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DIENSTGEHEIM 

VOORWOORD 

Het is voor diegenen, die deel uitmaken van de Nederlandse 
krijgsmacht, in het algemeen du•3 de militairen, van groot be
lang, dat zij, naast bun bijzondere militair-technische vak- en 
wapenkennis, ook terdege op de hoogte zijn van het militaire 
tuchtrecht, althans van die gedeelten daarvan, waarmede zij te 
maken kunnen krijgen. 
In de eerste plaats, omdat dit tuchtrecht aan alle militairen, in 
welke rang of stand zij ook dienen, vele verplichtingen oplegt 
en aan hen velerlei eisen stelt. Die verplichtingen, algemene en 
bijzondere, behoort ieder militair goed te kennen, aangezien 
van hem gevorderd wordt, dat hij zich daaraan stipt houdt en 
omdat hem straffen dreigen, wanneer hij ten aanzien daarvan 
in gebreke blijft. 
Naast die verplichtingen geeft het tuchtrecht echter ook rechten 
en hiervan dient de militair derhalve eveneens op de hoogte te 
zijn. 
Tenslotte bevat het tuchtrecht ook veel bepalingen over de 
manier, waarop bij voorkomende gevallen door de meerderen 
ter handhaving of herstel van de tucht moet worden opgetreden. 
Verkeerd optreden schaadt de tucht. 
Aan onderofficieren komt bij de handhaving van de krijgstucht 
een belangrijk aandeel toe. Men noemt de onderofficieren niet 
ten onrechte de ruggegraat van het leger. Zij dragen ten aanzien 
van de tuchtbandhaving een grote verantwoordelijkheid, omdat 
zij zoveel en zo nauw contact hebben met de soldaat. De onder
officieren dienen dan ook. van het tuchtrecht een vrij gedegen 
kennis te bezitten, die uitgaat boven die van de mindere mili
tairen. 
Dit bock is bedoeld als een leidraad voor de onderofficieren 
bij de bestudering van de wet op en het reglement betreffende 
de krijgstucht. 
Daarbij doen zich twee moeilijkheden voor. 
De eerste moeilijkheid is, dat in verhouding tot de uitgebreid
heid en de ingewikkeldheid van deze stof het aantal beschikbare 
lesuren voor het vak "Militaire Wetten" betrekkelijk klein is. 
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De tweede moeilijkheid is, dat de materie voor vele leerlingen 
geheel nieuw is. 
Om aan deze moeilijkheden zoveel mogelijk tegemoet te komen 
is er bij het samenstellen van deze handleiding naar gestreefd, 
de stof te beperken tot datgene wat een onderofficier beslist 
moet weten en voorts deze beperkte stof op eenvoudige wijze te 
behandelen, o.a. door officiële wettelijke termen en uitdrukkin
gen te vervangen door meer hui·3houdelijke benamingen en aan
duidingen. 
In het laatste hoofdstuk wordt in grote trekken iets verteld over 
het proces voor de krijgsraad en de functionarissen, die daarbij 
een rol spelen (zie art. 36 R.K.). 
Als "aanhangsel" is nog toegevoegd een heel eenvoudige om
schrijving van de belangrijkste militaire misdrijven. 
De beide laatstgenoemde onderwerpen behoort men niet tot de 
repetitie- of examenstof te rekenen. 
Het moet voldoende worden geacht dat men daarover eens iets 
gehoord heeft en zo ten naaste bij weet, voor welke gedragingen 
een militair voor de hijgsraad zou moeten komen, terwijl dan 
tevens de behandeling aldaar hem niet geheel vreemd is. 

DIENSTGEHEIM 

EERSTE AFDELING 

INLEIDING 

Waartoe dient het instandhouden van een krijgsmacht'! 

Met het stellen en beantwoorden van deze vraag wordt dit leer
boek begonnen, omdat de betekenis van de krijgstucht en de 
zin en het nut van al die voot•schriften en bepalingen, die bij de 
krijgsmacht ter bevordering en ter handhaving van de krijgs
tucht gelden, alleen maar goed begrepen kunnen worden, als 
men let op het doel, waarom het bij dat alles gaat en dat doel 
altijd goed voor ogen blijft houden. 
Wanneer de minderen dat doen, zullen zij zich gemakkelijker 
kunnen schikken in de moeilijkheden, die het dienen als mili
tair nu eenmaal met zich meebrengt. 
Wanneer de meerderen dat doen, zullen zij er doorgaans voor 
behoed worden onjuiste, ondoelmatige of onredelijke besluiten 
te nemen of dingen te doen, die de zo dringend vereiste goede 
geest in de krijgsmacht zouden kunnen schaden. 
Het instandhouden van een krijgsmacht dient; 

a. om het Vaderland, met alles wat daartoe behoort, te kunnen 
beschermen tegen overmeestering, als er oorlog mocht uit
breken; 

b. om, als er nog geen oorlog is, de officieren, onderofficieren 
en soldaten tijdig te kunnen opleiden. 

Het onder "a" gestelde is inderdaad hoofddoel, terwijl het 
onder "b" gestelde daaraan ondergeschikt is. Toch zal met dit 
laatste moeten worden begonnen. 
De Overheid zal er dus allereerst voor hebben te zorgen, dat 
er voortdurend een zeker aantal jonge staatsburgers in militaire 
dienst is en dat die behoorlijk geoefend worden. Zulk een leger 
in opleiding bestaat uit een enorme hoeveelheid mensen, die 
maar niet ongeordend en ongeorganiseerd door elkaar kunnen 
blijven lopen. 
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DIENSTGEHEIM 

Ook de instructeurs moeten de opleiding maar niet naar eigen 
goeddunken geven. Er moet in zulk een leger een grote mate 
van orde en regelmaat heersen. 
Om die orde en regelmaat te verkrijgen zijn er dan ook vele 
voorschriften samenge:,teld, die allerlei regelingen geven voor 
de organisatie en goede functionnering van het geheel. 

2. Bij de krijgsmacht is een eigen straffenstelsel nodig 

Met het geven van die voorschriften alleen zijn we er nog niet. 
Ieder militair moet zich ook zonder mankeren aan die voor
schriften houden. Dit laatste doet niet iedereen altijd. Er zijn 
in de krijgsmacht, precies ais in de burgermaatschappij, altijd 
lieden die in strijd handelen met de gegeven voorschriften. 
Om nu die overtredingen zoveel . mogelijk tegen te gaan, om 
herhaling te voorkomen en om de overtreders weer in het 
rechte spoor te brengen, moet de Overheid er ook nog voor 
zorgen, en heeft zij er ook voor gezorgd, dat er maatregelen 
tegen die overtreders genomen kunnen worden. 
Voor de krijgsmacht is een speciale groep strafmaatregelen 
samengesteld, die worden toegepast op ieder militair, die zich 
niet aan de gegeven voorschriften houdt. 
Iedereen weet dus wat hem te wachten staat, indien hij niet 
volgens de voorschriften handelt. Omdat de krijg5macht een 
geheel aparte taak heeft en omdat de onderlinge verhoudingen 
heel anders liggen dan in de burgermaatschappij, voldoet het 
straffenstelsel uit de burgermaatschappij niet voor de krijgs
macht, waardoor een aparte regeling nodig is. 
De gevall.en waarin en de wijze waarop die strafmaatregelcn 
kunnen en mogen worden toegepast, zijn nauwkeurig geregeld, 
want dat straffen mag maar niet zo in het wilde weg plaats 
hebben. 
Een groot gedeelte van deze laatstgenoemde regelingen, name
lijk het militaire tuchtrecht, met alles wat daaraan vast zit, 
vormt voornamelijk de stof, welke in dit boek behandeld zal 
worden. 
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De krijgsmacht bezit een eigen strafwetgeving 

De krijgsmacht heeft zoals we reeds zagen, een eigen doel en 
een eigen taak. Deze zijn zo verschillend van de burgermaat
schappij, dat aparte militaire strafwetgeving noodzakelijk is. 
Deze materie is niet geregeld in een enkele wet, die alle-3 omvat, 
maar in meerdere wetten en reglementen. 

Strafwetten van de burgermaatschappij 

De militair heeft zich natuurlij~, net als ieder burger, ook ge
heel te houden aan de bepalingen der burgerlijke wetten. Zou 
hij dit niet doen, dus iets plegen dat in de burgerlijke strafwet
ten is strafbaar gesteld, dan zal hij evengoed als de burger 
daarvoor voor de rechter moeten verschijnen, doch omdat hij 
militair is, komt hij voor de militaire strafrechter, dat is de 
krijgsraad. De wetgever heeft de strafbare feiten, die reeds in 
de burgerlijke strafwetten staan, niet nog eens opnieuw voor 
militairen in het Wetboek van Militair Strafrecht herhaald. 

Onderscheid tussen strafrecht en tuchtrecht 

Men heeft onderscheid gemaakt tussen de ernstige en de lichte 
vergrijpen. De ernstige heeft men onder het strafrecht gebracht 
en de lichte onder het tuchtrecht. 

Militair straf recht: De wetten, die: 

- handelen over de ernstige feiten; 
- waarvan de berechting geschiedt door de krijgsraad en 
- waarop zware straffen zijn gesteld. 

Militair tuchtrecht: De wet en de reglementen, die: 

- handelen over de lichte vergrijpen; 
- waarvan de berechting geschiedt door de Compagniescom-

mandant of diens chefs, en 
- waarop lichte straffen zijn gesteld. 
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DIENSTGEHEIM 

Doel van de Krijgstucht 

Het doel van de Krijgstucht is 
a. de man te maken tot een bruikbaar lid van de krijgsmacht; 
b. de gehele krijgsmacht te maken tot een bruikbaar apparaat, 
dat kan voldoen aan de in punt 1 bedoelde taak. 

Het Wetboek van Militair Strafrecht (W.v.M.S.) 

De ernstige misdragingen, die in het W.v.M.S. zijn strafbaar 
gesteld worden strafbare feiten genoemd. 
Dit is dus precies zo als de gedragingen, die in de strafwetten 
van de burgermaatschappij strafbaar zijn gesteld. Deze worden 
ook strafbare feiten genoemd. 
Strafbare feiten worden in Nederland berecht en bestraft door 
een strafrechter, doorgaans de rechtbank. De strafbare feiten 
uit het W.v.M.S. kunnen in het algemeen slechts door mili
tairen gepleegd worden en worden berecht door een militaire 
rechtbank, Krijgsraad geheten, evenals de door militairen ge
pleegde strafbare feiten uit de burger strafwetten. 
De belangrijkste in het W.v.M.S. strafbaar gestelde feiten zijn 
opgenomen in het "Aanhangsel". 
De straf fen, die volgens dit wetboek opgelegd kunnen worden 
zijn: 

hoofdstraffen: a. de doodstraf, 
b. gevangenisstraf, 
c. militaire detentie; 

bijkomende straffen: a. ontslag uit de militaire dienst, met of 
zonder ontzetting uit de bevoegdheid 
om bij de gewapende macht te dienen, 

b. verlaging, 
c. plaatsing in een strafklasse, 
d. ontzetting van bepaalde rechten. 

Militaire dete11tie is een vrijheidsstraf, lichter dan gevangenis
straf. Zij wordt opgelegd in lichte gevallen en is ingesteld om 
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de militair, die zich aan een militair misdrijf heeft schuldig 
gemaakt, niet terstond met de gevangenis te doen kennis maken. 
In de burgermaatschappij zou hij vermoedelijk ook nooit in de 
gevangenis zijn gekomen. De gedetineerden nemen deel aan 
militaire arbeid en militair onderricht. De straf van militaire 
detentie wordt tegenwoordig ondergaan te Nieuwersluis, in het 
Depót voor Discipline, een onder militaire leiding staande in
richting. 
Ontslag uit de militaire dienst kan worden gegeven als bij
komende straf in het militaire strafrecht, maar ook als maat
regel door de Minister van Oorlog, op voorstel van de Korps
commandant wegens herhaald wangedrag (art. 34 R.K. en 
69 W.K.). 
N.B. Hechtenis en geldboete. 
Aan een militair, die een strafbaar feit pleegt uit het gewone 
strafrecht kan, indien deze straf op dit feit is gesteld, ook 
hechtenis of geldboete worden opgelegd. 

Wet op de Krijgstucht en Reglement betreffende de krijgstucht' 
In de krijgsmacht moeten echter niet alleen de ernstige vergnj
pen gestraft kunnen worden, maar ook de lichte. 
Niet om het straffen zelf, maar omdat dergelijke vergrijpen 
de goede orde en gang van zaken schaden en daardoor een ge
vaar vormen voor de bestemming, het doel van de krijgsmacht. 
Hier worden bedoeld vergrijpen als : 

te weinig zijn best doen, 
te weinig betrachten van netheid, 
onbeleefd zijn tegenover meerderen, 
en nog vele andere tekortkomingen meer. 

Dit alles is geregeld in het militair tuchtrecht. Dit tuchtrecht 
is geregeld in de Wet op de Krijgstucht (W.K.) en in het 
Reglement betref! ende de Krijgstucht (R.K.). 

Krijgstuchtelijke vergrijpen 

Artikel 2 W.K. geeft ons een aanduiding, wat we onder krijgs
tuchtelijke vergrijpen moeten verstaan. 
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DIENSTGEHEIM 

Dat artikel luidt: 

KRIJGSTUCHTELIJKE VERGRIJPEN ZJJN: ALLE NIET 
IN ENIGE STRAFWET OMSCHREVEN FEITEN, STRIJ
DIG MET ENIG DIENSTBEVEL OF DIENSTVOOR
SCHRIFT OF ONBESTAANBAAR MET DE MILITAIRE 
TUCHT OF ORDE. 

Wat onbestaanbaar is met de militaire tucht of orde wordt 
aangegeven in het R.K. Daarover later meer. 

10. Bestraffing door militaire meerderen 

De bestraffing van de krijgstuchtelijke vergrijpen geschiedt niet 
door de militaire strafrechter, dus niet door de krijgsraad, maar 
door bepaalde militaire meerderen, die daarvoor speciale be
voegdheid bezitten. 

11. Aparte krijgstuchtelijke straffen 

Die tot straffen bevoegde meerderen mogen zelf maar niet een 
straf bedenken, maar de straffen, die zij mogen opleggen, zijn 
precies vastgesteld, zowel wat betreft de ·doort van de straf als 
de maximum duur van de straf. Wij noemen die straffen: krijgs
tuchtelijke straffen. Die straffen zijn vermeld in de W.K. en 
we vinden ze ook in het R.K. 

12. Rechtspleging bij de Landmacht 

Voor het opleggen van straffen aan burgers is een geheel aparte 
wettelijke regeling gemaakt. Daarin is bepaald, welke Neder
landse rechters er zijn, zoals kantongerechten, rechtbank,en, ge
rechtshoven en de Hoge Raad. Tevens is in die wetten vastge
legd, hoe die rechters moeten rechtspreken d.w.z. op welke 
wijze een proces door hen moet worden gevoerd. 
Deze soort wetten, die alleen op burgers toepasselijk zijn en niet 
op militairen, worden hier niet nader genoemd. 
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Het wetboek, waarin staat bepaald op welke wijze de krijgs
raad het recht moet plegen, moet toepassen en uitoefenen heet: 
R echtpleging bij de Landmacht. Voortaan afgekort met: R.L. 
In dat wetboek staat hoe de krijgsraden moeten zijn samenge
steld en ook hoe het militaire straf proces voor de krijgsraad 
moet worden gevoerd. 
De Nederlandse rechters, ook de militair strafrechters, mogen 
slechts recht spreken en het proces voeren op de manier, die de 
hierboven genoemde wetten aangeven. 
Eenzelfde soort wet, bestemd voor het Hoog Militair Gerechts
hof, heet: ,,Provisionele Instructie voor het Hoog Militair Ge
rechtshof". Provisioneel betekent voorlopig. Desondanks wer
ken wij sinds 1813 met deze Provisionele Instructie. (Voortaan 
afgekort met: ,,P.1.".) 

De W.K. als tuchtprocesrecht 

Terwijl de R.L. aangeeft, op welke wijze de strafoplegging voor 
de krijgsraad moet worden behandeld, geeft de W.K. voorschrif
ten voor de wijze, waarop krijgstuchtelijke straf/ en moeten wor
den opgelegd en door wie dit mag geschieden. 

Reglement op de Inwendige Dienst der Koninklijke Landmacht 

Ook het R.I.D.K.L. hoort ten dele in de thans besproken groep 
van "proceswetten" thuis, omdat daarin nog vrij veel bepalingen 
voorkomen, die betrekking hebben op de uitvoering van krijgs
tuchtelijke straffen, zoals: 

a. het inschrijven van de straf op de straflijst; 

b. het inschrijven van de namen van de gestraften in het ge
straftenregister van de wachtcommandant; 

c. het luchten van in de cel verblijvende gestraften; 

d. het indienen van rapporten over krijgstuchtelijke vergrijpen; 
en meer dergelijke bepalingen. 
Thans kan een schema worden gemaakt van de Wetten en Be
sluiten betreffende Militair Straf- en Tuchtrecht. 
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Algemeen strafrecht ' Wetboek van Strafrecht 
en vele andere wetten 

Militair strafrecht 1. W.v.M.S. R.L. en P.I. 

Militair tuchtrecht 1 W.K. en R.K. 

Betekenis van het R.K. 

W.K. en R.K. 
R.I.D.K.L. 

Het R.K. is voor alle militairen van hoog tot laag, de voor
naamste gids op het gebied van de krijgstucht. 
Daarom wordt dit reglement, volgens art. 35 R.K. aan ieder 
militair verstrekt. Het hoort in zijn ransel, zei men vroeger. 
De pas militair geworden burger, de man, die voor het eerst 
in werkelijke dienst komt en daardoor in aanraking met die 
bijzondere organisatie, waarin nu eenmaal een veel strakkere 
tucht moet heersen dan in de burgermaatschappij, heeft er drin
gend behoefte aan, dat hem zo nauwkeurig mogelijk wordt 
bekend gemaakt, welke bijzondere gedragsregels er in het mili
taire milieu in acht genomen moeten worden. Hij vindt die ge
dragsregels hoofdzakelijk in het R.K. 
In het R.K. is vrij uitvoerig uiteen gezet, hoe de militairen zich 
moeten gedragen en wat van hen verwacht wordt. Men zou de 
inhoud van het R.K. dus kunnen noemen een samenstel van 
militaire gedragsregels. 
Indien een militair anders handelt dan die gedragsregels in het 
R.K. voorschrijven, dan handelt hij verkeerd. Hij kan dan zo 
nodig gestraft worden. 
De bepalingen van het R.K. zullen in de volgende hoofdstukken 
uitvoerig worden besproken. 
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TWEEDE AFDELING 

REGLEMENT BETREFFENDE DE KRIJGSTUCHT 

HOOFDSTUK I 

Wat is krijgstucht 
In een leger is tucht nodig. Strakke tucht. Waarom? 
Het leger en in het algemeen de krijgsmacht, is het apparaat, 
dat ter beschikking moet staan van de Overheid om een aan
randing, van buitenaf komende, te kunnen weerstaan en ook 
om bestaansondermijning van binnen uit te verhinderen. De 
voornaamste taak zal echter wel zijn bescherming en beveili
ging te verlenen tegen - of te bevrijden van - vijandelijke 
overheersing. 
Dat de krijgsmacht goed gedisciplineerd moet zijn, wanneer 
moet worden opgetreden tegen binnenlandse onlusten, spreekt 
van zelf. 
Ook bij het bestrijden van een buitenlandse vijand is een strakke 
tucht onontbeerlijk. 
De strijd om de bevrijding van Europa in de jaren 1944 en 
1945 is ontzettend zwaar geweest. De ontberingen en harde 
strijd, die de bevrijdende legers veelal hebben moeten doorstaan, 
grenzen aan het ongelooflijke. Men vraagt zich af, hoe het 
mogelijk was, dat die mensen dat allemaal hebben kunnen 
doorstaan. 

Dat kwam door de in deze legers heersende tucht. 

Er was een overmacht aan materiaal en er was een perfecte 
organisatie, maar ook waren die legers zó lang en zó zwaar ge
traind, dat zij, die daartoe behoorden, over het algemeen zo 
zeer bereid waren de op hen rustende verplichtingen na te 
komen, dat het op de beslissende momenten geen moeite kostte 
aan de diverse commandanten, om deze legers op gang te bren
gen en, eenmaal op gang zijnde, in een zeer vlot tempo het 
einddoel te doen halen. 
De tucht, de krijgstucht, was daarbij een der belangrijkste fac
toren. 
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Veldmaarschalk Lord Montgommery heeft op 15 Juli 1949 in 
een vergadering in de Ridderzaal in Den Haag o.a. gezegd, dat 
de vooruitgang op het gebied der wetenschap niets heeft ver
anderd aan de behoefte aan goede en gedisciplineerde man
schappen en dat, indien bij gebrek aan het nodige geld, ge
kozen zou moeten worden tussen uitrusting of getrainde man
schappen, getrainde manschappen de voorkeur zouden verdie
nen boven uitbreiding der uitrusting. 
Bij een aanval moet alles gesmeerd gaan, als van een leien 
dakje. Dit is slechts te bereiken door strakke tucht. 
Met opzet wordt nu eens het woordje "strak" gebruikt bij tucht 
en niet, zoals veelal, het woord "streng". Wanneer we het woord 
,,streng" horen, denken de meeste mensen aan iets onaange
naams, aan een barse toon en een hard optreden. 
Aan zo iets onaangenaams moet men nu bij het begrip "tucht" 
juist niet denken. 
Velen denken, als zij het woord tucht horen, aan tuchtigen en 
straffen. Maar het is juist andersom. 
Als er tucht heerst, is tuchtiging niet meer nodig. 
Tuchtigen en straffen zullen nodig zijn, daar waar juist geen 
tucht heerst. 
Als men zegt, dat in een leger tucht moet heersen, dan stelt 
men zich daarmede juist een ideaal voor ogen. Tucht is die 
toestand van een mens, waarin hij bereid is, met opzijzetting van 
moeiten, ontberingen en gevaren, alle op hem rustende ver
plichtingen, tot de kleinste toe, tot in de puntjes na te komen. 
Tucht is het overwinnen van de gedachte "ik zou zelf liever'" 
en het doen van alles wat ter bereiking van het grote doel ge
vraagd wordt. 
Die tucht in de krijgsmacht wordt krijgstucht genoemd. 

KRIJGSTUCHT IS DIE GEESTELIJKE INSTELLING VAN 
DE MILITAIR, DIE HEM NIET UIT ANGST VOOR 
STRAF, MAAR UIT PLICHTSGEVOEL EN IN HET BESEF 
VAN HET DOEL WAAR HET OM GAAT, BEREID DOET 
ZIJN ALLES, WAT VAN HEM ALS MILITAIR GE
VRAAGD EN GEËIST WORDT, ZONDER MANKEREN 
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TOT IN DE ALLERKLEINSTE BIJZONDERHEDEN EN 
MET WEGCIJFERING VAN EIGEN BELANGEN, TE 
DOEN. 

Zo ook ongeveer staat het omschreven in art. 1 R.K. Daarbij 
moet vooral worden gelet op "die • kleinigheden" en "nietige 
zaken" zoals het Reglement het zegt. Misschien zou het nog 
beter geweest zijn, al'S in het artikel gesproken was over "zaken, 
die nietig lijken", want dingen, die klein, onbetekend of nietig 
lijken, kunnen soms zeer belangrijk zijn. 

ln Indonesië gebeurde eens het volgende: 

Een patrouille was door de rimboe getrokken om die te door
zoeken en te zuiveren. Men vond niets en op een bepaald sein 
verzamelden zich allen weer op de weg. 
De commandant vroeg "Zijn wc er allemaal?", waarop ieder
een riep: ,,Ja". 
Ach, ze kenden elkaar immers allen "van haver tot gort". Toen 
men een eindje voortgemarchcerd had, klonk er uit de rimboe 
een schot. Zouden ze dan toch nog een vijandelijke sluipschutter 
over het hoofd hebben gezien? 
Een paar schoten werden afgegeven in de richting van waar 
het schot was gehoord. Er klonk een gil. Dus toch nog succes. 
Men ging terug om te kijken teneinde de sluipschutter buiten 
gevecht te stellen en zijn wapen buit te maken. Wat vonden de 
kerels? 
Een dodelijk getroffen kameraad, die de anderen blijkbaar was 
kwijt geraakt en een schot gelost had om zijn kameraden aan 
te roepen. 
Hadden zij, en vooral de commandant, bij het verzamelen 
maar geteld. 
Och ja, dat tellen ook. Zo'n kleinigheid. 
Om in de oorlog op die kleinigheden, die zo belangrijk zijn, 
te kunnen letten, moet men reeds in vredestijd leren de uiterste 
nauwkeurigheid, de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, ook 
aan nietig lijkende bepalingen te betrachten. 
Het kan een mensenleven, het kan ons eigen leven kosten. 
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Het beoefenen van de krijgstucht is niet gemakkelijk, vooral 
als men in het burgerleven weinig aan tucht gewend is. 
Velen zullen er zijn, die vooral in het begin, nogal eens fouten 
maken, maar: 
onze meerderen zullen ons helpen tucht aan te leren en het 
R.K. stelt ons op de hoogte van de juiste gedragingen, die van 
ieder militair worden geëist. 
Daarom zullen de bepalingen van dit reglement, thans het eerst 
en uitvoerig worden besproken. 

HOOFDSTUK II 

BEGINSELEN DER KRIJGSTUCHT 

17. Indeling van het R.K. 
1 

Het R.K. is verdeeld in vier hoofdstukken en twee •slotbepa-
lingen. 

Hfdst. 1: Beginselen der krijgstucht . . . . . . (Artn. 1 t/m 14); 
Hfd:;t. 2: Krijgstuchtelijke vergrijpen ...... (Artn. 15 t /m 26); 
Hfdst. 3: HandhaYing van de krijgstucht .. (Artn. 27 t/m 31); 
Hfdst. 4: Krijgstuchtelijke straffen . . . . . . (Artn. 32 t/m 34); 
Slotbepalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Artn. 35 en 36), 

De artikelen 1 tot en met 14 zullen niet behandeld worden in 
de volgorde, waarin ze in het R.K. staan, doch in een andere, 
die zodanig is gekozen, dat daardoor de artikelen betreffende 
de onderge"chiktheid en de gehoorzaamheid bij elkaar kunnen 
worden behandeld, waardoor het verband tussen deze artikelen 
beter uitkomt. 

18. Omschrijving van het begrip krijgstucht. Art. 1 R.K. 

DE KRIJGSTUCHT OMVAT: 
a. HANDHAVING VAN REGELMAAT EN ORDE IN 
ALLE, ZELFS IN DE SCHIJNBAAR NIETIGE ZAKEN, DE 
MILITAIRE DIENST BETREFFENDE; 
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b. STIPTE NAKOMING VAN ALLE VOORSCHRIFTEN; 

c. NAUWKEURIGE VOLDOENING AAN DE TER ZAKE 
VAN DE DIENST GEGEVEN BEVELEN, OOK WAAR 
DEZE SLECHTS KLEINIGHEDEN BETREFFEN. 

ZIJ EIST: 

a. EEN VOORTDUREND BESEF VAN ONDERGE
SCHIKTHEID AAN IEDER HOGER GEPLAATSTE; 

h. HET NALATEN VAN ELK MIN VOEGZAAM EN 
MET DE WAARDIGHEID VAN DE MILITAIRE STAND 
STRIJDIG GEDRAG, EN 

c. IN HET ALGEMEEN ONAFGEBROKEN PLICHTSBE
TRACHTING. 

Dit artikel moet door ieder militair uit het hoofd worden ge
kend. Het geeft een samenvatting van de hoofdbeginselen van 
de gehele krijgstucht. 

19. Grote mate van ordelijkheid 

Waar geen regelmaat en orde heersen gaan de zaken langzaam 
en slecht; daar werkt men langs elkaar heen en soms zelfs tegen 
elkaar in; daar worden sommige nodige dingen helemaal niet 
gedaan en weer andere door verschillende pemonen tegelijk, 
dus dubbel en overbodig; daar wordt onnodig tijd verknoeid 
en komt men tijd te kort voor noodzakelijke dingen; daar kost 
het mensenlevens. 
Bij het op de bladzijde 17 aangehaalde voorbeeld vond men 
het tellen of appèl houden, maar een onbenullige zaak, die slor
dig werd uitgevoerd. 
Het noodlottig gevolg leert, dat dit fout is. 
Het zijn de meerderen, de onderofficieren evengoed als de offi
cieren, die deze regelmaat en orde er bij hun minderen in 
moeten brengen en er goed in moeten houden. 
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Daarom zal de instructeur bevelen en eisen, dat de klas leerlin
gen zeer correct aan hem wordt gemeld, waarbij niet de ene 
leerling zit, de ander staat, de een nog rokende en weer een 
ander zich op een andere manier niet in de voorgeschreven 
houding bevindt. 
Maar daarom zal ook de instructeur, aan wie de melding ge
daan wordt, zelf correct in de houding staan en er daarbij 
teYcns op letten, dat de leerlingen dit eveneens doen. 
Zo zullen ook, bijv. bij de wisseling van leslokaal naar exercitie
terrein, de mensen, maar niet als een losse troep dooreen hollen 
of lopen slenteren, maar zal dit dienen te geschieden onder 
commando en keurig in verband marcherend. 
Tevens krijgt dan ook niemand de kan•3 om eens even een slip
pertje te maken en daardoor te laat bij de volgende les te 
komen. Dit laatste verstoort en vertraagt de les en bovendien 
krijgt betrokkene een straf, die hij niet opgelopen zou hebben, 
als hij in verband en onder commando naar de nieuwe les had 
moeten marcheren. 
Dergelijke fouten en narigheden komen ook voor een vrij groot 
deel voor rekening en verantwoording van de sergeant of wacht
meester, of de klasse-oudste, die de klas maar liet gaan. 

20. Zeer stipt nakomen van voorschriften en nauwgezet voldoen 
aan dienstbevelen. Art. 1 R.K. 

Er kan nooit genoeg de nadruk op gelegd worden hoe streng in 
het leger aan de gchoorzaamheidsplicht de hand moet word..:n 
gehouden en hoc sterk voor ieder militair persoonlijk, welke 
rang hij ook heeft, de verplichting geldt tot absolute gehoor
zaamheid en het zonder mankeren, aarzelen of dralen doen, 
wat geboden werd of uit de voorschriften volgt. 
Geen gepraat, geen "ja maar", geen "zo nauw moet je het met 
altijd nemen", geen geschipper, geen "zo'n haast zal er wel niet 
bij zijn" en zeker niet "ik doe het niet, want ik heb er geen 
zin in". Dus : 
1. zelf doen wat er gezegd wordt, 
2. zelf de voomchriften nauwkeurig nakomen, 
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3. eisen, dat Uw minderen doen, wat ge hen opdraagt, en 
4. de uitvoering van Uw opdracht controleren. 

21. Fatsoenlijk en waardig gedrag. Art. 1 R.K. 
,,Min voegzaam" zou vertaald kunnen worden met de woorden: 
"dat, wat niet hoort, wat niet netjes is, wat ieder fatsoenlijk 
mens niet doet". 
De waardigheid van de krijgsmacht werd vroeger (beroeps
legers) verklaard uit het zijn in 's Konings dienst, het dragen 
van 's Konings wapenrok. Thans is het een plicht van iedere 
staatsburger mede te werken aan de bescherming van zijn land. 
Uit vaderlandsliefde moet hij er een eer in stellen, dit apparar.t 
van land en volk hoog te houden. 

22. Onafgebroken plichtsbetrachting. Art. 1 R.K. 
Met deze twee woorden geeft het R.K. aan, wat de krijgstucht 
in het algemeen omvat. 
Het is een zware eis, die hiermede aan de militairen gesteld 
wordt. Zij is echter de kern, het hart van de krijgstucht. 
Plichtsbetrachting wil niet zeggen: alleen precies datgene doen, 
wat je opgedragen wordt; ook niet het afwachten tot je iet, 
wordt opgedragen en dat dan ook maar net precies d<J;.!r, 
maar ook niets meer. Neen , plichtsbetrachting wil zeggen. 
De opgedragen taak uitvoeren met toewijding en met aam1,e11-
di11g van alle krachten en met alle capaciteiten, waarover men 
beschikt, daarbij eventueel niet kijken op een paar minurcn en 
wanneer men meerdere is, bij de uitoefening van zUn taak 
tevens de belangen der aan zijn zorg toevertrouwde minderen 
behartigen, ook al kost dat moeite, inspanning en tijd. 

23. Voortdurend besef van ondergeschiktheid. Art. 1 R.K. 

Ondergeschiktheid betekent niet nederigheid, onaanzienlijkheid 
of minderwaardigheid, want iedere militair is, ongeacht zijn rang 
weer ondergeschikt aan de boven hem geplaatsten. Zo is de 
kolonel bijv. weer ondergeschikt aan de generaal-majoor en de 
nog hoger geplaatste militairen. 
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Besef van ondergeschiktheid aan ieder hoger geplaatste wil 
zeggen: 
Je plaats weten, er van doordrongen zijn, dat er gezag moet 
zijn, dat er aan bepaalde personen gezag over anderen moet 
worden opgedragen, vooral in het leger, eenvoudig omdat zon
der gezag van de een over anderen, de gegeven bevelen niet 
zouden worden uitgevoerd en een goede leiding niet mogelijk 
zou zijn". 
Hij, die dit inziet, is niet een slaafse geest of een kruiper, neen, 
zo iemand geeft blijk van goed verstand en helder inzicht in de 
noodzakelijke verhoudingen. 
Omgekeerd wil "hoger geplaatst zijn" of met andere woorden: 
"gezag hebben over ondergeschikten" helemaal niet zeggen, dat 
men die ondergeschikten maar naar willekeur zou kunnen be
velen, dat leert het hierna te bespreken artikel 9 R.K. wel 
heel duidelijk. 
Dat leert trouwens het nu besproken artikel 1 R.K. zelf reeds, 
doordat dit artikel zegt, dat gehoorzaamheid slechts verplicht is 
ten aanzien van bevelen, die de dienst betreffen. 
Maar als het dan ook dienstaangelegenheden betreft, dan heb
ben de meerderen ook volledig gezag over hun minderen. 

24. De ondergeschiktheid is het fundament, waarop het leger rust. 
Art. 2 R.K. 

DE ONDERGESCHIKTHEID IS DE ZIEL VAN DE MILI
TAIRE DIENST. DERHALVE IS ELK MILITAIR, VAN 
WAT RANG OF STAND HIJ ZIJ, GEHOUDEN ZIJN 
MEERDERE IN DE DIENST ALLE EERBIED EN GE
HOORZAAMHEID TE BEWIJZEN. HIJ ZAL OOK BUITEN 
DIENST ZIJN MEERDERE ALS ZODANIG ERKENNEN 
EN ZICH TEGENOVER HEM EERBIEDIG GEDRAGEN. 

De ondergeschiktheid wordt hier de ziel van de militaire dienst 
genoemd, dat betekent: Zoals een mens ondenkbaar is zonder 
ziel, zo is ook de militaire dienst onbestaanbaar zonder de 
ondergeschiktheid. 
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Dat men zijn meerdere ook buiten dienst als zodanig moet 
erkennen en eerbied betonen is eigenlijk heel logisch. 
Ook in de burgermaatschappij zal de ondergeschikte buiten 
de werktijden zijn chef groeten. 

25. De militaire groet. (Zie boekwerk 1590 ptn. 13-57). 

De militaire groet is : 

Je de verplichte betuiging van saamhorigheid tussen in uniform 
geklede militairen, gewezen militairen en geestelijke verzorgers 
van leger en vloot; 

2e het verplichte eerbewijs van de militair tegenover zijn meer
dere. 

Geestelijke verzorgers van leger en vloot zijn geen militair. 
In de I.D.K.L. is wel bepaald dat voor hen de militaire groet 
moet worden gebracht. 
Voor militairen van andere kunne behoeft niet te worden ge
groet, tenzij er een dienstverhouding bestaat. 

26. Belediging van meerderen 

Doordat de ondergeschiktheid zo belangrijk is en de· militairen 
van hun besef daarvan blijk moeten geven door tegenover hun 
meerderen eerbiedig te zijn, is de ergste vorm van oneerbiedig
heid, namelijk het beledigen, beschimpen, bespotten van meer
deren in het W.v.M.S. strafbaar gesteld. De krijgsraad kan 
daarvoor zelfs gevangenisstraf opleggen. 
Het alleen maar onbeleefd of oneerbiedig zijn tegenover een 
meerdere kan krijgstuchtelijk gestraft worden. 

27. Goede kameraadschap en goede geest. Art. 7 R.K. lid 1 

DE EENSGEZINDHEID, SAAMHORIGHEID EN SAMEN
WERKING, BIJ DE KRIJGSMACHT VEREIST, KUNNEN 
SLECHTS VERKREGEN WORDEN, INDIEN DE OFFI
CIEREN EN DE ONDEROFFICIEREN DE HUN ONDER-
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GESCHIKTE MILITAIREN IN TROUWE PLICHTSBE
TRACHTING EN GOED GEDRAG HET VOORBEELD 
GEVEN EN IN ALLE OPZICHTEN HUN STOFFELIJKE 
EN GEESTELIJKE BELANGEN BEHARTIGEN. 

De betekenis van dit artikel zit voornamelijk daarin, dat het op 
die goede eigen•3chappen en op die onderlinge omgang nog eens 
speciaal de aandacht vestigt en daardoor heel duidelijk doet 
uitkomen, dat de omgang in het leger, zelfs tussen meerderen 
en minderen, ondanks de nu eenmaal noodzakelijke hiërarchie
ke verhouding toch ook weer heel menselijk kan zijn. 
Het tweede lid van artikel 7 bevat een zeer noodzakelijke waar
schuwing. 

28. Kameraadschap mag het dienstbelang niet schaden. 
Art. 7 R.K. lid 2 

GOEDE KAMERAADSCHAP MAG ECHTER NIMMER 
LEIDEN TOT NIET-INACHTNEMING VAN DE MILI
TAIRE VERHOUDINGEN, NOCH TOT HANDELINGEN 
IN STRlJD MET DIENSTPLTCHTEN OF MET DE BE
LANGEN VAN DE DIENST IN HET ALGEMEEN, ZO
DANIGE HANDELINGEN MOGEN EVENMIN WORDEN 
AANGEMOEDIGD OF GOEDGEKEURD EN ZELFS NIET 
OOGLUIKEND WORDEN TOEGELATEN. 

Ook al zijn een sergeant en een soldaat vrienden uit eenzelfde 
dorp, dan nog mag dit geen reden zijn voor de sergeant om die 
soldaat niet te rapporteren, als deze b.v. zijn plicht als kamer
wacht zou hebben verzuimd of hem op de een of andere manier 
boven de andere soldaten te bevoordelen. 
Waarom niet? Omdat zulke toestanden er de oorzaak van zou
den kunnen worden, dat het leger in een slappe en zelfs cor
rupte club zou ontaarden. Het leger zou clan falen als het onder 
moeilijke omstandigheden zijn taak zou moeten gaan vol
brengen. 
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Militaire plicht gaat onherroepelijk boven de vriendschaps
verhouding. 

29. Meerderen en minderen moeten geheel vrijblijvend tegenover 
elkaar staan. Art. 7 R.K. lid 3 

ONVERMINDERD DE EISEN VAN GOEDE KAMERAAD
SCHAP EN VAN HET BETONEN VAN BELANGSTEL
LING DOOR DE HOGER GEPLAATSTEN IN HUN ON
DERGESCHIKTEN, VORDERT DE KRIJGSTUCHT GE
BIEDEND, DAT DE MEERDERE TEGENOVER DE 
MINDERE STEEDS VOLKOMEN VRIJ EN ONAFHAN
KELlJK STA. 
HIJ ZAL DAN OOK GEEN GELDEN OF GOEDEREN 
VAN HEM TER LEEN OF ALS GESCHENK MOGEN 
AANNEMEN. 

Ter wille van de gevolgen moet de meerdere geen geschenken 
aannemen van zijn mindere en ook niet van hem lenen. 
Hoc onschuldig vaak de vriendelijkheid van de soldaat is, die 
zijn sergeant een sigaret of een biertje aanbiedt, toch is het beter 
steeds het aanbod beslist, maar vriendelijk van de hand te 
wijzen. 
Onbewust, maar veelal ook bewust, dient het geschenk om de 
meerdere gunstig te stemmen, hem er toe te brengen, ja, hem 
moreel te noodzaken als een soort tegenprestatie, straks op de 
een of andere wijze zijn plicht te verzaken, ten bate van de 
gever. 
Hieronder valt natuurlijk niet het geven van een cadeau of 
aandenken, als een compagniescommandant of een hogere 
commandant van zijn troep afscheid neemt, want dan doen 
allen daaraan mee en kan er dus van bevoorrechting van de 
een boven de ander geen sprake zijn. 
De kosten van het geschenk moeten echter zodanig zijn, dat ook 
de gewone soldaat zonder grote offers zijn aandeel kan bij
dragen. 
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30. De meerdere mag zijn gezag slechts voor dienst gebruiken. 
Art. 9 R.K. lid 1 en lid 2 

DE MEERDERE ZAL BIJ HET VORDEREN VAN ON
DERGESCHIKTHEID EN GEHOORZAAMHEID VAN DE 
MINDERE NIMMER UIT HET OOG VERLIEZEN, DAT 
HET HEM DOOR DE OVERHEID TOEVERTROUWDE 
GEZAG OVER DIE MINDERE ENKEL BETREKKING 
HEEFT OP DE VERHOUDINGEN VAN DE MILITAIRE 
DIENST. 
HIJ ZAL HET HEM TOEGEKENDE GEZAG OP FLINKE, 
WAARDIGE EN RECHTVAARDIGE WIJZE UITOEFE
NEN EN ZICH VAN WILLEKEUR EN PARTIJDIGHEID 
ONTHOUDEN. 

Ook in dit artikel wordt alweer over de ondergeschiktheid ge
sproken. Dit artikel steekt als het ware zeer nadrukkelijk de 
waarschuwende vinger op tegen de meerderen door te zeggen: 
,,Denk er aan, gij, die een rang bekleedt en dus meerdere zijt, 
dat Uw meerder-zijn een zeer waardig en kostbaar pand is, dat 
door de Overheid aan U is toevertrouwd; 

dat dat gezag als meerdere niet uw eigen gezag is, waarmede 
ge maar kunt omspringen, zoals u dat zelf goeddunkt, maar dat 
dat gezag aan u als het ware is uitgeleend door de Overheid; 
dat ge dit gezag niet moogt gebruiken ten eigen bate of voor 
uw persoonlijke wensen, maar alleen daarvoor, waarvoor het U 
is toevertrouwd, namelijk alleen in het belang van de militaire 
dienst." 

