
B R O N C O M M E N T A R E N  

De militie-registers Deel 3: 1817 -1861 

door 

B. Koerhuis 
en 

W. van Mulken 





1. Inleiding 

In dit deel komen de visuele aspecten en de administratieve onstaansgeschiedenis van de re- 
gisters uit de periode 1817-1861 aan de orde. Voor een algemene behandeling van de mili- 
tie-registers verwijzen wij naar deel 1. Opgemerkt zij, dat de nu volgende kolommen lang niet 
altijd ingevuld blijken te zijn. 

b. Een visuele kennismaking 

1. Het inschrijvingsregister 
De afbeelding (bijlage I) laat een dubbele bladzijde zien uit het inschrijvingsregister van 
de gemeente Valkenburg, lichting 1829, ware grootte van elke bladzijde is ca. 49 x 34 cm. 
1)  

De 12 kolommen bevatten de volgende gegevens: 
kolom 1: het volgnummer 
kolom 2: 1. de naam van de ingeschrevene 

2. de voornaam 
3.  de eventuele bijnaam 

kolom 3: de geboorteplaats 
1. gemeente 
2. provincie 
3. militiekanton 

kolom 4: de geboortedatum 
1. dag 
2. maand 
3. jaar 

kolom 5: de maat of lengte 
1. ellen 
2. palmen 
3. duimen 
4. strepen 

kolom 6: het signalement 
kolom 7: de verblijfplaats: 

1. gemeente 
2. provincie 
3. militiekanton 
4. of de ingeschrevene bij zijn ouders woont 

kolom 8: naam, voornaam en woonplaats van vader en moeder of voogd 
l. voornaam van de vader 
2. naam van de moeder 
3.  voornaam van de moeder 
4. naam en voornaam van de voogd als beide ouders overleden zijn 
5. woonplaats 

kolom 9: het beroep 
1. van de ingeschrevene 
2. van de vader, indien deze nog leeft 
3. van de moeder als de vader overleden is 
4. van de voogd als beide ouders overleden zijn 

kolom 10: aanwijzing ten aanzien van de ingeschrevenen, die tot de klassen van dit jaar 
behoren 
1. of de ingeschrevene zich zelf heeft laten inschrijven 
2. of de ingeschrevene na het sluiten der registers is ontdekt en door het 

gemeentebestuur ex officio is ingeschreven 
3.  of de ingeschrevene geconfineerd is en, zo ja, waar (confineren = opsluiten, 

op rechtsgrond, maar zonder proces) 
4. of de ingeschrevene in een godshuis wordt opgevoed of gealimenteerd en, 

zo ja, in welk gesticht 
kolom 11: aanwijzing ten aanzien van de ingeschrevenen, die tot eerdere klassen behoren 

1. tot welke klasse de ingeschrevenen behoren 



2. om welke redenen de ingeschrevenen naar deze klasse zijn verwezen 
kolom 12: aanmerkingen 

De registers van de lichtingsjaren 1817 t/m 1824 bevatten niet de kolom "signalement" cn 
drukken de lengte (kolom 5) uit in voeten, duimen en streken en daarnaast in meters cn 
millimeters. Verder zijn er geen wijzigingen voorgekomen in liet formulier zolang de Mili- 
tiewet van 1817 van kracht was. Bij de invoering van de Militiewet van 1861 kwam er ccn 
gewijzigd formulier. 

2. De alphabetische lijst 
De afbeelding (bijlage 11) laat een dubbele bladzijde zien uit de alphabetische lijst van 
de gemeente Valkenburg, lichting 1829, ware grootte van elke bladzijde is ca. 54 s 37 cm.?' 
De 15 kolommen bevatten de volgende gegevens 
kolom 1: het volgnummer 
kolom 2: het nummer op het inschrijvingsregister 
kolom 3: 1. de naam 

2. de doopnaam 
3. de eventuele bijnaam 

kolom 4: de geboorteplaats en -datum 
1. gemeente 
2. provincie 
3. militiekanton 
4. dag 
5. maand 
6. jaar 

kolom 5: de maat of lengte 
1. ellen 
2. palmen 
3. duimen 
4. strepen 

kolom 6: de verblijfplaats van de ingeschrevene 
1. gemeente 
2. provincie 
3. militiekanton 
4. of de ingeschrevene bij zijn ouders woont 

kolom 7: naam, voornaam en woonplaats van vader en moeder, of, indien beide overle- 
den zijn, van de voogd: 
1. voornaam van de vader 
2. naam van de moeder 
3. voornaam van de moeder 
4. woonplaats 
5. naam, voornaam en woonplaats van de voogd, wanneer beide ouders over- 

