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Afb.. 15: Titelpagina van Groot Placaet-boeck, deel II, 1664.
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BIJLAGEE I

Articulbrieff van 1590
Eenn exemplaar van de in 1590 uitgevaardigde — in gotische letters gedrukte
—— articulbrief (15 niet genummerde bladzijden) is te vinden in het Algemeen
Rijksarchieff te 's-Gravenhage, en wel bij de serie gedrukte plakkaten van de
Staten-Generaall 1590-1600, 1.01.04, inventarisnummer 12161. Op de titelpaginaa staat: Articule-briejf/ Ofte Ordonnantie op de discipline militaire. Ghedaen
endeende ghearresteert den xiijen. Augustil vijfthienhondert tneghentich. Tot Delff
ByBy Aelbrecht Heyndricxz. gheswooren Drucker vande Heeren Generale Staten
endeende Staten van Hollandt.
Aangezienn deze tekst zich niet leent voor een weergave in facsimile van
voldoendee kwaliteit is hierna de articulbrief van 1590 weergegeven zoals die
iss afgedrukt in het Groot Placaet-Boeck inhoudende de Placaten ende
OrdonnantienOrdonnantien vande Hoogh-Mog: Heren Staten-Generael der Ver
Nederlanden,Nederlanden, ende vande Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollan
West-VriesWest-Vries landt, Mitsgaders vande Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelan
III ('s Gravenhage 1664), kolom 169-180.
Omdatt S.W.P.C.Braunius in zijn artikel "Soo een notabel en fundamenteell point. Een heroriëntering op de tekst van de Artikelbrief voor 's Landsvloott van 27 april 1629"( in: Verslagen en Mededelingen [van de] Stichting tot
uitgaafuitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht, Nieuwe Reeks 7 (1992),
99-114)) heeft aangetoond dat het Groot Placaet-Boeck niet altijd betrouwbaar
is,, heb ik de tekst in het GPB, met de hierboven genoemde gedrukte tekst uit
15900 gecollationeerd. Bij vergelijking van beide teksten blijkt dat spellingsverschillenn zijn opgetreden, hetgeen niet verwonderlijk is. De tekst van beide
editiess is verder echter woordelijk gelijkluidend.
Dee tekst van de articulbrief van 1590 is verder ook afgedrukt in
Gerardtt Feltmann, Articulbrief voor de Militie der Vereenigde Nederlanden,
metmet aenmerkingen, 's-Gravenhage 1690, en (met daaraan toegevoegd de
wijzigingenn die in 1705 in de tekst zijn aangebracht) in: F.A. van der Kemp,
MagazijnMagazijn van Stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelijk, deel I, Utr
1783,, 97 e.v.
2.. Articul-Brief, o//*? Ordonnantie, op de difcipline Militaire. In
ilueJenilueJen 13 Auguflï 1590.
Aerdienbyy dagelrjcklcheexperientiee bevonden werden,
velee ende menichvuldige defordrenn onder den Volcke van
Oorlogee te ontftaen.ftreckcndee tot groote fchade van den
Lande,, ende prejuditie vande
Regieringee van dien.die nochtanss alomme bevonden werden niet fulcx geftraft
tee worden, als wel bchooren foude, ter oorfaecke

opp fulcke of diergelijcke poinften egeen vafte Ordonnantiedonnantie of Artijckel-brief gearrettcert ende gepubliceertt en is. Soo hebben de Staten Generael
derr Vereenichde Nederlanden, by advyfe vanden
Radenn van State der felver, gheordonneert.geftatueertt ende ghearrefteert, Ordonneren, ftatueren
endee arrefteren midts defen, de Ordonnantie ofte
Artijckel-brieff hier naer volgende: Willende dat
dee felve by alle het Volck van Oorloge in heuren
dierutee zynde, van poind tot poind ftriitelijcken
LL iij
on-
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onderhoudenn ende cheachtervolghtfal werden-.
Endee fal te dien cynde alomme gepublieeert, ende
byy den Krijghs-volcke befwooren weiden als iiaer
behooren. .
11
Erftelijckenn , De geene die den Name des Heerenydelijckenn voert ofte die blafpliemeert, lal
voorr de eerfte rey fe een honorable amende doen.
endee drie dagen in ge\ anckeniflê te water ende te
brootgcfteltt worden, ende voor de tweede reyfe
fijnn tonge met een gloeyende yfer door-fteken,efi
voortss ghedevalifeert worden tot op fijn hemde,
endee gebannen uytte Vereenicb.de Provinciën.

EE

Inn ghelijcke penen lullen mede vervallen voor
dee eerfte ende tweede reyfe.de gene die yet fullen
doenn oft feggen tot fpijt ofte fpot van het Woort
Godtss ofte 3e Kerekeu-Dienaers.
HL L
AJlee moetwillige dootllagen, Vrouwe - krachtenn , overfpel, brantftichtinge, dieveryen, ftractfchenderyen.force.gewelcvalfcheyt,, ende andere
ghelijckee boofe daden, ende openbare delicten,
oftee onnaruerlijcke mifbruyeken,' fullen metter
doott geftraft werden.
UU. .
Niemantt en fal eenige Weduwen, ghehouwde
off ongehouwde Vrouw en, Kraem-vrouwen of bevruchtee Vrouwen.ofjonge kinderen, eenige overlaftt doen, flaen, ftooten ofte dreygen, ofte oock
oneerlijckenn aentaften, op pene van gecafiêert te
wordenn fonder gelt ofte Palporr , ofte oock aen
denlyvegeftraftt naergelegentheytvander fake:
Ende'fullenn mede alle ghemcene Hoeren voor de
eerftee reyfe met fchanden uy tten Leger gedreven,
endee voor de tweede reyfe daer bevonden zynde,
flrcngelijckk gegeeflêlt ende gebannen werden.
V. .
Dieyetgedaenn ofte geconfpireert heeft tegens
dee Heeren Staten, het Lant, Steden ofte Plaetfen
dess felfs, ofte eenige Gouverneuren ofte Capiteynenn van dien, waer door de ghemeene Landen in
eenigee fchade ofte pericule foude mogen komen,
mitfgaderss die daer toe fullen confenteren, fullen
fonderr eenige genade gehangen worden.
VI. .
Inn gelijckeftraflëfullen ven allen, alle de geene
diee yet fulex geweten. ende hare Capiteynen ofte
Overftenn dat niet te kennen en fullen ghegeven
hebben. .
VII. .
Niemandtt en fal eenige muyterye verwecken,
oftee maecken onbehoorlijcke vergaderingc, op
heymelijcke.. bedeckte, ofte eenige andere voornemen.ommcc wat faecken d.ittet oock zy, fonder
bevell van fijnen Overften ofte Ucvclhebbercn, op
penee van gehangen te worden.
VIII. .
Vann gelijcken fullen mede geftraft worden alle
dee geene, die liacr onder fulcke vergaderinge vindenn , ofte ycmanden aenroepen, opkloppen oft
verweckenn fullen,ommc onder fulcke vergaderingee te komen : Welverftaende datd'Ofticiersdie
haerr in fulcke vergaderinge fullen vervoegen.voor
allee d'andere Soldaten (die ghcen Autheurs daer
vanenn zijn) fullen geftraft worden,

ï.DccI.
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IX. .
Dee gene die quae; fpreken fullen vande Staten
Generael,, ofte particulier. de Raden ran State,
oftee andere Ov erialie) i, olie die) ei fal (eggen in
fpijtt ofte fpot vanuc lelve, fal aen lijf ende leven
fonderr genade geftraft werden.

\. .

Diee eenige woorden tot oproer, muyterye ofte
ongehoorlaemhcytt tenderende . fal gefproockea
hebben,, ofte die de lelve gehoon fal hebben, ende
diee niet terftont te kennen ghegeven fijnen Capitevn,, fal mertcr doot geftraft worden.
XI. .
Gelijckk mede gheftraft fal werden, de geene die
eenigee foodanige woorden in 't by welen van particulieree Soldaten, uyt hen (elven, ofte van anderenn fal verhalen, oft yetwes aenrechten, daer door
eenigee muyterye ofte beroerte ecnichfintsfoude
konnenn ontftaen.
XII. .
Niemantt en fal, het zy uyt befette ofte belegerdee Plaetfen.oft anderfins, eenige fpraecke ofte gemeenfehapp hebben metten Vyandt; nochte aen
hemm bootfehappen, nochte Brieven lenden, ofte
vann hem ontfangen, nochte aen yemant van fijne
Bondtgenoten,, 't zy hcymelijck ofte openbaer,
fonderr voorgaende conlent van fijnen Gouverneurr ofte Capiteyn, ofte henluyden 't felve terftontftont daer naer te kennen gegeven te hebben, ten
zyy hy daer toe gheauthorifeert zy, ofte oock den
Vyandtt toe vallen ofte eenige hulpedoen , alles
opp lijf-ftraflè.
XIII. .
Niemantt en fal mede fpreken ofte gemeynfehap
houdenn met eenige Trompetter ofte Tromllager
vandee Vyanden, ofte andere dieinbootfehapis
gefonden,, dan de geene die daer toe verordineert
is,, op lijf-ftraflè.

XIUI. .
Niemandtt en fal mede in 't aentrecken, af-trecken,,ftilleliggen, monfteren, ofte in befette Plaetfe,, den Inwoonderen der Geünieerde Provinciën,
heuree Toeftanders ofte Bondtgenoten verdruckenn oft berooven, ofte eenige Eetwaren , geit ofte
anderfintss af dringen, fonder de eetbaer Waren
oftee andere, behoorlijcken te betalen, noch oock
terr neder worpen ofte bederven eenige Water Molens,, ofte Water-wcrcken, ofte de lelve, of anderee Huyfen, ofte oock in 't optrecken 't Leger
aenn brant fteecken, fonder fpeciael bevel van den
Generaell , ofte ander Hooft-Oflicier, alles op
lijf-ftrafle. .