Daarom moet de meerdere, de officier zowel als de onder
officier, zijn gezag op flinke en waardige wijze uitoefenen, dus 
krachtig en zelfbewust en, zo zegt het artikel, ook rechtvaardig. 
Willekeur en partijdigheid zijn daarbij beslist uit den boze. 
Willekeur en partijdigheid zijn twee heel slechte eigel}schappen 
en slechte eigenschappen halen de meerdere omlaag en maken 
hem onwaardig gezagsdrager te zijn. 
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31. De minderen moeten behoorlijk behandeld worden. Art. 9 R.K. 
lid 3 

HIJ (dat is de meerdere) ZAL ZICH TEN ENENMALE 
ONTHOUDEN VAN KRENKENDE OF ONBILLIJKE BE
JEGENINGEN VAN ZIJN MINDEREN, ZOMEDE IN HET 
ALGEMEEN VAN HANDELINGEN, UITLATINGEN OF 
GESPREKKEN, WELKE HEM DE AANSPRAAK OP DE 
EERBIED EN HET VERTROUWEN VAN ZIJN MINDE
REN KUNNEN DOEN VERLIEZEN. DE MEERDERE, 
DIE ZICH DAARAAN SCHULDIG MAAKT, ONDER
MIJNT HET GEZAG EN VERNEDERT BOVENDIEN 
ZICHZELF. 

Gezagdragen is heus geen eenvoudig werk. Men moet daartoe 
over voldoende verstand beschikken, fatsoen kennen, kortom 
hoogstaand zijn. 
Iemand, die een ander krenkt of onbillijk behandelt, laat aan 
minder fraaie instincten de vrije teugel. Zo iemand gedraagt 
zich onwaardig en wanneer men zich onwaardig gedraagt on
dermijnt men, als men meerdere is, het gehele gezag, want vele 
minderen gaan dan allicht denken, dat krenkend en onbillijk 
behandelen bij de "hogeren" hoort en krijgen zodoende een 
totaal verkeerd beeld van het over hen uitgeoefende gezag. De 
meerdere blijve beleefd tegenover de mindere. 
Handelt de meerdere daarentegen, zoals het R.K. in dit artikel 
van hem eist, dan zullen zijn minderen zich aan hem en aan 
het militair gezag in het algemeen met vertrouwen onder
werpen . 

. '2. Beklag over een behandeling. Art. 9 R.K. lid 4 

DE MTLIT AIR DIE VERMEENT EEN KRENKENDE OF 
ONBILLIJKE BEHANDELJNG VAN ZIJN MEERDERE 
TE HEBBEN ONDERVONDEN, IS BEVOEGD DAAR
OVER MONDELING OF BIJ BEZWAARSCHRIFT, IN TE 
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DIENEN LANGS DE HIERARCHIEKE WEG, OP GEPAS
TE WIJZE ZIJN BEKLAG TE DOEN BIJ DE TOT STRAF
FEN BEVOEGDE MEERDERE, ONDER WIENS RECHT
STREEKS BEVEL DIE MEERDERE STAAT. 

Dit artikel houdt er blijkbaar rekening mee, dat ook meerderen 
kunnen falen en zich schuldig kunnen maken aan onjuist op
treden tegen hun minderen. 
Wat zou de mindere ook hebben aan mooie voorschriften, als 
zijn meerderen daartegen ongestraft zouden kunnen zondigen. 
Daarom geeft het R.K. in het laatste gedeelte van art. 9 aan de 
mindere een beklagrecht. Dit beklag wordt in hoofdstuk XI 
verder behandeld. 

Soms wordt wel eens de mening verkondigd, dat het R.K. een 
eenvoudige handleiding over de krijgstucht is voor de soldaat, 
althans voor de eenvoudige militair, voor wie de eigenlijke mili
taire wetten te moeilijk zijn. Deze gedachte is totaal onjuist, 
want het R.K. is : 

1 e een voorschrift met dwingende bepalingen, die ieder militair 
absoluut moet nakomen en 

2e die bepalingen zijn niet alleen bestemd voor de soldaat, 
maar wel degelijk ook voor de meerderen, tot in de hoogste 
rangen toe. 

Dit volgt niet alleen uit het zo juist besproken art. 9 maar ook 
uit artikel 10. 

33. Hoe dienstbevelen moeten zijn. Art. 10 R.K. 

DE DOOR DE MEERDEREN TE GEVEN BEVELEN 
MOETEN BETREKKING HEBBEN OP DE DIENST EN 
GEGROND ZIJN OP REDEN EN BILLIJKHEID. 
DE MEERDERE ZAL ER NAAR STREVEN ZIJN BE
VELEN TE GEVEN. 
KORT EN BONDIG, 
STELLIG EN DUIDELIJK, 
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DAARBIJ REKENING HOUDENDE 
MET DE OMSTANDIGHEDEN EN 
MET DE PERSOON TOT WIE HET BEVEL WORDT GE
RICHT. 
HIJ IS AANSPRAKELIJK VOOR 
DE WETTIGHEID, 
DE STREKKING EN 
DE DOELMATIGHEID VAN DE DOOR HEM GEGEVEN 
BEVELEN. 

Een bevel is een dienstbevel indien het 
a. door een militaire meerdere is gegeven aan een militaire 
mindere (of een groep van militaire minderen), al dan niet 
door tussenkomst van een derde; en 
b. enig militair diemtbelang betreft. 
Het bevel wordt uitvoerig behandeld in hoofdstuk V, punten 
105 t/m 117. 
We zullen daar zien in hoeverre de mindere het recht, soms 
zelfs de plicht heeft, een door een meerdere gegeven bevel niet 
op te volgen. Aan weigering blijft echter een groot risico ver
bonden. In het algemeen zal het dan ook verstandig zijn de 
gekregen bevelen te gehoorzamen. Daarna kan men zich even
tueel over het bevel beklagen. Dit recht van beklag is geregeld 
in art. 13 R.K. 

34. Verplichting tot stipte gehoorzaamheid aan dienstbevelen en 
opvolgen van dienstvoorschriften. Art. 11 R.K. 

DE MlLITAIR IS VERPLICHT DE HEM MONDELING 
OF SCHRIFTELIJK GEGEVEN DIENSTBEVELEN EN 
DE VOOR HEM GELDENDE DIENSTVOORSCHRIFTEN 
STIPT OP TE VOLGEN. 
VAN DE MILITAIR MAG WORDEN VERWACHT, DAT 
HIJ ZIJN PLICHT ZAL DOEN MET TOEWIJDING AAN 
DE BELANGEN VAN DE DIENST. HIJ ZAL DE OPVOL-
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GING VAN OE HEM GEGEVEN DIENSTBEVELEN EN 
DE VOOR HEM GELDENDE DIENSTVOORSCHRIFTEN 
NIET AFHANKELIJK STELLEN VAN ZIJN OORDEEL 
OMTRENT HUN STREKKING EN DOELMATIGHEID, 
DOCH DAARAAN VOLDOEN TE GOEDER TROUW EN 
NAAR ZIJN BESTE WETEN EN KUNNEN. 

Het stipt uitvoeren· van dienstbevelen en dienstvoorschriften is 
voor het leger van het allergrootste belang. De krijgsmacht zou 
anders niet goed kunnen functionneren. 
Zelfs het in oorlogstijd uit onachtzaamheid niet uitvoeren van 
een dienstbevel wordt door de krijgsraad berecht. Vanzelfspre
kend is ook het slecht of maar half uitvoeren van een bevel 
strafbaar. 
Er moet stipt gedaan worden wat opgedragen is : te goeder 
trouw, naar beste weten en kunnen en met toewijding, du•3 
precies alsof het een eigen zaak gold. 
De militair zal zich ook niet afvragen of hetgeen hij doen 
moet wel nuttig en nodig is. Hij zal zijn plicht doen, zonder 
meer. 
Toch wordt met al die verplichtingen en bepalingen ook weer 
geen gedachteloze gehoorzaamheid geëist. 
Dat leert ons artikel 12 R.K. 

35. Slaafs en hersenloos gehoorzamen is niet goed. Art. 12 R.K. 

DE ALGEMENE VERPLICHTING TOT GEHOORZAAM
HEID MAG EVENWEL NIMMER LEIDEN TOT ONZELF
STANDIGHEID, BESLUITELOOSHEID, GEBREK AAN 
DURF OF WERKELOOS BLIJVEN. 
INDIEN HET EEN MILITAIR BLIJKT, DAT, ALS GEVOLG 
VAN WIJZIGING DER OMSTANDIGHEDEN SEDERT 
HET OGENBLIK WAAROP HET BEVEL GEGEVEN 
WERD OF VAN HET BESTAAN VAN EEN ANDERE 
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TOESTAND TER PLAATSE DAN DOOR DE LASTGEVER 
WERD ONDERSTELD, EEN HEM DOOR EEN MEER
DERE GEGEVEN DIENSTBEVEL NIET UITVOERBAAR 
IS OF DE UITVOERING DAARVAN IN STRIJD ZOU ZIJN 
MET HET ALGEMEEN OF MILITAIR BELANG WAAROP 
HET BEVEL BETREKKING HAD, ZAL HIJ DE ZEDE
LIJKE MOED HEBBEN OM, WANNEER NIEUWE BE
VELEN DOOR HEM NIET OF NIET TIJDIG KUNNEN 
GEVRAAGD OF VERKREGEN WORDEN, ZELFSTAN
DIG TE HANDELEN. HIJ ZAL DAN ZIJN EIGEN IN
ZICHT VOLGEN, NAAR GELANG VAN DE OMSTAN
DIGHEDEN OF VAN DE DOOR HEM BEVONDEN TOE
STAND. IN ZODANIG GEVAL ZAL HIJ ECHTER DE 
LASTGEVER TEN SPOEDIGSTE IN KENNIS STELLEN 
MET DE DOOR HEM GETROFFEN MAATREGELEN EN 
MET DE REDEN DER AFWIJKING OF NIET-NAKOMING 
VAN HET ONTVANGEN BEVEL. 

Een voorbeeld: De commandant van een kleine infanterie-een
heid heeft aan een op korte afstand gelegerde compagnie lichte 
luchtdoelartillerie gevraagd om hem ter bescherming bij een 
te ondernemen actie een peloton li.lua tijdelijk af te staan en 
toe te zenden. 
Commandant 2 C. Li. Lua draagt een van zijn pel.en. de luite
nant Petersen, op bij een bepaalde boerderij in een bepaald 
kaartvierkant een stelling voor zijn peloton te gaan verkennen, 
teneinde op die plaats de gevraagde be,.,cherming te kunnen 
verlenen. 

Na per motorfiets een eind te hebben gereden, nadert lt. P. het 
aangewezen punt, maar hij komt er inmiddels achter, dat dit 
gebieu reeds onder hevig vijandelijk vuur ligt en de te bescher
men infanterie-eenheid al enige kilometers is verplaatst. 
De oorspronkelijke opdracht uitvoeren is nu onmogelijk gewor
den. Lt. P. zal echter niet zonder meer terugkeren, maar hij 
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zal de C. van de infanterie-eenheid opzoeken om na onderling 
overleg een nieuw stellingterrein te gaan verkennen. 
Een ander voorbeeld : 
Voor de commandant van een kazernewacht luiden veelal de 
consignes om in geval van brand in de kazerne allereernt de 
gemeentelijke brandweer op te bellen en eerst daarna met het 
nemen van zijn eigen maatregelen te beginnen. 
Wanneer nu echter deze wachtcommandant bij het maken van 
een ronde, in een loods begin van brand door kortsluiting ont
dekt, vlak bij een kist munitie, terwijl op twee meter afstand 
een brandblusapparaat hangt, zal hij natuurlijk van de zo juist 
bedoelde consignes afwijken en met het blusapparaat het nog 
zeer kleine vuurhaardje doven. 
Artikel 12 R.K. legt op de schoudcr3 van de militair een heel 
zware verplichting en veel verantwoordelijkheid. Bij de beoor
deling van zijn initiatief zal rekening dienen te worden gehou
den met zijn rang, positie en ontwikkeling. Van een eenvoudig 
soldaat zal minder geëist kunnen worden dan van een ervaren 
onderofficier. 

36, Beklag over een bevel. Art. 13 R.K. 

DE MILITAIR, DlE ZICH OVER EEN HEM GEGEVEN 
BEVEL BEZWAARD ACHT, IS BEVOEGD DESWEGE 
MONDELING OF BIJ BEZW AARSCHRJFT, IN TE DIE
NEN LANGS DE HIËRARCHIEKE WEG, OP GEPASTE 
WIJZE ZIJN BEKLAG TE DOEN BIJ DE TOT STRAFFEN 
BEVOEGDE MEERDERE, ONDER WIENS RECHT
STRE!j.KS BEVEL DEGENE, DIE DE ORDER GAF, GE
STELD IS. 
DE VERPLICHTING OM HET BEVEL OP TE VOLGEN, 
WORDT DOOR HET BEKLAG NIET OPGEHEVEN. 

De militaire dienst eist nu eenmaal absolute gehoorzaamheid, 
dus het altijd opvolgen van alle wettige, in verband met de 
dienst gegeven bevelen. 
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Het kan wel eens voorkomen, dat het moeten uitvoeren van een 
opdracht voor een mindere bijzonder onprettig is. Doorgaans 
zal dat echter niet anders kunnen en onvermijdelijk zijn. De 
militaire dienst brengt dat nu eenmaal mee. 

37. Bij beklag het bevel toch opvolgen 

Al beklaagt men zich, dan mag men toch niet wachten met 
het uitvoeren van het bevel, tot over het beklag is beslist. Be
treft de opdracht iets, wat direct of zeer spoedig moet worden 
gedaan, dan gaat die opdracht voor, ook al zou later blijken, 
dat de mindere zich terecht beklaagd heeft. 
Het uitvoeren van de opdracht gaat om 2 redenen voor: 
1 e. omdat bij de behandeling van het beklag zou kunnen 
blijken, dat de opdracht om bepaalde redenen toch wel iu!st 
was, en 
2e. omdat in geval van oorlog de meeste bevelen geen uitstel 
kunnen velen. • 
Betreft de opdracht iets, dat pas over enige dagen behoeft te 
worden uitgevoerd, dan is soms behandeling van beklag nog 
mogelijk voordat de opdracht behoeft te worden uitgevoerd. 
Bij niet uitvoeren van een dienstbevel zal deze opzettelijke 
ongehoorzaamheid door de krijgsraad worden behandeld en de 
militaire rechter zal dan wel uitmaken of het bevel juist was 
en of de mindere tot opvolgen van het bevel verplicht was. 
Een ingediend beklag zal dan niet in behandeling genomen 
worden. 
Het beklag over een bevel wordt behandeld in hoofdstuk XI. 

JS. Tegenstrijdige bevelen. Art. 12 R.K. lid 3 

DE MILITAIR ZAL BIJ HET ONTVANGEN VAN TWEE 
OPVOLGENDE, MET ELKAAR STRIJDIGE DIENSTBE
VELEN VAN VERSCHILLENDE MEERDEREN, DE 
LAATSTE LASTGEVER BEKEND MAKEN MET HET 
VOORAF DOOR HEM ONTVANGEN BEVEL. HIJ IS, IN
DIEN DE LAATSTE LASTGEVER HET DOOR HEM GE-
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GEVEN BEVEL NIEITEMIN HANDHAAFT, VERPLICHT 
AAN DIT BEVEL TE GEHOORZAMEN. 

Hier is dus van handelen naar eigen inzicht beslist geen sprake. 
De laatste lastgever beslist, welk bevel eerst moet worden uit
gevoerd. 
Het maakt geen verschil of de laatste lastgever van lagere rang 
is, dan de eerste. Ook niet of hij van een ander onderdeel of 
van een ander wapen is. 
De mindere, die in een dergelijke positie verkeert, zal er goed 
aan doen om aan de tweede opdrachtgever beleefd te vragen 
of deze zijn opdracht schriftelUk wil geven. Vermelding van 
dag en uur is gewenst. Hij kan er echter slechts om vragen en 
het niet eisen. Het vragen om een schriftelijke opdracht is niet 
in strijd met de krijgstucht. Wanneer de tweede opdrachtgever, 
om welke reden dan ook, de schriftelijke bevestiging niet wenst 
te geven, moet de mindere zich daarin schikken. 
En natuurlijk zal de mindere, die zulk een tweede opdracht 
krijgt en wanneer de tweede opdrachtgever, na in kennis gesteld 
te zijn met de eerste opdracht, toch de zijne handhaaft, de eerste 
opdrachtgever, als daarvoor tenminste nog tijd is, zo spoedig 
mogelijk moeten waarschuwen, opdat de beide opdrachtgevers 
met elkaar de zaak kunnen regelen. 
Is daarvoor geen tijd, of eist de tweede opdrachtgever de on
middellijke uitvoering van zijn opdracht, dan blijft er niets 
anders over dan de tweede opdracht correct uit te voeren, daar
na zo mogelijk nog de eerste, om vervolgens de eerste opdracht
gever van een en ander in kennis te stellen. 

39. Een bevel hoeft maar eenmaal gegeven te worden 

Wanneer aan een mindere een bevel is gegeven en deze gehoor
zaamt daar niet aan, dan kan de meerdere, die het bevel gaf, 
van deze ongehoorzaamheid direct rapport opmaken en is het 
niet nodig dit bevel nog eens te herhalen of de mindere er op te 
wijzen, dat ongehoorzaamheid strafbaar is. Natuurlijk zal het 
dikwijls zijn nut hebben een weigerachtige mindere eerst nog 
eens op het onjuiste en onverstandige van zijn daad te wijzen; 
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dit kan de man er misschien toe brengen alsnog tot beter in
zicht te komen. Nodig is het niet, althans niet voor het op
maken van het rapport 
Wanneer na zulk een vaderlijke vermaning de mindere toch 
blijft weigeren en de meerdere hiervan dus wel rapport moet 
opmaken, doet hij echter goed in dat rapport van de waar
schuwing melding te maken. 

40. Populariteit 

Zucht naar populariteit is fout. Zij leidt tot in het gevlei komen 
bij de mindere, tot het door het oog zien van tekortkomin
gen, tot niet-optreden waar zulks noodzakelijk is en door dit 
alles tot ondermijning van de tucht. 
De Nederlandse soldaat heeft zulk een streven naar populariteit 
gauw door en vindt de betreffende meerdere belachelijk. 
Vaak moet populariteit dienen om een tekortkoming, om slap
heid of ondeskundigheid te verdoezelen. 
Populariteit moet een gevolg zijn van het deskundig en mens
kundig optreden van de meerdere, die steeds voor zijn mannen 
op de bres staat, zonder nochtans de tucht te schaden. 
Thans volgen de artikelen uit het eerste hoofdstuk van het 
R.K. welke tot dusver overgeslagen werden. 

41. Verband tussen godsdienst en krijgstucht. Art. la R.K. 

DAAR DE GODSDIENST DE BRON IS VAN ALLE GE
LUK, DEUGD EN WARE MOED, BEHOORT OOK IN DE 
KRIJG SST AND EEN IEDER ZICH TOT HET HOOGHOU
DEN DAARVAN EN TOT EEN ZEDIGE LEVENSWIJZE 
TE BEVLIJTIGEN; GODSLASTERINGEN, HET VLOE
KEN EN ZWEREN MOETEN WORDEN NAGELATEN 
EN ZULLEN DE MEERDEREN HIERIN EN IN AL WAT 
DE HANDHAVING DER GOEDE ZEDEN KAN BEVOR
DEREN, HUN MINDEREN MET EEN GOED VOOR
BEELD VOORGAAN, EN ALLE BUITENSPORIGHEDEN 
ALGEMEEN VERMEDEN MOETEN WORDEN. 
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De aanhef van dit artikel is wel heel eigenaardig, vooral nu het 
"Staat in een reglement, dat bedoeld is als te gelden voor alle 
militairen, of zij nu wel of niet tot een der bestaande godsdien
stige of kerkelijke groepen behoren. 
Het artikel wordt dan ook bij het onderwijs in de krijgstucht en 
in de leerboeken daarover maar zeer karig bedeeld. 
Alleen het vloekverbod en de opdracht tot een zedige levens
wandel worden over het algemeen nog wel onder de aandacht 
van de militair-leerling gebracht. 
En inderdaad, het begin van dit artikel roert iets aan, wat aa_n 
velen in de krijgsmacht nu eenmaal niets zegt, namelijk: 
a. diegenen, die zeggen geen enkele godsdienst te belijden en 
b. diegenen, die zeggen, dat godsdienst en krijgstucht niets met 
elkaar te maken hebben. 
Het is niet de bedoeling van het R.K. om te zeggen, dat alleen 
de godsdienstige mensen een juist begrip van moed, deugd, 
zedigheid en alle andere goede karaktereigenschappen zouden 
kunnen hebben. Er wordt in verklaard, dat goede opvattingen 
over moed, trouw, deugd, zedigheid, enz. hun oorsprong vinden 
in de godsdienst. 

42. Zedige levenswijze geboden, vloeken enz. verboden 

Of men het met de eerste woorden van art. la R.K. eens is of 
niet, in ieder geval schrijft art. la R.K. voor, verplicht het 
dus tot: 
a. het nalaten van godslasteringen, het vloeken en het zweren. 
Dit geldt voor alle militairen. 
b. het geven van een goed voorbeeld hierin en het handhaven 
van goede zeden door de meerderen. 
c. het vermijden van buitensporigheden. Dit geldt weer voor 
allen. 

43. Meerdere en mindere. Art. 3, 4, 5 en 6 R.K. 

Deze artikelen behandelen de gronden, waarop de ene militair 
de meerdere van de andere is. Deze begrippen worden in hoofd
stuk V behandeld. 
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44. Bijzonderlijk eerbied betonen aan H.M. de Koningin, de Rege
ring, enz. Art. 8 R.K. 

DE MILITAIR ZAL HET VOORBEELD GEVEN IN HET 
BETONEN VAN EERBIED VOOR DE KONINGIN, DE 
LEDEN VAN HET VORSTELIJK HUIS EN ALLE OVER
HEIDSPERSONEN. HIJ ZAL NAUWGEZET IN ACHT 
NEMEN ALLE BEPALINGEN BETREFFENDE HET GE
VEN VAN DE MILITAIRE EERBEWIJZEN EN MET 
NAME DIE AAN DE KONINGIN, DE LEDEN VAN HET 
VORSTELIJK HUIS, DE NEDERLANDSE VLAG EN HET 
VAANDEL (DE STANDAARD), ALSMEDE DIE AAN 
ZIJN MEERDEREN VERSCHULDIGD. 
HIJ ZAL ZICH ONTHOUDEN VAN GESPREKKEN, DIE 
DE STREKKING HEBBEN OF ER TOE KUNNEN BIJ
DRAGEN OM DE EERBIED VOOR DE MEERDERE EN 
VOOR DE OVERHEID AFBREUK TE DOEN. 
HIJ ZAL ZICH TE ALLEN TIJDE BEHOORLIJK GEDRA
GEN OVEREENKOMSTIG DE WAARDIGHEID VAN DE 
MILITAIRE STAND, BIJ · VOORKEUR ZICH GEHEEL 
ONTHOUDEN VAN HET GEBRUIK VAN STERKE 
DRANK EN OOK IN DE OMGANG MET BURGERS EEN 
VOORBEELD ZIJN VAN ORDELIJK EN GOED ZEDE
LIJK GEDRAG, HULPVAARDIGHEID EN MENSLIE
VENDHEID. 

De militair is niet alleen dienaar van de Koningin en de Over
heid maar ook hun medehelper bij de uitoefening van de taak 
van bescherming van land en volk in gevaarvolle tijden. 
Ieder militair moet daarom, nog meer dan de burger, een voor
beeld zijn in het betonen van eerbied voor Koningin en Over
heid. Dit moet niet alleen tot uiting komen in het op de juiste 
wijze brengen van de voorgeschreven eregroet, dus door iets te 
doen, maar ook in het nalaten van handelingen en gesprekken, 
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waaruit oneerbiedigheid voor Vorstin en Overheid zou blijken, 
of die daartoe aanleiding kunnen geven. 
Ook overigens moet de militair zich steeds waardig, dat wil 
zeggen keurig, /beschaafd, ordelijk, hulpvaardig en menslievend 
gedragen en omdat iemand, die teveel sterke drank heeft ge
bruikt, veelal het gevaar loopt zich onwaardig en wanordelijk te 
gedragen, zegt het reglement in dit artikel, dat de militair maar 
beter zal doen zich van het gebruik van sterke drank te ont
houden. 
Geheelonthouder behoeft de militair niet te zijn, maar over
matig gebruik, grof, onbeschaafd of onbehoorlijk gedrag, die 
vaak het gevolg zijn van overmatig alcoholgebruik worden in 
het leger niet geduld. Het behoort te worden voorkomen. In 
voorkomend geval wordt het dan ook gestraft en nog speciaal 
op de straflijst aangetekend. 

45. Het recht om verzoeken te doen. Art. 14 R.K. 

DIT ARTIKEL HERINNERT ER' AAN, DAT IEDERE 
NEDERLANDER, DUS OOK DE MILITAIR, WANNEER 
HIJ IETS WENST TE VERZOEKEN AAN HOGE BUR
GER-AUTORITEITEN OF ZELFS WEL AAN H.M. DE 
KONINGIN OF EEN DER MINISTERS, ZICH RECHT
STREEKS SCHRIFTELIJK TOT DE KONINGIN OF TOT 
DIE HOGE AUTORITEITEN MAG WENDEN. 
TEVENS WORDT IN ARTIKEL 14 AAN MILITAIREN 
VOORGESCHREVEN HUN VERZOEKSCHRIFT, WAN
NEER HET OM IETS GAAT, DAT VERBAND HOUDT 
MET HUN MILITAIR-ZIJN, BIJ VOORKEUR IN TE DIE
NEN VIA HUN MILITAIRE CHEFS. 

Dit voorschrift bedoelt niets anders dan de behandeling van 
verzoeken te bespoedigen; wanneer immers een militair een 
verzoek aan de Minister van Oorlog zou zenden, zou deze 
Minister op dit verzoek toch geen beslissing kunnen nemen, 
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zonder dit eerst om advies naar de Commanderend Officier van 
de verzoeker te hebben gezonden. 
De verzoeker moet zijn verzoek zelf ondertekenen. Wanneer 
meerdere militairen hetzelfde willen verzoeken, mogen zij dat 
tesamen in één en hetzelfde verzoekschrift doen, maar dan 
moeten zij dat verzoekschrift allen persoonlijk ondertekenen. 
Ook is toegestaan, dat één van hen voor allen het gemeenschap
pelijke verzoekschrift ondertekent, maar dan moeten alle 
anderen, ieder door hun handtekening op een aparte volmacht 
te plaatsen, deze ene daartoe hebben gemachtigd. 
In beide gevallen zijn dus de handtekeningen van allen nodig. 

VERZOEKSCHRIFTEN AAN MILITAffiE CHEFS Er-ii 
AUTORITEITEN MOETEN INGEVOLGE HET R.I.D.K.L. 
STEEDS WORDEN INGEDIEND BIJ DE ONMIDDEL
LIJKE MILITAIRE CHEFS, DAT ZIJN DE COMPAGNIES
BATTERIJ-, ESKADRONSCOMMANDANTEN OF OVER
EENKOMSTIGE COMMANDANTEN. 

Ook het mondeling doen van verzoeken en het voordragen van 
belangen bij de meerdere is geoorloofd. Regels hiervoor zijn 
gegeven in het R.I.D.K.L. 

HOOFDSTUK III 

Krijgstuchtelijke vergrijpen 
(Hoofdstuk II R.K.) 

46. Strekking van het R.K. Art. 15 R.K. 

Dit artikel herhaalt nog eens, wat reeds staat in artikel 2 W.K. 
n.l. wat krijgstuchtelijke vergrijpen zijn. Die definitie vindt ge 
in punt 9. 
Vooral voor hen, die nog maar kort in het militair milieu 
verkeren, zit de grote moeilijkheid van deze begripsbepaling 
in de woorden: ,,onbestaanbaar met de militaire tucht en orde". 
Wat men daarmede bedoelt is voor hen nog duister, maar nu 
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komt het R.K. hen te hulp en geeft een algemene aanwijzing 
over de betekenis van deze woorden. Het R.K. doet dit door de 
grondslagen van de krijgstucht te omschrijven. 
Het eerste gedeelte van artikel 15 R.K. luidt: 

DIT REGLEMENT (zonder zelf te zijn een dienstvoornchrift 
in de zin van artikel 135 W.v.M.S.) HEEFT ONDER MEER 
DE STREKKING, DE GRONDSLAGEN VAN DE KRIJGS
TUCHT TE OMSCHRIJVEN EN ALDUS EEN ALGEMENE 
AANWIJZING TE GEVEN VAN DATGENE, WAT ONBE
STAANBAAR IS MET DE MILITAIRE TUCHT EN ORDE. 

Dat een gedeelte van dit artikel met kleine letters is gedrukt en 
tussen haakjes werd geplaatst, heeft de bedoeling om aan te 
geven, dat men aan dat gedeelte geen bijzondere aandacht be
hoeft te schenken. We moeten er niet uit afleiden, dat het R.K. 
geen dienstvoorschrift zou zijn. 
Het R.K. is wel degelijk een dienstvoorschrift. 
Het R.K. fa echter geen dienstvoorschrift, zoals artikel 135 
W.v.M.S. dat bedoelt, hetgeen wil zeggen, dat het opzettelijk 
overtreden van het R.K. niet persé een strafbaar feit oplevert, 
waarvoor men voor de krijgsraad komt. Daarvoor is n.l. nog 
meer nodig en wel, dat het gepleegde feit onder een in het 
W.v.M.S. of in een andere wet genoemde delictsomschrijving 
valt. 
Het begrip "dienstvoorschrift" wordt behandeld in Je pu1i
ten 118 en volgende. 

47. Beginselen ,an hoofstuk 1 R.K. als leidraad, Art. 16 R.h.. 

Is er een bepaalde handeling of gedraging, waarvan men w11 

weten of deze wellicht "onbestaanbaar is met de militaire tucht 
of orde" dan wijst artikel 16 R.K. ons de weg om het antwoord 
op die vraag te kunnen vinjen. Dit artikel luidt: 

BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAAG OF DE 
HANDELING OF GEDRAGING VAN EEN MILITAIR 

40 

DIENSTGEHEIM 

AL DAN NIET BESTAANBAAR IS MET DE MILITAIRE 
TUCHT OF ORDE, ZULLEN DE ALGEMENE BEGINSE
LEN, NEERGELEGD IN HET EERSTE HOOFDSTUK VAN 
DIT REGLEMENT, ALS LEIDRAAD MOETEN WORDEN 
GENOMEN. 

Zowel meerderen als minderen hebben zich bij hun handelingen 
en gedragingen te houden aan deze grondslagen. 
Het R.K. is bestemd voor alle militairen, meerderen en min
deren. 
Het is practisch onmogelijk een lijst te-maken van alle hande
lingen en gedraginien, die onbestaanbaar zijn met de militaire 
tucht of orde. Om ons een idee te geven worden in Hoofd
stuk II van het R.K. de voornaamste opgesomd. 

48. Verenigingen, vergaderingen, optochten, betogingen, inzame
lingen. Art. 17 R.K. 

Aan de militair zijn bepaalde gedragingen verboden. Waarom? 
Door zijn bijzondere positie en verplichtingen. Waaruit vloeien 
deze voort? 

Uit : a. het wezen van de krijgsmacht; 

b. de beginselen van de krijgstucht. 

Enkele van de voornaamste ontoelaatbare gedragingen noemt 
artikel 17 R.K., namelijk : 

a. ZICH AA1'1 TE SLUITEN BIJ OF OP ENIGERLEI 
WIJZE STEUN TE VERLENEN AAN GROEPEN OF VER
ENIGINGEN VAN PERSONEN WELKER DOEL OF HAN
DELINGEN IN STRIJD ZIJN MET HET WEZEN VAN DE 
KRIJGSMACHT OF HET BEHOUD VAN OE KRIJGS
TUCHT; 

b. ZICH AAN TE SLUITEN BIJ OF OP ENIGERLEI 
WIJZE STEUN TE VERLENEN AAN GROEPEN OF VER-
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ENIGINGEN VAN PERSONEN, TEN AANZIEN WAAR
VAN DE MINISTER VAN MARINE OF VAN OORLOG 
HEEFT BEKEND GEMAAKT, DAT AANSLUITING OF 
STEUNVERLENING DOOR MILITAIREN IN STRIJD IS 
MET DE BELANGEN VAN DE KRIJGSTUCHT ; 

c. DEEL TE NEMEN, ZOWEL IN UNIFORM ALS IN 
BURGERKLEDING, HETZIJ AAN OPTOCHTEN, VAN 
WELKE AARD OOK, ZONDER TOESTEMMING VAN DE 
GARNIZOENSCOMMANDANT, HETZIJ AAN BETOGIN
GEN, VAN WELKE AARD OOK, INDIEN DE COMMAN
DEREND OFFICIER OF DE GARNIZOENSCOMMAN
DANT DE DEELNEMING DAARAAN VERBODEN 
HEEFT OF INDIEN DIE DEELNEMING IN STRIJD IS 
MET DE BELANGEN VAN DE KRIJGSTUCHT ; 

d. IN DE KAZERNE, OF IN EEN ONDER ENIGE ANDE
RE BENAMING TOT HUISVESTING OF VERBLIJF VAN 
MILITAIREN AANGEWEZEN INRICHTING DER ZEE
MACHT OF LANDMACHT, ZONDER TOESTEMMING 
VAN DE COMMANDEREND OFFICIER OF ANDERE 
MILITAIRE CHEF VERGADERINGEN TE HOUDEN, 
INTEKENLIJSTEN TE LATEN RONDGAAN, BIJDRA
GEN TE VRAGEN, BILJETTEN AAN TE SLAAN OF IN
ZAMELINGEN TE DOEN VAN WELKE AARD OF TOT 
WELK DOEL OOK; 

e. DEEL TE NEMEN AAN OPENBARE OF ANDERE 
VERGADERINGEN WANNEER DE COMMANDEREND 
OFFICIER OF PLAATSELIJKE MILITAIRE AUTORITEIT 
HET BIJWONEN DAARVAN DOOR MILITAIREN, OM 
REDENEN ONTLEEND AAN DE KRIJGSTUCHT, VER
BODEN HEEFT. 
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Het gestelde in artikel 17 R.K. komt op het volgende neer : 
Verenigingen : 

1. In beginsel is aansluiting of steunverlening aan elke groep 
of vereniging, ook politieke, toegestaan. 
2. Strafrechtelijk straf baar is : 

deelneming aan een vereniging, die 
a. tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, 
b. bij de wet verboden is. 

3. Krijgstuchtelijk strafbaar is: 

aansluiting bij of op enigerlei wijze steun verlenen aan 
groepen of verenigingen van personen, 
a. welker doel of handelingen in strijd zijn met het wezen 

van de krijgsmacht of het behoud van de krijgstucht, 
(dit moet men zelf beoordelen. De tot straffen bevoeg
de meerdere zal later beslissen, of men goed geoor
deeld heeft), 

b. ten aanzien waarvan de Minister heeft bekend ge
maakt, dat aansluiting of steunverlening in strijd is 
met de belangen van de krijgstucht. 

Onder steunverlening verstaat men ook reeds het bijwonen van 
een vergadering. 

49. Vergaderingen: 

1. In beginsel heeft men recht van vergaderen. 
2. De Garnizoenscommandant kan het deelnemen aan open
bare en andere vergaderingen, uitvoeringen, voorstellingen, enz. 
om redenen ontleend aan de krijgstucht of in het belang van 
de krijgsmacht aan militairen verbieden. 
3. Het houden van vergaderingen in de kazerne, in militaire 
gebouwen of op militaire terreinen is verboden. Voor het be
spreken van aangelegenheden betreffende geestelijke verzorging, 
sport of ontspanning kan de Regimentscommandant toestem
ming geven. Een militaire belangenvereniging mag dus niet in 
een militair gebouw of op een militair terrein vergaderen. 
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50. Optochten : 

Voor het deelnemen aan elke optocht is toestemming nodig 
van de Garnizoenscommandant. Deze goedkeuring zal zeker 
niet worden verleend indien het betreft een propagandaoptocht 
van een partij of groepering, welke zich richt tegen de belangen 
der krijgsmacht of krijgstucht. 

51. Betogmgen: 

1. In beginsel is deelname geoorloofd. 
2. Deelname is niet geoorloofd : 

a. indien dit door de Garnizoens- of Korpscommandant 
verboden is ; 

b. indien de deelname in strijd is met de belangen der 
krijgstucht. 

52. Intekenlijsten: 

Het doen circuleren van een intekenlijst in de karzerne mag 
alleen met toestemming van de Regimentscommandant. 

53. Inzamelingen : 

Het houden van collectes, e.d. al is het doel nog zo goed, mag 
in de kazerne alleen met toestemming van de Regimentscom
mandant. 

54. Verplichting tot geheimhouding. Art. 18 R.K. 

DE MILITAIR IS VERPLICHT TOT GEHEIMHOUDING 
VAN: 
a. GEGEVENS BETREFFENDE DE MOBILISATIE DER 
KRIJGSMACHT ; 
b. GEGEVENS BETREFFENDE DE VERDEDIGING 
DES LANDS; 
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c. SEINREGISTERS ; 
d. DIENSTVOORSCHRIFTEN, WELKE HEM UIT HOOF
DE VAN ZIJN DIENST BEKEND ZIJN, EN BLIJKENS DE 
DAARIN OPGENOMEN AANWIJZING ALS "GEHEIM" 
OF EEN OP ANDERE WIJZE GEDANE MEDEDELING, 
NIET AAN ANDEREN MOGEN WORDEN BPT<.END OP
MAAKT. 
DE PLICHT TOT GEHEIMHOUDING BLIJFT OOK NA 
HET VERLATEN VAN DE DIENST BESTAAN. 

Praten over dienstaangelegenheden met mensen, die er niets 
mee te maken hebben, blijft altijd gevaarlijk, ,,De muren heb
ben oren". 
Wilt ge een stukje in een krant of tijdschrift plaatsen, laat het 
dan eerst aan Uw commandant lezen (zie punt 55a). 
Schendt men opzettelijk de geheimhouding of speelt men de 
gegevens in handen van een buitenlandse mogendheid, dan 
komt men met de strafrechter in aanraking. Er staat een zware 
straf op. 

55. V crdere verplichting tot geheimhouding. Art. 19 R.K. 

DE MILITAIR IS VERBODEN: 

a. IN DAGBLADEN, TIJDSCHRIFTEN OF OP ANDERE 
WIJZE GEGEVENS BEKEND TE MAKEN, WELKE DE 
SLAGV AARDIGHEJD VAN DE VLOOT OF HET LEGER, 
OF VAN ENIG ONDERDEEL DAARVAN BETREFFEN 
OF IN HET ALGEMEEN BETREKKING HEBBEN OP 
MILITAIRE MAATREGELEN, WAARVAN DE GEHEIM
HOUDING IN 's LANDS BELANG WENSELIJK IS.IN GE
VAL VAN TWIJFEL DAAROMTRENT ZAL HIJ, ONDER 
OVERLEGGING VAN HET HANDSCHRIFT, VOORAF 
INLICHTINGEN DAAROMTRENT INWINNEN BIJ ZIJN 
COMMANDEREND OFFICIER OF ANDERE MILITAIRE 
CHEF; 

45 

Y-cie
.n

l



DIENSTGEHEIM 

b. ZONDER TOESTEMMING VAN ZIJN COMMANDE
RENDE OFFICIER OF ANDERE MILITAIRE CHEF VAN 
RAPPORTEN, TELEGRAMMEN, REGISTERS, STATEN, 
VOORDRACHTEN EN VERDERE OP DE DIENST BE
TREKKING HEBBENDE BESCHEIDEN, VOOR ZOVER 
DAAROP HET BEPAALDE IN HET EERSTE LID NIET 
REEDS VAN TOEPASSING IS, INZAGE TE GEVEN OF 
DE INHOUD MEDE TE DELEN AAN PERSONEN DIE 
NIET TOT DE KRIJGSMACHT BEHOREN, OF AAN 
MILITAIREN DIE NlET UIT HOOFDE VAN HUN 
DIENST DAARMEDE BEKEND MOETEN ZIJN; 

c. AAN BOORD VAN EEN OORLOGSV AARTUIG, IN DE 
KAZERNE OF IN EEN ONDER ENIGE ANDERE BENA
MING TOT HUISVESTING OF VERBLIJF VAN MILI
TAIREN AANGEWEZEN INRICHTING DER ZEE- OF 
LANDMACHT, TE BRENGEN, IN ZIJN BEZIT TE HEB
BEN OF TE VERSPREIDEN GESCHRIFTEN OF AFBEEL
DINGEN, WELKE OP LAST VAN DE MILITAIRE OVER
HEID, OM REDENEN ONTLEEND AAN DE KRIJGS
TUCHT OF IN HET BELANG DER KRIJGSMACHT, AL
DAAR WORDEN GEWEERD. 

Behalve een verdere uitwerking van de geheimhoudingsplicht, 
bevat dit artikel in het derde lid het verbod om in militaire ge
bouwen of inrichtingen literatuur te verspreiden of bij zich te 
hebben, waarvan militaire chefs dit hebben verboden. 

56. Geen betuigingen van misnoegen, geen aankweken van verzets
geest. Art. 20 R.K. 

DE MILITAIR IS VERBODEN ZICH ZOWEL BUITEN ALS 
IN TEGENWOORDIGHEID VAN ZIJN MEERDEREN, 
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DOOR ONWILLIGHEID, LIJDELIJK VERZET OF OP 
ANDERE WIJZE ONVERGENOEGD TE BETONEN OVER 
DE DIENST IN HET ALGEMEEN OF OVER BEPAALDE 
DIENSTBEVELEN OF DIENSTVOORSCHRIFTEN, OF 
WEL DOOR MORREN OF OP ANDERE WIJZE ONTE
VREDENHEID, FEITELIJK OF LIJDELIJK VERZET ON
DER ZIJN KAMERADEN AAN TE KWEKEN OF DAAR
TOE AAN TE SPOREN OF AANLEIDING TE GEVEN. 
HIJ ZAL, OOK WAAR HET BETREFT VERRICHTINGEN 
WELKE NIET UIT ENIG DIENSTBEVEL OF DIENST
VOORSCHRIFT VOORTVLOEIEN, GEWILLIG EN NAAR 
BEHOREN MEDEWERKEN IN ALLES WAT KAN BIJ
DRAGEN TOT EEN WAARDIGE VERTEGENWOORDI
GING VAN NEDERLAND OF VAN DE VLOOT EN HET 
LEGER OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN. 

