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Foto linksboven:
Het Geklank des Konings, staande met nieuwe uniformen en vaandels aan de voorzijde van De Morgenstond, 
waar wekelijks werd gerepeteerd. Op de achtergrond de ‘Nieuwe huizen’ aan de Rotterdamseweg.  
V.l.n.r, staand 1e rij: C. van Nugteren, onbekend, G. Los, Ch. Vogel, M. v.d. Leer, J. H. S. Vogel, P. Los, 
A. v.d. Linden (dirigent), K. Euser, D. van Antwerpen, D. van Loon, T. van Nugteren, K. Verhoeven; 
2e rij: B. den Hoed, M. Stam, D. Euser, onbekend, C. Los, L. van Wuyckhuyse, J. v.d. Bom, A. Los, W. Valk; 
3e rij: T. Stolk, G. van Nugteren, W. de Jong, C. Euser, J. den Boer, F. Romein, E. Valk, A. Vliegenthart, 
P. Stoop; 4e rij: K. Bakker, Van Driel, P. Mels, M. den Hartog, B. Tuk, A. van Die, L. Zoutewelle, J. Valk,
A. v.d. Stel, J. Mels. Foto, 1948. Collectie Het Geklank des Konings.  

Foto linksonder:
Het Geklank des Konings, aangevuld met enkele leden van het tambourscorps ‘Jong Holland’, behoorde tot de 
30 muziekcorpsen die mochten concerteren op het Haagse Malieveld ter opluistering van het 50-jarig  
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina en het 700-jarig bestaan van Den Haag, beide in 1948. Hier staat 
Het Geklank opgesteld op het Malieveld. Zittend v.l.n.r.: een van de gebroeders Los, voorzitter Maarten van der 
Leer, onbekend, Leen van Wuyckhuyse, dirigent Aart van der Linden en Heini Vogel.  
Links achter: Klaas Bakker. Verder 34 andere muzikanten van Het Geklank. De leden van Jong Holland dragen 
een wit overhemd. Foto, 1948. Collectie Het Geklank des Konings.

Foto omslag:
Het Geklank des Konings in actie tijdens Koninginnedag in de jaren zestig. Op de achtergrond de LTS aan de 
Burgemeester Jansenlaan. Nog net te zien, is de toren van de (inmiddels verdwenen) Koningskerk.
Collectie Museum De Vergulde Swaen.
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Tweede pinksterdag anno 2020 bracht weer een van 
die ongekend warme dagen, die langzamerhand  
traditie lijken te worden in deze 21e eeuw. Voor mij 
steevast een uitnodiging om een plekje te zoeken in 
het Noordpark aan de rivier de Noord. Liefst dicht-
bij het nog steeds aanwezige zandstrandje, waar ik 
als kind vaak speelde en met bewondering keek 
naar die buurtjongens, die zoveel durf hadden dat 
ze naar de overkant zwommen. Dat was best  
gevaarlijk, want de rivier werd druk bevaren.  

polder was waarin in de jaren ’30 van de vorige 
eeuw het Noordpark werd aangelegd. Ik had al wel 
een sterk vermoeden dat de polder en het park  
waren genoemd naar de rivier de Noord die erlangs 
stroomde. En dat die Noordpolder een buitenpolder 
was, dus aan de buitenkant van de eigenlijke ring-
dijk uit 1332 lag, wist ook iedereen. Maar pas veel 
later ontdekte ik dat deze buitenpolder was ontstaan 
zo’n 100 jaar nadat die ringdijk was aangelegd.  
In een oud boek ¹ las ik dat op 17 november 1435 de 
graaf van Holland aan Floris van Kijfhoek het recht 
verleende om ‘alle noorden en uiterlanden’ van 
Zwijndrecht, gelegen langs de rivier, te bedijken en 
aan te sluiten op de bestaande ringdijk. Ik begreep 
toen ook dat noorden, evenals uiterlanden, buiten-
dijkse gebieden zijn en dat wellicht de Noordpolder 
vooral hieraan zijn naam heeft te danken. Deze te 
bedijken noorden strekten zich uit vanaf de Nacht-
meren, een weiland bij de haven van Heerjansdam, 
tot aan de kleine Waaldam ofwel de Oostendam 
toe.² Floris en zijn medebedijkers mochten vervol-

Fragmenten uit de geschiedenis van 
de Christelijke Harmonievereniging 
Het Geklank des Konings Kees van der Leer
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Het huidige strandje aan de oostkant van het Noord-
park, op dezelfde plek als 70 jaar geleden. 
Foto auteur, 2020.

