
Wat kunt u win 
vinden? 

Hoe vindt u ze? 

Foto: dienstplichtige 
militair, 19 17. 

Wat zijn militieregisters? Procedure 

Elke man moest van 181 1 tot 

medio 1996 militaire dienstplicht anmerking kwamen voor de 
vervullen. De registratie van 
dienstplichtigen vond plaa 

ze woonden. De re 

registers genoem t voor de loting van de 

registers van een ingeschrevenen. Tijdens 

lotingsregister aange- 
plichtigen tradg 
twintigste levensj 

dienst. Het ko na gingen de lotingsre- 

and met lichamelij- 
of broederdienst, 

ging in 1898 werd as hoeveel dienst- 

afgeschaft en werd 
lijke dienstplicht e Koningin via de burge- 
Het lotingssysteem we 
1938 afgeschaft. pen van de lotelingen. 



stamboeken is het noodzakelijk om de naam 
van het regiment te  weten. Vaak bevat het stuk 
ook een beschrijving van het uiterlijk van de 
loteling, waaronder Meur haar, Meur ogen, 
vorm gezicht en zijn lengte. 

0 Verklaring van 

Militieregister, 
jaar 1872. 

Hoe vindt u een dienstplichtige? 

De meeste militieregisters bevinden zich in de 
archieven van het provinciaal bestuur. Deze 
berusten in de rijksarchieven in de provincie 
(zie overzicht). Bij de gemeenten en gemeente- 
en streekarchieven zijn vaak ook militieregis- 
ters bewaard gebleven. Over het algemeen is 
op elk register een alfabetische naamlijst op 
loteling/dienstplichtige. Als u een man zoekt 
die in 1880 is geboren, dan kunt u hem terug- 
vinden in de gemeente waar hij woonde op 18- 
jarige leeftijd, in de registers van de lich- 

inschrijving, 1822. ting van het jaar 1900. 
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Waar zijn 
nog meer 
stukken te 
vinden? 

CerHffcrrten 
tot 1912 
Certificaten van 
militie bevinden 
zich tot 1912 in 
het archief van de 
Burgerlijke Stand, 

als bijlagen bij de huwelijksakten. Deze zijn 
openbaar. Elke man die in het huwelijk 
wilde treden, diende een verklaring te wa- 
gen aan de Commissaris van de Koningin, 
waaruit bleek dat hij ingeschreven stond in 
de registers van de Nationale Militie. In het 
certificaat staat vermeld of hij al dan niet 
in dienst is geweest en bij welk regiment. 
Voor verder onderzoek in de militaire 

Certificaat van Militie, 1 8 14. 

Waar vindt u de 

/ militieregisters? 

' * Algemeen Rijksarchief Den Haag, 
registers van Zuid-Holland, . 
1881-1941 I' 

* Rijksarchief in Noord-Holland, 
collectie militieregisters, 1870-1941 I 

* Rijksarchief in Drenthe, 1814-1850, 
18841941 (in het archief van het 
Provinciaal bestuur) I 

* Rijksarchief in Noord-Brabant, 
1874-1908 (in het archief van h 

I 
Provinciaal Bestuur) ,, 1 

* Het Utrechts Archief, l8681920 
(in het archief van het Provinciaal Bestuur) 1 

* Rijksarchief in Limburg, 1815-1941 
(in het archief van het Provinciaal bestuur) 

* Rijksarchief in Zeeland, er zijn geen registers 'l 
bewaard gebleven in het rijksarchief; alleen 
bij de gemeenten 

* Groninger Archieven, 1863-1941 
* Ryksargyf Fryslan, 1850-1919 

(in de archieven van het Provinciaal bestuur) 
* Rijksarchief in Overijssel, 1865-1941 

(in de archieven van het Provinciaal bestuur) 

N A T I O R A L E  M I L I T I E .  
Procimie R O O R D  - I I O L L A K D .  

C E R T I F I C A A T .  

voor <IC n'ailunale Bilitic is iitgerehreicn; dat am Iiem verrol. 

sens bii <IC bting ir Ian d d c  gerotlcti hrt onmrnar 



* Rijksarchief in Gelderland, er zijn geen 
registers bewaard gebleven in het rijksarchief; 
alleen bij de gemeenten l,, 

Als een militieregister niet in een rijksarchief 
aanwezig is, kan het bewaard zijn bij de 
gemeente waar de dienstplichtige woonde toen 
hij 18 jaar oud was. 

Conscriptielijsten 

De eerste verplichte militaire dienst in 
Nederland werd in de Franse tijd in 181 1 inge- 
voerd en heette de conscriptie. Alle mannen 
die de leeftijd van twintig jaar bereikt hadden, 
waren dienstplichtig. Degenen die ingeloot wer- 
den, konden een plaatsvervanger aanstellen. In 
de periode 1810-1813 vervulden circa dertigdui- 
zend Nederlandse mannen hun dienstplicht in 
het Franse leger. De helft hiervan behoorde tot 
het Grande Armee, waarmee Napoleon in 1812 
Rusland binnenviel. 

Wat vindt u in de 
conscriptielijsten? 