Op velerlei wijze kan men zich onvergenoegd betonen, zoals 
door een schouderophalen, een bepaalde wijze van lachen. 
Een zeer veel voorkomende wijze van zich onvergenoegd be
tonen is dat, wat de soldaat "kankeren" noemt. 
Zulk kankeren is inderdaad buitengewoon schadelijk voor de 
geest in het leger. 
Niet dat schertsende gekanker, zonder hetwelk de Nederlandse 
militair nu eenmaal blijkbaar geen militair kan zijn, en waarbij 
hij toch maar rustig en zelfs heel monter zijn dienst doet. 
Men mag heus wel eens zijn critiek op de dingen hebben en 
men behoeft als militair in het leger beslist niet alles te slikken, 
maar wanneer men zijn bezwaren en klachten wil uiten, bewan
dele men de weg die het R.K. aangeeft. 
Men vrage een onderhoud aan met zijn commandant of des
noods beklaagt men zich over de opdracht, welke men ontving 
of de manier, waarop men behandeld werd. Als de onderofficier 
de moeilijkheden van de mindere niet kan oplossen, dan moet 
hij ze aan zijn compagniescommandant voorleggen. Tien tegen 
één, dat de zaak wel in orde komt. 
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57. Geen onttrekken aan de dienst en geen slippertjes maken. 
Art. 21 R.K. 

DE MILITAIR rs VERBODEN: 

a. ZICH OP ENIGERLEI WIJZE WILLEKEURIG AAN 
ZIJN DIENSTVERPLICHTINGEN TE ONTTREKKEN ; 

b. ZONDER VERLOF AFWEZIG TE ZIJN OF MISBRUIK 
' TE MAKEN VAN EEN HEM VERLEEND VERLOF TOT 
AFWEZIGHEID OF VAN EEN HEM VERLEENDE TOE
STEMMING OM VOOR DIENSTZAKEN OF IN ZIJN 
VRIJE UREN ZIJN SCHIP, DE KAZERNE OF IN HET 
ALGEMEEN Dl::. PLAATS, WAAR HIJ ZICH MOET BE
VINDEN, TE VERLATEN. 

Verschillende vormen van de in dit artikel omschreven han
delingen zijn strafrechtelijk strafbaar gesteld (opzettelijke on
gehoorzaamheid, ongeoorloofde afwezigheid, het verlaten van 
zijn post door een schildwacht, enz.). 
Behalve dat dienstonttrekking en ongeoorloofde afwe_zigheid 
ernstige vergrijpen zijn, is het vaak erg onkameraadschappelijk, 
omdat daardoor een ander de dienst zal moeten opknappen. 

58. Geen vloeken, liederlijke taal, drankmisbruik, schulden maken 
of onzedelijkheid. Art. 22 R.K. 

DE MILITAIR IS VERBODEN : 

a. HET BEZIGEN VAN VLOEKEN EN GODSLASTERIN
GEN, VAN ONZEDELIJKE TAAL OF LIEDERIJKE UIT
DRUKKINGEN, ZOWEL BUITEN ALS IN DIENST ; 

b. ZICH TE BUITEN TE GAAN AAN ALCOHOLHOU
DENDE DRANKEN ; 

c. SCHULDEN OF GROVE VERTERINGEN TE MAKEN 
EN ZICH AAN GROF SPEL OVER TE GEVEN ; 
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d. TE TWISTEN OF TE VECHTEN MET KAMERADEN 
OF MET BURGERS OF BALDADIGHEDEN TE PLEGEN 
ZOWEL OP DE OPENBARE WEG ALS ELDERS EN IN 
HET ALGEMEEN ZICH SCHULDIG TE MAKEN AAN 
HANDELINGEN OF GEDRAGINGEN, WAARDOOR DE 
RUST OF DE ORDE WORDT VERSTOORD OF DE VEI 
LIGHEID IN GEVAAR WORDT GEBRACHT ; 

e. ZICH OP TE HOUDEN IN WONINGEN OF INRICH, 
TINGEN, WAARVAN HEM BEKEND IS, DAT DAARIN 
HANDELINGEN WORDEN GEPLEEGD, IN STRIJD MET 
DE GOEDE ZEDEN OF WAARVAN DOOR HET BE
VOEGD MILJTAIR GEZAG DE TOEGANG AAN MILI
TAIREN IS ONTZEGD. 

Drankmisbruik en schulden maken horen voor velen bij elkaar; 
er zijn er heel wat, die meer drinken, dan ze betalen kunnen 
en dan moeten gaan lenen. 
Voor weer anderen horen drinken en vechten bij elkaar. Som
migen gebruiken hun geld voor het maken van visites bij zeer 
gevaarlijke gastvrouwen. 
Al die opgesomde gedragingen zijn op zich zelf al helemaal mis. 
Dikwijls vloeien uit dit soort gedragingen nog vergrijpen van 
ernstiger aard voort, die maar al te dikwijls de plegers voor de 
rechter en in de gevangenis brengen. 
Voor wat betreft het gebruik van sterke drank zien sommigen 
wel eens een tegenspraak tussen artikel 22 R.K. en art. 8, 
onder 4e, R.K. Die tegenspraak is er niet. Artikel 8 R.K. zegt 
dat de militair eigenlijk het bc:.te doet met in het geheel geen 
alcohol te gebruiken, maar verbiedt matig gebruik niet. Artikel 
22 zegt alleen, dat overmatig gebruik niet oorbaar is en dus 
krijgstuchtelijk strafbaar is. Alle hazardspelen om geld zijn 
binnen het kazernecomplex verboden (LD.K.L.). 

Thans volgen nog enkele uitdrukkelijke geboden. 
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59. Eigendom van anderen ontzien, ook in zijn kwartier. Art. 
23R.K. 

1. DE MILITAIR ZAL ALLE EIGENDOM VAN ANDE
REN EERBIEDIGEN ; 

2. SCHADE, DOOR DE MILITAIR AAN ANDEREN TOE
GEBRACHT, KAN OVEREENKOMSTIG DE ADMINI
STRATIEVE REGLEMENTEN, DOOR HET BEVOEGD 
MJLIT AIR GEZAG OP ZIJN SOLDIJ WORDEN VER
HAALD. 

Ook de verstrekte kleding, de wapens en de uitrusting zijn van 
het Rijk en dienen behoorlijk onderhouden te worden en ten 
allen tijde bruikbaar te zijn. 

3. DE MILITAIR ZAL, INGEKWARTIERD ZIJNDE, DE 
KWARTIERGEVER GEEN OVERLAST AANDOEN EN 
ZICH INSCHIKKELIJK BETONEN. BIJ VERMEENDE TE
KORTKOMINGEN VAN DE KWARTIERGEVER TEN 
AANZIEN VAN ZIJN VERPLEGING, ZAL HIJ ZIJN BE
ZWAREN DAAROVER INBRENGEN BIJ DE MEERDERE, 
ONDER WIENS RECHTSTREEKS BEVEL HIJ GESTELD 
IS. 

Het hebben van inkwartiering betekent bijna altijd een zekere 
last en opoffering; toch is het meestal zó, dat de kwartier
gevers zich van de hun door de wet en de Overheid opgelegde 
verplichtingen uitstekend kwijten. 
(In de zomer van 1939, tijdens de voormobilisatie, vroegen 
enige te Leiden ingekwartierde soldaten eens aan een van hun 
officieren hoe ze het zouden moeten aanleggen om toch niet 
zoveel te eten te krijgen.) 
Anderzijds is het voor de ingek.wartierden niet anders dan een 
staaltje van plicht en goede manieren om in de woning, waar 
men kwartier geniet, zich zeer ordelijk en netjes te gedragen en 
vooral niet onbeschaafd veeleisend te zijn. 
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Diefstal ten nadele van de kwartiergever kan extra zwaar wor
den gestraft. 

60. Zo nodig hulp verlenen aan de politie. Art. 24 R.K. 

DE MILITAIR IS VERPLICHT OOK BUITEN DIENST 
AAN BURGERLIJKE DIENAREN VAN DE OPENBARE 
MACHT, ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN OOK EN 
ZELFS ZONDER VORDERING MEDEWERKING TE 
VERLENEN. HIJ ZAL ZICH AAN DIE VERPLICHTING 
NIET ONTTREKKEN, OOK AL ZOU HIJ ZICH AAN 
DADELIJK GEVAAR BLOOT STELLEN. LAFHEID EN 
VREESACHTIGHEID STEMPELEN DE MILITAIR TOT 
EEN ONBR UlKBAAR SOLDAAT. 

Burgerlijke dienaren van de openbare macht zijn de politie
agenten en de hogere politie-autoriteiten. 
Als regel heeft de agent op straat geen hulp nodig en stelt hij 
geen prijs op ongevraagde hulp. Maar zou de politie eens ergens 
in een zeer moeilijk parket geraken en het onderspit moeten 
delven, dan mogen toevallig daar passerende militairen niet 
werkeloos toezien, maar moeten zij, óók ongevraagd, de politie 
bijstaan. Het parool is: Meng je niet in elk optreden van de 
politie, maar loop ook geen straatje om a(,3 de politie in ernstig 
gevaar verkeert, maar help de politie zo nodig. 

61. Netheid, zindelijkheid, reinheid. Bij ziekte naar de dokter. 
Art. 25 R.K. 

J. DE MILITAIR ZAL STEEDS GOEDE ZORG DRAGEN 
VOOR ZIJN UITERLIJK VOORKOMEN, ZO WAT ZIJN 
KLEDING ALS WAT ZIJN LICHAMELIJKE ZINDELIJK
HEID BETREFT EN IS GEHOUDEN TOT STIPTE NAKO
MING VAN DE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE 
VERSCHONING EN HET ONDERHOUD VAN ZIJN KLE
DING EN NACHTGOEDEREN, DE REINIGING EN DE 
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VERZORGING VAN ZIJN LICHAAM EN HET ONDER
HOUDEN VAN ZIJN WAPENS EN VERDERE UllRUS
TINGSSTUKKEN, ALSMEDE VAN DE BEPALINGEN BE
TREFFENDE DE TENUE. 

2. HIJ ZAL OOK TEN AANZIEN VAN DE PLAATSEN, 
HEM AAN BOORD IN DE KAZERNE OF ELDERS VAN
WEGE HET MILITAIR GEZAG TOT VERBLIJF OF 
SLAAPPLAATS AANGEWEZEN, ORDE, NETHEID, EN 
ZINDELIJKHEID BETRACHTEN. 

3. HIJ, DIE BEHEPT IS MET ENIGE ONREINE ZIEKTE, 
IS VERPLICHT ZICH ONVERWIJLD DAARVOOR ON
DER BEHANDELING TE STELLEN VAN DE OFFICI.ER 
VAN GEZONDHEID. 

4. DE MILITAIR IS VERPLICHT, IN GEVAL VAN ZIEK
TE OF LICHAMELIJKE GEBREKEN, ZICH TE ONDER
WERPEN AAN DE GENEES- OF HEELKUNDIGE BE
HANDELING, WELKE DOOR DE OFFICIER VAN GE
ZONDHEID TOT ZIJN HERSTEL OF GESCHIKTMA
KING VOOR DE MILITAIRE DIENST WORDT NODIG 
GEOORDEELD, VOOR ZOVER DIE BEHANDELING 
NIET BETREFT HET ONDERGAAN VAN ENIGE 
KUNSTBEWERKING. ZODANIGE KUNSTBEWERKING 
MAG ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN 
DE LIJDER NIET PLAATS HEBBEN. 

Zindelijkheid en netheid behoren gelukkig nog steeds tot de 
goede eigenschappen van het Nederlandse volk. 
Goed onderhouden van wapens en uitrustingsstukken dient, 
behalve voor een net aanzien, vooral ook voor een langdurig 
behoud van deze kostbare goederen. 
In het gewone leven moet iedereen zelf weten of hij bij ziekte 
naar een dokter wil gaan of niet. Ziek zijn is een last voor hem 
zelf, voor zijn naaste familie, voor zijn werkgever die nu een 
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man van zijn personeel mist, en vaak ook voor de Staat, die 
hem financiëel tijdens zijn ziekte moet steunen. 
Voor de militair komt er nog bij, dat behalve zijn onbruikbaar
heid voor het leger, hij maar niet naar huis gestuurd kan wor
den. Een ander zou in zijn plaats moeten komen en weer wor
den opgeleid. 
Bij de commandant ligt de plicht om te voorkomen dat de mili
tairen ziek worden. Een transpirerende troep moet hij dan ook 
niet te lang in de houding zetten in de tocht. 
Ook het bezoeken van huizen van slechte zeden wordt door de 
commandant verboden. Een opgave van die adressen dient in 
de kazerne voor ieder leesbaar te zijn opgehangen. 
In het leger zal dan ook geprobeerd moeten worden elke door 
ziekte of door andere oorzaak onbruikbaar geworden man weer 
bruikbaar te maken en dat kan niet anders dan door te zorgen, 
dat er militaire dokters zijn en het voor de militairen te ver
plichten zich ter genezing onder behandeling van die doktoren 
te stellen. 
Voor het ondergaan van een kunstbewerking, d.w.z. een ope
ratie, chloroformeren, vaccinatie moet de patiënt toestemming 
geven. Het spreekt vanzelf, dat de officier van gezondheid geen 
toestemming behoeft tot het verrichten van een kunstbewerking, 
indien de militair in levensgevaarlijke toestand verkeert. 
Het is de commandant geoorloofd te trachten door overreding 
degenen die zich niet aan een vaccinatie wensen te onderwer
pen, van inzicht te doen veranderen; dwang of onheuse behan
deling om dit te bereiken is echter verboden. 

62. Verplichtingen van de schildwacht en verplichtingen van ieder
een tegenover de schildwacht. Art. 26 R.K. 
1. DE SCHILDWACHT, EN IN HET ALGEMEEN DE 
MET ENIGE WACHTDIENST BELASTE MILITAIR, ZAL 
ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN ZIJN CONSIGNES 
OF ORDERS NAUWGEZET OPVOLGEN. 
2. DE SCHILDWACHT EN DE MET ENIGE WACHT OF 
PATROUILLEDIENST BELASTE MILITAIR ZAL TOT 
HANDHAVING VAN ZIJN CONSIGNES OF ORDERS, OF 
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TER VERDEDIGING IN GEVAL VAN AANRANDING, 
ZO NODIG VAN DE WAPENS GEBRUIK MAKEN. 
3. IEDER MILITA[R IS VERPLICHT DE SCHILDWACHT 
EN DE TROEPENAFDELING BELAST MET WACHT- OF 
PATROUILLEDIENST, TE GEHOORZAMEN EN IN 
MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN, OOK ZONDER VER
ZOEK, HULP TE VERLENEN. 
DE GEHOORZAAMHEIDSPLICHT GELDT NIET VOOR 
DE MILITAIR, AAN WIE DE SCHILDWACHT OF DE 
TROEPENAFDELING, ALS ZODANIG, ONDERGE
SCHIKT IS. 

Een schildwacht heeft belangrijke bevoegdheden, maar ook be
langrijke verplichtingen. Die verplichtingen worden consignes 
genoemd. Die consignes kunnen hem schriftelijk, maar ook 
mondeling worden opgelegd en medegedeeld. 
Hij zal deze consignes zeer nauwgezet en zonder ook maar 
enigszins te verslappen moeten opvolgen en daarnaar handelen. 
Het op enigerlei wijze niet nakomen van hun verplichtingen is 
dan ook voor schildwachten en patrouilles (leden zowel als 
commandanten) en bevelhebbers van enige wacht strafbaar ge
steld in het W.v.M.S. en wordt over het algemeen ook zwaar 
gestraft. 
De moeilijkheid zit voor de schildwacht of de patrouille in de 
woorden "zo nodig" die in artikel 26 R.K. voorkomen. 
De schildwacht moet zelf uitmaken of de handhaving van een 
bepaald consigne zó belangrijk is, dat hij bij inbreuk de aan
rander al of niet moet neerschieten. 
Daarom past hier terdege de waarschuwing : 
Men zij uiterst voorzichtig en werke beslist niet te lichtvaardig 
met zijn wapen. 
Indien andere maatregelen nog te baat genomen kunnen worden 
bijvoorbeeld door middels een bel de wachtcommandant te 
waarschuwen, dan moet men dit beslist eerst doen en pas als 
men hiermede een ernstig gevaar niet kan keren zijn toevlucht 
nemen tot schieten. 
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Zo zal een post in vredestijd dus niet een kwajongen dood 
schieten, omdat deze, niettegenstaande de waarschuwing van 
de schildwacht, een bal haalt uit een grasveld, dat volgens de 
consignes, die de schildwacht heeft, door niemand betreden 
mag worden. 
Hij zal begrijpen dat het betreden van het grasveld niet zo ern
stig is, dat hij daarvoor het spelende knaapje mag doodschieten. 
Maar - als de schildwacht aan een eenzame weg is geplaatst 
ter bewaking van een aanvullingsvoorraad munitie. en hij ziet 
dat - niettegenstaande zijn aanroepen - op ongeveer 100 
meter afstand een saboteur bezig is een lont aan te steken ten
einde bedoelde munitie op te blazen, dan heeft waarschuwen 
van de wachtcommandant geen zin meer. De enige mogelijkheid 
om zijn consignes te handhaven is nu, om de saboteur onmid
dellijk neer te schieten. 
Ieder geval moet echter afzonderlijk worden beschouwd. Er is 
geen algemene regel te geven. 
Indien de schildwacht wordt aangevallen en hij moet van zijn 
wapens gebruik maken en hij doodt of verwondt daardoor 
iemand, dan wordt hij, indien hij zich beroept of een strafuit
sluitings grond (overmacht, noodweer, wettelijk voorschrift of 
ambtelijk bevel) geacht rechtmatig te hebben gehandeld, totdat 
het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt. 
Het is aan de Korpscommandant of aan eventueel een hogere 
autoriteit om in spannende of gevaarlijke omstandigheden aan 
schildwachten en patrouilles zo duidelijk mogelijk aan te geven, 
in welke gevallen van de wapens gebruik moet worden gemaakt. 
De schildwacht is dan gedekt door de order van zijn chef, die 
meer kennis en ervaring heeft. 

HOOFDSTUK IV 

Handhaving van de Krijgstucht 

In het begin van Hoofdstuk 1, n.l. in punt 16, werd gezegd, 
dat onder TUCHT moet worden verstaan de bereidheid tot 
absolute gehoorzaamheid en algehele plichtsbetrachting. 
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Vervolgens werd er op gewezen, dat voor menig militair het 
voldoen aan de eisen der krijgstucht erg moeilijk is en dat dan 
ook velen op dit gebied nog wel eens struikelen. 
Er moet daarom in het leger onafgebroken gewerkt worden aan 
het bereiken van een goede tucht, zo moet o.a. tucht weer her
steld worden bij hen die struikelden. Dit alles nu wordt in het 
algemeen genoemd : handhaven van de tucht. 

63. Wie moeten de tucht handhaven? Art. 27 R.K. 

DE HANDHAVING VAN DE TUCHT IS OPGEDRAGEN 
AAN IEDER, DIE BIJ DE KRIJGSMACHT MET ENIG 
GEZAG IS BEKLEED, EN IN HET BIJZONDER AAN DE 
COMMANDERENDE OFFICIEREN, DAARIN BIJGE
STAAN DOOR DE ONDER HUN BEVEL DIENENDE 
OFFICIEREN EN ONDEROFFICIEREN, TERWIJL IEDER 
MILITAIR VERPLICHT IS TOT DE INSTANDHOUDING 
DAARVAN MEDE TE WERKEN. 

Het is voor de Commandant en zijn helpers onbegonnen werk 
als de soldaten zelf ook niet zouden meewerken. 

64. leder militair moet aan de handhaving van de krijgstucht mede
werken 

Het R.K. zegt dit heel duidelijk. Het wil zeggen, dat hij dit doen 
moet ten aanzien van zijn collega's, zijn kameraden. Men moet 
elkaar aansporen tot en steunen bij het betrachten van absolute 
gehoorzaamheid en nauwkeurige plichtsbetrachting. Dat is 
plicht. Een voorbeeld: 
Toen van twee soldaten van een militair kamp, die vrij dicht 
bij elkaar op post stonden, de een was gaan zitten slapen en 
daarbij betrapt werd door de Officier van Piket, heeft de C.C. 
daarna niet alleen de slaper, maar ook zijn zo plichtsgetrouw 
wakker gebleven collega gestraft, en wel hierom, omdat deze 
zijn slapende kameraad niet bad wakker geroepen, wat hij, 
gezien de afstand gemakkelijk had kunnen doen. 
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65. Zelftucht 
Men moet als militair, van soldaat tot generaal, ook steeds zo
veel men kan, zichzelf tot de ware tucht aanzetten. En niet : 
,,zichzelf ook", maar "zichzelf in de eerste plaats". 
Als een officier van piket aan de wachtcommandant opdraagt 
hem om twee uur te wekken voor zijn ronde en dan, als hij ge
wekt wordt aan de wachtcommandant vraagt of er nog bijzon
derheden zijn en op het antwoord "Neen luitenant" zegt; ,,Nu, 
wek mij dan om vijf uur maar", toont deze officier van krijgs
tucht nog geen goed begrip te hebben, terwijl hij bovendien 
door zijn optreden de tucht ondermijnt bij zijn mindere, de 
wachtcommandant. en nog wel in zeer ernstige mate. 
De soldaat, die des nachts op post staat en, als alles rondom 
hem zo diep rustig is, met een bijna niet te weerstaan slaapge
voel te worstelen krijgt, moet niet ergens in een beschut hoekje 
gaan staan leunen, maar moet dan hard zijn voor zichzelf, zelf 
tegen de slaapaanval het gevecht aanbinden en zijn tanden op 
elkaar zetten. Dat is tucht, dat is zelftucht, handhaven van de 
tucht bij zichzelf. 
Gaat hij staan leunen of zitten, dan valt hij zeker in slaap; 
maar dan zal hij er ook tien tegen één invliegen. Dan komen 
de meerderen er aan te pas om bij hem de krijgstucht te hand
haven, omdat hij het zelf niet kon. Dan is het te laat. Te Velde 
loopt hij de kans door zijn tegenstanders geruisloos te worden 
afgema:tkt. Het terrein of gebouw is tijdens het slapen onbe
waakt gebleven en dat feit zelf is met geen tien straffen meer 
goed of ongedaan te maken. 
Straf komt dus eigenlijk tot op zekere hoogte altijd te laat. Het 
feit heeft plaats gehad en het is juist de bedoeling van de krijgs
tucht om dat te voorkomen. 
A /leen de man zelf had dit kunnen voorkomen en daarom is het 
handhaven van de tucht bij zichzelf zo belangrijk. 
Pas in de tweede plaats is het dus de meerdere, die bij de 
handhaving van de tucht te pas komt. 
Die meerderen zijn niet alieen de officieren maar ook de onder
officieren. In artikel 27 R.K. worden zij dan ook nadrukkelijk 
genoemd. 
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66. Aankweken en handhaven der tucht 

Naast middelen tot aankweken van tucht, zoals 

1. het onderwijs in de beginselen der krijgstucht ; 
2. eigen voorbeeld: correct krijgstuchtelijk gedrag van de 

meerdere zelf ; 

zijn er diverse wijzen, waarop men de tucht kan handhaven. 

1. het scherp en voortdurend toezicht houden op het gedrag 
van de minderen ; 

2. onmiddellijk optreden, zadra een vergrijp wordt waarge-
nomen; 

3. het toedienen van een terechtwijzing; 
4. het maken van rapport; 
5. het aanzeggen van voorlopig arrest; 
6. het toepassen van opvoedkundige maatregelen; 
7. het opleggen van krijgstuchtelijke straffen door tot straf fen 

bevoegde meerderen. 

67. Het onderwijs 

Men kan van de jongeman, die uit het burgerleven overgeplant 
is in het militaire milieu niet verwachten, dat hij dire.,:t al zal 
weten, hoe hij zich als militair heeft te gedragen. 
Dat moet hem eernt verteld en geleerd worden. Onder leiding 
van de ervaren meerdere moet iedere mindere leren zelf meer
dere te kunnen zijn. 

68. Het voorbeeld 

De minderen moeten van de meerderen kunnen afzien hoe goed 
deze de orders en dienstvoorschriften opvolgen. Zien zij slechte 
voorbeelden dan krijgen zij al dadelijk de indruk, dat dat ge
praat over krijgstucht maar theorie is en dat men het in de 
practijk niet zo nauw behoeft te nemen. 
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Een meerdere die zelf geen goed voorbeeld is, kan bezwaarlijk 
met gezag optreden. Hij is zijn prestige kwijt. Een goed voor
beeld werkt stimulerend op de jonge soldaten. 
Een voorbeeld : Er was eens een luitenant, die steeds moest 
constateren, dat de vuurmonden van de compagnie er van bin
nen niet behoorlijk uitzagen. Hij maakte zich niet kwaad, maar 
deed iets heel anders. Hij liet zich een wisser, poetskatoen, olie, 
enz. brengen, trok een overall aan en ging zelf aan het werk ten 
aanschouwe van de hele bediening, die met open mond stonden 
te kijken. Het resultaat van des luitenants poetsen was een spie
gelglad loopje, maar bovendien, dat de lopen na dien nooit 
meer vuil waren. Die kerels hebben namelijk gedacht : ,,Wat 
hij kan, moeten wij ook kunnen". 
Wat hier gezegd is van het voorbeeld van eigen gedrag, geldt 
misschien nog meer voor onderofficieren dan voor officieren, 
omdat de eersten over het algemeen veel vaker en veel nauwer 
met de manschappen in contact komen, dan de laatsten. 
Bedenk vooral dit: DE TROEP LET SCHERP OP U EN ZIET 
VEEL MEER VAN U, DAN U ZELF DENKT. 

<,9. Vaste controles 

Vaste controles zijn noodzakelijk. De appèls zijn ingesteld om 
te controleren of allen er zijn en of ze op tijd zijn. De inspecties 
zijn ingesteld om te controleren of alle wapens en goederen 
nog aanwezig en goed onderhouden zijn. 
Ook na de dienst moet de meerdere er steeds op toezien, dat de 
minderen geen krijgstuchtelijke vergrijpen begaan. Door zich 
ook na de dienst met de manschappen te bemoeien leert de 
meerdere wat er in zijn mensen zit, leert hun karakter kennen, 
zodat hij bij de dienst weet, wat hij aan zijn mannen heeft. 
Een mooie taak iigt hier ook voor de onderofficieren. 

70. Onmiddellijk optreden 

Tegen ieder vergrijp, al is het nog zo gering, moet de meerdere 
onmiddellijk optreden. Hiermede wordt bereikt : 

59 

Y-cie
.n

l



DIENSTGEHEIM 

a. Hij doet de onkrijgstuchtelijke gedraging of toestand op
houden; 

b. Hij corrigeert de dader, zodat deze zijn fout inziet en niet 
gemakkelijk meer in herhaling vervalt; 

c. Hij bevestigt het gezag, zowel tegenover de dader als tegen
over andere militairen, die van het krijgstuchtelijk vergrijp op 
de hoogte zijn geweest en op wier toekomstig gedrag het op
treden van de meerdere grote invloed kan hebben. 

71. Terechtwijzing 

Het is niet altijd noodzakelijk van ieder gepleegd vergrijp rap
port te maken. Het hangt geheel af van de ernst van het ge
pleegde vergrijp, van de geoefendheid van de man, van zijn 
houding tegenover de meerdere. Vooral in de eerste tijd kan 
vaak met een terechtwijzing worden volstaan. 

72. Het rapport 

Het rapport is het middel om een geconstateerd vergrijp ter 
kennis te brengen van de tot straf/ en bevoegde meerdere. 
Rapport wordt opgemaakt als de meerdere van oordeel is, dat 
de terechtwijzing en de verder door hem genomen maatregelen 
niet voldoende zijn voor een blijvende correctie van de schul
dige of om indruk te maken op andere militairen, die van de 
onkrijgstuchtelijke gedraging getuige zijn geweest en dat om 
die redenen de tot straffen bevoegde meerdere in de afdoening 
moet worden betrokken, alsook wanneer het gebeurde zó ern
stig is, dat de tot straffen bevoegde meerdere van de schuldige 
daarvan niet onkundig mag blijven. Het rapport ,stelt dan de 
tot straffen bevoegde meerdere in de gelegenheid te overwegen 
of al dan niet straf moet worden opgelegd. 
De meerdere moet zelf beslissen of hij al dan niet rapport zal 
opmaken. Laat hij dit na wanneer het nodig is, dan stelt hij 
zichzelf aan terechtwijzing of bestraffing bloot. 
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Ernstige strafbare feiten, b.v. moord, diefstal moeten steeds 
worden gerapporteerd. Ook al'S burger is men verplicht in zulk 
een geval aangifte te doen. 
Het is gebruikelijk, maar niet verplicht om de mindere aan te 
zeggen, dat er rapport zal worden opgemaakt. De mindere kan 
er dan op rekenen, dat de zaak voor hem nog niet is afgelopen. 
Voor het opmaken van een rapport heeft men naam, legernum
mer en onderdeei van de betrokken mindere nodig. 
Tenzij de meerdere de mindere kent, zal hij deze moeten op
dragen hem die gegevens te verstrekken. Controle aan de hand 
van het legitimatiebewijs, dat iedere militair altijd bij zich moet 
hebben, verdient aanbeveling. Het vragen van die gegevens is 
een dienstbevel. Niet of onjuist antwoorden fa als ongehoor
zaamheid strafbaar. 
Van een meerdere kan men geen rapport opmaken. De mindere 
draagt geen verantwoordelijkheid voor de daden van zijn 
meerdere. 
Zeggen, dat men rapport zal opmaken en het niet doen, is 
onjuist. 
Dreigen met het opmaken van rapport, wekt de indruk, dat men 
geen vertrouwen heeft in eigen kracht en middelen. Ook onjuist. 
Waar schuwen, dat men bij herhaling rapport zal opmaken, en 
dit nadat de betrokkene een flinke terechtwijzing heeft gekre
gen is wel goed. 

7.t Inhoud van het rapport 

Het rapport moet duidelijk en beknopt, doch volledig de feiten 
en omstandigheden, onder aanduiding van tijd en plaats, ver
melden, zodat de chef, die het rapport in handen krijgt, zich 
een duidelijk beeld kan vormen van het gebeurde. 
Slechts datgene wordt gerapporteerd wat degene, die het rapport 
opmaakt zelf heeft waargenomen of gehoord, c.q. onder ver
melding van de bron. 
Het rapport dient melding te maken van naam, voorletters, 
legernummer, militaire positie en onderdeel, zowel van degene, 
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die het rapport opmaakt zelf, als van de gerapporteerde, als 
van eventuele getuigen. 
Burgergetuigen zullen slechts zelden in een krijg3tuchtelijke 
zaak betrokken zijn. Van hen vermelde men de naam, het adres 
en zo mogelijk leeftijd en beroep. 
Is voorlopig arrest aangezegd, dan moet zulks uit het rapport 
blijken. De vorm, waarin dit arrest wordt ondergaan en de 
plaats waar de gearre•Jteerde is ingesloten, dienen eveneens te 
worden vermeld. 

74. Voorbeeld van een rapport 

Regiment Jan Willem Friso. 

Verwrgingsbataljon. 2e Compagnie. 

RAPPORT. 

Op 3 October 1950 zag ik te ongeveer 19.45 uur op de Markt
straat te Assen een in . uniform gekleed soldaat lopen die zich 
tegen de regen beschermde door een uitgestoken paraplu boven 
het hoofd te houden. Toen ik hem staande hield en hem vroeg 
waarom hij er zo onmilitair bij liep, antwoordde hij: ,,Mijn uni
form is pas ge'Jtreken en ik wil het graag mooi houden. Er is 
mij nooit gezegd, dat ik geen paraplu mag gebruiken. Op de 
film heb ik meerdere malen soldaten gezien, die een paraplu ge
bruikten". Daarop gelastte ik hem de paraplu dicht te doen en 
verbood hem deze in de kazerne te brengen. Terwijl hij de 
paraplu dichtmaakte zeide hij: ,,U hebt gemakkelijk praten 
sergeant, U hebt een regenjas aan, maar wij soldaten moeten 
onze dikke jas aantrekken en dat is veel te warm. 't Is een 
mooie boel in ons leger". Hierop gaf hij de paraplu aan een 
van zijn kennissen, die in de nabijheid stond. 
Desgevraagd gaf hij mij op te zijn Schaafsma W. S. legernum
mer 31.03.17.142, soldaat bij dele compagnie van het Verzor
gingsbataljon van het Regiment Jan Willem Friso, welke ge
gevens ik aan de hand van zijn legitimatiekaart heb gecontro
leerd en juist bevonden. 
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Van het gebeurde was getuige sergeant Hubrechtse R. leger
nummer 26.11.10.021, van mijn compagnie. 
Aan de soldaat Schaafsma is door mij geen voorlopig arrest 
aangezegd. 

75, Voorlopig arrest 

Assen, 4 October 1950, 

De Sergeant, 
(handtekening) 

naam in blokletters 

legernummer 22.01.17.008. 

Dit middel tot handhaving van de tucht, dat door iedere meer
dere kan worden toegepast, wordt hierna behandeld in de pun
ten 179 t/m 183. 

76. Het toepassen van opvoedkundige maatregelen 

Het toedienen van een terechtwijzing (zie punt 71) kan ge
paard gaan met opvoedkundige maatregelen. Een dergelijke 
maatregel wordt in het bijzonder toegepast wanneer de meer
dere te doen heeft met een mindere, met wiens opleiding en 
opvoeding hij mede belast is. 
Zo zal een pelotonscommandant een soldaat die met on6e
poetste schoenen bij de dien·3t komt, kunnen opdragen na af
loop van de dienst deze schoenen te verzorgen en daarna buiten 
de diensturen bij hem inspectie te komen maken. 
Alle meerdere zijn bevoegd dergelijke maatregelen toe te passen, 
dus ook de onderofficieren. Men moet echter met tact han
delen. Het moet geen verkapte straf zijn. De meerdere moet 
binnen de grenzen van zijn eigen ressort blijven. Het verdient 
aanbeveling, tenzij het kleinigheden betreft, zoals bijv. het aan
naaien van een los hangende knoop aan een jas, met de com
pagniescommandant overleg te plegen. 
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Een dergelijke maatregel is geen straf, die voorkomt in het 
lijstje van krijgstuchtelijke straffen en wordt daarom ook niet 
~p de straflijst geschreven. 

77. Het opleggen van krijgstuchtelijke straffen 

Dit mag alleen geschieden door meerderen, die de bevoegdhei,.I 
daartoe hebben. Dit wordt behandeld in de punten 168 en 
volgende. 
De bedoeling van het opleggen van krijgstuchtelijke straf fen is 
niet het nemen van strenge maatregelen, uit wraak over begane 
vergrijpen. 
Strafoplegging is een uiterste middel, dat pas wordt toegepast, 
als de zachtere middelen onvoldoende blijken. Straf wordt op
gelegd in het belang van ons leger en ook in het belang van 
de man zelf. 

78. Niet optreden is strafbaar. Art. 27, alinea 2, R.K. 

DE MEERDERE, DIE NALAAT OP TE TREDEN TEGEN 
DE TE ZIJNER KENNIS GEKOMEN KRIJGSTUCHTE
LIJKE VERGRIJPEN, MAAKT ZICH DAARDOOR ZELF 
AAN EEN KRIJGSTUCHTELIJK VERGRIJP SCHULDIG. 

Er staat niet, die nalaat te straffen, maar die nalaat op te treden. 
De meerdere die constateert, dat een mindere een krijgstuchte
lijk vergrijp pleegt, moet er dus iets aan doen. 
Wat hij moet doen hangt af van het vergrijp, van degeen die 
het vergrijp pleegt en van de omstandigheden. Hij kan een keus 
doen uit de middelen, genoemd in punt 66. Hij moet optreden. 
Door zijn optreden wordt bereikt : 

1. het ophouden van het vergrijp ; 
2. correctie van de dader en 
3. bevestiging van het gezag. 
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79. DE COMMANDERENDE OFFICIEREN ZIJN AANSPRA
KELIJK VOOR DE TUCHT ONDER DE MILITAIREN, 
DIE ONDER HUN BEVEL STAAN. IN HET BIJZONDER 
ZIJN ZIJ VERANTWOORDELIJK VOOR DE MISDRAGIN
GEN HUNNER ONDERGESCHIKTEN, VOOR ZOVER 
DIE ZIJN TOE TE SCHRIJVEN AAN HUN TOEGEVEND
HEID, ONACHTZAAMHEID OF NALATIGHEID IN DE 
UITOEFENING VAN HUN GEZAG. - Art. 27, alinea 3, 
R.K.-. 

In punt 63 zagen wij reeds dat de Commanderend Officier bij 
de tuchthandhaving de volle medewerking moet hebben van 
zijn officieren en onderofficieren. Als de Commanderend Offi
cier niet optreedt tegen zijn officieren en onderofficieren, die 
nalaten op te treden tegen het begaan van krijgstuchtelijke ver
grijpen, wordt hij daarvan zelf de dupe. Hij is verantwoordelijk. 
Er bestaat bij onderofficieren nogal eens de neiging om zichzelf 
uitsluitend te zien als de minderen van de officieren. 

ij begaan dan de fout, dat zij alleen naar boven kijken. Pas 
door naar beneden te kijken krijgen zij oog voor de belangrijk
heid van hun functie. 
Naast hun grote taak bij de militair-technische opleiding van de 
soldaten moeten zij ook medewerken aan het bijbrengen en 
handhaven van de krijgstucht. 
Wat dit laatste betreft hebben zij een eigen, grote verantwoor
delijkheid voor de aan hun zorgen toevertrouwde minderen. 

80. DE KRIJGSTUCHT ZAL GEHANDHAAFD WORDEN 
MET WAARDIGHEID EN ERNST, OP EEN KRACHTIGE, 
DOCH TEVENS MENSKUNDIGE EN RECHTVAARDIGE 
WIJZE. 
DE MEERDERE ZAL DE AAN HEM ONDERGESCHIKTE 
MILITAIREN DOOR VOORBEELD, AANMOEDIGING EN 
BELONING OPWEKKEN TOT GETROUWE PLICHTS
VERVULLING, DOCH WAAR NODIG, OOK MET GE-
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STRENGHEID TEGEN HEN OPTREDEN DOOR TE
RECHTWIJZING EN, DESBEVOEGD, DOOR KRIJGS
TUCHTELIJKE BESTRAFFING, DAN WEL DOOR VER
WIJZING NAAR DE MILITAIRE RECHTER, OVEREEN
KOMSTIG DE WET. - Artikel 28 R.K. -. 
De meerdere moet het met de tuchthandhaving nauw en ernstig 
nemen. Flink optreden. Geen slapheid of niet durven straffen. 
Ook niet al'S een razende bullebak te keer gaan met grauwen en 
snauwen, wanneer men maar even denkt, dat een mindere ver
keerd deed of iets deed op een andere wijze, dan hem gezegd 
was. 
Met waardigheid optreden. Zich beschaafd en rustig houden, 
ook wanneer men streng moet zijn. Bij het optreden zich laten 
leiden door mensenkennis. Weten, dat geen normaal mens het 
kan verdragen om als een minderwaardig sujet te worden toe
gesproken. 
Iemand, die niet de kunst verstaat om op rustige en beschaafde 
wijze woorden te spreken, die voldoende indruk maken, is niet 
in staat meerdere in de ware zin des woords te zijn. 
Alvorens een mindere onder handen te nemen zal de meerdere 
rustig moeten nadenken over wat hij doen zal en wat hij zeggen 
zal. Hij dient zich volledig op de hoogte te stellen van de feiten 
en van de bijzonderheden van de man, die voor hem zal ver
schijnen. 
Hij moet ook rechtvaardig te werk gaan. Zo is het onjuist een 
klas af te 'Snauwen, die te laat komt, omdat de vorige instruc
teur de klas te lang beeft vastgehouden. 
De mindere bedenke, dat het onjuist optreden van een meer
dere voor die mindere nooit een vrijbrief mag zijn voor een 
onkrijgstuchtelijk optreden van zijn kant. 
Artikel 28 spreekt ook van aanmoediging en beloning. Een 
soldaat is geen klein kind, dat zo nu en dan een koekje moet 
hebben, maar de aanmoediging en de beloning zijn zeer dien
stige middelen om tevredenheid over uitstekende daden en 
perfecte plichtsvervulling tot uitdrukking te brengen. 
Voor het verkrijgen van een officiële hoge onderscheiding, een 
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lintje, moet men aan de daarvoor gestelde voorwaarden vol
doen. 
Men moet daarvoor door zijn commandant worden voorge
dragen. 
In het klein beloningen toe te kennen i'S in het leger nu een
maal moeilijk; met extra uitkeringen in geld, met cadeaux en 
extra vrije dagen kan in het leger niet gewerkt worden. Dat 
kost geld en dat meent men op betere manier te kunnen be
steden, in het belang van de krijgsmacht. 
Commandanten hebben een klein bedrag ter beschikking voor 
het toekennen van schietpremies. Soms betalen zij wel eens 
prijsjes uit eigen zak. 
Een waarderend woord kost niets en daarvoor is ieder gevoelig. 
Beloning al,g vergoeding voor ten onrechte ondergaan arrest, 
door bijv. extra verlof te geven, is niet toegestaan. 
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DERDE AFDELING 

WET OP DE KRIJGSTUCHT 

HOOFDSTUK V 

81. Betekenis van enige woorden en uitdrukkingen, gebezigd in de 
W.K. en het R.K. 
Als men een wet goed wil begrijpen, moet men weten, wat men 
met bepaalde woorden en uitdrukkingen bedoelt. Meestal heeft 
men wel een vaag begrip van de betekenis, maar dat is niet 
voldoende om de wet juist te kunnen toepassen. Vaak in de 
W.K. gebruikte woorden met een vaste betekenis zijn: militair, 
minder militair, onderofficier, meerdere, mindere, patrouille, 
wacht, schildwacht, dienstbevel, dien'Stvoorschrift, vaartuig der 
krijgsmacht en oorlogsvaartuig. 

82. Het begrip "militair" in het militair straf- en tuchtrecht 

Het eerste artikel van de W.K. zegt, dat deze wet geldt voor 
alle militairen, onverschillig of zij zich in dan wel buiten Ne
derland bevinden. 
Het W.v.M.S. noemt allerlei strafbare feiten, waarvoor mili
tairen gestraft kunnen worden, als zij zich aan die feiten schul
dig maken. 
Het R.K. schrijft voor hoe militairen zich moeten gedragen. 
indien zij zich niet aan een krijgstuchtelijk vergrijp willen 
schuldig maken. 
Volgen'S artikel 72 W.K. heeft de uitdrukking "militair" in deze 
wet dezelfde betekenis als in het W.v.M.S. 
Het R.K. geeft in artikel 15 aan wat de strekking is van dat 
reglement (zie punt 46). Ook in dit reglement heeft het woord 
"MILITAIR" dezelfde betekenis als in de W.K. en het 
W.v.M.S. 

83. Soorten van militairen 
Er zijn twee grote groepen van militairen, n.l. de vrijwilligers 
en de dienstplichtigen. 
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Vrijwilligers verrichten militaire dienst krachtens een vrijwil
lige overeenkomst, terwijl dienstplichtigen tot militaire dienst 
verplicht worden krachtens de dienstplichtwet. 
Er is als tegenhanger van de dienstplichtwet geen vrijwilligers
wet, maar de regelingen betreffende de vrijwilligers zijn in 
diverse wetten en besluiten vastgesteld. 

