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HOOFDSTUK I   

1. De Loonse gesneuvelden 

• Lambert Bollis     1781 – 1803    22 jaar – 17e Linieregiment Infanterie – Fuselier – Batavië 

Overleden in het Militair Hospitaal te Lille (Fr) van een ontstekingskoorts 

• Martin Frisson     1787 – 1807   20 jaar –  45e Linieregiment Infanterie- Fuselier – Brugge 

Overleden in het Militair Hospitaal te Brussel  aan een “verslappende koorts” 

• Henry Groenendaels    1778 – 1806   28 jaar –  3e Regiment Lichte Infanterie 

Overleden in het Militair Hospitaal in Egypte  ten gevolge van syfilis  

• Guillaume Voets                 xx – 1809  -                  20e Regiment Dragonders  

Gedood door de Spanjaarden te Mara bij Zaragossa (E)  

• Martin Burton         1785 – 1810   25 jaar  -   64e Linieregiment Infanterie – Fuselier 

Overleden in het Grand Hôpital Temporaire te Madrid (E)  ten gevolge van koorts 

• Martin Liebens       1787- 1812   25 jaar –  67e Linieregiment Infanterie – Fuselier 

Overleden in het Militair Hospitaal te Perpignan (Fr)   

• Jean Detrée      1788 – (1809) 1812   24 jaar  -      4e Regiment Lichte Infanterie- Voltigeur  

Gesneuveld op het veld van eer.  Pas 3 jaar later bericht ontvangen vanuit Parijs. 

• Antoine Moumal          1788  – 1814   26 jaar - 1e Bataljon Pioniers (Coloneaux) 

Overleden te Veere - Zeeland (NL)  

• Lambert Bolkaers       1791 – 1814  23 jaar  -  76e Linieregiment Infanterie-Fuselier 

Overleden in een burgerlijk hospitaal te Saarlouis (D) ten gevolge van koorts. 

10.Jean Groenendaels     1792 – 1816   24 jaar – 146e Linieregiment Infanterie – Tamboer 

Overleden in een burgerlijk hospitaal te Mons ten gevolge van een “verslappende koorts”. 

Uit Grootloon : 

Hooge Antoine (Christophe)     xx - 1810 –  75e Linieregiment Infanterie – Fuselier 

       Overleden te Salamanca (E)  

Uit Voort : 

Derwael Jean      1792 - 1810 –  15e Linieregiment Infanterie – Jager te voet                                      

       Overleden te Pamplona (E) ten gevolge van koorts.  Bericht kwam pas 5 jaar laten in Voort aan. 
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2. De overlijdensberichten 

 

Hierna volgen de gegevens uit de burgerlijke stand van de gesneuvelden en de bekendmaking door de 

militaire overheid.  Wie buiten de onderstaande genealogie meer informatie wil over een familie kan altijd 

verder zoeken op onze website : 

http://daris.be/borgloon-prbs/borgloon-prbs-frm3.htm 
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1. Lambert Bollis 
 

+ 26 floreal an 11 (16-05-1803) te Lille (Frankrijk), militair hospitaal “l’Humanité”, Lambert Bollis, 

fuselier, 17e  (37e) brigade, 2e bataljon, , 5e compagnie,  22 jaar, geb. te Borgloon, opgenomen in het 

hospitaal op 22 floreal an 11 (12-05-1803) en overleden in het hospitaal op 26 floreal an 11 (16-05-1803) 

ten gevolge van ontstekingskoorts, zoon van Marie Jeanne Bollis 
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Kwartierstaat van Lambert Bollis 

 

Generatie I : Proband of kwartierdrager 

1 Lambert Bollis, zoon van Maria Joanna Bollis (zie 3 op blz. 7). 

Fuselier, 17e liniebrigade, 2e bataljon, 5e compagnie, gedoopt op 13-05-1781 te Borgloon 

(aktenummer: 5,212), overleden op 16-05-1803 te Lille (Frankrijk) op 22-jarige leeftijd 

(aktenummer: BS-an11-f09). Overleed op 26 floreal an 11 (16-05-1803) te Lille (Frankrijk), militair 

hospitaal "l'Humanité", fuselier, 17e (of 37e ?) brigade, 2e liniebataljon, 5e compagnie, 22 jaar, 

geboren te Borgloon, opgenomen in het hospitaal op 22 floreal an 11 (12-05-1803) en overleden in het 

hospitaal op 26 floreal an 11 (16-05-1803) ten gevolge van (ontstekings)koorts, zoon van Marie Jeanne 

Bollis. Zie B.S., Borgloon, an 11, overlijdens, f.9. 

