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Lijstt van afbeeldingen
p.p. 6
Afb.. 1: Titelpagina van J.J. van Hasselt, Onderricht over het houden van
krygs-raad,krygs-raad, 1776.
p.p. 7
Afb.. 2: Berijmde toelichting op de afbeelding op de titelpagina in Van Hasselt,
OnderrichtOnderricht over het houden van krygs-raad, 1776.
p.p. 31
Afb.. 3: 19 Dragonders, husaren en andere cavaleristen.
(Anonieme(Anonieme tekening. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam).
p.p. 32
Afb.. 4: Lijst van een compagnie 'invalides', aanvangend Groningen 25 februari
17311 met in de laatste kolom de data vanaf wanneer zij niet meer ten laste van
dee compagnie kwamen. (Groninger archieven, toegang 139, inv. nr. 20).
p.p. 47
Afb.. 5: Titelpagina van J.J. van Hasselt, De Judicio Militari ... of Onderrigt
overover het houden van krygs-raad, 1762
p.71 p.71
Afb.. 6: Verlofpas voor de grenadier Berent Antoni, Doornick 26 juli 1752.
(RA(RA Noord-Brabant, collectie Ragay, inv. nr. 69).
p.p. 80-81
Afb.. 7: Copie van een brief d.d. 19 mei 1675 van stadhouder Willem III aan
hett Hof van Holland, de militaire jurisdictie betreffende, zoals gedrukt in de
Memorie,Memorie, dienende tot informatie op het stuk van de Militaire Justitie,
specialijkspecialijk van den Hoogen Krygsraad (1703), p. 9-10.
(ARA(ARA 1.10.29 inv. nr. 1051, nr. 2).
p.p. 90
Afb.. 8: Declaratie van de scherprechter Johannes Karius, Den Briel 28 februari
1747.. (ARA, toegang 3.03.07.04, inv. nr. 3).
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p.p. 108
Afb.. 9: Titelpagina Corpus ïuris Militaris van P. Pappus, 1671.
p.p. 110
Afb.. 10: Het vonnis te velde. (Foto van een schilderij (verblijfplaats onbekend)
vanvan David Teniers de Jongere in de collectie van het NCRD, Den Haag).
p.p. 215
Afb.. 11: Aangifte van de compagniescommandant over de desertie van de
korporaall Johannes Lambregs, Utrecht 1 augustus 1781.
(ARA(ARA 1.13.16 inv. nr. 20A, strafdossier Lambregs).
p.p. 216
Afb.. 12: Extract uit het stamboek van het Regiment Dragonders van de Prins
vann Hessen Cassel betreffende de korporaal Johannes Lambregs.
(ARA(ARA 1.13.16 inv. nr. 20A, strafdossier Lambregs).
p.p. 263
Afb.. 13: Vertrek van Willem V naar Engeland, 18 januari 1795. (Collectie
Rijksmuseum,Rijksmuseum, Amsterdam).

p.p. 289
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 Staat.
(Olieverfportret(Olieverfportret op doek (101 x 73,5 cm.) van Dirk Jacobs Ploegsma (1
CollectieCollectie Fries Museum, Leeuwarden).
p.p. 306
Afb.. 15: Titelpagina van Groot Placaet-boeck, deel II, 1664.
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