!!4. Vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn mensen, die (al of niet dienstplichtig zijnde) 
geheel uit eigen beweging in militaire dienst treden. 
We onderscheiden: 
a. Vrijwilligers, zowel officieren, onderofficieren (waaronder 
de korporaals) en soldaten, die het militair-zijn als hun vaste, 
maatschappelijke beroep hebben gekozen en uitoefenen. Zij 
blijven in militaire dienst totdat zij met pensioen gaan. 
b. Vrijwilligers, die zich slechts voor éénmaal en voor een 
va'St afgesproken tijdsperiode voor de militaire dienst hebben 
verbonden. 
c. Vrijwilligers, die gedurende dezelfde tijden en geheel op 
dezelfde wijze als dienstplichtigen dienst doen. 
De eerste groep (a) zijn de beroepsmilitairen. 
Tot de tweede groep (b) behoren de oorlogsvrijwilligers. 
Tot de derde groep (c) behoren bijv. de reserve-officieren, die 
vrijwillig dienen, alsof zij dienstplichtig waren, hoewel zij niet 
dien'Stplichtig waren. 

HS. Dienstplichtigen 

Dit zijn de Nederlandse staatsburgers, die in het jaar, waarin 
zij 18 jaar oud worden, ingevolge de bepalingen van de Dienst
plichtwet als dienstplichtigen worden ingeschreven en daarna 
kunnen worden opgeroepen om een zekere tijd verplicht mili
taire dienst te verrichten. 

H6. Werkelijke dienst 

De bepalingen van de militaire wetten zijn toepasselijk op mili
tairen, die, zoals dat heet "in werkelijke dienst" zijn. 
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Beroepsmilitairen zijn onafgebroken in werkelijke dienst. De 
overige vrijwilligers en de dienstplichtigen zo nu en dan eens 
een poos. 
Het W.v.M.S. geeft nader aan, dat betrokkene geacht wordt in 
werkelijke dienst te zijn - en dus militair is - in onderstaan
de gevallen: 
a. zodra hij, ter inlijving of voor de werkelijke dienst opge
roepen of vrijwillig in werkelijke dienst komende, op de plaats 
van bestemming is aangekomen (dus op de juiste tijd), zodra 
hij zich voor deze dienst heeft aangemeld (als vrijwilliger of 
bij te laat komen) of zodra hij voor deze dienst is overgenomen 
(bijv. een door de Kon. Marechaussee opgepikte deserteur), 
een en ander totdat hij met groot verlof vertrekt; 

b. zolang hij deelneemt aan militaire oefening of militair 
onderricht (bijv. wintercursus voor reserve-officieren), dan wel 
enige andere militaire werkzaamheden verricht (bijv. militaire 
commissie); 
c. zolang hij als vrijwilliger of dienstplichtige of als verdachte 
(vóór de verwijzing naar de krijgsraad) of als beklaagde (na 
de verwijzing naar de krijgsraad) in een militaire strafzaak 
bij enig onderzoek aanwezig is; 
d. zolang hij uniformkleding of het voor hem vastgestelde 
kenteken of onderscheidingsteken draagt; 
e. zolang hij in een militaire inrichting of aan boord van een 
vaartuig der krijgsmacht straf ondergaat. 
Ter toelichting diene nog: Een soldaat, die met groot verlof 
is en zijn uniform draagt valt onder het militaire straf- en 
tuchtrecht, maar niet onder alle militaire wetten. Zo krijgt hij 
bijv. geen soldij. Een burger echter, die geen militair met groot 
verlof is en toch de militaire uniform draagt, wordt daardoor 
nog geen militair. Hij is voor het dragen van het uniform 
strafbaar volgens het gewone Wetboek van Strafrecht. 
De beroepsmilitair blijft altijd militair, ook al draagt hij burger
kleding. Zo ook de reserve-officier, die in werkelijke dienst is 
en dan na de dienst zijn burgerpak eens aantrekt. 
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Als voorbeeld van het onder punt d genoemde kenteken of 
onderscheidingsteken is te noemen een armband met het rijks
wapen, dat wel eens wordt gedragen, als er geen uniformen 
zijn, zo bijv. destijds door de Binnenlandse strijdkrachten tij
dens en na de bevrijding in 1945. 

87. De militair met groot verlof 

Hoewel de militaire straf- en tuchtwetten in het algemeen niet 
toepasselijk zijn op de militairen, die met groot verlof zijn, om
dat zij gedurende die tijd in het algemeen geen militair zijn (zie 
voor de uitzonderingen punt 82), kan een reserve-officier wor
den ontslagen, indien hij zich tijdens zijn groot verlof gedraagt 
op een wijze, die in strijd is met de waardigheid van het offi
ciersschap. 
Voor het nog moeten ondergaan van arreststraf :...an het ver
trek met groot verlof worden uitgesteld. 
Voor het onderzoek van een krijgstuchtelijk vergrijp en onder
gaan van deswege op te leggen straf kan de militair van groot 
verlof worden teruggeroepen. 
De grootverlofgangcr die de goederen, die hij mede naar huis 
heeft gekregen, verwaarloosd heeft of bij de jaarlijkse inspeclie 
over die goederen zich niet juist gedraagt, kan gestraft worden. 
De grootverlofganger, die niet voldoet aan een oproeping om 
weer in militaire dienst te komen of een meerdere beledigt, uit
scheldt, beschimpt, bedreigt of in zijn tegenwoordigheid bespot 
wordt geacht "in werkelijke dienst" te zijn en als militair door 
de krijgsraad daarvoor gestraft. 

88. Vreemde militairen 

Als militair kunnen ook worden gestraft militairen van andere 
nationaliteit, die in tijd van oorlog op de een of andere wijze bij 
het Nederlandse leger zijn ingedeeld, hieronder vallen ook 
krijgsgevangenen en geïnterneerde militairen van andere natio-
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naliteit. Zij zijn echter alleen strafbaar, indien zij zich schuldig 
maken aan bepaalde strafbare feiten, zoals: 
alle in het gewone strafrecht genoemde feiten; 
schenden van of handelen in strijd met beloften, die krijgsge
vangenen of geïnterneerden als zodanig hebben gegeven; 
belediging van meerderen, ongehoorzaamheid, insubordinatie, 
wachtdelicten, militaire diefstal, heling en nog andere feiten. 

89. Burgers voor de militaire rechter 

Burgers, die in een in staat van beleg verklaard gebied door de 
bevoegde militaire overheid ter plaatse zijn gevorderd om 
werkzaamheden voor het leger te verrichten, kunnen op grond 
van enkele militaire strafbepalingen door de krijgsraad als 
militairen worden berecht. Bovendien vermelden de artikelen 
78 en 81 lnvoeringswet Militair Straf- en Tuchtrecht een 4-tal 
gevallen, waarin burgers voor de militaire rechter kunnen 
moeten verschijnen. 

90. De meerdere, in werkelijke dienst, in burger gekleed 

Een militaire meerdere, in werkelijke dienst zijnde, ook al is 
hij met bewegingsvrijheid of met verlof, of in burger gekleed, 
is bevoegd maar ook verplicht op te treden of maatregelen te 
nemen, tegen door hem geconstateerde, door minderen ge
pleegde vergrijpen. 
Natuurlijk moet de meerdere bij zijn optreden in burgerkleding 
aan de mindere mededelen, wat en wie hij is. 
Wanneer een beroepsofficier of -onderofficier of een reserve
militair, die in werkelijke dienst is, bijv. op Zaterdagavond in 
burger gekleed, op straat loopt en ziet dat enige soldaten met 
open veldblouse en blootshoofd op een brugleuning zitten, 
moet hij deze militairen van die brugleuning af doen gaan en 
hun kleding in orde laten maken en een rapport van dit voor
val opmaken. 
Wanneer deze militairen eerst willen weten, wie hun dat com
mandeert, mogen zij dat inderdaad vragen, omdat zij er recht 
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op hebben dit te weten en de meerdere is verplicht hun zijn 
rang en naam te zeggen. De meerdere behoeft zich niet tegen
over de minderen te legitimeren, deze moeten voetstaats aan
nemen, dat de meerdere is, wie hij zegt te zijn. 
De Overheid heeft het risico, dat een burger zich als militair
meerdere zou voordoen, genomen. Belangrijke opdrachten zal 
deze niet geven en als hij een soldaat eens zijn tenue in orde 
laat maken, komt dit het leger eerder ten goede dan ten nadele. 

?1. De militaire uniform maakt de drager nog niet militair 

De navolgende vier categorieën personen dragen wel de mili
taire uniformkleding, maar zijn geen militair: 
1. gewezen militairen, voor zover gerechtigd tot het dragen 
van de uniform (gepensionneerde beroepsofficieren hebben dit 
recht steeds, aan andere categorieën van gewezen militairen 
kan het door de Koningin worden toegekend); 
2. geestelijke verzorgers van leger en vloot zijn in rang gelijk
gesteld met verschillende officiersrangen en dragen op hun 
dienstkleding de aan die rangen verbonden distinctieven; des
ondanks zijn zij geen militairen, doch burgerambtenaren in 
dienst van het Ministerie van Oorlog, resp. Marine; 
3. leden van het Nederlandse Rode Kruis; voor zover met een 
militaire rang gelijkgesteld, droegen zij vroeger ook de aan die 
rang verbonden distinctieven op hun uniform en hadden groet
plicht. Nochtans waren zij geen militair. Tegenwoordig zijn er 
afwijkende distinctieven in gebruik en de groetplicht is afge
schaft; 
4. officieren civiele diensten; hoewel zij door de Minister van 
Oorlog worden aangesteld, waarbij bepaald wordt dat zij aan
spraak hebben op de behandeling van de officier, hetzij als 
hoofd- opper- of subaltern officier (afhankelijk van de bepaal
de opdracht, die zij hebben te vervullen) en voor hen een 
bepaald uniform is voorgeschreven, zijn zij geen militair. 
Groetplicht bestaat ten opzichte van de categorieën a en b op 
grond van afzonderlijke bepalingen (I.D.K.L.), maar is niet 
gegrond op "militair zijn". 
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Vergrijpen tegen hen gepleegd gelden als vergrijpen tegen een 
burger gepleegd. 

92. Wanneer wordt kledij tot militaire uniform? 

Het dragen van ambtskleding, die behoort bij een ambt of 
waardigheid, welke men niet bekleedt of bekleed heeft, is 
strafbaar. 
Iemand, die geen minister is, mag zich niet tooien met de sta
tiekledij van een minister en iemand die geen professor, rechter 
of dominee is, mag in het openbaar niet de toga dragen, die bij 
deze ambten behoort. Dit is gedaan ter bescherming van die 
ambten en om verwarring te voorkomen. 
Precies zo is het gesteld met de militaire uniform; dat is ook 
ambtskleding en ten aanzien daarvan geldt wel in het bijzonder, 
dat verwarring beslist vermeden moet worden. Voorts is het 
dragen van de militaire uniform ook van groot belang in ver
band met de handhaving van de krijgstucht, omdat door deze 
kleding de militair op straat van de burger is te onderscheiden, 
terwijl - en dat is zeker niet het minst belangrijke - de uni
form, in tijd van oorlog, het zo noodzakelijke onderscheid tus
sen militairen en burgers moet kenbaar maken. 
Wanneer iemand iets draagt van de stof en van het model van 
de battle-dress of van de service-dress en er zich op die kleding 
een mouw/eeuw bevindt of enig militair rang- of wapenonder
scheidingsteken, kan Zo iemand geacht worden een militair 
uniform te dragen, ook al zou zijn kleding niet geheel aan de 
eisen van dit uniform voldoen. 

93. Optreden tegen onbevoegd uniform dragen 

Wanneer een burger onbevoegd een militair uniform draagt, 
pleegt hij een strafbaar feit. Hoewel in geval van ontdekking 
op heterdaad ieder bevoegd is de verdachte aan te houden, 
onder de verplichting hem over te geven aan een opsporings
ambtenaar (politie), is het in dit geval zo mogelijk het beste 
een politieagent op het gepleegde vergrijp attent te maken. 
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94. Wat is een "minder militair"? 

Een "minder militair" is uit'Sluitend en alleen de militair, die 
geen rang bekleedt, dus een soldaat of soldaat eerste klasse. 
Een sergeant is tegenover een sergeant-majoor wel een "min
dere", maar een sergeant is geen "minder militair", omdat de 
sergeant een rang bekleedt. 

95. Onderofficier 

Ieder militair, die een rang bekleedt, beneden die van 2e luite
nant, i'S in de zin van het militaire straf- en tuchtrecht onder
officier. (Art. 68 W.v.M.S.) 
Zo spreekt artikel 4 W.K. over onderofficieren, die een min· 
dere rang bekleden dan die van sergeant. 
In artikel 1, lid 5, van deze wet wordt gezegd: 
,,Waar in deze wet wordt gesproken van de rang van onder
officier, wordt die van korporaal daaronder begrepen". 
In het Militaire Ambtenarenreglement 1931, artikel 4, lid 1, 
punt d, zijn de korporaals geen onderofficier. 
Ook in de dienstplichtwet is de korporaal een onderofficier. 
Bij L.O. 227-1952 is het Reglement betreffende de Inwendige 
Dienst en zijn alle Ministeriële voorschriften thans zodanig ge
wijzigd, dat de korporaal en de korporaal eerste klas voor deze 
voorschriften niet langer aangemerkt worden als onderofficier. 
Voor wat betreft het Straf- en Tuchtrecht moet echter goed in 
het oog gehouden worden dat de korporaal eerste klas en kor
poraal tot de onderofficieren gerekend blijven. 

96. De verhouding meerdere-mindere 

De meerdere is iemand, die de bevoegdheid heeft minderen 
iets te commanderen, te bevelen, terwijl de mindere degene is, 
die gecommandeerd kan worden, die moet doen, wat hem door 
een meerdere gecommandeerd wordt. 
Een mindere kan wel degelijk iemand zijn met een hoge mili
taire rang. Een luitenant-kolonel is meerdere van een majoor, 
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een kapitein, enz. doch deze luitenant-kolonel is weer de min
dere van bijv. de kolonel en de generaal-majoor. 
Een militair kan meerdere zijn door: 
a. het bekleden van een rang tegenover de militair zonder rang; 
b. het bekleden van een hogere rang dan een an(ier militair; 

Er is hier sprake van verschil in rang; 
c. meerdere ouderdom in rang; dit doet zich voor als er spra

ke is van militairen van dezelfde rang; 
d. het bekleden van een speciale functie of doordat hij door 

een daartoe bevoegde militaire autoriteit is belast met een 
bijzonder commando of een bijzondere taak. In dit geval 
zijn de rangen niet meer van betekenis. Het zijn van meer
derheid staat in dit geval los van de rangen. 

De verschillende bij de Landmacht bestaande rangen worden 
als bekend verondersteld en dus niet meer besproken. 
Opgemerkt zij nog dat een titulaire rang geen recht geeft op de 
aan die rang verbonden bezoldiging, maar een tijdelijke rang 
wel. Beide zijn de jongste in hun rang. De normale rang heet 
de effectieve rang. 

97. Meerdere door ouderdom in rang 

Deze wordt als volgt bepaald : 
a. door na te gaan wie het eerst in die rang werd benoemd. 
Zo is een kapitein, die tot deze rang werd bevorderd op 1 Juni 
1946 ouder in rang dan zijn collega-kapitein, die deze rang 
kreeg met ingang van 1 September 1948. Maar als nu drie 
majoors alle drie tot deze rang werden bevorderd met ingang 
van 1 Mei 1950, hoe is dan de volgorde van hun ouderdom 
in rang? 

b. door, ingeval van benoeming op de zelf de datum, na te gaan 
wie in het benoemingsbesluit eerder staat genoemd. 

Het kan voorkomen dat een sergeant bij de Infanterie op een 
bepaalde datum is benoemd tot sergeant-majoor en dat een 
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wachtmeester van de Cavalerie op diezelfde datum is benoemd 
tot opperwachtmeester. Die benoemingen zijn in aparte beslis
singen vermeld. Wie van hen is nu de oudste in rang '? 

c. Bij benoeming op dezelfde datum van militairen van ver
schillende wapens of dienstvakken, door na te gaan wie 
van hen ouder in rang was in de naast-voorgaande rang, 
waarbij zo nodig teruggegaan wordt tot de laagste rang. 

Bij officieren wordt niet verder teruggegaan dan tot de rang 
van tweede luitenant. 
In bovengenoemde geval moet dus worden nagegaan of de ser
geant-majoor eerder sergeant was dan de opperwachtmeester 
tot wachtmeester werd aangesteld. 
Zou deze datum ook niet verschillen, dan wordt nagegaan wie 
van de twee het eerst korporaal was. 
En is ook deze datum gelijk, dan is nog : 
d. na te gaan, wie in leeftijd de oudste is. 

98. Ouderdom in rang geldt alleen in dienst 

Het zijn van meerdere door ouderdom in rang geldt alleen in 
dienst. Buiten dienst, dus des avonds, tijdens bewegingsvrijheid 
of verlof, zijn militairen van dezelfde rang elkaars gelijken. 

99. Meerdere door commando 

Een militair kan ook meerdere van andere militairen zijn op 
grond van iets, dat met zijn rang niets te maken heeft, n.l. door
dat hij door een hogere chef belast is met een bepaalde functie 
of een bepaalde taak, die meebrengt dat men over anderen iets 
te zeggen heeft of die anderen kan commanderen. Dit wordt 
dikwijls "meerdere door commando" genoemd. 
Van zulk een meerderheid is sprake, wanneer bijv. een der 
leerlingen van een kaderschool als klasse-oudste is aangewezen 
en deze bij het begin van de les de klas aan de instructeur 
moet melden, of als hij de klas van het ene lokaal naar het 
andere moet leiden. 
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De meerdere door commando kan echter alleen maar bevelen 
geven, die verband houden met de functie, waarin hij meer
dere is. 
Wanneer een kazernewacht op zekere dag wordt geleverd door 
leerlingen van een opleidingsklasse, die allen korporaal zijn en 
één van hen is aangewezen als wachtcommandant, een ander 
al'S korporaal van aflossing en de rest als het overige wacht
personeel, dan is deze wachtcommandant ten volle de meerdere 
van al zijn vrienden en mocht door een hunner aan een bevel 
van deze wachtcommandant niet worden voldaan, dan is dit 
ongehoorzaamheid aan een dienstbevel. 
Door de aanwijzing, door de opdracht tot uitoefening van zulk 
een functie als meerdere, heeft men tevens de bevoegdheid, 
maar ook de plicht om als meerdere op te treden tegenover 
iedereen, die men dan als mindere in verband met zijn functie 
onder zich heeft, ook zelfs al zouden dat militairen van hogere 
rang zijn. 
De functie van de instructeur, die lager in rang is dan zijn 
leerlingen is wel eens een moeilijke. Hij mag echter niet schro
men rapport op te maken van een van zijn leerlingen, wanneer 
zulks nodig mocht zijn. De hoger in rang zijnde leerlingen 
zullen zich een goed begrip moeten aanmeten voor de moei
lijke positie waarin de lager-in-rang zijnde instructeur zich te
genover hen bevindt. 
In het leger is het nodig, dat men soms aan ]ageren in rang, ja 
zelfs aan militairen zonder rang, die met een controlerende of 
bewakende taak zijn belast, zoals de schildwacht en de patrouil
le, voor de uitoefening van die taak tijdelijk gelijkgestelde 
worden met een meerdere. 

100. De patrouille 

Een patrouille is een troepenafdeling, een groep van twee of 
meer militairen, die op aanwijzing, op last van een militaire 
meerdere in groepsverband moet optreden ter handhaving van 
de orde, veiligheid en rust, terwijl één man van de groep over 
de overigen het commando voert. 
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Men bedenke dat met deze patrouille niet wordt bedoeld de 
patrouille uit de velddienst, zoals een verkenningspatrouille, 
maar patrouilles uit de garnizoensdienst, de inwendige dienst, 
bijv. een stationspatrouille, een garnizoenspatrouille. Ook de 
marechaussee-patrouille valt er onder : 
Een patrouille is t.a.v. de misdrijven tegen de ondergeschiktheid 
gelijkgesteld met een meerdere. 
De patrouille kan alleen bevelen krijgen van de meerderen (en 
diens Chefs), die de patrouille heeft uitgezonden, niet van een 
willekeurige meerdere. 
Aangezien de patrouille ter uitvoering van zijn opdracht, ge-
1 ijkgesteld is met een meerdere worden vergrijpen tegen de 
ondergeschiktheid, (zoals belediging, ongehoorzaamheid, fei
telijke aanranding, muiterij, militair oproer) indien tegen een 
patrouille begaan, als misdrijven tegen de ondergeschiktheid 
aangemerkt. 
Zo maakt een militair, van welke rang hij ook zij, zich schul
dig aan het misdrijf van opzettelijke ongehoorzaamheid, als hij 
opzettelijk geen gevolg geeft aan een door een patrouillecom
mandant ter uitvoering van zijn consignes gegeven dienstbevel. 
De patrouille moet zo dicht bij elkaar blijven, dat de comman
dant het geheel bevelen geven kan. 
Leden van een patrouille mogen niet zelfstandig optreden, want 
die ene man is geen patrouille meer, en uit dien hoofde dus ook 
geen meerdere. 
Wanneer men geen meerdere is, kan men ook niet als meerdere 
optreden. Het is daarom voor de commandant van een stations
patrouille beslist verkeerd, wanneer hij zijn patrouille zodanig 
zou splitsen, dat hij op elk perron één man zou laten lopen. 
Wanneer een sergeant-patrouillecommandant, tot taak heb
bende met zijn patrouille te letten op de militaire houding van 
alle zich in het openbaar in de stad bevindende militairen, nu 
eens een officier zou zien lopen met de handen in de zakken 
van zijn overjas, dan zal hij zijn patrouille moeten doen halt
houden en zal hij zich zelf tot deze officier moeten wenden en 
hem beleefd. dus na gegroet te hebben en zich te hebben ge-
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meld als patrouillecommandant, er deze officier er attent op 
moeten maken, dat hij een fout begaat. 
Hij mag, ongeacht de rang van de millitair met wie hij te ma
ken krijgt, als patrouillecommandant optreden, maar alleen ook 
ter uitvoering van de taak, die de patrouille heeft opgekregen. 

101. De wacht 
Een wacht is een troepenafdeling, een groep van militairen, die 
op aanwijzing of op last van een militaire meerdere heeft te 
zorgen voor de veiligheid van en de orde en rust in een kazerne 
en de daarbij behorende terreinen en gebouwen of enig ander 
te bewaken terrein, kamp, enz. zulks onder commando van één 
hunner, die wachtcommandant heet. 
Ook de wacht als zodanig is ten aanzien van de misdrijven 
tegen de ondergeschiktheid gelijkgesteld met een meerdere. 
De wacht is echter geen meerdere van die autoriteit aan wie de 
wacht, als wacht ondergeschikt is, zoals de Garnizoenscom
mandant bij een garnizoenswacht en bij een kazemewacht de 
Korpscommandant, de eerste officier van de weck en de offi
cier van kazernepiket. 
Haar taak vindt de wacht omschreven in de algemene en de 
bijzondere consignes. 
Voor de wacht geldt vrijwel hetzelfde als voor de patrouille. 
Een enkel man van de wacht kan op eigen houtje niets doen. 
Hij kan hoogstens handelend optreden als zijn wachtcomman
dant hem dit heeft opgedragen. Hij handelt dan namens deze. 
Een man van de wacht is wel gelijkgesteld met een meerdere 
als hij schildwacht is. 

102. De schildwacht 
Onder schildwacht wordt verstaan ieder militair, die met geweer 
of getrokken zijdgeweer gewapend of van een bij Koninklijk 
Besluit vast te stellen kenteken voorzien, op post of uitkijk is 
gesteld. 
Met geweer wordt ieder handvuurwapen bedoeld, dus ook een 
pistool, een revolver en een pistool-mitrailleur. Het wapen mag 
niet in een hoes geborgen zijn. 
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Met zijdgeweer wordt bedoeld een sabel, klewang, bajonet. 
In het W.v.M.S. staat dat het een getrokken zijdgeweer moet 
zijn. Dus uit de schede, anders is men geen schildwacht. 
Heeft de man geen geweer of getrokken zijdgeweer, dan kan hij 
nog als schildwacht kenbaar gemaakt worden door een bepaald 
kenteken. Bij een K.B. van 1922 is bepaald, dat om de linker
bovenarm een band moet worden gedragen, waarvan de kleur 
en de breedte niet is vastgesteld. Eis is echter dat er duidelijk 
het woord "schildwacht" op moet te lezen zijn. 

103, De schildwacht als meerdere 
De schildwacht is - ten aanzien van de misdrijven tegen de 
ondergeschiktheid - evenals de patrouille - gelijkgesteld met 
een meerdere. In dit opzicht is de schildwacht meerdere van 
ieder militair, waarmee hij als post en ter uitvoering van zijn 
consignes te maken krijgt. De rang van die militaiir doet er 
niet toe. 
De schildwacht moet zich van zijn verantwoordelijkheid en van 
zijn bevoegdheid terdege bewust zijn en het aandurven in voor
komend geval, die bevoegdheid volledig te doen gelden. 
Alle overige militairen, welke rang zij ook bekleden en tot welk 
onderdeel zij ook behoren, en zeker de manschappen van het
zelfde onderdeel, waartoe de schildwacht behoort, moeten voor 
de positie van de schildwacht een diep re,,pect hebben. 

104. Consignes voor de schildwacht 
Behalve de algemene gedragsregels voor de posten, die vermeld 
staan in het Reglement op de Garnizoensdienst, worden voor 
iedere post nog de bijzondere consignes vastgesteld. Het niet 
nakomen van de consignes is, indien dit ernstige plichtsverza
king blijkt, strafrechtelijk strafbaar gesteld. Lees punt 62 nog 
eens door. In dat punt vindt ge een en ander over de verplich
tingen van de schildwacht en tegenover de schildwacht. 

05. Het dienstbevel. Art. 10, 11 en 12 R.K. 
In punt 33 werd reeds medegedeeld aan welke eisen een dienst
bevel moet voldoen. 
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Indien de ter zake van de dienst gegeven bevelen niet worden 
uitgevoerd, dan kan het leger onmogelijk zijn taak vervullen. 
Ongehoorzaamheid aan dienstbevelen kan daarom niet worden 
getolereerd, zij wordt streng gestraft. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen opzettelijk niet voldoen 
aan een dienstbevel en het niet opvolgen van een dienstbevel 
uit onachtzaamheid. 

106. Opzettelijke ongehoorzaamheid. Art. 114 W.v.M.S. 

De militair, die weigert of willens en wetens nalaat aan een 
ontvangen dienstbevel te gehoorzamen, kan door de militaire 
rechter worden gestraft met gevangenisstraf. 
De straf wordt lichter of zwaarder al naarmate er verzachtende 
of verzwarende omstandigheden in aanmerking kunnen worden 
gebracht. 
Verzwarende omstandigheden zijn bijvoorbeeld: 
a. als de militair blijft volharden in zijn ongehoorzaamheid 
zelfs nadat de meerdere hem uitdrukkelijk op zijn strafbaarheid 
heeft gewezen ; 
b. wanneer de militair zich aan dit feit schuldig maakt binnen 
vijf jaren, nadat hij door een krijgsraad al eens eerder wegens 
ongehoorzaamheid is veroordeeld ; 
c. als de militair zich met anderen (al of niet in onderling 
overleg) tesamen aan het feit schuldig maakt ; 
d. indien de militair het feit pleegt tijdens oorlogshandelingen. 

107. Ongehoorzaamheid uit onachtzaamheid. Art. 2 W.K. 

Lichte gevallen van ongehoorzaamheid behoeven niet altijd 
door de krijgsraad te worden berecht. Heel lichte gevallen 
mogen soms krijgstuchtelijk worden afgedaan. 

108. Bevelen moeten de dienst betreffen. Art. 10 R.K. 

Dit bleek reeds uit art. 9 R.K. zie hiervoor punt 30. Bevelen, 
die geen betrekking hebben op de dienst behoeven niet te wor-
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den uitgevoerd. Het niet-opvolgen van dergelijke bevelen is 
dan ook niet strafbaar, strafrechtelijk niet en ook niet krijgs
tuchtelijk. 
Natuurlijk mag een mindere zulk een bevel wel opvolgen. 
Daartegen bestaat geen enkel bezwaar. 

I09. Twijfel bij de mindere 

Wat moet een mindere nu doen, als hij niet weet of een ont
vangen bevel de dienst betreft of niet ? 
Een luitenant droeg aan een mindere op, in zijn kwartier zijn 
koffer te gaan halen en die al vast naar het station te brengen. 
Het zou kunnen zijn, dat de luitenant gaat logeren en zijn 
koffer te zwaar vindt om deze zelf te dragen; maar het zou 
ook kunnen zijn, dat de luitenant zich op een bepaald uur voor 
dienst moest melden en ook zijn koffer mee moet nemen, maar 
ook weer door dienst geen tijd heeft om zijn koffer zelf nog te 
gaan halen. In het eerste geval zou de opdracht geen dienst
bevel zijn, maar in het laatste geval wel degelijk. 
Bij twijfel doet de mindere het beste om het dienstbevel op te 
volgen, want zou bij niet-opvolgen later blijken, dat het bevel 
wel degelijk een dienstbevel was, dan is hij strafbaar. 
Blijkt later, dat het eigenlijk geen dienstbevel was, dan is er 
nog niet zoveel verloren. De mindere heeft dan voor zijn 
meerdere een particuliere dienst verricht. 
Om te voorkomen, dat aan minderen allerlei particuliere dien
sten zouden kunnen worden opgedragen, is er voor hen de 
mogelijkheid zich te beklagen bij de tot straffen bevoegde 
meerdere van hem, die het bevel heeft gegeven, dat geen 
dienstbevel bleek te zijn. 
Bovendien kan de meerdere, die een mindere een bevel heeft 
gegeven, dat de dienst niet betrof, krijgstuchtelijk en in ernstige 
gevallen zelfs strafrechtelijk gestraft worden. 
In de practijk komt het weinig voor, dat meerderen bevelen 
geven, die de dienst niet betreffen. Wanneer men eenmaal meer
dere is geworden, heeft men al wel zoveel blijk moeten geven, 
dat men goed op de hoogte is met wat al dan niet mag, dat de 
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mindere er wel van uit kan gaan, dat practisch alle bevelen 
dienstbevelen zijn. 

110. Onwettige bevelen. Art. 10, lid 3, R.K. 

Het bevel mag niet inhouden de opdracht om iets te doen of 
iets niet te doen, wat in strijd is met de bepalingen van het vol
kenrecht, van wetten, wettelijke regelingen of voorschriften. 
Wanneer meerderen bevelen geven, moeten zij wel goed be
denken, dat hun positie als militair, ook al is hun rang nog zo 
hoog, hen be'Slist niet doet staan boven de wetten en voor
schriften, die voor alle Nederlandse staatsburgers of voor mili
tairen alleen gelden. Ook zij blijven daaraan onderworpen. 
Een bevel tot het doen van iets, wat verboden is of tot het niet 
doen, wat geboden is, noemt men dan ook een onwettig bevel. 
Een onwettig bevel behoeft door een mindere niet te worden 
opgevolgd. 
Een onwettig bevel mag door de mindere eigenlijk niet worden 
opgevolgd. 
In beginsel is het uitvoeren van een onwettig bevel strafbaar. 
Om dit gestraft worden te kunnen voorkomen, zal de mindere 
derhalve de uitvoering van een onwettig bevel moeten kunnen 
weigeren. 
Hij zal zich dus eigenlijk eernt moeten afvragen, als hij een 
bevel krijgt, of het wel een wettig bevel is, of hij het wel mag 
uitvoeren. 
Dit zou voor alle militairen een bijna niet te dragen verant
woordelijkheid betekenen. 
Men stelle zich voor : Sergeant van der Bol krijgt tijdens de 
oorlogsdagen van zijn C.C. opdracht een bepaalde burger, die 
van spionnage verdacht wordt, in zijn woning te arresteren. 
Die van der Bol is een flinke vent en gaat er resoluut op af en 
arresteert die mijnheer, die nog al een poteling blijkt te zijn en 

,die zich nogal behoorlijk verzet tegen zijn arrestatie. Van der 
Bol blijft hem echter de baas en kan de man op het compag
nie'Sbureau aan zijn commandant overhandigen. 
Hij heeft dus zeer goed zijn opdracht uitgevoerd. 
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Enige tijd later wordt van der Bol echter voor de krijgsraad 
gedaagd, nog wel als beklaagde, en hoort daar dat hij mijnheer 
van Puffelen destijds wederrechtelijk van zijn vrijheid heeft 
beroofd. 
Natuurlijk zal hij dan trachten zich te verdedigen, door aan te 
voeren, dat het arresteren van die mijnheer hem door zijn C.C. 
was bevolen. 
Als de krijgsraad daar nu op zou antwoorden : ,,Ja, maar je 
commandant had je dat bevel niet mogen geven, het was in 
strijd met de wet (onwettig) en nu ben jij, als uitvoerder ook 
strafbaar". 
Sergeant van der Bol zou dan zeggen: ,,Maar hoe kon ik nu 
weten, dat mijn C.C. die opdracht niet had mogen geven; dat 
die opdracht onwettig was?" 
Inderdaad. Hoe kan de mindere dat weten? 
Er zou dan immers van alle militairen, ook zelfs van zeer een
voudige, een vrijwel volledige, algemene wetskennis geëist 
worden. 
Men mag een bevel niet nalaten op te volgen, omdat men 
denkt dat het bevel onwettig is, maar alleen als men weet, dat 
het bevel werkelijk onwettig is. 
Een minder, die een bevel krijgt, zal bijna nooit met zekerheid 
kunnen uitmaken, of een bevel onwettig is. 
Vooral in oorlogstijd zal men dikwijls voor deze moeilijkheid 
komen te staan, ten eerste omdat in die tijd dikwijls zeer dras
tische bevelen gegeven zullen moeten worden en ten tweede, 
omdat in oorlogstijd bovendien vele dingen geoorloofd zijn, die 
in gewone tijden niet zouden mogen. 
Enige jaren geleden kregen in Indonesië enige mariniers van 
hun C.C. de opdracht om van een nabij gelegen kampong een 
aantal woningen te ontruimen en daarna door brand te ver
nietigen. 
De bewoners hadden geen kwaad gedaan, maar uit inlichtingen 
was gebleken, dat verkeerde elementen deze woningen des 
nachts gebruikten om van daaruit, als dekking, de militairen 
van de compagnie te bestoken. 
Bedoelde mariniers meenden dat dit bevel onwettig was en 
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weigerden dan ook daaraan te voldoen. Dit bracht hen voor de 
krijgsraad, die hen veroordeelde tot gevangenisstraf. 
De krijgsraad moest dit wel doen, omdat bij onderzoek ge
bleken was, dat het gegeven bevel wel geoorloofd was onder 
de toen en aldaar geldende omstandigheden, zodat dus deze 
mariniers hadden gehandeld in strijd met artikel 114 W.v.M.S. 
(opzettelijke ongehoorzaamheid). 

111. Drie regels voor het opvolgen van bevelen 

1. Wanneer een mindere helemaal niet weet, of er aan twijfelt 
of een bevel wel wettig is of niet of daaromtrent niet tijdig 
zekerheid kan krijgen, zal hij practisch niet anders kunnen 
doen, dan het bevel uitvoeren. 

Daarbij loopt de mindere vrijwel geen enkel gevaar te worden 
veroordeeld, als later mocht blijken, dat het bevel inderdaad on
wettig was, omdat het W.v.M.S. de mindere in bescherming 
neemt, die in zulk een situatie heeft verkeerd. 
2. Alleen de mindere, die zeker weet, dat het door hem ont

vangen bevel onwettig is, is verplicht dit bevel niet uit te 
voeren. Zou hij in dit geval het bevel wel uitvoeren, dan 
kan hij daarvoor gestraft worden. 

3. In het Nederlandse leger moet dus practisch ieder bevel 
worden gehoorzaamd en uitgevoerd. 

Deze regel is er niet voor om tegemoet te komen aan de hard
heid en wreedheid van de bevelvoerders, maar ter bescherming 
van de mindere, die ander., in het leger geen leven zou hebben, 
omdat hij steeds in angst zou verkeren over het al of niet 
moeten gehoorzamen. 

112. Alleen meerderen kunnen bevelen geven. Art. 10 R.K. 

Gehoorzaamheid kan alleen geëist worden aan bevelen, die : 
a. de dienst betreffen (zie punt 108) en 
b. niet onwettig zijn (zie punt 110) en 
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c. door een meerdere gegeven zijn. 
Dat een mindere iets zou kunnen bevelen aan een meerdere 
is zó ondenkbaar en in strijd met de militaire verhoudingen, dat 
hierover verder gezwegen kan worden. 
Men bedenke dat onder de meerderen ook valt de "meerdere 
door commando". Zo is dus de soldaat die voor een bepaalde 
opdracht andere militairen onder zijn bevelen heeft, voor het 
uitvoeren van die opdracht "meerdere". 

113. Bevoegdheid van de meerdere 

Het optreden van de meerdere en dus ook het geven van be
velen, moet beperkt blijven tot aangelegenheden, welke binnen 
zijn bevoegdheid liggen. 
Soms is die bevoegdheid zeer algemeen (zoals bijv. het optreden 
tegen krijgstuchtelijke vergrijpen), soms beperkt. (Zo heeft 
bijv. een luitenant doorgaans geen bevoegdheid met betrekking 
tot de instructie dan ten aanzien van zijn eigen peloton.) 
Aanmatiging van bevoegdheid is soms plicht, bijv. in het ge
vecht, het opvangen en weder in het gevecht brengen van vluch
telingen van een uiteen geslagen troep, waarover men norma
liter niets te zeggen heeft. Ook in vredestijd zijn gevallen denk
baar, dat bevoegdheidsaanmatiging plicht is, als de omstandig
heden een noodoplossing vragen. 
Overschrijding van bevoegdheid is overigens niet geoorloofd. 
de bevoegdheid van de meerdere, die hem dit bevel geeft, te 
onderzoeken en te beoordelen. 
De meerdere maakt uit of overschrijding van zijn bevoegdheid 
noodzakelijk is. 
Zijn meerdere zal er later over oordelen. De mindere kan ech
ter van zijn beklagrecht gebruik maken. 
Ook de meerdere in burgerkleding is bevoegd op te treden te
gen krijgstuchtelijke vergrijpen (zie punt 90). 

114. Voor een bevel zijn geen plechtige woorden nodig 

Bij het geven van een bevel behoeft men niet bepaald de woor
den "ik beveel" of "ik gelast" te gebruiken, noch ook tegen de 
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mindere te zeggen, dat het bevel een dienstbevel î,s of "ik 
maak er een dienstbevel van". 
Ook wanneer men een bevel of opdracht heeft gegeven met de 
woorden "wil jij dat eens even doen" of "ga jij daar eens even 
voor mij heen", geldt dit volledig als een dienstbevel en is de 
mindere gehouden daaraan te gehoorzamen. 
Een mindere, die aan zulk een opdracht niet zou gehoorzaamd 
hebben, zou zich niet kunnen verontschuldigen door te zeggen: 
,,het is me niet opgedragen, doch alleen maar verzocht". 
Wel is het weer zó, dat de woorden en de toon, waarmede en 
waarin een bevel gegeven wordt, altijd zodanig moeten zijn, 
dat de mindere daaruit duidelijk moet hebben kunnen begrij
pen, dat een bevel of opdracht bedoeld is. 

115. Overbrengen van een bevel 

Een bevel dat door de ene militair aan de andere wordt over
gebracht namens een meerdere, heeft natuurlijk dezelfde be
tekenis en kracht als een bevel, dat door een meerdere recht
streeks wordt gegeven. 
Wanneer soldaat A bij soldaat B komt met de boodschap: ,,de 
fourier zei, dat ik je moest zeggen, dat je vanmiddag bij hem 
moet komen", dan heeft de soldaat B daarmede van de fourier 
de opdracht gekregen om 's middags bij hem te komen. Sol
daat A sprak namens de fourier. 

116. Een bevel gericht tot een groep militairen 

Een bevel, gegeven aan een bepaalde groep militairen, moet 
door elk van de tot die groep behorende militairen beschouwd 
worden als tot hem afzonderlijk en persoonlijk gericht. 
Wanneer aan een marcherende troep een commando wordt ge
geven, bijv. ,,Geeft acht", dan lijkt het wel alsof dit commando 
(bevel) in het algemeen gegeven wordt, maar in werkelijkheid 
is dit niet zo en geldt dit slechts eenmaal uitgesproken com
mando als een persoonlijk bevel tot elk der militairen, die tot 
de marcherende troep behoort. 
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17. De meerdere en het dienstbevel. Art. 10, 3e lid, R.K. 

De meerdere is volgens het derde lid van artikel 10 R.K. aan
sprakelijk voor de wettigheid, de strekking en de doelmatigheid 
van het door hem gegeven bevel. 
Voor de gevolgen van door hem gegeven onwettige bevelen 
wordt de meerdere dikwijls strafrechtelijk aansprakelijk gesteld. 
Met de strekking van het bevel wordt bedoeld, dat het bevel 
betrekking moet hebben op de dienst. Bovendien moeten be
velen slechts dan worden gegeven, wanneer het nodig is en als 
ze kunnen dienen om een doel te bereiken, waarmede het leger 
gebaat is. 
Ondoelmatige, zinloze bevelen, worden doorgaans gevoeld als 
een onnodige last en soms als plagerij. Zij ondermijnen daar
door in hoge mate de krijgstucht. 
De mindere mag niet oordelen over de strekking en de doel
matigheid, zegt art. 11, lid 2, R.K. 
Hoe de mindere moet handelen bij het ontvangen van zijn in
ziens onwettige bevelen, werd behandeld in de punten 110 en 
111. De meerdere moet bovendien rekening houden met de 
overige eisen, die aan een goed dienstbevel worden gesteld. Ze 
worden genoemd in art. lO R.K. en in dit boek in punt 33. 
Dat een bevel kort en bondig, stellig en duidelijk moet zijn be
hoeft geen toelichting. 
De meerdere die bij het geven van zijn bevel rekening houdt 
met de persoon, aan wie hij het bevel geeft, zal een meer inge
wikkelde opdracht of een erg belangrijke boodschap bij voor
keur niet geven aan, een mindere, die niet zo erg pienter is, 
maar zal daarvoor een "scherpe" man uitzoeken. 
Meerderen doen goed om steeds, ter controle of de opdracht 
wel voldoende tot het brein van de mindere is doorgedrongen, 
deze mindere de opdracht of het bevel eerst nog eens te laten 
herhalen, en hem pas met de uitvoering laten beginnen, als hij 
er van overtuigd is, dat de mindere de zaak goed begrepen 
heeft. 
Ook al voldoet een bevel niet aan alle eisen, en is het on
redelijk of onbillijk, of niet kort en bondig of niet stellig of 
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niet duidelijk, dan levert dit geen grond voor de mindere om 
het bevel te weigeren. 
Wel kan de mindere zich beklagen wanneer hij zich over een 
door hem gegeven bevel bezwaard acht. De regel is, dat het 
bevel eerst moet worden uitgevoerd. Daarna mag men klagen. 
Zie hiervoor het behandelde in de punten 34 en 35. 
Het beklag wordt verder behandeld in hoofdstuk XI. 

