
2.09.01 
 
Archief Ministerie van Justitie 
 
 
Bezoldigingsregisters Rijksveldwachters, inv.nrs. 5445 t/m 5451, periode (1862)1867-
1876 
De periode 1867-1876 betreft standplaatsen in geheel Nederland. De periode 1862-1866 betreft 
alleen een aantal kleinere standplaatsen. 
 
 
Wat vindt u in de registers  
Indien aangenomen in de periode 1867-1876: 
 

• Naam en voornamen 
• Kwaliteit (Rijksveldwachter 2e klasse of 3e klasse/Opzieners jacht en visserij) 
• Standplaats 
• Datum aanstelling 
• Datum infunctietreding 
• Tractement 

 
 
Wat vindt u nog meer in de bezoldigingsregisters 
Van veldwachters die (lang) vóór 1867 aangesteld zijn en die nog steeds in functie zijn in (een 
gedeelte van) de periode 1867-1876 zijn er gegevens voor zover er een verandering in hun 
loopbaan heeft plaats gevonden.  
 

• Bevordering 
• Verplaatsing naar een andere standplaats 
• Schorsing voor een aantal dagen/weken 
• (Eervol) ontslag 
• Overlijden 

 
Vermelding van (verbaal)data en –nummers in de registers 
De bijbehorende stukken zijn terug te vinden in het archief Ministerie van Justitie. Zie hiervoor de 
chronologische serie verbalen (ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken) 
inventarisnummers 517-2896, archiefinventaris 2.09.01. 
 
 
Kan ik van de periode 1867-1876 alle veldwachters in Nederland vinden? 
Nee, dat kan niet. De bezoldigingsregisters betreffen alle standplaatsen in geheel Nederland. U 
vindt echter alleen veldwachters die in 1867-1876 zijn aangenomen. Van veldwachters die vóór 
1867 zijn aangenomen en die in de periode 1867-1876 nog in functie zijn, vindt u gegevens voor 
zover er een verandering in hun loopbaan heeft plaatsgevonden. Heeft er geen verandering plaats 
gevonden, dan komt de veldwachter niet voor. 
Voor de periode 1862-1866 vindt u eveneens de voorgaande gegevens, maar het register betreft 
niet alle standplaatsen in Nederland. 
 
 
Slechte staat van enkele inventarisnummers periode 1858-1861(1866) 
De inventarisnummers 5441-5444 betreffen bezoldigingsregisters uit de periode 1858-1861 die in 
een te slechte staat zijn om geraadpleegd te kunnen worden in de studiezaal. Inventarisnummer 
5445 (wel in een goede staat) betreft de periode 1862-1866 maar bevat alleen een aantal kleinere 
standplaatsen. 
 
 
 
Zie hieronder specificaties van inventarisnummers 5445 – 5451. 



Inventarisnummer 5445 
 
1862-1866 
 
arrondissementen: 
Het gaat om standplaatsen rondom de stad. Niet de stad zelf! 
(van Assen, Maastricht en Roermond is er een heel klein gedeelte van de stad zelf, de rest is het 
arrondissement) 
 
Arrondissement ’s-Hertogenbosch 
Arrondissement Breda 
Arrondissement Arnhem 
Arrondissement Zutphen 
Arrondissement Tiel 
Arrondissement ’s-Gravenhage 
Arrondissement Rotterdam 
Arrondissement Dordrecht 
Arrondissement Amsterdam 
Arrondissement Alkmaar 
Arrondissement Hoorn 
Arrondissement Middelburg 
Arrondissement Zierikzee 
Arrondissement Sas van Gent 
Arrondissement Utrecht 
Arrondissement Leeuwarden 
Arrondissement Sneek 
Arrondissement Heerenveen 
Arrondissement Zwolle 
Arrondissement Almelo 
Arrondissement Groningen 
Arrondissement Winschoten 
Arrondissement Assen 
Arrondissement Maastricht 
Arrondissement Roermond 
 
 
 
 
 
Verwarrend: het is een voorgedrukt betalingsregisters van de periode 1857-1861, maar de erbij 
geschreven aantekeningen betreffen de periode 1862-1866. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inventarisnummer 5446 
 
1867-1871 
 
Standplaats ’s-Hertogenbosch 
Standplaatsen in het arrondissement ’s-Hertogenbosch 
 
Standplaats Breda 
Standplaatsen in het arrondissement Breda 
 
Standplaats Arnhem 
Standplaatsen in het arrondissement Arnhem 
 
Standplaats Zutphen 
Standplaatsen in het arrondissement Zutphen 
 
Standplaats Tiel 
Standplaatsen in het arrondissement Tiel 
 
Standplaats ’s-Gravenhage 
Standplaatsen in het arrondissement ’s-Gravenhage 
 
Standplaats Rotterdam 
Standplaatsen in het arrondissement Rotterdam 
 
Standplaats Dordrecht 
Standplaatsen in het arrondissement Dordrecht 
 
Standplaats Amsterdam 
Standplaatsen in het arrondissement Amsterdam 
 
Standplaats Alkmaar 
Standplaatsen in het arrondissement Alkmaar 
 
Standplaats Hoorn 
Standplaatsen in het arrondissement Hoorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inventarisnummers 5447 
 
1867-1871 
 
arrondissementen: 
 
