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gelegde, feit een (eigenl#k) hijgst~tchtelijk vergrijp opleverde; ook 
dan zal - dit volgt uit de ratio van artikel 24-3 (292) - de fiscaal 
daarvan schriftelijk bericht hebben te doen aan de verwijzingsofficier, 
die de zaak in handen zal stellen van de tot straffen bevoegde com
mandant van de verdachte. Geheel afgescheiden hieTvan is het m.i. 
geenszins uitgesloten dat de gebleken gedragingen van beklaagde wèl 
een strafbaar feit opleveren en vallen onder de omsch1'i:jving van arti
kel 132 en/of artikel 139 van het Wetboek van Militair Straf1'echt 
en/of van artikel 188 van het Wetboek van StTOfTecht. 

Het merkwaardige is wel, dat het de fiscaal zèlf was, die, door een 
gelijklttidende conclusie van zijn schrift~tur van eis, de KTijgsraad 
aanTOadde en aanspoorde, om zijn taak over te nemen in de weinig 
fraaie fonn~tle, die de zuivere m'ijspraak van het 'l.lonnis ontsiert. 
TVeinig fraai, want wat zal men te verstaan hebben onder "een af
"sch1'ift met d~tidel#ke omschrijving"? Een afschTift houdt precies 
hetzelfde in als het origineel, behoort dit tenminsle te doen. Wanneer 
de KTijgsmad dus bepaalt dat een afschrift met duidelijke omschr~j
ving zal worden ~titgereikt, ~vekt het de indruk alsof deze wom'den 
een veroordeling inhouden van, althans sterke twijfel uitdntkken over 
de duidelijkheid van het origineel! Zelfs het duidelijkste afschrift 
,::al hierin echter geen verbete1'ing kunnen brengen. 

Tensloi;te trekt het de aandacht dat de Krijgsraad zich in dit straf
vonnis gemengd heeft in de civielrechtelijke zijde der aangelegenheid. 
Het feit dat beklaagde de hem ten laste gelegde, strafrechtelijk laak
bare, handeling niet heeft gepleegd, wil niet per se zeggen dat hij ook 
civielrechtelijk niet voor de schade van het verdwenen auto-wiel kan 
'Worden aangesproken. Deze zijde staat buiten de competentie van de 
militaire strafrechter 1) en ,~onder een de~t.qdel#ke moUvering waar
om in dit geval het gemis aan strafrechtelijke aansprakelijkheid 
tevens gernis aan civielrechtelijke aanspmkelijkheid inhoudt, is deze 
vrucht van 's Kr~jgsraads verwondering van weinig waarde, evenals 
het tot niemand in het bijzonder gerichte "in overweging geven" om 
het dom' beklaagde (vrijwillig?) betaalde bedrag aan hem ten tg te 
storten. 

TV.H.V. 

Krijgsraad bij de zeemacht in Oost-Indië. 
Vonnis van 5 Januari 1948. 

President: Luit. Kol.d. Mars. (KMR.SD.TV) P. Eenhoorn 
Leden: Luit. Kol. d. Mars. (KMR) B. Schreuders, Off. v. Adm. Ie ld. 

F. C. H. Schlamilch, Off. M.S.D. I e kl. W. P. J. Brunet de Roche
brune, Luit. t. zee I e kl. J. N. J. van der Meij. 

Fiscaal: Off. v. Adm. Ie k1. Mr. M. Krauss. 
Raadsman: Maj. d. Mars. (KMR) P. Dregmans. 

1) Behalve IÏn het, h~er nlÏet ter sprake komende, geval van toepassing 
van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. 
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"Brandstichtings-sententie" 

Opdracht, ~an twee geweergroepen van de Mariniersbrigade, om 
een r!mtwkeurzg aangegeven strook van een kampong plat te branden 
tenezn~e daardoor de extremisten te bemoeilfiken in het aanvoeren van 
landmz)nen en ~et beschieten van de aftnVOe1"Weg van de Mariniers
post, waartoe dzt kampong-complex gebntikt werd. 

F!eklaagde, sergeant en. commandant van één dier geweergroepen, 
wezgerde deze. opdracht uzt te voeren, daar hij de uitvoering niet in 
ov.e~ee~~stemmzng kon brengen met zijn Christel#ke principes en hij de 
mzlztmre .n?o~zaak van ~e actie niet inzag; voorts zette beklaagde 
andere rmlztazren tot gel1)ke ongehom·zaamheid aan. 

~. KRIJGSRAAD: beklaagde is schuldig aan het misdrijf van 
artzkel ~9 van het TVetboek van Militai1' Strafrecht (het in tijd van 
oorlog met vol~~en. aan een bevel of vordet"'ing, gedaan door een daar
toe bevoegd mllûazr),: d~ Raa~ ove1:weegt daarbij dat in tijd van oo/'
log en ge~nrende mzhtazre actze strzkte gehoorzaamheid conditio sine 
qua non .zs voor het behol.ld der krijgsmacht en dat onde1' dergelijke 
ornstandlgheden een toetszngsrecht ten aanzien 1Jan een bevel slechts 
aanv.aardbaar is in gevallen .~aarin zeer klaarbl#kelijk door de lIit
voerzng van het bevel menseliJk onrecht wordt gedaan. 

Il. HOOG MILITAIR GERECHTSHOF van Nederlands Indië 
(zie de achter h~t vonnis opgenomen sententie): De Krijgsraad heeft 
ten ~nrec~t.e ~rtzkel. 89 toegepast, daar dit artikel betrekking heeft 
op met-mzlltmren dze aan de militaire rechtsmacht onderworpen zijn. 
Het ten l?,ste gelegde val~ binnen de omschrijving van aTtikel LU, 
welk artzkel de pe1"soonl~7ke bevoegdheid van de meerdere tot het 
ge~en van enig dienstbevel niet als constitutief element van het mis
drIJf vermeldt. 

Bekla~lg~e, opgevende dat hij weigerde omdat hij de order opvatte 
a~s represaûle-maatregel zonder militaire noodzaak, heeft de oprol
gmg van het hem gege'Vet~ dienstbevel afhankelijk gesteld van zfjn 
oordee~ omtrent de strekkzng en doelmatigheid ervan. Behalve dat 
~ulks wgevolge artikel 11, lid 2, Reglement Krijgstucht niet is toe
gelaten, mag (~eket' 'i~~ O?rlogstijd en van beroepsmilitairen) verwacht 
w?rden, dat ZZ) a pnon ervan uitgaan, dat zij te doen hebben met 
~lzenstbevelen, ma~tt'ef!elen ~:tn .militaire noodzaak en niet représaille 
znhmulende, tenV1(Jl Z'I}, zo ,~IJ hleraan twijfelen, ten hoogste hierno(ff 
navraag mogen doen. 

DE KRIJGSRAAD BIJ DE ZEEMACHT IN OOST-INDIË, 

in de zaak van de ~~sca~l, ratione officü, tegen S.M.T., oud 33 jaren, 
g:~?ren te No0.rdwIJk-Blllnen, laatstelijk vóór de verwijzino' naar de 
KnJgs;aad gedIend. he?bende bij de Mariniersbrigade; >=> 

• GeZIen de beschIkkIng tot verwijzing naar de Krijgsraad van de 
Commandant Zeemacht Nederlandsch-Indië dd. 14 October 1947 no 
J.l/G/5/19; . 