HET DIENSTVOORSCHRIFT 

118. Onderscheid tussen dienstbevel en dienstvoorschrift 

Het dienstbevel (zie punt 33) is persoonlijk. Het is altijd ge
richt tot een bepaalde militair of tot iedere militair van een be
paalde groep. Het dienstvoorschrift is onpersoonlijk, het geldt 
in het algemeen. 
Welke bevelen er op een bepaald moment gegeven moeten 
worden en zullen worden, hangt steeds af van bepaalde om
standigheden. De militaire meerderen kunnen dan ook nooit 
reeds een tijd van tevoren weten, welke bevelen zij op e!è'n 
bepaalde dag in de toekomst zullen moeten geven. 
Toch zijn er wel dingen waarvan men van tevoren kan zeggen 
,,zo en zo zal dat moeten gebeuren". 
De Overheid of de Legerleiding kunnen vaststellen wat voort
aan de algemene verplichtingen van de sergeant van de week 
zullen zijn of voor welke omstandigheden een militair buiten
gewoon verlof kan krijgen, enz. 
Dergelijke regelingen nu vormen de inhoud van de dienstvoor
schriften en omdat deze regelingen bedoeld zijn als blijvend, 
zijn ze dan ook altijd op schrift gesteld. 
Een dienstbevel wordt gewoonlijk mondeling gegeven. Een op 
schrift gesteld dienstbevel, b.v. een aanvalsbevel, wordt daar
mede nog geen dienstvoorschrift. 
Dienstvoorschriften worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit, 
bij Ministeriële Beschikking, of door de Chef van de Generale 
Staf, e.d. 
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1 l9. Voorbeelden van dienstvoorschriften 

Dienstvoorschriften, als bedoeld in punt 118, zijn bijv.: 
a. Reglement betreffende de Krijgstucht, (K.B.). 
b. Voorlopig Reglement op de Inwendige Dienst K.L., (Kab. 

rescript). 
c. Reglement op de Garnizoensdienst, (K.B.). 
d. Legerorders. 
e. Orders van blijvende aard. 

120. Verplichting tot nakoming van dienstvoorschriften 

De krijgstucht omvat o.a. stipte nakoming van alle dienstvoor
schriften (art. 1 R.K.). 
De militair is verplicht de voor hem geldende dienstvoorschrif
ten stipt op te volgen, herhaalt art. 11 R.K. en zegt verder, dat 
hij daaraan moet voldoen te goeder trouw en naar zijn beste 
weten en kunnen. 

121. Dienstvoorschrift in de zin van art. 135 W.v.M.S. 

Met een bepaalde groep dienstvoorschriften is iets bijzonders. 
Dit zijn de dienstvoorschriften die bij Koninklijk Besluit zijn 
vastgesteld, of ter uitvoering van een K.B. bij Min. Beschikking. 
De militair, die opzettelijk nalaat enig bij K.B. of ter uitvoering 
van een K.B. vastgesteld dienstvoorschrift op te volgen, of die 
zodanig voorschrift eigendunkelijk overschrijdt, komt voor de 
Krijgsraad. Dit zegt artikel 135 W.v.M.S. 
Overtreding van een dergelijk dienstvoorschrift uit onachtzaam
heid is een krijgstuchtelijk vergrijp, evenals de overtreding van 
alle andere dienstvoorschriften. 
Een voorbeeld van een dienstvoorschrift als bedoeld in art. 135 
W.v.M.S. is het K.B. van 7 Augustus 1950, nr. 21, opgenomen 
in Legerorder 1950 nr. 225. 
"De militair, die behoort tot de K.L. is verplicht zich op eerste 
vordering van een militair, behorende tot het wapen der Kon
Marechaussee, tegenover deze te legitimeren." 
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Er bestaan nog meer dienstvoorschriften, als bedoeld in artikel 
135 W.v.M.S. Zij zijn te vinden in de Legerorders. 
Overtreedt men dus opzettelijk een van deze dienstvoorschrif
ten, dan komt men met de krijgsraad in aanraking. 
Nu is het R.K. ook bij K.B. vastgesteld. Het R.K. zou dus ook 
tot deze groep behoren. Artikel 15 van het R.K. zegt nu dat 
het er niet toe behoort. 
Heel begrijpelijk. Men zou anders bij elk opzettelijk gepleegd 
krijgstuchtelijk vergrijp al voor de krijgsraad moeten ver
schijnen. 
Men heeft juist de krijgstuchtelijke vergrijpen niet naar de 
rechter willen doen verwijzen, maar laten afdoen door de 
tot straffen bevoegde meerdere. Dat is als regel de Comp. 
commandant. 

122. Tijd van oorlog 

Tijd van oorlog is een toestand, waardoor allerlei bepalingen 
uit verschillende wetten gaan werken, die niet gelden als het 
een normale tijd, tijd van vrede, is. 
Wanneer een militair in gewone tijden een bevel niet heeft op
gevolgd door onachtzaamheid, dus bijv. doordat hij niet op de 
tijd heeft gelet of de opdracht helemaal heeft vergeten, dan kan 
hij daarvoor slechts krijgstuchtelijk worden gestraft. 
Artikel 115 W.v.M.S., zegt echter, dat ongehoorzaamheid uit 
onachtzaamheid, gepleegd in tijd van oorlog, wordt gestraft 
met gevangenisstraf. 
Alleen in zeer lichte gevallen kan dan nog krijgstuchtelijk wor
den gestraft, n.l. als oneigenlijk krijgstuchtelijk vergrijp. 
Precies zo staat het met de ongeoorloofde afwezigheid. 
Wanneer in gewone tijden een militair niet langer dan 24 uur 
zonder verlof afwezig is, dan kan dat niet anders dan krijgs
tuchtelijk gestraft worden en kan de krijgsraad zich de behan
deling van deze zaak niet aantrekken. 
Maar in tijd van oorlog wordt dit vergrijp een strafbaar feit 
en kan het dus een krijgsraadzaak opleveren. 
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Een tweede gevolg van het aanwezig zijn van "tijd van oorlog" 
is, dat verschillende strafbare feiten dan zwaarder kunnen 
worden gestraft. 
Er kan "tijd van oorlog" zijn zonder dat er werkelijk een oor
log is. De wet zegt, dat er "tijd van oorlog" voor het leger is. 
a. (niet alleen) als er werkelijk oorlog is, 
b. (maar ook) als er een oorlog dreigt, en 
c. als de gehele landmacht, of een gedeelte 

daarvan buitengewoon onder de wapenen is, 
dus bijv. bij mobilisatie, 

d. als er binnenlandse onlusten woeden, 
e. als er binnenlandse onlusten dreigen. 
Onder bepaalde omstandigheden kan "tijd van oorlog" ook 
gelden voor een gedeelte van het leger bijv. wanneer een onder
deel van de krijgsmacht deelneemt aan een militaire expeditie. 
Louter omdat de wet dit zo bepaalt, wordt er in bovengenoem
de gevallen "tijd van oorlog" aanwezig geacht en treden de 
hierboven genoemde gevolgen in. 
Is er werkelijk oorlog, dan spreken we van "geval van oorlog". 
In "geval van oorlog" wordt er geschoten, maar in "tijd van 
oorlog", behoeft dat niet het geval te zijn. 

23. Staat van oorlog en staat van beleg 
Staat van oorlog en staat van beleg zijn toestanden, waarin o.m. 
aan de militaire autoriteiten de bevoegdheid toekomt om ook 
aan de burgers bepalingen voor te schrijven betreffende zaken, 
waarover in normale tijden alleen de burgerlijke overheids
organen (Regering, Gedeputeerde Staten, Gemeenteraden enz.) 
iets te zeggen hebben. 
Deze toestanden kunnen pas aanwezig zijn, als een Koninklijk 
Besluit deze uitdrukkelijk instelt en dat kan weer alleen als de 
veiligheid van de Staat ernstig bedreigd wordt, hetzij van bui
tenaf of door binnenlandse troebelen. 
Indien de Staat van Beleg is afgekondigd heeft het Militair 
Gezag meer bevoegdheden, dan wanneer de Staat van Oorlog 
is afgekondigd. 
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124. Vijand 

Vijand is niet alleen de militair of burger van het land, waar
mede ons land in oorlog zou zijn, maar vijand is ook iedere 
opstandeling in eigen land. 
Dat wil niet zeggen, dat bij oproerige beweging, waartegen met 
militair geweld moet worden opgetreden, de militairen deze 
binnenlandse opstandelingen precies zo als buitenlandse vijan
den zouden mogen behandelen. Het wil wel zeggen, dat nu het 
W.v.M.S. bijv. voor militairen het overlopen naar de vijand 
strafbaar stelt, óók de militair strafbaar is, die overloopt naar 
binnenlandse opstandelingen. 
De bepaling richt zich dus niet tegen de binnenlandse opstan-
delingen, maar tegen de militairen zelf. 

125. Vaartuig der krijgsmacht 

Met "vaartuig der krijgsmacht" wordt bedoeld ieder schip, 
iedere sloep of roeiboot of zelfs ponton of vlot, dat ten dienste 
der krijgsmacht, marine zowel als landmacht wordt gebruikt. 

126. Oorlogsvaartuig 

Met de naam oorlogsvaartuig wordt in het bijzonder bedoeld 
elk vaartuig, dat onder commando staat van een officier der 
Koninklijke Marine. 
In sommige artikelen van de W.K. en het W.v.M.S. worden de 
termen "vaartuig der krijgsmacht" en "oorlogsvaartuig" ge
noemd en daarom is het nodig even te zeggen, wat er mede 
bedoeld wordt. 

HOOFDSTUK VI 

Oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen 

127. Eigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen. Art. 2, le, W .K. 

Vele gedragingen zijn geoorloofd, maar een grote groep ge
dragingen is niet geoorloofd. 
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Laatstgenoemde kunnen niet geoorloofd zijn omdat ze in enige 
strafwet zijn vermeld (strafbare feiten genoemd), terwijl de 
overige gedragingen, die niet toelaatbaar zijn, in enige andere 
regeling, wet of voorschrift als ongeoorloofd zijn vermeld. 
De ongeoorloofde gedragingen, die niet in enige strafwet maar 
op grond Vii,n andere bepalingen ontoelaatbaar zijn, kunnen 
verdeeld worden in diverne groepen. 
Zijn deze gedragingen : 
a. strijdig met een dienstbevel of dienstvoorschrift, of 
b. onbestaanbaar met de militaire tucht of orde, dan zijn dit 
eigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen (zie punt 9). 

128. Oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen. Art. 2 (2 °. t/ m 6° ,) 
W.K. 
We zagen reeds in punt 4 dat de door een militair gepleegde 
ongeoorloofde gedragingen kunnen vallen onder het strafrecht 
(algemeen en militair) of onder het militaire tuchtrecht. 
Schematisch kan dit als volgt worden aangegeven : 

STRAFRECHT 
(algemeen en militair) 

TUCHTRECHT 

De berechting van gedragingen, die volgens enige strafwet 
ongeoorloofd zijn (de strafbare feiten) ge-3chiedt door de rech
ter (Krijgsraad). De berechting van gedragingen, die volgens 
het militaire tuchtrecht ongeoorloofd zijn, geschiedt door de 
militaire commandant. (De tot straffen bevoegde meerdere). 
Krijgstuchtelijke vergrijpen worden "binnenshuis" afgedaan, 
de rechter komt er niet aan te pas. 
Strafbare feiten blijven niet binnenshuis, ze mogen niet binnens
huis worden gehouden, de rechter moet er over oordelen. Een 
uitzondering vormen de oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen. 
Uit de grote groep strafbare feiten is n.l. een kleine groep aan
gewezen, die als ze naar het oordeel van de Korpscommandant 
van lichte aard zijn, buiten strafrechtelijke beha~deling kunnen 
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worden afgedaan. Dus niet door de krijgsraad maar door de 
tot straffen bevoegde meerdere. 
Deze feiten zijn vermeld in art. 2 W.K. (2 °. t/m 6° .). 
Voorlopig kunnen we al zeggen, dat: 
oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen dus zijn: 

a. 

b. 

c. 

strafbare feiten, 

die soms door de militaire meerdere krijgstuchtelijk 
daan kunnen worden. 

alsof het krijg.,tuchtelijke vergrijpen zijn. 

afge-

We zouden ze onechte krijgstuchtelijke vergrijpen kunnen 
noemen. 

Dit zou als volgt kunnen worden voorgesteld. 

---------.r------------~-----
Strafrecht '- - - - , * : * 

( Algemeen en militair) L" * ! * 1-----------JL ___________ ...,_ ___ --.J 

Oneigenlijke 
krijgstuchtelijke 

vergrijpen. 

De oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen zijn dus feiten wel
ke eigenlijk behoren tot de strafbare feiten maar onder be
paalde voorwaarden als krijgstuchtelijke vergrijpen kunnen 
worden afgedaan. 
Maar dat kan niet gebeuren met alle strafbare feiten. 

Zij moeten o.m. voldoen aan: 

1 e. Vermeld zijn in art. 2 W.K. (punt 2e tot en met 6e) of 
2e. Van lichte aard zijn. 
Blijft nog de vraag: wanneer zijn ze van lichte aard ? 
Een strafbaar feit wordt geacht van zó lichte aard te zijn, dat 
het krijgstucht.elijk mag worden afgedaan: 
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1 e. wanneer de strijd tegen de eisen van de krijgstucht op de 
voorgrond treedt en het strafrechtelijk karakter op de 
achtergrond ; 

2e. wanneer het feit onder voor de dader verlichtende om
standigheden is begaan ; 

3e. wanneer de zaak zo eenvoudig is, dat geen omstandig on-
derzoek nodig is. 

Ter toelichting de volgende voorbeelden : 
Diefstal staat strafbaar gesteld in artikel 310 van het Wetboek 
van Strafrecht. Dit feit staat echter ook genoemd in punt 4 
van artikel 2 W.K. en hierdoor is het dus mogelijk, dat met 
een krijgstuchtelijke straf kan worden volstaan. 
Diefstal van een sigaret uit het openstaande kastje van een 
kameraad kan van lichte aard genoemd worden. Het is on
kameraadschappelijk iets van een collega weg te nemen, dus 
onkrijgstuchtelijk. Een bepaalde misdadigheid schuilt er niet in. 
Als de dader door zijn soldij en door zijn eigen sigaretten heen 
was en alles grif bekent, dan kan de zaak van lichte aard zijn. 
Het zal dus krijgstuchtelijk gestraft kunnen worden. 
Maar. . . . diefstal van kleding uit de rustkamer of van benzine 
uit een B.O.S.-pomp is ook zeer onkrijgstuchtelijk, want het is 
een vergrijp tegen de eigendommen van het leger. Het is echter 
te beschouwen als een ernstig feit, dus niet van lichte aard en 
daarom zal het dan ook niet krijgstuchtelijk gestraft worden 
maar normaal als strafbaar feit, dus strafrechtelijk worden ge
straft door de krijgsraad. 
Of een strafbaar feit voldoende licht en eenvoudig is om krijgs
tuchtelijk te worden afgedaan wordt aanvankelijk uitgemaakt 
door de hoogste commandant van het onderdeel van de pleger 
van het feit, doorgaans de commandant van het Regiment, van 
de School of van het Korps. 
De regiments- of korpscommandant, die het feit van lichte en 
eenvoudige aard vindt, mag dan ook zelf een krijgstuchtelijke 
straf voor dit feit opleggen. Wel moet hij daarna van zijn 
mening over de zaak en van de afdoening kennis geven aan 
een bepaalde autoriteit. 
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Die hogere autoriteit kan over de zaak gelijk denken als de 
Korpscommandant en dan zat de zaak zo blijven, maar hij mag 
ook, indien hij de zaak niet licht en eenvoudig vindt, in afwij
king van de beslissing van de Korpscommandant, de zaak als
nog naar de krijgsraad verwijzen. 
De krijgsraad zal dan later bij de strafbepaling rekening hou
den met de reeds opgelegde krijgstuchtelijke straf. 
Over deze "bepaalde autoriteit" (de verwijzingsofficier) zal in 
Hoofd·stuk XII nog wat meer verteld worden. 

Resumerende : 
Oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen zijn: 
a. een aantal uit verschillende strafwetten gekozen strafbare 

feiten, 
b. die genoemd staan in artikel 2, onder de punten 2e t/m 6e 

W.K. 
c. die door de tot straf fen bevoegde meerderen met een krijgs

tuchtelijke straf mogen worden afgedaan, 
d. als dezen van oordeel zijn, dat ze van zo lichte aard zijn, 

dat ze daarvoor in de termen vallen, 
e. op welke beslissing de goedkeuring moet worden gevraagd 

van de hogere militaire autoriteit, die verwijzingsofficier 
wordt genoemd. 

HOOFDSTUK VII 

De krijgstuchtelijke straffen 

129. Indeling der straffen 

De tot straffen bevoegde meerdere mag maar niet de straffen 
opleggen, die hij zelf bedenkt. Hij moet een keuze doen uit het 
lijstje van straffen, dat is vermeld in de W.K. In het R.K. wordt 
dit lijstje ook nog eens gegeven. 
De krijgstuchtelijke straffen kunnen we op drie wijzen groe
peren: 
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1 e. krijgstuchtelijke straffen in normale tijden en krijgstuchte
lijke straffen bij het leger te velde in tijd van oorlog ; 

2e. straffen voor mindere militairen, 
straffen voor onderofficieren, en 
straffen voor officieren. 

3e. hoofdstraffen, en 
bijkomende straffen. 

Er zijn in vredestijd andere hoofdstraffen en bijkomende straf
fen voor minderen, voor onderofficieren en voor officieren dan 
bij een leger te velde in tijd van oorlog. 
De bijkomende straffen worden zo genoemd, omdat ze nooit 
alleen mogen worden opgelegd, doch slechts in combinatie met 
de hoofdstraf van streng arrest. Hoofdstraffen mogen wel wor
den opgelegd, zonder dat er een bijkomende straf aan wordt 
toegevoegd. 

A 

Kr~jgstuchtelijke straffen voor normale tijden (Art. 32 R.K.) 

I. Straffen voor mindere militairen 

Hoofdstraffen 

130. BERISPING 

De berisping kan in driy verschillende vormen worden toege· 
diend, namelijk : 

1. mondeling, 
2. mondeling, en ten aanhore van anderen, en 

3. schriftelijk. 
Ad 1. De mondelinge berisping bestaat uit een tot de gestrafte 
te houden afkeurende en vermanende toespraak. Er moet bij 
gezegd worden, dat de berisping al'S een straf bedoeld is. 
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Als dat er niet bij gezegd wordt dan is het een standje of terecht
wijzing, die dan ook niet op de straflijst wordt ingeschreven. 
Ad 2. De mondelinge berisping ten aanhore van bijv. de 
andere soldaten van de compagnie, heeft zin indien het de be
doeling van de strafoplegger is om 

a. de straf een bijzonder indrukwekkend karakter te geven, 

b. om te voorkomen, dat de gestrafte onjui'.>te verhalen aan 
anderen zou gaan opdissen over het gebeurde, 
c. om aan een persoon, tegen wie het vergrijp gepleegd werd 
een zekere genoegdoening te geven. 
De personen, die deze berisping mede aanhoren, mogen niet 
van lagere rang zijn dan de gestrafte. 

Ad 3. De schriftelijke berisping is een brief met berispende 
inhoud. Een afschrift van deze brief wordt aan de straflij'.>t ge
hecht. Deze soort berisping komt voor minderen weinig voor. 

131. STRAFDIENST 

Deze straf bestaat uit exercitie met gehele of gedeeltelijke uit
rusting, gedurende minstens 1 en ten hoogste 2 uur per dag, op 
een door de korpscommandant te bepalen tijd, gedurende niet 
meer dan 8 dagen. Vanzelfsprekend wordt zij uitgevoerd in de 
vrije uren van de gestrafte. Op Zondagen wordt de straf niet 
uitgevoerd. 

132. De verplichting om ten hoogste 2 uur voor het avondappèl in 
$Ie kazerne of het kwartier of kamp terug te zijn en aldaar te 
verblijven, tenzij de gestrafte daarbuiten dienst heeft te ver
richten, gedurende ten hoogste 8 dagen 
Minder dan 2 uur, dat kan dus ook zijn een kwartier of een 
half uur. 
Op het tijdstip, waarop de gestrafte weer in de kazerne terug 
moet zijn, moet hij zich melden bij de wachtcommandant en 
van dat tijdstip af tot het avondappèl moet hij zich steeds op 
de gestraftenappèls bij de wachtcommandant gaan melden. 
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133. LICHT arrest 

Deze straf mag worden opgelegd gedurende ten hoog'.>te 21 
achtereenvolgende dagen. Zij houdt in, dat men zich gedurende 
het aantal dagen, waarover straf is opgelegd, niet - dan voor 
dienst - buiten het kazerneterrein of het kampterrein mag 
begeven. 
Op het kazerneterrein oHbinnen het kampement mag men zich 
overigens overal ophouden, dus ook op de binnenplaats van de 
kazerne en in de tot de kazerne of het kamp behorende tuin, 
maar niet in de cantine. 
Omdat de controle over de met licht arrest gestraften uiteraard 
moeilijk is - ze kunnen namelijk overal zitten - moet de 
wachtcommandant gedurende de tijd dat de niet-gestrafte mili
tairen de kazerne of het kamp mogen verlaten op ongeregelde 
tijdstippen gestraftenappèls houden. 
Op een bepaald signaal moeten de gestraften zich bij hem 
komen melden. 
Soldaten, die niet in de kazerne, doch in het garnizoen in hun 
eigen woning wonen, mogen hun straf in die woning ondergaan. 
Ook daar kunnen ze echter gecontroleerd worden. 
Militairen, die niet als alle anderen eigenlijk normaal in de 
kazerne overnachten, doch krachtens bijzondere vergunning 
van hun commandant thuis mogen slapen (van hun stand
plaats naar hun woonplaats dagelijks heen en weer reizen) 
vallen bier niet onder. Wanneer zij licht arrest hebben kan de 
commandant toestaan dat zij dat arrest in hun eigen woning 
ondergaan. Zij hebben er echter geen recht op. Wonen zij te 
ver van de kazerne, dan zal de commandant als regel het ver
lof tot thuis slapen gedurende de straftijd intrekken. De con
trole is dan te bezwaarlijk. 

134. VERZWAARD arrest 

Deze straf mag worden opgelegd gedurende ten hoogste 
14 dagen. De straf houdt in, dat de gestrafte een half uur na 
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afloop van de dagelijkse dienst door de zorg van de sergeant 
van de week wordt gebracht naar de lokaliteit, waarin deze 
straf gedurende de avond en de nacht moet worden ondergaan. 
Die lokaliteit kan zijn een speciaal daarvoor in de kazerne be
stemd vertrek, een gestraften-kamer, doch doorgaans zijn bij 
alle onderdelen daarvoor dezelfde cellen bestemd, als waarin de 
straf van streng arrest wordt ondergaan, omdat die er nu een
maal toch zijn en voorts ook omdat de Wet bepaalt, dat de 
straf van verzwaard arrest, gedurende de nacht in afzondering 
moet worden ondergaan. 
Hoewel daaromtrent in wetten noch in reglementen iets is 
bepaald, wordt algemeen aangenomen, dat een met verzwaard 
arrest gestrafte niet in de cantine mag komen. 
Bij deze straf is er dus geen sprake van, dat men die thuis zou 
mogen ondergaan. Ook de man, die normaal thuis woont, dus 
de beroepssoldaat, bijv. ondergaat deze straf altijd in de cel of 
in de gestraftenkamer in de kazerne. 

135. STRENG arrest 

Ook deze straf mag ten hoogste voor 14 dagen worden opge
legd. Zij houdt in, dat de gestrafte, gedurende zijn straftijd, dag 
en nacht in de cel moet verblijven. Hij doet dus niet mee aan 
de dienst. 
Het is de sergeant (wachtmeester) van de week die de gestrafte, 
na de strafoplegging van de commandant overneemt en hem, 
na hem in de gelegenheid te hebben gesteld orde op zijn uit
rusting en wapens te stellen, aan de wachtcommandant ter 
insluiting in de cel overgeeft. 
Deze straf wordt geheel in afzondering ondergaan, d.w.z. dat 
de gestrafte niet alleen des nachts maar ook overdag geheel 
alleen in de cel verblijft. 
Omdat een met streng arrest gestrafte dag en nacht in de cel 
moet blijven, bepaalt het R.I.D.K.L., dat hij, na 2 dagen in 
de cel te hebben doorgebracht, op alle volgende dagen van zijn 
straftijd gedurende 1 uur per dag gelucht moet worden, d.w.z. 
gedurende een uur of tweemaal gedurende een half uur per da~ 
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in een ander lokaal of ook in de openlucht moet worden ge
bracht, teneinde even verandering van lucht en bovendien wat 
meer lichaamsbeweging te hebben. 
Wanneer echter de commandant gegronde redenen heeft om te 
verwachten, dat de arrestant tijdens het luchten pogingen zal 
doen te ontvluchten, kan het luchten op diens last worden 
nagelaten. 

136. VERLAGING IN KLASSE 

Hieronder is te verstaan het terugbrengen van de stand van 
soldaat le klasse tot die van soldaat, zonder klasse. 

137. PLAATSING IN DE TUCHTKLASSE 

Tijdsduur: minstens drie maanden en hoogstens een jaar. Deze 
straf bestaat in het verblijven in een speciaal daarvoor bestemde 
militaire inrichting. Thans het Depot voor Discipline te 
Nieuwersluis. In de tuchtklas-.;e wordt geen bewegingsvrijheid 
en verlof verleend en wordt de gestrafte onderworpen aan een 
zeer strenge tucht. 
Deze straf kan alleen worden opgelegd aan militairen, die niet 
meer verlaagd kunnen worden, dus aan soldaten "zonder 
klasse". 
De tijd in de tuchtklasse doorgebracht moet worden nagediend. 

Bijkomende straffen 

138. Oplegging 

Bijkomende straffen mogen alleen worden opgelegd bij de 
straf van streng arrest. 
Er zijn drie bijkomende straffen voor mindere militairen : 
a. inhouding van soldij, 
b. vermindering van kost, 
c. verbod om buiten dienst wapens te dragen. 
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139. INHOUDING VAN SOLDIJ 
De gehele soldij wordt ingehouden, dus niet een gedeelte van de 
soldij. De Minister van Oorlog heeft bepaald, welk gedeelte 
van de gedurende de straftijd door de gestrafte verdiende gel
den als soldij wordt aangemerkt en dus voor inhouding in aan
merking komt. De commandant kan niet bepalen bijv. inhou
ding van de halve soldij, steeds de hele soldij. 
Het is niet noodzakelijk de gehele soldij in te houden gedurende 
alle strafdagen. 
De gehele soldij wordt maar niet tijdelijk ingehouden, maar 
voor goed. De gestrafte krijgt dus de soldij nooit meer terug, 
want ze wordt gestort in het pensioenfonds, waaruit de wedu
wen en wezen van de onderofficieren wordt betaald. 

140. VERMINDERING VAN KOST 
Vermindering van kost betekent minder lekker eten dan nor
maal. Men krijgt eten genoeg, maar het bestaat alleen uit water 
en brood. 
Deze straf mag evenmin als de vorige langer worden opgelegd 
dan de hoofdstraf van streng arrest duurt, waarbij ze is opge
legd. Verschillende toepassingen zijn mogelijk. 
Toepassing mag slechts geschieden op één van de drie volgende 
manieren: 
a. om de andere dag, 
b. eenmaal gedurende ten hoogste vier dagen achtereen, 
c. tweemaal gedurende ten hoogste drie dagen achtereen, met 
dien verstande, dat het aantal dagen, waarop gewone voeding 
wordt verstrekt, tenminste even groot moet zijn als het daar
aan vooraf gegane aantal dagen waarop de vermindering van 
kost heeft plaats gevonden. 
Bij de strafoplegging moet worden aangegeven, op welke wijze 
de vermindering van kost moet worden toegepast. 
r 

141. VERBOD OM BUITEN DIENST WAPENEN TE DRAGEN 
Elke straf van streng arrest van een mindere militair kan ge
paard gaan met het verbod, buiten dienst wapenen te dragen, 
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gedurende een periode van ten minste drie en ten hoogste zes 
maanden na het ondergaan van het arrest. 
Vroeger droeg elk miEtair ook buiten dienst een wapen. 
De officieren en de adjudant-onderofficieren droegen de sabel, 
terwijl de overige onderofficieren en de minderen de bajonet 
droegen. 
De mindere militair, want voor officieren en onderofficieren 
achtte men deze bijkomende straf niet nodig, droeg als hij met 
genoemde bijkomende straf was gestraft slechts de ledige ·bajo-
netschede. Iedereen zag dus dat hij gestraft was. 
Tegenwoordig dragen mindere militairen buiten dienst geen 
wapen meer. Een van de redenen, waarvoor deze straf wel 
werd opgelegd, was het vechten met de bajonet op straat oi 
in een café. 

142. NADIENEN 

De dienstplichtige kan worden verplicht tot "nadienen" gedu
rende evenveel dagen als hij door het ondergaan van st1c11g 
arrest en plaatsing in een tuchtklasse niet aan de dageiijkse 
dienst heeft deelgen.omen. 

II. Straffen voor onderofficieren 

143. Verschillen tussen de straffen voor onderofficieren en die voor 
mindere militairen 

Wanneer men de straffen voor mindere militairen kent, kdn 
men gemakkelijk die voor de onderofficieren onthouden, om
dat die straffen zijn weggelaten, die nogal zichtbaar zijn. 
Deze zijn, 
straf dienst, 

plaatsing in de tuchtklasse, 

verbod om buiten dienst wapenen te dragen. 
De militair die in zijn vrije tijd moet exerceren, of die in de 
tuchtklasse zit en vooral degene, die geen bajonet in de schede 
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heeft valt op. Het zou de krijgstucht schaden als de minderen 
zo openlijk konden zien, dat een onderofficier was gestraft. 
Bovendien is weggelaten de straf van vermindering van kost. 
Wel kan deze bijkomende straf worden opgelegd aan korpo
raals. In totaal vallen er dus 2 hoofdstraffen en 2 bijkomende 
straffen af. 

Hoofdstraffen 

144. BERISPING 

Toepassing geheel als bij mindere militairen, dus mondeling, 
schriftelijk of mondeling ten aanhore van anderen. 
Die "anderen" mogen natuurlijk niet lager of jonger in rang 
zijn dan de gestrafte onderofficier. 

145. ENIGE TIJD VOOR HET AVONDAPPEL BINNEN ZIJN 

Vrijwel gelijk in uitvoering als bij mindere militairen, behalve 
dat deze straf aan onderofficieren mag worden opgelegd voor 
de tijd van hoogstens 14 dagen. Bij minderen was het 8 dagen. 

146. LICHT arrest 

Als voor mindere militairen. 
De gestrafte onderofficieren behoeven zich echter niet op de 
gestraftenappèls van de wachtcommandant te melden. 
Dit is ook al weer gedaan om te voorkomen dat de onderoffi
cier zo weinig mogelijk als "gestrafte" wordt gezien. 
De namen van de met licht arrest gestrafte onderofficieren zijn 
opgegeven aan de Officier van Piket. Deze controleert hen of 
laat hen voor contróle bij zich komen. 
Thuis wonende onderofficieren mogen deze straf in hun woning 
ondergaan. Er wordt gecontroleerd of ze thuis zijn. 

147. VERZWAARD arrest 

Als voor mindere militairen. Het voor het ondergaan van deze 
straf speciaal bestemde vertrek is de onderofficierskamer of 
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ook wel de werkkamer, waar de onderofficier overdag normaal 
zijn werk moet doen, als hij administratief tewerk is gesteld. 
De korporaal ondergaat deze straf op de kamer, waar hij nor
maal gehuisvest is. 
Onderofficieren, die thuis wonen, mogen deze straf niet in hun 
woning ondergaan. Omdat zij echter meestal niet in de kazerne 
in de voeding zijn, kan de commandant hen toestaan om voor 
het gebruik van de warme maaltijd even naar huis te gaan. 

148. STRENG arrest 

Als voor mindere militairen. 
Onderofficieren worden naar de cel gebracht door iemand, die 
hoger in rang is dan de gestrafte. De commandant wijst daartoe 
een meerdere van de gestrafte aan. 

149. VERLAGING 
De verlaging als krijgstuchtelijke straf betekent voor de onder
officier terugstelling tot de stand van soldaat of soldaat le klas
se. Terugstelling tot een lagere rang kan nooit plaats vinden. 
Terugstelling tot een lagere rang kan wel bij "administratieve 
maatregel", maar dit is geen straf. Als een onderofficier in een 
bepaalde rang blijk geeft voor deze rang toch niet geschikt te 
zijn, omdat hij er de bekwaamheid niet voor heeft, dan kan hij 
weer een rang teruggesteld worden, dl.Is bijv. van wachtmeester 
tot korporaal. Zij gedrag en ijver kunnen uitstekend zijn, maar 
hij mist de bekwaamheid, die vereist wordt. 
Voor de onderofficieren van hogere rang is de straf van ver
laging dus wel heel zwaar. Een adjudant onderofficier zou bij 
toepassing van deze straf weer soldaat worden. Gelukkig komt 
het weinig voor dat de commandant deze straf moet opleggen. 

Bijkomende straf fen 

150. VERMINDERING VAN KOST 
Op sommige dagen alleen water en brood. De regeling van het 
aantal dagen geschiedt op dezelfde wijze als voor mindere mili
tairen is bepaald. 
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Deze bijkomende straf kan echter alleen opgelegd worden aan 
korporaals en niet aan sergeanten en hogere onderofficieren. 

151. INHOUDING VAN SOLDIJ 

Precies als bij mindere militairen. Onder soldij is hier ook te 
verstaan "wedde". 
Veelal denken onderofficieren: ,,Wij hebben wedde en dus kan 
op ons geen inhouding van soldij worden toegepast." Deze ge
dachtengang is onjuist. Bij K.B. van 7 Juli 1922, dat te vinden 
is in Staatsblad 1922 nr 441 en in boekwerk 3100 op blz. 137, 
is aangegeven welke gedeelte van de wedde als "soldij" moet 
worden be-schouwd. 
Niet worden ingehouden toelagen en vergoedingen, onverschil
lig of die als zodanig zijn uitgetrokken, dan wel in de wedde 
zijn begrepen. 
In de toelichting op dit K.B. staat, dat moet worden berekend 
welk bedrag der jaarwedde in de plaats is gekomen van het
geen eertijds voor voeding, kleding, enz. werd verstrekt. 
Vroeger waren alle onderofficieren in de menage. De gehuwden 
kregen verstrekking in natura. Later werd hun wedde ver
hoogd, toen zij zelf in hun onderhoud moesten v0orzien. Dit 
gedeelte van de wedde, valt dus o.a. niet in de termen voor 
inhouding. 

111. Straffen voor officieren 

152. Straffen voor officieren 

Voor officieren bestaan 3 hoofdstraffen en geen bijkomende 
straffen. Die 3 hoofdstraffen zijn: 

a. benspmg, 

b. licht arrest (hoogstens 14 dagen), 

stren_g arrest (hoo_gstens 14 dagen). c. - -
Het is maar een kort lijstje. Van officieren wordt echter ver
wacht, dat zij in de allereerste plaats zelf de krijgstucht goed 
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zullen nakomen. In verband met hun beoordeling en bevorde
ring is voor hen de strafreden van groter belang dan de grootte 
van de straf. 

IV. Algemene bepalingen betreffende de straffen 

53. VOLGORDE IN ZWAARTE DER STRAFFEN 
Zowel in het hiervoren behandelde als in de W.K. en het R.K. 
zijn de krijgstuchtelijke straffen genoemd in de volgorde van 
hun zwaarte. Berisping is de lichtste straf en plaatsing in de 
tuchtklasse de zwaarste. 
Enige tijd voor het avondappèl binnen zijn is een zwaardere 
straf dan strafdienst, omdat deze straf later staat vermeld. 
Zo is één dag streng arrest zwaarder dan 14 dagen verzwaard 
arrest. 

M. BEGIN EN EINDE DER STRAFFEN 

Normaal geldt als eerste strafdag de dag waarop de straf wordt 
aangezegd. Op welk uur van de dag zulks geschiedt maakt 
geen verschil. Als een straf wordt aangezegd op 8 Februari 
des avonds om half twaalf, dan is 8 Februari reeds de eerste 
strafdag. 
De straf wordt ten uitvoer gelegd onmiddellijk nadat ze is aan
gezegd. 
In bijzondere, in punt 197 genoemde gevallen, kan de ten uit
voerlegging worden geschorst. 
De krijgstuchtelijke straffen eindigen op het tijdstip van de 
reveille na de laatste strafdag. Dus niet om 12 uur des nachts. 
Dat zou de rust in de kazerne verstoren. Meestal wordt de straf 
pas des namiddags opgelegd. De eerste dag krijgt men dus 
meestal enige uren cadeau, maar na de straf is men pas met de 
eerstvolgende reveille weer vrij. Dat geldt ook op Zondag. 

ALTIJD SLECHTS EEN HOOFDSTRAF TEGELIJK 

Voor één krijgstuchtelijk vergrijp mag slechts één hoofdstraf 
worden opgelegd. Worden twee of meer vergrijpen tegelijker-
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tijd afgedaan, dan wordt eveneens maar één hoofdstraf op
gelegd. 
In de "strafreden" worden die twee of meer vergrijpen wel 
omschreven. Op de straflijst kan dus staan : 
Pitman H. Cdt. Spec. 6 dagen Een meerdere 
Kapitein Comp. verzwaard brutaal geantwoord. 

arrest. Een half uur na de 
reveille nog te bed aan
getroffen. 
Tijdens een les zitten 
slapen. 

156. Wel MEERDERE BIJKOMENDE STRAFFEN TEGELIJK 

157. 

De strafoplegger mag bij de hoofdstraf van streng arrest tevens 
een of meer bijkomende straffen opleggen, bijv. 10 dagen streng 
arrest, waarbij inhouding van soldij gedurende vier dagen en 
vermindering van kost om de andere dag. 

GEEN ANDERE STRAFFEN, DAN IN DE WET GE
NOEMDE. Art. 29 R.K. 

De strafoplegger mag zelf geen straffen bedenken. Hij moet 
zich houden aan het lijstje van straffen, vermeld in de W.K. 
Alleen deze straffen mogen opgelegd worden. 
Deze straffen komen op de straflijst. 
Wel mag de tot straffen bevoegde meerdere opvoedkundige 
maatregelen treffen. Bijv. verplichte eigen studie, het niet ver
lenen van gunsten, extra inspectie over een niet gereinigd wa-

pen enz. 
Deze maatregelen zijn geen straffen. Ze komen niet op de 

straflijst. 

158. BEZOEK AAN GESTRAFTEN 

Militairen, die met licht of verzwaard arrest gestraft zijn, mogen 
met toestemming van hun Commandant bezoek ontvangen. 
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Normaal wordt toestemming verleend. Alleen bij gegronde 
redenen mag de commandant bezoek weigeren. 
Militairen die met streng arrest gestraft zijn mogen als regel 
geen bezoek ontvangen. In dringende gevallen mag de com
mandant bezoek toestaan. 
De regeling vindt ge in de Inwendige Dienst. 
Geestelijke verzorgers mogen steeds de gestraften bezoeken. 
Is de militair gestraft met 4 of meer dagen streng arrest dan 
moet de geestelijke verzorger worden kennis gegeven van deze 
straf. 

159. Kerkbezoek door gestraften 
Militairen, die met licht of met verzwaard arrest gestraft zijn 
mogen eenmaal per Zondag of kerkelijke feestdag, een kerk
dienst bijwonen van de kerkelijke groep of godsdienstige ge
zindte, waartoe ze volgens de op hun contrólelijst vermelde 
gegevens behoren. Indien de commandant dit nodig oordeelt, 
geschiedt dit kerkbezoek onder militaire geleide. 
Militairen, die met streng arrest gestraft zijn, mogen tijdens het 
ondergaan van hun straf, niet naar de kerk. 
Militairen, die voorlopig arrest ondergaan, wordt niet toege
staan naar de kerk te gaan. 

160. Militairen beneden de 18 jaar 
Aan militairen beneden de 18 jaar, mag de straf van streng 
arrest niet worden opgelegd. 
Bijkomende straffen kunnen hen du~ ook niet worden op
gelegd. 

161. Ontvluchten uit arrest 
Ontvluchten uit een gevangenis is niet strafbaar. Vanzelfspre
kend geldt de tijd van afwezigheid niet mee als straftijd. Het 
zich onttrekken aan het ondergaan van een krijgstuchtelijke 
arreststraf, dus ook aan licht arrest, is wel strafbaar, zelfs straf
rechtelijk. De dader wordt dan gestraft, terzake van ongeoor
loofde afwezigheid. Het mag eventueel krijgstuchtelijk worden 
afgedaan. 

111 

Y-cie
.n

l



DIENSTGEHEIM 

162. Dienst doen tijdens arreststraf 
De met licht en verzwaard arrest gestraften doen alle diensten 
mee. Hun straf duurt officieel wel de gehele dag, maar deze 
straffen worden eigenlijk alleen na de dienst ondergaan. Prac
tisch dus alleen des avonds en des nachts en ook tijdens het 
week-end natuurlijk des Zaterdags na de dienst en des Zondags. 
De met streng arrest gestrafte militair moet zich niet alleen des 
nachts, maar ook overdag in de cel bevinden, zodat deze in het 
geheel niet aan de gewone diensten kan meedoen. Echter in 
geval van nood, brand bijv. of oproer, doen zij weer wel dienst. 
Tijdens het verblijf in het arrestlokaal kan aan gestraften wor
den opgedragen bepaalde diensten of werkzaamheden te ver
richten, die zij in de cel kunnen doen, zoals het schrijven van 
vervoerbewijzen, het nummeren van kleding en schoeisel, en 
eventueel het schillen van aardappelen. Voor het schoonhouden 
van hun verblijf moeten zij ook zelf zorgen. 
De met verzwaard arrest gestrafteR mogen echter geen wacht
dienst overnemen, indien zij daartoe niet aan de beurt zijn, om 
anderen vrij te maken. 
De met licht arrest gestraften, kunnen veel meer diensten wor
den opgedragen, omdat zij zich tijdens hun straf op alle plaat
sen van kamp of kazerneterrein mogen bevinden, behalve in de 
cantine. Hen speciaal met wachtdienst te belasten, zou zonder 
bezwaar kunnen, maar er zijn bedenkingen tegen. 
Wachtdienst moet niet het karakter krijgen van een baantje 
voor gestraften. Het kan als een bevoorrechting worden ge
voeld, wanneer men wel of niet wordt aangewezen voor wacht
dienst. Bevoorrechting is onjuist te achten. 