XV. .
Niemantt en fal mede yetwes mogen doen.nochtee aenrechten tegens eenige Perfoonen, Steden,
Vlecken,, Dorpen, Sloten, Havenen, oft andere
goederen,, die met Pafporten, Sauvegarden, ofte
anderee verfeeckertheyt van wegen de Generaliteytt voorfien zijn, op lijf-ftraflê.
XVI. .
Diee uyt d'een Compagnie in d'ander, ofte elderss fai willen vertrecken , ofte hen van't Vendell begeven, fal ghehouden zijn daer toe behoorlijckk Pafport van fijnen Capiteyn ofte Hopman te
hebben,, ende anders doende, fal metter dooc gheftraftftraft worden.
Alle e
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byy nachte falgaen, daerhyby fijnen Corporael,
oftee Rotmeefter geftelt fal zijn, fonder by den felvigenn daer afgeroepen ofte verlof! te zijn.fal metterr doot geftraft worden fonder genade.
XXIX. .
Niemantt en fal den Vyandt. ofte yemanden anDee Soldaet oft Ruyter die fijnen VVaert, Waer- derss de Lofe openbaren, ofte kennen geven, ofte
d.nne.. Knecht of Maerte fal geftooten ofgedagen eenichh ander woort gheven, dan hem by den Oilïhebben.fall voor d'eetfle reyfe drie dagen te water cierr gegeven is, op lijf-ftraftc.
XXX. .
endee te broot geftelt worden, ende voor de tweedee reyfe een honorable amende doen , ende inde Diee hem abfenteren fal uy t de Corps de guarde
oftee
Wacht-huy
fen,
boven de twee uren 's daegs,
vollee vergaderinge vande Wacht ghedevalifeert
werdenn , ende gebannen uytte Compagnie; Ende oftt fonder verlof van fijnen Corporael ofte Rotbyy fo verre darter eenich lit verminckt is. of bloet meefter,, ofte des nachtseenichfmtSjfal acn't leven
geftraftt worden.
oeftort,, fal hem de hant afgehouden werden.
SS
XIX.
XXXI. .
Soo wie eenige Vivres of andere Waren, komen- Niemandtt en fal fonder wettclijcke oorfaeckc,
dee nae den Leger, üarnifoen oft cenige Steden of eenigee oploop ofte alarme maecken.ofte een Roer
Plactfenn onder 't ghebiedt vande Generale Staten byy nachte af ichieten, of groot ghetiermaecken,
ftaende,, fal afgeworpen of berooft hebben, die fal oftee yet anders doen, daer door lulex fonder oorfaeckee foude mogen onftaen, op lijf-ftraflê.
gehangenn worden.
XXXII. .
XX X .
Niemandtt en fal mede mogen aenvallen buyten Dee gene die hem ve norderen fal binnen beflodenn Leger of G arnifoen, ofte voor op koopen ee- tenn Leger, Stadt of Quartier. of plaetfe daer hy in
nigee Vivres ofte Waren aldaer komende, al eer de Garniloenee leyt, ofte oock naer befette wacht fijn
fefvee ter behoorlijcke verkoop-plaetfe ghebracht Geweerr u) t te trecken , fal het lijf verbeuren;
endee eefchat fullen zijn; ofte oockberooven ee- Endee defgelijcken buyten den Leger, Stede oite
nigee Winckel, Tente, Soetelaer of Koopman, die Plaetfe,, by fo verre liy 't felve doet fonder verlof
tott hulpe vanden Leger oft Garnifoen aldaer zijn, vannfijn Overigheyt.
XXXIII. .
alless op lijf-iUafte.
11
Dee geene die yemant fal il aen mettet S weert in
XXI.
DieuythetQuartiervann fijn Vendel ofteGar- deScheyde,, metcenftock, fteen ofte anderfins,
nifoenn fal gaen.vorder als een fcheute van een Ca- datt het bleet daer na volgt, falfijnbant verliefen.
nonn draecht , fonder verlof van fijnen Capiteyn,
xxxim. .
fall aen 't leven geftraft worden.
Diee yemant een vuyftof foufflet gheven fal, fal
XXII. .
Diee uy t den Leger, belegerde Stadt oft Huys, weder'inn prefentie vande Compagnie diergelijcke
fonderr fpeciael confent van fijnen Hopman ofte vuyftt ofte foufflet ontfangen vanden gheinterefOverigheytt loopt, omeenigerhande oorfaecken, feerden.endcc boven dien gedevalifcert ende uytte
hett zy om voederinge oft anders , fal ghehangen Compagniee gebannen werden.
Datt mede de Soldaten ofte Ruyteren, fonder
worden. .
express bevel van heure Overften.Capiteynen ofte
XXIII. .
Diee eenich Vee of Beeft fal nemen inde Landen Bevelhebberen,, egeen ghenvyn en fullen mogen
onderdee chehoorfaemlieydt vande Generaliteyt houden,, ofte vergaderinge maecken, 't zy om geit
ftaende.ftaende. fal als een Dief geftraft worden. off yet anders te ey flchen.of hem daer onder laren
vinden,, op pene van alles metter doot gheftraft te
X XX I I n .
werden:: Welverftaende dat de Capiteynen ofte
Dee geene die marcherende te Lande na de Oor- Bevelhebberen,, die fulcksbuy ten tyde ofte onbeloge,, of in 't weder kceren fijn Vendel ofCornette hoorlijckerr wijs fullen laten ghefchieden andere
fall verlaten, fal fonder alle genade ter doodt ghe- tenn exempel metter doot, voor alle de Soldaten
flfl raft worden.
fullenn geftraft werden.
XXV. .
XXXVI. .
F.ndee de geene die hem buyten merckelycke Sooo wie om geit fal roepen als men voor den
ficektee (fijnen Hopman ofte Bevelhebberen wel Vyant,, ofte op eenigen aenflach treckt, fal metter
bekent)) fa! begeven onder den tros of bagagie, of doott fonder genade geftraft werden.
opp de Wagens", fal inde volle vergaderinge vande
XXXV11. .
Compagniee ghedevalifeert. ende fonder gelt ende Item,, of 't gebeurde dat de Maent gagie op den
Pafportuytt de Compagnie gebannen worden.
verfchijn-dachh niet en quame. ofte betaelt werde,
XXVI. .
oftee den Soldaten ofte Ruyteren om eenigerhanDiee fijn Wacht, of ecnigen dienft hem bevolen, dee oorfaecke, het zy door'belet des Vyandrs, ofte
fall verfuymen, fal metter doot geftraft werden.
anderfins,, nieten konde toe gefchickt werden, (o
XXVII. .
enn fal niemant daer omme eenigen oproer maken,
Denn Soldaet die opfijnfentinel of fchiltwacht oftee oprocrige woorden fpreecken , ofte fijnen
flapcndee ghevonden wort, fal aen 't leven fonder Capiteynn tot betalinge van dien pogen te dwineenigee genade geftraft worden.
gen,, ofte des te weynigerfijnetochten ofte wach66
XXVIII.
tenn doen ende waer nemen: maerherocontentcDenn Soldaet die vanfijnfchiltwacht by dage of
rende e
XVII. .
-- Alk Caplteyneo die cenige Soldaten aen nemenn fullen, fonder wettclijck verlof van beuren
voorgaendenn Capiteyn, fullen aen 't leven gheftraftwerden.ftraftwerden.
^ ^
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'tt felve niet naer komen, fal acn 't leven gheflrafr
werdenn ; Gelijck mede geftraft fullen werden, d.c
eenichh bevel (met 1 rommele oft 1 rompetten, by
denGeneraell ghedaen omme - flaen) ovcrtreJca
fullen. .
XLVIII. .
Alflerr alarme gemaeckt wert, fal een yegelijck
tott fijn Vendel of Cornette loopen, ende foo wie
daerr niet en komt buy ten merckelijcke lijfs noot,
oftt elders loopt, buy ten confent ende fpeciael bevell fijns Overftens, ofte oock foo haeft daer niet
enn is als fijn Vendrich , fal aen 't leven gheftraft
werden. .
XL1X. .
tfxxix. tfxxix.
Dee geene die in eenieen twift ofte gevecht, ofte Eenn yegelick fal byftant doen ende befchermen
fijnn
eygen
Vendel
by dage ende by nachte, ende
underfills,, fijn Natie falte hulpe roepen, ofte vergaderingee maecken, fal gehangen ende geworcht fall met de eerfte waerfchou winge hem daer onder
voegenn , fonder daer van te Icheyden voor dat
werden. .
hett gebracht is in behouder bant, op lijf-ftraflê.
XL. .
Denn geenen die men vinden fal by dage ofte by
Soowiee fonder nootelijcke oorfaecken, ende
nachtee uyt den Leger ofte belegerde plaetfe, fonderr verlof van fijnen Capiteyn, fal aen 't leven ge- diee den Olftcier te kennen gegeven te hebben, fal
breeckenn
uyter ordre ofte gefidt, daer inne hy geftraftftraft werden.
fteltftelt is, die fal acn 't lijf geftraft werden.
XLI. .
LI. .
Diee op een Vrybuy t fal gaen, ende foullen, extorfienn ofte dievcryen doen, fal ghchangenende Diee eerft eenige vlucht maeckt in een (lach oft
ftorm,ftorm,
diefalvryelijckopde
dactvan eenyeder
eeworehtt werden.
88
b
mogenn doodt ghellagen werden, ende ontkomen
XLIL
Denn Soldaet die eenen anderen fal beroepen zynde,, fal fchelm verklaert, ende aen lijfende leommee teflaen, fonder verlof vande geenen die in venn fonder eenige genade geftraft werden.
datt Quartier commandeert, fal aen't leven gheYemandtt gheftelt zynde tot befcherminge van
ftraftftraft werden.
eenigee Bteffe, Schans of Loop-fchans, 't zy CapiXX L I I I.
teynn
of Soldaet, en fal de felve gewilligh niet verDenn Corporael ofte andere commanderende
overdeWachc,, die twee Soldaten fal laten uyt latenn , noch door eenige valfche of verfierde ooromme te vechten, fal fonder ghenade acn 't faeckenn of ontfchuldingen hem daer van abfente{;aenn
ren,, fonder ghenoeghlaem bevel ofte. befcheyt in
evenn geftraft werden.
denn Krijghs-Racdt voor goet opgenomen, op lijf-

rendee met een rcdelijckeleeninge, tot dat 'teelt
koine,, of mach komen, alles doen dat goede Soldatenn ende Ruyteren fchuldigh zijn te doen, ende
foo wie tet contrarie doet. ofte hem daer onder laet
vinden,, fal acn "t leven geftraft werden.
XXXVIII. .
Datt geene Capiteynen.Licutenanten ofte Vendrichs,, enfullen vertreckenvande Plaetfendaer
haree Compagnien in Garnifoene liggen, 't 7.y ommee de betalinge van hare Compagnien te folliciteren.oftee om haereygen affairen, londer verlof van
heurcc Overften ofte Gouverneur, op pene van
aenn 'c lijf ende leven eefl raft te werden.

xLim. .

ftraflê. ftraflê.

