Luitenant-generaal D.H. Chassé (te paard, met witte pluim op de steek) aan het hoofd van de Derde
Nederlandse Infanteriedivisie in de slag bij Waterloo op 18 juni 1815. Olieverf op doek door J. Hoynck van
Papendrecht uit circa 1895 (detail). Collectie Rijksmuseum te Amsterdam
Bron: E. Kloek ed., Verzameld verleden (Hilversum 2004) 110
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Ideologie en professionalisme bij de keuze van
generaals voor het nieuwe Nederlandse leger,
1814-1815
A.J.C.M. Gabriëls

Het was een klassiek dilemma. Aan wie moest de nieuwe
Oranjevorst in 1814-1815 de leiding van het Nederlandse
leger toevertrouwen? Aan de hoge officieren die zijn Huis
in de Bataafs-Franse tijd trouw waren gebleven, maar die
juist daarom twintig jaar lang geen militaire functie hadden
bekleed? Of aan de hoge officieren die tot voor kort nog in
Napoleons Grande Armée vochten en zodoende ruime ervaring hadden opgedaan met de moderne oorlogvoering, maar
van wie de loyaliteit onzeker was? Hoe hiertussen te kiezen? 1

Aan het benoemingsbeleid tijdens de overgang van napoleontisch keizerrijk naar
Restauratiemonarchie is in de recente geschiedschrijving de nodige aandacht besteed. Centraal
staat daarbij de vraag op welke wijze de elites
deze regimewisseling ongeschonden, dat wil zeggen met behoud van hun betrekkingen en bezittingen, wisten door te komen. Zo deden Spitzer
(2001), Serna (2005) en De Waresquiel (2005)
onderzoek naar de 'girouettes' in Frankrijk,
terwijl Lok (2009) hun gedrag vergeleek met dat
van de 'windvanen' in de Nederlanden na 1813. 2
Deze auteurs richten zich echter in hoofdzaak op
de leden van de bestuurlijke elite, de 'caméléons
politiques', zoals Serna hen noemt. De houding
van het militaire kader tijdens deze overgangspeTijd schrift voor Geschiedenis - 126e jaargang, nummer 1, p. 34-55

rio de komt in hun publicaties niet of nauwelijks
aan bod.
In algemene zin bestaat er geen verschil
tussen de positie die hoge bureaucraten en die
hoge legerofficieren in de staat innemen. Beide
beroepsgroepen dienen immers het door het
wettige overheidsgezag vastgestelde beleid uit te
voeren, zonder dat individuele politieke opvattingen daarbij een rol mogen spelen. Door hun
aristocratische traditie, hun op eer en loyaliteit
gebaseerde esprit de corps, en het bijzondere karakter van hun werkzaamheden onderscheidden
de militairen zich in de transitiejaren 1813-1815
echter wel degelijk van de bestuurders. Enerzijds
stonden de meeste legerofficieren hierdoor op
grotere afstand van de politieke controverses en
confrontaties: zij wilden in de eerste plaats hun
beroep uitoefenen en daarbij zo snel mogelijk
carrière maken, waarbij de kleur van het bewind
dat zij dienden er voor de meesten weinig toe
deed. 3 Dit gedrag vond bij de publieke opinie
overigens meer genade dan het vergelijkbare gemak waarmee hoge bureaucraten het ene na het
andere regime trouw zwoeren. De hoge militairen hadden immers onder alle omstandigheden
hun leven gewaagd voor het vaderland: '[ils] ont
Graag dank ik Herman Amersfoort, Detlev van Heest en Jaap de Moor voor hun
commentaar bij een vorige versie van dit artikel. H.M. de Koningin ben ik erkentelijk voor haar toestemming de in het Koninklijk Huisarchief (KHA) bewaarde
archieven te raadplegen.
A. Sp itze r, 'Malicious memories. Restoration politics and a prosopography of
turncoats', French Historica/Studies 24 (2001) 37-61; P. Serna, La république des