163, Wat men in de cel bij zich mag hebben 
Militairen, die in hun cel hun straf ondergaan, mogen daar 
slechts bij zich hebben hun zakdoek, hun horloge en de sleutels 
van kist of kast. 
Wapens, kleding en uitrusting worden door de fourier inge
nomen. De sergeant van de week en de wachtcommandant zor
gen dat er niets in de cel komt, dat er niet mag zijn. Een bijbel 
of kerkboek mag wel worden medegenomen. 
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Tijdens de maaltijden krijgt de arrestant alleen vork of lepel, 
geen mes. Bij vermoeden dat getracht zal worden te ontvluchten 
zal de wachtcommandant ook bretels en schoenveters innemen. 

B 

Krijgstuchtelijke straffen bij een leger te velde 

164. De straffen voor mindere militairen bij een leger te velde 
Art. 33 R.K. 

Ook bij een leger te velde kent men hoofdstraffen en bijkomen
de straffen. 
Hoofdstraffen : 
a. berisping, 

b. Jicht arrest, ten hoogste 14 dagen, 
c. streng arrest, ten hoogste 14 dagen, 
d. verlaging in klasse. 
Bijkomende straffen: 

a. verrichten van pioniersarbeid, 
b. doen van corvceën. 

Onder pioniersarbeid wordt verstaan, alle werkzaamheden, die 
voorkomen in de pioniervoorschriften. 
Onder corveeën worden verstaan alle mogelijke andere werk
zaamheden of karweitjes, die zich voordoen. 

165. De straffen voor onderofficieren bij een leger te velde 

In totaal vier hoofdstraffen en geen bijkomende straffen. De 
hoofdstraffen zijn : 
a. berisping, 

b. licht arrest, ten hoogste 14 dagen, 

c. streng arrest, ten hoogste 14 dagen, 
d. verlaging. 
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166. De straffen voor officieren bij een leger te velde 

Slechts twee hoofdstraffen, n.l. : 
a. berisping, 
b. arrest, ten hoogste 14 dagen. 

167. Uitvoering van de straffen te velde 

De uitvoering van de krijgstuchtelijke straffen te velde, ge
schiedt zoveel mogelijk op de wijze als in tijd van vrede, maar 
wanneer de bijzondere omstandigheden van een leger te velo 
de normale wijze van uitvoering niet toelaten, mogen de com
mandanten voor het ondergaan van de krijgstuchtelijke straffen 
de regelen geven, die zij nodig of mogelijk achten. 

HOOFDSTUK VIII 

Strafbevoegdheid 

168. Wie zijn bevoegd tot straffen ? 

In punt 77 hebben we reeds gezien, dat niet alle meerderen de 
bevoegdheid hebben om krijgstuchtelijke straffen op te leggen. 
Wel hebben alle meerderen het recht en ook de plicht om de 
andere in punt 66 genoemde middelen toe te passen om de 
krijgstucht te handhaven. 
De meeste meerderen, die strafbevoegdbeid bezitten, ontlenen 
dit aan hun functie, bijv. de Compagniescommandant, anderen 
ontlenen baar aan bun rang, bijv. de generaal. 
De strafbevoegdheid heeft men in banden gelegd van de offi
cieren. In een enkel, later te noemen geval, heeft de onder
officier strafbevoegdheid. 

169. Wie kan men straffen? 
Niet iedere meerdere, die strafbevoegdheid bezit, mag maar alle 
militairen straffen. Om de strafbevoegdheid op de jui•3te wijze 
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te hanteren is het nodig, dat men beschikt over gegevens be
treffende de persoon, die men wil straffen. 
Allerlei factoren zijn daarbij van invloed. Men mag daarom 
alleen die militairen, dus geen burgers, straffen, die men onder 
zijn bevelen heeft. 
Een comp.cdt. mag dus alleen maar de militairen straffen van 
zijn eigen compagnie en de generaal, commandant van een 
legerkorps, mag alleen de militairen straffen, die tot het leger
korps behoren, dat door hem wordt gecommandeerd. 

l70. Soorten strafbevoegdheid 

We onderscheiden: 
a. volledige strafbevoegdheid, 
b. beperkte strafbevoegdheid, 
c. zeer beperkte strafbevoegdheid, 
d. strafbevoegdhcid van de Garnizoenscdt. 
Volledige strafbevoegdheid wil zeggen, dat men alle in 
W.K. genoemde krijgstuchtelijke straffen mag opleggen aan 
de onder zijn bevelen staande militairen; 
beperkte strafbevoegdheid wil zeggen, dat men enkele straffen 
niet mag opleggen. Deze zijn (let op, voor iedere categorie 
één, behalve voor soldaten twee): 
a. streng arrest aan officieren, 
b. verlaging in rang aan onderofficieren, 
c. plaatsing in de tuchtklasse aan minderen, 
d. verlaging in klasse aan minderen; 
zeer beperkte strafbevoegdheid komt toe aan de onderofficier, 
commandant van een geïsoleerd detachement. Hij mag aan de 
onder zijn bevelen staande militairen opleggen de straffen van 
licht arrest en lichtere straffen. Voor onderofficieren beeft hij 
de keuze uit drie straffen en voor mindere militairen uit vier 
straffen. Te velde voor beide categorieën maar twee straffen. 
Waarom kan de Onderofficier detachementscommandant geen 
bijkomende straffen opleggen? 
Straf bevoegdheid van de Garnizoenscommandant, zie punt 173. 
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171. Wie volledige strafbevoegdheid bezitten 

Over de onder hun bevelen staande militairen hebben o.m. de 
volgende officieren volledige strafbevoegdheid : 

a. alle opperofficieren; (rang) 
b. de commandanten van een divisie, een brigade of korps, 
een dienstvak, dienstafdeling of militaire inrichting (hier de 
functie, ongeacht hun rang); 
c. commandanlen van eventueel later op te richten en bij 
Koninklijk Besluit dan nader aan te wijzen formaties. Deze 
formatieverklaringen worden in de LO.'s bekendgemaakt. 

Bovendien in tijd van oorlog: 
d. commandanten van vestingen, 
e. commandanten van ingesloten versterkte plaatsen of van 
afgesloten troepengedeelten te velde, 
f. de officier, commandant van een taktisch geheel. 

172. Wie beperkte strafbevoegdheid bezitten 

De bevoegdheid om alle krijgstuchtelijke straffen behalve de 
vier in punt 170 genoemde straffen op te leggen, aan de onder 
hun bevelen staande militairen, komt toe aan. 

a. alle hoofdofficieren (rang); 
b. de commandant van een bataljon, afdeling, compagnie, 
eskadron of batterij (functie); 
c. de officier, die commandant is van een fort; 

d. de officier detachementscommandant. 

Acht de tot straffen bevoegde meerdere, die beperkte straf
bevoegdheid heeft, het nodig dat aan een onder zijn bevelen 
staand mindere, een straf moet worden opgelegd, die hij hem 
zelf niet mag opleggen, dan moet hij verzoeken aan de naast
hogere commandant, die wel volledige strafbevoegdheid heeft, 
om de zaak over te nemen. 
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Dit doet zich voor, wanneer een compagniescdt van mening is, 
dat een officier van zijn compagnie met streng arrest gestraft 
moet worden, of een onderofficier met verlaging, of een ~ui
tlaat met plaatsing in de tuchtklasse of met verlaging in klasse. 
Men neemt algemeen aan dat, voor de strafbevoegdheid, met 
Korpscommandant wordt bedoeld de Commandant van een 
Regiment. 

173. Strafbevoegdheid van de Garnizoenscommandant 

De Garnizoenscommandant heeft beperkte strafbevoegdheid 
over alle mindere militairen, en de militairen lager of jonger 
in rang dan hijzelf, die zich in zijn garnizoen aan een krijgs
tuchtelijk vergrijp schuldig maken : 

1. als zij behoren tot een troepenafdeling belast met de zorg 
voor de orde en rust in het garnizoen b.v. garnizoenspa
trouille, 

2. als te kort is gedaan aan de eerbied aan zijn rang b.v. niet 
melden van een officier bij aankomst in het garnizoen, 

3. als ter plaatse geen tot straffen bevoegde meerdere van Je 
militair aanwezig is. 

In de practijk komt het niet veel voor dat de Garnizoenscom
mandant zelf straft. Het is een recht, maar geen plicht. Als 
regel Iaat hij de bestraffing over aan de eigen tot straffen be
voegde meerdere van de militair, die het vergrijp beging, om 
dat deze over meer gegevens van de betrokkene beschikt en dus 
beter in staat is de juiste straf te bepalen. 

HOOFDSTUK IX 

De behandeling van krijgstuchtelijke vergrijpen 

174. De drie phasen der behandeling 

De totale behandeling van een krijgstuchtelijk vergrijp is te 
verdelen in drie gedeelten : 
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a. Het rapporteren van het gepleegde feit en eventueel opleg
gen van voorlopig arrest ; 
b. de afdoening van het rapport ; 

c. de uitvoering van de opgelegde straf. 

175. Wat is rapporteren? 

Het rapporteren van een krijgstuchtelijk vergrijp is niets anders 
dan het kennis geven van het vergrijp aan de tot straffen be
voegde meerdere van de pleger van het vergrijp. 
Alvorens te kunnen optreden tegen de pleger van een vergrijp, 
moet de commandant eerst weten dat er iets gebeurd is en ver
der wat er precies gebeurd is. 

176. Wie moeten rapporteren? 

De commandant kan niet zelf overal tegelijk zijn. Hij kan dus 
niet alles zien wat zijn ondergeschikten uitvoeren. Daarom is 
hij aangewezen op de medewerking van alle meerderen, die een 
rang hebben, onverschillig van welk wapen of onderdeel zij 
zijn. Zie de punten 63 en 64. 

177. Wat moet gerapporteerd worden? 

Deze materie werd reeds behandeld in de punten 71 t/m 74. 

178. Rapporteren van strafbare feiten 

Ook tegen door mindere gepleegde strafbare feiten dient de 
meerdere op te treden en daarvan in ernstige gevallen rapport 
op te maken. 

179. Het aanzeggen van voorlopig arrest 

Voorlopig arrest is een vrijheidsbeneming, die niet als straf 
geldt, maar slechts een voorlopige en tijdelijke maatregel is, 
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die toegepast mag worden door iedere meerdere, die kennis 
heeft gekregen van een krijgstuchtelijk vergrijp of van een 
strafbaar feit, dat zo ernstig is, dat alleen maar rapport op
maken niet voldoende is. 

180. Waarom wordt voorlopig arrest aangezegd ? 

Voorlopig arxest wordt alleen aangezegd, als het nodig is. Zo 
maar willekeurig iemand in arrest zetten, zonder voldoende 
reden is strafbaar. Dat is wederrechtelijke vrijheidsberoving. 
In de v0lgende gevallen verdient het aanbeveling voorlopig 
arrest aan te zeggen : 

a. Als de meerdere verwacht, dat de door hem gerapporteerde 
uit vrees voor de hem dreigende straf weg zal lopen en niet 
meer naar zijn onderdeel zal terugkeren. 
Bijv. een soldaat heeft iemand met een mes gestoken. Uit vrees 
voor de gevangenis, zou de dader kunnen overwegen te ont
vluchten. 
b. Als de meerdere na het opmaken van het rapport verwacht, 
dat de gerapporteerde zich vrij zeker opnieuw aan hetzelfde 
of een ander vergrijp zal schuldig maken. 
Bijv. een mindere heeft te veel aan Bachus geofferd en is op 
straat nogal hinderlijk en vechtlustig. Na het opmaken van het 
rapport blijkt, dat de gerapporteerde zijn optreden niet wijzigt. 
c. Als rapport gemaakt is van een feit, in verband waarmede 
het horen en ondervragen van getuigen door de Commandant 
nog nodig zal zijn en het wel eens zou kunnen gebeuren, dat 
dader en getuigen met elkaar zouden gaan "smoezen" om bij 
het verhoor een afgesproken verdichtsel op te hangen. 
d. Wanneer een aangehouden militair weigert aan de meerde
re zijn naam op te geven. Om zijn identiteit vast te stellen is 
het nodig hem in arrest te stellen. Bovendien pleegt de man 
opzette] ijk ongehoorzaamheid. 
e. Als bij de dienst, in bijzijn van andere militairen een ern
stig vergrijp is gepleegd, hetgeen op die anderen dus een be
paalde indruk heeft gemaakt. Om daar nu tegenover een maat-
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regel te stellen, die ook indruk maakt, en waaruit blijkt dat het 
gezag gehandhaafd wordt, zal de meerdere het hier ook niet 
kunnen laten bij een boos gezicht en de mededeling, dat de over
treder er wel meer van zal horen, want dat maakt over het 
algemeen geen voldoende indruk, maar de meerdere zal zeggen: 
"En ik zeg je bij deze voorlopig arrest aan in de vorm van 
streng arrest. Meld je onmiddellijk bij de wachtcommandant.·· 

181. Voorlopig arrest bij strafbare feiten 

Bij een gepleegd ernstig strafbaar feit is de meerdere, die daar
van kennis draagt, verplicht om voorlopig arrest aan te zeggen. 
Bij minder ernstige bestaat die verplichting niet. De beslissing 
ligt hier bij de meerdere die het vergrijp constateert. Bij twijfel 
zal hij het beste doen voorlopig arrest aan te zeggen. 

182. Welke vorm van voorlopig arrest kiest de meerdere? 

Voorlopig arrest kan ondergaan worden op drie wijzen : 
a. in dezelfde vorm als streng arrest, 

b. in dezelfde vorm als verzwaard arrest, en 

c. in dezelfde vorm als licht arrest. 
De meerdere, die meent voorlopig arrest te moeten opleggen, 
mag zelf, naar gelang van de omstandigheden, de vorm be
palen, waarin het voorlopig arrest zal worden ondergaan. 
Het hangt af van de persoon, die het feit beging, van het ge
pleegde feit, en van de omstandigheden. 
Enkele gevallen : 
a. Wil de meerdere de man van de straat hebben, dan kan hij 
hem voorlopig arrest aanzeggen in de vorm van Jicht arrest. 
b. Is de man wat luidruchtig in de kazerne, bijv. des avonJs 
omdat hij een biertje te veel op heeft en dreigt de goede orde 
op de soldatenkamer verstoord te worden, dan is de vorm van 
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verzwaard arrest voldoende. De volgende ochtend zal de man 
al wel weer voldoende nuchter zijn. 
c. Bij ernstige dronkenschap is de vorm van streng arrest de 
beste. 
d. Vreest men dat de man met vriendjes zal gaan praten, dat 
hij de voorwerpen van het misdrijf zal wegwerken, dan is de 
vorm van streng arrest weer noodzakelijk, anders kan hij toch 
nog van allerlei bekonkelen. 

183. Hoe wordt het voorlopig arrest aangezegd? 
Heel eenvoudig, door betrokkene te zeggen, dat men hem voor
lopig arrest aanzegt Daarbij moet men aangeven in welke vorm 
het arrest moet worden ondergaan, dus als licht als verzwaard 
of als streng arrest. 
Als derde punt komt er bij, dat men de arrestant opdraagt waar 
en bij wie hij zich moet melden. Dus bijv. 
"Jansen ik zeg je voorlopig arrest aan, te ondergaan in de vorm 
van streng arrest. Meld je onmiddellijk bij de wachtcomman
dant." 
Zijn er meer dan een kazerne in die plaats, dan zegt men er 
natuurlijk de naam van de kazerne bij. 
Het aanzeggen van voorlopig arrest is een dienstbevel. Niet op
volgen van dit bevel is een strafbaar feit, namelijk opzettelijke 
ongehoorzaamheid. 
Is de kazerne te ver weg, dan kan men de voorlopige arrestant 
zich ook laten melden in het politiebureau. Zelf zorge men 
tegelijkertijd met en zo mogelijk eerder dan de arrestant bij de 
wachtcommandant of op het politiebureau te zijn. 
Men lichte de officier van piket in, opdat deze zo spoedig 
mogelijk de man van het politiebureau over laat brengen naar 
de kazerne door personeel van de wacht. 
Is de gearresteerde uit een ander garnizoen, dan waarschuwt 
men ten spoedigste de laagste tot straffen bevoegde meerdere 
(meestal de eigen compagniescommandant van de rapport
maker) die telefonisch contact opneemt met de commandant 
van de gearresteerde. 
Is er in de plaats geen kazerne, dan laat men de arrestant inslui-
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ten in het politiebureau en waarschuwe zo spoedig mogelijk de 
dichtstbijzijnde Marechaussee, opdat deze de arrestant over 
kan nemen. 
Is er in de plaats een Garnizoenscommandant, dan is het goed 
ook deze in te lichten, wanneer de arrestant uit een ander 
garnizoen is. 

184. Hulp van de burger-politie 
Als een mindere zich niet wenst te onderwerpen aan de ory
dracht van een meerdere om hem te volgen of voor hem uit te 
lopen naar de plaats waar het voorlopig arrest moet worden 
ondergaan of, nog erger, zich krachtdadig of gewelddadig te
gen deze meerdere verzet, kan de meerdere de hulp inroepen 
van de burgerpolitie, welke politie alsdan verplicht is de ge
vraagde hulp te verlenen. 
Niet zelden zal het voor kunnen komen, dat een mindere, aan 
wie door een meerdere voorlopig arrest is aangezegd, weigert 
gevolg te geven aan de opdracht van de meerdere om met hem 
mee te gaan, naar de plaats, waar de mindere het voorlopig 
arrest moet ondergaan. Nu kan de meerdere in zulk een geval 
wel aan andere militairen, die toevallig in de buurt zijn, op
dracht geven om hem een handje te helpen, maar als er geen 
militairen in de buurt zijn, of ook wel, als de militairen, die in 
de buurt zijn ook zelf wat op de hand zijn van de mindere, die 
gearresteerd wordt, zal hij naar andere hulp moeten uitzien. 
In zulk een geval en vooral wanneer de mindere zelfs tot ge
weldpleging zou overgaan, kan men de hulp inroepen van de 
ter plaatse aanwezige burger-politie. Eventueel vrage men om
standers om de Koninklijke Marechaussee, en zo deze niet ter 
plaatse is, de politie te halen. Met krijgstuchtelijke vergrijpen 
bemoeit de politie zich niet, maar met strafbare feiten wel. 
Opzettelijke ongehoorzaamheid is een strafbaar feit. 

185. Opheffen van voorlopig arrest 
Eenmaal aangezegd voorlopig arrest kan men niet zelf weer 
opheffen. Dat kan ook de wachtcommandant, de officier van 
piket of de marechaussee niet. 
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Wie het dan wel kan doen, is de Compagniescommandant van 
de gearresteerde of diens chefs. Dit geldt voor krijgstuchtelijk 
voorlopig arrest, aangezegd naar aanleiding van een gepleegd 
krijgstuchtelijk vergrijp. 
Is het voorlopig arrest aangezegd, naar aanleiding van een ge
pleegd strafbaar feit, (Justitieel voorlopig arrest), dan kan ook 
de compagniescommandant het arrest niet opheffen. 
De laagste autoriteit die dat kan doen is de Korpscommandant 
van de gearresteerde. 

186. AFTREK VOORLOPIG ARREST VAN DE LATER OP
GELEGDE STRAF 
Daar de wet bepaalt dat, de tijd in voorlopig arrest doorge
bracht geheel of gedeeltelijk in mindering op de arreststraf 
(licht, verzwaard of streng arrest) kan worden gebracht, is het 
dus niet verplicht voorlopig arrest van de straf af te trekken. 
Van de opgelegde straf kan alleen voor wat de uitvoering be
treft een aantal dagen in mindering worden gebracht. Op de 
straflijst moet de opgelegde straf worden ingeschreven onder 
vermelding van de voor het ondergane voorlopig arrest toe
gestane aftrek. 
Hierdoor kunnen later de antecedenten van de militair met 
meer juistheid uit de straflijst worden beoordeeld, dan indien 
daarop wordt vermeld, dat het vergrijp voldoende door het 
voorlopig arrest is geboet, zonder dat tevens wordt aangetekend 
welke straf wordt opgelegd onder de verzachtende omstandig
heid van reeds ondergaan voorlopig arrest. 

B 

De afdoening van een rapport 

187. Wie doet het rapport af ? 

De behandeling van rapporten is gelegd in handen van de tot 
straffen bevoegde meerdere. Meestal de compagniescomman
dant. 
(Zie de punten 168 t jm 173.) 
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De compagniescommandant is meestal kapitein. Dat wordt men 
niet gemakkelijk. Zijn grondige opleiding, zijn jarenlange 
dienstervaring gepaard aan zijn verkregen mensenkennis zijn 
waarborgen, dat de comp.cdt. in staat is een rapport goed af te 
kunnen doen. 
Die verantwoordelijkheid heeft men niet willen leggen op de 
schouders van jonge officieren. 
Toch kan het voorkomen, dat een jong officier het rapport 
afdoet. Het gaat immers om de functie. Als de Comp.cdt. 
enige dagen afwezig is, wijst de Bat.cdt. de oudste luitenant 
van de compagnie aan als waarnemend C.C. 
Een enkele maal komt het voor dat een onderofficier, meestal 
van hogere rang, zelfstandig detachementscommandant is, en 
uit dien hoofde strafbevoegd is. (Zie ook punt 170.) 
Het horen van de gerapporteerde door de tot straffen bevoeg
de meerdere is verplicht. Is zulks niet geschied, dan wordt bij 
beklag de strafoplegging nietig verklaard. 
Betreft het onderzoek een zaak, die vermoedelijk door de krijgs
raad zal worden behandeld, dan wijst de Korpscommandant 
een tweetal officieren aan. Zij onderzoeken de zaak voor hem. 
Dit onderzoek wordt het "Huishoudelijk onderzoek" ook wel 
"Korpsonderzoek" of "Korpsinformatie" genoemd. Is er een 
proces-verbaal van de politie of van de Marechaussee, dan 
is het onderzoek al voldoende gehouden en is geen huishoude
lijk onderzoek meer nodig. 

188. Beslissing op het rapport 

De Comp.cdt. is verplicht de gerapporteerde te horen. Ver
klaart deze anders, dan in het rapport staat, dan is het zaak 
de rapportmaker en de gerapporteerde beiden te horen. Even
tueel worden nog getuigen gehoord. 
Burgergetuigen kunnen niet gedwongen worden te komen om 
te getuigen. Bij het onderzoek door de Comp.cdt. wordt nie
mand onder ede gehoord. 
De gerapporteerde is verplicht de waarheid te spreken. Doet 
hij dit niet dan is hij krijgstuchtelijk strafbaar wegens het be
moeilijken van het onderzaek. 
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De Comp.cdt. zal ook de pelotonscommandant vragen hoe de 
gerapporteerde is bij zijn dienst, hij zal letten op zijn leeftijd, 
zijn karakter, zijn doorgaand gedrag (af te leiden uit zijn straf
lijst), zijn P.D. 1 kaart en verder de omstandigheden nagaan 
waaronder het feit werd gepleegd. Na al deze factoren over
wogen te hebben neemt hij zijn beslissing. Deze kan zijn : 
a. de man treft geen enkel verwijt ; 
b. de man heeft niet helemaal goed gehandeld, maar bestraf
fing is niet nodig, wel een terechtwijzing; 
c. de man heeft een straf verdiend. 
Bij zijn beslissing betracht hij rechtvaardigheid naast gestreng
heid. 

189. HET BEWIJS 
Als het onderzoek voltooid is, moet de tot straffen bevoegde 
meerdere in de eerste plaats tot een beslissing komen omtrent 
de vraag of het bewijs geleverd is, dat de verdachte een krijgs
tuchtelijk vergrijp heeft begaan. In het strafrecht gelden daar
voor andere regels dan in het tuchtrecht. 
In het strafrecht geldt het wettig en overtuigend bewijs, d.w.z. 
a. aan de eisen van de wet moet zijn voldaan, 
b. de rechter moet overtuigd zijn van de schuld. 
Wat punt a betreft is bijv. de bekentenis alleen niet voldoende 
en ook de verklaring van een enkel getuige is niet voldoende. 
In het tuchtrecht geldt de bewijsleer van de "blootgemoedelijke 
overtuiging". De tot straffen bevoegde meerdere heeft om te 
mogen straffen, slechts nodig dat hij overtuigd is dat de ge
rapporteerde het krijgstuchtelijk feit heeft gepleegd. Heeft hij 
niet die overtuiging, dan mag hij niet straffen. Hoe hij tot die 
overtuiging komt, doet er niet toe. Normaliter gelooft de tot 
straffen bevoegde meerdere de rapportmaker en daarop berust 
zijn overtuiging. 

190. S1_1elle afdoening gewenst 
Er bestaan geen voorschriften, die een commandant verplich
ten een krijgstuchtelijk vergrijp binnen zekere tijd af te doen. 
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De duur van het onderzoek hangt af van bijv. het aantal ge
tuigen dat moet worden gehoord. Als zij niet in de kazerne zijn, 
wellicht van elders moeten komen of elders gehoord moeten 
worden, zal dit het onderzoek vertragen. 
Natuurlijk zal een commandant, die verantwoordelijkheidsbesef 
bezit, zijn beslissing niet te lang uitstellen. Hoe eerder de straf 
op het gepleegde feit volgt, des te meer zal zij medewerken om 
bij de overtreder de indruk vast te leggen, dat men maar niet 
zo lichtvaardig in strijd met de krijgstucht kan handelen. 
De last die hij ondervindt door het moeten ondergaan van een 
straf zal hem er toe brengen beter op te passen. 
Vrees voor de straf zal hem er voor doen waken niet in herha
ling te vervallen. Volgt de straf lang na het plegen van het feit, 
dan gaat het effect verloren. 

191. Aanzegging van de straf aan de gestrafte 

In de regel zal de Comp.cdt. zelf de straf aan de gestrafte 
mededelen en er tevens precies bijzeggen, waarom hij wordt 
gestraft. Dit heet de strafreden. Vaak ook laat de Comp.cdt. 
het aanzeggen van de straf over aan de S.M.A. 
Er mogen geen minderen van de gestrafte bij aanwezig zijn. 
Altijd moet worden voorkomen, dat minderen weten, dat een 
meerdere is gestraft. Dat schaadt het prestige van die meer
dere. Normaal geschiedt de mededeling van de straf monde
ling, desgewenst mag de gestrafte een afschrift van de straf en 
strafreden vragen. Dit is van belang als hij wil overwegen of 
hij zich over de straf zal gaan beklagen. 

C 

De uitvoering van de opgelegde straf 

192, Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de straf 

De strafoplegger is er zelf verantwoordelijk voor, dat de door 
hem opgelegde straf nu ook door de gestrafte zal worden 
ondergaan, dus dat de straf zal worden tenuitvoergelegd. 
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Met deze tenuitvoerlegging bemoeit de strafoplegger zich door
gaans niet zelf, doch Iaat deze plaats vinden door de medewer
king van de onder zijn bevelen staande officieren en onderoffi
cieren. 
De strafoplegger geeft de gestrafte over aan de sergeant van de 
week. Deze, de wachtcommandant, de officier van piket en de 
S.M.A. hebben verder bemoeienis met de zaak. 
Bij streng arrest van vier of meer dagen moet ook de geestelijke 
verzorger gewaarschuwd worden, terwijl de dokter ook regel
matig gestraften bezoekt. 

193. TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAF VAN VER
LAGING 

De straf van verlaging wordt ten uitvoer gelegd : 

a. zodra de gestrafte afziet van het recht van beklag ; 

b. zodra de gestrafte de termijn van beklag in eerste instantie, 
van vier dagen (zie punt 206), heeft laten verstrijken; 

c. indien de gestrafte in eerste instantie zich heeft beklaagd, 
onmiddellijk nadat de beslissing in voor hem ongunstige zin te 
zijner kennis is gekomen. 
De gestrafte houdt echter het recht van beklag in tweede in
stantie voor het H.M.G. 
Zolang de straf nog niet is uitgevoerd blijft de gestrafte van 
rechtswege in arrest. Dit is geen straf maar een maatregel. 

194. TENUITVOERLEGGING VAN PLAATSING IN DE 
TUCHT.KLASSE 

De straf van plaatsing in de tuchtklasse wordt ten uitvoer ge
legd: 
a. zodra de gestrafte afziet van het recht van beklag ; 
b. zodra de gestrafte de termijn van beklag in eerste instantie 
van vier vrije dagen (zie punt 206) heeft laten verstrijken. 
Indien de ge-strafte zich in eerste instantie beklaagd heeft en 
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hem de daarop genomen ongunstige beslissing ter kennis is 
gekomen, wordt de straf ten uitvoer gelegd : 
a. zodra hij afziet van het beklag in tweede instantie, hetgeen 
hij thans onmiddellijk mag doen, of 
b. zodra hij de termijn van beklag in tweede instantie heeft 
laten verstrijken. 
Indien de gestrafte zich in tweede instantie beklaagd heeft, 
wordt de 'Straf ten uitvoer gelegd, onmiddellijk nadat de beslis
sing van het H.M.G. in voor hem ongunstige zin, te zijner 
kennis is gekomen. 
Zolang de straf nog niet is uitgevoerd, blijft de gestrafte van 
rechtswege in arrest. Dit is geen straf maar een maatregel. 

195. BEMOEIINGEN VAN ONDEROFFICIEREN MET GE
STRAFTEN 

a. De sergeant van de week geeft de met streng arrest ge
straften over aan de wachtcommandant. 
b. De sergeant van de week zorgt tevens dat wapens en uit
rusting van de gestrafte op de rustkamer worden opgeborgen 
en eventueel ook het nachtleger en de kist van de gestrafte ; 
c. De sergeant van de week zorgt ervoor, dat de in de cellen 
verblijvende gestraften een half uur vóór het avondappèl hun 
nachtleger in de cel krijgen en dat dit nachtleger de volgende 
morgen met de reveille weer wordt weggehaald. 
d. De 'Sergeant van de week is het, die de met verzwaard 
arrest gestraften op elke dag van hun straftijd een half uur na 
de dienst, naar de wachtcommandant brengt om ingesloten 
te worden. 
e. De sergeant van de week vermeldt in het ziekenregister, 
welke van de zich voor het ziekenrapport gemeld hebbende 
militairen met verzwaard of streng arrest gestraft zijn. De 
wachtcommandant geeft op, welke gestraften niet in staat zijn 
om zelf bij de dokter op rapport te komen, zodat de dokter 
weet, welke gestraften hij in de cel moet gaan bezoeken. 
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De wachtcommandant heeft velerlei verplichtingen ten aanzien 
van de gestraften: 
a. De wachtcommandant neemt de gestraften, die moeten 
worden ingesloten over van de sergeant van de week en sluit 
hen zelf in en zorgt er voor dat zij gedurende zijn dienst al'S 
wachtcommandant blijven ingesloten. 
b. De wachtcommandant neemt van de gestraften alles in, 
wat ze in de cel niet bij zich mogen hebben en zorgt, dat dit 
goed bewaard wordt. Hij geeft een ontvangstbewijs aan de 
gestrafte. 
c. De wachtcommandant draagt de verantwoording voor de 
in de cellen verblijvende gestraften. Hij moet er voor zorgen, 
dat zij zich in de cel behoorlijk gedragen, dat zij de cel niet 
verontreinigen of muren en deuren bekladden en vooral dat 
ze niet ontvluchten. 
Als hij op wacht komt moet hij er zich goed van overtuigen 
welke gestraften er zijn en wat voor soort straf deze moeten 
ondergaan. Hij vindt de namen der gestraften met de 'Soort van 
straf (licht, verzwaard of streng) en de namen van de voor
lopige arrestanten in de wacht. De gestraften staan in het 
register, alsmede het begin en het einde van hun straftijd. 
d. De wachtcommandant houdt op verschillende, door hem 
zelf te bepalen tijdstippen, gestraftenappèl. Op een bepaald sig
naal melden de met licht arrest gestraften zich bij hem, even
als degenen, die op een bepaalde tijd voor het avondappèl in de 
kazerne moeten zijn. Ook de sergeant van de week komt op dat 
appèl en verneemt van de wachtcommandant of allen er inder
daad zijn. 
e. De wachtcommandant moet de militairen, die met streng 
arrest gestraft zijn voor langer dan twee dagen, op de derde en 
volgende dagen luchten en wel 1 maal een uur of 2 maal een 
half uur. Hij moet maatregelen nemen dat de gestraften tijdens 
het luchten niet ontvluchten, dat de arrestanten niet met elkaar 
praten en geen contact hebben met niet-gestraften. 
f. De wachtcommandant laat de cellen door de gestraften zelf 
schoonmaken en schoonhouden. 
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g. De wachtcommandant laat iedere ochtend met de reveille 
de met verzwaard arrest gestraften naar de dienst gaan en ont
slaat de met streng arrest gestraften met de reveille van de dag 
volgende op hun laatste strafdag. 

h. De wachtcommandant is in de cel aanwezig als de met ver
zwaard of streng arrest gestraften bezoek ontvangen. Dit is 
niet nodig als de geestelijke verzorger, de dokter of de verde
diger de arrestant bezoekt. 

i. De wachtcommandant stelt de voorlopige arrestanten in 
arrest, indien dit arrest is in de vorm van verzwaard of streng 
arrest, terwijl zij die dit arrest ondergaan als licht arrest, zich 
ook op gestraftcnappèls bij hem moeten melden. 

Tenslotte beeft de administrateur van de compagnie enkele 
verplichtingen in verband met de gestraften: 

a. Hij vermeldt de straf en de strafreden op het dagelijks rap
port. Hij voegt de straflijsten er bij. Voor officieren en onder
officieren geschiedt zulks op apart schrijven, dat met de str-af
lijst in gesloten enveloppe wordt gevoegd bij het dagelijks rap
port. 
b. Hij zorgt dat de gestraften worden ingeschreven in het 
register der gestraften van de wachtcommandant. 
c. Hij schrijft de straf en strafreden bij op de straf! ijst en biedt 
deze aan de strafoplegger aan ter tekening. 

Indien de straf wordt opgelegd met inachtneming van bijzon
dere omstandigheden, dan zal het voor een juiste beoordeling 
van het begrip van belang zijn, dat die omstandigheden ook 
uit de straflijst blijken. 

Zulke bijzondere omstandigheden kunnen zijn : 

a. tijdens de herhalingsoefeningen; 

b. bij een oefening in groter verband; 

c. terwijl de troep geconsigneerd is; 

d. bij het verlenen van militaire bijstand; 
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e. in het mobilisatie-tijdperk; 
f. bij het leger te velde; 
g. in tijd van oorlog. 

Deze omstandigheden worden dus door de strafoplegger in de 
strafreden opgenomen. 

Van enkele andere bijzondere omstandigheden is voorgeschre
ven, dat zij achter de strafreden moeten worden vermeld, dus 
er tussen haakjes achter geplaatst. Deze zijn: 
a. dronkenschap; 
b. auditeur-militair gehoord; 
c. na beklag; 
cl. vrijstelling verleend ter gelegenheid van ........ , 
e. welke straf geheel (gedeeltelijk) wordt geacht te zijn onder
gaan, door het reeds ondergane voorlopig arrest. 
Uiteindelijk is er de onderofficier die door de korpscomman
dant wordt aangewezen om de strafdienst (exercitie) te hou
den met hen, die met strafdienst gestraft zijn. 
Uit het vorenstaande blijkt dat de onderofficieren veel verplich
tingen hebben bij de uitvoering van de straffen. 

HOOFDSTUKX 

Schorsen, wijzigen, tenietdoen en vrijstelling van 
krijgstuchtelijke straffen 

196. Ingrijpen in de straf 

Als een krijgstuchtelijke straf eenmaal is opgelegd, is het niet 
zo, dat de zaak nu voor eens en voor altijd is afgedaan. 
Afgezien van het beklag, dat uitgaat van de gestrafte (zie hier
voor Hoofdstuk XI) zijn er verschillende manieren, waarop 
door de strafoplegger of door zijn meerderen nog iets aan de 
straf kan worden gedaan. 
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Het volgende is mogelijk: 
a. de opgelegde straf kan tijdelijk onderbroken worden, maar 
moet daarna verder worden uitgezeten (schorsen); 

b. de opgelegde straf kan herzien, gewijzigd worden; 
c. de opgelegde straf kan geheel geschrapt worden, vernietigd; 

d. de opgelegde straf kan gehandhaafd blijven maar behoeft 
niet of niet verder te worden ondergaan (vrijstelling). 

197. Schorsing van de opgelegde krijgstuchtelijke straf 

Schorsen is een tijdelijke onderbreking van de uitvoering van 
de straf. Soldaat Pietersen is op 15 Juli gestraft met 6 dagen 
streng arrest. Op 18 Juli wordt de straf geschorst. Op 25 Juli 
is de reden van schorsing niet meer aanwezig. De twee reste
rende strafdagen worden uitgezeten op 25 en 26 Juli. 
Normaal dient een opgelegde straf zonder onderbreking te wor
den ondergaan. De tenuitvoerlegging wordt echter geschorst: 
a. van rechtswege: op de dagen, dat de gestrafte zich door het 
verbreken van arrest aan de tenuitvoerlegging onttrekt. De 
dagen, waarop de man afwezig is, tellen niet mee als straftijd; 

b. van rechtswege: t.a.v. verlaging en verlaging in klasse, zo
lang nog wordt gewacht op de beslissing op een beklag in 
eerste instantie; 
c. van rechtswege: t.a.v. plaatsing in de tuchtklasse, zolang 
- de gestrafte geen afstand heeft gedaan van het recht van 

beklag in de eerste instantie en de tijd van beklag (vier da
gen) nog niet om is; 
in geval de gestrafte beklag heeft gedaan, de tijd van beklag 
in tweede instantie (2 dagen) nog niet om is; 
in geval de gestrafte de eindbeslissing van het H.M.G. heeft 
ingeroepen, de gestrafte daarvan nog geen kennis draagt; 

d. van rechtswege: teneinde de gestrafte hem een inmiddels 
opgelegde zwaardere straf te doen ondergaan; de zwaarste 
straf wordt namelijk met voorrang ten uitvoer gelegd; 
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e. op la~t van de meerdere, die over een ingediend beklag 
heeft te beslissen, indien deze daartoe termen aanwezig acht; 

f. bij hoge uitzondering in een bijzonder geval; bijv. om een 
ernstig ziek of stervend familielid te bezoeken, of om de ge
strafte voor bijzondere diensten in te schakelen, bijv. in geval 
van brand, watersnood, alarm, oproer. 

De strafoplegger mag in dit geval schorsen. Ook de boven de 
strafoplegger gestelde meerderen mogen in dit geval schorsen, 
maar zij moeten dan eerst de strafoplegger en de gestrafte heb
ben gehoord. 

198. Wijzigen en tenietdoen van een opgelegde krijgstuchtelijke straf 

Zulks kan geschieden : 

a. bij de beslissing op een beklag; 
b. bij onjuist gebruik van de strafbevoegdheid. 

In het algemeen moet de strafoplegger een eenmaal opgelegde 
straf niet meer wijzigen. Als de zaak goed is onderzocht is dat 
ook niet nodig. 
Het kan echter voorkomen, dat de strafoplegger na de straf 
te hebben opgelegd, ter ore komt dat er nieuwe feiten en om
standigheden zijn, die hij eerst niet wist. Had hij ze geweten, 
dan zou de straf anders uitgevallen zijn en misschien was er 
dan helemaal niet gestraft. Het kan bijv. zijn dat de werkelijke 
dader berouw krijgt en zich meldt. Het kan ook zijn, dat de ge
strafte ernstige moeilijkheden had in zijn gezin en deze bij het 
onderzoek niet heeft willen zeggen. In beide gevallen zal de 
straf of worden vernietigd of verlicht. Indien daarentegen blijkt 
dat de gestrafte bij het onderzoek verzachtende omstandigheden 
heeft aangevoerd, die door de strafoplegger als waar zijn aan
genomen, maar achteraf blijkt dat de man gelogen heeft, dan 
zal de straf ook worden herzien, maar: verzwaard. 
Het is mogelijk, dat de meerdere van de strafoplegger bij het 
doorzien van het dagelijks rapport de straf leest, en de afdoe
ning niet juist vindt. Hij onderzoekt dan zelf de zaak geheel 
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opnieuw en straft, zoals hij denkt. Deze straf kan anders uit
vallen dan van de eerste strafoplegger. 
Is er eenmaal beklag ingediend, dan mag de straf niet meer 
worden gewijzigd. Indien bij het onderzoek de verdachte niet 
is gehoord, wordt bij beklag de strafoplegging nietig verklaard. 
Het beklag wordt dan op de normale wijze behandeld. Na be
klag mag de straf bij de beslissing op het beklag niet worden 
verhoogd. Dat kan wel vóór het beklag, hetzij door de straf
oplegger zelf of door zijn meerderen. 

199. Vrijstelling van opgelegde straf. Art. 53 W.K. 

Vrijstelling doet denken aan gratie. Gratie is echter wat anders. 
Gratie wordt door de Koningin verleend voor de uitvoering van 
een straf die door de rechter is opgelegd. Het wil niet zeggen 
dat de rechter niet juist heeft ge'3traft. 
Voor het verkrijgen van gratie moeten er heel bijzondere om
standigheden zijn, waarmee de rechter niet kan en niet mag 
rekenen. Gratie behoort bij het strafrecht thuis. 
Vrijstelling behoort uitsluitend bij het tuchtrecht. Het betekent, 
dat de straf niet behoeft te worden ondergaan. Wel blijft de 
straf op de straflijst staan. Ook kan vrijstelling worden verleend 
voor een gedeelte van de straf. 
De bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling van de uitvoe
ring van de straf komt toe aan commandanten, die volledige 
strafbevoegdheid bezitten. Dus de korpscommandant en hogere 
chefs. Het is echter niet gebruikelijk, dat een Regimentscom
mandant of een andere Commandant met volledige strafbe
voegdheid vrijstelling verleent. Meestal geschiedt zulks op last 
van de hoogste militaire chef. 
Gevallen waarin wel vrijstelling wordt verleend : 

a. ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin; 

b. ter gelegenheid van andere nationale feestdagen; 
c. ter gelegenheid van andere, zeer bijzondere omstandigheden, 
bijv. bijzonder dapper gedrag. 
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HOOFDSTUK XI 

Beklag 

200. Soorten beklag. Artn. 9, 13 en 31 R.K. 

Binnen het bestek van dit leerboek zijn drie soorten van beklag 
van belang, te weten : 
a. beklag over een onbillijke of krenkende behandeling, welke 
men van een meerdere ondervond; 
b. beklag over een ontvangen order of bevel; 
c. beklag over een opgelegde straf. 

