
Schepengrifffie Nederokkerzeel register 5902,  dd. 19 septenbris 1746. 
 

Vervoer tijdens het beleg van Brussel 1745 vanuit 
Nederokkerzeel. 

 
Wettelijcken Staet ende Liste vande generale Leverantie gedaen door die Prochie van 
Nederockerzeen tenn diensten der trouppen van sijne alder christelijckste  Majesteijt t’sedert 
de belegeringe der stadt Brussel tot datum deser Luijdende als volght 
 

Leverantie gedaen ten tijde van het belegh van Brussel in februario 1746. 
Tot Laecken. 

                       Eerts gelevert tot Laecken ingevolghe den beschrijff brieve vanden 10e febrij 
1746: onderteeckent Peeter Wauters Meijer, de qualiteijt ter somme  van 562=10 dus in gelt 
van 1250 Rations haver ende hoije, het welck compt a raete van 9 stuijvers inder ratio  
                                                                                                               Dus = 1250   rations 
                                                                                                                          562=10 
Item Ingevolge den selven beschrijff brieve alnoch aldaer gelevert vijff hoorne beesten d’een 
door d’ander commen deselve t’saemen te beloopen op ende ter somme van hondert 
vijffenseventich guldens.         Dus = 175=0 
Item alnoch gelevert tot Laecken op den 21 febrij 1746 de quantiteijt van negentigh rations 
haver ende hoije volgens beschrijff brieve vanden 20e febrij 1746.  
Onderteecken Peeter Wauters meijer.        Dico= 90 rations 
Compt in gelt a ratio als vooren         40=10 

Tot Craijnhem. 
 

Item op den 22 febrij 1746 gelevert tot Craijnhem de quantiteijt hondert vijffendertigh rations 
haver ende hoije, volgens beschrijffbrieve vanden meijer van Campenhout den dathe 21 febrij 
1746.             Dus 135. 
Compt alsvooren in gelt         60=15 
 
Aende Husaeren onder den Generael den heere Grave de Beausobre. 
 
Item gelevert tot Humelgem aende huzaeren aldaer gecantoneert liggende opden 2 febrij 1746 
hondert thien brooden t’saemen wegende 1200 pont, twee hespen,  twee tonnen bier,  thien 
pont saut, vijff vlesschen wijn, een koije, volgens quitantie 2 febrij 1746 onderteeckent: De 
Bauquemaine. Allen vuijtmaeckende volgens  verpachtingen in Gelt ter somme van  131=0. 
          Dus =        131=0. 
Item ingevolge de selve quittantie  alnoch gelevert aende selve husaeren hondert busselen 
hoije ende vijffthien sacken haver bedraegende vijffenveertigh sisteren mitsgaeders 150 
busselen stroije Comt in gelt 109 guldens     Dus =        109=0. 
 
Item gelevert aende selve huzaeren op den 7 febrij 1746. Binnen de Parochie van 
Stijnnockerzeel de qualiteijt van 400 busselen hoije, vijffthien sacken haver maeckende 45 
sisteren, beneffens een vet kalf, volgens ordre gedateert den 6e ditto: onderteeckent  Tsengere 
Major des Hussars compt in gelt  185=10.      Dus 185 =     10. 
 
Item alnoch gelevert aende zelve husaeren binnen Stijnnockerzeel op den 15 febrij 
voorschreven de quantiteijt van 25 sacken haver, maecken 450 rations.  



