
  

 

 

 

 

Invoerproject: Militieregisters  

 

Wat leuk dat je mee wilt helpen met het toegankelijk maken van onze militieregisters! 

Hieronder vind je wat aanwijzingen en voorbeelden waarmee we het invoerwerk voor je gemakkelijker 

proberen te maken. Heb je toch nog aanvullende hulp of advies nodig? Neem dan vooral contact met ons op 

via hetvolk@bhic.nl! We helpen je met alle plezier verder. 

 

Over de militieregisters 

Militieregisters is een verzamelnaam voor verschillende boeken die werden gebruikt om dienstplichtige 

militairen te administreren. In 1815 werd bepaald dat de Nederlandse strijdmacht naast het bestaande 

beroepsleger moest bestaan uit een korps Nationale Militie. Vrijwilligers konden zich aanmelden voor dit 

korps en bij onvoldoende aanmelding moest worden geloot wie voor zijn nummer moest opkomen.  

De dienstplicht duurde aanvankelijk vijf jaar, vanaf het 18de tot en met het 22ste levensjaar. De wetten om 

de Nationale Militie te regelen werden in de loop van de negentiende eeuw en begin van de twintigste eeuw 

herzien en aangepast. Op grond van deze wetten was Nederland verdeeld in militiedistricten. Ieder district 

beschikte over een militiecommissaris, een militieraad en vanaf 1912 ook over één of meer keuringsraden. 

Zij waren belast met de loting en keuring van dienstplichtigen. De zorg voor de lichting van de militie was 

in handen van de Gouverneur van de provincie, later Commissaris des Konings/der Koningin. 

Op 1 maart 1922 werd de Dienstplichtwet voor land- en zeemacht ingevoerd; het lotingsysteem werd pas in 

1938 afgeschaft. 

Meer informatie over de militieregisters kan je vinden op onze website.  

 

Over het project 

Via dit invoerproject willen we mogelijk maken dat iedereen gemakkelijk door de militieregisters heen kan 

zoeken. Om dat te bereiken moeten we enkele basisgegevens van iedere persoon uit de registers halen en in 

speciaal daarvoor ontwikkelde invoervelden plaatsen. Op die manier maken we het mogelijk om uiteindelijk 

niet alleen op naam de registers te doorzoeken, maar ook op andere gegevens zoals geboortedatum en -

plaats.  

 

De werkwijze 

Om de uiteindelijke zoekfunctie zo goed mogelijk te laten werken, moet bij het invoeren volgens een 

algemene richtlijn gewerkt worden. Mede daarom hebben we deze instructies opgesteld. Zo voorkomen we 
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dat er te veel verschil gaat ontstaan tussen registers die door verschillende personen zijn ingevoerd. Deze 

werkwijze zal hieronder via de volgende onderdelen worden uitgelegd: 

➢ Vuistregels 

➢ Instructies per invoerveld 

➢ Enkele voorbeelden 

➢ Verschillen tussen registers 

 

Vuistregels 

▪ Per ingeschrevene zijn 6 verschillende invoervelden beschikbaar om in te vullen. Vul de gegevens in 

het daarvoor bestemde invoerveld in: 

 

▪ Veel registers bevatten meer informatie. Je hoeft alleen de gegevens over te nemen waar een apart 

invoerveld voor is. De rest mag je negeren. 

▪ Niet alle 6 invoervelden kunnen altijd gevuld worden. Als de gevraagde informatie niet in het 

register voorkomt, mag je het veld gewoon leeglaten. Je hoeft niets door eigen onderzoek aan te 

vullen. 

▪ Soms staan de gegevens wel in het register, maar kan je ze niet goed lezen. Laat dan het invoerveld 

niet leeg, maar vul er @@@@ in. Zo weten we achteraf dat het er wel in staat, maar dat het niet 

goed leesbaar is. 

▪ Standaard krijg je 6 invoervelden te zien tijdens het invoeren. Die zijn voor de eerste ingeschrevene 

op de pagina. Staan er meer personen op de pagina? Voeg dan meer invoervelden toe via het plusje:

. 

▪ Sommige inschrijvingen zijn doorgestreept. Ook de gegevens uit deze doorgestreepte inschrijvingen 

mag je invoeren. Is slechts een deel van de inschrijving doorgestreept, en staat er een correctie bij 

genoteerd? Neem dan de correctie over. 

▪ Sommige registers bevatten ook inschrijvingen aan de rechterkant van de pagina, vergeet die vooral 

niet over te nemen. Zie voorbeeld hieronder bij ‘Registers op basis van gemeente’.  