girouettes, 7189-1815 et au-de/à: une anomalie politique. LaFrance de l'extrême
centre (Champ Valion 2005); E. de Waresquiel, L'histoire à rebrousse-poil. Les élites,
la Restauration, la Révo/ution (Parijs 2005); M. Lok, Windvanen. Napoleontische
bestuurders in de Nederlandse en Franse Restauratie (1873-7820) (Amsterdam 2009).
Ve rgelij k L. Levent, Les officiers de l'armée du Consulat et de /'Empire (1800-1815).
ttude d'un échantillon représentatif (Ongepubliceerde thèse, Sorbonne/Parijs-IV,
2009) 166 en 169.
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eu pour chance le champ de bataille qui, par un
véritable paradoxe, a été pour eux presque une
sauvegarde morale'. 4 Anderzijds beschikten zij,
doordat ze de geweldsmiddelen in handen hadden, over de mogelijkheid de politieke tegenstellingen in het voordeel van één van de betrokken
partijen te beslechten. Vooral het laatstgenoemde
aspect maakte het aanstellen van militairen op
belangrijke posten tot een allesbehalve vrijblijvende onderneming.
Aan de keuze van hoge legerofficieren voor
het nieuwe leger van het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden wordt in de literatuur- vooral
in die over de Waterloo-veldtocht - hoogstens en
passant kort aandacht besteed.s De enige die 'de
creatie van een nieuw officierscorps' in 1814-1815
serieus bestudeerde, is Swart (2000), die er een
artikel aan wijdde. 6 Deze publicatie is echter
sterk impressionistisch van aard en richt zich
op willekeurige representanten van alle rangen
-van luitenant tot luitenant-generaal- waardoor zij samenhang en perspectief mist. In de
navolgende bijdrage is gekozen voor een andere
benadering. De problematiek van de officiersbenoemingen zal worden bestudeerd in een breder
theoretisch en historisch verband en binnen het
specifieke militair-institutionele kader. Hierbij
zal de aandacht uitsluitend zijn gericht op degenen die de hoogste rangen bekleedden, te weten
de luitenant-generaals en de generaal-majoors.
In de navolgende bijdrage worden de
antecedenten van alle 69 opperofficieren die
in juni 1815 in actieve dienst waren - zie de
bijlage - aan een analyse onderworpen.7 Hun
militaire carrières zijn gereconstrueerd aan de
hand van de beschikbare dienststaten en waar
nodig - en mogelijk - aangevuld met gege4

6
7
8

G. Six, Les générauxde la Révolution et de /'Empire (Parijs 1947) 198; Vergelijk Serna,
République des girouettes, 266.
Bijvoorbeeld: F. de Bas, Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd (4 delen;
Schiedam 1887-1913) li l, 317 en 499; F. de Bas en J. de t'Serclaes de Wommersom,
La campagne de IBIS aux Pay-Bas, d'après les rapports officiels néerlandais (3 delen;
Brussel 1908-1909) I, 108, 154, 229-230, 243, 252; N. Vels Heijn, Glorie zonder helden.
De slag bij Waterloo, waarheid en legende (Amsterdam 1974) 60-65; D. HamiltonWilliams, Waterloo, new perspectives. The great battle reappraised (Londen 1993)
82-83.
E. Swart, '"Subjecten en sujetten". Wil lem I en de creatie van een nieuw officierscorps', Armamentaria 35 (2000) 89-111.
Deze selectie is gebaseerd op de ranglijst van opperofficieren (1815) (Nationaal
Archief (NA), Archief Algemene Staatssecreta rie, 1813-1840 (AAS), inv.nr. 6616).
Van 38 generaals zijn de dienststaten opgenom en in: NA, Verzamel ing d ienststaten en stamboeken van officieren van de landmacht, 1814-1940 (VDSOL), inv.
nr. 702. De dienststaten van de meeste andere generaals bevinden zich in: NA,
VDSOL, inv.nrs. 204 t/m 217.

