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1. Inleiding 

In dit deel komen de visuele aspecten en de administratieve ontstaansgeschiedenis van de re- 
gisters uit de periode 1862 -1912 aan de orde. Voor een algemene behandeling van de mili- 
tie-registers verwijzen we 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 1872; ware grootte van elke bladzijde is ca. 55 x 38 cm.') 

De 13 kolommen bevatten de volgende gegevens: 
kolom 1: het volgnummer 
kolom 2: 1. geslachtsnaam 

2. voornaam 
3. eventuele bijnaam 

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

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

kolom 5: de woonplaats 
1. gemeente 
2. provincie 
3. of hij zich in een van de gestichten bevindt, bedoeld in artikel 24 der wet, 

en zo ja, in welk gesticht; 
als het een gevangene betreft tevens vermelding van het misdrijf, dat hem ten 
laste is gelegd of waarvoor hij is veroordeeld 

4. of hij zich in vrijwillige dienst bevindt en zo ja, waarbij 
kolom 6: geslachts- en voornaam en woonplaats van vader, moeder of voogd: 

1. voornaam van de vader 
2. geslachtsnaam van de moeder 
3. voornaam van de moeder 
4. geslachtsnaam van de voogd 
5. voornaam van de voogd 
6. woonplaats van de vader, moeder of voogd 

kolom 7: het beroep van de ingeschrevene 
kolom 8: 1. aanwijzing door wie de aangifte ter inschrijving was gedaan 

2. of de ingeschrevene volgens artikel 21 der wet ambtshalve is ingeschreven 
kolom 9: het nummer dat bij de loting aan de ingeschrevene ten deel is gevallen 
kolom 10: de uitspraak 

1. van de militieraad 
2. van Gedeputeerde Staten 
3. van de koning 

kolom 11: of de loteling zich bereid heeft verklaard bij de zeemilitie te dienen 
kolom 12: 1. dag der inlijving 

2. waarbij ingelijfd 
kolom 13: aanmerkingen. 
Het formulier bleef ongewijzigd zolang de Militiewet van 1861 van kracht was. De gestich- 
ten bedoeld in artikel 24 der wet (kolom 5) zijn krankzinnigen-, doorstommen-, 
blinden- en bedelaarsgestichten, de koloniën van weldadigheid en gevangenissen. Bij de in- 
voering van de Militiewet van 1901 (eigenlijk geen nieuwe wet maar een uitgebreide wijzi- 
ging van de wet van 1861) kwam er een ander formulier. Daar op het nieuwe formulier 
slechts enkele kolommen zijn verdwenen en verder geen wezenlijke wijzigingen hebben 
plaatsgevonden, is geen aparte afbeelding van het nieuwe formulier opgenomen in dit 
broncommentaar. 
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De verschillen tussen het oude en nieuwe formulier zijn: 
kolom 2: de bijnaam vervalt 
kolom 3: het militiedistrict vervalt 
kolom 5: artikel 24 wordt artikel 22 
kolom 6: bevat nu ook gegevens betreffende eventuele curator 
kolom 8: artikel 21 wordt artikel 19 
kolon~men 10 tot en met 12 vervallen 
kolom 13 wordt kolom 10. 

Dit nieuwe formulier werd vanaf de lichting 1901 opnieuw gewijzigd, in die zin dat kolom 
7 sindsdien uit 2 onderdelen bestaat: 
l. beroep van de ingeschrevene 
2. indien de ingeschrevene een 1 jaar jongere broer of halfbroer heeft, de naam en 

geboortedatum van deze (half-)broer vermelden. 
De gestichten bedoeld in artikel 22 der wet (kolom 5) zijn krankzinnigen-, doofstommen- 
en blinden gestichten, alsmede de koloniën van weldadigheid, de rijkswerkinrichtingen, 
de rijksopvoedingsgestichten en de gevangenissen. Bij de invoering van de Militiewet van 
1912 kwam er een nieuw formulier. 

