
8th Militia HQ 
Everything about the Dutch 8th militia in 1815 &  

Sergeant Evert Roelof and the battle of Waterloo . 
 

http://home.scarlet.be/~tsh40803/8/8st.html 
 

 
Bekende transcriptie problemen: 
 
Hoofdletter H kan ook hoofdletter M zijn. Verschillende  stamboek-schrijvers schreven de letters 
op verschillende manieren, die erg op elkaar lijken.  
Dus zoek bij beide letters als er tw ijfel bestaat. 
 
Geboren; niet alt ijd is er iets ingevuld in de stamboeken, dan schreven w e zelf 1-1-1793 als de 
standaard w aarde. Die is nodig om berekeningen te kunnen maken. 
Soms staat er enkel het jaar, dan is 1-1 dus de standaard w aarde. Soms staat er enkel de dag en 
maand, b.v. 22-10. Dan hebben w e er zelf 1793 als default achtergezet. Vraag de auteur naar een 
kopie van het stamboek als dit soort datums voorkomen. 
 
Ervaringen; als er staat 'diversen' staat er in het stamboek meer dan er in de database staat. 
Hetzelfde is meestal het geval als er staat "NL dienst" (Nederlandse dienst voordat het NL leger 
opging in het Franse).  
 
"Krijgsraad" betekend alt ijd dat er meer staat in het stamboek dan in de database aangegeven.  
 
Samengestelde namen als Vandeutekom kunnen ook voorkomen onder : "Deutekom, van". Zeker 
bij Belgische soldaten is dit vaak het geval.  
 
Geboorteplaatsen zijn soms moeilijk te lezen, bovendien w erden ze anders geschreven en als ze 
in het buitenland zijn staat dat er niet altijd bij. 
We hebben zoveel mogelijk de stamboek spelling overgenomen, maar vaak is nog speurw erk 
nodig om er achter te komen om w elke plaats het nu echt gaat. 
Voor zover we het zelf wisten hebben w e steeds het 'buitenland' er tussen haakjes achter gezet; 
BRD is dan Duitsland. 
 
 
Leger onderdelen zijn voor de 'niet-kenner' vaak lastig te begrijpen. Vraag de auteur naar 
achtergrond info als het niet duidelijk is.  
 
In de database zijn enkel notities opgenomen tot en met de veldslagen (18-6-1815), maar ook 
daarna valt er nog veel te lezen van veel soldaten. 
 
Een uitzondering is gemaakt op "overlijden', deze zijn ook op genomen na 1815 omdat dit 
belangrijke genealogische informatie is. 
 
Waar een “?” staat kunnen w e het stamboek niet goed lezen. 
 
Als u voorouder in de lijst voorkomt raden w ij u aan om contact met ons op te nemen. We sturen 
dan de originele foto van de stamboek pagina.  