 

Generatie II : Ouders 

3. Maria Joanna Bollis. 

Kind: 

1. m Lambert Bollis, gedoopt op 13-05-1781 te Borgloon (zie 1 op blz. 7). 
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2. Martin Frisson 
+ 30-09-1807 te Brussel, militair hospitaal , Martin Frisson, fuselier, 1e compagnie, 3e bataljon, 45e 

linieregiment, 20 jaar, geboren te Borgloon, opgenomen in het hospitaal op 13-09-1807, overleden in het 

hospitaal op 30-09-1807 ten gevolge van een “verslappende koorts” 
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Kwartierstaat van Martinus Freson 

Generatie I : Proband of kwartierdrager 

1 Martinus Freson, zoon van Joannes Freson (zie 2 op blz. 10) en Maria Catharina (Catherine) 

Coilin (Collin) (zie 3 op blz. 11). 

Gedoopt op 10-09-1787 te Borgloon (aktenummer: 83.5), overleden te (?) Brussel. 

Waarschijnlijk is hij ovl. op 30-09-1807 te Brussel, militair hospitaal, fuselier, 1e compagnie, 3e 

bataljon, 45e lieregiment, 20 jaar, geb. te Borgloon, opgenomen in het hospitaal op 13-09-1807, ovl. in 

het hosptitaal op 30-09-1807 ten gevolge van een "verslappende koorts". Zie B.S., Borgloon, jaar 1807, 

f.16. 

 

Generatie II : Ouders 

2. Joannes Freson. 

Dagloner, overleden op 29-12-1823 te Hasselt (bron: B.S., Borgloon, huw.akte 23-04-1828), 

woonde op 20-02-1811 te Borgloon. 

Gehuwd voor de kerk (1) op 25-10-1772 te Borgloon (aktenummer: 4/027) met Maria Joanna 

Weyns. 

Overleden op 21-09-1783 te Borgloon (bron: B.S., Borgloon, huw.akte 20-02-1811, 

aktenummer: 1783-5/147, brontekst: Echt. van Fresson Jean.). 

Gehuwd voor de kerk (2) op 19-01-1787 te Borgloon (aktenummer: 5/015) met Maria 

Catharina (Catherine) Coilin (Collin) (zie 3 op blz. 11). 

Uit het eerste huwelijk: 

1. v Maria Anna Fresson. 

Spinster, geboren op 11-01-1773 te Borgloon (bron: B.S., Borgloon, huw.akte 

23-04-1828), woont op 23-04-1828 te Borgloon. 

Gehuwd op 55-jarige leeftijd op 23-04-1828 te Borgloon (bron: B.S., aktenummer: 

33, brontekst: Joannes Haling was wed. van Maria Vansteen die te Borgloon overleed 

op 23-08-1824.) met Joannes Halin (Haling), 57 jaar oud, zoon van Jacobus Halin en 

Maria Cox. 

Hoefsmid, handwerker (1828), geboren op 05-11-1770 te Horpmaal (bron: B.S., 

Borgloon, huw.akte 07-02-1798, brontekst: 28 jaar bij huwelijk.), woont op 

05-01-1835 te Borgloon. 

2. v Marie Ode (Ida) Freson. 

Spinster, dagloonster, geboren op 30-10-1780 te Borgloon (bron: B.S., Borgloon, 

huw.akte 20-02-1811, brontekst: Robert Croes las op op rijksarchief Hasselt: 

10-10-1780.), overleden op 03-08-1815 te Borgloon op 34-jarige leeftijd (bron: B.S., 

Borgloon, huw.akte 07-01-1829). 
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Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-02-1811 te Borgloon (bron: B.S., aktenummer: -, 

brontekst: Wettiging kind tot Brugmans: Marie Jeanne Freson, geb. te Borgloon op 

02-06-1809.) met Trudo Brugmans, 30 jaar oud, zoon van Petrus Brugmans en Maria 

(Marguerite) Houbaer. 

Landbouwknecht, dagloner, geboren op 10-02-1781 te Brustem (bron: B.S., 

Borgloon, huw.akte 20-02-1811), gedoopt op 06-02-1781 te Brustem (bron: B.S., 

Borgloon, huw.akte 23-04-1845), overleden op 17-09-1858 te Borgloon op 77-jarige 

leeftijd (bron: B.S., Borgloon, huw.akte 06-12-1866), woonde op 31-12-1856 te 

Borgloon. Woonde op 20-02-1811 te Brustem. 

Uit het tweede huwelijk: 

3. m Martinus Freson, gedoopt op 10-09-1787 te Borgloon (zie 1 op blz. 10). 

4. v Marie Frisson. 

Dagloonster, geboren circa 1790, woont op 21-09-1813 Sint-Truidenstraat te 

Borgloon. 

 

3. Maria Catharina (Catherine) Coilin (Collin). 

Geboren circa 1765, woont op 21-09-1813 Sint-Truidenstraat te Borgloon. Woonde op 

07-01-1829 nog steeds te Borgloon. 

Uit dit huwelijk: 2 kinderen  
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3. Henry Groenendaels 
 

+ 30-05-1806 te Alexandrië (Egypte), hospitaal, Henry Grondal, voltigius, 3e regiment lichte infanterie, 2e 

bataljon, 2e compagnie, nr. 836, geboren te Borgloon, opgenomen in het hospitaal 20-05-1806, overleden 

in het hospitaal op 30-05-1806, ten gevolge van syfilis,  
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Kwartierstaat van Henricus Groenendaels 

Generatie I : Proband of kwartierdrager 

1 Henricus Groenendaels, zoon van Renerus Groenendaels (zie 2 op blz. 14) en Martha 

Dumoulin (alias Mulder, Muller) (zie 3 op blz. 14). 