2. De alphabetische naamlijst der ingeschrevenen 
De afbeelding (bijlage 11) laat een bladzijde zien uit de alphabetische naamlijst der inge- 
schrevenen van de gemeente Valkenburg, lichting 1872, ware grootte is ca. 55 x 38 cm. ') 

De 5 kolommen bevatten de volgende gegevens: 
kolom 1: het volgnummer 
kolom 2: de geslachts- en voornaam 
kolom 3: het nummer op het inschrijvingsregister 
kolom 4: het lotingsnummer 
kolom 5: aanmerkingen. 

Het formulier veranderde niet gedurende de periode dat de militiewet van 1861 van kracht 
was. Bij de invoering van de Militiewet van 1901 werd een kleine wijziging doorgevoerd. 
De tekst van kolom 2 werd nu in het meervoud gesteld: de geslachts- en voornamen. 
Bij de invoering van de Militiewet van 1912 werd een sterk gewijzigd formulier voorgeschre- 
ven. 

3. Het lotingsregister 
De afbeelding (bijlage 111) laat een dubbele bladzijde zien uit het lotingsregister van de ge- 
meente Valkenburg, lichting 1872, ware grootte van elke bladzijde is ca. 55 x 38,5 cm. 3, 

De 21 kolommen bevatten de volgende gegevens: 
kolom 1: het lotingsnummer 
kolommen 2 tot en met 7 bevatten opgaven, overgenomen uit het inschrijvingsregister: 

zie de kolommen 2 tot en met 7 van het inschrijvingsregister. Alleen in kolom 
7 wijkt de tekst enigszins af: in het lotingsregister staat "loteling" in plaats van 
"ingeschrevene" 

kolommen 8 en 9: opgaven door de militiecommissaris in dit register gebracht 
kolom 8: maat en signalement van de loteling 
kolom 9: 1. redenen van vrijstelling bij de militiecommissaris opgegeven 

2. advies van de militiecommissaris 
kolom 10: nader bij de militieraad opgegeven redenen van vrijstelling 
kolom 11: of de loteling verklaard heeft een plaatsvervanger of nummerverwisselaar te 

zullen stellen 
kolommen 12 en 13: uitspraak van de militieraad 
kolom 12: tot uitstel van de uitspraak: 

1. dag der uitspraak 
2. bepaling van de dag der nadere uitspraak 
3. handtekening van de voorzitter 

kolom 13: het aanwijzen voor de dienst, tot vrijstelling of tot uitsluiting: 
l. dag der uitspraak 



2. aard der uitspraak 
3. handtekening van de voorzitter 

kolom 14: uitspraak van Gedeputeerde Staten op ingebrachte bezwaren: 
1. dag waarop de bezwaren zijn ingebracht 
2. dagtekening en nummer der uitspraak 
3. aard der uitspraak 

kolom 15: uitspraak van Gedeputeerde Staten krachtens artikel 44, 57, 116, 167, 172 of 178 
der wet: 
1. dagtekening en nummer der uitspraak 
2. artikel der wet, waarop de uitspraak is gegrond 
3.  aard der uitspraak 

kolom 16: indien vrijstelling wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken is verleend, het 
nummer waaronder de ziekte of het gebrek in het reglement op het geneeskun- 
dig onderzoek voorkomt 

kolom 17: beslissing van de Koning in hoger beroep: 
1. dag waarop het beroep is ingekomen 
2. dagtekening en nummer van het besluit van de Koning 
3.  aard der beslissing 

kolom 18: 1. aanwijzing of de loteling zelf dient of een plaatsvervanger of nummer- 
verwisselaar heeft gesteld 

2. in de twee laatste gevallen geslachts- en voornaam van de gestelde persoon 
3. nummer van de gestelde persoon op het register der plaatsvervangers of 

nummerverwisselaars 
kolom 19: of de loteling zich voor de zeemilitie heeft aangeboden 
kolom 20: 1. dag der inlijving 

