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Bestuurlijke veranderingen

Nadat de Europese mogendheden in oktober 1813 bij Leipzig 
de legers van Napoleon verslagen hadden, en vervolgens naar 
Parijs optrokken, dat op 31 maart 1814 bezet werd, werd op 
11 april 1814 het Verdrag van Fontainebleau ondertekend. 
Daarin zag de Franse keizer af van de Franse troon en werd 
vastgelegd dat hij zich zou terugtrekken op het eiland Elba.

Ten aanzien van de gebieden die de Franse legers sinds de 
Revolutie veroverd hadden, werd een maand later, in het Ver-
drag van Parijs van 30 mei 1814 tussen Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Pruisen, Rusland en Oostenrijk overeengekomen 
dat de grenzen van Frankrijk zouden worden teruggebracht 
naar de situatie van 1 januari 1792. Ten noorden van Frankrijk 
zou een nieuw koninkrijk ingericht worden, waarvan de grenzen 
later, in Wenen, zouden vastgesteld worden. In eerste instantie 
werden de voormalige Nederlandse gebieden samengebracht 
in een nieuw koninkrijk, het Koninkrijk der Nederlanden, terwijl 
de gebieden die nu België uitmaken, sinds de verdrijving van 
de Franse legers uit dit gebied verdeeld waren over drie ge-
neraal-gouvernementen: het generaal-gouvernement België, 
dat de huidige provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, 
Henegouwen, Vlaams- en Waals Brabant, Antwerpen en Na-
men bevatte, het generaal-gouvernement van de Nederrijn, dat 
de voormalige Franse departementen van de Nedermaas, van 
de Roer en van de Ourthe – en dus ook de huidige provincies 
Limburg en Luik – bevatte, en het generaal-gouvernement 
van de Middenrijn, dat de voormalige departementen van de 
Wouden (Luxemburg), van Rijn en Moesel, van de Saar en 

van Mont-Tonnerre of Donnersberg bevatte. Deze gebieden 
werden bestuurd door gouverneurs-generaal, bijgestaan door 
een voorlopige regering. Aan het hoofd van de besturen in 
ieder voormalig departement stond een regeringscommis-
saris, waarvan de opdracht vergelijkbaar is met die van onze 
provinciegouverneurs.

Vanaf 1 augustus 1814 werd Willem van Oranje - die al koning 
was van de noordelijke Nederlanden – ook gouverneur-gene-
raal van het generaal-gouvernement België, zodat hij de een-
making in het Koninkrijk der Nederlanden kon voorbereiden. 
Voor onze provincie is het nog van belang te vermelden dat 
het generaal-gouvernement België op 20 augustus uitgebreid 
werd met de gebieden van de departementen van de Ourthe 
en van de Nedermaas die ten westen van de Maas lagen, 
waaronder het huidige Belgisch Limburg.

Je kan een land maar goed besturen als je het goed kent, zo 
wisten Willem van Oranje en zijn regering, en één van de din-
gen die de regering graag wilde weten was hoeveel veteranen 
uit de legers van Napoleon er waren, en waar die woonden. 
De Franse legers waren nadat Napoleon verslagen was gro-
tendeels ontbonden, maar voor veel soldaten betekende de 
reis van de plaats waar zij zich bevonden toen hun eenheid 
werd ontbonden naar hun woonplaats een hele opgave en 
een echt avontuur. De meesten deden er maanden over om 
weer thuis te geraken.

Het is in dat verband dat regeringscommissaris Van Pan-
huys, van het op de linker Maasoever gelegen deel van het 

Veteranen van Napoleon in Binderveld, 
Kozen, Nieuwerkerken en Wijer, 1815
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departement van de Nedermaas, op 3 oktober 1814 in een 
omzendbrief aan de burgemeesters in zijn ambtsgebied vroeg 
hem maandelijks een lijst te bezorgen van de voormalige 
soldaten uit het Franse leger die weer in hun thuisgemeente 
aangekomen waren. De lijsten die hem toegestuurd werden 
worden nu bewaard in het Regionaal Historisch Centrum in 
Maastricht1. Weinig burgemeesters dienden getrouw iedere 
maand een lijst in, en omdat concrete richtlijnen voor de 
opmaak van de lijsten ontbraken, was eenvormigheid ver te 
zoeken. Op die manier was het voor de medewerkers van Van 
Panhuys moeilijk om een systematisch overzicht van de stand 
van zaken op te maken.