Gedoopt op 24-07-1778 te Borgloon (aktenummer: 4/182), overleden te (?) Alexandrië 

(Egypte). Waarschijnlijk overleed hij op 30-05-1806 te Alexandrië (Egypte), hospitaal, 3e regiment, 

lichte infanterie, 2e bataljon, 2e compagnie, nr. 836, geb. te Borgloon, opgenomen in het hospitaal op 

20-05-1806, overleden in het hospitaal op 30-05-1806 ten gevolge van syfilis. Zie B.S. Borgloon, jaar 

1808, f10v. 

Generatie II : Ouders 

2. Renerus Groenendaels. 

Geboren circa 1747 (bron: 52 jaar in 1799), overleden op 13-05-1799 te Borgloon (bron: B.S., 

Borgloon, huw.akte 18-08-1841, aktenummer: an7-22prair., brontekst: 24 florial an 7, 52 

jaar. De aangifte gebeurde op 22 prairial an 7 (10-06-1799), maar Renerus Groenendaels 

overleed een maand eerder, nl. op 24 florial an 7 (13-05-1799). De aangifte gebeurde door 

Martin Vreven, 29 jaar, Jean Theodore Groenendaels, 30 jaar en Christiaan Groenendaels 35 

jaar, allen wonen te Borgloon. Er werden geen ouders vermeld zijn overlijdensakte.). 

Gehuwd voor de kerk op 30-10-1768 te Borgloon (aktenummer: 4/025) met 

3. Martha Dumoulin (alias Mulder, Muller). 

Handelaarster, woont op 16-08-1843 te Borgloon. 

Uit dit huwelijk: 

1. m Henricus Groenendaels, gedoopt op 24-07-1778 te Borgloon (zie 1 op blz. 14). 

2. m Joannes Ludovicus Groenendaels. 

Apotheker, gedoopt op 18-12-1783 te Borgloon (bron: klapper op de 
parochieregisters, aktenummer: 5/60), overleden op 14-03-1824 te Keulen (D) op 
40-jarige leeftijd (bron: B.S., Borgloon, huw.akte 17-05-1843). 

Gehuwd met Maria Gertrudis Bruchmann. 

Overleden op 13-02-1819 te Keulen (D) (bron: B.S., Borgloon, huw.akte 17-05-1843). 

3. v Marie Agnes Groenendaels. 

Geboren op 02-06-1786 te Borgloon (bron: B.S., Borgloon, huw.akte 18-08-1841), 

Gehuwd op 55-jarige leeftijd op 18-08-1841 te Borgloon (bron: B.S., aktenummer: 

12) met Jean Geysen, 31 jaar oud, zoon van Dieudonne Augustin (Deodate) Geysen 

(Ghijsens) en Maria Catharina Vandermeer. 

Landbouwer, geboren op 11-07-1810 te Tongeren (bron: B.S., Borgloon, woont op 

18-08-1841 te Bommershoven. 
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4. Guillaume Voets 
 

+ 18-02-1809 te Mara (Spanje), Guillaume Voets, dragonder, 20e regiment dragonders, geboren te 

Borgloon, gedood door de Spanjaarden op 18-02-1809 
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5. Martin Burton 
 

+ 26-01-1810 te Madrid , Grand Hopital Temporaire, Martin Burton, fuselier, 2e compagnie, 1e bataljon., 

64e linieregiment, geb. Borgloon, opgenomen in hospitaal op 08-01-1810, overleden in hospitaal op 26-

01-1810, ten gevolge van koorts. 
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6. Martin Liebens 
 

+ Perpignan (FR), militair hospitaal, Martin Libens, fusilier, 67e linieregiment infanterie, 2e bataljon, 3e 

compagnie, 24 jaar, geboren te Borgloon, opgenomen in het hospitaal 25-11-1811, overleden in het 

hospitaal op 07-01-1812. 

 

 

 

 

4 jaar later vinden wij nog een akte betreffende dit overlijden 

 

B.S., Borgloon, jaar 1816, f.2, akte 5 

 

+ Perpignan (FR), militair hospitaal Saint-Jacques, Martin Libens, fuselier, 67e linieregiment infanterie, 

2e bataljon, 3e compagnie, nr 7236, 24 jaar, geb. te Borgloon op 31-01-1787, opgenomen in het hospitaal 

op 25-11-1811, overleden in het hospitaal op 10-01-1812 ten gevolge van koorts, zoon van Pierre Libens 

en Anna Reynaers. Groot 1,65 m, ingelijfd bij het 67e op 26-07-1809, komende van het 4e linieregiment, 

werd bij het 4e ingelijfd op 09-11-1808. 
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7. Jean Detrée 
 

+ 12-05-1809, gesneuveld op het veld van eer, (geen plaats), ten gevolge van verwondingen, Jean 

Detrée, zoon van Jean Herman Detrée en Marie Vranken, geb. te Hasselt op 18-12-1788, 4e regiment 

lichte infanterie, ingelijfd bij het korps op 22-06-1807, “voltigue” 4e bataljon.  