Gezien het bevelschrift tot bi.ieenkomtn van de KriÏ!:rsraad van clIO 
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15e Decemmber 1947 no. PJ.2/D/32/3, aan de voet van welk stuk aan 
de bekla~~de. wordt ten laste gelegd: 

"dat hIJ, dIenende als sergeant der mariniers in de functie van com
"mandant. van ,~en ~eweerg~oep va~ het 3e infanterie-peloton van 
"compagm~ "L van het 3e mfantenebataljon der Mariniersbrigade, 
"gezamenlIJk met de korporaal der mariniers A.A. en/of de marinier 
,,~er 3e ldass~ .B.~ . , oP. 11 A~gustus 1.947, in tijd van oorlog, alle 
"genoemde mIlltall'en ZICh bevmdende m of nabij het in Oost-Java 
"gelegen kampongcomplex Soetodjaja, waarvan, in opdracht van de 
"comm~ndant van de compagnie "L", de kapitein der mariniers H. 
"R. GnJzen, een st~ook van ongeveer 500 bij 200 meter moest worden 
"platge~rand, tenelllde de vijand .te bemoeil~jken door dit complex 
"land.m.IJnen aan te voeren en vanmt de woningen een aanvoerweD' der 
"n~anlllers t~. bes?hi~t~n, he:ft geweigerd met woorden van de strek
"bng, .~Iat hIJ prmCIpIeel met aan de order kon medewerkon en op
"zettehJk heef~ n~gelaten te gehoorzamen door zich te onthouden van 
"het, al dan met lil deelname met andere militairen. in brand steken 
"van een of meer der hierna genoemde huizen aan het hem door d(~ 
"opvolgel:d. commandant .van het 3e infanterie-peloton, de serO'eant 
,,~ler mal'lmers J . van. rrmnen, gegeven bevel om alle kampongh~izen 
,,1I~ genoel~de strook m brand te, steken, hebbende hij tevens de mari
"mers der 3e kl~sse P.P. en/of Q.Q. aangezet zijn voorbeeld te volgen 
"door staande m één der voornoemde huizen teO'en hen te zeO'O'en' 

L t l't h ." '" "'''' . "" aa on~, e 1 ms sparen en/of "Dit huis wordt niet in brand 
" "gestoken ; 

Gelet enz.; 
Over,:,:eg~nde, dat de beklaagde ten proces se heeft verklaard: 
dat hIJ .~l.let met de tenlastelegging accoord gaat; dat hij n.l. niet 

gezamenlIJk met A.A. of B.B. geweigerd heeft om een strook kam
p~ng.terrem van de kampong Soetodjaja in brand te steken, doch dat 
z:~ _eh t los van elkaar heb ben geweigerd; dat hij verder niet opzette
lIJk heeft nagelaten aan de order om het kampongterrein in brand 
te steken te g~~l?OrZame?, doch deze order gedeeltelijk heeft uitge
voerd, t?tdat hl~ m conflI~t ~wam met zijn principes; 

.. dat hlJ ook met de marmIers P.P. en Q.Q. ertoe heeft aano'ezet om 
z~Jn, beldaagdes, voorbeeld te volgen en de gegeven order ni~t geheel 
mt te voeren; dat verder, toen het ten laste gelegde feit plaats vond. 
e~ geen .?prake ~as van een gevecht met de vijand, aangezien er 
tIjdens zIJn,verbl~Jf,sedert 6 Augustus 1947 op de in de nabijheid van 
kampon~: SoetodJaJa gelegen post Pakishadji geen schot is gevallen: 

e~at hIJ omstreeks 6 Augustus 1947, dienende bij het derde infan: 
tene.-?eloto~ van compa?!nie "L" van het derde Infanteriebataljon der 
Manmersbngade, met ZIJ~ onderd~el op de post Pakishadji aankwam; 
dat de comman~~nt van dIt derde mfanterie-peloton de luitenant Her
klots was, terwIjl de sergeant Van Tuinen belast was met de functie 
van opvolgend pelotonscommandant· . 

. dat hij, l?eklaag~le, commandant w~s van de eerste geweergroep van 
dIt derde lilfantene-pelotDn; dat tot deze geweergroep, waarover hij, 
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beklaagde, commandant was, -onder meer ook de korporaal der mari
niers A.A. en de marinier B.B. behoorden; dat op de avond van 10 
Augustus op hun post bekend werd, dat de volgende dag een pa
trouille zou plaats vinden en dat er dan tevens een kampongcomplex 
in de as zou worden gelegd; 

dat er toen hierdoor al een zekere stemming onder de manschappen 
ontstond daar deze o'ekant waren teO'en llet in brand steken van kam-

, '" 0 h' pongs;dat hij, bel~laagdc, zi?h ec~ter niöt met de gespre~{ken, IeroIl:-
trent heeft bemoeId, aangezIen hIJ dacht, dat het w_el,met zo n vaart 
zou lopen; dat de volgende dag, 11 Augustus 1941, mderdaad deze 
patrouille heeft plaats gevonden;, . 

elat hiJ' beklaaO'cle van sergeant Van TUlllen opdracht ontvlllg om 
, "" " . "1 1 een gedeelte van de kampong Soeto(~Ja.Ja te "sweepen .. en (aarna (e 

woningen in brand te steken; dat hij deze order aan ZIJn groep heeft 
doorO'eO'cven, doch dat hij al spoedig bemerkte, dat er een .zel;:e~e 
tege~zin bestond bij enigc mariniers van zijn firoep om .de l:mzen III 
brand te steken; dat hij hen echter aanvankelIjk nog 8mgszmS hee~t 
aangevuurd en ook zelf enige huizen in brand heeft gestoken, waann 
zich niemand meer bevond: 

dat hij echter op een gegeven ogenblih: bij een huis kwam, .waarin 
zich no" vrouwen en kinderen bevonden; dat hij het toen met met 
zijn Ch;istelijke principes in overeenstem~ing kon breng~n om de 'be
woners uit elit huis te zetten en het hUlS achter hen m brand te 
steken; dat hij daarom dit huis n~et in brand heeft gest?ken, maar 
naar het gedeelte van de kampong IS gegaan, dat mocht blIjven staan, 
om daar luitenant Herklots op te zoeken en deze mede te delen, dat 
hij, beldaag(le, de order om een.gedeelte van de kampong Soetodjaja 
in brand te steken, niet volledig kon nakomen ; .. 

dat hij even later de luitenant, H erklots o~~tmoette; dat. deze, WIJ
zende op een muskietennet met eIeren, dat hIJ, be~laagde, 111 de hand 
had, vroeg, wat hij, beklaagde, daar had; dat hIJ toen ~ntwoordde: 

eieren'" dat de luitenant hem vervolooens vroeg, waar zlJn, beldaag
des, gro~p was; dat hij, beklaagd e, t;'en antwoordde, d~t zijn gro~p 
in de kampong was, maar dat hij. beklaagde, geen hUlzen meer m 
brand kon steken; . 

dat de luitenant toen antwoordde: "Als de baas van de zaak eIeren 
O'aat zoeken komt er van de patrouille niets terecht"; dat hij na deze 