▪ Neem zoveel mogelijk precies over wat er in het register staat. Ook als het om een overduidelijke 

fout of een afkorting gaat. Alleen de plaatsnamen mag je omzetten naar hun moderne spelling. 

Twijfel je welke moderne spelling bij de plaats hoort? Neem dan gewoon over wat er staat. 

▪ Helemaal onderaan de invoervelden vind je een opmerkingenveld. Daar kan je een opmerking voor 

ons achterlaten, bijvoorbeeld als je een vraag hebt of iets vreemds tegen bent gekomen. Zodra we je 

opmerking hebben gelezen, sturen we je per e-mail een reactie toe. 



 

 

Instructies per invoerveld 

 

Achternaam 

Vul in dit invoerveld de achternaam in van de ingeschrevene. Het tussenvoegsel hoef je niet nogmaals over 

te nemen. 

 

Tussenvoegsel 

De, van de, van der etc. Als het tussenvoegsel afgekort in het register staat, mag je deze afgekort overnemen. 

 

Voornamen 

Dit invoerveld is bedoeld om alle genoemde voornamen van één ingeschrevene in te vullen. Staat er geen 

naam, maar wel voorletters? Neem dan alleen de voorletters over.  

 

Geboorteplaats 

Geboorteplaatsen mag je overnemen in de moderne spelling. Twijfel je over de juiste spelling, of weet je 

niet zeker welke huidige plaatsnaam wordt bedoeld? Dan mag je de plaatsnaam overnemen zoals deze in het 

register geschreven is.  

Staat er een land of provincie bij de plaatsnaam aangegeven? Neem deze dan tussen haakjes in moderne 

spelling over.  

Staat het land er niet bij, maar gaat het wel duidelijk om een buitenlandse plaats? Zet dan ook tussen haakjes 

het land in moderne spelling achter de plaatsnaam. De provincie zet je er alleen bij als deze expliciet wordt 

genoemd. 

Is het niet duidelijk om welk land het gaat? Neem dan alleen de plaats over. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

Essen, dat zowel in Duitsland als in België ligt. 

 

Geboortedatum 

dd-mm-jjjj. Het kan zijn dat de geboortedatum niet volledig in het register staat. In dat geval mag je de 

ontbrekende delen vervangen met nullen. Staat er bijvoorbeeld alleen het jaartal 1799 genoemd? Vul dan 00-

00-1799 in. 

Het kan voorkomen dat het jaartal zonder eeuw staat genoteerd (bijvoorbeeld ’79 in plaats van 1879). In dat 

geval mag je de eeuw aanvullen. Welke eeuw het moet zijn kan je proberen in te schatten aan de hand van 

de andere gegevens in het register. Kan je geen goede inschatting maken? Vul dan het jaar met twee nullen 

aan (0079 in plaats van 1879). 



 

Leeftijd 

Als in het register expliciet een leeftijd genoemd wordt, mag je die in dit invoerveld invullen. Staat het niet 

in het register? Laat het invoerveld dan leeg. 

Leeftijd mag je in cijfers overnemen. We gaan ervan uit dat de cijfers gaan over leeftijd in jaren.  

 

 

 

Enkele voorbeelden 

• Voorbeeld invoerscherm 

 

 

▪ Moderne spelling plaatsnamen 

 

In dit register staat bij geboorteplaats Vegchel genoteerd. De 

moderne spellingswijze is Veghel, dus zonder c. Je mag hier bij de 

geboorteplaats dus Veghel invullen. 

 

 

 

In dit register staat bij woonplaats ’s Bosch genoteerd. Dit is een 

veelgebruikte afkorting voor de plaatsnaam ’s-Hertogenbosch. Je 

mag hier dus bij geboorteplaats ’s-Hertogenbosch invullen. 

 

 



 

In dit register staat bij geboorteplaats Braumbach genoteerd. Dit is 

een buitenlandse plaats en kan je daardoor onbekend voorkomen. 

Als je de plaats niet kent, kan je ook de moderne spellingswijze 

niet weten. Je hoeft niets uit te zoeken- neem gewoon over wat er 

staat. Hier vul je dus Braumbach bij geboorteplaats in. 

 

 

• Doorgehaald of gecorrigeerd? 

 
De namen van deze loteling zijn doorgestreept. 

Het gaat om een gewone doorhaling: er staat geen 

nieuwe naam bij genoteerd. Je mag hier overnemen 

wat er staat: Cornelis vul je in bij voornamen en 

Ombregts bij achternaam. 

 
De geboortedatum is doorgestreept. Het gaat om 

een correctie: er staat een nieuwe datum bij. Hier 

mag je de nieuwe datum overnemen: je vult dus 14-

03-1862 in bij geboortedatum. 

