Ninove Doorn Noord - De legerkampen van 1692-1693
ERIK WAUTERS & ARNE VERBRUGGE (SOLVA)

Historisch kader
De kampementen van Ninove uit 1692 en 1693 vonden
plaats tijdens de Negenjarige oorlog (1688-1697). Deze
oorlog was het gevolg van de expansiepolitiek van de
Franse koning Lodewijk XIV, aanvankelijk gericht op
de verovering van het Rijngebied en vervolgens, vanaf
1690 op de Spaanse Nederlanden. Met het oog op de
verdediging van het Rijngebied had keizer Leopold I in
1688 een verbond van Duitse staten opgericht, de Liga
van Augsburg geheten, waartoe later ook Spanje
toetrad. Dit verbond wordt in 1689 uitgebreid met
Engeland en de Republiek der Nederlanden onder
impuls van Willem III, de stadhouder van Holland die
het jaar voordien koning van Engeland was geworden.
Het leger van deze zogenaamde Grote Alliantie wordt
persoonlijk aangevoerd door Willem III. Het bevel over
de rechtervleugel van het leger wordt toevertrouwd aan
keurvorst Maximiliaan II Emanuel van Beieren,
landvoogd van de Spaanse Nederlanden sinds 1691.
Op 3 augustus 1692 vindt de slag van Steenkerke (bij
Edingen) plaats. Het Franse leger verslaat er de
geallieerden. In de dagen na de slag kamperen de
geallieerden een eerste keer in Ninove, namelijk van 20
tot 25 augustus 1692. Het jaar nadien vindt er opnieuw
een grote veldslag plaats, namelijk op 29 juli bij
Neerwinden (Landen). De Fransen komen als
overwinnaars uit de strijd, maar er waren zware
verliezen aan beide zijden. In de weken na deze slag
komen de geallieerden opnieuw in Ninove terecht. Ze
kamperen hier van 20 september tot 16 oktober 1693.
Situering in het landschap

weg naar deze legers : we noteren de aanwezigheid van
Denen, Zweden, Nederlanders, Duitsers, Engelsen,
Ieren, Schotten, Italianen, Spanjaarden, Walen en
Vlamingen... Willem III had de moeilijke taak een
coalitieleger te leiden waarin onderlinge rivaliteiten en
financiële meningsverschillen troef waren. Hij was een
man met een gesloten karakter, overtuigd protestant
maar stelde tolerant tegenover de katholieken in zijn
leger. Tijdens het kamp van 1693 logeerde hij in de
abdij van Ninove, waar hij acht dagen verbleef, waarna
de keurvorst zijn plaats innam.
De impact van het leger van de Grote Alliantie op
de lokale bevolking
De omvang van het leger van de Grote Alliantie kan
worden geraamd op 60.000 man en ca. 40.000 paarden
en andere lastdieren nodig voor de ruiterij, de artillerie
en het vervoer van de bagage. Daarnaast reisden nog
duizenden andere mensen mee met het leger:
burgerpersoneel, knechten, marketenters en herbergiers
... Het leger was als een grote stad op verplaatsing . Al
deze monden moesten gevoed worden. Er moest
worden gezorgd voor voldoende brood. Alleen al de
behoefte aan water voor de paarden was immens. De
vele doortochten van de Franse en geallieerde legers
tijdens de Negenjarige Oorlog waren voor de kleine
lokale bevolking een ware beproeving. Zo telde de stad
Ninove in 1693 slechts 1505 inwoners, het nabij
gelegen dorpje Okegem amper 177 inwoners. De
lokale kronieken vermelden dat wanneer het
geallieerde leger op 17 oktober 1693 het kamp verliet,
de streek helemaal kaalgevreten achterbleef.