Denn Soldaet die met woorden ofte wereken te
LUI. .
kortt fal gefchieden, fal hem voegen by den geene
diee in't Quartier fal commanderen, die naeaen- Niemantt en fal op geven, ofte den Vyandt over
leverenn
eenige
Plaetfe,
die hem is bevolen ofte behoorenn vande redenen van parrhyen fal doen rearerenn hetongelijckden gheinterelïèerden ghe- laftt te bewaren, op lijf-ftraflê.
L11II. .
chiet,, met blootcn hoofde, ende in tegenwoordigheytt vande volle Waclit -. Ende indien de rede- Niemandtt en fal mede in belegerde plaedé van
fijnn
Quartier
loopen,
om appoinctcment roepen,
nenn daer toe dienen, den ongeiijck doende uyt
krachtee van defen doen devalueren van fijne Wa- oftee daer van fpreken, onwillich zijn te vechten,
oftt te arbeyden, oft heur Quartier te bewaren, oft
penenn , ende bannen uy tte Compagnie.
yemandee in eenigerwyfe van fulcxonluftigh maXLV. .
kenn
, ofte in fulcken plaetfe yetwes doen, daer
Endee fo verre daer geen ge tuygen en zijn vande
querelle,, fal die geene die daer commandeert, par- doorr de befcherminge des felfs mochte eenichfins
thyenn doen vereenigen ende accorderen in fijn verachtertt werden, op pene van metter doot fonprefentie.endee fo fy niet en willen vereenight fijn, derr genade geftraft te werden.
lullenn beyde, ofte de gheene die weygerigh is, de
Wapenenn af genomcn,ende uytte Compagnie ge- Iss 't dat yemant totten Vyandt over loopt, oft
vandee Vyandt in 't overgaen gevangen werde, die
bannenn werden.
fall metter doot geftraft werden.
XLVI. .
LVI. .
Denn Soldaet ofte Bevelhebber die uyt den LeDee Capiteynen en fullen elkanders Knechten
ger,, Stadt of Forte fal gaen, ofte laughs eenen anniett
debaucheren
of
ontvreemden,
op pene van
derenn Wech inne komen, dan door de Poorten
endee ordinarilê Wegen, fal ghehangen ende glie- aenn 't leven geftraft te werden.
LVÏI. .
worghtt werden.
Diee met woorden of metter daet hem bemoeyen
XLV1I. .
fall
met
den
Sergeant
Major doende fijn Ampt,
Denn Soldaet die weygeren fal liet bevel van fijnenn Capiteyn, ofte andere over hemtendienfte 'tt zy Capiteyn o) Soldaet, fal aen 't leven fonder
vandee Staten Generacl commanderende, ende genadee geftraft werden; Gelijck. mede geftraft fal
ver. .

S
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werdenn . die hem nieten lal laten ghenoegen met oftee doen verkoopen inde by liggende Plaetfe ofte
'tt quartier of Ioeijs dat hem by den Quartier-mee- Steden.fall acn't leven fonder genade geftraft werden,omm in alles beter ordonnantie te houden.ende
fterfter of Fourier lal toe ge voeght zij n.oi'te oock éen
datt niemant infijnegerechtigheyt verkort werde.
andecenn in 'tfijneverïtooren.
LXV. .
LV11I. .
Denn Soldaet wefende vander Wacht, die hem Alss eenich Soldaet eenigh mifbruyck ofte faultee
fal
ghcdaen
hebben,
fal lijnen Capiteyn gehounietenn fal in fijn volle geweer laten vinden by het
Vendel,, omme naer de plaetfe te marcheren met denn welen (op pene van gefufpendeert te werden
dandere,, fal voor d'eerfte reyfe drie dagen geftelt vann fijn Ampt den tijdt van drie Maenden ) den
werdenn te waterende te broode, voor de tweede felvenn teftellenin handen vanden Generael, oft
reyfee gedevalifeert van fijne Wapenen, ende deft denn geenen die in 't Quartier commandeert, die
tijdtt van drie Maenden gebannen uyt de Compa- '' mette prefente Capiteynen, Lieutenanten ende
gnie,, ende voor de derde reyfe mette wapenen ge- Vendrichenn daer over op de informatie, die hy
daerr toe fal doen nemen, fal oordeelen volgende
ftraftt werden.
delee Ordonnantie ende Artijckel-brief.
L1X. .
LXV1. .
Eenyegclijckk van war conditie hyzy, fal van
Diee op den dach van fijne Wacht droncken fal
ftondenn aen. ende voorden avondt.by den genen wefen.. fal gecaffeert, ende uy tie Compagnie ghediee in 't Quartier commanderen fal, te voorfchijn bannenn werden.
brengenalfulckenGevangen,, als vande Vyandt
LXX VIL
gevangenn genomen fal zijn, op verbeurte vanden
Item,, indien yemant droncken dronck, ende 111
léken,, ende aen 't leven geftraft te werden.
fijnefijne
dronckenl'chap
yet quaets ofte verbod«s
LX. .
Endee indien yemant een Velt-heer ofte Overftc aenn rechte.fo en lal hy daer door nier geexcufeert,
maerr
des
te
harder
geftraft
werden.
vandee Vyant, ofte andere gequulificeerde Heeren
LXVIli. .
gevangenn kregen.die fal gehouden zijn den fclvcn
Denn Capiteyn ofte Soldaet die de Monfteringe'
terftontt aenden Heeren Staten Generael, ofte de
Radenn van State te prefenteren ofte doen preien- oftee reveue fal weygeren te doen, fal ghecaffeert
werden..
>
teren,, ende oock over leveren, midts daer van, als
LXIX. .
oockk van andere Gevangenen, die de felve fullen
willenn naer heur nemen.genietendeeen redelijcke Niemantt en fal hem op de Monfteringe met eea
verkeerdee
oft
andere
name, als fijn rechte, laten
vereeringe,, nae advenant de qualiteyt ofte macht
derr fel ver, nochtans niet excederende de fomme innefchryven,, ofte met geleende Paert ofte Wavann vijfduyfent guldens, waer mede de felve Ge- penenn door de Monfteringe palieren, ofte yemant
vangenenn fullenblyvgterdifpofitie vande voorfz opdenMonfter-dachyetTulcksleenen,, op pene
Heerenn Staten, fonder dat de Vanger daer op ee- vandee Wapenen gedevalifeert, ende voorts uytte
Compagniee gebannen te werden.
nichh verder recht fal mogen pretenderen.
bb
LL X X .
LXI.
Niemandtt en fal hem onder twee Compagnien
Niemantt en fal mede eenige Gevangenen mogen
latenn
infehryven
ofte
monfteren, op lijf-ftrafie.
doendooden,, ofte op rantfoen fteiien, oft oock
LXX1. .
naerr 't rantfoen betaelt, mogen laten vertrecken,
fonderr oorlof vanden Generael, of den geenen die Niemantt en falfijnewapenen ofte geweer, fulex
inn 't Quartier fal commanderen, op pene van fijne hemm die by fijnen Capiteyn gheordonneert zijn,
wapenn gedevalifeert, ende uytte Provinciën ghe- mogenn ktenckenn ofte verminderen, oftee te pande
ftellen,, op pene van ghedevalifeert, ende voor fes
bannenn te werden.
Maendenn uytte Compagnie gebannen te wordea.
LXII. .
LXXll. .
'' Ende in gevalle bevonden wort eenen Gevangen
Niemantt en fal mede eenige Soldaten wapenen
langhss den Leger ofte plaetfe van 't Garnifoen te oftee Geweer mogen te pande nemen, op pene van
wandelenn fonder vcrlofvandcGenerael. ofte die tee verliefen de dobbele weerde van dien pande.
daerr commandeert, den genen die den felven GeLXX111. .
vangenn toe komt, fal hem verbeuren ten profijte Niemandtt en fal fijn wapenen ofte Geweer vervandenn genen die fulcken Gevangen eerft lal aen- fpeelen.. ofte af handieh maecken, maer 't felve altooss rcyn ende dienftbaer houden, op pene van
Rr)PC
LX.,1.
"-Noopendee goede buyten, die de felve brengen, fonderr Pafport vande Compagnie ghecaffeert te
fullenn die den Generael, ofte den geenen die in't werden. .
LXXII1I. .
Quartierr commandeert te kennen gheven binnen
driee uyren naer heur aenkomen, op datfe mogen Niemandtt en fal met bedrogh wegh nemen de
Victualie ofte Geweer van fijne Medebehoorlijckegheregiflreertt werden, op pene van Proviande,,
gefellen,, oppene van ghedevalifeert ende uyt de
confifcatiee der felvcr, ende oock aen 't lijf geftraft Compagniee den tijtvan drie Maenden gebannen,
tee werden.
oftee oock naer ghelegentheyr der faecke aenden
LXI111. .
lyyee geftraft te werden.
Wiee dattet zy, die den Vyant een af breuck ge- 33 6
LXXV.
daenn heeft. ende 't felve niet en fal te kennë gegevenn hebben fo \ oorfz is, om opceteyekent te wer- Diee hem vervorderen fal eenCommiffarisvan
dcn.endee daer nae verkocht inden Leger.ofte inde dee Monfteringe, ofte anders aen te taften, ofte
plaetfee van't Garnifoen, maer fal die verkoopen hemm met woorden ofte metter daet te korte te
MM
doen,
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doen.. die fal aen 't leven geflratc werden.
d'eencc helft ten prohjre vanden Provooft GeneLXXVl. .
rael,, en d'ander helft ten profij te vanden Armca
Denn Capiteyn die fij ne Soldaten min geeft, dan
LXX X X I .
dee betalinge die de Heerert Staten hem ordineren, Allee andere mifufen ende deliCtcn niet gefpecifall van fijne Wapenen gedegradeert werden.
ficeertinn dcfe Ordonnantie, fullcn gheflr.ift worLXXWI. .
denn volgende de difpofitie vande Placaten, ReebDenn Soldaet die fijn Wapenen aentaften fal te- tenn ende Cofluymea vander Oorloge.
genss fijn Overfte ofte Commandeur, fal metter
LXXXII. .
doott geftraft werden.
Endee of daer eenige Soldaten waren, die by't
LXXVII1. .
voorlefenn defes Artijckel-briefs niet en waren, die
Indienn den Provooft of fijnen Dienaerseen of fullenn even ghehjckd'andere die daer prelent gemeerr Soldaten ghevangen name ofte apprehen- weeftt zijn, verbonden zijn. Dan op dat niemant
deerde,, foo en lal niemant hoedanigli hy zy, hem hierr van en pretendere ignorantie, ende elck te
daerr tegens mogenftellen,ofte den lélven Gevan- beterr keniulle hier af krygen mach : Hebbende
genn ontweldigen, ofte oock pogen te ontweldi- Generalee Staten voornoemt gheotdonneert, defe
iien,, alles op fijf-ftraffê.
opp de Monfteringe alomme ghepubliceert te worden;; ende den Commiffarifcn belaft defêlveby
LXXIX. .
Sall voorts egeen OfTieicr ofte Adelborft, foo allee Krijghs-volcken te doen befweeren, als naet
well onder de Ruyteren als knechten, ofte oock behooten. .
eenigee flechte Soldaten, in eenich befloten Leger
mogenn foetelen, fonder fpeciaeJ confent vanden
AJduss gedaen ende gearrefteert tot Aernhem,
G«nerael,, op pene van heure Wapenen gedevali- naee verfcheyden communicatien hier opghehoufeenn te werden.
denn metten gequalihceerften Heeren ende KrijgsLXXX. .
Overftenn der Vereenichde Nederlanden, met orSullenn oock alle Soetelaets inden Leger foete- donnantiee dat defe fal inden Leger, ende over al
lende,, onderworpen zijn de voorfz Articulen, elderss daer fukks behooren ende behoeven fal geendee den Krijghs-Raedt aldaet zynde. op pene in publiceertt worden, ende datoockdeCommiliidefenn begrepen, fonder des avontseen ure na der rifenn op alle Monfteringe defen Artijckel-brief
Sonnenn onderganck, ofte des morgens voor der denn Compagnien wederom fullen op-lefen ende
Sonnenn opganck , yemanden te mogen eenigh voor-houden,, den derthienften Augufti vijftliienWijnn of Biet tappen, op de verbeurte van drie Ca- hondettt tnegentigh. Ter Ordonnantie vanden
roluss guldens, t'elcken reyfe dat fy bevonden ful- Radee van State.
lenn werden fulex ghedaen te hebben, t'appliceren
Chr:Chr: Huygens.