vens uit biografische naslagwerken.8 De aldus
verzamelde informatie geeft in de eerste plaats
inzicht in het professionalisme van de betrokkenen, hier opgevat als de aard en omvang van
ieders militaire kennis en ervaring, zoals die tot
uiting komt in het aantal dienstjaren als kolonel
en generaal en het aantal veldtochten waaraan
men actief deelnam. Daarnaast verschaft deze
loopbaanreconstructie ideologische aanwijzingen betreffende de 69 generaals in kwestie.
Cesuren of continuïteiten in het individuele
carrièreverloop gedurende het uiterst gepolitiseerde tijdvak 1780-1815 kunnen in veel gevallen immers in verband worden gebracht met de
houding van de betrokkene jegens de elkaar snel
opeenvolgende regimes. Om de achtergronden
van benoemingen te achterhalen werden de relevante Soevereine en Koninklijke Besluiten in het
archief van de Algemene Staatssecretarie, met .
de daarbij gevoegde ambtelijke correspondentie,
doorgenomen voor de periode van begin januari
1814 tot medio juni 1815. Met hetzelfde doel zijn
tevens de relevante bescheiden in het - voor dit
onderwerp overigens niet erg rijke - archief van
koning Willem I geraadpleegd. Naar concretere,
individuele informatie over zowel benoemingsachtergronden als politieke kleur werd gezocht
in correspondentie en egodocumenten die verscheidene opperofficieren hebben nagelaten.
Hierna zal eerst kort worden stilgestaan bij
de twee omwentelingen die zich in Europa aan
het eind van de achttiende eeuw vrijwel gelijktijdig op politiek-maatschappelijk en op militairorganisatorisch gebied voltrokken. Daarbij gaat
de aandacht in het bijzonder uit naar de uitwerking die deze ontwikkelingen, zowel in professioneel als in politiek-ideologisch opzicht, hadden
op de samenstelling van het opperofficierskorps
na 1795. Kennis hiervan is onontbeerlijk om de
problematiek van de generaalsselectie voor het
nieuwe Nederlandse leger in 1814-1815 te kunnen begrijpen, een problematiek die zich laat
samenvatten in twee vragen: uit welke hoge officieren konden koning Willem I en zijn medewerkers toen kiezen, en op grond van welke overwegingen maakten zij deze keuzes? Om hierop een
antwoord te vinden zullen de benoemingen in
deze achttien maanden, chronologisch gegroepeerd, aan een nadere analyse worden onderworpen. Het onderscheiden van opeenvolgende
fasen in het aanstellingsbeleid is van belang om
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de invloed die de zich snel wijzigende militaire,
politieke en diplomatieke omstandigheden
hierop uitoefenden in de analyse te kunnen
betrekken. Van deze externe omstandigheden
was Napoleons terugkeer van Elba in maart 1815
ongetwijfeld de belangrijkste, omdat hierdoor
de generaalsselectie in een stroomversnelling
geraakte. De onmiddellijke bedreiging van het
grondgebied noopte niet alleen tot een prompte,
maar ook tot een verantwoorde vervollediging
van het opperofficierskorps. De drie hectische
maanden voorafgaand aan de slag bij Waterloo
bieden daarom de ideale gelegenheid om meer
in detail te onderzoeken wat hierbij het zwaarst
woog: betrouwbaarheid of bekwaamheid.
Gentlemen-amateurs en militaire professionals

