De Waterloo Campagne
DAVID HENDRIK BARON CHASSÉ (geboren 18 maart 1765 te Tiel, overleden 2 mei 1849 te
Breda) voerde het commando over de 3e Nederlandse Divisie van het Nederlandse leger te velde in
1815. Deze geharde veteraan was zijn militaire carrière begonnen op 10-jarige leeftijd in het Staatse
Leger in het regiment Van Munster. 6 jaar later werd hij 2e Luitenant. Tijdens het Patriottenoproer in
1787 verdedigde hij Weesp en Muiden tegen Pruisische troepen; daarna moest hij vluchten naar
Frankrijk. Daar klom hij op tot luitenant-kolonel van het Bataafsche Legioen.
Na de verdrijving van de Oranjes in 1795 ging hij over in Bataafsche dienst als commandant van een
regiment Jagers. Hij vocht tegen de Britten en Russen in 1799. Later opereerde hij in NoordDuitsland. In 1803 werd hij benoemd tot kolonel; na de vorming van het Koninkrijk Holland in 1806
werd hij bevorderd tot generaal-majoor. In 1808kreeg hij het bevel over de Hollandse Brigade die naar
Spanje werd gezonden. Voor zijn aandeel in de slagen bij Durango, Mesa d'Ilbor, Talavera,
Almonacid en Ocaño ontving hij de titel baron op 1 juli 1810, - 1 week voor het Koninkrijk Holland
werd ingelijfd bij het Franse Keizerrijk.
De guerilla-oorlog in Spanje sleepte zich voort, tot de Fransen in 1813 werden verdreven. Hij werd
voor het ontzetten van het korps van generaal D'Erlon bevorderd tot divisiegeneraal. In de slag bij
Bar-sur-Aube in 1814 raakte hij zwaargewond. Na de val van Napoleon verzocht hij om ontslag uit
Franse dienst, wat hem werd toegestaan. Hij keerde terug naar Nederland, waar hij met enige scepsis
werd ontvangen. Niettemin genoot hij het vertrouwen van de soeverein vorst Willem I en werd hij
benoemd tot generaal majoor. Hij kreeg het bevel over de 3e Divisie op 25 maart 1815 en werd op 21
april bevorderd tot luitenant-generaal.
Wellington daarentegen wantrouwde zijn oude tegenstander. Hij gaf meerdere keren aan dat Chassé
van zijn bevel diende te worden ontheven. En tot ergernis van Chassé en vele andere Nederlandse
officieren had hij de rol van de Nederlandse troepen in de overwinning op de Fransen bij Waterloo
weggelaten. Chassé schreef daarop een verslag aan de Prins van Oranje over de gebeurtenissen en het
aandeel van de 3e Divisie hierin. Heel kort wordt vermeld welke rol het 2e Bataljon heeft gehad in de
gevechten met de Franse gardegrenadiers. Zoals in het verslag vermeldt heeft Chassé nog contact
gehad met lord Hill over het verslag van Wellington, maar meer dan een geruststellend antwoord heeft
hij niet gekregen. Wel werd Chassé benoemd tot commandeur in de Militaire Willemsorde.
Zijn beroemdste wapenfeit volgde na de Belgische Opstand, toen hij het bevel kreeg om de Citadel van
Antwerpen in Nederlandse handen te houden. In 1832 werd de Citadel belegerd door een Frans leger
onder generaal Gérard. Na 24 dagen gaf hij de citadel over en raakte hij en het garnizoen in
gevangenschap. In 1833 werd hij weer vrijgelaten en ontving hij het Grootkruis van de Militaire
Willemsorde. Hij werd benoemd tot commandant van de vesting Breda. Op 14 juli 1839, na het
opheffen van de Staat van Beleg, werd hij op half geld gesteld; in oktober van dat jaar werd hij
benoemd tot lid van de Eerste Kamer. Hij ging uiteindelijk in 1841 met pensioen.
Na de grondwetherziening van 1848, die een einde maakte aan het lidmaatschap voor het leven van de
1e Kamer, verdween hij ook uit de politiek. Nu hij geen inkomen meer had moest hij zijn geliefde
paarden verkopen. Enkele maanden later overleed hij op 84-jarige leeftijd. Hij werd begraven in een
eenvoudig graf te Ginniken. Op Waterloodag in 1907 werden zijn resten bijgezet in een graftombe bij
het Citadelmonument, een monument ter ere van de verdedigers van de Citadel van Antwerpen.
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Portret van Chassé door Pieneman, 1832.