In maart van het volgende jaar werd juiste informatie over de 
veteranen nog belangrijker. Napoleon had immers op 1 maart 
1815 weer voet aan wal gezet in Frankrijk, en wist na een ze-

getocht van drie weken op 20 maart Parijs te bereiken en er de 
touwtjes weer in handen te nemen. Het is in die context dat Van 
Panhuys op 31 maart 1815 zijn secretaris-generaal Ferdinand 
de Macar een tweede omzendbrief naar de burgemeesters liet 
sturen, waarin hij hen opdroeg hem tegen 15 april een overzicht 
te sturen van de voormalige militairen die weer thuis waren. 
Deze keer moesten niet alleen de veteranen van het Franse 
leger, maar alle voormalige militairen rentrés du service des 
puissances étrangères  in de lijst opgenomen worden. Geleerd 
door de ervaring, en met het oog op de eenvormigheid van de 
informatie die aan de regeringscommissaris bezorgd moest 
worden, werd deze keer een modelformulier bij de omzendbrief 
gevoegd. In de weken daarna togen de gemeentebesturen aan 
het werk, en tegen 15 april waren de formulieren uit zo goed als 
alle gemeenten in de lokalen van het regeringscommissariaat 
in Hasselt aangekomen.

1 Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht, Archief van het provinciaal bestuur van Limburg, nr. 122. Met veel dank aan de heer Julien Daenen, die 
ons op het bestaan van deze reeksen wees.

De omzendbrief van regeringscommissaris Van Panhuys, 3 oktober 1814
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Los van de bedoelingen waarmee deze lijsten van veteranen 
destijds werden opgesteld, bieden zij vandaag een goed over-
zicht van het aantal voormalige soldaten van Napoleon in de 
Limburgse dorpen en steden in de lente van 18152. Bij wijze 
van voorbeeld nemen we hier de lijsten die door de maires 
of burgemeesters van Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken3 en 
Wijer aan de regeringscommissaris bezorgd werden, onder 
de loep. 

Veteranen van Napoleon

Uit maart 1816 bleven bevolkingsstaten van de meeste Lim-
burgse dorpen bewaard4. Zij leren ons dat Binderveld toen 
284 inwoners telde, Kozen 470, Nieuwerkerken 460 en Wijer 
340. Daarvan waren er in 1815 in Binderveld 5, in Kozen 5, in 
Nieuwerkerken 11 en in Wijer 8 veteranen uit de legers van 
Napoleon. In Binderveld woonde ook nog een veteraan uit het 
Oostenrijkse leger: de 44-jarige dagloner Guillaume Abelous, 
die gedurende 16 jaren als soldaat Europa doorkruist had, 
voordat hij in 1809 door het Franse leger krijgsgevangen 
genomen was.

De omzendbrief van secretaris-generaal 
Ferdinand de Macar, 31 maart 1815

2 Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht, Archief van het provinciaal bestuur van Limburg, nr. 123 en 124.
3 De buurgemeenten Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer vormen sinds 1976 de fusiegemeente Nieuwerkerken. Nieuwerkerken was in 1815 een stuk 
kleiner dan de gemeente die in 1970 met Binderveld fusioneerde. In 1954 werd de enclave Schelfhei van de gemeente Gorsem, die tussen de gemeenten Bin-
derveld en Nieuwerkerken lag, en niet aan het eigenlijke Gorsem grensde, bij Nieuwerkerken gevoegd.
4 Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht, Archief van het provinciaal bestuur van Limburg, nr. 6888.
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Naam
Geboorte-