Pas 3 jaar later geeft men vanuit Parijs bericht aan Borgloon. 
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8. Antoine Moumal 
 

+ 14-02-1814 te Veere (NL), in het militair hospitaal, Antoin Momail, 26 jaar, pionier, 1e bataljon pioniers 

(coloneaux), geboren te “Loo” departement van de Beneden Maas,  
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9. Lambert Bolkaers 
 

+ 28-01-1814 te Saarlouis (D), burgerlijk hospitaal, Lambert Bolkas, 23 jaar, fusilier, 5e compagnie, 6e 

bataljon, 76e linieregiment infanterie, geboren te “Boriclos” kanton Borgloon, opgenomen in het hospitaal 

op 13-01-1814, overleden in het hospitaal op 28-01-1814, ten gevolge van koorts 
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10. Jean Groenendaels 
 

+ Mons, burgerlijk hospitaal, Jean Groensdaels, tamboer, 146e linieregiment, 2e bataljon, 3e compagnie, 

21 jaar, geboren te Borgloon 13-01-1792, opgenomen in het hospitaal op 12-05-1813, overleden in het 

hospitaal op 27-05-1813, ten gevolge van een “verslappende koorts” (adynamique), zoon van Jean 

Groenendaels en Catharine Benadt. 
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Uit Grootloon  

Hooge Antoine (Christophe) : gesneuveld te Salamanca (Spanje) in 1810 
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Uit Voort :  

Derwael Jean      

in het hospitaal van "Saint Pierre entre muros" te Pamplona (Spanje) binnengebracht op 17-09-
1810. Hij is in het hospitaal overleden op 19-11-1810 aan de gevolgen van koorts. Akte opgesteld op 
29-11-1810 te Pamplona. Het bericht kwam 5 jaar en bijna 5 maanden later te Voort toe. 

Van wie hij de zoon is weten we niet zeker. Een speculatie uit het bestand van Voort zou zijn dat het 

deze Jean Derwael is; zoon van Fredericus Joannes Guilielmus gedoopt te Hendrieken op 26-04-1792 

als zoon van Derwael, Libertus Josephus en van Donné, Maria Mechtildis. 

  

Kolonel Jos Lenaers heeft onlangs een “gedachtenisprentje” laten drukken van hem. Op dat prentje 

schrijft hij geb. 07-10-1786 en dus zoon is van Derwael-Donné. Zijn broers-tweelingen werden ook 

onder de wapens geroepen maar keerden veilig terug naar huis 

Fredericus : geb 26-04-1792 en + 04-06-1880 

Leonardus: geb. 26-04-1792 en + 24-12-1872 
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HOOFDSTUK 2   

1. De Loonse gesneuvelden en hun regimenten  

 

5. Lambert Bollis     1781 – 1803    22 jaar – 17e Linieregiment Infanterie – Fuselier – 

Batavië 

Overleden in het Militair Hospitaal te Lille (Fr) van een ontstekingskoorts 

6. Martin Frisson     1787 – 1807   20 jaar –  45e Linieregiment Infanterie- Fuselier – Brugge 

Overleden in het Militair Hospitaal te Brussel  aan een “verslappende koorts” 

7. Henry Groenendaels    1778 – 1806   28 jaar –  3e Regiment Lichte Infanterie 

Overleden in het Militair Hospitaal in Egypte  ten gevolge van syfilis  

8. Guillaume Voets                 xx – 1809  -                  20e Regiment Dragonders  

Gedood door de Spanjaarden te Mara bij Zaragossa (E)  

9. Martin Burton         1785 – 1810   25 jaar  -   64e Linieregiment Infanterie – Fuselier 

Overleden in het Grand Hôpital Temporaire te Madrid (E)  ten gevolge van koorts 

10. Martin Liebens       1787- 1812   25 jaar –  67e Linieregiment Infanterie – Fuselier 

Overleden in het Militair Hospitaal te Perpignan (Fr)   

11. Jean Detrée      1788 – (1809) 1812   24 jaar  -      4e Regiment Lichte Infanterie- Voltigeur  

Gesneuveld op het veld van eer.  Pas 3 jaar later bericht ontvangen vanuit Parijs. 

12. Antoine Moumal          1788  – 1814   26 jaar - 1e Bataljon Pioniers (Coloneaux) 

Overleden te Veere - Zeeland (NL)  

13. Lambert Bolkaers       1791 – 1814  23 jaar  -  76e Linieregiment Infanterie-Fuselier 

Overleden in een burgerlijk hospitaal te Saarlouis (D) ten gevolge van koorts. 

10.Jean Groenendaels     1792 – 1816   24 jaar – 146e Linieregiment Infanterie – Tamboer 

Overleden in een burgerlijk hospitaal te Mons ten gevolge van een “verslappende koorts”. 