Deze memoires zijn ook te beluisteren via YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Q_bOAwvNzAE
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1. Brief van de Prins van Oranje aan luitenant-generaal baron Chassé, met orders voor
diens divisie, d.d. 15 juni 1815
“

Brief van de Prins van Oranje aan Chassé, gedateerd 15 juni 1815

St. Simphorien, 15 juin 1815
Mon cher Général!
Les Prussiens ayant étés attaqués, je vous prie de rassembler sans perte de temps
votre division, au point de rassemblement, sur les hauteurs en arrière de Haine St. Pierre, ou
vous attendrez mes ordres.
(getekend) Guillaume d’Orange”

[“De Pruisen zijn aangevallen, ik verzoek u uw divisie zonder tijd te verliezen te verzamelen op het
verzamelpunt, op de hoogten voorbij Haine St. Pierre, of dat u mijn bevelen wil afwachten.”
(getekend) Willem van Oranje”]
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2. Commentaar van de Prins van Oranje over de 3e Nederlandse Divisie
“De divisie van den luitenant-generaal Chassé is laat in het vuur gekomen, en alzoo ik mij in
persoon van het centrum niet konde verwijderen, had ik hem, voor dien dag, onder de
orders van Lord Hill, kommanderende het tweede arméekorps, gesteld, en heb berigt
ontvangen, dat deze divisie mede zeer dapper gevochten heeft, en de luitenant-generaal
Chassé, benevens de beide kommandanten der brigades, zich zeer goed van hunnen pligt
gekweten hebben.”

Uit: “Tweede rapport van Z. K. H. den Prins van Oranje, aan Z. M. den Koning, Brussel, den 22sten Junij 1815”,
in: John Palfrey Burrell (Ed.),“Official Bulletins of the Battle of Waterloo in the Original Languages with
translations into English” [beter bekend als: “The waterloo Dispatches”]; 1848, pag. 83

3. Verslag van Luitenant-Generaal baron Chassé aan de Prins van Oranje over de
gebeurtenissen tijdens de Slag bij Waterloo, 18 juni 1815.

“Bourget, den 4 Julij 1815.
De geforceerde marschen welke de 3de Divisie heeft gemaakt zedert den 18 Junij l.l., alsmede
het niet gaan der posten, is de reden dat ik tot nog toe de eer niet gehad heb aan U.K.H. in te
zenden de lijst der officieren, welke zich gedistingueerd hebben bij de glorierijke
overwinning; ik zoude daar bij niet gevoegd hebben de mouvementen en het geen de Divisie
heeft verrigt, dewijl ik met grond geloofde dat zulks door den generaal lord Hill1 (op wiens
order ik mij op bevel van U.K.H. bevond) geschiedt was; dan het rapport van den hertog van
Wellington doet mij maar al te klaar zien, hoezeer ik ben te leur gesteld in mijne billijke
verwachting, (ik heb de vrijheid genomen mij aan lord Hill deswegen te adresseren, ik heb
de eer de copie van mijne missieve hier bij te voegen) het is om deze reden dat ik de vrijheid
neem aan U.K.H. een verslag te doen van het geen door mijne Divisie op dien dag verrigt is
geworden.
De positie mij door lord Hill aangewezen was als volgt: een bataillon bleef geposteerd in
Braine la Leud, dewijl twee bataillons geplaatst stonden, hunne regter vleugel aan het
voornoemde dorp aansluitende, en de linker zich uitstrekkende naar de zijde der tweede
Engelsche divisie; het overige van de divisie was geposteerd achter het voornoemde dorp,
appuijeerdende zijn linker vleugel aan bovengemelde tweede divisie, dewijl de regter zich
zooveel doenlijk uitstrekte naar het bos van Soignies. Tegen drie uren des namiddags kreeg
de divisie order om zich in eene schuinsche directie te begeven, naar de zijde van de
chaussée, loopende van Nivelles naar Brussel; de brigades werden in kolonne, van tijd tot tijd
in bataille, alsmede in quarrée’s geformeerd, deze manoeuvres wierden uitgevoerd met die
koelbloedigheid welke de oudste en langst gedienden eer zouden hebben aangedaan, niet
tegenstaande een hevig kanonvuur hetwelk tamelijk ravage in de gelederen te weeg bragt.
Verscheiden uren bleven zij in deze penibele positie; met onverschrokkenheid zagen zij den
dood te gemoet, en wanneer een van hunne spitsbroeders het doodlot trof, was hunne
uitroep: “Leve de Koning!” “Leve het Vaderland!” Tegen het vallen van de avond ontwaar
Generaal Rowland Hill, 1st Viscount Hill (geboren 11 augustus 1772, overleden
commandant van het Geallieerde II Corps.
1
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10 december 1842),