plaats
geboorte-

datum
leef-
tijd

Leger
dienst-

tijd
eenheid rang beroep

reden van het 
verlaten van 

het leger
gedrag opmerkingen

Binderveld

Abelous, 
Guillaume

Binderveld
6 maart 
1770

44
Oosten-
rijk

16 jaren
15de infante-
rieregiment

soldaat dagloner

in 1809 
gevangen 
genomen door 
de Fransen

goed  

Vandersmissen, 
Hubert

Binderveld 28 juli 1785 29 Frankrijk    dagloner  goed gehuwd

Menten, Pierre Binderveld
14 septem-
ber 1788

26 Frankrijk 2 jaren 131ste
grena-
dier

dagloner  goed  

Terneven, 
George

Binderveld
12 februari 
1789

25 Frankrijk 6 jaren  voltigeur dagloner
gevangen 
genomen

goed  

Boesmans, Jean Binderveld
28 mei 
1793

21 Frankrijk
20 maan-
den

108ste
grena-
dier

 
met verlof 
gestuurd op 
20 juni 1814

goed  

Menten, George Binderveld
14 maart 
1794

22 Frankrijk
13 maan-
den

131ste soldaat   goed  

Kozen            

Devivier, 
Guillaume

Kozen 3 mei 1792 23 Frankrijk 2 jaren  soldaat dagloner
om zijn moe-
der, weduwe, 
te helpen

eerlijk  

Hoebreghs, 
Pierre

Kozen
1 augustus 
1793

22 Frankrijk    dagloner
om zijn ouders 
te helpen

eerlijk  

Leemans, Henri Kozen
11 februari 
1793

22 Frankrijk    dagloner
om zijn ouders 
te helpen

eerlijk  

Vanleeuw, 
Guillaume

Kozen
21 mei 
1785

30 Frankrijk 8 jaren   landbouwer

omdat hij, na 
in Engeland 
gevangen 
gezet te zijn, 
geen middelen 
van bestaan 
had

eerlijk  

Wanten, 
Chretien

Kozen
26 juni 
1794

21 Frankrijk 1 jaar  soldaat landbouwer
om zijn ouders 
te helpen op 
de boerderij

eerlijk  

Nieuwerkerken

Hofman, Pierre
Meersen bij 
Roermond

12 juni 
1788

27 Frankrijk 4 jaren
16de dragon-
ders

soldaat
hoe-
veknecht

zonder reden
ver-
dacht

heeft gediend 
als rempla-
cant, en is 
gehuwd

Van Brabant, 
Guillaume

Nieuwerker-
ken

13 septem-
ber 1792

23 Frankrijk 3 jaren
5de bevoorra-
dingsbataillon

soldaat huisknecht ontslaan goed  

Vanstraelen, 
Henri

Nieuwerker-
ken

11 april 
1784

31 Frankrijk 6 jaren
5de bevoorra-
dingsbataillon

soldaat slager ontslaan goed gehuwd

Vanalin, Jean
Nieuwerker-
ken

6 juli 1793 21 Frankrijk 2 jaren
108ste liniere-
giment

soldaat huisknecht
wilde geen 
militair zijn

goed  

Poelmans, Henri
Nieuwerker-
ken

10 januari 
1794

21 Frankrijk 2 jaren
108ste liniere-
giment

soldaat dagloner zonder reden goed  

Lassau, André
Nieuwerker-
ken

1 december 
1786

29 Frankrijk 10 jaren
5de linieregi-
ment

soldaat dagloner ontslaan goed

is verschil-
lende keren 
gedeserteerd, 
zodat hij 
slechts 3 
werkelijke 
dienstjaren telt

De gegevens over de veteranen volgens de lijsten uit april 1815
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Jeuris, Jean
Nieuwerker-
ken