2. korps waarbij ingelijfd 
kolom 21: aanmerkingen 

Het formulier wijzigde met ingang van de lichting 1899, toen vervielen namelijk de kolom- 
men 11 en 18 in verband met de afschaffing van het remplaçanten-stelsel in 1898 (zie deel 
1). Bij de Militiewet van 1901 kwam er een nieuw formulier. Daar dit niet wezenlijk verschilt 
van het formulier ingevolge de Militiewet van 1861 is hiervan geen aparte afbeelding in dit 
broncommentaar opgenomen. De verschillen tussen het oude (afgebeelde) formulier en het 
nieuwe zijn: 

kolommen 2, 3 en 6: de wijzigingen komen overeen met die in de inschrijvingsregisters, 
kolom 8: het signalement vervalt, alleen de lengte wordt nog vermeld 
kolom 9: redenen van vrijstelling bij de loting opgegeven 
kolom 10: redenen van vrijstelling bij de militieraad ingebracht 
kolom 11: de kolom 11 in het oorspronkelijke register was reeds met ingang van de lichting 

1899 vervallen, de tekst van kolom 11 in het vernieuwde lotingsregister luidde: 
advies van de militiecommissaris 

kolom 13: aan de tekst "of tot uitsluiting" wordt toegevoegd: van de dienst 
kolom 15: de aangehaalde nummers der artikelen zijn nu: 42, 56, 100, 153, 158, 161 en 

165 
kolom 16: het begin van de tekst luidt nu: zoo vrijstelling verleend of ongeschiktverklaring 

is uitgesproken wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken, nummer ... etc. 
kolom 18: reeds vervallen sedert lichting 1899 
kolommen 19 tot en met 21 worden 18 tot en met 20 

Dit nieuwe formulier wijzigde vanaf de lichting 1910 op dezelfde wijze als het inschrij- 
vingsformulier, namelijk in kolom 7. Krachtens de Militiewet van 1912 werd met ingang 
van de lichting 1913 een nieuw formulier gehanteerd. 

2. De administratieve ontstaansgeschiedenis van de registers 

a. De formele grondslag 

1 .  De inschrijvingsregisters 



Artikel 15 van de Militiewet van 1861 (Wet van 19 augustus 1861, Staatsblad no. 72), resp. 
artikel 23 van de Militiewet van 1901, (Wet van 24 juni 1901, Staatsblad no. 159). 

2. De alphabetische naamlijsten der ingeschrevenen 
Artikel 26 van de Militiewet van 1861, resp. artikel 24 van de Militiewet van 1901. 