Item  acht waegens droogh wishout maecken 32 Vilvoordsche wissen, beneffen alnoch een 
voeder drooghen mutsaert, volgens ordre der date 14 febrij 1746. Ondert. Bij den voorschr. 
Major. Compt in gelt 197 =  0 
          Dus  = 197 = 0. 
Item alnoch gelevert aende selve Huzaeren op de 22 febrij 1746. Binnen Melsbroeck de 
quantiteijt van 500 busselen hoije a 18 pont Ieder, Item 25 sacken haver maekende 75 
sisteren. Item drij koije beesten met drij tonnen bier ende thien flesschen wijn alles Ingevolge 
het ordre vanden 21 febrij 1746 onderteeckent tSengere Major.  
Dwelck kompt in gelt                  Dus = 378 = 0.  
Item ingevolge de beschrijvinge vanden 2e meert 1746 gelevert aende voorschr. Husaeren 
binnen Saventhem de quantiteijt van 450 rations haver ende vierhondert busselen hoije,  1200 
pont broodt, twee tonnen bier, ende een vet kalf,  nota: dese leverantie heeft de parochie van 
Saventhen weder gebracht.        Memo. 
 
Item alnoch gelevert binnen Vilvoorden den 14e Meert 1746 de quantiteijt van drij Duijsent 
wishout, ingevolghe d’orders vanden voorschr. Commandant, compt in gelt       Dus 86 = 0. 
 
Int’hof quartier gecampeert gelegen hebbende tot Buecken ende Thildonck. 
 
Item gelevert binnen Thildonck ingevolge d’ordre vanden 19e Julij onder Slouter Offr  Major 
de quantiteijt van vier voederen hoije ende acht sacken haver maeckende 24 sisteren compt in 
gelt .                  Dus 140 = 0. 
Item  gelevert binnen Buecken Ingevolge d’ordre vanden 21 Julij 1746 onderteeckent Treffa 
commandant, de quantiteijt van ses voederen groene Claeveren.                       Dus 48 = 0. 
Item gelevert Ingevolge d’ordre vanden  voorn. Commandant vanden 23 Julij 1746 binnen het 
voorschreven Buecken gelevert twelff kaeren groen Claeveren ende 80 brooden wegende 
ieder twelff pont compt in gelt                                                                          Dus 96 = 0.    
 

Aende Gens d’Armes ofte maison du Roij gecampeert hebbende ontrent 
Saventhem onder den Heere Monteson. 

 
Item gelevert tot Saventhem ingevolge den beschrijff Brieve vanden Heere Hooft meijer der 
date 25 Julii 1746. Ten dienste vande Gens d’armes de quantitieijt van ….  hondert rations 
also heven als hoije, compt in gelt.              Dus 225= 0. 
 
Item gelevert ingevolge d’ordres vanden  29 Julij 1746 binnen het voorschreven Saventhem 
de quantiteijt van vijff hondert busselen terwe stroije, compt bij verpachtinge in gelt. 
                                                                                                                          Dus 45=0. 
Tot Tervuren voor de trouppen onder den heere Grave van Saint Germain. 
 
Item gelevert tot Tervuren op het Casteel aldaer ingevolge d’ordres vande 20 augusti 1746. 
Drij hondert rations haver & ses rations par sisteren ende 300 busselen hoije & 15 pont ieder 
compt in gelt                 Dus ==135 = 0. 
Item gelevert tot consumptie van de voorschreven Detachement gecampeert gelegen 
hebbende binnen d’Abdije van Cortenbergh Ingevolge d’ordre vanden Commandat J. 
Bergeret der date 30 augusti 1746 de quantitieijt van twelff sacken pottegerije ende twee 
roederen wishout, compt in gelt.       Dus 25 : 10. 
 

Schaede ende fourageringe ten tijde als het groot Leger  



alhier gecampeert gelegen heeft. 
 
Item is bij wethouderen alhier Opgenomen ende getaxeert de schaede die dese prochie 
geleden heeft ten teijde van het voorschr. Campement alhier opden 9 Maij 1746 ende 
bevonden de selve te bestaen soo in terwe, coren, haver & Claeveren d’welck te velde 
gefourageert is ter quantiteijt van hondert drijent’achentigh bunderen ,twee daghwanden & 75 
roeden          B.     D.     R. 
                  183 =   2  =  75. 
Deselve fourageringhe compt bij taxaet te beloopen in gelt.   Dus                  10980 = 0.  
 