22 novem-
ber 1785

30 Frankrijk 10 jaren
36ste linieregi-
ment

soldaat
hoe-
veknecht

ontslaan goed

is 3 keer 
gedeserteerd 
en telt daarom 
maar 4 dienst-
jaren

Kempeners, 
Gilles

Sint-Truiden
14 februari 
1794

21 Frankrijk 8 weken
8ste linieregi-
ment

soldaat dagloner ontslaan goed  

Velaers, Michel  
23 januari 
1794

21 Frankrijk
14 maan-
den

131ste liniere-
giment

soldaat dagloner zonder reden goed  

Thijs, Chrétien Wijer   Frankrijk
10 maan-
den

69ste linieregi-
ment

soldaat dagloner zonder reden goed  

Eijen, Gregoire Wijer 5 mei 1794 20 Frankrijk 8 dagen
7de linieregi-
ment

soldaat dagloner
niet betaald 
zijnde

goed  

Wijer

Boenen, 
Guillaume

Wijer
7 maart 
1793

21 Frankrijk
4 maan-
den

linie soldaat dagloner  goed gedeserteerd

Caerlens, 
François

Wijer 1793 21 Frankrijk 0   dagloner   

conscrit van 
het jaar 1814, 
onmiddellijk 
na de loting 
gedeserteerd

Senden, Pierre Wijer
4 septem-
ber 1791

23 Frankrijk 2 jaren tamboer soldaat dagloner  
zeer 
slecht

gedeserteerd

Senden, René Wijer
1 oktober 
1793

21 Frankrijk 0   landbouwer  goed

conscrit van 
het jaar 1814, 
gedeserteerd 
op de dag 
dat hij moest 
vertrekken

Vanaeken, Jean Wijer
22 novem-
ber 1782

32 Frankrijk
7 à 8 
jaren

dragonder soldaat dagloner  goed gedeserteerd

Vannitsem, 
Gerard

Wijer 1 mei 1793 21 Frankrijk 0   dagloner  goed
gedeserteerd 
na de loting

Vanstraelen, 
Chrétien

Wijer
24 decem-
ber 1794

20 Frankrijk 2 jaren infanterie soldaat dagloner  goed gedeserteerd

Wiggers, 
Guillaume

Wijer 8 juli 1790 24 Frankrijk
4 à 5 
jaren

cavalerie soldaat dagloner  slecht gedeserteerd

De burgemeester van Binderveld kende 5 veteranen van het 
Franse leger in zijn gemeente. Van één van hen, Hubert Van-
dersmissen, wist hij echter niet te melden hoe lang hij gediend 
had, welke functie hij in het leger uitgeoefend had of in welke 
eenheid hij diende. De vier anderen waren respectievelijk 13 
maanden, 20 maanden, 2 jaar en 6 jaar in dienst geweest. 
George Terneven, die 6 jaar bij het leger was, was een cava-
lerist, de drie anderen waren infanteristen. Over Terneven wist 
de burgemeester ook te melden dat aan zijn loopbaan in het 
leger een einde kwam toen hij krijgsgevangen genomen werd.
Burgemeester Esselen van Kozen had ook weet van 5 ve-
teranen van Napoleon in zijn gemeente. Zij waren in Kozen 
teruggekomen nadat de geallieerde legers Napoleon in 
Leipzig verslagen hadden en de Franse legers tot in Frankrijk 
teruggedrongen hadden. Van de vijf mannen die hij in zijn lijst 
opnam, waren er twee - Pierre Hoebreghs en Henri Leemans 
- waarvan hij niet wist hoe lang zij bij het Franse leger geweest 
waren. Aangezien zij in 1793 geboren waren, mag aangeno-