leden zijn 
kolom 8: het beroep 

1. van de ingeschrevene 
2. van de vader indien deze nog leeft 
3. van de moeder, als de vader overleden is 
4. van de voogd, indien beide ouders overleden zijn 

kolom 9: aanwijzing ten aanzien van de ingeschrevenen van vorige klassen: 
1. tot welke klasse zij behoren 
2. om welke redenen en wanneer zij tot deze klasse zijn verwezen ten aanzien 

van de ingeschrevenen van de klasse van dit jaar: 
3. of zij zichzelf hebben laten inschrijven of dat een ander dit voor hen heeft 

gedaan 
4. of zij door het gemeentebestuur ex officio zijn ingeschreven 
5. of zij zijn geconfineerd 

kolommen 10 t/m 12 zijn bestemd voor de militiecommissaris, die na onderzoek van de 
lijst eventuele aanvullingen en verbeteringen kan plaatsen 

kolom 10: 1. reclames tegen de inschrijving o p  deze lijst ingebracht 
2. uitspraak van de militiecommissaris hieromtrent 



kolom I I: aanwijzingen 
I. ten aanzien van ingeschrevenen van vorige klassen op last van de gouverneur 

of militiecommissaris op deze lijst gebracht 
2. ten aanzien van ingeschrevenen van deze klasse, die krachtens de wet aan het 

hoofd der lotingslijst moeten worden geplaatst 
kolom 12: het volgnummer van de ingeschrevenen van vorige klassen, alsmede van die van 

deze klasse, die aan het hoofd van de lotingslijst moeten worden geplaatst, door 
de militiecommissaris toegewezen 

kolom 13: het nummer dat bij de loting aan de ingeschrevene ten deel is gevallen 
kolom 14: uitspraak van de militieraad ten aanzien van elke ingeschreven (wel/geen vervul- 

ling van de werkelijke dienst, vrijstelling, uitstel etc.) 
kolom 15: bepaalde bestemming der ingeschrevenen, met opgave van de korpsen waarbij 

zij zijn ingelijfd. 

De alphabetische lijsten van de lichtingsjaren 1817 t/m 1824 drukken de lengte (kolom 5) 
u i t  in voeten, duimen en streken en daarnaast in meters en millimeters. Voor het overige 
zijn er geen wijzigingen voorgekomen in het formulier zolang de Militiewet van 1817 var: 
kracht was. Bij de invoering van de Militewet van 1861 kwam er een geheel gewijzigd for- 
mulier. 

3. Het lotingsregister 
De afbeelding (bijlage 111) laat een dubbele bladzijde zien uit het lotingsregister van de ver- 
enigde gemeenten Berg, Houthem, Hulsberg en Valkenburg, lichting 1829, ware grootte van 
elke bladzijde is ca. 49,5 x 35 cm.3) 

De 17 kolommen bevatten de volgende gegevens: 
kolom 1: het trekkingsnummer 
kolommen 2 t/m 5 bevatten opgaven ten aanzien van de lotelingen, welke zijn overgenomen 

uit de alphabetische lijst van de gemeente 
kolom 2: 1. naam 

2. voornaam 
3. eventuele bijnaam 

kolom 3: de geboortedatum 
1. dag 
2. maand 
3. jaar 

kolom 4: de geboorte- en verblijfplaats van de lotelingen naam, voornamen en woon- 
plaats van de vader, de moeder, en bij overlijden van beide ouders, van de voogd 

kolom 5: beroep 
1. van de loteling 
2. van de vader 
3. van de moeder, wanneer de vader overleden is 
4. van de voogd, als beide ouders overleden zijn 

kolom 6: de maat of lengte 
1. ellen 
2. palnien 
3. duimen 
4. strepen 

kolom 7: signalement 
kolom 8: aanwijzingen 

1. of de ingeschrevene vrijwilliger is 
2. of hij tot een vroegere klasse behorend, verplicht is in dienst te treden 
3. of hij krachtens de wet aan het hoofd der lotingslijst is geplaatst 
4. of hij zich buiten staat heeft gesteld voor Je dienst 
5. of hij gedetineerd is 

kolom 9: opgave van de aan de militiecommissaris gedane reclames tot vrijstelling van 
de dienst 

kolom 10: opgave van de aan de militiecommissaris gebleken oorzaken tot ongeschiktheid 
van de dienst en advies o p  de aan hem gedane reclames tot vrijstelling van de 
dienst 



kolonl 11: gronden tot vrijstelling door de loteling bij de militieraad naar voren gebracht 
kolom 12 en 13: uitspraak van de militieraad 
kolom 12: provisioneel of tot ajournement (=uitstel) 