3. De lotingsregisters 
Artikel 34 van de Militiewet van 1861, resp. artikel 32 van de Militiewet van 1901. 

-~ 

b. Uitvoeringsbesluiten en -procedures 

1. De inschrijvingsregisters 
De uitvoeringsprocedure werd geregeld in de artikelen 15 tot en met 26 van de Militiewet 
van 1861 en de Koninklijke Besluiten van 17 december 1861 (Staatsblad no. 127) en 8 mei 
1862 (Staatsblad no. 46) tot uitvoering van de Militiewet van 1861. Het inschrijvingsregister 
moest ingevolge artikel 14 van het K.B. van 17 december 1861 worden ingericht overeen- 
komstig het bij dat besluit gevoegde model no. 4. De inschrijvingsregisters moesten door 
B&W voorlopig gesloten worden op 31 januari van het jaar der inschrijving (dat één jaar 
vóór het lichtingsjaar viel) en definitief op 31 december van dat jaar. 
In de registers werden alle mannelijke ingezetenen ingeschreven die op 1 januari van dat 
jaar waren ingetreden. Ze moesten zich daarvoor in de niaand januari melden bij B&W. 
Werd iemands aangifte verzuimd dan werd deze persoon, wanneer het verzuim ontdekt 
werd, ambtshalve ingeschreven door B&W. Hij die zich na 31 januari doch vóór 31 decem- 
ber aangaf werd alsnog ingeschreven. B&W moesten zich vergewissen van de juistheid van 
de opgegeven geboortedata. Na de definitieve sluiting werd het inschrijvingsregister vóór 
7 januari door de burgemeester aan de Commissaris des Konings/der Koningin gezonden. 
Deze laatste onderzocht het register, verbeterde het zonodig, en stuurde het vóór 22 januari 
terug aan de burgemeester. 
Het register werd vervolgens, uiterlijk 27 januari, gedurende ten minste 8 dagen op de se- 
cretarie ter inzage gelegd. Tijdens de termijn van ter inzagelegging konden tegen het regis- 
ter bezwaren worden ingebracht bij de Commissaris des Konings/der Koningin (hierna 
aangeduid als C.d.K.) die daaromtrent ten spoedigste een uitspraak zou doen. Onmiddel- 
lijk na afloop van de termijn der ter inzagelegging moest het inschrijvingsregister door de 
burgemeester aan de militiecommissaris worden gezonden. De militiecommissaris bracht 
het register mee bij de loting om er de lotingsnummers op aan te brengen. 
Verbeteringen, bevolen ingevolge den uitspraak van de C.d.K. op ingebrachte bezwaren te- 
gen het inschrijvingsregister, moesten op dit register worden aangebracht. Ontstond door 
dergelijke uitspraken of door het overlijden van ingeschrevenen verandering in het getal der 
ingeschrevenen, dan werd daarvan melding gemaakt aan het slot van het inschrijvingsre- 
gister. Na de loting werd het inschrijvingsregister naar de gemeentesecretarie overgebracht. 
Ingevolge het K.B. van 22 juli 1892 (Staatsblad no. 179) veranderde de datum van de defini- 
tieve sluiting van het register van 31 december in 31 augustus. De overige met deze datum 
verband houdende data verschoven door dit K.B. eveneens vier maanden. Door de Militie- 
wet van 1901 veranderde de procedure niet, wel kwam er ingevolgde de wet van 5 december 
1908 tot nadere aanvulling en wijziging der Militiewet van 1901 (Staatsblad 1908 no. 347) 
opnieuw verandering in de definitieve sluitingsdatum van het inschrijvingsregister, welke 
nu 30 juni werd in plaats van 31 augustus. Ook de overige data verschoven twee maanden. 
De procedure van inschrijving werd sedert 1902 (lichting 1903) geregeld in de artikelen 
13 tot en met 24 van de Militiewet van 1901 en het K.B. van 2 december 1901 (Staatsblad 
no. 230) betreffende de uitvoering van de Militiewet van 1901. 
Het inschrijvingsregister moest ingevolge artikel 15 van het K.B. van 2 december 1901 wor- 
den ingericht volgens het bij dat besluit gevoegde model no. 6. In dit model kwam een klei- 
ne wijziging ingevolge het K.B. van 9 januari 1909 (Staatsblad no. 10). 

2. De alphabetische naamlijsten der ingeschrevenen 
De uitvoeringsprocedure werd geregeld in artikel 26 van de Militiewet van 1861 (Staatsblad 
no. 127) en 8 mei 1862 (Staatsblad no. 46) tot uitvoering van de Militiewet van 1861. De 
alphabetische naamlijst der ingeschrevenen moest ingevolge artikel 14 van het K.B. van 17 
december 1861 worden ingericht overeenkomstig het bij dat besluit gevoegde model no. 5. 
Ze moest in tweevoud worden opgemaakt na de definitieve sluiting van het inschrijvingsre- 