Een enkele keer zag ik dat een van die jongens zich 
zelfs vastklampte aan de zijkant van zo’n schuit en 
zich zo liet meeslepen. Dat was uiteraard nog  
gevaarlijker en werd door de schipper niet op prijs 
gesteld. Dat ik vaak in het Noordpark kwam, had 
een simpele verklaring. De tuinderij van mijn vader 
met de tuinderswoning Ravestein waar ik opgroeide, 
lag binnendijks, slechts een vijftal minuten lopen 
van dit park. Dichtbij het strandje lagen ook de 
sportvelden, waar ik nog een blauwe maandag bij 
Albatros heb gekorfbald. 

Historie en muziek in het Noordpark
Reeds als kind vroeg ik mij af hoe oud de Noord-

Een stukje van de dijk van de Zwijndrechtse Waard. 
Tegenover Huize Van de Wal met het torentje ligt de 
buitendijkse Noordpolder met rechtsboven de stadsgalg 
van Dordt. Rechts de zoutketen en de Oostkeetshaven. 
Kaart Jan Potter, 1584. Collectie Nationaal Archief 

Van de redactie

Daar is ‘ie weer! Voor u ligt de gloednieuwe editie van Swindregt Were.  
Hoewel de wereld nog steeds op zijn kop staat en het voor ons als redactie in 
deze tijd moeilijk is met elkaar te communiceren, hebben we het weer voor  
elkaar gekregen een mooie en goedgevulde editie samen te stellen. Ook bij ons 
is het ‘digitaal vergaderen’ de oplossing gebleken. En het resultaat mag er zijn!

In het eerste artikel neemt Kees van der Leer u mee naar de wereld van het 
Zwijndrechtse verenigingsleven. ‘Het Geklank des Konings’, een van  
Zwijndrechts vele harmonieverenigingen, bestaat dit jaar een eeuw. Dat is  
natuurlijk alle reden voor een feestje! Het artikel beschrijft een aantal hoogte-
punten, vooral uit de beginjaren, van deze muziekvereniging. Bijzonder aan dit 
verhaal is, dat de auteur, als zoon van de voormalige voorzitter, ook een  
persoonlijke binding met de vereniging heeft. Een combinatie van historische 
feiten, herinneringen en een aantal prachtige foto’s maken dit artikel een genot 
om te lezen. 

Het tweede artikel omvat eveneens een zeer interessant onderwerp.  
In 2017 werd in het gebied tussen de A16 en de Ambachtsezoom archeologisch 
onderzoek verricht. Tot verrassing van velen kwamen daar zeer interessante  
resultaten uit. Daarnaast werden er vele bodemvondsten gedaan. Zo heb ik zelf 
tot mijn knieën in de modder gestaan om een achthonderd jaar oude waterput, 
gemaakt van tonnen, te kunnen aanschouwen. Niet alleen bijzonder dat deze 
resultaten nu door Roosje de Leeuwe, die als archeologe hoofdverantwoordelijke 
was, in dit blad worden gepubliceerd, ook is het van een enorm belang om zo 
de vroegste geschiedenis van de Zwijndrechtse Waard in kaart te kunnen brengen.

In het derde artikel schrijft Willem Schneider over een gebeurtenis, die voor 
veel mensen onbekend in de oren zal klinken. ‘Lootjesdag’ was een eeuw  
geleden een bepalende dag in het leven van vele jongens in deze streek.  
Die was zelfs zo belangrijk dat het uitgroeide tot een ‛feestdag’. Voor sommi-
gen was het dé dag van het jaar, voor anderen een doorn in het oog. De auteur 
neemt u mee naar allerlei gebeurtenissen die plaatsvonden rond dit fenomeen.