men worden dat zij pas begin 1814 ingelijfd waren, en dat zij 
dus niet meer dan enkele weken legerdienst achter de rug 
hadden toen de geallieerden in maart 1814 Parijs veroverden. 
Chretien Wanten was een jaar jonger, maar had er wel al een 
jaar in het leger opzitten toen hij begin 1814 weer in Kozen 
verscheen. Guillaume Devivier en Guillaume Vanleeuw waren 
respectievelijk 2 en 8 jaren in dienst geweest. De laatste was 
bovendien krijgsgevangen gemaakt door het Engelse leger.
In Nieuwerkerken lijstte de burgemeester 11 namen van 
veteranen van Napoleon op. Eén van hen was de 27-jarige 
landbouwwerkman (laboureur) Pierre Hofman uit Meersen bij 
Roermond, die als remplacant iemand vervangen had die zich 
ingeloot had, en die zich na 4 jaren dienst bij het 16de regiment 
dragonders met zijn echtgenote in Nieuwerkerken gevestigd 
had. De burgemeester liep niet hoog op met Hofman, wiens 
gedrag hij in tegenstelling tot dat van de 10 overige veteranen, 
als suspect beschouwde.
Hofman was niet de enige veteraan in Nieuwerkerken die daar 
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niet geboren was. Hij was wel de enige cavalerist. Van de 
overige tien hadden er acht gediend als infanterist, terwijl de 
twee anderen tot een logistiek bataillon behoord hadden. Gilles 
Kempeners was afkomstig uit Sint-Truiden en Chrétien Thijs en 
Gregoire Eijen waren afkomstig van Wijer. Van Michel Velaers 
wist hij zelfs niet van waar hij afkomstig is. Alle vier probeerden 
zij in Nieuwerkerken als dagloner aan de kost te komen.
Gilles Kempeners was na 8 weken dienst uit de dienst ont-
slaan, terwijl Gregoire Eijen al na 8 dagen n’étant point payé, 
omdat hij niet betaald werd, voor de eer bedankt had en in 
Nieuwerkerken een beter onderkomen gezocht had. Chrétien 
Thijs en Michel Velaers hadden het respectievelijk 10 en 14 
maanden volgehouden. Jean Vanalin en Henri Poelmans waren 
beiden 21 en dienden samen gedurende 2 jaren in het 108ste 
linieregiment. Guillaume Van Brabant en Henri Vanstraelen 
waren respectievelijk 6 en 8 jaren in dienst geweest bij het 
5de bevoorradingsbataillon, voordat zij op reguliere wijze uit 
het leger ontslagen waren. 23 en 31 jaar oud,  bouwden zij 
in 1815 in Nieuwerkerken respectievelijk als huisknecht en 

slager aan hun toekomst. Henri Vanstraelen en Hofman waren 
overigens de enige veteranen in Nieuwerkerken waarvan de 
burgemeester meldde dat zij gehuwd waren. Jean Jeuris en 
André Lassau spanden in Nieuwerkerken de kroon. 29 en 30 
jaar oud, waren zij beiden niet minder dan 10 jaar aan het 
Franse leger verbonden geweest. Zij konden echter bezwaarlijk 
voorbeeldige militairen genoemd worden. Op tien jaren had-
den zij het gepresteerd van amper 3 (Lassau) en 4 (Jeuris) 
jaren werkelijke dienst te verrichten. De overige tijd waren zij 
voortvluchtig als deserteurs.
In 1815 was Nicolaas Joseph de Heusch maire van Wijer. Hij 
nam in zijn lijst ook de namen op van 3 mannen die bij de 
loting een nummer getrokken hadden dat hen tot legerdienst 
verplichtte, maar die zich uit de voeten gemaakt hadden voor-
dat zij werkelijk in dienst moesten5. Zij kunnen bezwaarlijk als 
veteranen beschouwd worden. Van de overige vijf mannen 
vermeldde hij hoe lang zij in het leger gediend hadden. Pierre 
Senden en Chrétien Vanstraelen hadden ieder 2 jaar gediend, 
terwijl  Guillaume Wiggers 4 à 5 jaar, en Jean Vanaken zelfs 7 

Het antwoordformulier van de maire van Kozen over de veteranen in zijn dorp, 15 april 1815

