Ninove – militaire rekeningen – 1580-1693
RaGent – Stad Ninove AR129 nrs 295-296-297 en 298 (F: RAG 30 jan 2018 1765)
(Kort overzicht)
(295)
1580 – Fortificatie van Ninove – Villeneuve is gouverneur – 9 okt 1580-14 jan 1581 (9 blz.)
1589 – Onderhoud van het garnizoen van het Land van Waas (Ninove-Geraardsbergen en Aalst)
gedurende 15 maanden: 1 feb 1589-30 april 1590 – contributien (koeien en paarden) (20 blz.)
1596 – Ommestellingen: costen ter causen vande carroypeerden – Kardinaal Albertus gelogeerd op
7 maart 1596
1607 en 1611 – Geallieerde soldaten binnen Diest, 7, 8 en 9 maart 1609 (40 blz.) (met beroepen)
1627 – Garnizoen van de graaf van Horne – 15 maart 1627 (2 ex.)
1630 – Compagnie peerdevolck gelogeert op 26 maart 1630 tot 11 juni 1631 met 1 compagnie
voetvolk, gelogeert van 19 dec 1630 tot 14 april 1631. De graaf van Hoorne. Logement van een
compagnie Spanjaards (kapitein Alonso Sanchez) Kolonel was de markies de Zelada, te Ninove
gekomen op 1 nov 1631 en vertrokken op 15 feb 1632 (F: RAG 23 jan 2018 1710-1728) (tekst)
1638 – Logement van een compagnie Spanjaards van de markies de Zelada, commandant is Don
Emanuel Darrade. Item een compagnie onder kapitein Juan Porcelly y Castillo van Don Antonio de
Relandia en 90 vrouwen van de compagnie van Don Lowys de Cynuga, in garnizoen van 19 mei
1635 tot 28 juni 1636 (62 blz.)
1639 – Rekening van het garnizoen van een compagnie soldaten van Don Schiphen de Zamaro van
16 nov 1639 tot 16 mrt 1640 (34 blz.)
1648 – Logement van de compagnie van kapitein Theodoro Novarro, in garnizoen op 16 nov 1648,
raekende ten deele de pachthoven van Ruybroeck, Ter Duyst, Schore ende Rihove (52 blz.) Don
Jeronimo d’Aguirra met luitenant Rodrigo.
(296)
1650 – Drie compagnies Spanjaards infanterie van 8 juli 1650 tot 30 sep 1650. Item de compagnie
de Groenmantels van 28 sep 1659 tot 21 jan 1660. De drie compagnies cavalerie van 1. Maitre de
camp Don Juan de Toledo y Portugal van 23 feb 1660 tot 8 februari 1661 en 2. Don Bernardo de
Valman op 26 feb 1660 en 3. Don Francisco Pardo op 27 (feb) 1660 (dik pak!)
1650 – Onkosten van het logement en de passaige en repassaige van soldaeten sedert mei 1650 tot
mei 1651 (30 blz.)
1650 en 1651 – Logementen en passaige van soldaeten van mei 1650 tot mei 1651 (20 blz.)
1653 – Item van mei 1651 tot mei 1653 (20 blz.)
1653 – Item – Logementen en passaige van soldaeten van mei 1653 tot mei 1655 (20 blz.)
1655 en 1656 – Logementen van mei 1655 tot 30 april 1656 (20 blz.)
1657 – Item van soldaten (16 blz.)
(297)
1668 en 1669 – zes compagnies van het regiment Spanjaards van Don Joseph de Garcia van 27 juni
1668 tot 1 mei 1669 en 1 compagnie Spanjaards van hetzelfde regiment van 20 aug 1668 (ze komen
uit Geraardsbergen) tot 1 mei 1669, samen 309 dagen. (voor indeling: zie F: RAG 30 jan 2018 1765)
1668 op 28 november: 60 ruiters van de compagnie de garde van de prins van Ligne tot 10 mei
1669
1668 – Franse troepen gekampeerd in de maand mei 1668
1670 en 1671 – Monsieur Moussin, kapitein van de compagnie van de hertog van Villamosa, 4
maanden van 31 okt 1670 tot 1 mrt 1671
1676 – 100 koebeesten worden opgeëist door de Franse troepen, die kampeerden in de maand juni
1676
1677 – kampement van het Franse en Duitse leger in de maanden juni en juli 1677
(298)
1684 – Franse troepen van sep 1683 tot 30 okt 1683
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1684 – maand oktober – de Franse troepen kamperen te Gavere
1684 – rekening van leveringen aan de Fransen (voor het kamp te Gavere van de markies de
Boufflers en d’Essart)
1689 – een regiment Lorreinen gelegerd bij particulieren van de kapitein van Saint Amant (223
man) van 13 dec 1689 tot 11 juni 1690
1689 – zes compagnies Spanjaarden (gelogeerd bij de burgers) voor 10 dagen (94 soldaten en
officieren)
1689 en 1690 – het regiment de Croij met 12 compagnies (293 soldaten en officieren) van 14 dec
1689 tot 3 feb 1690
1690 – Een regiment dragonders van 9 compagnies samen 211 man van 24 feb 1690 tot 11 juni
1690 voor 108 dagen (met de officieren: 6 kapiteins, 6 luitenanten, 1 cornet, 1 kwartiermeester, 2
adjudanten en 1 kapelaan – samen 17)
1689 en 1690 – Logementen van 13 dec 1689 tot 1 juni 1690
1693 – Logementen van 1689 tot 1691
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Ninove – militaire rekeningen – 1694-1715
RaGent – Stad Ninove AR 129 nrs 299, 300 en 301
(299)
1694 – Logementen voor 14 dec 1694-14 juni 1695. Kolonel Valenzart: Beierse troepen + het
logement van Spanjaarden en Walen van 14 juni 1695-13 aug 1695 onder leiding van majoor
Armossilla
1695 – Graan, sauvegarden, fouragie enz.
1696 – Zomerseizoen 1 okt 1696 leveringen voor het leger dat te Galmaarden kampeert
1697 – Logementen, paarden, wagen enz.
1699 – Logement van twee regimenten Deense troepen infanterie onder leiding van kolonel Erffa
en Fines (960 soldaten, vrouwen en recruten)
(300)
1700 – Logementen, subidies enz. 22 aug 1700-18 nov 1701
1703 – Logementen, wagens, subsidies enz. 29 mrt 1703-14 mei 1704
1704 – Granen enz. 30 okt 1704-30 okt 1705
1709 – Levering van stro aan de keizerlijke troepen, verder wagens, granen, hout en licht en
logementen
1709-1710 Algemene onkosten
(301)
1715 – Logementen van keizerlijke dragonders 23 mrt 1715-22 feb 1716
(De abdij wordt meestal apart vernoemd)
Georges L Souffreau
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