De jaren 1814-1815 bevinden zich in tweeërlei
opzicht aan het einde van een revolutionair tijdvak. Allereerst was er de door verlichte opvattingen over staat en samenleving geïnspireerde
politieke omwenteling, die in het laatste kwart
van de achttiende eeuw in verscheidene landen
werkelijkheid werd, niet alleen in Frankrijk,
maar ook de Noordelijke Nederlanden. Hier
leidde de botsing tussen de reformistische
Patriotten en de behoudsgezinde aanhangers van
de Oranjestadhouder in de jaren tachtig tot een
bijna-burgeroorlog, die in september 1787 door
Pruisisch militair ingrijpen in het voordeel van
de laatstgenoemden werd beslecht. Zij moesten
echter al in januari 1795 het veld ruimen, toen
de legers van het revolutionaire Frankrijk alsnog
de hervormingsgezinden - nu Bataven geheten aan de macht hielpen.
Naast en nauw verbonden met de revolutie
op politiek en maatschappelijk terrein voltrok
zich in de laatste decennia van de achttiende
eeuw en het begin van de negentiende eeuw
een omwenteling op militair gebied. Deze had
aanvankelijk een conservatief karakter. Zolang
hervormingen gelijkstonden aan rationalisatie,
standaardisering en efficiëntie was hiervoor een
brede aanhang te vinden, ook onder degenen die
er belang bij hadden de bestaande verhoudingen
in stand te houden. Vernieuwingen van technische, operationele en organisatorische aard die
de gevechtskracht en het beheer van het leger
moesten verbeteren, vonden daarom zonder
bezwaar overal ingang. 9

Anders lag het met veranderingen die de
sociale orde aantastten, zoals officiersrekrutering
op meritocratische in plaats van aristocratische grondslag of burgerwapening en algemene
dienstplicht. Dit soort radicale hervormingen
kon pas worden doorgevoerd, nadat de politieke
revolutie hiervoor de vereiste maatschappelijke
omstandigheden had geschapen. 1°Frankrijk
nam daarbij het voortouw. De revolutie van 1789
maakte er de weg vrij voor een nieuwe legerorganisatie en een nieuwe manier van oorlogvoeren,
waarmee het land geheel Europa - als bondgenoot of opponent- tussen 1792 en 1814liet kennismaken. De gekunstelde Rokokokrieg maakte
uiteindelijk plaats voor de napoleontische
guerre à outrance, waarbij de vernietiging van
de vijand vooropstond. De veelal buitenlandse
en daarom niet altijd betrouwbare beroepssoldaten werden vervangen door massaal in eigen
land gerekruteerde dienstplichtigen. Voortaan
maakte de beschikbaarheid van deze enorme
aantallen militairen het mogelijk met ongekend
grote eenheden - legerkorpsen en divisies - te
manoeuvreren, teneinde de beweeglijkheid en
stootkracht van de strijdmacht te optimaliseren.
Van nu afkwam het aan op snelheid en samenbundeling van krachten, op het initiatief en het
offensief. Het was de metamorfose van de oorlog
van statisch naar dynamisch, van verdedigend
naar aanvallend, van beperkt naar welhaast
absoluut. 11
Degenen die rechtstreeks met de gevolgen
van beide revoluties te maken kregen, waren de
opperofficieren, de generaals. Tijdens het ancien
régime was de stereotiepe generaal een gentleman-amateur, een aristocraat die zich op grond
van zijn geboorte kwalificeerde als officier en
met behulp van geld en (familie)relaties de hoogste legerrang wist te verwerven, niet als roeping
of uit ambitie, maar als een apanage van zijn
stand. Een aristocraat, veronderstelde men, zou
immers door zijn afkomst als vanzelf beschikken
over militaire deugden als moed, eer en trouw
en daardoor bij uitstek gekwalificeerd zijn om
voor te gaan in de strijd. Zijn positie in het leger
9
10

G. Best, War and society in revolutionary Europe, 1770-1870 (Leicester 1982) 49-50.
G. Teitler, De wording van het professionele officierskorps. Een sociologisch-historische