5 François Caerlens, René Senden en Gerard Vannitsem waren allen in 1793 geboren. Guillaume Boenen, die ook tot hun lichting behoorde, bood zich wel bij 
de kazerne aan, maar nam na 4 maanden ook de benen en deserteerde.  
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à 8 jaar onder de wapens geweest waren. Over Pierre Senden 
meldde de burgemeester nog dat hij tamboer geweest was. 
Boenen en Vanstralen waren infanteristen geweest, terwijl  
Vanaeken en Wiggers bij de cavalerie gediend hadden. Ook 
deze vijf waren uiteindelijk uit het Franse leger gedeserteerd.
Van 24 veteranen vermeldden de burgemeesters welk beroep 
zij uitoefenden toen zij weer in hun dorp waren. Onder hen 
waren er twee die cultivateur of landbouwer genoemd werden, 
één veteraan was boucher of slager, twee mannen kwamen 
aan de kost als domestique of huisknecht, twee anderen wer-
den laboureur of hoeveknecht genoemd, maar de overgrote 
meerderheid, 17 van de 24, moest als journalier of dagloner 
door het leven. Deze categorie van mannen moest dagelijks 
op zoek naar werk en naar eten. In de perioden dat het veld 
geploegd  of ingezaaid moest worden, in de hooitijd, de oogst-
tijd, en gedurende een aantal weken in de winter, als het graan 
gedorst werd, was er wellicht wel werk te vinden voor deze 
veelal jonge mannen. Even vaak echter zal er in hun dorp niet 
voor ieder van hen werk te vinden geweest zijn …

Samenvattend

Samen telden Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer in 
1816 1554 inwoners, waaronder 26 veteranen van Napoleon6.  
Bijna 1,7 % van de mannen, kinderen inbegrepen, had in het 
Franse leger gediend.  De verhouding van het aantal veteranen 
ten opzichte van het bevolkingsaantal verschilde sterk van 
dorp tot dorp. In Binderveld bedroeg hun aandeel 1,8 % van 
de bevolking. In Kozen was dat amper 1 %, en in Wijer  1,5 %. 
In Nieuwerkerken vormden de veteranen 2,4 % van de hele 
bevolking, en 5,2 % van de mannelijke bevolking7. De veteranen 
vormden geen overgroot, maar toch een betekenisvol deel van 
de bevolking in deze dorpen. Dankzij de bevolkingsstaten uit 
maart 1816, die wellicht mede om militaire redenen werden 
opgevraagd, kennen we de aantallen mannen in de leeftijds-
categorie van 19 tot 22 jaar. In de vier bestudeerde dorpen 
behoorden 76 mannen tot deze leeftijdscategorie. Twaalf van 
hen, of bijna 16 %, waren veteranen.
Van 23 veteranen uit de bestudeerde dorpen weten we hoe 
lang zij in dienst geweest waren. Vijf van hen waren niet langer 

Leeftijd van de veteranen in 1815.

Aantal dienstjaren van de veteranen in 1815.

6 De drie mannen uit Wijer die zich na de loting uit de voeten maakten en niet in dienst gegaan waren, beschouwen we niet als veteranen.
7 In Nieuwerkerken was er in tegenstelling tot de drie andere bestudeerde gemeenten een merkelijk onevenwicht tussenhet aantal mannen en het aantal vrou-
wen. In maart 1816 woonden er 210 mannen en 250 vrouwen in de gemeente: Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht, Archief van het provinci-
aal bestuur van Limburg, nr. 6888.
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dan een jaar in dienst geweest. Onder hen waren Gregoire 
Eijen, die het zelfs maar acht dagen had uitgehouden in het 
leger, en Gilles Kempeners, die er na acht weken de brui aan 
gegeven had. Anderzijds waren er twee veteranen, George Ter-
neven uit Binderveld en Henri Vanstraelen van Nieuwerkerken, 
die zes jaren in de Franse oorlogen hadden meegevochten, 
en Guillaume vanleeuw uit Kozen en Jean Vanstraelen uit 
Wijer die het er zelfs na acht jaren dienst nog levend van af 
gebracht hadden. De onverbeterlijke deserteurs André Lassau 
en Jean Jeuris, waren weliswaar pas 10 jaar nadat zij in dienst 
gegaan waren weer afgezwaaid, maar zij waren in die periode 

als deserteurs meer op de vlucht geweest voor het leger, dan 
dat zij de wapens gedragen hadden.

Nu we een zicht hebben op het aantal veteranen van Napoleon 
in de dorpen van de fusiegemeente Nieuwerkerken, blijft de 
vraag naar het aantal mannen die in de jaren 1795-1814 met 
het Franse leger gevochten hebben, en die niet terugkeerden, 
open. Wellicht moet het antwoord op die vraag gezocht worden 
in het Franse legerarchief.