wordende dat de artillerie, welke voor ons op de hoogte geplaatst was, zoo niet geheel
ophield met schieten, merkelijk zijn vuur verflaauwde, begaf ik mij met de meeste spoed
derwaarts om daar de rede van te vernemen, en hoorde dat de amunitie ontbrak; te gelijk
ziende dat de Fransche garde eene beweging maakte om op die artillerie aantevallen,
verzuimde ik geen ogenblik om onze artillerie, gecommandeerd door majoor Van der
Smissen tot de hoogte te doen voortrukken, en een hevig vuur te beginnen.
Ik liet de generaal-majoor d’Aubremé2 met twee kolonne’s, en échelon, in reserve blijven,
dewijl ik met de eerste brigade, gecommandeerd door den kolonel Detmers3, in geslooten
kolonne’s op den vijand aanrukte, en had het genoegen de Fransche garde voor dezelve te
doen wijken, en vervolgde de vlugtende vijand tot de donkerheid des nachts ons belette
verder voort te gaan; ik bleef des nachts met mijne troepen bivouaqueren, tot dat ik den
anderen daags order ontving mij naar Nivelles te begeven, alwaar de tweede brigade mij in
de beste order, met de artillerie gerejoigneerd heeft.
Ik ben ten uiterste tevreden over het gedrag mijner gehele divisie, inzonderheid over die
soldaten die slechts sedert tien maanden den militairen stand hebben aanvaard, en niet
anders als recruten kunnen beschouwd worden; zij hebben de beste bewijzen gegeven dat
het bloed hunner voorvaderen met ruime mate in hunne aderen stroomt.
De twee brigade-commandanten, de generaal-majoor d’Aubremé, en de kolonel Detmers,
alsmede de majoor Van der Smissen, commanderende de artillerie, hebben door hunne
koelbloedigheid en beleid zich zeer doen opmerken. – Ik voege hierbij de rapporten der
commandanten van de brigades, alsmede dat van der artillerie in originali waaruit U.K.H. de
particulariteiten dien dag voorgevallen zal kunnen ontwaar worden; het doet mij leed te zien
dat de kolonel Detmers, den braven kolonel Speelman niet in zijn rapport genoemd heeft,
dezelve heeft mij bijzonder voldaan en heeft zijne reeds verdiende reputatie staande
gehouden, alsmede den kolonel Aberson4 en den luitenant-kolonel L’Honneux5.
Het is mede van mijne pligt, dat ik een trek van uitstekende bravoure onder het oog van
Uwe K.H. brenge. In het oogenblik dat de gardegrenadiers door den kolonel Speelman met
een gedeelte van de eerste brigade aangevallen en terug gedreven werd, zag ik links van mij
af op eene hoogte de kurassiers eene beweging maken; ik snelde daar heen, en vond aldaar
den kapitein De Haan, van het 19 bataillon landmilitie, met eenige braven. Het oogenblik
was daar om van de wanorde gebruik te maken, en den vijand, die reeds in verwarring was,
geen tijd tot bedenking te geven; ik gelastte hem de kurassiers dadelijk aan te tasten, hij
sprong met zijne manschappen over de heg, formeert zich in een peloton, hetwelk
nauwelijks uit vijftig man bestond, maakte een hevig vuur op hun, hetwelk de vijand in
wanorder bragt, hij maakte daar gebruik van, viel hen aan met de bajonet en ik had het
zielsgenoegen van omtrent drie honderd kurassiers voor vijftig Nederlanders te zien
vlugten.
Generaal-Majoor Alexandre Charles Joseph Ghislain Graaf d'Aubremé (gedoopt 17 juni 1776, overleden 13
februari 1835), commandant van de 2e Brigade van de 3e Nederlandse Divisie.
2

Kolonel Hendrik Detmers (geboren 20 maart 1761, overleden 8 september 1825), commandant van de 1 e Brigade
van de 3e Nederlandse Divisie.
3

Luitenant-kolonel Frederik Nicolaas Lucretius Aberson (geboren 11 februari 1779, overleden 6 juli 1859),
commandant van het Bataljon Infanterie van Linie nr. 13 (2 e Brigade, 3e Nederlandse Divisie).
4