"0 ' k opmerking van de luitenant zi.ch .weer naar het gedeelte v.~n de am-

pono' heeft beO'even wat vermehO'el moest worden; (lat hlJ toen daar 
o 0' .0 

weer een leeg huis in branel heeft gestoken ; 
dat vervolgens de korporaal der m.ariniers A.A. zich bij hem, be

klaao'de vervoeO'c1e en hem medeeleelde, dat zowel A.A. zelf als de 
"', '" 11 1 .. cl de marinier B.B. aan luitenant Herklots hadden geme {, (at ZIJ 'e 

order om de huizen in brand tc steken, wel wilden uitvoeren, doch 
dit op grond van hun principes niet konden: dat zijn voorbeeld dus 
O'een invloed kan hebben O'ehad op het beshut van A.A. en B.B. om 
de kamponghuizen niet il~ brand t e steken, want dat A.A. en B.B. 
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~~~h~je,s~~~l~:~~: a~:/~I~~~~~lttt' ~erklots hadden medegedeeld, voor-
d t h" b '" ,e, 

a IJ, eklaagde, vervolO'ens aan A AId h 
weer de kamponO' in te O'aan'" eh' . f't e eb or er eeft gegeven om 
die steeds in O'ez~lschapbvan d

n Ulz~~ a BeB randen, doch dat A .A,_ 
bernarInIer was d · h ' zen heeft afgebrand' dat h" b kl 1 h:' .; ver el geen Ul-

O'aan omdat A A 'd IJ 'I ~ aage e, Ierop met verder is illO'e-
"" . . ree s aan Ultenant H kl tIl '" 
verder &,~~n ~~izen wilde afbranclen; er 0 s l~ e gemeld, dat hij 

dat hIJ In een der laatste huizen van de karn 
vrouwen en kinderen aantrof' d t h" h tt < pong weer een aantal 
principes niet over zijn hart ka I~ 1e .. oen weer op grond van zijn 
buiten te jaO'en €n het hUI's' . °bn vedrtUIJgen om de bewoners naar 

. '" , III ran e stel-en' d t I 
gro~PJ.e mariniers hetzelfde huis binnenk , ~ , a verv~ gens ecn 
manmer RR bevond- dat h" . t t wfam, wa~r~nder ZICh ook de· 
ook hierbij waren; ,c IJ me wee 0 de marlllwrs P ,P. en Q.Q. 

. dat hij , beklaagde, toen tegen dit groepje mariniers h ' f' 
" Jongens laat ons dit huis sparen'" 1 t h" 1 t " ee t gezegd: 
gezegd , doch geen order heeft O'e'a. c ~ lJ c I ~en- ~f tweemaal heeft 
even later de sergeant Van Tuin~n"'~~te~ ~mb~ht hUl S te sparen,,: dat 
aan Van Tuinen heeft O'ez I .. 1llS lllne,nkwam; dat hIJ ook 
huizen in brand te stek~n .ege , dat hIJ het verschnkkelijk vond om de 

dat Van Tuinen echte: iederee I t h ' . . 
huis in brand werd O'estol-e '. n .. Ie HlS uItstuurde, waarna het 
wist, dat het tijd va~' .}~' dat hIJ, to~~ het gebeurde plaats vond. 
klaagde, een hem O'eO'~Ol 0", was; ~at hIJ eve~e~ns 'yist, dat hij, J)(.
oordelen, doch de ;rdeerv~~r~;dde.r ~et ?p de JUIstheId diende te be'
eventueel kon bekla O'en ov :Ó

d 
Ien ~ UIt te voeren, waarna hij zie]) 

.. < '" er eze OHler; , 
dat hIJ echter de order om de huizen ib' 1 . ' 

heeft opO'evolO'd olndat d't I t n la,nc te steken Illet verdf!' 
b . '" b' < I , lem eO'en de b ·t ' t 'tt 

oven dIen niet overtuiO'd was va b " ~r;; ::; Ul e en omdat hij 
deelte van de karnpon: S t l' .n~le bmIlltmre noodzaak om een 0 '(·-

• b oe o( JaJa III rand te st kIt h" '" met van overtuiO'd is dat d t k ' een; c a IJ er n.l. 
moest worden om'" 1 ' c I amponggedeelte in brand O'estokpp 

. .. (e aanvoer van land, " 1 · cl, '" - -
bemoelhJken en dat hij niet inziet 1 tmIJnen

h
( oor e tegenstander ~8 

kamponggedeelte de aanvoer van I (~ ~.oor I et platbranden van cht 
dat hij ook niet O'eloof't (lat 1 bande mlI~nen wn worden voorkomen; 

.. "" " ( e e oe 111 0' V'lU h t 1 tJ 1 
zlJn geweest om een sehootsveld te v 1'1 ,: .. 0'< e ' p a Jranc en kan 
schootsveld nimmer drI'e ]-1'1 t e n IJ",en, daar allereerst ('('11 

~ ome er van een po ·'t · "d 1 
maakt en bovendien dan toch k d t " k :; verwIJ el'( wordt ge-

d 00 e s rUl -en en b 1 h ' aan e voorkant van de kamponO' hdd . ossen en e e Ulzen 
dat hij echter van meninO' i 1 '" a en moeten worden opgeruimd: 
kamponggedeelte geschie~ld:' a\:~:e;e~!il\branden van het betreffe~clt:. 
dag twee waO'ens op een laJldm" p em

l 
aatregel, omdat de vongc, 

d t h" '" c ' IJn waren O'e open' 
a IJ dus de order om de karn h "'. . ' 

d.eeltelijk niet heeft opgevolO'd 0 ~~~lg Ulzen :.n brand .te s~eken ge
Clpes en omdat hiJ' de mI'll't '? p "'d nd

l 
van zl~n godsdIenstIge prin-

O ane noo zaa' van 1 1 . . verwegende, dat ten l' ' " . \. < C Ie ore er lllet lllzag; 
gende getuigen: p oces::;e onder ede hebben verklaard de vol-
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1. Hendrik, R einier Grijzen, oud 33 jaren, kapitein der mariniers ; 
dat hij op 10 Augustus 1947 bericht had ontvangen dat er nabij 

de post Pakishadji twee voertuigen op landmijnen waren gelopen; 
dat hij naar aanleiding hiervan aan de pelotonscommandant op de 
pos t Pakishadji order heeft gegeven om de kampong Soetodjaja, wel
ke zich op een afstand van ongeveer 1t km van de post Pakishadji 
bevindt, te "sweepen" en daarna een bepaald, door hem, getuige, 
nauwkeurig aangegeven gedeelte van deze kampong te neutraliseren, 
d.w.z. onbewoonbaar te maken; 

dat hij, getuige, deze order heeft gegeven, omdat op de aanvoerweg 
Haar Kendalpajak, welke eerst via post Pakishadji en daarna via 
kampong Soetodjaja liep, aangezien de rechtstreekse verbinding om 
de Noord naar Kendalpajak nog niet vrij was, ter hoogte van kampong 
Soetodjaja regelmatig moeilijkheden werden ondervonden; 

dat hem bovendien uit vele inlichtingen gebleken was, dat kam
pong Soetodjaja de infiltratieweg was van de extremisten, die zich 
ten Z. of t en Z.O. van deze plaats bevonden; dat de landmijnen, waar
op de voertuigen op 10 Augustus waren gelopen, dus zeker ook moes
ten zijn aangevoerd van om de Zuid door Soetodjaja; dat hij het niet 
nodig vond om de gehele kampong te neutraliseren, aangezien de ver
bindingsweg P akishadji - K endalpajak voldoende veilig gesteld zou 
zijn door het onbewoonbaar maken van het kamponggedeelte, zoals 
dat gearceerd is aangegeven boven de lijn A-B op de ten processe 
aanwezige stafkaart; 

dat hij order heeft gegeven dit kamponggedeelte op deze wijze te 
neutraliseren, aangezien vernieling door geschutvuur niet effectief 
genoeg zou zijn en bovendien zeker slachtoffers zou eisen, wat thans 
werd voorkomen; 
2. Hans Herklots, oud 26 jaren, dienende als luitenant der mari-
111ers ... enz.; 
3. Jacobus van Tuinen, oud 31 jaren, dienende als sergeant der . . ' 