gister. Beide exemplaren moesten vóór 7 januari van het jaar, volgend op het jaar van 
inschrijving, samen met het inschrijvingsregister door de burgemeester aan de C.d.K. wor- 
den gezonden. Tot en met de loting werd vervolgens dezelfde procedure gevolgd als bij het 
inschrijvingsregister. 
Na de loting werd één exemplaar van de alphabetische naamlijst overgebracht naar de ge- 
meentesecretarie. Het dubbel bleef voorlopig berusten onder de militiecommissaris. Dit 
laatste exemplaar werd tenminste drie dagen vóór de dag waarop de eerste zitting van de 
militieraad werd geopend naar de voorzitter van die raad gestuurd. Uiterlijk de derde dag 
na het sluiten van de tweede zitting van de militieraad werd het door de voorzitter aan de 
C.d.K gezonden, waarna de lijst bij de provinciale griffie werd gedeponeerd. Doordat inge- 
volge het K.B. van 22 juli 1892 (Staatsblad no. 179) de datum van de definitieve sluiting 
van het inschrijvingsregister veranderde van 31 december in 31 augustus, kwam in de proce- 
dure betreffende het opmaken van de alphabetische naamlijsten eenzelfde versch~iving van 
de data tot stand als in de procedure betreffende het opmaken van de inschrijvingsregisters. 
Door de Nieuwe Militiewet van 1901 werd de procedure enigszins gewijzigd, in die zin dat 
na het verstrijken van de termijn van ter inzagelegging, nog slechts één exemplaar van de 
alphabetische naamlijst naar de militiecommissaris moest worden gestuurd. Het andere 
exemplaar bleef voorlopig onder B&W berusten en moest bij de aanvang van de loting aan 
de militiecommissaris worden overhandigd. Ingevolge de wet van 5 december 1908 (Staats- 
blad no. 347) tot nadere aanvulling en wijziging der Militiewet van 1901 kwam dezelfde 
verschuiving in de datering tot stand als bij de inschrijvingsregisters. 
Sedert 1902 (lichting 1903) werd de uitvoeringsprocedure geregeld in artikel 24 van de Mi- 
litiewet van 1901 en het K.B. van 2 december 1901 (Staatsblad no. 230) betreffende de 
uitvoering van de Militiewet van 1901. De alphabetische naamlijst moest ingevolgde artikel 
15 van het K.B. van 2 december 1901 worden ingericht volgens het daarbij gevoegde model 
no. 7. 

De lotingsregisters 
De uitvoeringsprocedure werd geregeld in de artikelen 27 tot en met 46 van de Militiewet 
van 1861 en het K.B. van 8 mei 1862 tot uitvoering van de Militiewet van 1861 (Staatsblad 
no. 46). Het lotingsregister moest ingevolge artikel 15 van het K.B. van 8 mei 1862 worden 
ingericht overeenkomstig het bij dat besluit gevoegde model no. 9. Het lotingsregister 
moest in tweevoud worden opgemaakt. De loting geschiedde jaarlijks tussen 7 februari en 
7 maart in elke gemeente afzonderlijk ten overstaan van de militiecommissaris in de provin- 
cie en in tegenwoordigheid van de burgemeester of een ander lid van het gemeentebestuur 
en de secretaris van de militieraad. 
De militiecommissaris telde in het openbaar zoveel nummers of loten voor als het getal der 
ingeschrevenen bedroeg. Ieder lotingsbiljet vermeldde in duidelijke cijfers en letters een 
nummer en werd door de militiecommissaris geparafeerd. De biljetten werden in een ronde 
bus van wit doorschijnend glas gedaan. Deze bus moest midden op een tafel worden ge- 
plaatst en wel zo hoog dat ze voor omstanders zichtbaar was. De militiecommissaris moest 
recht tegenover en op de kortste afstand van de bus plaats nemen aan de tafel. Hij moest 
er verder nauwkeurig op toezien dat elke loteling slechts één biljet uit de bus nam. Alvorens 
de lotingsbiljetten in de bus werden gedaan rolde de militiecommissaris elk biljet apart op 
en stak het in een koker of ring. Nadat de loten in de bus waren gedaan schudde hij ze 
zo vaak door elkaar als hij nodig achtte. De ingeschrevenen werden in alphabetische vol- 
gorde opgeroepen en trokken zelf hun nummer. Wie niet persoonlijk aanwezig was, kon 
zijn vader, moeder of voogd laten loten en waren ook die niet aanwezig, dan geschiedde 
de loting door de burgemeester of het raadslid van de gemeente, waar de loteling was inge- 
schreven. 
Nadat het getrokken nummer door de militiecommissaris hardop was voorgelezen werd het 
teruggegeven aan degene die had geloot. De opgekomen ingeschrevenen werden direct na 
de loting gemeten en moesten de redenen opgeven die zij eventueel meenden te hebben voor 
vrijstelling. Tegen de wijze van loting kon men gedurende 5 dagen na de loting in beroep 
gaan bij Gedeputeerde Staten. Tegen de uitspraak van C.S. was beroep mogelijk bij de 
Kroon. 
De militiecommissaris werd bij de loting bijgestaan door onder andere een officier en twee 
onderofficieren van het leger, die belast waren met het opnemen van het signalement van 
de lotelingen. Na afloop van de loting en invulling van het lotingsregister werd het register 
gesloten en door de militiecommissaris en de burgemeester of het aanwezige raadslid on- 