201. Beklag over een krenkende of onbillijke behandeling of over 
een ontvangen bevel 

a. Men dient zich te beklagen bij de tot straffen bevoegde 
meerdere van de meerdere, van wie men de bejegening onder
vond of die het bevel gaf. Mocht er eens niet zulk een meer
dere zijn, dan wordt voor de behandeling van zulk een beklag 
door de Minister van Oorlog een autoriteit aangewezen. 
b. Men kan het beklag maar eenmaal doen. Over de beslissing 
op het beklag kan men zich niet nog eens beklagen bij een 
hogere in•3tantie. (Bij beklag over een straf kan dat wel.) 
c. Voor het doen van beklag is geen termijn gesteld. (Bij be
klag over een straf wel.) Natuurlijk zal een na zeer lange tijd 
gedaan beklag van deze soort weinig kans van slagen meer 
hebben, omdat over het algemeen niet is aan te nemen, dat de 
krenking erg groot is geweest of het bevel erg onredelijk, als 
men zijn grieven daarover zo lang onder zich heeft gehouden. 

202. Voorwaarden, waaraan alle drie soorten beklag moeten voldoen 

a. Het beklag mag niet onredelijk zijn, want dan is het in 
strijd met een goede krijgstucht. Het vormt dan een krijgs~uch
tel ijk vergrijp en kan als zodanig worden gestraft. Een beklag 
is onredelijk wanneer het "tegen beter weten in" gedaan wordt. 
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b. Het beklag mag niet oneerbiedig of op ongepaste toon wor
den gedaan. Ook dat is in strijd met de krijgstucht en daarom 
strafbaar. (Art. 30 R.K.) 

203. Enkele algemene regels betreffende het beklag 

a. Meerderen mogen een beklag niet tegenhouden. De meer
dere mag geen pressie uitoefenen op de mindere, om hem van 
zijn beklag af te houden. (Art. 31 R.K.) 
Natuurlijk zal de meerdere, die geheel oprecht en te goeder 
trouw meent, dat een beklag zinloos is, de adspirant-klager 
moeten adviseren toch verstandiger te zijn en niet te klagen. 
Wanneer hij echter desondanks bemerkt, dat de mindere door 
wil zetten, mag hij beslist niet doorgaan met ontraden en moet 
hij de man zijn gang laten gaan. 
Advies over de wijze van inkleding van het beklag en over de 
toon, waarin het beklag word geuit, is geheel op hun plaats. 
b. De militair, die zich over een bevel beklaagt, mag op grond 
daarvan echter niet wachten met de uitvoering van het bevel, 
tot over zijn beklag is beslist. 
Al krijgt men bij beklag over een bevel gelijk, dan bereikt men 
niet alleen dat is uitgemaakt, dat het bevel niet juist was, maar 
ook dat de betrokken meerdere over zijn onredelijk of onbillijk 
bevel wordt onderhouden. Het is te verwachten, dat die meer
dere voortaan bij het geven van bevelen beter zal nadenken, om 
weer geen moeilijkheden te krijgen. 
Ook bij beklag over een krenkende of onbillijke behandeling zal, 
wanneer klager gelijk krijgt, de meerdere, die het beklag be
handelt, maatregelen nemen. Hij is immers de tot straffen be
voegde meerdere van degenen tegen wie geklaagd werd. 
Of die meerdere een aanmerking of een straf krijgt, mag de 
mindere niet merken, dat is in strijd met de krijgstucht. 
Klager moet de zaak in vol vertrouwen aan zijn meerderen ter 
behandeling overlaten. 

204. Beklag over een krijgstuchtelijke straf. Art. 30 R.K. 
Wanneer een militair krijgstuchtelijk is gestraft, kan hij zich 
beklagen bij de meerdere van de strafoplegger over : 
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a. de .straf (de soort en de zwaarte); 
b. de omschrijving van de strafreden; 
c. over straf en strafreden samen. 
Na het ontvangen van het beklag mag de strafoplegger niets 
meer aan straf of strafreden veranderen. 
Vooral bij het opstellen van dit soort beklag is de hulp van de 
meerdere nodig. Die hulp vrage men niet aan de kolonel, maar 
aan de pelotonscommandant of wel aan een oudere beroeps
onderofficier. Zij hebben ervaring. 
Heeft de Compagniescommandant gestraft, dan wordt het be
klag behandeld door diens meerdere, dus door de Bat.cdt. 
Heeft de Bat.cdt. bij het doorzien van het dagelijks rapport de 
behandeling overgenomen en heeft de Bat.cdt. dus zelf gestraft, 
dan wordt het beklag behandeld door de meerdere van de 
Bat.cdt., dat is dus de Regimentscommandant. 
Heeft de Bat.cdt. de behandeling overgenomen, dan wordt de 
door de Comp.cdt. opgelegde straf geheel onleesbaar gemaakt 
en is de Bat.cdt. de strafoplegger in eerste aanleg geworden. De 
gestrafte houdt dan zijn recht van beklag. 

205. Wijze, waarop beklag moet worden gedaan 

De gelegenheid, die de militair heeft om zich te beklagen is 
een recht. Men behoeft dus niet eerst te vragen of het mag, 
want men mag het altijd. 
De militair, die zich wenst te beklagen, kan zich daartoe schrif
telijk wenden tot de tot straffen bevoegde meerdere, van hem 
over wie men wil klagen. 
Bedoeld schriftuur zou kunnen luiden : 

Regiment Jan Willem Friso 

lste Bataljon. 2de Compagnie. 

BEKLAG 

De dienstplichtige soldaat Jansen, Jan, legernummer 31.01.01. 
001 geeft het verlangen te kennen zich te willen beklagen over 
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een hem op 15 Februari 1952 door zijn compagnie-scomman-
dant opgelegde straf van ............................. . 
met als strafreden ................................... . 
Reden: ........................................... . 

Assen, 18 Februari 1952. 
De dpl. soldaat, 
(handtekening) 

(naam in blokletters) 

Is de omschrijving van de reden uitgebreid, dan kan men al zijn 
argumenten op een apart papier zetten en deze toelichting bij 
het bovenvermelde beklag voegen. 
Indienen geschiedt langs de hiërarchieke weg. Het beklag gaat 
dus langs de strafoplegger, die er dus van op de hoogte is, naar 
diens meerdere. 
De strafoplegger moet enkele administratieve aantekeningen op 
het beklag plaatsen, o.a.: 

a. wanneer de straf is aangezegd; 

b. wanneer de gestrafte het verlangen heeft kenbaar gemaakt • 
om zijn beklag te doen; 

c. of er voorlopig arrest is opgelegd, de soort voorlopig arrest 
en of er wijziging in is gebracht; 

d. of hij bij de behandeling van het beklag wenst te worden 
gehoord. 
Hij voegt er tevens een verslag bij van het door hem gehouden 
onderzoek. 
De strafoplegger mag echter het beklag niet onder zich houden, 
maar moet dit onder alle omstandigheden aan de beklagmeer
dere doorzenden. 

206. Termijn voor het indienen van dit beklag 

Voor het indienen van dit beklag heeft men vier dagen lang de 
gelegenheid. 
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Om te voorkomen dat men met een heet hoofd en ondoordacht 
naar de pen zou grijpen en het beklag zou schrijven, dat men 
bij beter nadenken niet zou hebben ingediend of niet in die 
vorm zou hebben gegoten, is er een termijn gesteld voor na
denken. Op de dag van de strafoplegging zelf en ook op de 
daarop volgende dag mag men het beklag nog niet indienen. 
Men kan er dus eerst twee nachtjes over slapen. 
De gestrafte heeft dan al de gelegenheid om advies in te winnen, 
terwijl bovendien inmiddels het dagelijks rapport bij de Bat.cdt. 
is gekomen, waardoor deze de gelegenheid heeft om in te 
grijpen. 
Als op 15 Mei de straf is aangezegd, zijn 15 en 16 Mei de twee 
wachtdagen, dan zijn 17, 18, 19 en 20 Mei de dagen waarop 
het beklag kan worden ingediend, maar 21 Mei en later is de 
gelegenheid voorbij. 
Een te laat ingediend beklag is niet meer voor behandeling 
vatbaar, (niet ontvankelijk). 

207. Behandeling van het beklag 

Klager moet gehoord worden en klager heeft recht op een be
schikking op zijn beklag. 
Evenals voor de strafoplegger de verplichting bestaat om de 
man, die hij straffen wil eer.,t te horen, zo moet ook de meer
dere, die op een bij hem ingediend beklag moet beschikken, 
voor dat hij dit doet, eerst de klager horen. 
De strafoplegger behoeft niet gehoord te worden, maar mag 
wel gehoord worden. 
De beklagmeerdere moet zijn beschikking op het beklag uit
voerig motiveren en schriftelijk nemen. 
De klager krijgt die schriftelijke beschikking. 
In die beschikking komt alles te staan, wat de beklagmeerdere 
denkt over het optreden van de rapportmaker, over de manier 
van strafoplegging door de eerste strafoplegger, enz. 
Uit krijgstuchtelijk oogpunt kan het soms beter zijn, dat de 
klager daar geen kennis van neemt en daarom is bepaald, dat 
aan de klager in dit geval een uittreksel van de beklagbeschik
king wordt uitgereikt. 
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In de beschikking wordt tenslotte gezegd, of het beklag geheel 
gegrond was, gedeeltelijk gegrond of ongegrond. 
Als het beklag onredelijk is of oneerbiedig gesteld, dan kan 
daarvoor een krijgstuchtelijke straf worden opgelegd, ook al 
krijgt men voor wat de eigenlijke zaak betreft, gelijk. 
Wordt het beklag gegrond gevonden, dan wordt de strafopleg
ging nietig verklaard en op de straflijst geheel onleesbaar ge
maakt. 

208. Beklag in twee instantie voor het H.M.G. Art. 30 R.K. 

Hoewel een gestrafte militair door de wet al heel goed is be
deeld door zijn recht zich te mogen beklagen bij de meerdere 
van zijn strafoplegger, laat de wet het hier niet bij. 
Wanneer een beklagmeerdere zijn beschikking op een beklag 
over een straf en/of strafreden heeft gegeven, en de gestrafte is 
het met deze beschikking nog niet eens, dan kan hij langs de 
hiërarchieke weg een beroep doen op het Hoog Militair Ge
rechtshof. 
Men bedenke goed, dat dit beklag in tweede instantie niet geldt 
voor het beklag over een krenkende of onbillijke behandeling 
en het beklag over een onredelijk bevel, maar uitsluitend voor 
het beklag over een straf (strafreden). 

209. Termijn voor beklag bij het H.M.G. 

Voor het indienen van het beklag bij of anders gezegd, voor het 
doen van een beroep op het H.M.G. heeft de klager een termijn 
van slechts twee dagen, te rekenen vanaf de dag, waarop hij 
kennis heeft genomen van de beschikking van de beklagmeer
dere op zijn beklag. 
Wanneer dus de klager op 25 Mei in het bezit is gekomen van 
de beschikking op zijn beklag, dan heeft hij op 26 en 27 Mei 
de gelegenheid om in beroep te gaan bij het H.M.G. 
Dat wil zeggen, dat zijn beklag uiterlijk op de 27ste Mei bij zijn 
Regiments- of Korpscommandant moet zijn ingediend. 
Het indienen gaat weer langs de hiërarchieke weg en natuurlijk 
ook weer schriftelijk. Een te laat ingediend beklag is niet ont
vankelijk. 
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Iets over de krijgsraad en het Hoog Militair Gerechtshof. 

!10. De strafrechter 

In hoofdstuk I werd gesproken over de strafrechter, zulks in 
tegenstelling tot de tuchtrechter, die in de W.K. wordt ge
noemd "de tot straffen bevoegde meerdere". 
Ook werd in dat hoofdstuk gewezen op het algemene strafrecht, 
dat zowel voor militairen als voor burgers geldt en op het 
daarnaast bestaande aparte militaire strafrecht. 
Tevens werd er in dat hoofdstuk op gewezen, dat een militair, 
wanneer bij een strafbaar feit pleegt, of het nu een feit uit het 
militaire dan wel uit het algemene strafrecht is, voor de straf
rechter kan moeten verschijnen. 
Bij sommige feiten zal dat altijd moeten, maar bij de in hoofd
stuk VI besproken oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen zal 
dat moeten, als de Verwijzingsofficier beslist, dat het feit niet 
zodanig licht is, dat het voor de gunstige uitzondering van 
krijgstuchtelijke behandeling in aanmerking zou kunnen komen. 
Nu werd zo juist en ook reeds eerder de term "de strafrechter" 
gebruikt. Dit is een algemeen spraakgebruik, maar met deze 
term wordt bedoeld, de groep van personen, die rechtspreekt, 
of - anders gezegd - de groep van personen die te samen het 
rechtscollege, de rechtbank, de krijgsraad of het Hoog Militair 
Gerechtshof vormen. 

De krijgsraad 

De krijgsraad is het rechtscollege, dat rechtspreekt uitsluitend 
in militaire strafzaken, dus over militairen, die een strafbaar 
feit hebben begaan. 
Wanneer een militair, een strafbaar feit heeft gepleegd, dat door 
een strafrechter moet worden behandeld en berecht, dan is deze 
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strafrechter voor hem altijd de krijgsraad, geheel onverschillig 
of dit feit een algemeen (burgerlijk) strafbaar feit is, dan wel 
een militair strafbaar feit. 

212. Civiele zaken van de militair voor de burgerrechter 

Moet de rechter uitspraak doen in een geschil tussen twee per
sonen - dus als het geen strafzaak is - dan komt ook de 

v militair voor de burgerrechter. Bijv. een huurkwestie, een erfe
nisgeschil, een echtscheidingszaak of een proces tot betaling 
van een of andere geldschuld. 
Dat zijn geen rechtzaken, waarin door de behandelende rechter 
straffen worden uitgesproken, maar waarin de rechter, de bur
gerrechter, zoals hij heet, tussen twee partijen, die allebei 
menen en beweren in hun recht te staan, beslist en uitmaakt, 
wie van beiden ongelijk en wie gelijk heeft. 
Wanneer beide partijen . nu beweren in hun recht te staan en 
elk voor zich van geen wijken willen weten, zal tenslotte de 
rechter de knoop moeten doorhakken en in een vonnis moeten 
beslissen wie gelijk heeft. 

213. KRIJGSRAAD TE VELDE 

In normale tijden heet de krijgsraad zonder meer "krijgsraad". 
In tijd van oorlog (dit ruim te nemen, dus ook bij buitenge
wone omstandigheden, mobilisatie) kunnen bovendien "krijgs
raden te velde" worden opgericht. 
Een krijgsraad te velde bestaat uit in totaal 3 officieren, n.l. 
een president en twee leden. 
Deze drie personen zijn het, die de eigenlijke krijgsraad vormen, 
aan wie het eigenlijke rechtspreken, het oordeel vellen is op
gedragen. 
De andere functionarissen, zoals de auditeur-militair, de secre
taris, enz. doen daaraan niet mee. Zij verrichten de hulpwerk
zaamheden. 
Nu moet bij de hier gekozen term "hulpwerkzaamheden" niet 
gedacht worden aan werk van minder belang, want de zo ter-
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loops reeds meer genoemde auditeur-militair, b.v. is de autori
teit, die bij de krijgsraad optreedt als de "openbare aanklager", 
die aan de krijgsraad mededeelt, voor welk strafbaar feit hij 
meent, dat de beklaagde door de krijgsraad zal moeten worden 
veroordeeld. 
De verschillende taken, die bij een krijgsraad worden vervuld 
zullen aan de hand van een voorbeeld worden toegelicht. 
Het geval: Jansen, de oppasser-rustkamer, is bevriend met de 
twee bijkoks de dpln. Raars en Kopers. Kameraadschap is uit
stekend en vriendschap is ook allerminst verboden, maar bij 
bovengenoemde heden was de vriendschap oorzaak geworden 
van allerlei lelijke dingen. 
Jansen had zijn beide vrienden, zonder medeweten van de 
fourier al eens wat meer nieuwe kleding gegeven, dan zij moch
ten hebben. Dat was verkeerd. Men ging nog verder. 
Op zeker moment had Jansen ergens dringend geld voor nodig, 
dus zocht hij naar iets, waar hij geld voor zou kunnen maken. 
Daarbij gingen zijn gedachten naar de levensmiddelenvoorraad 
in de keuken. Hij kwam met zijn plan bij zijn beide vriendjes, 
Raars en Kopers, die aan het verzoek om wat boter, vlees en 
koffie aan hem te geven, geen weerstand durfden te bieden, 
in verband met de hulp, die zij op hun beurt al een paar maal 
van Jansen hadden ondervonden. Een plan werd beraamd. 
Raars zou bij het schoonmaken van de opslagruimte, waarbij 
natuurlijk alles verplaatst zou moeten worden, van dit en van 
dat wat laten liggen. Kopers zou het achtergeblevene kort daar
na vinden en het gevondene dan "ergens anders" neerleggen, 
waar het niet meer zo gemakkelijk door iedereen te vinden zou 
zijn. Alleen Jansen zou het dan plotseling wel weer vinden en 
dan er mee verdwijnen. 
Alles verliep volgens afspraak. Na korte tijd ontvangen Raars 
en Kopers van Jansen voor hun medewerking ieder een gulden. 
De zaak lekte echter uit. Weldra gingen burgerpolitie en mare
chaussee aan het speuren en al heel spoedig waren ze in staat 
een keurig proces-verbaal bij de Korpscommandant van boven
genoemd drietal in te leveren, waarin reeds een vrij volledig 
verhaal van de gepleegde feiten kon worden gegeven. 
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Via de korpscommandant komt het proces-verbaal met een 
staat bevattende diverse gegevens over het feit en de verdachte, 
,,Justitiële Verklaring" genoemd, bij de Auditeur-Militair. 
De Auditeur-Militair adviseert omtrent al of niet naar de krijgs
raad te verwijzen aan de verwijzingsofficier. 

214. De VERWIJZINGSOFFICIER 

De verwijzingsofficier is de autoriteit, die namens de Comman
derend-Generaal (dat is thans de Chef van de Generale Staf) 
uitmaakt of een zaak naar de krijgsraad moet worden verwezen. 
Ook bij de behandeling van oneigenlijke-krijgstuchtelijke ver
grijpen beslist de verwijzingsofficier, of de zaak naar de krijgs
raad wordt verwezen. Hij is de "bepaalde autoriteit", die be
doeld wordt in het laatste gedeelte van punt 128. 
De verwijzingsofficier krijgt advies van de Auditeur-Militair. 
Het is echter niet meer dan een advies, want de verwijzings
officier is niet verplicht dat advies op te volgen. 
De beslissing over het al dan niet behandeld worden door de 
krijgsraad berust dus niet bij de militaire justitie, maar bij de 
hoogste militaire meerdere, dus de hoogste voor de tucht in h:: t 
leger verantwoordelijke autoriteit. 
Indien reeds een krijgstuchtelijke straf voor het gepleegde feit 
is opgelegd, wordt achter de strafreden vermeld: ,,Auditeur
Militair gehoord", indien de verwijzingsofficier ermee instemt. 
Vermoedelijk zal deze term worden veranderd in: ,,Comman
derend-Generaal accoord", alsmede datum en nummer van het 
bericht betreffende al of niet verwijzing naar de krijgsraad. Bij 
overtredingen (dus niet bij misdrijven) is het mogelijk door het 
aangaan van een schikking (soort boete) de verwijzing af te 
kopen. 

215. De auditeur-militair 

Wanneer de Verwijzingsofficier heeft uitgemaakt, dat de zaak 
naar de krijgsraad wordt verwezen, geeft hij een Verwijzings
beschikking af aan de auditeur-militair. 
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Deze gaat nu na of de zaak wel aan alle vereisten voldoet om 
door de krijgsraad in behandeling te worden genomen en of de 
plaats gehad hebbende onderzoeken en verhoren wel voldoende 
materiaal hebben opgeleverd om de krijgsraad in staat te stellen 
tot een eventuele veroordeling te komen. 
Dit laatste gaat maar niet zo heel eenvoudig. 
Dat Jansen, Raars en Kopers iets heel slechts gedaan hebben, 
zal iedereen beamen, ook iedere leek. Maar als men aan een 
leek zou vragen, wat ze dan precies gedaan hebben, dan zal men 
verschillende antwoorden te horen krijgen. De een zal zeggen 
"Ze hebben samen gestolen", een ander "Het is oplichting van 
de Staat", weer een derde zal zeggen "Jansen is de ergste, want 
die is met de zaak begonnen en de andere zijn er min of meer 
ingevlogen, althans verleid", enz. 
Maar omdat de strafwetten al deze dingen zo ragfijn onder
scheiden, moet de krijgsraad ook heel precies weten, wat Jansen 
nu precies gedaan heeft en wat nu, heel nauwkeurig bepaald, 
het aandeel van Raars en wat dat van Kopers in de affaire is 
geweest. 
Dit behoefde allemaal nog niet zo precies uitgezocht te worden 
voor de Verwijzingsofficier, want deze behoefde de zaak maar 
in grove trekken voor zich te hebben, maar nu de zaak naar de 
krijgsraad is verwezen en daar behandeld moet worden, moeten 
de fijne puntjes naar voren gehaald worden. 
De Auditeur-Militair, die straks op de terechtzitting van de 
krijgsraad de zaak daar ter tafel moet brengen en van de krijgs
raad eisen, vorderen, dat betrokkenen door de Raad veroor
deeld zullen worden, weet dit ook allemaal en daarom bekijkt 
hij de zaak, die hij van de verwijzingsofficier heeft terugontvan
gen, heel minutieus, en wanneer hij meent, dat de fijne puntjes 
nog te weinig duidelijk zijn, stuurt hij die zaak voor de fijnere 
afwerking naar een speciaal daarvoor bij de wet aangewezen en 
met zulk werk belaste functionaris, de Officier-Commissaris. 

DE OFFICIER-COMMISSARIS 

De officier-commissaris is de functionaris, die door het doen 
van minutieuse onderzoekingen en het houden van verhoren 
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alle feiten en omstandigheden aan het licht moet brengen, die 
nodig zijn en als bewezen vast moeten staan om tot veroordeling 
van de daders te kunnen komen volgens de zo heel nauwkeurige 
eisen, die de strafwetbepalingen nu eenmaal stellen. 
De officier-commissaris ziet men nimmer op de zitting van de 
krijgsraad. Hij mag aan deze terechtzitting niet meewerken. Hij 
werkt alleen vooraf. Hij houdt zich bezig met het zogenaamde 
gerechtelijke vooronderzaek. Hij onderzoekt waar hij wil en wat 
hij wil. Hij verhoort ook wie hij wil, daders getuigen, en ook 
deskundigen, zoals doktoren, psychiaters, schriftkundigen, tech
nici, enz. Hij hoort behalve beklaagde, allen onder ede. 

217. DE SECRETARIS VAN DE OFFICIER-COMMISSARIS 

De verklaringen van al deze mensen laat hij door zijn secretaris 
op schrift stellen en daarna door de verhoorde personen onder
tekenen en ook laat hij die personen hun verklaringen daarna 
nog onder ede bevestigen. 
De beklaagden worden niet onder ede gehoord. 
Ook de officier-commissaris en zijn secretaris ondertekenen de 
afgelegde verklaringen, waardoor zo'n verklaring de betekenis 
krijgt van een ter terechtzitting van de krijgsraad afgelegde 
verklaring. 
Op de zitting zijn deze verklaringen zo maar te gebruiken als 
bewijsmiddel tegen de beklaagde, zonder dat die getuigen of 
deskundigen zelf nog in persoon voor de krijgsraad behoeven 
te verschijnen. 

218. IS DE O.C. EEN GEVAARLIJK MAN VOOR DE BE
KLAAGDE? 

Neen, helemaal niet. Want evenzeer als hij de bezwarende fei
ten en omstandigheden moet onderzoeken en vastleggen, moet 
hij ook terdege de ontlastende, de schuldverlichtende of schuld
opheffende feiten en omstandigheden onderzoeken en deze ook 
in het door hem ondertekende proces-verbaal vermelden en 
dus rechtens hun volle betekenis en gewicht doen toekomen. 
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Bovendien werkt hij niet buiten medeweten van de beklaagde 
en achter diens rug; neen, alle verklaringen, door wie ook voor 
hem afgelegd, is hij wettelijk verplicht ook met de beklaagde te 
bespreken en hij moet evenzeer de beklaagde de gelegenheid 
geven zijn tegenwerpingen en bezwaren daartegen in te brengen 
en deze tegenwerpingen en bezwaren moet hij ook weer in een 
door hem zelf en zijn secretaris ondertekende verklaring ver
melden en bij de stukken voegen. 
Doorgaans is dit laatstbedoelde onderhoud met de beklaagde 
ook de laatste acte van zijn vooronderzoek. 
Daarna stuurt hij de zaak terug naar de Auditeur-Militair, die 
nu vervolgens aan de krijgsraad verzoekt een dag te willen be
palen waarop de zaak op de terechtzitting zal worden behan
deld. 
Als deze datum is vastgesteld, krijgt de beklaagde daarvan be
richt en tegelijk daarmede de oproeping om ook op deze 
terechtzitting te verschijnen. 

219. DE DAGVAARDING 

De oproeping om op een bepaalde dag voor de krijgsraad te 
verschijnen, wordt de dagvaarding genoemd. Zij bevat tevens 
een heel secure omschrijving van het (de) feit(en), dat (die) 
aan beklaagde te laste gelegd wordt (worden), telastelegging 
genoemd. 

220. WAARHEID SPREKEN 

De beklaagden worden niet onder ede gehoord zagen wij reeds 
in punt 217. Als beklaagde kan men dus ongestraft onwaar
heid spreken, al zal dit later op de krijg-sraadzitting geen beste 
indruk maken. 
Waar een rechter zich echter nimmer boos over mag maken is, 
dat de beklaagde op alle vragen weigert een antwoord te geven, 
want dat recht heeft hij zeer nadrukkelijk, ook wanneer hij 
gehoord wordt door de officier-commissaris. 
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Degenen, die hem beklagen en berechten moeten zelf bewijzen, 
dat de beklaagde schuldig is, getuigen en deskundigen worden 
wel onder ede gehoord. Zij zijn verplicht de waarheid te zeggen. 

221. DE TERECHTZITTING 
Als Jansen, Raars en Kopers voor de krijgsraad komen zien zij 
de volgende personen aan de met een groen kleed gedekte tafel 
zitten: de president, twee leden van de krijgsraad, de auditeur
militair en de secretaris van de krijgsraad. 
Tegenover de president is de plaats voor de beklaagden en 
recht'S van hem de verdediger. 

Lid President Lid 
X X X 

····· ····· ·· ···· ·· ······························--········ ····················· ············ 

Aud. !x 
Mid. i 

222. DE PRESIDENT 

Beklaagde 
X 

x Secre
taris 

Verdediger 
X 

De leider van de zitting, de voorzitter, heet de president. Hij 
opent de zitting en leidt het onderzoek. Hij bepaalt de orde van 
behandeling. 
In vredestijd moet de president een rechtsgeleerde zijn, maar in 
tijd van oorlog, bij een leger te velde, behoeft dit niet. Het kan 
in de praktijk ook niet altijd. 
In tijd van vrede is de president een burger. Bij de krijgsraad te 
velde moet de president hoofdofficier zijn. 

223. DE LEDEN VAN DE KRIJGSRAAD 
Als leden van de krijgsraad, die tesamen met de president 
rechtspreken, treden officieren van diverse legeronderdelen op. 
Zij behoeven geen rechtsgeleerden te zijn. 
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Troepenofficieren zijn dat in de regel ook niet. Zij zitten er 
echter omdat zij precies weten hoe het bij de troep toegaat. Zij 
weten en kennen de moeilijkheden, die de soldaat bij zijn werk 
ondervindt en kunnen daarom beter de handelingen van de 
beklaagde begrijpen, omdat zij de omstandigheden, waaronder 
gewerkt moet worden zelf hebben meegemaakt. 
De leden behoeven op de zitting geen stommetje te spelen, 
maar mogen ook zelf aan de beklaagde en getuigen, zo die er 
zijn, vragen stellen en zodoende punten aan de orde stellen, die 
zij zelf van belang achten. 
Wanneer na afloop van de zitting de president en de leden zich 
in de raadkamer beraden over de op te leggen straf, weegt de 
stem van ieder lid even zwaar als dat van de president. 

224. DE PROVOOST-GEWELDIGE 

Als assistent van de president, voor wat betreft de handhaving 
van de orde in de rechtszaal treedt op een marechaussee, 
meestal niet hoger in rang dan wachtmeester, provoost-gewel
dige genaamd. 
Hij wijst vóór de zitting de geleidelijk binnendruppelende be
klaagden en getuigen de wachtkamer; zorgt, wanneer een be
klaagde aan de beurt is om voor de groene tafel te verschijnen, 
dat deze daar komt en waarschuwt zonodig de verdediger .• m 
de man. 
Hij zorgt er ook voor dat het publiek, dat in de zaal aanwezig 
is om uit belangstelling of uit nieuwsgierigheid de behandeling 
van een zaak of alle zaken mee te maken, zich volkomen stil en 
rustig houdt. 
Ook zorgt de provoost-geweldige er voor, dat indien de krijgs
raad besluit tot onmiddellijke inhechtenisneming van beklaagde, 
zulks wordt uitgevoerd. 

225. Opening van de zitting 

Nadat de beklaagde door de provoost-geweldige voor de krijgs
raad is gebracht, vraagt de president hem naar zijn naam, voor
namen, legernummer, onderdeel, huisadres, eventueel het bur
gerberoep. 
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Op deze vragen is hij verplicht naar waarheid te antwoorden. 
Op alle andere vragen behoeft hij niet te antwoorden. 
Daarna geeft de president het woord aan de Auditeur-Militair, 
die nu de zogenaamde telastelegging voorleest, d.w.z. dat ge
deelte van de dagvaarding (de oproeping voor de rechtzitting), 
waarin staat omschreven, welke strafbare feiten, of welk ,straf
baar feit, de beklaagde worden aangewreven. 
De Auditeur-Militair staat als hij spreekt, de president en de 
leden van de krijgsraad blijven bij het spreken zitten. 
Met deze telastelegging richt de A.M. zich dus op de rec~t
zitting officieel voor het eerst tot de krijgsraad; zij bevat het 
verwijt dat de A.M. de beklaagde doet ten overntaan van de 
rechter. 
Hierna gaat de A.M. weer zitten en neemt de president het 
woord, waarbij hij zich richt tot de beklaagde, om het een en 
ander nu met hem te bespreken, speciaal of de beklaagde het 
hem te laste gelegde feit bekent of ontkent. 
Ook de leden kunnen vragen stellen. 
Hierna komen soms nog één of meer getuigen c.q. deskundigen 
voor, die door de president, de leden, de A.M., de beklaagde 
zelf en/of diens verdediger kunnen worden ondervraagd. 
Als dit tenslotte wordt beëindigd, omdat iedereen nu meent, dat 
alles wat van belang kan zijn, wel aan de orde i,s geweest, krijgt 
de A.M. nogmaals van de president het woord. 

226. BEKLAAGDE 

Een belangrijke figuur bij het proces voor de krijgsraad is de 
beklaagde. Juist voor hem komt de krijgsraad bijeen. 
Vóór de verwijzing wordt hij "verdachte" genoemd, omdat hij 
verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit. 
Of hij dat feit wel gepleegd heeft staat nog niet vast. 
Indien het rapport of proces-verbaal door de verwijzingsoffi
cier en de auditeur-militair is bestudeerd en zij zijn van oordeel 
dat het zo goed als zeker vaststoot, dat de verdachte een be
paald strafbaar feit heeft gepleegd, dan wordt de zaak naar de 
krijgsraad verwezen, omdat hij nu beklaagd wordt een bepaald 
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feit te hebben gepleegd. Na de verwijzing heet hij dan ook de 
,,beklaagde". 
Beklaagde is nu nog maar niet aan willekeur overgeleverd. 
Allerlei waarborgen daartegen omringen hem n.l.: 

a. Hij kan maar niet zonder meer in de gevangenis worden 
gestopt, eerst moet hij door een rechterlijk vonnis daartoe zijn 
veroordeeld. 

b. In de strafwetten is precies om,schreven, wat nu eigenlijk 
niet mag. Alleen voor het plegen van die feiten kan hij ver
oordeeld worden. 

c. De officier-commissaris moet alle verklaringen van de ge
tuigen en deskundigen aan hem mede delen. 

d. De officier-commissaris moet ook de verlichtende om
standigheden onderzoeken en laten uitkomen. 

e. Beklaagde heeft recht op een verdediger, die hij zelf mag 
kiezen. 

f. Indien hij geen advocaat kan betalen krijgt hij gratis een 
verdediger toegevoegd. 

g. Beklaagde staat niet onder ede. Zowel bij het onderzoek 
voor de officier-commissaris als op de zitting behoeft hij 
slechts zijn naam, adres, legernummer, en dergelijke op te 
geven. Verder mag hij zwijgen. De anderen moeten maar zien, 
dat zij het bewijs leveren. Hij behoeft daar niet aan mede te 
werken. 

h. Eerst moet de Auditeur-Militair zijn kaarten op tafel leg
gen, en zeggen waarvan hij beklaagde beschuldigt en zijn eis 
uitspreken, daarna heeft de beklaagde of zijn verdediger het 
woord. De Auditeur-Millitair mag zijn eis dan niet meer ver
anderen, ook niet zijn telastelegging. 

i. Beklaagde heeft op de zitting het laatste woord. 

j. Beklaagde heeft het recht van hoger beroep. 

k. Hij heeft 10 dagen de tijd om in hoger beroep te gaan en 
de Auditeur-Militair maar 8 dagen. Gaat de Auditeur-Militair 
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niet in hoger beroep, dan mag het H.M.G. hem geen hogere 
'Straf opleggen dan de krijgsraad deed. 
l. Beklaagde krijgt zijn dagvaarding minstens 1 O óagen vóór 
de zitting, zodat hij alle gelegenheid heeft met zijn verdediger 
zijn zaak te bespreken. 
Zo zouden er nog meer punten zijn op te noemen, maar ge
noemde punten geven reeds voldoende aan, dat de beklaagde 
maar niet aan de willekeur van de rechters is overgeleverd. 

227. Conclusie van eis 

De A.M. is soms kort en weidt ook nog wel eens uit, maar 
komt aan het slot van zijn betoog op de meerdere of mindere 
schuld van de beklaagde en zegt dan welke straf hij meent, dat 
de krijgsraad moet opleggen. Dat is de "eis" van de A.M. 
Een enkele maal komt het voor dat de A.M. tot de conclusie 
komt dat hij vrijspraak moet vragen. 
Er komen natuurlijk geen zaken op de zitting, waarvan de 
A.M. van tevoren al weet dat hij vrijspraak zal vragen. 

228. De verdediger 

Na de strafeis van de A.M. richt de president zich weer tot de 
beklaagde en deelt hem mede, dat hij zich nu vrijuit mag ver
dedigen of deze verdediging mag overlaten aan zijn raadsman. 
Wat er nu ook nog allemaal wordt verteld, de A.M. mag na het 
uitspreken van zijn "conclusie van eis" niets meer aan de 
telastelegging veranderen. Zijn eis 'Staat vast en kan niet meer 
veranderd worden. 
De verdediger, ook wel raadsman genoemd is vaak een jurist, 
maar ook ieder officier mag als verdediger optreden. Het wordt 
altijd zeer op prijs gesteld als een officier van het onderdeel 
de verdediging van beklaagde op zich neemt. De eigen offi
cieren kennen de man en alle omstandigheden, zoals die zich 
bij het onderdeel voordoen, het beste. 
Meestal ligt de zaak juridi'Sch wel vast en is de verdediging 
door een officier te verkiezen. Is de zaak juridisch aanvecht-
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baar of ingewikkeld, dan is het beter een advocaat te nemen, 
omdat dan de militaire omstandigheden wellicht minder be
langrijk zijn. 
In de practijk wordt ook wel eens toegestaan dat men zowel 
een raadsman (advocaat) heeft als een officier. De eerste voor 
de juridische kant van de zaak, de tweede voor de specifieke 
omstandigheden bij het onderdeel van beklaagde. 
De burger-advoca11t, geen reserve-officier zijnde, weet meestal 
onvoldoende van de militaire verhoudingen en bijv. kent hij 
ook niet de angstgevoelens die optreden ·, de hitte van het 
gevecht of kort voor het gevecht. 
Wenst men zelf geen advocaat te nemen, vanwege de kosten, 
dan krijgt men, mits vier dagen vóór de zitting aangevraagd, 
gratis van de krijgsraad een advocaat toegevoegd. De toege
voegde advocaten zijn meestal reserve-officieren van de Mili
tair Juridische Dienst. 
Na het pleidooi van de advocaat volgt nog wel eens een korte 
discu'Ssie tussen de A.M. en de advocaat. 
Tenslotte krijgt de beklaagde, als laatste, het woord om nog te 
kunnen zeggen; wat hij van belang acht. 
Als regel is de zitting openbaar. Ieder kan komen luisteren, 
maar mag zich niet met de zaak bemoeien. Wie zulks wel doet 
kan door de provoost-geweldige, op last van de president uit 
de rechtzaal verwijderd worden. 
Bij uitzondering, bijv. zedendelicten, heeft de behandeling wel 
eens plaats met gesloten deuren, d.w.z. dat er geen publiek 
wordt toegelaten. 

229. DE BEHANDELING IN RAADKAMER 

Nadat beklaagde het laatste woord heeft gehad komt een phase 
in de behandeling, die niet openbaar is, maar geheim. 
Wanneer de beklaagde niets meer te zeggen heeft sluit de presi
dent het onderzoek en trekt hij zich met de leden terug in wat 
genoemd wordt "de raadkamer", om te beraadslagen over de 
zaak. Het drietal rechters gaat nu samen oordelen over de 
vraag, wie van beide gelijk heeft, de A.M., die bestraffing ge-
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eist heeft, dan wel de verdediger (of beklaagde), die vrijspraak 
bepleit heeft. Tevens stellen zij vast aan welk feit beklaagde 
zich heeft schuldig gemaakt. 
En mocht daarbij tot "schuldig" worden geconcludeerd en be
slist, dan komt als tweede punt de soort en de hoeveelheid straf 
aan de orde. Moet dit nu ook werkelijk zoveel zijn als de A.M. 
heeft geëist, dan wel moet rekening gehouden worden met de 
door de verdediger aangevoerde verzachtende omstandigheden, 
dus moet de straf lager worden gesteld ? 
Wanneer tenslotte is uitgemaakt wat de eindbeslissing zal zijn, 
treedt de krijgsraad weer terug in de openbaarheid, d.w.z. mag 
de A.M. en mogen beklaagde, verdediger en publiek weer 
binnen komen. De zitting wordt weer geopend en de gevallen 
beslissing wordt bekend gemaakt, het vonnis wordt uitge
sproken. 
En daarmee is dan voorlopig de zaak afgedaan. 

230. DE SECRETARIS VAN DE KRIJGSRAAD 

De secretaris is de zwijgende, althans vrijwel zwijgende, be
scheiden figuur aan de groene tafel. Hij is het, die van tevoren 
alle benodigde stukken heeft gecontroleerd en in orde gemaakt, 
die gezorgd heeft dat alle benodigde formulieren ter tafel van 
de krijgsraad aanwezig zijn en die ter zitting nauwkeurig alles 
noteert wat gedaan en gezegd wordt. 

231. HET HOOG MILITAIR GERECHTSHOF 

Zodra de president het vonnis heeft uitgesproken, voegt hij 
daar direct al aan toe, dat de beklaagde 10 dagen de tijd heeft, 
om van dit vonnis in hoger beroep, in appèl, te gaan, zo hij het 
er niet mee eens is. 
De auditeur-militair heeft een termijn van acht dagen. 
De straf wordt binnen die 10 dagen niet ten uitvoer gelegd, 
tenzij de beklaagde mededeelt, dat hij afstand doet van het 
recht van hoger beroep. 
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Beklaagde heeft het recht in hoger beroep te gaan bij een hoger 
militair rechtscollege. Deze hogere militaire rechter is het 
Hoog Militair Gerechtshof, dat zetelt te 's-Gravenhage. 
Voor dit "in hoger beroep gaan" zijn geen moeilijke, ingewik
kelde handelingen of formaliteiten nodig. 
De beklaagde gaat naar de secretaris van de krijgsraad en ver
klaart daar, dat hij in hoger beroep wil gaan. Hij behoeft dan 
alleen maar een verklaring te ondertekenen en de rest wordt 
voor hem gedaan. Verklaart hij, vóór die 10 dagen om zijn, dat 
hij afziet van hoger beroep, dan kan de straf direct daarna 
worden uitgevoerd. 
Gaat hij wel in hoger beroep, dan krijgt hij ook vanzelf op 
zekere dag de oproeping thuis om op een bepaalde dag ter 
terechtzitting van het Hof te verschijnen voor de hernieuwde 
behandeling. 
Deze behandeling vindt vrijwel op dezelfde wijze plaats als die 
voor de krijgsraad en vereist geen nadere bespreking. 
De openbare aanklager bij het H.M.G. heet niet "Auditeur
Militair, maar "Advocaat-Fiscaal voor de zee- en landmacht". 
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AANHANGSEL I 

Enige strafbare feiten uit het militair strafrecht 

Het laatste gedeelte van dit boekje wordt met de naam "Aan
hangsel" aangeduid, omdat het daarin besprokene stellig niet 
als repetitie- of examenstof mag worden aangemerkt en bij de 
opleiding slechts voor bespreking aan de beurt kan komen, als 
daar nog tijd voor over is. 
Niet omdat het niet belangrijk is te weten, aan welke militaire 
misdrijven men zich zou kunnen schuldig maken, maar omdat 
nu eenmaal de stof, die het meest noodzakelijk gekend moet 
worden, voor moet gaan. Aangezien militairen vaak wegens 
volslagen onkunde zware straffen krijgen, waarvoor zij ge
spaard hadden kunnen blijven, als zij de ernst van hun daden 
kenden, is kennis ervan zeer gewenst. 

232. BENADELING VAN DE BELANGEN VAN DE STAAT 

Wat men doet ten voordele of in het belang van de vijand of 
in ieder geval ten nadele van de Staat, is strafbaar. 
Onder bepaalde omstandigheden kan levenslange gevangenis
straf, zelfs de doodstraf opgelegd worden. 
Hieronder kan bijv. al vallen het bekend maken van dingen, 
die de landsverdediging betreffen, dus het praten over militaire 
aangelegenheden, ook al lijken deze soms heel onbelangrijk. 
Natuurlijk valt hier onder de spionnage, d.w.z. het opzettelijk 
inlichtingen inwinnen om die aan een niet bevriende mogend
heid in handen te spelen. 

