk de neiging om de geschiedenis in partjes te snijden. Er is ook en
altijdd continuïteit, al kunnen we toch wel momenten in de historie signaleren,
waarinn meer verandering te bespeuren is dan op ogenblikken daarvoor of
daarna.. Zo'n moment was 1795.

orkena.orkena. Bijdragen tot de geschiedenis van het notariaat in de provincie Frieslan
381. .
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Von der Dunk, Elke tijd is overgangstijd, opstellen over onze omgang met de
geschiedenis,geschiedenis, 13-29.
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Afb.. 14: Petrus Wierdsma (1729-1811), praktizijn, notaris en auditeur-militair
tee Leeuwarden; opsteller van het op 1 september 1799 in werking getreden
ReglementReglement van Krygstucht of Crimineel Wetboek voor de Militie van den
(Olieverfportret(Olieverfportret op doek (101 x 73,5 cm.) van Dirk Jacobs Ploegs
CollectieCollectie Fries Museum, Leeuwarden).
289 9