1. datum der uitspraak 
2. tijdsbepaling van het ajournement 
3. handtekening van de president 
4. datum van de tweede uitspraak tot uitstel 
5. tijdsbepaling van het tweede of laatste ajournement 
6. handtekening van de president 

kolom 13: definitief, tot designatie (=aanwijzing) voor de dienst of tot vrijstelling voor 
één jaar of voor altijd: 
l .  datum der uitspraak 
2. aard van de uitspraak 
3. handtekening van de president 

kolom 14: 1. aanwijzing of de loteling zelf dient of een plaatsvervanger heeft gesteld dan 
wel zijn nummer heeft verwisseld 

2. nummer van de plaatsvervanger of substituant op het register AA (d.i. een 
register van plaatsvervangers en nummerverwisselaars) 

kolom 15: 1. uitspraak van Gedeputeerde Staten op het op hen gedane appél 
2. dagtekening van het appél 
3. dagtekening van de uitspraak 
4. nummer van de zaak op het hiervoor door G.S. aangelegde register 

kolom 16: 1. aanwijzing der korpsen waarbij de lotingen worden ingelijfd 
2. datum waarop de aangifte aan de provinciale commandant is gedaan 

kolom 17: aanmerkingen 

Gedurende de periode dat de Militiewet van 1817 van kracht was heeft het formulier van 
het lotingsregister enkele keren kleine wijzigingen ondergaan. In 1817 telde het 16 kolom- 
men, de kolom "signalement" was er nog niet in opgenomen (zie kolom 7 van de afbeel- 
ding). In 1818 werd het aantal kolommen uitgebreid met één doordat de kolom "maat" 
(no. 6 van de afbeelding) was verdeeld in twee kolommen, te weten: kolom 6: voeten, dui- 
men en streken, en kolom 7: meters en millimeters. In 1819 werd de kolom "signalement" 
toegevoegd, zodat het formulier toen 18 kolommen telde. In 1821 werd het aantal kolom- 
men teruggebracht tot 17. De lengte werd nu vermeld in één kolom, uitgedrukt in ellen, 
palmen, duimen en strepen, Nederlandse benamingen voor onderdelen van het decimale 
stelsel. Dit nieuwe formulier (zoals afgebeeld in bijlage 111) bleef gelden tot en met de lich- 
ting 1840. 
Vanaf de lichting 1841 werd een gewijzigd formulier gehanteerd, dat voortaan 16 kolom- 
men telde. De kolommen 6 en 7 van de afbeelding vormden op het nieuwe formulier samen 
kolom 6, die nu dus de lengte én het signalement bevatte. De kolommen 7 en 8 kregen de 
kop "aanwijzing". Kolom 8 van de afbeelding werd de nieuwe kolom 7 en er kwam een 
nieuwe kolom 8, welke gegevens bevatte "omtrent de klasse en het nummer van lotelingen 
primitief tot vorige lichtingen behorend" (1. klassen; 2. nummers).Kolom,9 werd nu onder- 
verdeeld in lid 1 en 2), waarbij lid 1 de gegevens bevatte uit de vroegere kolom 9 en lid 2 
de gegevens uit de vroegere kolom 10 (zie de afbeelding). Sedert de invoering van de Mili- 
tiewet van 1861 werd een ander formulier toegepast. 

2. De administratieve ontstaansgeschiedenis van de registers 

a. De formele grondslag 

1. De inschrijvingsregisters 
Artikel 61 van de Militiewet van 1817 (Wet van 8 januari 
1817, Staatsblad no. 1). 

2. De alphabetische lijsten 
Artikel 69 van de Militiewet van 181;. Op het bij de wet gevoegde model staat abusievelijk 
artikel 65 aangegeven, een fout die op de meeste alphabetische lijsten is overgenomen. 