II..

Placaet, inhoudende ordre tegens d'abfentie der Officieren, ende onordent»
lijcklijck uyiloofan der Soldaten. In date den 14 December 1600.

EStatenn Generael der Vereenichde Ne- Commandeurr ter plaetfe, ofte vanden Magiftraet,
11 derlanden, Allen dengeencn die defen fooo daer geen Commandeur en is, dien wy beve|| fullen fien ofte hooren lefen, Saluyt. Al- lenn oock in allen gevalle geen langer verlof te gefoo wy met groot leetwefen vetftaen, hoe venn als voor den tijdt van tien dagen: Ende belanweynichh by onfen Krijghs-volcke gheacht ende gendee andere mindere Officieren ende Soldaten,
naegekomenn ,ende oock by den Officieren fulcks ordonnerenn wy de felve niet langer uyt te blyVCR
behoorendee behertigt zijn geworden, die expreffc alss veertien dagen by confent, te geven*fo by den
Ordonnantienn ende Placaten, die wy nu meer als Gouverneurr ter plaetfe, als haren Capiteyn.
eenss hebben uytgegeventegens het moetwilligla
uytloopenn , ende voorts allerhande foullen ende
Dess willen wy dat fulcke Ritmeefteren ende
infolentienn van onfen Krijghs-volcke. S O O Capiteynen,, by verlof uyt-treckende, fullen den
ISS T , dat wy. in defen geenfins vorder konnende hoochftenn Bevelhebber in hare plaetfe ftellen.met
nochh mogende difTimuleren.met advijsende goet- laftt om alle uyt-tochten ende moetwille van het
vindenn van Syne Excellentie, endeden Rade van Krijgs-volckk te beletten ende te Itraffèn, ofte felfs
Statee der Vercenighde Nedcrlanden.nu wederom daerr vooren te verantwoorden,
vann nieuws voor onfe uyterlijcke ende onverbrelil. .
kelijckee Ordonnantien wel exprelfelijck ordonWyy bevelen oock allen Colonellen, Commannerenn endeftatueren'r geene hier na volght: Bly- deurs,, Ritmeefteren, Capiteynen ende Bevelhebvendee niet te min alle voorgaende Placaten, in't beren,, gene Krijgs-Iuyden te mogen uytfchicken
geenee fy defe nieten conttarieren , in haere volle binnenn 's Landts, dan by expres confent van Sijne
machtt ende vigeur.
Excellentie,, ofte den Raede van State, ende mee
I. .
derr fel ver refpe&ive Patente, 't en ware in kenneEndee eerft, verbieden wyuytdruckelijck alle lickenn noot.ende alsdan by Patente vanden GouRitmeeftercnn ende Capiteynen , fich van haere verneurr ofte Commandeur ter plaetfe; wekken
Compagnienn te abfenteren, fonder confent van kennelijckenn noot wy ordonneren dat altijdt by
Synee Excellentie.ofte Rade van State, dan alleen- denbefchickerendebeleydcrr van het exploift fa
lickk in merckelicke nootfake t by kenniflè vanden moetenn goet gedaen worden
Ver. .
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BIJLAGEE II
Articulbrieff van 1705
Dee articulbrief van 1590 werd in 1705 herzien en is tot de invoering van het
ReglementReglement van Krygstucht op 1 september 1799 van kracht gebleven. Voor het
onderhavigee onderzoek is dus vooral de herziene tekst van 1705 van belang.
Eenn in 1705 gedrukt exemplaar van de herziene tekst is aanwezig in de UB
Amsterdamm en te vinden in het Recueil van de militaire ordres van sijne
HoogheytHoogheyt den Heere Prince van Orange, 's-Gravenhage, z.j., waarin de in
17055 gewijzigde c.q. nieuw toegevoegde passages zijn gecursiveerd, In het
Archieff van de Staten-Generaal van voor 1796, toegang 1.01.06, inventarisnummerr 12178 is eveneens een exemplaar van deze articulbrief te vinden,
gedruktt in gotische letters: Articul-brief ofte Ordonnantie op de discipline
militaire.militaire. Gedaen geamplieert ende gerenoveert den negenden Mey 1705
('sGravenhage:: Paulus Scheltus, 1705). De gewijzigde c.q. nieuw toegevoegde
passagess zijn in deze editie gedrukt in romein.
Terr wille van de leesbaarheid besloot ik de articulbrief van 1705, zoals
tee vinden in het Recueil van de militaire ordres als bijlage II op te nemen.
Verschillenn tussen beide teksten zijn er slechts op het stuk van de spelling. De
tekstt is ook te vinden in het Groot Placaet-Boeck, deel V, 's-Gravenhage 1725,
153-158. .
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AR.TICUL-BRIEF F

ORDONNANTIE E
OpOp de TUfcipline M lit air e.
Gcdacnn y £camplieert endc gerenoveert den
negendenn Mey 1 7 0 5 .

AA dien by daeeüjtkfche experienfie.. bevonden werden , veele en mccnighvuldige
«iifordrenn onder den Vokke van oorloge «oneAacn,,ftreekendcrot sroote (êhadc van den Landee , en prtêjuditie van cle Rcgeringe van dien, die
nochnanss alomme bevonden worden niet fufcks geilraft re worden,, als wei behooien foude . tér oortacckeopfulckcoftc
dier^cUjckcc poinÖcn egeen vaftc Ordonnantie ofte ArücuK
brie?? gearreftcert endc gepyblicecrt is. Soo hebben de Staten
Gcneracll der VcreenighJc Nederlanden , by advifc vanden
lUdee van State der felver, geordonnecre , geftatuccre engca'nn efteerr, ordonneren;ftacücrcnende arrclteren niks delen »
dee OYMonnomic ottc Articol-brief hier na volgende } willende
da:: de fclvc bv alle IfctVokk van oorloge , inharendicnit
tijnde,, van póinct totpoinftftriöelijckeaonderhouden ende
«rxhiervolghtt fal werden , en fal ten dien cyndc alomme geSublicecrt,, en by den K-iijgtis-volckc bdwoóxcn Weiden als na a
behooren. .
1. .

Srüelijekk : De gecne die den name das Hccren ydeiijckea
voenn , fal vubr de eerile reyfe een honorable amende
doen,, ende drie dagen in de gcvangcniHc te water en re
broodtgcfleltt worden, ende voor de tweede reyfe fijnToogc
metcengloevcndcYfcrdoorftceckenn , ende die geen* dxbus*
phtmnenphtmnen e-fle 'de fpot drtpen met Codt oftefijnhnl^h
JÏUUnJÏUUn m den Uïpt cf leyen^Jh^r werden.
A aa
**

EE
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CO O
Tnn gelijcke pcencn foo al< die *eene 'lie den name des Httren
ytülijckytülijck gcbmjckt , fullcn mede vervallen voorde ccrltc ende
tweedee rcy(c, dc gecne die yet fullcn doen ofte feggen tot fpijc
off fpot van het Woordt Gouw, of de Kcrckcn-dicnaers.
3--

Allcc mocrwHlige doodtflagen , Vrouwe-krachten, ovcrfpcl,, branchftichcingc , divcryen Straexfchcnderyen , force,
geweldtt , valshcyt en andere gclijckc booic daden en openbaree delicten , of onnacuyrlijckc misbruycken, fullcn am hjf of
le-rengefhaftle-rengefhaft veerden na ex igentie yanfaezken*
A ..

Nicmancc en fjl cenige Weduwen» gehouwdc of ongchouwdc
Vrouwen,, Krac in vrouwen ofte bevruchte Vrouwen, ofte
Jongee Kinderen, cenige ovalaftcn éocn, flaen, ftootcnofte
dreygen,, ofoock oneerlijckcn aentaften, op pcenc vanacAf
JagenJagen in de reyanckenijfe tefet te roerden te water en te braadt, o£
oockk aen den lijve j»c(\rart na gclegehthcyt yan der faeckc; en
fullcnn niede allc ^craecne Hoeren voor de cerfte reyfe met
ieie handen uyr den Leger gedreven , ende voor dc tweede reyft
daerr bevonden zijnde 7 ftrcngclijck gegccfïèlr ende gebannen
werden. .
Diee yer gedaen of geconfpirceTt heeft tegens de Hcercn Sa»
ten,ten, het Landt, Steden of Placrfcndcs fclfs, of cenige Goirverncurenn ofte Capiteynen van dien, wacrdoardcgcmecne
Landenn in cenige fchade oftepericule foude mogen komen*
mitssadciss Jic daer toe fallen conièntcrcn, fulica fonder cenigee icaa»lc"jchanecn worden.
6. .
Inn gelijckcftrafFcfallen Ycrvnllcn alle die gccnc.dic yet fulcks
geweten,, en hare Capiteynen of Üvcrihn dac niet te kennen
enn fullcn gegeven hebben.
7-Niemandtt en fjl cenige muytcr7CYcrweckcn , ofmaecken
onbehoorlijkee vcr«.ulcringc ©phcymclijckc , bedeckre ofte
cenigee amierc voornemen, ommc wat faceken dat het oock
a y ,, (onder bevel vantijden OYcrflcnof Ucydhcbbcrcn, op
»«rocc yan gehangen te worden.
Van n
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Vann gelijckenfullcn.mede gefttaftworden allcdcgeencdic
haerr onder fulclcc vergaderingen Yi'nden, cfyemanden aenrocpenn , opkloppen ofvcrweckcnfullcnommc onder fulckc vergaderingenn te komen ; welvcribcndc dat de Officier?, die haer
inn fulckc vergaderingen fallen vervoegen, voor alle de andere
Soldatenn (dicgecn Authcurs daervanenzijn) fullcn geftraft
worden..
O. .