mal'lnIerS; 
dat hij op 11 Augustus 1947 van zijn pelotonscommandant, de 

luitenant H erklots, order ontving om met een gedeelte van het pelo
ton een patrouille uit te voeren naar de kampong Soetodja ja; dat hij 
met deze patrouille eerst ele kampong moest "sweepen" en daarna 
ten nauwkeurig afgebakende strook van ongeveer 500 bij ongeveer 
200 meter van de kampong moest platbranden; 

dat hij vóór het vertrek de commandanten der beide geweergroepen, 
t.w. de sergeant S.M,T. en de sergeant Timmerman bij zich heeft 
geroepen en hun de order heeft medegedeeld, waarbij van deze beide 
commandanten geen opmerkingen kwamen; 

dat zij naar de kampong Soetodjaja zijn gegaan en de kampong 
eerst hebben "gesweept" ; dat hierbij twee Indonesiërs de marinier 
P .P . hebben overvallen en deze diens geweer afhandig hadden ge
maakt; dat de beide Indonesiërs, toen deze trachtten er met het ge
weer vandoor t e gaan, zijn neergelegd; 

dat, toen het "sweepen" was afgelopen, de twee geweergroepen 
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zich verzameld hebben midden in de kampong; dat hij toen aan ser
~eant S.M.T. een bepaald gedeelte van het plat te branden kaJ?pong
oedeelte heeft aangewezen om plat te branden en serO'eant TImmer-
man het and3re gedeelte; .'" 

dat d.e order, die hij aan sergeant Timmerman had O'eO'even prompt 
werc~ UItgevoerd, doch dat dit niet geschiedde met ele ~rder: die hij, 
getUIge, aan S.l\LT. ha,d gegeven; dat, toen hij, getuige, zich in het 
kamponggedeelte, dat S.M.T. moest platbranden, had begeven om de 
~ensen van. S.M.T. wat op te porren, de korporaal A.A. en de mari
mer .B.B., dIe beiden tot de geweergroep van 8.M.'1'. behoorden, hem, 
getu;ge, rapporteerden, dat zij beide weigerden om aan de order be
treffende het platbn,nclen te O'ehoorzamen; 

dat hij hen be~:len. op he~ v~rkeer~le van hun handelwijze heeft ge
wezen en, ~oen ZIJ belden bIJ hun weIgering bleven ·volharden, de zaak 
aan de lUItenant Herklots heeft gerapporteerd: dat luitenant Her
kl~ts to.en A.A. en B.B. nogmaals de order heeft gegeven om de 
hUIzen lil brand te steken. doch dat beiden bleven volharden in hun 
weigering, ook nadat de luitenant hun op hun strafbaarheid had ge
wezen; 

dat hij, getuige, vervolgens wederom de kamponO' is inO'eo'aan' dat 
toen de seI:~ea,nt S.M.T. naar hem, getuige, kwam e~ hem ~:ciede~lde, 
dat ook hIJ, S.M.T., de order om de huizen in brand te steken niet 
l~?n op::olgen; dat hij, getuige,. S.M. T. hierna op kameraadschappe
lIJke WIjZe het verkeerde van dIens handelwijze onder het 00 0 ' heeft 
gebrach~.' doch verder geen acht op S.l\LT. heeft geslagen; '" 

. dat hIJ vervolgens verder de kampong is ingegaan en aan de mari
mer P.P. opdracht .hp;eft gegeven om een bepaald huis i '1 brand te 
steken; c1~t de mal'llller P.P. het huis binnenging, doch even later 
hem, getmge, rapportrerde , dat srrgeant R.M.T . 3<111 P.P. een teo'en- . 
order. hac~ gege~en: dat hij .. getuigr , toen de woning is bil1nengeg~an, 
waarm ~lCh elll.~e . Indonci31schc vrouwen en kinderen hevondën, als
mede cn.~ge ma~'1l1lerS, waaronder S.~f. T. en de marinirr Q.Q.; 

dat h.IJ, getUI~e, door de mariniers en elp. vrouwen dp. voedselvoor
raden mt het hUIS h~ef~ doen brengen en vervolgens door de mariniers 
P.P. en Q.Q. het hUIS III brand heeft laten steken' 
4. .M.aI'inus Timmerman, oud 28 jaren, dienencle als sergeant der 
marlilIers : ... enz.; 
5. B.B., oud 18 j::"ren, dienende als marinier der 3e klasse: ... enz.; 
6. A.A., oud 28 ~aren, d~enende als marinier der Ie klasse: ... enz.; 
7. Q.Q., oud 19 .laren, dIenende als marinier der 3e klasse' 

dat hij t\idens de actie in kampong Soetodjaja op 11 Augu~tus 1947 
van (~e onc~~rpelotonscommandant .van het derde peloton van de com
pagme ,,~ .' de sergeant ~ all TUlllen, opdracht ontving om een be
paal.d.hUls III d~ kampong III brand te steken; dat hij tezamen met de 
manmer P.P. hIertoe dit huis is binnenO'eO'aan' 

dat zich i~ dit huis onder meer de ~e;geau't S.M.T., de marinier 
RR no~ emge ~ndel:e marin~ers bevonden; dat hij tegen deze per
sonen ZeIde: "DIt hUIS moet III brand"; dat sergeant S.M.T. tegen 
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hem, getuige, toen zeide: "Dit huis wordt niet in brand gestoken"; 
dat RR hem, getuige, toevoegde: "J e bent een smerige lafaard als 
"je dit huis in brand steekt"; 

dat hij, getuige, RR. antwoor'dde: "dat is nogal mooi om zoiets te 
"beweren"; dat hij vervolgens tezamen met P.P. naar sergeant Van 
Tuinen is gegaan en dat zij deze het voorgevallene hebben gerappor
teerd; dat sergeant Van Tuinen daarna P.P. en hem, getuige, heeft 
opgedragen het huis in brand te steken, wat zij toen ook hebben ge-
daan; 
8. P.P., oud 19 jaren, dienende als korporaal der mariniers: ... enz.; 
9. RR, ouc118 jaren, dienende als marinier der 3e klasse: ... enz.; 

Overwegende, dat ten processe als schriftelijk bescheid aanwezig is 
een stafkaart, sheet 54/XLIII, gemerkt A rood; 

Overwegende: ... enz.; 
Overwegende, dat door de inhoud van de verklaring van beklaagde 

en die van de getuigen, benevens door de inhoud van het ten processe 
aanwezige schriftelijke bescheid alles in onderling verband en samen
hang beschouwd, wettig en overtuigend is bewezen met beklaagdes 
schuld er aan hetgeen hem is ten laste gelegd, met uitzondering van 
het weigeren te gehoorzamen voor zover gezamenlijk met anderen ge-
pleegd; 

Overwegende dienaangaande: 
dat beklaagde zich weliswaar min of meer afzijdig heeft gehouden 

_ hetgeen hem allerminst paste als commandant van een geweer
groep - doch zelf verklaart dat hij, nadat luitenant Herklots hem 
was tegengekomen, toen hij, beklaagde, aan het eieren zoeken was, in 
contact is geweest met de weigerachtige A.A. (die op zijn beurt in
lichtingen verstrekte over de weigering van B.B.) en daarna weder
om nagelaten heeft een huis in brand te steken; 

dat hij, zich bewust zijnde van de houding van A.A. en B.B., het 
opzettelijk nalaten gezamenlijk met deze pleegde; (In de wet is "ge
"zamenlijk" n.l., door de tegenstelling met "ten gevolge van samen
"spanning", bedoeld als een vorm van samenwerking, die niet uit 
afspraak voortspruit doch waarbij de ene partij zich bewust is van 
het doen en laten der andere partij) 1); 

