
Vreemde troepen in onze contreien   1672 -1748  

    

Na de Tachtigjarige Oorlog was het slechts enkele 

jaren rustig in het Maasland. In 1672 werd de 

Republiek bedreigd door de expansiepolitiek van de 

Franse zonnekoning Lodewijk XIV. De Franse generaal 

Turenne trok op naar Grave, Ravenstein en Gennep. 

Omdat de verdediging van de drie vestingen te zwak 

was, besloten de Staten-Generaal om Gennep en 

Ravenstein te ontruimen en met de daardoor 

vrijkomende manschappen Grave te versterken. Uit 

Ravenstein werden vijf compagnieën infanterie en 

ook artillerie naar Grave gestuurd. Het mocht niet 

baten: in juli 1672 namen de Fransen Grave in. Zij 

zouden er tot 1674 blijven.  

Na hun overwinning trokken de Fransen langs de 

Maas naar Fort Crèvecoeur. Daarbij werden alle 

dorpen die zij passeerden gedwongen geld, eten en 

paarden en onderdak voor de soldaten te leveren. 

Megen werd bezet en ook Oss. Daar was men blij met 

de komst van de Fransen, want het betekende - voor 

een korte periode - herstel van het katholieke gezag. 

Maar de kosten waren verschrikkelijk hoog: het stadsbestuur betaalde alleen al in 1672 aan de 

Fransen 20.000 gulden en bleef nog vele jaren daarna rente betalen voor de lening die het daarvoor 

had moeten opnemen. 

In 1740 was het in onze contreien weer raak. De Oostenrijkse keizer Karel VI van Habsburg-Oostenrijk 

had geen zoon als wettige opvolger voor de keizerskroon. Daarom  verleende hij aan zijn dochter 

Maria Theresia het recht van opvolging. Dit was in strijd met het nog heersende recht van opvolging, 

dat dit recht alleen toekende aan een mannelijke telg. Enkele landen grepen  deze gelegenheid met 

beide handen aan om ten koste van het Habsburgse Keizerrijk hun macht uit te breiden.  Daarom 

brak in het jaar 1740 een grote Europese oorlog uit die in het Maasland voelbaar werd.   

Oostenrijk kreeg Engeland, Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederland als bondgenoten. 

Tegenover dit geallieerde bondgenootschap stonden  het koninkrijk Pruisen,  het  keurvorstendom 

Beieren samen met Frankrijk en Spanje. Deserteurs uit verschillende legers gingen op strooptocht. In 

Oss werden daarom in 1746 de stadswallen opgeknapt en nieuwe barrières getimmerd. Ook de 

stadswacht werd in ere hersteld.  In het volgende jaar trokken soldaten vanuit Engeland en Hannover 

door de stad. In hun wanhoop brachten de Osse notabelen de stadsarchieven in s-Hertogenbosch in 

veiligheid en zetten zij tralies voor de ramen van hun eigen huizen. 

In het laatste oorlogsjaar 1747-1748 verplaatste de hertog van Cumberland de linkervleugel van zijn 

strijdkrachten van Britse, Hannoverse, Oostenrijkse en Hollandse troepen naar het oostelijk deel van 

de huidige provincie Noord-Brabant.  

 

 

 



 

Figure 1 Cantoonement of His Majesty's Forces 1748 by B. Peterson Eng. Onder de kaart staat geschreven: Order of the 
Battle of the Left Wing of the Allied Army Commanded by H: R: H: the Duke of Cumberland at Nistelroy June 22, 1748 

 



 

 

Cumberland vestigde zich in het najaar van 1747 met zijn hoofdkwartier tijdelijk te Nistelrode. De 

kleine troepenmacht bivakkeerde in een tentenkamp op de hei bij Nistelrode. 

 

 

Figure 2 Gezicht op de kerk op Kleinwijk en het tentenkamp. Sandby, T. June 22, 1748. Bron: British Library 1748 

   

De kerktoren op Kleinwijk fungeerde toen als uitkijkpost.  

 

Figuur 1 De kerk van Nistelrode op Kleinwijk, gezien vanaf het noorden. Door N. Wicart (1748-1815) Tekenaar en aquarellist 
van landschappen en vergezichten. Bron: KUB Tilburg. 

 

William Augustus van Hannover of Cumberland was een zoon van de Britse koning George II en dus 

een zwager van Stadhouder Willem IV. Hij was opperbevelhebber van de geallieerde Britse, 

Hannoverse, Oostenrijkse en Nederlandse troepen op een moment dat de alliantie er slecht voor 

stond. Zijn leger was in juli 1747 door de Franse generaal Saxe verslagen in de slag bij Lafelt, vlak bij 

Maastricht. De val van Bergen op Zoom in september 1747 had hij niet kunnen voorkomen omdat hij 

nog de stad Maastricht moest beschermen. Vredesbesprekingen leken de beste optie en Oss een 

geschikte plek. Hoewel hij de stad bescherming had beloofd, kon ook hij niet verhinderen dat 

losgeslagen krijgsvolk de Willibrordusput verwoestte. Hij was namelijk niet de enige krijgsheer in de 

regio: in Oss lag zelfs een regiment Zwitsers en op de Rusheuvel een regiment van Oranje Nassau. 

Om een mogelijke Franse aanval vanuit het zuiden naar het noorden van ons land tegen te houden, 

stelde Cumberland zijn troepen op vanaf Oss en Nistelrode tot in het land van Ravenstein. 



Tienduizenden militairen verbleven daardoor in het Maasland en oostelijk Noord-Brabant. Alle 

steden en dorpen in dit gebied gingen toen gebukt onder zware oorlogslasten. 

Op 10 juni 1748 was het dan zo ver: afgezanten van Oostenrijk, Holland, Frankrijk en Engeland 

arriveerden in Oss voor een vijf dagen durend overleg met Cumberland. De uiteindelijke 

ondertekening van het bestand vond plaats op 18 oktober 1748 te Aken waarmee een einde kwam 

aan deze zo langdurige en veeleisende oorlog. 
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