Over het algemeen werden er per lichting twee 
lijsten van conscrits (lotelingen) opgesteld. Een 
liste du tirage (trekkingslijst) en een liste alpha- 
betiques (alfabetische lijst) van conscrits. De 
alfabetische lijst bevat per kanton, per plaats, 
alfabetisch de naam van de lotelingen. Van hen 
werd onder meer vermeld: 

I i nummer 

I i naam en voornaam 

i plaats en datum van qeboorte 

'I i lenqte 
i woonplaats 

namen en voornamen van ouders 

I i beroep van dienstplichtiqe 

I i beroep van vader en moeder 

(indien vader overleden J 

i trekkingsnummer 

i Waar vindt u de 
1 conscriptielijsten? 

De conscriptielijsten bevinden zich in de rijks- 

i archieven in de provincie in de archieven uit 
de Franse tijd, in de archieven van de onder- 

i prefecten en districtscommissarissen in de 
departementen. 

1 . 
Hoe is de diensttijd verlopen? 

De aiWrah 8tamimekem i Hoe de militaire diensttijd van iemand verlopen 

I is. kan gevonden worden in de militaire stam- 

! '  

boeken van de landmacht (stamboeken onder- 

officieren of minderen). In het stamboek vindt 
u omtrent de militair: 
i namen van ouders, laatste woonplaats, staat 
van dienst, geboorteplaats en -datum, signale- 
ment. 

Waar vindt u d 
stamboeken? 

D q e  berusten in het 
Den Haag over de pe 

Hoe vindt u ee 
of mindere? 

1 

Om een onderofficier of mindere, op te  sporen 
is het noodzakelijk te  weten in welk legeronder- 
deel iemand ingelijfd was. Dit legeronderdeel 
(regiment), bijvoorbeeld 8ste regiment infante- 
rie, staat in het militieregister of op het certifi- 0 Ritmeester afd. 
caat van de nationale militie, dat in de huwe- kurassiers, 1820-1 838. 
lij ksbijlagen te  vinden is. 
U zoekt het regiment op via de index legeron- 
derdelen. Als u het regiment gevonden hebt, 
vraagt u de bijbehorende klapper aan, waar de 
namen van de militairen alfabetisch in staan op 
de eerste letter van de naam. De klapper ver- 
wijst uiteindelijk naar het stamboek, waar de 
gegevens van de militair staan ingeschreven. In 
een informatieblad van het Algemeen 
Rijksarchief kunt u nadere informatie met uitge- 
werkte voorbeelden van onderzoek naar mili- a Conscriptie 181 2, 
tairen vinden. Heemstede. 
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certificaat 
verklaring 
remplacant 
plaatsvervanger 
conscrit 
dienstplichtige 
klapper 
alfabetische namenlijst 
index 
lijst waarin namen alfabetisch zijn 
opgesomd, met verwijzing naar de 
vindplaats 
infanterie 
het voetvolk 
caualerie 
soldaten te paard 
artillerie 
zwaar geschut ter ondersteuning van 
infanterie en cavalerie 
genie 
bouwtechnische afdeling (bruggen en 
wegen) 
koninkluke marechaussee 
militaire politie 

: 

Militiewet 1815, wet 27 feb. 1815. Stb. nr. 19 

Militiewet 1817, wet 8 jan. 1817. Stb. nr. 1 

Militiewet 1861, wet 19 aug. 1861. Stb. 72 

Wijziging 1898, wet 2 juli 1898. Stb. nr. 170 

Militiewet 1901, wet 24 juni 1901. Stb. 159 

Militiewet 1912. wet 2 feb. 1912. Stb. nr. 21 

I Dienstplichtwet 1922, wet 4 feb. 1922. Stb. nr. 43 
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Rijksarchiefdienst 

De rijksarchiefdienst bestaat uit het Algemeen 
Rijksarchief in Den Haag en 11 rijksarchieven. 

b In elke provinciehoofdstad bevindt zich een 
rijksarchief. Samen vormen die het netwerk 
van rijksarchieven* 

tCn fSIR De rijksarchieven zijn vanaf maandagmiddag 

ZOEK 
WIIZER 

tot en met vrijdag open. De meeste rijksarchie- 
ven zijn ook op zaterdag geopend. Informeer 
voor de precieze openingstijden bij het 
rijkarchief van uw keuze. 

Illustraties: 
Rijksarchief in Noord-Holland 

Groningen 

RIJKSARCHIEFDIENST 

Alaemeen Rijksarchief 
l j Willem-Ala >f 20 

tel. 070-3315 

Groninger archievc 
adeplein 4 - 9726 

L,,. J50-5992000 

Ryksargyf Fryslan 
Boterhoek 3 - 89 
tel. 0582127103 

Rijksarchief in 
Brink 4 - 9401 HS 
tel. 0592-313523 

~i jksazhie~ I" in Owrijssel 
nstraat 20 - 8021 WX Zwc 
t384540722 

RijksarchitC in Geklerfand 
Markt 1 - 6811 CG Arnhem 
tel, 026-4420148 

RljI<8archW In Flevoland 
Visarenddreef 1 - 8232 PH Lelystad 
tel. 0320.265750 
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