Overwegende dat het wettig en overtuigend bewezen verklaarde 
behoort te worden gequalificeerd als : 

" In tijd van o01'log 'weige1'en en opzettelijk ·nalaten te gehoorzamen 
"aan een bevel, gedaan door een dam·toe bevoegde militair, zijnde 
"het misdrijf ten aanzien van het opzettelijk nalaten te gehoor
"zamen gepleegd door twee of meer personen gezamenlijk en heb
"bende de sch·uldige tevens een ander aangezet zijn voorbeeld te 
"volgen" ; 
Overwegende dienaangaande: 
dat hier sprall:e is van een hoogst ernstig militair misdrijf, waar

tegen met kracht stelling dient te worden genomen; 

1) Gelet op deze overweging had art. 48 Wh.v.M.S. toepassing behoren 
te vinden. (Red. M.R.T.). 
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dat het te onpas naar voren brengen van "gewetensbezwaren" (nog 
wel onwettige en ongefundeerde) en aanverwante termen, gedurende 
ogenblikken dat de krijgsmacht als een hecht aaneengesloten geheel 
voor het welzijn van het vaderland dient op te komen,deprimerend 
op de andere mariniers en desorganiserend voor de krijgsmacht kan 
werken; dat, indien betrokkene vermeende innerlijk in conflict te 
komen, hemde normale weg van beklag openstond; 

dat hij deze weg niet gevolgd heeft, louter gedreven door een eigen
aardige lust tot cri tiek op een militair bevel; 

dat hij heeft dienen te 'beseffen, dat in de huidige omstandigheden, 
welke gelijk worden gesteld met tijd van oorlog en ge~~re~de een 
militaire actie strikte gehoorzaamheid aan een gegeven mIlItau bevel 
conditio sine qua non is voor het behoud van de krijgsmacht; 

dat onder deze omstandigheden een toetsingsrecht van een mindere 
teIi' aanzien van een dergelijk bevel slechts aanvaardbaar is, in geval
len waarin zeer klaarblijk~lijk menselijk onrecht wordt gedaan; 

dat echter voorop gesteld dient te worden dat gebruikmaking van 
dit, dus in buitengewoon exceptionele gevallen bestaande, toetsings
recht door de mindere, geheel op eigen risico geschiedt; 

dat de Raad van overtuiging is, dat hier van een de mens onterende 
opdracht allerminst sprake is geweest; 

dat immers de bewoners ruimschoots de gelegenheid werd gegeven 
om hun woningen met medeneming van aI hun bezittingen te verlaten; 

dat de aan de Raad voorgelegde figuur bij lange na niet grenst aan 
de gevallen, waarin het toetsingsrecht, bij eerste beschouwing om 
gegronde redenen naar voren gebracht, aan nader onderzoek dient te 
worden onderworpen; 

dat het vanzelfsprekend is dat iedere daad der Nederlandse Krijgs
macht op tactisch strategisch gebied kan worden uitgelegd als een 
maatregel van represaille in verband met voorafgaande gedragingen 
der tegenpartij; 

dat juist in deze lichtvaardige, averechtse uitleg een groot gevaar 
schuilt ; 

dat het zelfs nuttig en nodig kan zijn door tijdige represaille groter 
dreigend gevaar de kop in te drukken, doch dat, wat hier ook van zij, 
uit geen enkel gegeven de Raad gebleken is, dat hier van represaille 
sprake zou kunnen zijn; 

dat het ten slotte opvalt, dat noch uit de aanbiedingsbrief van de 
Commandant van de Mariniersbrigade van 8 September 1947, noch 
uit uitlatingen van andere officieren van de mariniersbrigade, blijkt 
van enige aanwijzing dat het bevel van de Compagnies Commandant 
niet binnen tactisch-strategisch verantwoorde omlijsting zou liggen ; 

dat dientengevolge zowel uit een oogpunt van generale als van 
speciale preventie op de gedragingen van de beklaagde een zeer sh'en-
ge bestraffing dient te volgen; . 

dat de Raad bovendien van oordeel is, dat de beklaagde op grond 
van het door hem begane misdrijf ongeschikt moet worden geacht om 
in de militaire stand te blijven, doch niet zodanig ongeschikt, dat hij 
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voor goed moet worden ontzet van de bevoeg,dheid om bij de gewapen; 
de macht te dienen; . 

Overwegende mitsdien, dat de na te noemen straf geacht moet ~or
den in goede verhouding te staan tot de ernst van de gepleegd~ feIten, 
i.v.m. de persoonlijkheid van de beklaagde 8n de omstandIgheden 
waaronder de feiten zijn begaan; . ' 

dat er termen aanwezig zijn om bij de tenmtv~eriegglllg van de 
straf het door beklaagde van 11 Augustus 1947 tot 22 Augustus 1947 
ondergane arrest in de vorm van streng arrest voor ! 1 d~gen ~n het 
ondergane arrest vanaf 10 September 1947 geheel III mlllderlllg te 
brengen; . h f 

Gezien de artikelen 1, 4, 23, 60, 8.9 Ie lid en 2e hd onder aan e 
3e en 4e Wetboek van Militair Strafrecht; 27 Wetboek van Straf
recht; 185, 188, 189 Regtspleging .bij .de Zeemagt; 

Recht doende in naam der Komnglll, . 
Verldaart wett\g en_ overtuigend bewezen, hetgeen de beklaagde IS 

ten laste gelegd, zoals hiervoren~erd overwogen; 
Verklaart hem daaraan schuldIg; 
Spreekt hem vrij van hetgeen hem meer of a?ders is ten laste ge

leo'd dan bewezen verklaard; 
°Qualificeert 1) het wettig en overtuigend bewezen verklaarde als 

hiervoren werd aangegeven; 
Veroordeelt 1) hem deswege tot een gevangenisstraf van de duur 

van drie jaren, met bepaling dat het reeds ondergane arrest van 11 
Augustus 1947 tot 22 Augustus 19~ 7 voor 1 ~ dagen en. het ondergane 
arrest vanaf 10 September 1947 bIJ de tenmtvoerlegglllg der gevan-
genisstraf geheel ~n mind~l:in~ zal. worden gebracht; ' . _ 

Ontslaat hem mt de mllItaue dIenst zonder ontzetting van de be
voegdheid om bij de gewapende macht te dienen. 

Hoog Militair Gerechtshof van Ned.-Indië. 

Sententie van 24 Maart 1948 
(uitgesproken 2 April 1948). 

President: Mr. J. C. Berenschot (plv.). 
L eden: Kolonel M. E. A .. van Goor en Hoofdoff. v. Adm. Ie kJ. 

H. J. G. van Giesen. -
Advocaat-Fiscaal: Mr. J. E. K Bondam (plv.). 
Raadsman: Maj. d. Mars. (KMR) P. Dregmans. 

(Zie het hie"vóór afgedrukte vonnis). 

Het Hoog Militair Gerechtshof van Neder1a~~sch~Indië in de za~k 
van S.M.T., oud 33 jaar, geboren te Noor~wIJk-Blllnen, 1~.atstehJk 
vóór de verwijzing naar den Krijgsr3;a~ gedIend hebbende bIJ de Ma-
riniersbrigade als korporaal der marlllwrs; -

'1) Qualificatie en straf conform eis, ~~t ,dien verstande, dat de Fiscaal 
niet concludeerde tot oplegging van de bukomende straf van ontslag. 