Dee geenc die cruactfpreeckcn rullen van de Staren Genene!,
off particulier de Raden van State of andere Ovcrighcyr, ufee
diee yet fal fcggtn in fpijroffpotvandc fclvc, fal acn lijr en levenn (ónder gésadc geftrafc worden.
10. .

Diee eenige Woorden tot oproer, muytcryc of ongehooi facm*
bcytt renderende fal gefprok en hebben, o'fdie de lel vege hooi c
011 hebben , endienictrerftont re kennen gegeven lijnen Capiteyn,, fal mei'crdoodtgeftrare worden.
11. .

Gclijckk mede grftmfc fal werden de geene die eenige foodanigee woorden in het bywefen van particuliere Soldaten , uyt
benn fel ven of van anderen fal verhalen, of yetwes acnreeluen
dacrdoorr eenige muyrcryc of beroerte ccnjghflntsfoudc ku«nenontftaea a
12. .

Nlem.ir.dtt en fal, het zy uyt bcfctrcofbelegerdc Plaeifcn, of
anderfïn:** eenige fpraeckcnorregeraccnfchap hebben met den
Vyandt,, ncclite acn hem boodtfehappen , nochte Blieven
fendenn , of van hemontfangen, nochte acn yemandt van (ij.
ncc Hondrgcnoten, het ZY hcymclijck of openbacr , ibnn'cr
voorgaen^ee cunfent van fijnen Gouverneur of Capitcyn, ohe
hcnluydcnn het (clvc rcrüondt daerna te kennen gegevente hebbenn , tenzv hyd.icr toe neauthorifcert zv, ot oockdcnX vanrtrr toevallen ohc eenige hulpe doen, alles op u>a*sJlrAJft,
iwj-jrmiwj-jrm de fyjjltn <-,-» rLc.itcn >>uy den Luide.
13. .
Niemand:: en fii mede fpreken of gemcenfehap houden mee
eenigee Trompetteroil romllavcrvandeYyanden , ot andere
AA :
die
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diee in boodifehap isgcfondcn.dan die gecne -lie Jacr roc vcrordonnccitis,, op lijt of levens flraffè na exidentic v.infakui
J*..

NïemandtenCdd mede in her aentTeeken , afcrccken , flillc
le^</rn,monfteren,, of inbdettc Plaetlc , rlen lnwoon-!e:cn
dcc i-Geünieerde Provinciën , hare Tocfta-ders of Kondr"cnotenn vcrdruckenof bcrooven, ofeeuige fccT-wnrcn.Gcidr of andcrfincsafJjin''cn.. fonder dc I.ctbacc-waren or andere behoorl e k e nn re bcalcn, nucho«ck rcr nedcrwcipenof bederven ecnioee #'nier-molens, otte Watcr-wcrckcn , cock I/'ifch--vj>ers ,
ot'rcdee fclve otte andere Huyfen , ofoo<k in her oprrccken hct
Ir^eraenbrandrr ftcecken, fonder fpeciael bevel van denGencracll of ander Hooft-Officier, alles op lijf ofte levens IcrarTc15-Nicmandtt en fal mede yenves mogen doen , nochre aenregtenn tegen* eenigc Perfooncn, Steden, V'lcckcn, Dorpen, Slooten.. Havenen of andere Goederen, die met Pafporrcn, Sau\<\<r^aidcnr^aidcn ofte andere Yerfekcnhcyt vnnwe^cndcGcncralitcyt
vuoillenn zijn , op lijf of ley ens itrarfe.
16. .

Dictiytdcc eene Compagnie inde andere, ofcldcrsfnl willen
verrrecken,, of hen van't Vaendcl begeven, fal gehouden zijn
enerr tocbehocrÜjckPafportvrm fijnen Capiteyn'of Hopman te
nebben,, en anders d o e l d e , fal mct'cr doodi gcllraft worden.
17. .

^Clle^Clle Qsyitejnen of commanderende Officieren die eenige Sold'4ttnttn amncmen f*Uenfender wettelyck -verlof nan hoer veergaende Gitatcyntatcyn , fMenmrt infamiegecaffeert iverde:>, en die £«nt die eeuL
ff e Soldaten debouclTerenof doen debanclxrrt , ende in hare Com*
p&gntep&gnte engageren , fvllen mei er doodC*eJiraft veerden,
Denn Soldart of Ruytcr die fijnen Waert, Waerdinnc, Kncgt
e>frcc Macrre fal i^ftocen of gtlMgci hebben, fal door dt Spitsrwderwde fe-!At*ht werdrn , ofte wiluen d<n luve refiraft na extfemir
fanfan fuerktn , m uyjoo verre daCrr eem*U Ut verrmnckt is , oj bloet
-cfiort-cfiort , J-d lyem dt handt \tj*eho»dcn rerrden,
Sooo wie eenigcVivrc*of andere Waren, komende na den
Le^crr , Guarnifocn of ceuigc Steden of Plactfcn, onder het

5C* *
317 7

(7(7 )
gebiedtt van de Generale Staten flaendc, fal afgeworpen of berooftt hebben, die fal gehangen worden.
20. .

Nieraandtenn fal mede mogen eenvallen buyten den Leger
off Guarnifocn, of voor opkoopen ecnige Vivrcs ofte Waren
aldaerr komende, aleer defirlvcter bchoorlijcke verkoop-pbetfcc gebracht en gefchatfuilenzijn, ofte oock beroovcn cemge
Winckcl,, Tentc, Socrclacr of Koopman, die tothulpevaa
denn Leger of Guamifoen aldaer zijn , alle* op lijf- ofte levensjlraff*jlraff* na ex identic va»f*ken»
Diee uyt het Quarticr vanfijnVendel of Guarnifocn fal gacn ,
•orderr als een fchemc van een Kanoudracgt* fonder verlof van
fifi jncn Capiteyn, (al aen het leven geftraft wetden.
.22..

Diee uyt den Leger, belegerde Scadt of Huys»fonder fpeciak
confentt vanfijnenHopman of Ovcrighcyt looot, omcemgerhandee oortaken, het zjrom voederingeof anders, Uigchanjenn worden.
23. .

Diee eenig Vee of Beeft fai nerren in de Landen onder de gehoorfaemheytt van de Gcneralrrcyt ltaendc,faJ^<wjo» veerde*
24. .
Diee gcene die matfehefende te lande na den oorloge % of ié
hett wcdcrkcercnfijn Vendel ofCoroctte fal verlaten, Cicfonderr alle genade ter doodt geftraft worden.
25. .
,, Endedegc««djehcmbuyrcnmcTdcclr}ckefiecIct€ (fijnen
Hopmann at Sc veihebberen vrcl bekent) fal begeven onder den
trojorüagagic,, ofte op de Wagens , fai om den lijve *eflr«ft
»•• er den.
26. .

Diee fijn Wacht of centgen dienft hem bcvoolcn. fal vcrfiiy.
inenn , fal den lijf of leven «ejha't werden.
27. .
PeriSötd:e:dicopfijnftnrtnel-- of fchiltwachr Harende gevondenn word:, fal aen het leven fonder ecnigc genode geftrart
werktak k
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P e nn SoWaet die van fijn Schilrwachibydagcof by nacht Cil
« e nn . daer hy by fijnen Corporacl otic korincctïcr i»e!lelili lilt
2i'jnn , former by den fcl vigeu daer afgeroepen or verluit te zijn,
fall met de dood: geftrate worden , fonder genade.
29. .

Niemandrr en fal den Vyandt of yemanden anhV^de T\oofe
openbarcnohee re kennen geven, op peer* van ittiiVfrWtr*.
f/rj/tt 'r wn-rf«> . ™ ^ " ^S" 7 * «#* kttjficvt» vroor Jt JmlUn rwcArIntfrIntfr marden , of eenigh aider rvoordt £n>m Jan hurt If dtnOj}!aeraer ze"r*tn it , fd^n bet Irf&*]hraft werden.
SS

**

JO.

Diohcmabfcnterenn fal uyt «to Corps Je guaulc ofte Wachthuv'cnn boven dc*rwcc uuren 's dac^h.*, ottc fonder verlof van
fijnenfijnen ^.orporaci of it.otinccir.er, or Jcs nachts eenighfims, fal
acuu hec leyen gcitraü weiden.
31. .

Niemandrr en fal fonder wctrclijckc oorfakc cenige oploop of
a h r m c i u A c n ,, ot een Rocrby nacht, often* Ixjette vyadtt
aljchicrcn,, orgroot getier maken, ofte yet anders doen, daer
dooii (iilclci fonder oorfakc foudc mogen uniflacn.oplijfcftraftc.

P e n e n ee die hem vervorderen fal binnen bcflooren Leger,
Stadtt ot Quart ier. of 1'lacrfc Jacr hy in Guarmï'ocn leyt, oltc
oeckk nabefette Wacht fijn ücwccruyttcucckcn, fal oen den
hjyehjye gejerajt worden.
33-P cc ceenc die yemandt fal ilacn met het Geweer in de fchcyde.. met een Stock, Steen of andertinö Jat het Bloedt dacr na
-volght,, h\*n den h)*e*e(h4r veerde».
55 4DenDen SoUaet dx yemandt rcn-onyl} of foufletgeeft, /aldoor de
/f)it.'roede»tfafgbt/f)it.'roede»tfafgbt worden j bijv end e toorts de Placaientenaen
y-any-an tdle Militaire Pcrfoonen op de t^rxielen en Dweilen *c'tnu%eert,%eert, in^aer^'neel.
33 5p a tt mede de Soldaten of lluytercn fonder expres bevel van
haree Ovcrftcn, Capitcynen of Bcvdhcbbcrcn , cgccngcmeyntcc en fullenmo 'en houden ot vergadering maken, het xy om
geldt t
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ncldtt ol yet anders re rvflchcn , ol lumdacr onder lacen vinden,
c\ic\i purnc van a-\lcs meiVr do<»dt ncfuait re werden •, wel-vcrftacr.dedatdeftacr.dedatde Cij-iicynen or Hevclhcbbcren, diefulcksbuy*
tenn tijde ofo.iöcn Khlsjckcr wijs (UJlcn Uien .i-jfchicden, andere
tenn exempel mct'cr doodt voor alle de SoUatcn fullcn geftrafc
worden. .
55 f».