233. ONGEOORLOOFDE AFWEZIGHEID 

De strafmaat loopt van zes maanden, voor heel lichte gevallen 
bijv. ongeoorloofde afwezigheid uit onachtzaamheid, (zij is dan 
aan zijn schuld te wijten) tot levenslang en doodstraf toe, voor 
heel zware gevallen onder zeer verzwarende omstandigheden. 
Verzwarende omstandigheden zijn bijv. als de afwezigheid 
plaats vindt in tijd van oorlog, of tegelijk met anderen, of terwijl 
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de pleger is dienstdoende, of zich tevens naar het buitenland 
verwijdert, dan wel naar de vijand overloopt of zelfs bij de 
vijand in krijgsdienst treedt. 
Men bedenke wel dat als men te vroeg met verlof vertrekt, de 
ongeoorloofde afwezigheid voortduurt tijdens het verlof, dat 
reeds toegestaan was. 
Zich verwijderen met de bedoeling zich voorgoed aan zijn 
dienstverplichtingen te onttrekken, heet desertie. Los daarvan 
wordt ongeoorloofde afwezigheid in tijd van vrede van langer 
dan 30 dagen en in tijd van oorlog van langer dan vier dagen, 
eveneens als desertie beschouwd. Zo is het ook met opzettelijke 
ongeoorloofde afwezigheid en daardoor een bevolen reis naar 
of van een plaats buiten Nederland missen. 

234. ZICH ONTTREKKEN AAN DIENSTVERPLICHTINGEN 

Men kan zich door allerlei oneerlijkheid onttrekken aan de 
vervulling van zijn dienstverplichtingen, hetzij tijdelijk of voor
goed. De straf gaat tot levenslang en doodstraf. 
Op het zich ongeschikt maken voor de dienst staan dezelfde 
straf maxima. 
Het vervalsen van een verlofpas of het gebruiken van een 
verlofpas, die vervalst is, wordt gestraft met maximum twee 
jaar gevangenisstraf. 
Het gebruiken van de verlofpas, reispas, vervoerbewijs, enz. die 
voor een ander uitgeschreven en bestemd is, ook al is het 
papier op zichzelf geheel in orde, wordt gestraft met maximum 
anderhalf jaar gevangenisstraf. 

235. BELEDIGEN VAN MEERDEREN 

Verschillende vormen van beledigingen worden in het gewone 
strafrecht doorgaans alleen vervolgd, wanneer er een klacht bij 
de politie wordt ingediend. 
In het militaire strafrecht is belediging, bedreiging, beschim
ping, bespotting van een meerdere ambtshalve vervolgbaar. 
Strafmaximum is twee jaar. Zie ook punt 26. 
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236. VECHTEN MET EEN MEERDERE 

Op het uitdagen van een meerdere tot een duel, een tweege
vecht, staat vijf jaar. Het duel is in Nederland verboden. Ook 
het overbrengen en het aannemen van de uitdaging is strafbaar. 
Een vuistgevecht is geen duel, geen "tweegevecht" in de zin 
van de Wet. Het slaan van een meerdere is feitelijke insubordi
natie. Zie punt 239. 

237. OPZETTELIJKE ONGEHOORZAAMHEID 

Het W.v.M.S. stelt drie soorten van opzettelijke ongehoorzaam
heid strafbaar, n.l. : 
a. het weigeren te gehoorzamen aan enig dienstbevel; 
b. het opzettelijk nalaten te gehoorzamen aan enig dienst
bevel; 
c. het eigendunkelijk overschrijden van enig dienstbevel. 
Met "overschrijden" wordt bedoeld, op eigen houtje meer doen, 
dan is bevolen. 
Indien er bezwarende omstandigheden bij komen staat er op 
de opzettelijke ongehoorzaamheid zelfs levenslang en doodstraf. 
Verzwarende omstandigheden zijn o.a.: 
a. blijven weigeren, na uitdrukkelijk op de strafbaarhf:id te 
zijn gewezen ; 
b. weigeren, terwijl een ander of meer anderen eveneens on
gehoorzaam zijn, al dan niet in afspraak met elkaar ; 
c. ongehoorzaamheid, dienstweigering, tijdens een gevecht 
met de vijand ; 
d. twee of meer malen opzettelijke ongehoorzaamheid plegen 
binnen vijf jaar. 
Voorbeeld van eigendunkelijk overschrijden van een dienst
bevel, dat niet strafbaar is (gezonde dienstijver): 
Een militair krijgt opdracht zijn geweer grondig te reinigen 
alvorens met bewegingsvrijheid te vertrekken. Hij reinigt zijn 
geweer, doch geeft daarna zijn gehele kleding en uitrusting een 
goede beurt. 
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Voorbeeld van overschrijding van een dienstbevel, waardoor 
het beoogde doel niet wordt bereikt, ofwel andere dienstbe
langen in de verdrukking komen : 
Ter verbetering van het schootsveld krijgt een luitenant op
dracht, met zijn peloton een aantal gemerkte bomen uit een 
bos om te hakken. Hij doet dit, doch, van geen .ophouden 
wetende, hakt hij het hele bos om, waardoor de camouflage 
van de opstelling verloren gaat. 
(Beide voorbeelden ontleend aan boekwerk nr. 3106.) 

238. ONGEHOORZAAMHEID UIT ONACHTZAAMHEID 

Het kan voorkomen dat men het uitvoeren van een opdracht 
geheel vergeet. In gewone tijden is dit een krijgstuchtelijk ver
grijp, maar in tijd van oorlog is ook deze ongehoorzaamheid 
een strafbaar feit, waarvoor men twee jaar gevangenisstraf kan 
krijgen. 

239. FEITELIJKE INSUBORDINATIE 

Aan feitelijke insubordinatie verklaart de wet i,chuldig de 
militair, die opzettelijk : 
a. een meerdere feitelijk aanrandt (schopt, slaat, enz.); 
b. zich met geweld tegen hem verzet; 
c. zich met bedreiging tegen hem verzet; 
d. hem van zijn vrijheid van handelen berooft; 
e. hem door geweld of bedreiging met geweld dwingt tot het 
volvoeren of tot het nalaten van een dienstverrichting. 
Op dit feit staan ook weer de zwaarste straffen. 

240. MUITERIJ 

Plegen twee of meer militairen in vereniging feitelijk insubor
dinatie, dan heet dit "muiterij". 
De straffen zijn niet minder licht dan bij feitelijke insubordi
natie. 
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· 241. MILITAIR OPROER 
Wanneer vijf of meer ll>.,litairen sa.nenrotten, d.w.z. samen 
afspreken hun plicht te verzaken en, door hun meerdere(n) 
daarover onderhouden, handtastelijk zouden zijn opgetreden of 
ook alleen maar daarmede gedreigd zouden hebben, hebben 
zij zich volgens de wet schuldig gemaakt aan militair oproer. 
Het strafmaximum gaat tot 12 jaar, onder bijzondere omstan
digheden zelfs tot levenslang. De aanstichters kunnen nog 
zwaardere straffen krijgen, in bijzondere gevallen zelfs de 
doodstraf. 
Een voorbeeld is: In een kazerne vindt men het brood te oud. 
Een groep militairen (meer dan vier) besluit om niet uit te 
rukken. Een meerdere komt hen over dit gedrag onderhouden. 
Zij slaan hem de deur uit, of dreigen hem de deur uit te slaan. 

242. WACHTMISDRIJVEN 
Het eigendunke"jk (dus zonder toestemming of recht) zijn 
post verlaten door een schildwacht, of het door hem op eniger
lei wijze zijn plicht of plichten als schildwacht verzaken, of 
zich in een toestand brengen, of laten brengen, waardoor men 
zijn plichten als schildwacht niet of niet meer naar behoren 
kan verrichten, is in gewone tijden strafbaar met maximum 
drie jaar, maar in tijd van oorlog met maximum tien jaar en in 
een door de vijand aangevallen of bedreigde plaats zelfs met de 
doodstraf. 
Slapen op wacht valt hier dus heel duidelijk onder. 
Hetzelfde geldt voor de commandant van de wacht. 

243. NIET OF ONJUIST RAPPORTEREN 
Opzettelijk aan de Overheid een onjuiste mededeling doen, de 
dienst betreffende, of opzettelijk nalaten een mededeling aan de 
Overheid te doen, welke men ambtshalve wel moest doen of 
waarvan het verzwijgen gevaarlijk kan zijn voor het Staats
belang, is in gewone tijden strafbaar met twee jaar en in tijd 
van oorlog met maximum negen jaar gevangenisstraf. Hier
onder valt bijv. het niet rapporteren door de wachtcommandant 
van een vriendje dat te laat binnenkomt. 
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244. Andere strafbare feiten uit het W.v.M.S. zijn nog o.a. 

Het belemmeren of verijdelen van maatregelen, welke in het 
belang van het leger zijn genomen. (Maximum 15 jaar.) 
Het opzettelijk nalaten een door H.M. de Koningin uitge
vaardigde dienstvoorschrift, of bepalingen daaruit, op te volgen. 
Zie hiervoor punt 121. 
Het toelaten, dat een mindere een misdrijf pleegt. 
Het als meerdere, met misbruikmaking van zijn invloed, een 
mindere tot iets overhalen. Bijv. een chauffeur overhalen om je 
met een dienstauto naar huis te brengen. (Maximum 3 jaar.) 
Als militair, door misbruik of aanmatiging van gezag, iemand 
dwingen iets te doen of te dulden. Zie punt 110. 
Het als meerdere een mindere uitschelden, uitvloeken of be
schimpen, mishandelen, waaronder ook reeds valt pijnlijk slaan 
of stompen of op enigerlei andere wijze pijn veroorzaken. Zie 
ook punt 31 (de meerdere) en punt 58 (ieder militair) .. 
Het opruien tot het plegen van misdrijven. (Maximum 15 jaar.) 
Het ondermijnen van de krijgstucht door enig teken, voorstel
ling, toespraak, lied of geschrift. (Maximum 10 jaar.) 
Het beschimpen van het wapen van Nederland, de wapens van 
de Koningin of leden van het Koninklijk Huis, van de Neder
landse vlag, een wimpel of Regimentsvaandel of -standaard. 
Geweldpleging tegen mensen, of beschadiging, vernieling of 
wegmaken van goederen van anderen door meerdere militairen 
tesamen in tijd van oorlog. Het gaat hier over ruw en meer dan 
ruw optreden. 
Ook het misbruik maken door militairen van hun positie als 
militair, bijv. als men zegt bij een boer of in een winkel, dat 
men iets komt vorderen voor het leger, terwijl dit gelogen is, 
en men in werkelijkheid komt stelen voor zichzelf. De straf 
hierop is maximum 20 jaar en in speciale gevallen staat er de 
doodstraf op. 
Het plegen van geweld tegen een dode, zieke of in de krijg ge
wonde, die tot de krijgsmacht van een der oorlogvoerende 
partijen behoort. 
Diefstal in kwartier of huisvestingsadres. 
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Diefstal op een onder zijn bevelen of onder zijn bijzondere 
bewaking of bescherming gestelde plaats. 
Plundering in tijd van oorlog. Voor de enkeling staat hier 12 
jaar op, doet men het gezamenlijk dan de doodstraf. 
Diefstal van een dode, zieke of gewonde militair, hetzij van de 
eigen partij of van de vijand. Maximum 12 jaar gevangenisstraf. 
Het kopen, ruilen, als geschenk aannemen, verkopen, verhuren 
en, om daarmede iets te verdienen, het vervoeren of ver
bergen van goederen, waarvan men weet of kan vermoeden, 
dat die goederen door misdrijf zijn verkregen. Dit heet heling. 
Bijv. het vervoeren van door een kameraad gestolen dekens of 
het tijdelijk verbergen van deze artikelen tegen beloning. Hier
op staat maximum 6 jaar. 
Het door een militair verkopen of op enigerlei andere manier 
aan anderen overdragen van aan hemzelf of aan een andere 
militair van Rijkswege verstrekt goed, waarvan hij weet, dat 
het tot de militaire kleding of uitrusting behoort. 
Dit kan gewoon onder diefstal of verduistering vallen, maar 
wanneer het leger op voet van oorlog is gebracht, valt het on
der een afzonderlijke strafbepaling van het W.v.M.S. 
Het voor eerste oefening niet onder de wapenen komen is straf
baar volgens de Dienstplichtwet, als men nog niet is ingelijfd. 
Is men wel ingelijfd dan maakt men zich schuldig aan een mis
drijf uit het W.v.M.S. n.l. het niet voldoen aan een oproeping 
om in werkelijke dienst te komen. In tijd van oorlog staat hier 
maximaal 7½ jaar op. 
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AANHANGSEL II 

KADEROPLEIDING 

Schema voor 12 lessen krijgstucht aan de hand van dit boekwerk 

Les nr. : Onderwerp : 

1 Krijgsmacht - strafrecht - tucht-
recht ..................... . 

2 Beginselen der krijgstucht ..... . 

3 KrijgstMchtelijke vergrijpen ..... . 

4 Handhaving van de krijgstucht .. 

5 Betekenis van enige woorden en uit-
drukkingen I . . . . . . . . . . . . .. 

6 Betekenis van enige woorden en uit-
drukkingen II ............. . 

7 Repetitie over het behandelde in 

8 

9 

10 

11 

12 

lessen 1 t/m 6 

a. Oneigenlijke krijgstuchtelijke ver-
grijpen ................... . 

b. Krijgstuchtelijke straffen I ... . 

a. Krijgstuchtelijke straffen II ... . 

b. Strafbevoegdheid ......... . 

a. De behandeling van krijgstuch-
telijke vergrijpen ........... . 

b. Schorsen, wijzigingen, enz. van 
een straf ................. . 

Beklag 

Repetitie over het behandelde in 
lessen 8 t/m 11. 

Punten: 

1 t/m 16 

17 t/m 45 

46 t/m 62 

63 t/m 80 

81 t/m 104 

105 t/m 126 

127 t/m 128 
129 t/m 152 

153 t/m 167 

168 t/m 173 

174 t/m 195 

196 t/m 199 

200 t/m 209 

163 

Y-cie
.n

l



ZAAKREGISTER 

A 

Aanbieden van geschenken 
aangifte doen van een ernstig strafbaar feit 
aanhangig maken van een strafzaak 
aankweken van verzetsgeest 
aanmatiging van gezag 
aanmoediging 
aannemen van geschenken 
aanranding van een meerdere 

" van een schildwacht 
aansluiten, zich - bij een vereniging 
aansprakelijkheid voor de tucht 
aanzeggen van voorlopig arrest 

" van krijgstuchtelijke straf 
achterblijven van verlof , 
administratieve maatregel, terugstelling bij -
advies bij beklag . 

,, van de Auditeur-militair . 
advocaat 
Advocaat-fiscaal voor de Zee- en Landmacht 
afdoening buiten proces . 

,. van een rapport 
afstand doen van het recht van beklag 

,, ,, van het recht van hoger beroep 
aftrek voorlopig arrest van de straf 
afwezigheid, ongeoorloofde -
afzondering, tijdens arrest 
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Punt: 
29 
72 

187, 213 
56 

244 
80 
24 

239 
62 
48 
79 

. 66, 179, 180, 183. 
191 
57 

149 
203 
214 
228 
231 
214 

187 v. 
193, 194, 209 

231 
186 

57, 233 

alcoholhoudende dranken, zich te buiten gaan aan -
algemeen strafrecht 

134, 135 
58 
7 

47 
231 

66, 179, 18QJ, 183 
162 

133, 146, 152 
135, 148, 152 

80 

algemene beginselen der krijgstucht 
appèl, in - gaan 
arrest, aanzeggen 

dienst doen tijdens -
licht -
streng -
ten onrechte ondergaan 
van rechtswege 
verbreken van - . 

193, 194 
161, 195 
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arrest. verzwaard - . 
,. . voorlopig -

arrestanten, bemoeiing Onderofficieren met 
, bezoek aan -
, insluiten van - . 
, kerkbezoek door -
, luchten van - . 

,, , werkzaamheden te verrichten door - . 
Auditeur-militair 
auditeur-militair gehoord 
avondappèl, binnen zijn voor het - . 

Bedreigen van een meerdere . 
beginselen van de krijgstucht . 
behandeling, beklag over een 

in raadkamer 
van beklag . 

B 

van krijgstuchtige vergrijpen 
" van minderen 

bekendmaking van militaire gegevens . 
beklaagde 
beklag, advies bij - . 

, afstand doen van het recht van -
, algemene regelen voor -

behandeling van een -
gegrond -
hulp bij -
in tweede instantie voor het H.M.G. 
ongegrond -
ongepast 
onredelijk -

Punt: 
134, 147 

179 v. 
195 
158 
195 
159 
195 
162 
215 
214 

132, 145 

239 
16 

32, 201 
229 
207 

174 v. 
31 

. 54, 55 
226 

. 203 
193, 194, 2CM 

203 
207 
207 

203, 204 
208 
207 
202 

over een krenkende of onbillijke behandeling 
over een ontvangen bevel 

202 
32, 201 

36 
36 

200 

166 

ontheft niet van verplichting opvolgen bevel 
soorten -
termijn voor indienen van een -
voorbeeld van een - . 
voorwaarden, waaraan 
weerhouden van -

moet voldoen 

206, 209 
205 
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beklag, wijze, waarop - moet worden gedaan 
, wijziging van de straf na 

beklagbeschikking 
beklagrecht 
beklagtermijn 
belangstelling voor ondergeschikten 
beledigen van een meerdere . 
beleg, staat van 
belemmeren van maatregelen 
beloning 
bemoeiingen van Onderofficieren met gestraften 
bemoeilijken van het onderzoek . 
benadelen van de belangen van de Staat . 

Punt. 
2()15 
204 
207 
200 

206, 209 
29 

26, 235 
123 
244 
80 

195 
188 
232 
172 beperkte strafbevoegdheid 

berisping 
beroepsmilitairen 

. 130, 144, 152, 164 v. 

beschadiging van oorlogsbehoeften 
beschikking op het beklag 

tot verwijzing 
beschimping van H.M. de Koningin, de vlag, enz. 

van een meerdere 
van een mindere 

besef van ondergeschiktheid 
beslissing op een rapport . 
besluiteloosheid 
bespotten van een meerdere 
bestelen van een dode . 
bestraffing 
betekenis van woorden en uitdrukkingen 
betogingen, deelnemen aan 
betonen van misnoegen 
bevel, beklag over een -

, behoeft niet in plechtige woorden 
, behoeft slechts éénmaal gegeven te worden 
, gericht tot een groep militairen . 

bevelen, bevoegdheid tot het geven van -
moeten de dienst betreffen 
onwettige - . 
overbrengen van - . 
regels voor het opvolgen van 

84 
244 
207 
215 
244 

26 
31, 244 

23 
188 
35 
26 

244 
10 

81 v. 
48, 51 

56 
36 

114 
39 

116 
112 
108 
110 
115 
111 
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bevelen. twijfel bij de mindere aan -
,, , tegenstrijdige - . 

bevestiging van het gezag . 
bevoegdheid tot het opleggen van straffen 

tot het geven van bevelen . 
bewijs 
bezoek aan gestraften 
bezwaarschrift 
binnen zijn voor het avondappèl 
burgergetuigen 
burgerkleding 
burgerpolitie, hulp aan 

,, , hulp van -
burgerrechter, civiele zaken van militairen voor de 
burgers voor de militaire rechter 
bijkomende straffen 

C 

Cantine-bezoek door gestraften . 
cellen schoonhouden door gestraften 
chloroformeren 
civiele dienst. officieren van - . 
civiele zaken van militairen voor de burgerrechter 
collecte in een militair gebouw 
Commanderend-Generaal 
conclusie van eis . 
consignes voor de schildwacht 

" voor de wacht 
correctie van de dader 

Dagelijks rapport . 
dagvaarding 

D 

degradatie, heet bij ons verlaging 
delict. Zie strafbaar feit 
Depót voor Discipline 
desertie 
deskundige 
detentie, militaire 

168 

Punt: 
109 

38 
78 

168 v. 
112 
189 
158 

36 
132, 145 

73 
90 
60 

184 
212 
89 

138 

134. 135 
195 

61 
91 

212 
. 48, 53 

214 
227 
104 

62 
. 70, 78 

195 
219 
136 

5 
137 
233 
225 

5 

DIENSTGEHEIM 

Punt: 
diefstal in het kwartier 244 
dienstbevel 33, 105 v. 
dienstbevelen, voldoen aan - 34 
dienstbevel. de meerdere en het - 117 

, onderscheid met dienstvoorschrift . . 113 
,, , weigeren of nalaten te gehoorzamen aan - 237 

dienstdoen, tijdens arrest . 162 
dienstplichtigen 85 
dienstplichtwet 244 
dienstvoorschrift in de zin van art. 135 W.v.M.S. 121 

, onderscheid met dienstbevel 118 
, verplichting tot nakomen 120 
, voldoen aan een - . 34 

,, , voorbeelden van - 119 
dienstweigeren 106, 237, 244 
dode, bestelen van een - . 244 

,, , geweld plegen tegen een - 244 
doel van het optreden tegen een krijgstuchtelijk vergrijp 70, 78 
doelmatigheid van dienstbevelen . 34 
doen ophouden van het vergrijp . 70, 78 
doodstraf . 5, 244 
doorgaand gedrag 188 
drankmisbruik 58 
dronkenschap 195 
duel 236 
dwingen van een meerdere tot iets 239 

van een mindere 244 

E 

Eed, als getuige 
,, , als verdachte of beklaagde geen - . 
,, , in tuchtrechtelijk onderzoek geen -

eensgezindheid 
eerbewijzen 
eerbied voor H.M. de Koningin, de Regering, enz. 
effectieve rang . 
eigendom van anderen ontzien . 
eigendunkelijk overschrijden van een dienstbevel . 
eigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen 
eindbeslissing van het H.M.G. op een beklag . 

188, 216, 225 
220 
188 
27 
25 

. 24, 44 
96 
59 

237 
9, 127 

208 

169 
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eis, conclusie van - . 
ernst bij de tuchthandhaving . 

Fatsoenlijk gedrag . 
feitelijke insubordinatie 

F 

functionarissen bij de militaire rechtspleging 

G 

Garnizoenscommandant, strafbevoegdheid van de -
gebruik van sterke drank . 

., van wapens door de schildwacht . 
gedrag, waardig -
geestelijke verzorgers, bezoek aan gestraften door -

, opgave straffen aan -
., ,. zijn geen militairen 

geheimen, bekendmaking van -
geheimhoudingsplicht . 
gehoorzaamheid aan dienstbevelen 

" 

aan dienstvoorschriften . 
, get!n slaafse 
, stipte - . 

geld lenen 
geldboete 
geneeskundige behandeling, zich onderwerpen aan - . 
gerechtelijk vooronderzoek 
geschenken, aanbieden, aannemen van -
geschriften, verboden - . 
gesprekken over dienstzaken . 
gestraften, aanzeggen van de straf aan -

, bemoeiing onderofficieren met 
, bezoek aan - . 

kerkbezoek door -
, insluiten van -
, luchten van -

., , ontvluchten van -
gestraftenappèl 
gestraftenregister 
gestrengheid bij tuchthandhaving 
getuigen, burger -

170 

Punt: 
227 
80 

21 
239 
213 

173 
58 
62 

. 21, 27 
195 
158 
97 

232 
54, 55 

34, 237 
34 
35 
34 
29 
6 

61 
216 
29 
55 
54 

191 
195 
158 
159 
195 
195 

161, 195 
195 
195 
80 
73 
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gevangenisstraf 
geweldpleging . 
gewezen militairen . 
gewonden, geweldpleging tegen -, of doden van 
gezag, gebruik van - . 

, herstel van het - . 
, misbruik van -

., , nalatigheid in het uitoefenen van - . 
godsdienst, verband met krijgstucht . 
godslasteringen 
groetplicht 
grondslagen voor de krijgstucht 
groot verlof 

H 

Handhaven van de krijgstucht 
hazardspelen 
heelkundige behandeling 
heling 
herhaald wangedrag 

Punt: 
.5, 244 

244 
91 

244 
30 

. 70, 78 
30 

. 78, 79 
41 
58 
25 

.16, 46 
8'Z 

63 v. 
58 
61 

244 

herhalingsoefeningen, niet voldoen aan oproep voor 
5 

244 
195 

. 70, 78 
., , vermelden bij de strafreden 

herstel van het gezag 
hiërarchieke weg . 
hoger beroep 
hoofdstraffen 
Hoog Militair Gerechtshof beklag bij het 

'' ,, 
horen van de verdachte 
huishoudelijk onderzoek 
hulp, aan de politie 

, beroep op het -

., , aan post, patrouille, wacht . 

., , bij het doen van beklag 

., , door de politie . 

I 

Indienen van verzoekschriften 
informatiën door de Officier-commissaris 
ingrijpen in de straf . 

.32, 45 
231 

130, 144, 152 
208 
231 
187 
187 
60 
62 

203 
184 

45 
216 
196 

171 
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inhouding van soldij 
initiatief 
inkwartiering 
innerlijke tucht 
in stand houden van de krijgsmacht 
insubordinatie, feitelijke -
intekenlijst in de kazerne 
invloed misbruiken 
inzage geven van militaire bescheiden 
inzamelingen in de kazerne . 

Justitiële verklaring . 
justitieel voorlopig arrest . 

Kameraadschap 
kankeren 
kerkbezoek door gestraften 

J 

K 

keuring, niet voldoen aan oproep voor de -
klasse, verlaging in -
kledij, als uniform 
Koningin, bijzondere eerbied voor H.M. de - . 
Koninklijke Marechaussee, hulp verlenen door de - . 
korporaal is onderofficier in diverse wetten 
korpsinformatie of wel korpsonderzoek 
kost, vermindering van -
krenkende bejegening 

" behandeling, beklag over 
krijgsmacht, doel enz. van de - . 
krijgsraad 
krijgstucht, handhaving van de -

, omschrijving van het begrip - . 
, verband met de godsdienst . 

,, , wat is ~ . 
krijgstuchtelijke straffen, beklag over -

172 

, schorsing van -
, soorten -
, te niet doen van -

Punt: 
139, 151 

35 
59 
65 
1 

239 
. 48, 52 

244 
55 

. 48, 53 

213 
185 

. 27, 28 
56 

159 
244 
136 
92 
44 

184 
95 

187 
140, 150 

. 31, 32 
201 

1 
. 211 v . 

63v. 
18 
41 
16 

204 
197 

. 129 v. 
198 

krijgstuchtelijke straffen, vrijstelling van -
,, ,, , wijziging van - . 

krijgstuchtelijke vergrijpen 
, behandeling van 
, eigenlijke -

,, ,, , oneigenlijke -
krijgstuchtelijk voorlopig arrest . 
kunstbewerking, ondergaan van een 
kwartier, diefstal in het - . 
kwartiergever, overlast aandoen . 

L 

Laatste woord aan beklaagde 

DIENSTGEHEIM 

Punt: 
199 
198 

9 
. 174v . 

127 
128 

. 179v. 
61 

244 
59 

226 
leger te velde, krijgstuchtelijke straffen bij een - . 
legitimatie . 

129, 164 
90 
67 
29 
42 

leiding is noodzakelijk 
lenen van geld van minderen 
levenswijze, zedige -
licht arrest . 
lid van de krijgsraad . 
lidmaatschap van groepen of verenigingen 
lied, door een - de tucht ondermijnen 
lied er lij ke taal 
lijdelijk verzet . 
lijkenroof 
luchten van arrestanten 

M 

Maatregelen, belemmeren of verijdelen van 
,, , opvoedkundige - . 

mededeling van de straf aan de gestrafte 
medewerking aan handhaving krijgstucht 
meerdere, aanranden van de - . 

, alleen de - kan bevelen geven 
, bedreigen van een - . 
, behandeling van de mindere door de - . 
, beledigen van een - . 
, bestraffing door de -
, bevoegdheid van de -

133, 146 
223 
48 

244 
58 
56 

244 
195 

244 
76 

195 
64 

239 
112 
239 

31 
26, 235 

10 
113 

173 
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meerdere, de - en het dienstbevel 
, door commando 
, door ouderdom in rang 
, dwingen van een -
, eerbied voor de - . 
, gebruik van gezag door de -
, in burgerkleding 
, moet vrij staan van de mindere 
, patrouille als -
, schildwacht als - . 
, verhouding van de - tot de mindere 

,. , verzet tegen een -
menslievendheid 
middelen om de tucht te handhaven . 
militair, begrip -

, gewezen -
, minder -

., , vreemde -
militair oproer . 
militair strafrecht . 
militair tuchtrecht 
militaire detentie . 
militaire rechter, burgers voor de - . 
min voegzaam gedrag . 
minder militair 
mindere, behandeling van de -

, overhalen, uitschelden, slaan, e.d. van de - . 
., , verhouding van de - tot de meerdere 

misbruik van alcohol . 
van gezag 
van positie als militair 

" van verlof 
mishandelen van een mindere 
misnoegen betonen 
mobilisatie, geheimhouding van - gegevens 

,. , niet voldoen aan een oproep voor -
mondelinge verzoeken . 
muiterij 

N 
Nadienen 

174 

Punt: 
117 
99 
97 

239 
44 
30 
90 
29 

100 
103 
96 

244 
44 
66 
82 
!H 
94 
88 

241 
4 
4 
5 

89 
21 
94 
31 

244 
96 

58, 244 
30 

244 
57 

244 
56 
54 

244 
45 

240 

142 
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nalaten te gehoorzamen aan een dienstbevel 
gezag uit te oefenen . 
dienstvoorschriften op te volgen 

, te rapporteren 
netheid . 
niet-ontvankelijkheid van een beklag 
Nieuwersluis 

Officier-commissaris 
officieren van civiele dienst . 

., , straffen voor de - . 

0 

omgang met burgers . 
omstandigheden van het vergrijp 
onachtzaamheid 
onafgebroken plichtsbetrachting . 
onbehoorlijk gedrag 
onbekwaamheid, terugstelling wegens 
onbeleefdheid 
onbestaanbaar met militaire tucht en orde . 
onbillijke behandeling . 
onbruikbaarmaking van oorlogsbehoeften 
ondergeschiktheid, als fundament 

., , besef van - . 
onderhouden van kleding en uitrusting . 
ondermijnen van krijgstucht . 
onderofficier, bemoeiing met gestraften door de -

, medewerking met de Comm.officier . 
, strafbevoegdheid van de - . 
, straffen voor de -

,, , wie is -
onderscheid tussen dienstbevel en dienstvoorschrift 

., tussen straf- en tuchtrecht . 
onderwerping aan de krijgstucht 

Punt: 
237, 244 

78, 79 
20, 244 

78, 178, 243 
61 

206, 209 
137 

216, 218 
91 

152, 166 
48 

188 
79, 107, 238 

22 
21, 42 

149 
26, 31 

47 
32, 201 

244 
24 
23 
59 

56, 244 
195 

63, 79 
170 

143, 165 
95 

118 
4 

20 
onderwijs in de beginselen van de krijgstucht 
onderzoek van een gepleegd krijgstuchtelijk vergrijp 
onderzoek bemoeilijken 

66, 67 
187 
188 
128 oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen 

ongehoorzaamheid . 
, opzettelijke -

20 
106, 237 

175 
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ongehoorzaamheid, tijdens oorlogshandelingen 
, uit onachtzaamheid 
, volharden in -

ongeoorloofde afwezigheid 
onjuist rapporteren 
onreine ziekte . 
ontslag uit de militaire dienst 
onttrekken aan de dienst . 

,, , zich - aan dienstverplichtingen 
ontvluchten uit arrest . 
onvergenoegd betonen, zich -
onwaarheid spreken 
onwaardig gedrag, ontslag wegens -
onwettige bevelen 
onwilligheid 
onzedelijkheid . 
onzelfstandigheid 
oorlog, geval van 

, tijd van -
, staat van -

oorlogsvaartuig 
oorlogsvrijwilligers 
openbare vergaderingen 
opening van een krijgsraadzitting 
operatie 
opheffen van voorlopig arrest 
oproer, militair - . 
oproeping voor werkelijke dienst 
opruien tot het plegen van een misdrijf . 
optreden, doel van het - . 

, onmiddellijk - . 
,. , niet - is strafbaar 

optochten, deelname aan - . 
opvoedkundige maatregelen . 
opvolgen van bevelen, regels voor -
opzettelijke ongehoorzaamheid 
ordelijkheid 
ouderdom in rang . 
overbrengen van een bevel 
overhalen van een mindere 

176 

Punt: 
106 

107, 238 
106 

57, 233 
243 
61 

5 
57 

57, 234 
161, 195 

56 
188, 220 

5 
110 

20, 56 
58 
35 

122 
122 
123 
126 
84 
49 

225 
61 

185 
241 
244 
244 

78 
70 
78 

48, 50 
76 

111 
106, 237 

19 
97, 98 

115 
244 
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overheidspersonen, eerbied voor -
overlast aan kwartiergever 
overschrijden van een dienstbevel 

Partijdigheid 
patrouille 
patrouilledienst 
pioniersarbeid als straf 
plaatsing in de strafklasse 

" in de tuchtklasse 

p 

plechtige woorden, geen - voor een bevel nodig 
plegen van geweld 
plichtsbetrachting . 
plundering . 
politie, hulp verlenen aan - . 

,, , hulp verlenen door de -
populariteit 
praten over dienstaangelegenheden 
President van de Krijgsraad . 
Provisionele Instructie voor het H.M.G . . 
provoost-geweldige 
pijnigen van minderen 

R 

Raadkamer, behandeling in 
raadplegen van anderen over het doen van beklag . 
raadsman 
rang, ouderdom in -

,, , verlaging in 
,. , titulaire 
,, , tijdelijke . 

rapport, afdoening van een 
, beslissing op een - . 
, inhoud van een - . 
, maken van een -

., , nalaten een - op te maken . 
Rechtspleging bij de Landmacht . 
rechtvaardigheid bij strafoplegging . 

Punt: 
44 
59 

237 

30 
100 

62 
164 

5 
137 
114 
244 

22, 27 
244 
60 

184 
40 
54 

222 
12 

224 
244 

229 
203 
228 

96, 98 
149 
96 
96 

. 187v. 
188 

73 
72 

243 
12 

188 
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regels voor het opvolgen van bevelen . 
Regering, eerbied voor de - . 
Reglement b.d. Krijgstucht, beginselen van het - . 

Punt: 

, bestemd voor alle militairen 
, betekenis van het - . 

111 
44 
47 
47 
15 
17 
46 
46 
61 
84 
14 
91 

, indeling van het - . 
, is een dienstvoorschrift 

" 
, strekking van het -

reinheid 
reserve-officieren 
Reglement b.d. Inwendige Dienst der K.L. 
Rode Kruis, Nederlandse - . 
Rijksgoederen verkopen, enz. 

s 
Saamhorigheid . 
samenrotten bij militair oproer 
samenwerking . 
samenspanning bij ongehoorzaamheid 
schade vergoeden. 
schending van dienstplichten . 
schieten door de schildwacht 
schietpremie 
schikking 
schildwacht 

, consignes voor de 
is meerdere . 

, schieten door de -
,, , zelfverdediging van de -

schorsing van krijgstuchtelijke straf . 
schriftelijke berisping . 
schrijven in kranten, e.d .. 
schulden maken 
secretaris van de krijgsraad 

" van de Officier-commissaris 
seinregisters geheim houden . 
sergeant van de week en de gestraften . 
slaan van een mindere 
slagvaardigheid van leger en vloot geheim houden 
soldij, inhouding van - . 

178 

244 

27 
241 

27 
106, 237 

59 
62 e.a. 

62 
80 

214 
62, 102 

104 
103 

62 
62 

197 
130 
54 
58 

230 
217 

54 
195 
244 
55 

139, 151 

soorten van beklag 
spionnage 
staat van beleg 

" van oorlog 
standaard, beschimpen van een -
sterke drank, gebruik van - . 
steun, verlenen aan groepen en verenigingen 
straf, aantekening van de - . 

begin en einde van de -
ingrijpen in de uitvoering van de - . 
mededeling van de - aan de gestrafte 

, schorsing van de -
, tenietdoen van de -

,, , uitvoering van de krijgstuchtelijke 
,, , vrijstelling van de -
,, , wijziging van de - . 

strafbaar feit 
strafbevoegdheid 
straf dienst 
straffen, algemene bepalingen voor . 

DIENSTGEHEIM 

Punt: 
200 
232 
123 
123 
244 
58 
48 

195 
154 
196 
191 
197 
198 
192 
199 
198 

5 
77, 168 v. 

131 
153 v. 

, andere dan in de wet genoemd , 
bedoeling opleggen krijgstuchtelijke, -
bij een leger te velde 

157 
77 

164v. 
138v. 

130 v., 144 v. 152 
129 

. 130, 164 
143 v., 165 

152, 166 

, bijkomende -
, hoofd-
' indeling der -
, voor minderen 
, voor onderofficieren 
, voor officieren 
, zwaarte der 

straffenstelsel 
straflijst 
strafrecht, militair -

, onderscheid - en tuchtrecht . 
strafrechter 
strafreden 
strafwetten in 
strekking van 
strekking van 
streng arrest 

de burgermaatschappij 
dienstbevelen 
het R.K. 

153 
2 

195 
5 
4 

210 
191 

7 
34 
46 

135, 148 
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Taak van de krijgsmacht 
taal, liederlijke - . 
tegenstrijdige bevelen . 
telastelegging 

T 

tenietdoen van krijgstuchtelijke straffen 
tenue 
tenuitvoerlegging van krijgstuchtelijke straffen 
terechtwijzing . 
terechtzitting 
termijn voor het indienen van beklag 
terugstelling bij administratieve maatregel . 
titulaire rang . 
toegevendheid . 
toelaten, dat een mindere een misdrijf pleegt 
toespraak, door een - de tucht ondermijnen 
toevoeging van een raadsman 
toewijding aan de belangen van de dienst 
toezicht op het gedrag van minderen 
tucht, aankweken van - . 

aansprakelijkheid voor de - . 
handhaving van de - . 
innerlijke -
onafgebroken handhaving van de - . 

tuchthandhaving, middelen tot 
tuchtklasse . 
tuchtprocesrecht 
tuchtrecht, militair - . 

., , onderscheid - en strafrecht 
tweegevecht 
twisten . 

Punt: 

1 
58 
38 

219 
198 

61 
192v. 

66, 71, 80 
221 

206, 209 
149 
96 
79 

244 
244 
228 
34 
69 
16 
79 
80 
65 
69 
66 

137 
13 
4 
4 

236 
58 

twijfel van de mindere aan de wettigheid van een dienst
bevel 109 

122 
96 

tijd van oorlog 
tijdelijke rang 

Uiterlijk voorkomen 

u 

uitoefenen van gezag, nalatigheid in het - . 

180 

61 
79 
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uitrustingsstukken onderhouden . 
uitschelden van een mindere . 
uitvoering van krijgstuchtelijke straffen 
uniform, kledij als - . 

, maakt niet tot militair 
, militaire - . 
, onbevoegd dragen van -

V 

Vaandel, beschimpen van een - . 
vaartuig der krijgsmacht . 
vaccinatie, toestemming tot -
vaste controles . 
vechten met kameraden of burgers 

" met een meerdere 
veiligheid van de Staat 
verantwoordelijkheid voor uitvoering van de straf . 
verbergen van rijksgoederen . 
verblijf netjes houden . 
verbod om buiten dienst wapens te dragen 
verboden geschriften 
verboden huizen 
verbreken van arrest 
verdediger voor de krijgsraad 
verdediging door de schildwacht . 
verdediging des lands geheim houden 
verenigingen, lidmaatschap van 
vergaderingen, bijwonen van -

, in de kazerne . 
vergoeden van schade 
verhoor van de verdachte (gerapporteerde) 
verhouding meerdere-mindere 
verklaring, justitiële 
verkopen van Rijksgoederen 
verlaging in klasse 

in rang . 
., (terugstelling) bij administratieve maatregel 

verlenging van werkelijke dienst 
verlof, de militair met groot -

, achterblijven van - . 

Punt: 
59 

31, 244 
167, 192 v. 

92 
91 
91 
93 

244 
125 
61 
69 
58 

236 
232 
192 
244 

61 
141 
55 

58, 61 
161, 195 

228 
62 
54 
48 
49 
49 
59 

187 
96 

213 
244 
136 
149 
149 
142 
87 
57 
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verlof als beloning 
verlofpassen, geknoei met - . 
vermindering van kost 
vernielen van Rijksgoederen . 
vernietiging van de straf . 
verplichting vóór het avondappèl binnen te zijn 
verschoning 
verteringen, grove . 
verwijderen, zich ongeoorloofd 
verwijzing naar de militaire rechter 
verwijzingsbeschikking 
verwijzingsofficier . 
verzet, lijdelijk - . 

,, , plegen van - of dreigen met - . 
verzetsgeest kweken . 
verzoeken, het recht om - te doen . 
verzwaard arrest 
vlag, beschimpen van de Nederlandse 
vloeken . 
volgorde van krijgstuchtelijke straffen 
volharden in ongehoorzaamheid 
volledige strafbevoegdheid 
vonnis van de krijgsraad . 
voorbeeld, een - zijn voor de minderen . 
voorlopig arrest, aanzeggen van - . 

, aftrek - van de straf 
, bij strafbare feiten 
, in het rapport vermelden . 
, opheffen van -

reden van het aanzeggen van -
, vormen van - . 

voorschriften, nakomen van - . 
voorwaarden, waaraan beklag moet voldoen 
Vorstelijk Huis, eerbied voor het - . 
vreemde militairen 
vrouwelijke militairen, groet voor -
vrijheid beroven, een meerdere van zijn - . 
vrijwilligers 
vijand 
vrijstelling van krijgstuchtelijke straf 

182 

Punt: 
80 

234 
140, 150 

244 
187, 198 

132 
61 
58 

233 
214 
215 
214 
56 

239 
56 
45 

134, 147 
244 

42, 58 
153 
206 

170 v. 
228 

68, 80 
179, 183 

186 
181 
73 

185 
180 
182 

20 
202 

44 
88 
25 

239 
84 

124 
199 
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w 
Waardig gedrag 
waardige vertegenwoordiging van Nederland 
waardigheid van de militaire stand . 

,, , de krijgstucht met - handhaven . 
waarheid spreken . 
wacht, is meerdere 

,, , plichtsverzaking door een - . 

Punt: 

21, 44 
56 
21 
80 

188, 220 
101 
242 
195 wachtcommandant, bemoeiing van de - met de gestraften 

wachtdienst 
62 
5 

244 
62 
59 

141 

wangedrag, herhaald 
wapen, beschimpen van een - . 
wapens, gebruik van de - door een schildwacht 

, goed onderhoud van de - . 
,, , verbod om buiten dienst - te dragen . 

wegjagen uit de militaire dienst 
wegmaken van Rijksgoederen 
weigeren te gehoorzamen 
werkelijke dienst . 
Wet op de Krijgstucht . 
Wetboek van Militair Strafrecht . 
wijze, waarop beklag moet worden gedaan . 
wijzen op de strafbaarheid 
wijziging van de krijgstuchtelijke straf . 
willekeur 

z 
Zedige levenswijze . 
zeer beperkte strafbevoegdheid 
zelftucht 
zelfverdediging van de schildwacht 
zieke, geweld plegen tegen een -

,, , bestelen van een - . 
ziekenrapport 
ziekenregister . 
ziekte, bij - naar de dokter 
zindelijkheid 
zitting van de krijgsraad . 

5 
244 

106, 237 
86 
8 
5 

205 
198 

198, 204 
30 

42 
170 
65 
62 

244 
244 
195 
195 
61 
61 

225 

183 

Y-cie
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