11

analyse (Rotterdam 1974) 246-247.
F.C. Spits, De metamorfose van de oorlog in de achttiende en negentiende eeuw
(Assen 1971) 44-53, 64-79; J. Black, Europeon warfare, 1660-1815 (New Haven en
Londen 1994) hoofdstuk VIl.
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was, met andere woorden, gebaseerd op sociale
kenmerken (ascription) en niet op persoonlijke
prestaties (achievement) .12
Was een generaal aan de vooravond van de
Franse Revolutie een dilettant en geen professional, vanaf de jaren negentig van de achttiende
eeuw kwam hierin verandering. Door de schaalvergroting en toenemende complexiteit van het
krijgsbedrijf werden er hogere eisen gesteld aan
de legerleiding. De opperofficieren droegen de
grootste verantwoordelijkheid en dienden daarom te beschikken over ruime ervaring en grote
deskundigheid, zowel op het terrein van hun
eigen wapen als van de algemene legerorganisatie. Zij dienden de omvangrijke eenheden onder
hun bevel met oog voor de zich steeds wijzigende
omstandigheden op het juiste moment en op
de juiste plaats snel en doeltreffend in te zetten.
Strategisch en tactisch inzicht dienden daarbij
idealiter samen te gaan met standvastigheid en
koelbloedigheid. 13
Het - uiterst moeizame - proces van professionalisering voltrok zich het eerst in Frankrijk
na het uitbreken van de Revolutie, maar werd
hier pas in de tweede helft van de jaren negentig voltooid.14 Door toedoen van 'La Grande
Nation' gebeurde hetzelfde ook in de Noordelijke
Nederlanden na de omwenteling van 1795. De
edelen en aanzienlijken die tot dan toe in het
Staatse leger de generaalsrangen domineerden,
en van wie de vakbekwaamheid vaak te wensen
overliet, werden verdrongen door jonge, veelbelovende officieren, die in Bataafse dienst de
carrière konden maken die hun voorheen zou
zijn ontzegd. Afkomstig uit bredere lagen van
de samenleving aanvaardden zij de gewijzigde
politieke verhoudingen en maakten zij zich de
nieuwe manier van oorlogvoeren zo snel en
grondig mogelijk eigen. In het vervolg kwam het
aan op individuele, objectief vast te stellen cap aciteiten en niet meer op toegedichte statusgerela-

12
13

14
15
16
17

M. Janowitz, The professional sa/dier. Asocialand politica/ portrait (Giencoe, lil.
1960) 60
J.P. Bertaud, Quand les enfants par/aient de gloire. L'armée au cceur de laFrance de
Napoléon (Parijs 2006) 63; L. Montroussier, tthique et cammandement (Parijs 2005)
65-66; Six, Généraux, 297.
R. Blaufarb, The French army, 7750-7820. Careers, talent, merit (Manchester/New York
2002) hoofdstukken lilt/mV.
Janowitz, Professional sa/dier, 60-61.
J.M .G.A. Dronkers, Degeneraals van het Koninkrijk Holland, 7806-7870 (z.p. 1968) 31.
De officier die om privé redenen uit dienst trad was L. van Limburg Stirum. Zie
hierna, p. 41.

teerde eigenschappen. Achievement kwam in de
plaats van ascription. De dienststaat verving de
stamboom. 15
Persoonlijke loyaliteit en politieke
overtuiging