Uit Grootloon : 

Hooge Antoine (Christophe)     xx - 1810 –  75e Linieregiment Infanterie – Fuselier 

       Overleden te Salamanca (E)  

Uit Voort : 

Derwael Jean      1792 - 1810 –  15e Linieregiment Infanterie – Jager te voet                                      

       Overleden te Pamplona (E) ten gevolge van koorts.  Bericht kwam pas 5 jaar laten in Voort aan. 
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2. De “conscriptie” en de” levée” 

Eerst een woordje uitleg over hoe men in het leger van Napoleon Bonaparte terecht kon komen.  Bij het 

inlijven van de Zuidelijke Nederlanden bij de Republiek Frankrijk in 1795 vielen onze streken ook onder de 

indeling in departementen en alle wettelijke gevolgen daarvan.   

Eén daarvan was de toepassing van de “conscriptie”, wat wil zeggen “op een lijst zetten”. De wet voorzag 

dat elke mannelijke burger tussen zijn 20ste en 25ste kon opgeroepen worden om militaire dienst te 

vervullen.  De gemeenten moesten deze conscriptielijsten opstellen en elk jaar werden er 5 lijsten 

opgesteld.  Wie dat jaar 21 werd belandde op lijst 1, wie 22 was op lijst 2 enz. tot lijst 5 met de 25 jarigen. 

Ieder jaar legde men de getalsterkte vast en om daaraan te komen was men gedurende vijf jaar 

oproepbaar.  De jongsten, dus lijst 1, waren in ieder geval oproepbaar maar om aan het gewenste aantal 

te komen werd er verder geput uit degenen die al een jaar ouder waren en zo verder.  Gedurende vijf jaar 

was er dus een mogelijkheid dat je opgeroepen werd.   

In onze streken werd er tijdens het Oostenrijks en Hollands bewind uitsluitend met vrijwilligers gewerkt, 

ook werd het nog als een soort vazalplicht gezien ten opzichte van de koning.  De leiding was ook meestal 

in handen van edelen.  Maar de massale nood aan troepen van de Fransen leidde tot de invoering van 

dienstplicht, iedereen was soldaat.  Het was die mobilisatie die aanleiding gaf tot een opstand, de 

Boerenkrijg genoemd.  Maar de ongeoefende opstandelingen werden in 1798 te Hasselt verslagen.  In 

1799 werd de loting bij wet vastgelegd om op die manier tot de vereiste contingenten te komen.  

 

In het recruteringssysteem kan men twee duidelijke momenten onderscheiden : 

• “conscriptie”; of het opmaken van de lijsten van de wervingsreserve 

• “levée” ; de oproeping 

Deze laatste valt dan ook weer in twee fasen uiteen, de “voorbereidende werkzaamheden (désignation, 

keuring …) en de “inlijving” (begeleiding naar de corpsen …) 

Napoleon werd in 1799 deel van het triumviraat van consuls en in 1802 uitgeroepen tot “Consul voor het 

leven”.  In 1804- 1814/15 is het de tijd van het keizerrijk en de zogezegde “bevrijding” door Napoleon van 

alle Europese despoten. 

De conscriptie wordt soms verward met de “loting” wat niet hetzelfde is en die pas later is ingevoerd.  

Een klas van een jaar was dikwijls bepaald op 200.000 soldaten die door de departementen en 

prefecten bij de lokale overheden moesten worden opgehaald.  Dat was in de 18de eeuw niet evident 

omdat er weinig gegevens waren om de getalsterkte van een klas te bepalen.   

Men kon wettelijk een “remplaçant” zijn plaats laten innemen, maar die moest door de militaire 

overheid aanvaard worden.  Indien hij niet voldeed had de dienstplichtige 10 dagen om een andere 

te vinden.  Het werd toen schering en inslag om telkens ongeschikte kandidaten te vinden wat een 

grote vertraging in de conscriptie meebracht.  Een plaatsvervanger aanbieden kostte bovendien ook 

nog 100 francs maar door 300 francs te betalen kon men zijn dienstplicht afkopen. 
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3. De conscripties van 1798 tot 1814 – een onstilbare honger naar rekruten 

De lokale overheden werkten ook niet echt mee en als de “conscriptie” al moeilijk was dan was de 

“levée” nog een grotere ramp.  De overheid beschikte niet over middelen om die opgeroepenen naar 

hun kazerne te begeleiden. Er was veel desertie zodat de conscripties van 1798 en 1799 voor de helft 

mislukten.  Er werd in 1799 beslist een extra réserve van 30.000 soldaten op te richten.  Tegelijk 

werden de dienstweigeraars door “colonnes mobiles” opgejaagd. 

Voor de conscripties van 1800 en 1801 werden er al bevolkingstellingen gebruikt om de sterkte van 

de “classe” te bepalen.  De verdeelsleutel was één rekruut per 900 inwoners. 