We eindigen met een artikel over de Spaanse Griep in Hendrik-Ido- 
Ambacht van de hand van Riny Benschop. Vooral in deze tijden, lijkt het zinvol 
te kijken naar hoe men in vroegere periodes omging met  
uitbraken van verschrikkelijke ziekten. De ziekte liet zich ook in deze regio 
gelden met honderden besmettingen en tientallen doden.  
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Namens de redactie, 
Maurice de Jongh
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Noten
 1. D. W. Nibbelink, Handvesten en oorkonden betrekkelijk de regtsgeschiedenis van den Zwijndrechtschen Waard (1860).
 2. Zie voor noorden en uiterwaarden, alsmede de Nachtmeren en de Kleine Waaldam: H . J. Waller, Aantekeningen op de 

geschiedenis van de Zwijndrechtsche Waard, afd. I, p. 45 (manuscript collectie auteur). 
 3. Zie voor het hier bedoelde handvest: D. W. Nibbelink, Handvesten en oorkonden betrekkelijk de regtsgeschiedenis van 

den Zwijndrechtschen Waard (1860), p. 94-95, nr. 153, 17 november 1435.
 4. Zellingen zijn buitendijkse gronden waar rivierklei werd gehaald voor de steenbakkerijen.
 5. Kees van der Leer, ‘Een middeleeuws geloftekerkje in de Zwijndrechtse Waard, gesticht door een strijdlustige graaf’, in: 

Swindregt Were, jrg. 9, nr. 2 (1995). Zie eveneens D. W. Nibbelink, Handvesten en oorkonden betrekkelijk de regtsge-
schiedenis van den Zwijndrechtschen Waard (1860), p. 42-44, nr. 46, 6 juni 1346.

 6. Zie voor de geschiedenis van de watertoren, De Hermitage, molen Welgelegen en de oostelijke zoutketen: Kees van der 
Leer, ‘Van buitendijkse buitenplaats naar beoogde bouwlocatie’, in: Trotse Toren Trilogie (1997), p. 9-39.

 7. Voor de oostelijke zoutketen: zie noot 6.
 8. Voor de oude krantenberichten: zie website Delpher van de Koninklijke Bibliotheek. Het notulenboek bevindt zich in het 

archief van Het Geklank. Met dank aan Henny de Bakker voor de informatie over en de inzage in het archief van  
Het Geklank.

 9. Dominee Vonkenberg had in oktober 1888 aan de wieg gestaan van de ‘Nederlandschen Bond van Jongelingsverenigin-
gen op Gereformeerden grondslag’. Hij was van oktober 1888 tot september 1920 ook voorzitter van deze landelijke bond 
die vooral ten doel had de plaatselijke gereformeerde jongelingsverenigingen te ondersteunen en de onderlinge samen-
werking te bevorderen, onder andere door het organiseren van landelijke Bondsdagen. Zie hierover: Gedenkboek uitge-
geven ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gerefor-
meerden grondslag (1913) en J. Snoep Jr., Ds. J. E. Vonkenberg (1934). Overigens was Vonkenberg in Zwijndrecht ook 
actief op het gebied van woningbouw, christelijk onderwijs en politiek. Onder zijn leiding kwam in 1911 de christelijke 
mulo aan de Rotterdamseweg tot stand en in 1918 de christelijke bewaarschool in De Morgenstond. Zie J. Dek, Kent u ze 
nog … de Zwijndrechtenaren (1974), bij foto 18.

 10. Voor jongens tot circa 14 jaar was er in gereformeerd Zwijndrecht de knapenvereniging Samuel en voor meisjes Lydia. 
Ouderen van 14 jaar tot soms wel in de 20 waren lid van jongelingsvereniging Jonathan, David of Calvijn. Zij vergaderden 
veelal in de Bethelkerk na de kerkdienst. Doordeweeks werden door de dominee voor de jeugd catechisatielessen gegeven.

 11. Volgens J. Dek, Kent u ze nog … de Zwijndrechtenaren (1974), bij foto 70, is Het Geklank ‘voortgekomen uit een groepje 
zeer jeugdige muzikanten dat voorzien van wat oude instrumenten regelmatig de straat opging.’

 12. De naam van beschermheer Haring wordt soms met één a geschreven, soms met twee. Na de heer Haring trad vanaf 
1937 de heer P. J. van der Hout op als beschermheer.

 13. Henny de Bakker, Van Oprichting tot ….. (2010). Zie eveneens B. de Hoed, ‘Oude Klanken’, in: Geklank post (diverse 
afleveringen, ongedateerd, circa 1965).