(Red. tM.R.T.) • . 
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Gezien: ... enz.; 
Gehoord de door den plv. Advocaat-Fiscaal bij het Hoog Militair 

Gereêhtshof van N ederlandsch-Indië genomen en daarna schriftelijk 
overgelegden eis in appèl, ddo. 9 Maart 1948, daartoe strekkende; 

dat het Hoog Militair Gerechtshof van N ederlandsch-Indië met 
ontvangst van het hoger beroep, het vonnis van den Krijgsraad bij 
de ~eémacht in Oost-Indië te Soerabaia, inzake S.M.T., gewezen 
en Ultgesproken den 5en Januari 194-8, zal vernietigen ten aanzien van 
de aan het feit gegeven qualificatie en ten aanzien ván de straf, 

het ten laste van beklaagde bewezene zal qualificeren als het mis
drijf: "Het in [{jd van oorlog opzettelijk nalaten te gehoorzamen aan 
"een bevel gedaan dool' een daartoe be voegden militair, hebbende de 
"schttldige tevens een ander aangezet z~in 1:00rbeeld te volgen", 

hem terzake zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor den tijd 
van twee jaar en zes maanden, met bf~pal ing, dat het reeds ondergane 
arrest van 11 Augustus 1947 tot 22 Augustus 1947 voor 11 dagen en 
h~t ondergane arrest vanaf 10 September 1947 bij de tenuitvoerleg
glllg van de gevangenisstraf geheel in minderiJ]0' zal worden O'ebracht 

hem zal ontslaa'u uit de militairen dienst. zo~c1er ontzetti;O' van cl~ 
bevoegdheid om bij de gewapende macht t~ dienen en I:l 

het vonnis waarvan beroep voor het overige zal bevestigen; 
Nog gelet op de door en namens beklaagde gevoerde verdediging; 
Overwegende, dat ten deze naar behoren is geprocedeerd en de 

Krijgsraaçl terecht een schuldigverklaring en veroordeling van be
klaagde terzake van het hem ten laste O'elegde heeft uito'esproken 

• 0 ö, 
met eben verstande evenwel, dat niet bewezen wordt o'eacht, dat het 
misdrijf door twee of meer personen gezamenlijk is ~epleegd, daar 
van enigerlei vorm van samen werking niet voldoende is gebleken, 
weshalve beklaagde yan dit deel der telasteleO'gino' dient te worden 
vrijgesproken; <=> '" 

Overwegende, dat de schuldigverklaring is geschied op de gronden 
en middelen in het beroepen yonnis aangevoerd, welke het Hof wat 
de gTonden betre~t in algemenen zin overneemt en tot de zijne maakt 
en waaraan nog I S toe te voegen: 

dat de door b~~laagde ?pgeworpen "gemoedsbezwaren" zijn terug 
te brengen tot ZIJn tegenzln om tegenover een volo'ens hem onschul
dige bevolking représaillemaatregelen uit te voere~, a Is hoedanig hij 
de order van het platbranden van de kampongstrook had opgevat, 
hebbende beklaagde toch beweerd, dat, indien hem tevoren -uitdrukke
lijk was te kennen gegeven, dat het uitvoeren van bedoelde order mili
taire noodzaak was en geen représaillè, hij die zonder bedenken zou 
hebben opgevolgd; 

dat hieruit volgt, dat beklaagde de opvolging van het hem O'eO'even 
dienstbevel afhankelijk stelde van zijn oordeel omtren tde st~ekkin 0' 

en doelmatigheid ervan, doch behalve dat zulks bij artikel 11, lid 2 
van het Reglement betreffende de Krijgstucht niet is toegelaten 
toch zeker en vooral in oorlogstijd van beroepsmilitairen - en be~ 
klaagde nog wel een beroepsonderofficier - verwacht mag worden, 
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dat zij a priori erVH-n uitg~é~n .te doen te hebben .met dienstbe;:,el.en, 
welke maa:treO'elen van mIlItaire noodzaak en !1let van repre:;aIlle 
inhouden, ter':ijl, indien zij hieraan twijfelen, ziJ ten hoogste . daar
naar navraag kunnen doen, echter beklaagde hl~rtoe z~lfs lllet de 
minste poging heeft aangewend en hij het zelfs lllet noel!g heeft ge
vonden om tocn den avond te voren het doel van de bewuste or~ler 

. onder d'e m~riniers werd besproken en de mogelijkheid van représal11e 
en de tegenzin daartegen werd t~ berde ~ebracht, hetgeen bekl~?,gde 
vernam, zijn meerderen hiervan In ken!1ls te stellen, waartoe hl] als 
onderofficier toch zeker verplicht ,"vas; 

dat hij toen ook zijnerzijds geen bezwaren naar .voren heeft ~e
bracht en het dan ook veeleer den indruk wekt, dat (h e bezwaren l1l~t 
uit hem zelf zijn voortgekomen, doch hij slechts daartoe beïnvloed I S 

O'eworden waarbij het wel opmerkelijk is, dat de 3 gevallen van 
dienstwei~'ering , welke hebben plaa ts gevonden, w,o. die van beklaag
c1é, afko;stig zijn van militairen uit een en dezelfde geweel~groel) , . 
n1. uit die waarvan beklaao'de de commandant was en waa1'1n een 
zekere B.B. , die meer ernsti~ gemeende "Christelijlw bezwaren': ~ac1 
en deze ook had verkonclio·d. door zijn uitgebreidere schoolopl81dmg 
(ae klasse gymnasium) e~ig overwicht op' de .. anderen in zijn groep 
uitoefende waardoor de laat sten Idaa rbbJkellJk t egen hem als den 
intellecttle~l meer ontwikkelde opzagen en alchls des te gemakkelijker 
voor zijn ideeën toegankelijk waren ; , . 

dat bovendien beklaagde's gemoedsbezwaren, gezwn de omstandIg
heden, waaronder hij meende die naar voren te moeten brenge'!-, n .1. 
toen hij door zijn Luitenant op eieren-zoeken werd betrapt , welm ee!l 
zeer eiO'enaardiO' licht komen te staan en deze bezwaren ook ove1'1-
gens n~t ernstig gemeend kunnen zijn, waar beklaagde zelf hee f~ op
o'eO'even na de ontmoetino' met den Luitenant toch weer een hUlS m 
br~nd te hebben gestoke~, maal' zich toen plotseling zijn bezwaren 
weer te hebben herinnerd, waarna h~j het branden verder heeft nage-
laten; . 

dat onder al deze omstandiO'heden evenwel het met-opvolgen door 
. beklaaO'de van het hem O'eO'ev:n dienstbevel een veel ernstiger karak

ter dra';,gt dan wanneer hij gemeend had zich uit eerlijke overtuiging 
daaraan te moeten onttrekken, waarbij nog als verdn verz,yarende 
omstandigheid komt., dat beklaagde als sergeant tevens commandant 
yan zijn geweergroep ten deze door zijn optreden een wel zeer slecht 
voorbeeld heeft gegeven; . . 