3.  De lotingsregisters 
Artikel 80 van de Militiewet van 1817. 

b. Uitvoeringsbesluiten en -procedures 

1. De inschrijvingsregisters 
De uitvoeringsprocedure werd geregeld in de artikelen 48 tot en met 72 van de Militiewet 
van 1817. De inschrijvingsregisters moesten worden ingericht volgens het bij de wet sub litt. 
C gevoegde model en elk jaar op 20 januari worden gesloten. In de registers moesten alle 
mannelijke ingezetenen worden opgenomen die hun 19e jaar waren ingetreden, ongeacht 
of zij aanspraak op vrijstelling konden maken, alsmede zij die het vorige jaar door de mili- 
tieraad voor één jaar waren vrijgesteld. Voor de lichting 1817 echter werden alle mannelijke 
ingezetenen van 18 tot en met 22 jaar ingeschreven. 
Binnen 8 dagen na sluiting van het inschrijvingsregister moest het plaatselijk bestuur aan 
de hand van de registers van de burgerlijke stand (of bij het ontbreken hiervan aan de hand 
van doop- of geboorteboeken) nauwkeurig onderzoeken of iedereen, die daarvoor in aan- 
merking kwam, ook inderdaad was ingeschreven. Mocht iemand ontdekt worden die zich 
niet had laten inschrijven, dan moest deze alsnog in het inschrijvingsregister worden bijge- 
schreven in de vakken, volgend op de vakken waarin op de sluitingsdatum het hoofd van 
het plaatselijk bestuur het register door middel van zijn handtekening had gesloten. Zij die 
verzuimd hadden zich te laten inschrijven werden tevens in een afzonderlijk register opge- 
nomen. Het inschrijvingsregister moest elk jaar, door het hoofd van het plaatselijk bestuur 
getekend, vóór of op 1 februari aan de gouverneur der provincie (commissaris des konings) 
worden gezonden. Nadat de lijsten waren onderzocht en, zonodig verbeterd, werden ze te- 
missaris bleven de registers ter gemeentesecretarie berusten. 

2. De alphabetische lijsten 
De uitvoeringsprocedure werd geregeld in de artikelen 69 tot en met 72, 76 en 78 van de 
Militiewet van 1817. Ingevolge artikel 69 moesten de gemeentebesturen zo spoedig mogelijk 
na het sluiten van de inschrijvingsregisters een alphabetische lijst op deze registers vervaar- 
digen. Ook zij die zich ten onrechte niet ter inschrijving hadden opgegeven en in een apart 
register waren opgenomen moesten op deze lijst worden gebracht. 
De alphabetische lijst moest worden ingericht volgens het bij wet sub litt. I gevoegde mo- 
del. De lijst moest zuiver alfabetisch worden opgemaakt en wanneer gevreesd moest wor- 
den dat dit niet naar behoren zou geschieden, dan werd hierin voorzien door de gouverneur 
der provincie c.q. de commissaris des konings of een door hem aangewezen persoon. Aan 
het einde der lijst moesten alle door de militieraad bij vorige lichtingen tijdelijk voor één 
jaar vrijgestelde personen worden geplaatst. Na de handtekening van het hoofd van het 
gemeentebestuur moesten enige vakken blanco blijven teneinde de militiecommissaris de 
gelegenheid te geven, indien nodig, de bij het onderzoek van de lijst ontdekte personen te 
kunnen bijschrijven. 
De alphabetische lijsten moesten elk jaar vóór of op 1 februari door de hoofden der plaat- 
selijke besturen getekend, aan de gouverneur der provincie c.q. commissaris des konings 
worden gezonden. Nadat de lijsten waren onderzocht en zonodig verbeterd werden ze te- 
ruggezonden aan de plaatselijke besturen, die ze ten gemeentehuize ter inzage moesten leg- 
gen. 
Bij de loting moest de alphabetische lijst door de vertegenwoordigers van het plaatselijk 
bestuur (twee leden) worden meegebracht. Alvorens tot de loting werd overgegaan, werd 
eerst onderzocht of er personen ten onrechte op de lijst voorkwamen of ontbraken en werd 
de lijst, indien nodig, alsnog verbeterd. Na enkele bekendmakingen over vrijstelling en 
plaatsvervanging werd de alphabetische lijst definitief gesloten en door de militiecommis- 
saris getekend, nadat aan de voet van het register het aantal ingeschreven personen voluit 
in letters was vermeld. 
Tenslotte werd het lotingsnummer van elke vermelde persoon genoteerd in de alphabetische 
lijsten, die vervolgens door de militiecommissaris werden meegenomen om de benodigde 
gegevens over de ingeschrevenen te kunnen overbrengen op de lotingsregisters. Nadat de 
uitspraak van de militieraad omtrent elke ingeschrevene was vermeld, werden de alphabeti- 
sche lijsten naar de plaatselijke besturen teruggezonden, waarna ze ter gemeentesecretarie 



bleven berusten. De kolommen 10 tot en met 14 moesten door de militiecommissaris wor- 
den ingevuld, kolom l5 door het gemeentebestuur. 