 14. Naast de wekelijkse repetities in de Morgenstond werd ook wel thuis geoefend. Zo kwamen Leen van Wuyckhuyse en 
Bas den Hoed regelmatig met hun klarinet naar Ravestein om met mijn vader een klarinetpartij te oefenen. Vanaf 1967 
werd door Het Geklank gerepeteerd in De Harmonie in het Slagveld, zeven jaar later werd het een ruimte in de Linde-
laanschool. In 2004 werd geoefend in Panoord Bakestein. Informatie Henny de Bakker.

 15. Huize Nimmerdor werd gebouwd in 1898 en staat nog steeds aan de Lindelaan te Zwijndrecht.
 16. Zie over deze grap met G. Los Gzn. eveneens: Chris Moorman, De lintjesregen van Nimmerdor, Column Zwijndrecht.

net, 19 maart 2018.
 17. In het archief van Het Geklank bevindt zich een lijst met alle concoursen waaraan Het Geklank heeft deelgenomen, met 

datum, behaalde prijs en andere interessante gegevens.
 18. Krantenartikel, 3 mei 1941, zonder bronvermelding in archief Het Geklank.
 19. Henny de Bakker, Van Oprichting tot ….. (2010).

De opgraving van de 
Ambachtsezoom

Roosje de Leeuwe

Inleiding 
Aan de zuidwestkant van Hendrik-Ido-Ambacht 
wordt door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een 
circulair bedrijvenpark ontwikkeld. In dit energie-
neutrale bedrijvenpark, de Ambachtsezoom, zijn  
alle gebruikte materialen voor gebouwen, straten en 
de omgeving recyclebaar. Voorafgaand aan de 
bouwwerkzaamheden is in opdracht van de gemeente 
door RAAP, in samenwerking met de AWN Lek- en 
Merwestreek, van 25 oktober tot en met 1 december 
2017 een archeologische opgraving uitgevoerd.  
Het voornaamste doel van het onderzoek was het 
veiligstellen van de wetenschappelijke informatie.

De Zwijndrechtse Waard in de late  
middeleeuwen
De Ambachtsezoom is gelegen in het midden van de 
Zwijndrechtse Waard. Tot een grote overstroming in 
1314-1315 was de Swindrithwere een veel langwer-
piger eiland, gelegen tussen de rivieren de Devel ten 
zuiden, de Waal ten westen en noorden en de  
Merwede ten oosten (Pons, 1994, 1997: 317). Als ge-

volg van de overstroming is voornamelijk aan de 
oostkant van de Zwijndrechtse Waard de rivierloop 
veranderd. 

Van de inrichting van de Zwijndrechtse Waard 
vòòr de 14e eeuw is eigenlijk maar weinig bekend. 
Enkele huidige dorpen hebben voorgangers uit die 
periode, zoals Hendrik-Ido-Ambacht (Pons, 1998) 
en Kijfhoek, waar op de oeverwallen van de Devel 
veel archeologisch materiaal gevonden is van vòòr 
1300. In Heerjansdam bevindt zich een woonheuvel 
waarop voor de grote overstromingen mogelijk een 
motte-kasteeltje stond. Aan de oostkant van de 
Zwijndrechtse Waard heeft vermoedelijk ‘Swin-
dregth’ gelegen, waarvan de exacte locatie niet  
bekend is, omdat de oeverwallen door sediment zijn 
bedekt of de archeologische resten door de veran-
derde rivierloop verspoeld. 

Eerste aanwijzingen voor een vindplaats
In 1975 zijn voor het eerst aanwijzingen gevonden 
voor bewoning in het komgebied in het midden van 
de Waard (Hageman, 1991; vindplaatsen 75 t/m 77). 
De vindplaatsen die bij waarnemingen werden aan-
getroffen, werden destijds geïnterpreteerd als  
‛... middeleeuwse bewoning van de Zwijndrechtse 
Waard voor de bedijking, een fase vanaf de ontgin-
ning van dit gebied in de 11e eeuw of iets eerder tot 
de overstroming ervan ca.1315. De niet ver van  
elkaar in een komgebied gelegen sites 75-77 vormen 
een uitzondering. Zij duiden erop dat midden in de 
waard toch minstens enige bewoning aanwezig 
was, mogelijk aan een secundaire ontginningsas, 
evenwijdig aan of langs de Lange Weg.’ 