Tussen 1799 en 1802 is Napoleon nog erg modest en schommelen de conscripties tussen 30.000 en 

40.000 man per jaar.  Maar de vorige klasse wordt wel niet ontbonden.  De effectieven van het leger 

schommelen dan rond de 250.000 manschappen waarvan 130.000 in Duitsland, 40.000 in Genua en 

60.000 in Piemont. 

Van toen af kwam er een regelmaat in de “levées” en werd er telkens een dubbele levée 

opgeroepen, dit om het reserve contingent op peil te houden. 

Op het einde van 1803 werd er nog een “levée extraordinaire” in het leven geroepen, namelijk tot 

het vormen van compagnies “Voltigeurs”. Tot dan was de minimum lengte 1m598 maar nu werden 

er ook mannen goed bevonden tot minimum 1m544.  De meesten die vroeger werden afgekeurd op 

basis van lengte werden nu opgeleid als scherpschutters.  Zij maakten deel uit van de Lichte 

Infanterie en werden vooruitgestuurd om de bevelhebbers van de tegenpartij uit te schakelen. (Jean 

Detrée van Borgloon was een Voltigeur.) 

In deze periode is er een progressieve stijging van de levées met 60.000 in 1803 en 65.000 in 1804.  

In 1805 worden 80.000 man opgeroepen met nog eens 100.000 extra, opgeroepen uit vorige klassen. 

Opnieuw in 1805 worden er nog 80.000 extra man opgeroepen, vooruitlopend op de klas van 1806.  

Nu is het hek van de dam en ook in 1806 en 1807 roept men opnieuw 80.000 man op van de 

volgende klassen. 

 

Tegelijk stijgt ook het effectief aan troepen op campagne dat nu 400.000 man overschrijdt in 1805 en 

progressief blijft stijgen.  Niettegenstaande dit is het aantal troepen op het slagveld eerder constant, 

70.000 man vechten in Austerlitz in 1805, en 80.000 in Friedland in 1807.  Dit is het gevolg van de 

grote afstanden tussen slagveld en garnizoenen en de lange bevoorradingslijnen.  Het aantal 

manschappen dat op het slagveld staat in Friedland staat in schril contrast tot het aantal troepen van 

300.000 man verspreid over Duitsland. 

 

Eénmaal men deel uitmaakte van een conscriptie behoorde het aan de lokale autoriteiten om de 

kandidaten aan te duiden en de uitzonderingen te evalueren.  Vanaf de “conscriptie” van 1805 werd 

de “tirage à sort” of “loting” als enige wettelijke werkwijze aanvaard.  Daarbij ontnam men de lokale 

autoriteiten de keuze van de modaliteiten.  Hoe ging men tewerk bij deze 'loting'? Men stak in een 

urn evenveel genummerde biljetten, als er conscripts waren, gehouden om aan de 'désignation' deel 

te nemen. Het nummer, dat elke “conscript” getrokken had, bepaalde zijn rang in de 

oproepvolgorde.  Een blanco nummer stelde hem vrij van dienstplicht.  
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Vanaf de vorming van de “Grande Armée” bij de verzameling in Boulogne voor de afgelaste invasie 

van Engeland in 1805 tot in 1807 waren de verliezen opgelopen tot 285.000 man, waarvan 35.000 

doden, 150.000 gekwetst en 100.000 gestorven van uitputting en ziekte.  Verschillende van de 

Loonse doden zijn gestorven in een hospitaal, soms ook met de vermelding dat ze stierven aan een 

ziekte. 

 

Het enthousiasme te lande is intussen sterk verminderd en de Départementen hebben het alsmaar 

moeilijker om de conscripts uit te voeren.  "Un préfet qui ne fait pas-marcher la conscription ne peut 

mériter la confiance impériale" wordt aan de prefecten gestuurd door de minister van oorlog. 

 

 In deze periode gaat Napoleon het land tot het uiterste uitputten. In 1808, ongeacht de 

vooruitgeschoven lichting in 1807 telt de levée 240.000 supplementaire conscripts waarvan 80.000 

opgeroepen van vorige klassen, 80.000 van 1809 en 80.000 van 1810. 

De oorlog in Spanje die al ononderbroken duurt sinds 1808 absorbeert constant 250.000 man. 

Tegelijk begint in 1811 de voorbereiding voor de invasie van Rusland in 1812. 

 

Vanaf 1809 komt er wel een afzwakking in de opeisingen.  Dit zijn de gloriejaren van het Rijk en gans 

Europa met uitzondering van Engeland is bijna onderworpen en er is ook het huwelijk met Josephine 

van Oostenrijk. 

In 1809 worden er slechts 35.000 opgeroepen en in 1810 is er geen levée. 

In 1811 heeft Napoleon zich de illusie waar gemaakt dat hij Rusland ook op de knieën kan krijgen en 

begint de voorbereidingen met een levée van 340.000 man. 

De totale effectieven die in 1806 nog 600.000 man waren zijn in 1812 gestegen tot meer dan een 

miljoen. 