Rombout Nijssen

Achel (124)
Alken (123)
As (124)
Batsheers (123)
Beek (124)
Berbroek (123)
Berg (124)
Beringen (123)
Berlingen (123)
Beverlo (123)
Beverst (124)
Bilzen (124)
Binderveld (124)
Bocholt (124)
Boekhout (124)
Boorsem (124)
Borgloon (123)
Borlo (124)
Broekom (123)
Brustem (124)
Dilsen (124)
Donk (123)
Duras (124)
Eisden (124)
Elen (124)
Ellikom (124)
Gelinden (124)
Gellik (124)
Genk (124)
Genoelselderen (124)
Gerdingen (124)
Gingelom (124)
Gorsem (124)
Gors-Opleeuw (123)
Gotem (123)
Groot-Gelmen (124)
Grote-Brogel (123)
Grote-Spouwen (124)

De lijsten van teruggekeerde militairen uit april 1815 kunnen geraadpleegd worden in de leeszaal van het Regionaal Histo-
risch Centrum  Limburg, Sint-Pieterstraat 7 in Maastricht. Je kan ze aanvragen als de nummers 123 en 124 van het archief 
van het provinciaal bestuur van Limburg. De lijsten van de volgende gemeenten zijn bewaard:

Gruitrode (124)
Guigoven (123)
Halen (123)
Halmaal (124)
Hamont (124)
Hechtel (123)
Heers (123)
Heks (124)
Helchteren (123)
Hendrieken (123)
Henis (124)
Herderen (124)
Herk-de-Stad (123)
Heusden (123)
Hoelbeek (124)
Hoeselt (124)
Horpmaal (123)
Houthalen (123)
Jesseren (123)
Jeuk (124)
Kanne (124)
Kaulille (124)
Kerkom (124)
Kerniel (123)
Klein-Gelmen (123)
Kleine-Brogel (123)
Kleine-Spouwen (124)
Koersel (123)
Kortessem (123)
Kozen (124)
Kuttekoven (123)
Kwaadmechelen (123)
Lanaken (124)
Lanklaar (124)
Lauw (124)
Leut (124)
Linkhout (123)
Lummen (123)

Maaseik (124)
Mal (124)
Martenslinde (124)
Meeswijk (124)
Meeuwen (124)
Meldert (123)
Membruggen (123)
Mettekoven (123)
Millen (124)
Montenaken (124)
Muizen (124)
Munsterbilzen (124)
Neerglabbeek (124)
Neerharen (124)
Neeroeteren (124)
Neerpelt (124)
Neerrepen (124)
Niel-bij-As (124)
Niel-bij-Sint-Truiden (124)
Nieuwerkerken (124)
Oostham (123)
Opglabbeek (124)
Opgrimbie (124)
Opheers (123)
Ophoven (124)
Opitter (124)
Opoeteren (124)
Overpelt (124)
Overrepen (124)
Paal (123)
Peer (123)
Rekem (124)
Reppel (124)
Riemst (124)
Riksingen (124)
Romershoven (123)
Rosmeer (124)
Rotem (124)

Rukkelingen-Loon (123)
Runkelen (124)
Schalkhoven (123)
Schulen (123)
‘s-Herenelderen (124)
Sint-Huibrechts-Hern (123)
Sint-Huibrechts-Lille (124)
Sint-Lambrechts-Herk (123)
Sint-Truiden (124)
Spalbeek (123)
Stevoort (123)
Stokkem (124)
Tessenderlo (123)
Tongerlo (124)
Uikhoven (124)
Ulbeek (123)
Val-Meer (124)
Vechmaal (124)
Veldwezelt (124)
Vliermaal (123)
Voort (123)
Vorsen (124)
Vucht (124)
Waltwilder (124)
Werm (123)
Widooie (124)
Wijchmaal (123)
Wijer (123)
Wijshagen (124)
Wilderen (124)
Wimmertingen (123)
Wintershoven (123)
Zichen-Zussen-Bolder (124)
Zolder (123)
Zonhoven (123)
Zutendaal (124)