Bij het initiële bureauonderzoek bleek dat bij de 
realisering van de bouwplannen mogelijk archeolo-
gische waarden zouden worden verstoord (Kroes, 
2010). Hierop werd besloten het gebied in kaart te 

Historische situatie Zwijndrechtse Waard rond 1200, 
geprojecteerd op een hoogtekaart van de huidige situ-
atie. Het onderhavige onderzoek is groen aangegeven. 
Bron: RAAP.
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Lootjesdag was een hoogtijdag met 
dieptepunten: van de loten in  
vischkom tot vechtpartijen met 
klompen
Vroeger kende Nederland een hoogtijdag, die  
inmiddels meer dan zestig jaar geleden is afge-
schaft. Ik doel dan op ‛lootjesdag’ of de ‛Lotings-
dag der Nationale Militie’. Deze jaarlijks terug-
kerende dag was voor de (Ambachtse) jongemannen 
een hoog tijdag, omdat zij via loting in militaire 
dienst ¹ moesten. 

De rekrutering van dienstplichtigen via loting is 
een oud middel. Zo vond deze rekrutering voor de 
Franse en Pruisische milities in de zeventiende en 
achttiende eeuw vaak via loting plaats. Na de  
verdrijving van Napoleon in 1814 bleef in Nederland 
rekrutering met loting gehandhaafd. De bestuurders 
beschouwden het loten als de meest eerlijke manier 
van selecteren. Geleidelijk accepteerde de bevol-
king dit middel ook.

 
Hoe ging loting in zijn werk? 
Allereerst zal ik kort de officiële procedure schetsen 
en vervolgens ingaan op hoe de loting in de praktijk 
werd uitgevoerd. 

Wetgeving en inrichting 
De jaarlijkse loting voor de nationale militie vond 
sinds 1814 in februari plaats en vanaf 1893 in de 
maand oktober. De juridische grondslag was de  
Militiewet. Deze wet gaf aan dat iedere gemeente 
op basis van haar bevolkingsaantal, of na 1861 op 
basis van het aantal ingeschreven inwoners, een 
aantal jongemannen voor de militie moest  
afleveren. De wijze waarop dit gebeurde, stond de 
gemeenten vrij. De wet bood de mogelijkheid om 
dit contingent uit vrijwilligers samen te stellen.  
In artikel 10 van de militiewet uit 1815 stond het  
volgende: Het zal aan elke stad of plaats vrij staan 
dit bepaalde geheel of gedeeltelijk uit vrijwilligers 
te leveren.

De provincies waren hiervoor verdeeld in  

militiedistricten en de Commissarissen van de  
Koning(in) hadden de bevoegdheid deze weer onder 
te verdelen in kantons. Zo kende Zuid-Holland in de 
jaren 1880 vier militiedistricten, waarvan achtereen-
volgens de hoofdplaatsen waren: Den Haag, Rotter-
dam, Leiden en Dordrecht. 

De vier districten waren door de commissaris in 
28 militiekantons onderverdeeld. In de hoofdplaat-
sen van de kantons vonden de lotingen plaats. Die 
kantons konden, op basis van het inwonersaantal 
van de gemeenten, bestaan uit een of meerdere ge-
meenten. Opvallend was dat Hendrik-Ido-Ambacht 
tot en met 1902 door de Commissaris van de Konin-
gin was ondergebracht bij de gemeente Ridderkerk. 
De lotelingen van Ambacht moesten dus naar deze 
naburige gemeente. In 1903 veranderde dit: de lote-
lingen moesten zich in Ambacht zelf melden. 

Locatie loting
De gemeente moest zorgen voor een geschikte  
locatie waar de loting plaatsvond. Meestal was dat 
het gemeentehuis; ook schoolgebouwen of herber-
gen konden voor deze gelegenheid worden gebruikt. 
De keuze van een herberg was vaak tot ongenoegen 
van de militiecommissaris, omdat deze keuze 
drankmisbruik in de hand zou werken. Ook het  
gebruik van schoolgebouwen kon op kritiek reke-
nen, omdat jongere kinderen daardoor in aanraking 
kwamen met alcohol en vechtpartijen. 

Zoals aangegeven: de Ambachters moesten tot 
1903 naar het gemeentehuis in Ridderkerk, vanaf 
1903 naar het Ambachtse gemeentehuis. Dat  
gebeurde vele jaren, want op 19 juli 1928 meldde de 
Dordrechtsche Courant bijvoorbeeld dat op  
3 augustus 1928 de loting voor de lichting voor den 
dienstplicht der lichting 1929 in de raadzaal van het 
gemeentehuis plaatsvond.² 

Inschrijving en loting 
De loting voor de Nationale Militie ging volgens 
een nauwgezet administratief systeem, waarin drie 
registers werden gebruikt:
1. Inschrijvingsregister. Elke man die dat jaar 

negen tien werd, moest zich in januari inschrijven 
in de woongemeente van zijn ouders. De inschrij-
vingsregisters werden opgesteld op volgorde van 
binnenkomst. 