Item is op heden aen ons Wethouderen door  gemeijntenaeren alhier overgebracht allent’gene 
hun ten tijde van het voorschreven Campement door de Fransche trouppen in hunne huijsen & 
schueren  Ontnomen is bestaende  in beesten meubelen, gereede penningen, bier, hout als 
anderssints, allent’welcke t’saemen bij taxaet opgenomen compt te beloopen ter somme van  
                 ===== 2671 = 16= 2. 
Item bij aendraeghte als boven is vande gemeijntenaeren alhier ten tijde van het voorschreven 
Campement in hunne schueren Ontnomen in stroije de quantiteijt van derthien duijsent drij 
hondert eenenveertigh schooven.     Dus === 13.341 bundelen. 

 Ende in hoije =====         465 busselen. 
t’welck in gelt compt         1347 = 0. 
                                Of de rekening klopt ?? 

Rafraichissementen  t’sedert het belegh van Brussel tot datum deser. 
 
Eerst 14 febrij 1746 hebben alhier gerafraicheert eene Commande fransche huzaeren ende 
alsdan verteirt soo in bier, broodt, vlees, wijn ende brandewijn, als oock in haver & hoije 
t’saemen voor de somme van                      ====   50 = 12. 
       
Item op den 19 febrij 1746 hebben alhier gerafraicheert eene Commande Craffains & aldan 
vertiert in broodt, vlees & bier          ====   17 = 12. 
Item alnoch differente reijsen gerafraicheert eenighe Commandens soo van Husaeren 
Craffains als andere Fransche trouppen, verteirt alhier binnen dese prochie bij opneminghe de 
somme van              ==== 129 = 10. 
Boven alle welcke voorschreven Leverantien ende schaede alhier binnen dese prochie, soo 
sijn alle ende door de Fransche  Marorodeurs  d’welcke hoven totaliter gerenueert ende 
gefourageert soodaenighlijck dat’er actuelijck inde selve niets van Potagerije en resteert, 
welcke schaede ten minste in gelt bedraeghe   
                                                                                                            Dus            1280 : 0. 
 De waege vrachten die dese prochie t’sedert het beleg van Brussel ten dienste  van sijne   
selve tot date deserte beloopen  304 daegen met eenen waegen doorgaens innegespennen met 
vier peerden d’welck compt volgens d’oude repartitie acht guldens daeghs  
                                                                                                    ter somme van  = 2432= 0. 
Item heeft de voorschreven prochie t’sedert den tijde voorschreven bij verscheijde ordre ten 
dienste als boven gefurneert in pionniers 360 daegen a eenen gulden daeghs  
                                                                                                       ter somme van   = 360. 
Item bij verscheijde ordre getarneert in guides te voet als te peerdt, welckers becostinghe 
compt                  ter somme van  = 366 = 10. 
Schaede geleden int cappen van opgaende boomen. 
 
Deselve schaede der gecapte boomen compt bij taxatie bij wethoudere alhier gedaen  

   ter somme = 403 = 10. 



Dient hier oock gereflecteert te woren dat de voorschr. prochie ten tijde voorschr. becostight 
heeft soo aende Blancken als  nourriture van verscheijde Sauvegaerdens d’welck compt te              

monteren ter somme van  = 1950 = 0. 
Welcke voorschreven Leverantiens mitsgaeders fourageringe, gele in dese prochieden 
schaeden ende oncosten der Sauvegardens tot date deser geleden ende becostight heeft, compt                       
                                              s’saemen te beloopen op ende ter somme van = 24654 = 5 = 2. 
Sonder de contributien dien men boven dijen voldaen heeft 
 

 
 

Aldus gedaen opgenomen, overgebracht ende geformeert desen 19e 7ber 1746:  
Coram d’ondergeteeckende :/: 
                                                              G. Cuijpers meijer 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