Sooo wie om **Ut ftl roepen als men voor den Vyandr rt op
eenigenn aenflagh treckt , fal mct'cr doodt fonder genade gcftrafcftrafc werden.
37-- #
Ifem,, of 'her «ebeurdc dat de maendrgagie op den verfchijnda*hh nier en quame of bcraeldr weide , of den Soldaten ofte
Kuyrcrenn nm eenigerhande ooi fake, her zy door belet des Vyandtseff andcrfinrsnietcnkondctoegefchickr werden, fooen
falnicmandtt dacroimne eenigen oproer maken ofic oprocrigc.
woordenn fpreken , one fijnen Capneyn rot bcralinge van dien
pooigcnn te dwingen, ot des te weynigcrfijneroehtcnof wachtenn cl oen en waorncnien, maer hem contcntcicndc mexeen rcdelijckee keninge , rot dat het geldt komc of magh komen, alless doen dat goede Soldaten en Ruyrcrcnfchuldigzijntc -foen*
enn foo wie rcr contrarie doet, of hem daer onder lact vinden,
fall acn het leven gcitrait werden.
33 8 .

Darr geenc Capircyncn , Licutenanreu of Vendrighs en (uilenn verxrecken uyt ha Leger of van de plaetfên daer hare Compagnienn in Guamifoene leggea, 't zy omme de bctalingc van
naree Cornpagnicn re follicitercn, one om haer'eygen affaiten,
fonderr verlor van hate Ovcrftcn of Gouverneur, oppcencvan.
acnn her lijf en leven geftrare te wenden.
Dee geene die in eenigen twill of gevecht ofte anderfints fijn
Naricïall re hulpe roepen, of Ycrgadcringe maken, (al gehangenn en gcwoi ght worden.
Denn gecnen die men vinden fal by dage of by nachrc uir-'en
Legerr of belegerde plaetfc, iundci vcilot \ au lijnen Cipr.yn,
(all acn het leven getuit weiden.
AA 4
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41. .

Diee opeeaVrybuit falgacn, cnfoullcn, extorflcn doea,
fall gehangen ea geworght werden.
42. .

Denn SoIJaerdic eenen anderen &l roepen omme te flaen,
fall acn het ICYCH geftraft worden.
45--

"

Denn Corporacl of andere commandcicnde ovcj de Wachr,
diee twee Soldaten fa I laten uyrgaen orame te veehren, fal fonderr genade acn hec leven geftrart werden.
44. .

Denn Soldaetdic mee woorden of wereken fe kort ftl gefchiedea,, fhl hem voegen by den geenen die in \ Quartkr fal commanderenn , die na acnhoorrn van de redenen van partijen CA
<}oenn repareren hec ongclijck dcnGcirKcrcflèctdengcfchtedr,
xnetbkxxenn hoofde , ende inregentroordighcitvande YOIIC •
Wachtt j en indien de redenen daer roe dienen > den ongclijck
doendee uir k raebte van dien dcen arbiertdipk cerr geren»
45. .
.. En foovenedacr geen Getuigen en zijn van de «fuerelJc, fal
.eiree geene die daer commandeert, partijen doen vcTcenigen en
accorderenn infijnprcfèotit, en fbo fj nier en willen verccnfghc
zijnn , Tuilen beide » ofte dcgccncdk vcigcrighi*, g'fktft
veerdenveerden ah in het roerige. Xrtiatl.
46. .

Denn ScJdict of Bevelhebber, dk uir den Leger , Stadtofrc
Fontt ft] e»en, oflanghs cenen anderen wegh innekomen. dan
doorr de Voorreo enordinarife vegen, lal gchangcx>cnde ge.worghcc v orden.
47-Ven.Ven. Soldaet die weigeren fal het bevel van fijnen Capiram,
off andere over hem ren dienfte van de Sf aten Gencrxrl comj-nn a r.d arend e, endchetfelve nkrnakomen, fal acn her leren
geftrattt werden , gclijck mede ^eftrait fallen werden die ecnig
fcvell (niet Trommelen of Trompetten by den Gene.^cl geOcnn oaitnrfljen) overtreden fallen.
4». .
Als'crr alainie gefhgen wei dt, fal een yegclrjck tot fijn Vcr>
dilot'Cotncttcluopcn,, cu fbo wie dier met en kamt buiten
meicke. .
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rrverckclVïckcc Lijfs-noodc, of elders loont, buiten eonfcncen
fpccinctt bevel fijns Ovcrftcn , of oock foo hacft dacr nictenis
alss fijn Vcndrigh, fal acn het leven geftraft werden.
4 9 --

Ecnn yegelijck fal byfhndtdoencnde befebcimen fijn eigen
Vendell by dage en by nachte . en fal met de eerftc waerfchouwingee hem dacr onder voegen , (onder dacr van te fcheiden
voordatt hec gebraghr is in behouder handt, op lijf- of loens
ftmffeftmffe na extgentie vanfexeken.
Sooo wie fonder noorehjeke oorfaken, en die den Officier re
kennenn scheven re hebben, fal breecken trirtet ordre of gclith
dacrinncliygeilckis,, die Gil aen het lijf geftraft werden.
$t. .

Diee eerft eenige vlocht maeckt ïn een flagh of (Vorm» die {al
vryelijckk op de daet van een yoder mogen doodt geflagen werden,, en omkomen zijnde , als fchctmverklaert, cnaenlijf
enn leven fonder eenige genade geftraft werden.
52..

,

.

Temandtt gefteldt zijnde tot befchermingc van eenige BrcUe,
Schanss of Loopfchans, het zy Capitain ot Soldact, er lal de
fclvee gewilligh niet verlaren, noch door eenige valfêhe of verfierr JtTborfak en ofonrfchuldingcn hem daer van ablenrcren,
fonderr gcnoc£hfacm bevel ofic bclchcidt, in de Krijghs-raede
voorr *»oct opgenomen , op lijf- of /*>«w-itrarTc.
$?. .

Niemandtt en fal opgeven of den Vyandt overleveren eenige
plaerfenn , dichemisbc'voolcnof bdift re bewaren , op I:jfêflrw*r-(ïri.&'c. êflrw*r-(ïri.&'c.
54. .
Nicmandtt en fal mede in een belegerde Plnctfe van fijn Quarticrloopen,, om appoinetcment roepen, of dacr van fpreken,
oo^iHighh zijn re* vechten, of te arbeidenn , of haerquarrierte
bedaren,, ofyemandt inecniger wijfc van (nick sonluftii: «naken,, of infukkcoplactfcyctwcsdoen, dacr door de beft hermir^ed«fclfsinc<ntcecnigh(intss verachten werden f op pvc»
occ van mcv'crdoqd fonder genade geftraft re werden.
Ij'cdatyemandtt rot den Vyandt overloopt, ofte vanden
AA 6
V>
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Vyandtt tolverovcigicn gevangen werdt, die fal mct'cr doock
geftraftt worden.
Dee Capiteynen en futlcn elkanders Knechten niet debauchcrenofoncvremden,, op^xnevanfijpenjieyankaer
dieitftyocr
denden ttjdt >.VJ drh maenden.
55 7*
Diee met woorden of raet'cr dact hem bcmoeyen fal met den.
Sergeant-Major,, doende fijn ampr, 'c zy Capitain of Soldaer,
fall acn't leven fonder cenade geftraft worden ; gelijckracde
geftrutii fal werden, dieliem nier en fal genoegen mcr her quart e rr oMogiji dat hem by den Quarticr-mcefter or Fourier fal tocgcYoeghtzijn,, of oock een anderen i n \ fijne vciftoorcr».
Denn Soldact wcfênde van de wacht, die hem niet en fal in
fiinfiin volle Geweer laren vinden by het Vendel, ommc nacr de
fhctfeicmarfchcrcnn mcr de andere, fal met defpitsroi*$ftt
yPttptnsyPttptns "cftraft vcorden thtexijrattie yMjaeckm.
55 9*
Eenn yegclijck , van wat conditie hy zy, fal van llonden acn,
enn voorden avor.de , by den gcenen die in het Quanicr commanderenn fal, tevoütlchiinbrengenallulckcnGevangen, als
vann den Vyandt gevangen genomen fal zijn , op YCTbcurtc yau
denn fel ven , en acn het leven geftraftte werden,
60. .

Fndee indien ycmandr een Vcldt-hccr ofte Ovtrftc van den
Vyandtt ortc andere gcqualificccrde Hceren gevangen kregen,
d:cc fal gehouden zijn den fel ven terflondr acn de Hecrcn Staten
Gcnciacl,, olden Rade van State , •ƒ General het Leger comr
milderende,milderende, of in Cuarmjoen aen den Officier commandant te ptcfci.rcrcnn , ofte doen picfcntcrcn , enóock overleveren , mits
dacrvan,, als oock van andere Gevangenen , diedcfclvcfuL
lenn willen na haer nemen , genietende een tcdclijckc vcrcciin:;ee , na advenanr cc qualitcit of macht derfclver, nochtans
niett cxc-rdercndc de (branie van vijfduifent guldens, wacrinc.
iYY vlc fcl\e Gevangenen ('uilen blyven ter difpofitic vandc voor.
Ui.-.cvcc Meeren iiacen, (onder dat den Vanger dact op cenigh
\T.dcrr recht (al netten ructcndcrcn»
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61. .