Van de 102 generaals in het Staatse leger ging
na de omwenteling van 1795 niemand over in
Bataafse dienst.16 De reden hiervan was niet in
alle gevallen van professionele aard. Uiteraard
kon men zich, nu er een nieuwe krijgsmacht
moest worden gevormd, ontdoen van oude,
incompetente, boventallige of anderszins
overtollige opperofficieren. Maar de meesten
namen ontslag of werden ontslagen wegens
hun aanhankelijkheid aan het stadhouderlijke
bewind. Het aristocratische verleden van het
officierskorps bleek in dit opzicht hardnekkig.
Vóór 1795 toonden de Staatse generaals een
traditioneel soort loyaliteit jegens de persoon
van prins Willem V als opperbevelhebber van
het leger. Aan deze loyaliteit lagen in de eerste
plaats persoonlijke overwegingen ten grondslag,
aangezien de Oranjes vanouds de belangen van
de landstrijdkrachten bevorderden en uiteindelijk iedere generaal zijn benoeming aan hen te
danken had. Tegelijkertijd was hier sprake van
persoonlijke trouw aan de heer als een inherent
onderdeel van militaire eer. De Prinsgezindheid
van de Staatse generaals was welbeschouwd dan
ook geen politieke overtuiging, in de zin van een
samenhangend geheel van denkbeelden over de
wijze waarop staat en maatschappij dienden te
worden ingericht. In wezen was het slechts een
instinctmatig gevoel van verbondenheid met de
Oranjes dat in tijden van politieke polarisatie,
zoals in 1787 en 1795, door tegenstanders onmiddellijk een contrarevolutionair stempel werd
opgedrukt.
Op grond van hun politieke antecedenten
kunnen 25 van de 69 opperofficieren van het
nieuwe Nederlandse leger die in juni 1815 de
generaalsrang bekleedden, als Orangist worden
gekwalificeerd. Afgezien van één persoon die
eerder om privé-redenen de dienst had verlaten, ging het hierbij om twee generaal-majoors,
dertien hoofdofficieren en negen subalternen
die in 1795 ontslag namen ofkregen. 17 Bij hun
vertrek uit het Staatse leger speelde de persoonlijke verbondenheid met de Oranjes een
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belangrijke rol. Zo dienden tien van hen op het
moment van ontslag in de directe nabijheid van
de prins in een van de Haagse gardekorpsen en
waren er vier als adjudant toegevoegd aan prins
Willem V of een van zijn twee zoons. Maar liefst
15 van deze 25 Prinsgezinde militairen waren
ook na 1795 bereid een persoonlijk offer voor de
Oranjezaak te brengen. Zij namen in 1795-1796
deel aan het Rassemblement van Osnabrück,
waren in 1799 betrokken bij de invasiepogingen
in Noord-Holland en vanuit Lingen of dienden tussen 1800 en 1802 in de 'Dutch Brigade'
op het eiland Wight. In het verband van het
voortbestaan van een traditioneel-aristocratisch
loyaliteitsgevoel mag bovendien niet onvermeld
blijven dat twaalf van deze latere generaals van
adel waren.
In tegenstelling tot de ontslagnemende
Orangisten hadden vele officieren die toetraden
tot het Bataafse leger wel een duidelijk gearticuleerde politieke overtuiging waarnaar zij bereid
waren te handelen. C.R.Th. Kraijenhoff, bijvoorbeeld, was arts en een vooraanstaand Patriot in
Amsterdam voordat hij zich door de omstandigheden gedwongen zag Hippocrates te verruilen
voor Mars. 18 Nu waren de meeste officieren in
het algemeen minder geëngageerd en ideologisch
minder bevlogen dan Kraijenhoff, maar wat
hen allen verbond was hun toewijding aan de
natiestaat. Deze houding is kenmerkend voor de
legerofficieren van het nieuwe tijdvak. Militairen
oefenden het geweldsmonopolie uit dat hun
door de centrale overheid was toevertrouwd. Zij
waren niet apolitiek in de zin dat zij geen voorkeuren hadden, maar zij stonden in dienst van
de staatsmacht, ongeacht wie deze uitoefende.
Onder de nieuwe verhoudingen werden zij, met
andere woorden, 'les servitems du pouvoir et
non d'un pouvoir'. 19
Uit het carrièreverloop van de 44 'BataafsFranse' officieren die in juni 1815 de generaalsrang bekleedden, zijn hun politieke opvattingen veel moeilijker af te leiden dan bij de
Prinsgezinden het geval is. Het simpele feit dat
zij- op driena-tussen 1795 en 1814 de opeenvolgende regimes hebben gediend, zegt immers
weinig over de aard van hun overtuiging. 20
Patriots en anti-Orangistisch waren uiteraard de
officieren die na de omwenteling van september
1787 uitweken naar FrankrijkZij namen daar
dienst in het revolutionaire leger, waarmee ze