Het gaat om standplaatsen rondom de stad. Niet de stad zelf! 
(van Zwolle, Assen, Maastricht en Roermond is er een heel klein gedeelte van de stad zelf, de rest 
is het arrondissement) 
 
 
 
Arrondissement ’s-Hertogenbosch 
Arrondissement Breda 
Arrondissement Arnhem 
Arrondissement Tiel 
Arrondissement Zutphen 
Arrondissement ’s-Gravenhage 
Arrondissement Rotterdam 
Arrondissement Dordrecht 
Arrondissement Amsterdam 
Arrondissement Alkmaar 
Arrondissement Hoorn 
Arrondissement Middelburg 
Arrondissement Zierikzee 
Arrondissement Sas van Gent 
Arrondissement Utrecht 
Arrondissement Leeuwarden 
Arrondissement Sneek 
Arrondissement Heerenveen 
Arrondissement Zwolle 
Arrondissement Almelo 
Arrondissement Groningen 
Arrondissement Winschoten 
Arrondissement Assen 
Arrondissement Maastricht 
Arrondissement Roermond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Inventarisnummer 5448 
 
1867-1871 
 
Standplaats Middelburg  
Standplaatsen in het arrondissement Middelburg 
 
Standplaats Zierikzee 
Standplaatsen in het arrondissement Zierikzee 
 
Standplaatsen in het arrondissement Sas van Gent 
 
Standplaats Utrecht 
Arrondissement Utrecht 
 
Standplaats Leeuwarden 
Standplaatsen in het arrondissement Leeuwarden 
 
Standplaats Sneek 
Standplaatsen in het arrondissement Sneek 
 
Standplaats Heerenveen 
Standplaatsen in het arrondissement Heerenveen 
 
Standplaats Zwolle 
Standplaatsen in het arrondissement Zwolle 
 
Standplaats Almelo 
StandplArrondissement Almelo 
 
Standplaats Groningen 
Standplaatsen in het arrondissement Groningen 
 
Standplaats Winschoten 
Standplaatsen in het arrondissement Winschoten 
 
Standplaats Assen 
Standplaatsen in het arrondissement Assen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inventarisnummer 5449 
 
1872-1876 
 
Standplaats ’s-Hertogenbosch 
Standplaatsen in het arrondissement ’s-Hertogenbosch 
 
Standplaats Breda 
Standplaatsen in het arrondissement Breda 
 
Standplaats Arnhem 
Standplaatsen in het arrondissement Arnhem 
 
Standplaats Tiel 
Standplaatsen in het arrondissement Tiel 
 
Standplaats Zutphen 
Standplaatsen in het arrondissement Zutphen 
 
Standplaats ’s-Gravenhage 
Standplaatsen in het arrondissement ’s-Gravenhage 
 
Standplaats Rotterdam 
Standplaatsen in het arrondissement Rotterdam 
 
Standplaats Dordrecht 
Standplaatsen in het arrondissement Dordrecht 
 
Standplaats Amsterdam 
Standplaatsen in het arrondissement Amsterdam 
 
Standplaats Alkmaar 
Standplaatsen in het arrondissement Alkmaar 
 
Standplaats Hoorn 
Standplaatsen in het arrondissement Hoorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inventarisnummer 5450 
 
1872-1876 
 
arrondissementen: 
 
Het gaat om standplaatsen rondom de stad. Niet de stad zelf! 
(van Zwolle, Assen, Maastricht en Roermond is er een heel klein gedeelte van de stad zelf, de rest 
is het arrondissement) 
 
 
Arrondissement ’s-Hertogenbosch 
Arrondissement Breda 
Arrondissement Arnhem 
Arrondissement Tiel 
Arrondissement Zutphen 
Arrondissement ’s-Gravenhage 
Arrondissement Rotterdam 
Arrondissement Dordrecht 
Arrondissement Amsterdam 
Arrondissement Alkmaar 
Arrondissement Hoorn  
Arrondissement Middelburg 
Arrondissement Zierikzee 
Arrondissement Sas van Gent 
Arrondissement Utrecht 
Arrondissement Leeuwarden 
Arrondissement Sneek 
Arrondissement Heerenveen 
Arrondissement Zwolle 
Arrondissement Almelo 
Arrondissement Groningen 
Arrondissement Winschoten 
Arrondissement Assen 
Arrondissement Maastricht 
Arrondissement Roermond 
Commissarissen Speciaal van Rijkspolitie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inventarisnummer 5451 
1872-1876 
 
 
Standplaats Middelburg 
Standplaatsen in het arrondissement Middelburg 
 
Standplaats Zierikzee 
Standplaatsen in het arrondissement Zierikzee 
 
Standplaats Utrecht 
Standplaatsen in het arrondissement Utrecht 
 
Standplaats Leeuwarden 
Standplaatsen in het arrondissement Leeuwarden 
 
Standplaats Sneek 
Standplaatsen in het arrondissement Sneek 
 
Standplaats Heerenveen 
Standplaatsen in het arrondissement Heerenveen 
 
Standplaats Zwolle 
Standplaatsen in het arrondissement Zwolle 
 
Standplaats Almelo 
Standplaatsen in het arrondissement Almelo 
 
Standplaats Groningen 
Standplaatsen in het arrondissement Groningen 
 
Standplaats Winschoten 
Standplaatsen in het arrondissement Winschoten 
 
Standplaats Assen 
Standplaatsen in het arrondissement Assen 
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