2. Alfabetische naamlijst. Vervolgens werden de  
inschrijvingen op alfabetische volgorde gezet.  
De alfabetische lijsten werden in tweevoud  
gemaakt en gecontroleerd: één exemplaar ging na 
loting terug naar de gemeente, één ging naar de 
militiecommissaris. 

3. Lotingsregister. De militiecommissaris van een 
kanton zorgde voor een publiekelijke loting.  
Het lotingsregister werd in tweevoud opgesteld, 
op volgorde van lotnummer. Een hoog lotnummer 
betekende meer kans op vrijstelling. Na loting 
werd het lotnummer ingevuld in het inschrij-
vingsregister en op de alfabetische naamlijst.  
Vervolgens gingen de lotingsregisters naar de mi-
litieraad, die redenen tot vrijstelling beoordeelde 
en gegevens in het register aanvulde. De militie-
commissaris leverde alle registers (lotingsregister 
en alfabetische naamlijst) in bij de Commissaris 

van de Koning(in); het tweede exemplaar van het 
lotingsregister ging retour naar de gemeente.

Aan de hand van het inschrijvingsregister zou u 
kunnen nagaan hoe één of meerderen van uw voor-
vaders er uitzagen. Er werd immers een ‛signale-
ment’ opgesteld. Een echtpaar moest zo’n document  
overleggen, als het wilde trouwen. Hieruit bleek dan 
dat de aanstaande bruidegom aan de verplichtingen 
voor de Nationale Militie had voldaan. Dit bewijs is 
als huwelijkse bijlage in de gemeentelijke archieven 
bewaard gebleven. Aardig van zo’n certificaat is, 
dat je er enigszins uit kunt opmaken hoe een voor-
ouder er uit zag. Op het voorgedrukte certificaat 
dienden bij de rubriek signalement de volgende za-
ken te zijn ingevuld: lengte, aangezigt, voorhoofd, 
oogen, neus, mond, kin, haar, wenkbraauwen en 
merkbare teekenen.

Een voorbeeld van één van Ambachtse voor
vaders: ³ Jacob Dwarswaart, zoon van Jacob 
Dwarswaart en Maria Huizer (en kleinzoon van 
Jan Dwarswaart en Hendrina van Zandeling en 
van de andere kant van Daniël Janszoon Huizer 
en Maria Boer) op 24 april 1820 in de Dorps-
kerk in Hendrik-Ido-Ambacht was gedoopt.  
Jacob moest zo’n bewijs overleggen toen hij in 
1844 trouwde met Adriana Bergijk (dochter van 
Simon Bergijk en Maria Bos). 
Zijn ‛signalement’ staat als volgt beschreven: 
Zijn lengte was 1 el en 67 streep, hij had bruine 
ogen, bruin haar en een ronde kin. (Dit is weer 
eens iets anders dan een foto!)

Toch begrijp ik uit de bestudeerde literatuur dat 
weleens nalatigheden of fouten werden gemaakt. 
Dat was niet te wijten aan onwil, maar aan onkunde 
van de bevolking. Zo kwam het in de negentiende 
eeuw nogal eens voor dat iemand zijn geboorte-
datum en soms zelfs zijn precieze naam niet kende 
of kon schrijven. 

Officiële trekking
Elke jongen moest in het bijzijn van de andere  
belanghebbenden volgens een bepaald procedé lijfe-
lijk aanwezig en zijn nummer trekken. 

De militiecommissaris, een door de koning(in) 

Bron: Dordrechtsche Courant 
22 september 1902

Bron: Dordrechtsche 
Courant 24 september 1903

De Dordrechtsche Courant meldde deze verandering 
op 24 september 1903. Op 10 oktober van dat jaar 
maakte deze courant er opnieuw melding van:  
De loting voor de Nationale Militie zal te beginnen 
met dit jaar niet te Ridderkerk, maar binnen deze 
gemeente worden. 

Willem Schneider
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