De raid op Rusland overtreft de 400.000 man waarvan er reeds 150.000 zijn gesneuveld voor de 

aankomst in Moskou. De stad is echter volledig platgebrand en er rest Napoleon geen vijand om 

tegen te vechten.  Zijn terugtocht over dezelfde weg, reeds leeggeplunderd op de heenweg en door 

de tactiek van de “verschroeide aarde” de oorzaak dat hij met nog slechts 30.000 man de Berizina 

overtrekt. 

Nu breken de zwarte tijden aan voor de conscripts.  In 1813 worden maatregelen genomen om de 

klassen van 1814 en 1815 op te roepen en in de klassen van voorgaande jaren gaat men zelfs terug 

tot 1803. In totaal telt deze levée 700.000 man, waarvan 2/3 onder de 20 jaar is. 

 

Troepen moeten nog altijd gestationeerd blijven in Spanje, Italië of Holland en buiten die telt de 

Grande Armée  550.000 man in 1813.  Maar door de slechte opleiding en de onervarenheid zijn de 

verliezen enorm.  Een campagne in Saxen kan Napoleon nog aanvangen met 360.000 soldaten.  Bij de 

slag in Leipzig heeft hij nog 135.000 actieve soldaten op het slagveld maar na de nederlaag kunnen er 

slechts 80.000 de Rijn terug oversteken.  De helft verlaat nu zelfs de rangen. Een tyfus epidemie 

maakt dan ook nog 40.000 slachtoffers.   

In 1814 kan hij slechts 60.000 man verzamelen om Frankrijk te redden van een invasie door de 

coalitie. 
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Na zijn ontsnapping van Elba vindt hij zijn trouwe soldaten uit Spanje terug en belangrijke garnizoenen 

van de Elbe, de Oder en de Baltische Zee.  Deze troepen waren omsingeld in 1814 en konden niet 

deelnemen aan de redding van Frankrijk.  Nu kan de keizer ze terug verzamelen, in totaal 290.000 man, 

waarvan 120.000 in België. Hij komt naar Waterloo met 74.000 man. 

Dit is uiteindelijk alles wat hem rest van de 2.400.000 conscripts die zijn opgeroepen voordien.  Het 

totaal aan verliezen wordt geschat op 1.000.000 tussen 1792 en 1800, en van 1804 tot 1815 op 

1.700.000.  Dit is een indrukwekkend aantal als men dat vergelijkt met de totale Franse bevolking die 

toen 30 miljoen bedroeg. 

 
Bronnen : Olivier Van Rode - Organische groei van een recruteringssysteem,                                                     
zijn conceptueel kader en zijn praktische uitvoering.   

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het behalen van de graad van 
Licentiaat in de Geschiedenis.  Academiejaar: 1995-1996  Universiteit Gent  (http://www.ethesis.net/index.html) 

Eric Denis – Auteur et cartographe  - http://eric-denis.wifeo.com/les-armees-de-napoleon.php 

4 .  Onze contreien : Département Beneden-Maas 

In 1794 werd dit Departement gecreëerd 

waaronder ook het Prinsbisdom Luik viel, 

met inbegrip van het Graafschap Loon.  

Hoofdstad was Maastricht en ging 

noordelijk tot Venlo en Roermond, 

westelijk tot Beringen en Herk en in het 

zuiden tot Tongeren. 

Bron : https://nl.wikipedia.org/wiki/Beneden-Maas 

Op een totale bevolking van ongeveer 40 miljoen 

inwoners in het grote rijk van Napoleon waren er 24 

miljoen oproepbaar voor een conscriptie ( anno 1812) 

Van een klas voor een bepaald jaar waren er ongeveer 250.000 oproepbaar (1 op 100), maar er waren 

heel wat redenen om vrijstelling te krijgen, o.a. getrouwd, gestalte … 

Het uiteindelijke contingent aan conscripts was ongeveer 50% of 125.000.  Het departement Beneden-

Maas moest door de band tussen 2000 en 3000 mannen leveren waarvan er uiteindelijk 1000 à 1500 

werden goed bevonden voor de dienst.  

Bron: http://www.napoleon-series.org/research/abstract/military/army/france/c_conscription.htm. 

 

 

http://www.ethesis.net/index.html
http://www.napoleon-series.org/research/abstract/military/army/france/c_conscription.htm


Pagina 30 van 33 

 

14. Het Napoleontische leger 

Het leger bestond uit :   

CAVALERIE  - 70 Regimenten met de 

• Kurassiers  - 17 Regimenten                                                                                                        

Zwaar bewapende en geharnaste (kuras) ruiters.  Afgeleid van de 

vroegere ridders te paard en vergelijkbaar met de huidige 

tankdivisies. 

 

 

• Dragonders / Carabiniers - 30 Regimenten                                                                      

Reden te paard maar vochten afgestegen.  Bedoeling was  om snel verplaatsbare 

infanterie te hebben.               

 

 

• Huzaren  - verkenners - 14 Regimenten.                         

De naam leidt naar de vermaarde Hongaarse ruiters.  Ze 

waren licht bewapend en ingezet als snelle verkenners. 