Kicmindtt en fal mede eenige Gevangenen mogen op rantsoen
PellenPellen , of'octk na Int rant coen betaelt mogenlaten verwecken, [onderder verlof van den Generael, of dtn gerne die-'mV Qtusrtier ofte
G»*rnifoenfalG»*rnifoenfal commanderen , op pans vnn oen dtn Lijve geflraf
werdenwerden t ende die eeiuge Gevangen f d dooien , fal aen bet ley en
fefhtiftfefhtift veerden.
62* 62*

Enn Je in gcyaHe bevonden werde een Gevangen langhsden
Legerr ofplactfè van het Guarrrifocn re wandelen, fonder Ycrlof
vaadenGenerael,, ofdiedacrcommandeert, dcngecncndic
denn fclren Gevangen roekomt, fal hem verbeuren ren profijx
vann den gecnen die fulckcn Gevangen cerft fal aengrijpen.
6 3 .. *

Kopendee goede Buiten die de fel ve brengen, fallen die den
Gcficrael** ofte den geenen die in her Quartier commandeert,
mitsgadersmitsgaders aen dejnflftie Militair, re kennen geven binnen drie
uuienn naer haeraenkomen, opdatfcmogen bchoorlijckgcre^iftreertwerden.,, oppecnevanfonfifcaricder felver, ende
oockk aen het lijfgcftraü te werden.
64. .
Wiee dat her a y , die den Vyandteen afbreuck gedaen heeft,
enn hcttclve niet en fal re kennen gegeven hebben foo yoorfz is,
omm opgeeckent te werden, en daer na verkocht in den Leger,
oftee in de plaetfc yan het Guarnifoen , maer fal die vetkopen of
doenn verkoopen in de by-lcggendc Plactfcn of Steden, fal aca
lijflijf of leven fonder genade gcltraft werden, om 'm alles beter ordonnantiee te houden, cnliacnicmandtin fijne gcrcchriglieyt
vakk on wcrJe.
65. .
Alss ecr.iah Soldaet eerrigh misbruick ofte faultc fal gedacn
hebben,, fal fijnen Capitcyn behouden wefen (oppornc van
gefufpendeertt te werden Yan fijn Ampt den tijdt van diic maendenn ) den fclyente (lellen in handen van de juftitieMilitair,
binnenbinnen den f ijdt van rnee mael -eier tn txtintigh uuren, mitsgaders
linnenlinnen de ftlve ttj:fr overgeven een fchrifteltjcke *A;c»fatie , verVJLtendeVJLtende liet midwjck of font e, het vrelck den Soldaet finde moge*ge* hebhen Ie? oen , op gelijke patne alt vooren ; m try alilien eeni£
OfficierOfficier itlinquetyt tfprecreyr te»rns Int gerne Ij dejem ^/Crticul'AA 7
k*y
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briefbrief en Placaltv* mitsgaders at OrdomtMUien ob de Dtfaplir.. .
Ltajrgeimaj*errt,Ltajrgeimaj*errt, i.r <reflai»cert, jolden comnt.ttdtrenden Officier
gehoudengehouden fyn den Delinq*ant tt rumen in arrej} t ende dm (tlytri
tttt pellen \rxnntn tvoee moei >ier «7» txcintigh Huren in handen >.u; de
juflitiejuflitie Militair , infgeltjeJes met eenfclirtfteltfcke ^Cccufxtie als bayenyen j tndejillendeProtoofttn,
onder wiens beronrin«se deGevan££<nj<nj X})n > d*felye nietmoren onfjlacn fonder Jpeciale yoorg*eip~
dede ordre yan den JQrrighs-raedt te Pelde, of yan de refpt&iye
GuarnifeentnGuarnifeentn,, tnyermindert nochtaris het recht y*n den Generlei
enen Chef toewens hoer Heogh M*£. te Pelde cömmdnderende.
66. .

Diee op den dagh vanfijneWacht droncken fal welen , ftt
oenoen lijf of levtngeflraft werden,
cc
7>7>
.
Jrcm,, indien yemandtdroncken dronck , eninfijndremekenfehapp yet quacts or verbodens acnrcchtc, foo en (al hy dacr
doorr nice gcé'xcaiccrt, nucr des te harder geftvaft werden.
68. .
J>enJ>en Capiteyn die dt Monfteringe ofrcyeuefal xrey^erm tt doen ;
filget*Jfeert»filget*Jfeert» en Jen Sold art die Jkleks doet, oen den ly'ye %ejtrafi
voerden, voerden,
69. .

Niemmdtt en fal hem op de Monlreringe met een verkeerde
off andere name, alsfijnrechte laten infthriiven, orfe met geleendee Paerdt of Wapcocn door de r^onftcringc paforen ; of
vemandee op den Mooltcr-dagh yctfulckslccnen, op perne yan'
'#n'#n den lepe gegrift te veerden.
Niemandd en fal hem onder twee Compagnies laren infehrifrenn of raonftcrcn, op lijt-ftraffc.
71. .
Niemandtenfall fijne Wapenen of Geweer, fulcks hem die
byy lijnen Capitcyn geotdonncert zijn, mogen krcr.cken of verminderen,, of tepandeftcllen, oppcenevan ten den lip* pJ
ftraftftraft te tctr'den.
72. .
Niemmdtt en fal mede eenigc Soldaten Wapenen ofGevvect
mogenn re pinde ncnrcn, op pecne yintc YCrJfciwdc dobbeldee \ya.crck T V djenpande.
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73-Nicmandrr en falfijnWapenen of Geweer verfpelen, ofak
nandighh maken , macrhccfclvc alroosrcyn en dicnftbacr houdenn , opporne yan trhttrioTt cone&'tt.
74-Nkrrrandcc en fal met bcdrogh weghncmen ocProriande,Victualiee ofte Gcoreer van fijne Mcdegcfellcn, op poene vanr
acnn den Lijve geftraft cc werderv
75. .
Diee hem vervorderen Tal een Commiflaris van de Morjtïerneee of andenacn te taften, of hem mee woorden ofte raet'er
daedtt re kon te doen, die (al aeu het leven geftraft worden.
7 6 -Denn Capiteyn diefijneSoldaten min geeft, dan efe betaling*
cficc de Heeren Seaten hem ordonneren, fal yanfijneWapenen'
gcdcgradccrtt worden.
77» »
Denn Soldaet, óic fijn Wapenen itntaften fal eegens fijn
Orerftee ofCo«mandcur,• fal mct'cr doodt geftraft werden*
7*-Indicfll den Provooft of fijne Dienacrs een of meer Soldaten
gevangenn name ofapprchcndcerdc, lbo en (al niernande hoc*
danighhyzY,, hem d'acr regens mogen ftdicn, of den fd ven
Gevangenn oorwddigen, of oock poogen te ontwddigen. aU
lcsopLi}£ürafFe. .

7°> >
iall voorts geen Officier of Adclborft, foo wel onder de Ruyterenn als Knechten, of oock cenrge (lechte Soldaten, inecnig
bcflbrenn Leger mogen foetcicn , (onder fpcciael eonfcnt van.
dcaa Gcnetaci, op puroe van (trhirr*T* conrcTw.
to. to.
Sullenn oock alle Soecdacn , ia den Leger foetdendc , onderworpenn zijn de voorfz Articulcn, en den Krijghs-racdt aldaer2ijnde,, op poene in defc* begrepen, fonder des avondrs
ccnuurnaderSonncnondcrganghh , or des morgens voor dec
Sannenn opgangh , yemanden te mogen cenigh WijnoHcJiicr
tappen,, op de verbeurte van dïic Caroli yuldcni, t'clcken rcy-

kk iac fy beywdca fuilca w * n fulcks gcdacp whebben,
rfrf . ... »

l'jppi»
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r.ippliccrcnn Je eenc helft ren prntfjte van den Provoofl Gcnei3cl,, cn de andere helft ren piofijcc van den Armen.
Si. .

Allee andere mefiifen en delicten , niergcfpecihVcert in defc
Onionnajiricc , fallen geftrnfr warden vullende de dityolïtic
vann de Placatcn , Reclucn cn Coftuymen yan der Odlogc.
88 2.

eeni^e Soldaten waren , die by her voorlcfen efefcsAiticul-brtcf** nieten waicudic fullcn even uthjek denndeje,, die dnerprcfcni gewedt ztjn , verbonden zijn. Dan op
dntt nicmandt hier van en prcrcpdcrc ignora/it c > en clck re beterr kennillc hier af krijgen magh , hebben de Geneia'e Staren
voornoemtt geordonncerr dcje aen de fioojdtn ran de Regimenten
inin V Leger, mitsgaders in Je Ufette Plaetjcn -van- maendt tot tnaent
^rpnl-liceert^rpnl-liceert te xverdtn -y ordonneren wijder: aan alle Officieren comrrundirrundi rende Cotftpagnicn te vont of tcpaert %dieecni*e nieuxce Stldatcntcn of Rujttrtnkomen acn te ntuun,iintunyter mtwintio uuren «4
derJderJ elf er aennermn+e dejen „ArticuLfonf 'den de Jehe toor te Ieff en tn bekent te rrutkm, ov pane f tin voor den ttjdt fan drie tvaendenden ^efufpendeert te xceriUn v.tw hare charge , irerdende den Cfneroeiroei en Chef commanderende , als mede den f\rrighs.raedt te Velde
rcLi{}rcLi{} \niraen de behoorhjeke handt te houden,
EIH!CC O(\T

Aldu«« qedaen , geampheert engcrenofeert in^s Crarenf)age na
vcrtchcydencc communicatief!, hier up gehouden met den geen?.. lirKecrilcn Meeren en Kriigfat-Oterttcndcr Vcrecnighdc
Nederlandenn , met ordonnantie dat defc in den Leger cn over
all eldersdacr fu!ck5 behooren cn behoeven- fal, j^e^ublreeerc
werden,, endatoock de Comuu'Ha rillen op aile Monflcringcn
defenn Articnl-bricf dcnCompagnien wederom fullca oplcftn
enn voorhouden, den9 Mey 1705.

Tcrordonnanctevann den Rade
vanScacc. .
S.S. van SlingeUnU

327 7

BIJLAGEE III
Reglement,, op de Proceduren der Militairen in saecken van geringe
importantiee (1687)
Overgenomenn uit het in bijlage II genoemde Recueil van de militaire ordres van
sijnesijne Hoogheyt den Heere Prince van Orange, 's-Gravenhage, z.j. (het Reglementment mist in dit convoluut een eigen titelpagina) en vergroot tot 135% van het
orieineel. .

..

REGLEMENT,
Opp <lc

Procedurenn der Militairen in
facckcnn van geringe importantie.

HLHEMHENRICïC, ,
byby dergratieGodts'Prixcece van Orange en van.
Nafauv:Nafauv: , Grave van
Catzenne'uebogen,Catzenne'uebog
denden , "D'tctz,, Lingen,
MeurtMeurt,, Buyren , Leerdam ,J§c. Marauau 's Van der Veere en van VUfmgenJieer>r> en Baron van Breda, der Stad Grave
er.er. Land-: van Kwek, Vief, Grimbergen,
HerHer(tal, Kranendonk, Harnejton, sirlaylay',Xoferw, St. Vttb, 'Doesburg,:, Toür.enür.en , 'WÏUemfladt, Kurvaert, TfeU
fan,fan, St.Maertens-dijck, Steenbergen,
GeertruyJenbergb,GeertruyJenbergb, Turnhout, S
aen,aen, de Hooge en Lage S'-aluwen, J oejt,
Baren,Baren, Ter Eem, Immenes Bnmeu en
Bayten,Bayten, &c. Erf-Burg-gfave van Antuèrfienuèrfien en Befan^on,
Erf-Marpatck
..

r
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van

(O O

vanvan Hollandt; Erf-Gouverneur en Stad-1
houderhouder v anG etter landt,Gr aeffchajr Zut^
phen,phen, Hollandt, Zeelandt JFefl-Vriet-é
landtlandt,, utrecht, Overyjfelen Landtfcha^
^Drenthe^Drenthe;; Erf-Capiteyn en Admirael Ge?
neraelderVereenïgdeNeder'landende.neraelderVeree
jLIcrudcngeencnn die defen jc|||
genwoordigenn fuifen fien o£l|
hoorenn Iefcn , S A L U X | |
^Doen^Doen te weten: Dac Wy, o ml
fooo veel mogelijck afcefnj||f
denn den langen xreyn van proceduyreru
rafïchenn de Militairen, in faecken van ge^l
ringee importantie , en daer inne de on-j
koftenn van procederen, her beloop vaa't
dee penningen, of de waerdye van de Goe- j
deren,, daer over werdt geiicigeert, cocj
groocenn ondienft enfehade van de Mili-1
rairen,, meenigroaelkomccefurmonreren,'|
naa voorgaende deliberatie hebben goede-j
gevondenn en verftaeo, vinden goede e n |
's's J
verftaenbydden. .
DacdQQ Krijghs-raden van de rcfpe&ivcj
||
Guarnifcenenn vandenSraec, in alle cri-|
rr
milee faeeken (uilen wijfen by arrefte.