Beide kampen (1692 en 1693) liggen op vrijwel exact
dezelfde locatie. Het kamp spreidt zich uit langs de as
Okegem - Eichem, over een afstand wel 8 km lang.
Centraal in het kamp liggen de oude abdij-vijvers.
Deze terreinen werden gekozen omwille van hun
strategische ligging: vlakbij de stad en de weg naar
Aalst, aan de rand van de Dendervallei, omgeven door
een aantal natuurlijke bronnen en beekjes en gelegen
op een langgerekte, droge leemrug.
Het leger van de Grote Alliantie
Het leger van de Grote Alliantie bestaat uit het leger
van de Nederlandse republiek, het Engelse leger en een
klein Spaans leger, aangevuld met zogenaamde
subsidietroepen : hulplegers die tegen betaling werden
geleverd, voornamelijk door diverse Duitse
vorstendommen. Talrijke nationaliteiten vonden hun
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De kaart van Ninove uit 1693
Hessisches Staatsarchiv Marburg
Erik Wauters, die SOLVA bijstaat voor het historische
luik van de opgraving Ninove Doorn Noord, heeft
deze kaart opgevraagd en verkregen.
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De kaart die beschikbaar is van het kamp in 1693 is
bijzonder goed gedetailleerd. De regimenten zijn
weergegeven in verschillende kleuren: blauw voor de
infanterie, lichtgeel voor de ruiterij en rood voor de
dragonders. Bij elk regiment is de naam van de kolonel
vermeld. Rechts is de rechtervleugel van het leger
afgebeeld, voornamelijk Spaanse en Beierse troepen,
onder bevel van de keurvorst. Centraal zien we de
abdij-vijvers. In deze buurt kampeerden de gardes
(elitetroepen) van Willem III en diverse Schotse en
Engels-Staatse infanterieregimenten. Links op de kaart
staat de linkervleugel. In dit gedeelte ligt de opgraving.
Er kamperen vooral Staatse infanterie- en
ruiterijregimenten, met inbegrip van ‘Duitse’
subsidietroepen. Achter de troepen staan de
proviandwagens en de Engelse en Staatse artillerie.
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Enkele personages uitgelicht
Een opmerkelijk figuur was de vrouwelijke soldaat Kit
Davies alias "mother Ross, Deze pittige Ierse trad in
dienst bij het Engelse leger, in de hoop haar verdwenen
man terug te vinden. Ze deed zich voor als een man
met de naam “Christian” en kon dit jaren lang geheim
houden, onder meer door het gebruik van een zilveren
plastuit. Door het leger kwam ze terecht in Vlaanderen
tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697) en het is
dan ook mogelijk dat ze in het kamp van Ninove
aanwezig was. Vervolgens ontmoeten we Julius Ernst
van Tettau en baron Spaar. Beide kolonels waren met
hun regimenten gelegerd binnen het onderzoeksgebied,
dat momenteel opgegraven wordt. Julius was een
Brandenburger die in zowat alle oorlogen heeft
gevochten: als weeskind nam hij als kadet dienst in het
Staatse leger, vocht tijdens de Devolutieoorlog (16671668) met de Fransen, diende in het Deense leger tegen
Zweden en nam deel aan de invasie van Ierland onder
Willem III in 1689. In 1692 en 1693 voerde hij als
kolonel van het Staatse leger het bevel over een
regiment Lüneburgers. De Lüneburgers vochten in
Steenkerke zeer moedig tegen de Franse overmacht.
Julius raakte daarbij gewond aan het hoofd. Hij zal in
het kamp van Ninove wel een zwachtel hebben
gedragen... Maar in 1693 was hij weer helemaal de
oude. Baron Spaar was 32 jaar oud in 1693 en kolonel
van een Zweeds infanterieregiment, dat betaald werd
door de Verenigde Provinciën.

► De vrouwelijke soldaat Kit Davies
(HULTON ARCHIVE)

De archeologische sporen van het kamp van 1692 en
1693
Tijdens de opgraving worden talrijke haardkuilen
teruggevonden van deze kampementen. Het grootste
deel van deze haarden ligt op één langgerekte rij, die
overeenkomt met één van de twee afgebeelde rijen op
de historische kaarten. Het gaat om licht uitgegraven
kuilen, waarin een haard werd aangelegd. Door dit uit
te graven in de grond, gaf dit meer beschutting
enerzijds voor het vuur, en anderzijds voor de soldaten
zelf. Op de vloer van deze kuilen vinden we resten
terug van aslagen. Deze bevatten soms voorwerpen
zoals munten, nagels, gereedschap, aardewerk, terracotta pijpjes, glas, (schoen)gespen, dierlijke resten,
etc… Ook aan de hand van metaaldetectie komen uit
de ploeglaag verschillende metalen voorwerpen aan het
licht, die in relatie te brengen zijn met het kampement.
Ze getuigen van het dagdagelijkse leven van de
soldaat.
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► Landschap doorgrond
SOLVA opende op 10 novermber 2019 een
tentoonstelling in Velzeke: Het landschap doorgrond.
Deze zal ongeveer een jaar lopen. De opgravingen van
Ninove worden er ook in voorgesteld, met onder
andere vondsten, een grote reconstructietekening van
het legerkamp, 3D-animaties van de schuilhutten en
een nagebouwde schuilhut.