3. De lotingsregisters 
De lotingsprocedure werd geregeld in de artikelen 73 tot en met 89 van de Militiewet van 
1817. Om de loting en de aflevering van de contingenten zo geregeld mogelijk te laten verlo- 
pen werd iedere provincie verdeeld in kantons van 8 à 12.000 zielen. Het kanton Valkenburg 
(van welk kanton in bijlage I11 een afbeelding uit het lotingsregister is opgenomen) werd 
gevormd door de gemeenten Berg, Houthem, Hulsberg en Valkenburg. 
De lotingsregisters moesten worden ingericht volgens het bij wet sub litt. M gevoegde 
model en in tweevoud worden opgemaakt. De loting moest uiterlijk 1 maart zijn begonnen, 
en plaatsvinden onder presidentschap van de militiecommissaris, in tegenwoordigheid van 
twee leden van het plaatselijk bestuur, of, wanneer meerdere gemeenten waren gecombi- 
neerd, van één lid van het bestuur van elke gemeente. De militiecommissaris werd geas- 
sisteerd door een officier en twee onderofficeren voor het meten van de lotelingen. 
Bij de loting werd gebruik gemaakt van vierkante biljetten, die door de militiecommissa- 
ris waren geparafeerd en de nummers, duidelijk in cijfers en gedrukt in letters, bevatten. 
Er werden evenveel biljetten gebruikt als er ingeschrevenen voorkwamen op de alphabeti- 
sche lijst. Allereerst werden er zoveel opeenvolgende nummers, te beginnen bij 1, afgeteld 
als er vrijwilligers waren en personen die bij een vroegere loting voor één jaar waren vrijge- 
steld. Vervolgens werden de overgebleven nummers allemaal op dezelfde wijze in een koker 
of ring ineengerold, aan de belanghebbenden met luide stem voorgeteld en in een glazen 
fles of ander geschikt voorwerp geworpen. De fles werd op een zichtbare plaats opgehan- 
gen of neergezet, ze mocht door niemand worden vastgehouden. De gouverneur der pro- 
vincie c.q. commissaris des konings kon, met inachtneming van genoemde bepalingen, nog 
nadere voorschriften voor de wijze van loting vaststellen indien hij dit ter voorkoming van 
misbruiken nodig achtte. 
Hierna nam de eigenlijke loting een aanvang, te beginnen met de plaats die het verst van 
de hoofdplaats van het militiekanton waar geloot werd afgelegen was om te eindigen met 
de hoofdplaats zelf. De ingeschrevenen lootten in de volgorde van de nummers die ze van 
de militiecommissaris hadden gekregen op de alphabetische lijst. De militiecommissaris 
moest zich overtuigen van de identiteit van de lotelingen, vooral door het getuigenis van 
de afvaardiging van het plaatselijk bestuur. Voor de ingeschrevenen die niet persoonlijk 
aanwezig waren en die niemand hadden gemachtigd om voor hen te loten (hun ouders, 
voogden of andere respectabele bekende personen), lootte een gecommitteerde van het 
plaatselijk bestuur. De lotelingen werden ingeschreven in het lotingsregister, gemeten en 
tenslotte werd hen gevraagd naar eventuele redenen voor vrijstelling. 
Na de loting werden de lotingsregisters geverifiëerd, gesloten en door de militiecommissaris 
en de vertegenwoordigers van de gemeentebesturen getekend. De militiecommissaris zond 
de lotingsregisters, na aantekening te hebben gemaakt van redenen tot vrijstelling en recla- 
mes, binnen 14 dagen na de laatste Iotingsdag aan de gouverneur der provincie c.q. corn- 
missaris des konings. Deze stuurde één van de lotingsregisters zo spoedig mogelijk aan de 
leden der Staten, die de militieraden presideerden, en hield het duplicaat onder zich. De 
militieraad hield 4 zittingen ter afhandeling van zijn werkzaamheden en deed omtrent elke 
loteling een uitspraak, welke in het lotingsregister werd opgenomen. 
Na de derde zitting van de militieraad werd het lotingsregister aan de gouverneur c.q. com- 
missaris des konings gezonden. Deze vulde de nieuwe gegevens in op het onder hem be- 
rustende duplicaatregister en zond het origineel terug aan de president van de militieraad 
ter voortzetting van de werkzaamheden. Binnen 16 dagen na het sluiten van de vierde zit- 
ting werd het lotingsregister weer teruggezonden naar de gouverneur c.q. commissaris 
waarna het onder hem bleef berusten tot de lichting van het volgende jaar. 



c. D e  interpretatie en de betrouwbaarheid van de gegevens in de bron 

Zie deel 1. 

3. Verwijzende notities 

Zie deel 1. 

4. Mogelijke gebruikswijzen 

Zie deel 1. 
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