Overwegende, dat beklaagde's verdechger tenslotie ~og een beroep 
heeft gedaan op de sh afuit sluitingsgronden van de artIkelen 43 en 40 
van het W etboek van Strafrecht; 

OverweO'ende dat hieromtrent vooreerst valt op te merken, dat een 
beroep op ~rtikdl 43 reeds hierom moet falen, omdat het ~n het o~lder
havio' O'eval niet O'aat om een door beldaagde begaan feIt ter U'itvoe
ring ~;n een ambtelijk bevel, n1. tot braridstichting, doch juist. om. het 
door hem begaan feit, dat hij dat ambtelijk bevel, de brandstwhtmg, 
niet heeft uitgevoerd en heeft geweiget'd daaraan te voldoen, hetgeen 
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een geheel andere casuspositie is en naar de militaire wet als een mis
drijf tegen de ondergeschiktheid juist strafbaar is gesteld; 

Overwegende, dat beklaagde's verdediger voorts nog in verband 
met voormeld doo~.hem gedaan beroep heeft betoogd, dat de bewuste 
order onbevoegdehJk gegeven zou zijnen tevens een mensonterende 
opdracht .zou bevatten, zodat beklaagde niet alleen mocht, maar ook 
moest weIgeren aan die order te voldoen; 

Overwe;!?ende, dat de verdediger zich hierbij op het standpunt stelt, 
dat de KnJ.~sraad heeft a~ngenomen, dat de telastelegging valt onder 
de omschnJvmg van artIkel 89 Wetboek van Militair Strafrecht 
echter volgens dien verdediger ten onrechte,daar hier artikel 11,i 
Wetboek van Militair Strafrecht meer op zijn plaats zou zijn; 

Overwegende, dat het Hof het met dit laatste eens is immers O'e
meld artikel 89 de niet-militairen betreft, die aan de militaire rechts
ma?ht onderworpe.n zij.~ en. weliswaar ook militairen van het bij dit 
artIk~1 bepaalde ~let ZIJn UItgesloten, maar voor dezen de bijzondere 
bepalmg van artIkel -114 yr etboek van Militair Strafrecht geldt, 
we~k~ laatste krach~ens artikel 55 Wetboek van Strafrecht bij uit
slUItIng van toepassmg is; 

. Overwegende, dat dan ook , het aan beklaagde ten laste gelegde 
dIent beschouw~l te worden als te vallen binnen de omschrijving van 
meer~emeld artIkel 114 ende bewoordingen der telasteleO'ging zulks 
alleszms toelaten, met name de daarin omschreven order, "'welke naar 
haar aard zeer zeker, als een dienstbevel is aan te merken; 

Overwegende nu, dat in artikel 114 de persoonlijke bevoegdheid 
va~ den meerdere tot het geven. van enig dienstbevel niet -als consti
t~tI~f element van het misdrijf is vermeld, doch wat hiervan ook 
ZIJ, In elk geval het buiten allen twijfel geacht moet worden dat in 
casu .de meer~e~e, van wien het onderwerpelijk bevel in ee~ste in
stantIe was ultgegaan, nI. ~e kapite~~ .der mariniers H. R. Grijzen, 
be."oegd was, om, waar ~telhge aanwIJZlllgen bestonden, dat een mili
tane aanvoe:weg vanUIt hu~~en in de bewuste kampong beschoten 
werd en. op dIen weg reeds mijnongevallen, kennelijk uit die kamponO' 
te herl~lden, had~en plaats :gevonden, uit militair dienstbelang ee~ 
bevel UIt te :~a:dlgen, het:welk strekte tot het treffen van maatrege
len ter bev81hgmg van dIen aanvoerweg en uit dit oogpunt reeds 
ook v~.n een 's mensonterende opdracht inhoudend bevel geen sprake 
kan ZIJn; ; 

Overwegende, dat derhalve, waar hiermede elke grond tot weige
ren aan ~eklaagde ontvalt, met -verwerping van het gedane beroep 
op de artIkelen 43 en. 40 Wetboek van Strafrecht ingevolge het ba
vens.taande, het VOlll;llS van den eersten rechter wat de schuldigver
klarmg en ve~.oo.rdelmg van beklaagde betreft, met uitzondering van 
het ~ezamenhJk plegen, .als wel en terecht gewezen kan worden be
ve~tIgd, .echter het H?f zich, zoals. uit het boveI}overwogene reeds 
bllJk~, . me.t kan veremgen met de m het beroepen vonnis gegeven 
quahfICatIe van het gepleegde strafbare feit, dat ten rechte valt 
onder de omschrijving van artikel 114 Wetboek van Militair Straf-
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recht en in zoverre het beroepen vonnis moet worden vernietigd; 
Overwegende aangaande de straf, dat de opgel~gde hoofdstraf den 

Hove te zwaar is voorgekomen; . 
dat toch hoewel juist -onder de huidige, tijdsomsta~~dlgheden de 

uiterste di~cipline eil tucht in den militaren dienst geëIst mag wor
den, zodat tegen een handelwijze als die van .. beklaagde, w,aardoor :;e 
stipte 'opvolging van bevelen wordt ondermIJn~, me~ de grootste "'~
strengheid stelling dient te worden genomen, mettemm ;daarnevens lil , 

aanmerking is te nemen, dat beklaagde, een eenvoudIge van .gee~.t, 
mogelijk onder den invloed is geraakt van de ten deze funeste ldeeen 
van iemand, tegen wien hij als den intelle?tue.el meerdere opzag, en 
dat hij de ernstige portée van zijn daad met m den vollen ?~vang 
heeft begrepen, daartegenover echter weer hem als onder.?fflC.ler en 
commandant van een geweergroep een grootere aansprakelIjkheId dan 
de anderen in zijn groep moet worden toegerekend, wes~~lve,. mede 
O'elet op de omstandigheden van het geval en de pe~soonhJkheId van 
beklaaO'de, blijkende hiervan uit zijn gunstige condUlte~taat en straf
lijst, d: ondervolgende hoofdstraf in juistere verho,?-dmg wordt ge
acht tot de aard en ernst van het door beklaagde misdrevene; 

Overwegende, dat de bijkomende straf, op gro~~ van het d~?r be
klaagde begane misdrijf en g~z~e~ zijn gem~kkehJk to.eg;ankehJk ge
bleken aard voor verkeerde mIlltane opvattingen,als JUlSt kan wor- , 
den gehandhaafd, terwijl ook den. Hove terme~ zijn voorgekomen, om 
te bepalen, dat de tijd, door beklaagde voorlopIg onder verzekerde be
waring doorgebracht, bij de u~tvoe.ring .van de hem opgelegde gevan-
genisstraf geheel zal worden m mmdermg gebracht; , , . 
_ Gelet, behalve op ,de artikelen 67 en 114 van het Wetboek van Ml
lit!iir Strafrecht en artikel 27 van het Wet1;lOek van Strafrecht, voorts 
nog op artikel 209 van de R~g~spleging bij d.e Zee~á~t, zomede. ~e 
artikelen 75 vlg. van de ProvlslOuele InstructIe voor het .Hoog MIlI
tair Gerechtshof in Nederland ; 
_ -Recht doende iJ). h~ger beroep in naam der Kon~ngin, . 