Luitenant-kolonel E.P. l’Honneux, commandant van het Bataljon Infanterie van Linie nr. 3 (2 e Brigade, 3e
Nederlandse Divisie).
5
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De kapiteins Gezelschap en Van Hemert van het 4 bataillon land-militie hebben zich mede
gedistingueerd; de laatstgemelde, wiens kompagnie nog in den besten staat is, heb ik met
veel moed tegen de kavallerie zien ageeren.
Het zoude te kort zijn gedaan aan het zoo wel bekende edelmoedige karakter van U.K.H. om
deze brave officieren en de overigen in hare goede gratie aan te bevelen; ik vinde mij echter
nog verpligt gewag te maken van de heeren van mijnen staf, als de majoor en chef van den
staf Van Delen, mijne adjudanten de kapiteins De Boer en Van Omphal, den kapitein
Belaerts, en den kapitein van de genie Anemaet, benevens de luitenant en kamer-jonker van
zijne Majesteit, den baron Van Grovestins; alle deze Heeren hebben zeer uitgemunt en mij
vele diensten bewezen, ik heb den baron Van Grovestins (dewelke nimmer het vuur heeft
bijgewoond) geadmireerd door zijne koelbloedigheid; de overigen bewezen dat zij oude
soldaten waren.
Bij de twee maanden geleden heb ik reeds den rang van luitenant-kolonel voor den majoor
Van Delen, en die van majoor voor den kapitein De Boer gevraagd, die lange jaren met roem
gediend hebben.
De luitenant-generaal, kommanderende het eerste corps van het K.N. leger te velde, onder
orders van Z.K.H. den Prins Frederik.
(get.) Chassé.”

Uit: W.J. del Campo, “Het Leven en Krijgsbedrijven van David Hendrikus Baron Chassé, In leven Generaal der
Infanterie, oud lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Grootkruis der Militaire Willemsorde, Officier van
het Legioen van Eer van Frankrijk, enz.”, Gebroeders Muller, ’s-Hertogenbosch 1849.
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4. Brief van Chassé aan luitenant-generaal Lord Hill, commandant van het II Corps
Bourget, 5 julliet 1815.
“Ce n’est que depuis hier que j’ai lû le rapport que S. Exc. le duc de Wellington a fait au sujet
de la bataille du 18 passé. Ce jour-là j’avais l’honneur de servir avec ma division sous les
ordres de votre Exc. Comme il n’y est fait aucune mention de cette division, je dois présumer
que sa conduite doit avoir entièrement échappé à l’attention de votre Exc., en faisant son
rapport au duc de Wellington. Je me trouve donc dans le dure nècessitè d’exposer moi-meme
à V. Exc. le fait tel qu’il a eue dans le succes du jour.
Vers le soir, voyant que le feu d’artillerie de droite ralentissait, je m’y portai pour en savoir la
cause: je fus informè que les munitions y manquaient, je voyais tres distinctement que la
garde française faisant un mouvement vers ces pièces; prévoyent les conséquences, je fis
avancer mon artillerie jusque sur la hauteur, et ordonnai de soutenir un feu des plus vifs; en
même tems laissant la 2me brigade, commandée par le général-major d’Aubremé en réserve,
ayant formé deux carrés placés en échellons, je formai la 1er brigade commandée par le
colonel Detmers en colonnes serrées et chargerai la garde française. J’eus le bonheur de la
voir replier devant moi. Par délicatesse je ne fis pas rapport de ce fait, entièrement persuadé
que votre Exc. en ferait mention dans le sien, et cela avec d’autant plus le confiance que votre
Exc. m’a honoré, deux jours après la bataille (étant alors à Nivelles) du témoignage de son
contentement tant de la conduite de mon artillerie que de celle de mon infanterie; mais
voyant mon erreur je croirais manquer à mon devoir, envers les braves que j’ai eu la
satisfation de commander et même à toute ma nation, si je ne tâchais pas de remédier à cette
omission en priant votre Exc. de vouloir bien rendre à ces braves troupes la justice, que je
suis persuadé qu’elles ont meritées; elles attachent trop de prix, et sont trop sensibles à
l’honneur d’avoir contribué à une si glorieuse victoire […].
(getekend) Chassé.