 

 

 

 

 

 

• Lansiers – 9 Regimenten 

Waren uitgerust met lange lansen en droegen pistolen en een 

sabel.  Voornamelijk de Poolse Regimenten in de Grande 

Armée. 
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INFANTERIE : 156 Regimenten  

 

• Linie-Infanterie :   

o   / Fuseliers  - geweerschutters, 

de hoofdmoot van het 

voetvolk. 

o  / Grenadiers  - granaatwerpers, 

speciaal geselecteerd op hun 

kwaliteit om zware granaten 

met brandende lont weg te 

werpen tijdens een aanval.  

Hun hoofddeksel was niet 

breedgerand maar hoger om     

niet in de weg te zitten. 

 

 

• Lichte Infanterie : 37 Regimenten 

o   / Chasseurs   -verkenners,                                   

geselecteerd uit jagers en houtvesters,                              

 vandaar de naam “Jagers”. 

 

o   /Carabiniers – bewapend met een kort 

geweer met bajonet.  Vergelijkbaar met 

de bereden karabiniers die afstegen om 

te vechten. 

 

o   /Voltigeur  - scherpschutters – 

geselecteerd tussen de 

afgekeurde rekruten wegens een 

te kleine gestalte.  Deze 

scherpschutters moesten de      

bevelhebbers van de               

tegenpartij uitschakelen.  
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• Artillerie : kanonniers 

• Keizerlijke Garde : elite; 1250 ervaren veteranen met eigen Infanterie en Cavalerie 

• Ingenieurs : pontonniers of bruggenbouwers 

Het aantal regimenten hier opgegeven is het totaal tussen 1792 en 1815, waarvan sommige “latere” 

werden samengesteld uit “overschotten” van vorige.  

De kleurrijke uniformen waren nodig om de bevelhebbers vanop afstand hun eigen troepen van de 

vijand te onderscheiden.  Iedere natie had zijn eigen kleuren.  Binnen eenzelfde leger waren de 

uniformen verschillend per eenheid, ook weer om de leiding een overzicht te geven waar bepaalde 

troepen zich bevonden ten opzichte van andere. 

 

15. De Napoleontische oorlogen (1792-1815) 

Om een idee te hebben in welke omstandigheden de Loonse conscripts terecht kwamen  moeten we de 

lijst van de Napoleontische oorlogen erbij nemen.  Deze wordt ingedeeld volgens de coalities die tegen 

hem streden. 

1. Oorlog van de 1ste Coalitie 1792-1797 : oorlogsverklaring aan Oostenrijk en Pruisen. België wordt 

ingelijfd bij Frankrijk, Nederland wordt de Bataafse Republiek.  Versloeg ook de Oostenrijkers en 

de Italianen. 

2. Expeditie naar Syrië en Egypte 1798-1801 : Napoleon zat vast in Egypte en de Europese 

mogendheden profiteerden van zijn afwezigheid.  

3. Oorlog van de 2de Coalitie 1799-1802 : campagnes te Italië, Zwitserland, Nederlanden en 

Duitsland. Eindigt met een vrede met de Engelsen. 

4. Oorlog van de 3de Coalitie 1805-1805 : Napoleon concentreert 150.000 troepen voor de invasie 

van Engeland maar op zee wordt zijn vloot verslagen te Trafalgar.   Hij wendt dan het steven naar 

Oostenrijk en wint daar zijn grootste veldslag te Austerlitz. 

5. Oorlog van de 4de Coalitie 1806-1807 : Pruisen treedt toe tot de coalitie.  In Jena verslaat hij de 

Pruisen en Russen en controleert het Oosten tot aan de Russische grens. 

6. Oorlog op het Schiereiland 1807-1814 : naar Spanje en Portugal (inval Wellington)  

7. Oorlog van de 5de Coalitie 1809-1809 :  Oostenrijk wordt definitief verslagen.  Hij controleert nu 

de Zwitserse Confederatie, de Bataafse Republiek, de Rijnbond, het Hertogdom Warschau en 

heeft familieleden op de troon in Italië, Napels, Westfalen en Spanje. 

8. Oorlog tegen Rusland 1812-1813 : met 600.000 man werd richting Moskou getrokken maar door 

de strategie van de “verschroeide aarde” bleef hem niets anders over dan uit een platgebrand 

Moskou te vertrekken.  Op de terugtocht stierven 275.000 man en werden er 200.000 gevangen 

genomen.  Hij trok de Berezina over met nog 30.000 soldaten. 
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9. Oorlog voor de bevrijding van Duitsland 1813-1813 : campagnes die eindigen met gedwongen 

wapenstilstanden ten nadele van Frankrijk. 

10. Oorlog voor de bevrijding van Frankrijk 1813-1814 : start met de overschrijding van de Rijn en de 

bevrijding van Parijs door de coalitie. 

11. De 100 dagen 1815-1815 : laatste slag is die te Waterloo 

12. De Maritieme oorlogen 1792-1815 : grotendeels tegen de Engelsen (Ierland, Turkije, Italië, Indië) 

 

Bron : http://www.napoleon-series.org/military/c_listings.html 
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