Vè'rnietigt het op 5 Januari 1948 gewezen en ~ltgesproken vonms 
van de ,Krijgsraad bij de Zeemacht in C?o.st-I.ndië, waarvanbero~p, 
ten' aanzien van de daarbij gegeven qualIfICatIe alsmede ten aanZIen 
van de opgelegde hoofdstraf; . 
. Vèrklaàrt de aan hoofde dezer nader aangedmde beklaagde S.M.T. 
terzake van het feit waaraan hij is schuldig verklaard, met uitzonde
ri~g van het gezam'enlijk plegen, schuldig .aan het misdrijf: "O~.zet- , 
"telijke ongehoorzaamheid, gepleegd .in tijd ' van. oor.~og, Waa~?1J de 
,;,sëhuldige tevens een anderen milita~rtot het m~sdnJf aanzet ; 

Veroordeelt hem deswege tot een gevangenisstraf voor de duur van 
twee jaren en zes maanden, met bepaling, dat het reeds ondergane "\ 
arrest van 11 AuO'ustus 1947 tot 22 Augustus 1947 voor 11 dagen en 
het ondergane ar~est van 10 September 1947 af bij de tenuitvoerleg- 
ging der gevangenisstraf gehe~l in mindering~al worden gebracht; 

Bevestigt het beroepen vonms voor het ovenge. 
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NASCHRIFT. 
Deze uiterst belangrijke uitspraak, vonnis 'zowel als sententie (al 

was dan het vonnis ten onrechte gebaseerd op de burgerlijke para-' 
frase vanm·tikel 114 van het militaire strafwetboek) geeft lijnen 
koers in de moeil~jke doolhof in het grensgebied van gehoorzaamh"eids
plicht en toetsingsrecht, van dienstbevel en misdrijf tegen de mens
heid., Vooral deze laatste facet van het vraagstuk' het conflict tus
sen misdrijf tegen de mensheid en gehoorzaamheidsplicht, is in de 
laatste tijd herhaaldelijk belicht en staat in het brandpunt van de be
langstelling. Die belangstelling concentreerde zich echter steeds op 
de internationaal-stmfrechtelijke zijde; deze ttitspraak doet de andere 
kant, .de nat~?n?al-strafrecht~l~jke, naar voren komen. Is het mogel~jk 
dat dte eenzi}dzge belangstelltng en vooral de (op Duitse oorlogswan
daden gebaseerde) eenzijdige belichting van het vHlagstuk in de dag
bladpers, de militaü;e waarden voor beklaagde ttit haar verband heb
ben. gentkt en dat hij, min of meer '/,tit bravo'ure en om, in zijn kring 
op te vallen en belangrijk te schijnen, maàr wellicht toch ook voor 
eer: deel op grond van die verwrongen schildering van de militaire 
'plzchten, gemeend heeft z#n steentje tot het alge/Jteen welzijn te heb
ben moeten b'ijdragen? In ieder geval is het van het grootste belang 
dat door deze sententie het evenwicht weer wat wm'dt hersteld en de 
militairen du'idelijk voor ogen wordt gesteld, dat zij in beg ins e 1 
hebben te gehoorzamen aan gegeven dienstbevelen, zonder toetsing 
van bevoegdheid, doelmatigheid en strekking~ 

Indit verband warde nog het (hien)óór op blz. 311 v .) opgenomen 
belangrijke vonnis van de Kr'ijgsraad te Velde (Kon. Landmacht) te 
Batavia, welk vonnis er stilzwijgend van ttitgaát dat de militairen. 
di~. op m·der van hun meerdere gevuurd hadden op soldaten van eige~ 
krqgsma-cht, strah'echtel~jk niet verantwoordelijk waren en slechts 
als mantts ministrae beschottwd werden. . . 

Het komt o'/{erbodig voor de stellingen van de hierboven afgedrlUkte 
sententie en de consequenties, waartoe die stellingen leiden: primaire 
gehoorzaamheidsplicht, geen toetsingsrecht ten aanzien van de be
voegdheid doch zo nodig nadere navraag in (ernstig gemeende) twij
felgevallen, verder ttit te werken, nu zttlks zou neerkomen op een her" 
haling van het redactiOnele opstel op blz . 271 'I}. hie'rvóór; ik moge 
vols~aan met daarheen te verwijzen. Het strekt tot voldoening dat de 
mentng, welke de Redactie (onafhankelijk van deze sententie) in dat 
opstel weergaf, dom' ons hoogste rechtscollege in het Oosten met 
deze sententie is gehonoreerd. 

W.H.V. 

Zeekrijgsraad bij de strijdkrachten in het Oosten. 
Vonnis van 27 April 1943 

President: Kapt.Luit.t.zee Jhr. H. A. van Foreest 
Leden: IJUits.t.zee Ie kl. G. B. Fortuyn (RIv.), D. J. van Doominck 

J Azn, Off.v.Ac1m. Ie ld. C. P. van den BeJ.1g en Off.M.S.D. 2e kJ, 
J . A. Bokkes. 

Fiscaal: Off.v.Adm. Ie kl. W. H. Verme€r. 
Raadsman: Luit.t.zee 2e kl. J. B. Reiche. , 

,.Als militair opzettelijk een meerdere door enige feitelijkheid 
beledigen" dom' de meerdere op de scho7tder te kloppen, hem daar

bij :httoyer;nde en woot'den van beledigende strekking toevoegende. 

DE ZEEKRIJGSRA'AD BIJ DE STRIJDKRACHTEN IN HET OOSTEN, 

in de zaak van d€H Fiscaal, ratione ' officii, 'tegen RH.R, ou~ 38 
jàren, laat.stelijk voor de verwijzing naar den Zeekrijgsraad gediend 
he'bbende als bootsman, gedetineerde, . ' .. 
, Gezien de beschikking tot verwijzing naar den ZeeknJgsraad van 
den 17en November 1942, No. Int. 8/10/10; . 
. Gezien het bev'elschrift tot bijeenkom€n van den Zeekrijgsraad 
v~n den 18en Maart 1943, No . Int. 8/7/20, aan. den voet van welk 
stuk door den Fiscaal aan den beklaagde waTdt ten las~e gelegd: 

, "dat hij, in tijd van oorlog, terw\i1 hij als bootsman dwndeaan 
"boord van Hr.Ms .. ,Colombia", in den nacht van 28 op 29 Augustus 
-1942, I'n en/of nabiJ' h€t Dorchester Hotel" te East London: 
" " R J' H d"k "a. 'opz.ettel\ik den luitenant ter zee der 2e klasse . . or],]' 

. . . . enz.; . . 
"h. opzettelijk ·den onder a. genoemden n~eerdere door .~elllge fel

.,telijkheid heeft beleedigd, door hem op mlllachtcnde WIJze op den 
"schouder te kloppen; 

"c. t/m f . enz. 
Post alia: 
Overwegende dat ten processe als getuige '-onder eede heeft ver-

kla~d: I 

R J. Hordijk, luitenant ter zee d,er 2e klasse, oud 25 jaren: 
dat 'hij zich ten omstreekS 10 uur in den avond van 28 op 29 

Augustus 1942 bevond in c1elo~nge van_het Dorches~~r Hotel te 
East London alwaar beklaaO'clezlch ook bevond; dat hIJ beklaagde 
om zich hee~ zag kijken en>=> dat beklaagde, tOBn zijn blik op hem 
_ getuige _ viel, zéide: "Daar heb je. ,zoo'n lclootzak"; dat .. deze · 
woorden zond,er twijf'Bl op hem -- getUlge - sloegen; dat hIJ be
klaagde bij zich heeft geroepen;. . . . dat beklaagd~ .he~ woor
den van beleedigende strekking toevoegde, doch dat h~l zlCh dez~ 
woorden zelve ,thans niet mee'r kan herinneren; dat beklaagde hem 
voorts tutoyeerde en hem daarbij h erhaaldelijk op den. sc~ouder 
klopte, o.a. zegg.erude: "Ik heb v,eel meer meegemaakt dan JullIe aHe-
"maal"; . . enz.; 

Post alia: 
Overwegende dat het bewezen verklaarde dient te worden gequa-

lificeerd) als: 
·A. 
B. 
C. 

D. 

:;Als ~ilitair opzetteli;jk een meerdere door eenige feitelijk
"heid beleedigen, in dienst gepleegd;" 
t/m F. 
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