dertekend. Het register met het dubbel bleef voorlopig berusten onder de mili- 
tiecommissaris. Wanneer men door een of andere oorzaak niet had kunnen meeloten, 
bestond de mogelijkheid om na te loten. Na-lotelingen werden onderaan het register ge- 
plaatst. 
Tenminste 3 dagen voor d e  dag, waarop de eerste zitting van de militieraad werd geopend, 
zond de militiecommissaris het lotingsregister aan de voorzitter van die raad. Daags na de 
sluiting van de eerste zitting van de militieraad zond de voorzitter van die raad het lotings- 
register aan de C.d.K., die daaruit voorlopig de namen liet overnemen van de lotelingen, 
die voor de dienst waren aangewezen. Tenminste 3 dagen vóór de opening van de tweede 
zitting van de  militieraad zond de C.d.K. het lotingsregister retour aan de voorzitter. Uiter- 
lijk o p  de  derde dag na het sluiten van de tweede zitting van de militieraad zond de voorzit- 
ter het register aan de C.d.K., waarna het werd gedeponeerd ten provinciale griffie. Het 
dubbel van het lotingsregister werd door de voorzitter aan B&W toegestuurd. 
Vanaf de lichting 1893 geschiedde de loting tussen 7 oktober en 7 november. Door de Mili- 
tiewet van 1901 kwam er een geringe wijziging in de procedure. Voortaan werd alleen nog 
de  lengte opgenomen, niet meer het signalement. Tevens vond nog maar een zitting van 
de  militieraad plaats. Bepaald werd dat uiterlijk o p  de vierde dag na het sluiten van die 
zitting de  lotingsregisters moesten worden verzonden. 
Ingevolge de wet van 5 december 1908 (Staatsblad no. 347) tot nadere aanvulling en wijzi- 
ging van d e  Militiewet van 1901, verschoof de lotingsdatum. Voortaan geschiedde de loting 
tussen 7 augustus en 7 september. De lotingsprocedure werd sedert 1902 (lichting 1903) 
geregeld in de artikelen 25 tot en met 44 van de Militiewet van 1901 en het K.B. van 2 de- 
cember 1901 (Staatsblad no. 230). Het lotingsregister moest ingevolge artikel 34 van het 
K.B. van 2 december 1901 worden ingericht volgens het bij dat besluit gevoegde model no. 
8. In dit model kwam een kleine wijziging ingevolge het K.B. van 9 januari 1900 (Staatsblad 
no. 10). 

c. De interpetatie 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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