Ge-- *f
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%% Gclijck oock de felve Krijghs-raedcn
II fullen wijfcn by arreftc in civile faecken,
11 nietraecrbedragendealshonderc guldens,
JJ ende dat mitsdien foodanige Vonniflen
ff geenderhandeprovoeatien onderworpen
|.. fullen wefen, nochtedatdeKrijgs-raden
|| niet gehouden fullenzijn eenige AppeHen
|| of Reformacicn van foodanige Vonniflen
II teadmitcercn, raacr ter contrarie, dat fy
11 met de executie van dien fuller* voortvaII ren: Behoudelijek, dat foodanige civile
\\ Vonniflen nieten hebben eenige fequelc
•• vaninfamie.
III..
||
Datde Gouverneurs of Commandeurs
\\ van de refpeftive Gnarnifoenen van den
!! Sraet, gehouden fuller» zijn in de refpe&i•• veKrijghsraedenfelfsteprefideren,ofna
•• aelegentheyt een ander bequaem Hooftjj Officier cot Prefiderende te committeren,
{{ dewckke de faecken voor* den felven
II tCrijps-rade ventilerende, op foo korte
\\ termijnen alsecniguntsdoenlijck fal zijn,
!! fal doen termineren: Datden felvenPre\\ Aderende, rerprefentic van den Auditeur
\\ van'tGuarnifoen,nagehoudeneKnjghs
|| • •

A i
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raedc>

( 4 ))
radcjvan'rr gebefojgueeFde of gerefoiveerde,aenn den Gouverneur of Commandeur |
vann de plaetfe omftandigh rapport fat' j
doen,, weideen Gouverneur of Commandeurr alsdan gehoudenfalzijndeRefoiurienn of Vonnifien van den krijghs-radete J
doenn executeren.

rv. .

Datt de Gouverneurs of Commandeur*
fichh nier en fullca aenmacigen eenige approbatiee of improbatievan de voorfebrej
vee Vonniflen of Refolucien, veel min het
verenveren van eenigegratiën of remiiïïen,
vv •
Dacc de Gouverneurs o f Commandeurs
nierr en lullen vermogen een laecke, in de
wclckeeenmaell by den Krijghsrade or-,
dentelijckk VonnifTe gewefen of Refolutie
genomenn is, wederomdoord_ Officieren
denn K-rijghs-racde gecompokert hebben-:
de,, ofoockandere Officieren op nieuws !
tee doen relumeren , of in omvra^e, of
propofiriee brengen: Gelyckoockïoodanigee Officieren nier en futlen vermogen
daerinneopnieuwstebefoigncrenofvo-teren,, veel min eenige de minfteveranderingee in de Vonniflen of Refolucien re
maken..
^c331 1
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II
Behouxieltjck alleen, dat een GouverII ncur of Commandeur, oordeelende dac
diee ge: omene Relolunen, of geweien
Vonniflenn rucc en qtud-erenof p/er een
tt komen metden Arncul-brief, OnfePIa*
eaten,, of do VI eer en vanden Lande, de
•• executie van de fehx Refolutien of Von[[ nifTcn fal mogen furceren, en aenftondrs
II aen Ons de P;ocedtiren en Relolutieof
\\ Voni.iffc:oi.-fcndcii, opdat Wydacrinnc
«« foodar.igh mogen ordonneren, als W y
ff ten meeflen diende van den Lande bevindenn (uilen cc behooren.,
VII..
Enn alfooOnszederrecnigen tijde herwaertss vcele difpucen zijn voorgekomen
tuftchenn deGonverneurSjCommandeurs,
terr eenre, en de Coltonellen of de Officierenn deRegimentencommanderende, rer
arrderee zyde, rer faecke v^n de deli&en
offauren,overdewe(kedeCollonc!!enof f
deOffieicren,dcc Regimen encommande*
;; rende, fuftmercn bacrherftraffenpnvativelyckk re compete ren , fonder daer roe
idéauthonteyc van den Kryghs-raedcvan
S:: inóodcn te hebben: Soohebben Wy roe
ïiïi I
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voorkomingee van alle foodanige difputenn geordonnccrr, gelyck Wy ordonnerenn by defen, dac, als wanneer een Officierr of Soldaec eenigh delidt of faure fal
hebbenn geperpetreerc, dewclckebydcn
Articui-briehOnfePïacacenofdeWecccn n
vann denOorlogh verboden zijn, en mee
ff waerder firaftcn (iiilen- moeren werden
gefbufc,, als hier onder fallen werden
gefpeeifïceerc,denn Colion ei of Comman- |
derendee Officier gehouden fal zyn den ,
Delinquentt redocnfleilen by den Geweldigenn OÉ Provooft van het Guarmfoen, en
daervanaentfondrsaenn da\ Gouverneur
off Commandeur kennifle geven , deweickealss dan op 'c voorfebrevedehfl of fauce „
doorr Comraiflarxflcn en den Audiccur
fall doen informeren, de informarien by
gefchrifcee doen ftellen , vervolgens den
Krijghs-radedoenn vergaderen, en de gewefenYronniflenofgenomencRefolunen n
doenn cxecuceren,ab hier vo ren gefegc is.
V I I I ..
Maerr by aldieneenigh Officier of SoldacEE een mindere fauee mochce bcgaen, ;
*t*t zy abfentic uyc hec Guarnifoen boven |
verlof,, irreverenrieaenharecomtnande- ,
ren-333 3

ïï rende Opperof Onder-Officieren, dronc%% kenfehap, diflblucienof diergelycke,en
ïï generalycken faucen, de welcke gewoon{{ lyck geftrafc werden mee Spicsfoeden,hcC
HoutePaerdc,, hec dragen van Mufquecrenn of Zadels, het dellen van de Warcr
!! ende ce Broodc, het dellen by denPro;; voofteninarreft, ofdiergeHjckcof minff derc ftraffen; maer geen meerdere ofte
II fwaerdere: Soo ordonneren Wy, opdat
dee Krijgs-raedc niergcdurigh mccgcri^ge.,
iaeckenn mogen werden geoccirpcerc, dat
ff de (Traffen van de voorfchrevefauren privacivelijckbydeCoüoneteofcommandc-•• rende Officieren, na gelcgcncbeyc van
faeckenn fallen mogen werden gedecreteerc,, foodanigh als fy in confeientieen
goedee Juftirie fallen bevinden tebehoorenn , mides dac den Collonelofcommaderendenn Officier, alvoorens de voorfchreveftraffecorexecuuetedoenn (tellen,
gehoudenn fal zijndaer van kennifleof norificacinn ce geven aenden Gouverneurof
Commandeurr van het Guarnifoen: ócs
werdcc de CoHonels of commanderende
Officierenn wel fericufeiijkgclaft, van hief
doorr geen (Vare dehQccn'o ffturen re connive-334 4

nivercnn of oogluycken , en tegen haer beterr weren toe een van devoonchrevcgeëxpreffeerdee Cafus, regens den openbarenn teneur van ócn Arttcul-Brief, Onfe
Pfacatenn > of de Wenen van den Lande ce
treckenn j en alfoo de Dehnquaneen ofte
Schuldigee van hare wel verdiende ftraff.-n
tee existeren, op poene van dac fy luicks
doende,, daeF door lullen xncurrcrenOiw ;J
fehoogftee indrgnajtie, en ooek na exigen-^j
tictic van faceken daer over futten- werden \:i
gecorrxgeerr.. Gedaen in 's Gravenhage- j
dénn vieren cwrncigi>enFcfaruani, fiflien' j
hondertt leven en cachtigh.
\;
Wasgeceeckcnc,, .

:|

CH.Princed'Orange. CH.Princed'Or
Onderr ftondc,

TerTer ordonnantie van fijne
HooghtydtHooghtydt >
GcconcrafigneerC;, ,

C.. Huygens.
Zijndee op 't fpatium gedrucfc:
hecc Cachet vaa boogh-gemekc
fijnefijne Hooghcyc, op eenTropdeu
Ouwel,, overdeckc meteen Papierenn Ruyce-.
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BIJLAGEE IV
Frequentiee van delicten: een indicatie
Inn het toegangsboek 3.03.07 in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage
bevindtt zich een lijst van de 181 aanwezige militaire strafdossiers. Hoewel
geblekenn is, dat veel dossiers uit de achttiende eeuw verdwenen zijn, is uit het
overgeblevenee aannemelijk, dat het merendeel van de gepleegde delicten
desertiee betrof. Als illustratie van deze conclusie volgt hieronder de lijst van
dee delicten.
Stukkenn betreffende de zittingen bij de krijgsraad te Brielle, 1704-1794.
999 dossiers.
Deserties,, eventueel met engagement
terr zee of bij een ander regiment
Diefstall
Mishandeling,, vechtpartij
Doodslagg
Diversenn

75
11
8
1
4

Stukkenn betreffende de zittingen bij de krijgsraad te 's Gravenhage, 1790-1794.
488 dossiers.
Desertiess
Voornemenn tot desertie
Achterblijvenn boven verlof
Absentt zonder verlof
Ontslagg wegens onberkwaamheid

43
1
1
2
1

Stukkenn betreffende de zittingen bij de krijgsraad te Hellevoetsluis, 1717-1794.
344 dossiers.
Desertiee (één vergezeld van diefstal)
Diefstal,, inbraak, heling
Verzuimm van wachtdienst
Trouwenn zonder permissie
336 6

25
5
1
3

Ookk de Collectie Ragay in het Rijksarchief Noord-Brahant (Toegangsboek
013.01)) bevat een grpot aantal militaire strafdossiers. Evenals in het materiaal
inn 4e collectie Kertomedjo is in deze dossiers desertie net vaakst voorkomende
delictt (zij het dat het percentage zo hoog niet ligt als in de lijstjes hierboven).
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