 

 

 

▪ Twee namen bij één loteling 

 
 

 



Hier staat: Hendikus Hubertus Braeken, zich ook noemende In debraak. Deze persoon staat dus bekend met 

twee verschillende achternamen. Je mag de gegevens van Hendrikus tweemaal invoeren, eerst met Braeken 

bij achternaam en daarna met In debraak bij achternaam. Alle overige gegevens vul je bij beide namen in. 

 

Verschillen tussen registers 

De militieregisters zien er niet allemaal identiek uit. Dat kan het soms lastig maken om te vinden waar de 

gegevens precies staan. Daarom geven we hieronder wat voorbeelden van verschillende registers, met een 

uitleg over waar je de verschillende gegevens kan vinden.  

Gewone Nederlandse registers 

 

De meeste Nederlandse registers zijn goed af te lezen als je op de kolommen let. Bovenaan iedere pagina 

wordt opnieuw genoemd welke informatie je in welke kolom terug kan vinden. 

Zie bovenstaand voorbeeld: de achternaam en tussenvoegsels zijn in de kolom ‘naam’ te vinden; de 

voornaam in de kolom ‘voornaam’; de geboortedatum in de kolom ‘geboortedag’. Andere gegevens komen 

in dit register niet voor, het invoerveld voor leeftijd en geboorteplaats mag je dus leeg laten. 

 

 

Zie ook bovenstaand voorbeeld: de achternaam, tussenvoegsels en voornaam zijn in de vierde kolom te 

vinden. De geboortedatum in de zesde kolom. De geboorteplaats in de vijfde kolom. De leeftijd wordt niet 

genoemd, dat invoerveld mag dus leeggelaten worden. 



Registers op basis van gemeente 

 

Sommige registers zijn op basis van de gemeente opgesteld. Hier is vaak minder informatie in te vinden, 

waardoor er meer personen per pagina ingeschreven zijn. Let bij deze registers er goed op dat je zowel de 

personen van de linker pagina als de personen van de rechter pagina overneemt. 

Zie bovenstaand voorbeeld: de achternaam, tussenvoegsels, voornaam en geboortedatum zijn in de derde 

kolom te vinden. In de zevende kolom vind je dezelfde gegevens, maar dan van een andere loteling. Voer 

die dus apart in. De geboorteplaats en leeftijd worden niet genoemd, die invoervelden mag je dus leeg laten. 

Vrijstellingsregisters 

 

Vrijstellingsregisters bevatten andere informatie dan gewone militieregisters. Let hierbij extra op de 

kolommen: daaraan kan je herkennen welke informatie je wel en welke informatie je niet over kan nemen. 

Zie bovenstaand voorbeeld: alleen de naam van de loteling is in dit register terug te vinden. Zie de tweede 

kolom, achter het cijfer 1.  

 



Franse registers 

 

Franse registers wijken niet veel af van Nederlandse registers. Door het taalgebruik kan het toch lastig zijn 

om de gegevens te vinden die je nodig hebt. De volgende termen kan je als hulplijn gebruiken: 

‘Nom’ staat voor naam. ‘Nom de famille’ staat voor achternaam, ‘prénoms’ zijn voornamen. 

Tussenvoegsels worden vaak bij de achternaam genoteerd. Let op: de namen van ouders staan ook in de 

registers genoteerd. Let op de termen ‘mère’ (moeder) en père (vader); die namen hoef je niet over te nemen. 

‘Naissance’ betekent geboorte. Onder die term kan je geboortedata terugvinden (vaak gescheiden genoteerd 

als dag ‘jour’, maand ‘mois’ en jaar ‘an’). De maanden zijn meestal in het Frans uitgeschreven. De namen 

van de maanden lijken enigszins op de Nederlandse maanden, ze zijn dus te herkennen.  

De geboorteplaats wordt soms aangeduid met ‘lieu de naissance’ (geboorteplaats) en soms staat het alleen 

als ‘né à’ (geboren te) genoteerd. Woonplaatsen, die je niet over hoeft te nemen, herken je aan ‘domiciliés à’ 

(wonend te) en/of ‘résidence’ (residentie).  

Leeftijd wordt in Franse registers zelden genoemd. Staat het er toch, dan kan je het herkennen aan de term 

‘âge’ (leeftijd) of ‘ans’ (jaren oud).  

 

Losse lijsten  

 



Er zijn ook nog wat losse lijsten, brieven, overzichten, waar namen in genoemd worden. Vaak zonder leeftijd of 

geboortedatum of -plaats. Het betreft hier ook inschrijvingen en vrijstellingen. Hiervan graag zoveel mogelijk de 

namen invoeren, alle velden die niet genoemd worden mogen dus leeggelaten worden.  