[“Het was pas gisteren dat ik het rapport las van Z[ijne] Exc[ellentie] de hertog van Wellington betreffende de
slag van de 18e jongstleden. Die dag had ik de eer om met mijn divisie te dienen onder bevel van uwe
Exc[ellentie]. Omdat er geen enkele vermelding wordt gemaakt van deze divisie, moet ik aannemen dat haar
optreden volledig moet zijn ontsnapt aan de aandacht van uwe Exc[ellentie], bij het schrijven van uw verslag aan
de hertog van Wellington. Daarom bevind ik mij in de moeilijke positie om de feiten van die dag weer te geven
aan U[we] Exc[ellentie], en het aandeel dat mijn divisie had in het succes van die dag.
Tegen de avond bemerkte ik dat het artillerievuur op de hoogten voor mij begon af te nemen, ik ging daarheen
om naar de oorzaak te informeren: er werd mij verteld dat de munitie ontbrak, ik kon duidelijk zien hoe de
Franse garde oprukte naar deze stukken; indachtig de gevolgen [hiervan], liet ik mijn artillerie naar de vlakte
avanceren en beval hen een allerhevigst vuur te openen, op hetzelfde moment liet ik de 2 e brigade,
gecommandeerd door de generaal-majoor d’Aubremé, in reserve, geformeerd in twee carré’s en echeleon, ik liet de
1e brigade onder de kolonel Detmers in gesloten colonnes formeren en viel de Franse garde aan. Ik had het
genoegden dezelve voor mij terug te zien trekken. Dit heb ik discreet niet vermeld, in de volle overtuiging dat
uwe Exc[ellentie] dit zou vermelden in het uwe, aangezien u mij twee dagen na de slag hebt vereerd (zijnde te
Nivelles) met een uiting van uw tevredenheid over het optreden van mijn artillerie zonder vermelding van de
infanterie; maar mijn vergissing inziend zou ik mijn plicht verzaken tegenover de dapperen die ik tot mijn
genoegen mocht aanvoeren, evenals tegenover mijn gehele natie, indien ik niet zou proberen deze omissie te
verhelpen door uwe Exc[ellentie] te verzoeken aan deze dappere troepen gerechtigheid te doen, waarvan ik
overtuigd ben dat zij deze verdienen; zij hebben teveel waarde toegekend [aan], en zijn zeer gevoelig voor de eer
om te hebben bijgedragen aan zo een glorieuze overwinning […].
(getekend) Chassé.”]

Uit: W.J. del Campo, “Het Leven en Krijgsbedrijven van David Hendrikus Baron Chassé, […]”, 1849.
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5. Antwoord van generaal Hill aan luitenant-generaal Chassé

”A Paris, le 11 Juliet 1815.
Monsieur le Général !
J’ai l’honneur d’accuser la réception de votre lettre du 5 ce mois, laquelle ne m’est parvenue
que hier.
Dans le rapport que j'eus l'honneur de faire a S. E le duc de Wellington de la bataille du 18
Juin, je fis mention particuliere de la conduite de votre division, pendant cette journée; et je
ne manquai pas de remarquer, qu'elle se mit en mouvement pour repousser l'attaque de la
garde impériale francaise. Malheureusement le rapport de S. E. le duc de Wellington était
déja envoyé a Londres avant l'arrivée du mien; cependant je suis bien assuré que S. E est
informée de la belle conduite des troupes sous vos ordres dans cette glorieuse journée, et je
vous prie, monsieur le général, d'etre persuadé, qu'il me fera toujours grand plaisir, de
témoigner comme j'en suis sensible.
Agreéz, monsieur le général, les assurances de la haute considération, avec laquelle j’ai
l’honneur d’être
Votre très obéissant serviteur.
(getekend) Hill, Général."

[“Ik heb de eer de ontvangst van uw brief van de 5 e van deze maand te bevestigen, welke mij pas gisteren heeft
bereikt.
In het verslag, waarvan ik de eer had deze te hebben mogen doen aan Z[ijne] E[xcellentie] de hertog van
Wellington, van de bataille van 18 Juni, maakte ik specifiek melding van de inzet van uw divisie, gedurende deze
dag; en ik heb niet nagelaten te vermelden, dat zij zich in beweging zette om de aanval van de Franse Keizerlijke
Garde terug te drijven. Helaas was het rapport van Z. E. de hertog van Wellington naar Londen gestuurd voordat
mijn verslag arriveerde; nochtans wordt mij verzekerd dat Z. E wordt ingelicht over de goede staat van dienst
van de troepen onder uw bevel in deze roemrijke dag, en ik verzoek u, mijnheer de Generaal, ervan te zijn
verzekerd dat het mij altijd een groot genoegen zal zijn te getuigen van hetgeen ik weet.
Accepteer, mijnheer de generaal, de verzekering van mijn hoogachting waarmee ik de eer heb te zijn
Uw zeer gehoorzame dienaar.
(getekend) Hill, generaal”]

Uit:
Löbensels 4de deel, in de noot op bl. 682 en 683
W.J. del Campo, “Het Leven en Krijgsbedrijven van David Hendrikus Baron Chassé, […]”, 1849.
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