acht jaar later in hun vaderland terugkeerden. 2 1
Ook anderen werden in 1787 om hun politieke
stellingname ontslagen, maar zij begaven zich
niet in vreemde krijgsdienst. 22 Deze 'zevenen-tachtigers' kregen in 1795 vrijwel allemaal
een aanstelling in het Bataafse leger. Daarnaast
werden ook verscheidene officieren gehandhaafd
die meer sympathie hadden voor het oude dan
voor het nieuwe regime, maar die dit gevoelen
wijselijk voor zich hielden. De meeste 'BataafsFranse' officieren toonden zich echter loyaal
jegens de nieuwe machthebbers en hielden zich
politiek afzijdig. Hun houding is terug te vinden
in een uitspraak van de latere generaal - en
voormalige Zwolse Patriot - Ph.H. Queysen,
die de legerleiding begin 1798 liet weten dat het
zijn vaste stelregel was 'om zuiver passiv te zijn
en mij in mijne hoedanigheid van militair met
geene politique zaaken te bemoeyen, nog ook de
daaden en bedrijven van het gouvernement goed
of af te keuren'.23
Rangen en functies

Het is van belang zich rekenschap te geven van
het feit dat een officier niet alleen lid is van een
beroepsgroep, maar ook deel uit maakt van
een organisatie. Enerzijds is er het officiersvak,
waarbinnen diverse niveaus van bekwaamheid
worden onderscheiden die tot uiting komen
in een hiërarchie van rangen. Anderzijds is
er de militaire organisatie met verschillende
taakniveaus - van relatief eenvoudig tot uiterst
gecompliceerd - die corresponderen met een
hiërarchie van functies. Beide rangorden vallen
met elkaar samen, zodat degenen met de hoogste
rang- de luitenant-generaals en generaal-
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W. Uitterhoeve, Cornelis Kraijenhoff, 1758· 1840. Een loopbaan onder vijf regeervormen (Nijmegen 2009) hoofdstukken IV en V.
Six, Généraux, 166.
De drie uitzonderingen waren: Van der Plaat, die van 1787 tot 1798 in het
Russische leger diende, en de Zuid-Nederlanders Evers en De Ghigny, die van
1792 tot 1814 in het Franse leger dienden.
Het betreft Chassé, Cort Heijligers, Demoulin, Van Diermen en Martuschewitz.
Cort Heij ligers was al in sept ember 1792 naa r zijn vaderla nd teruggekeerd. Van
Diermen diende volgens zijn dienststaat niet eerst in het Staatse leger, voordat
hij in augustus 1792 als sergeant-majoor dienst nam in het Franse leger (NA,
VDSOL, inv.nr. 702, p. 25).
Het betreft: Du Rij en Tindal.
Geciteerd in: 0. van Nimwegen, 'Van oude naar nieuwe armee. De totstandkoming van het Bataafse leger (1751-1799)', in: A.M.J.A. Berkvens e.a. ed., Het Franse

Nederland: de inlijving 1810-1813. De juridische en bestuurlijkegevolgen van de
'Réunion' met Frankrijk (Hilversum 2012) 49-82, aldaar 67.
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1 en 2. De uniformen van de opperofficieren in het Koninklijke Nederlandse Leger in 1815. Links: een luitenant-generaal.
Ingekleurde tekening (detail) door M.H. van Tilburg. Rechts: een generaal-majoor. Ingekleurde tekening door F.J.G. ten Raa
Bron: Collectie Nationaal Militair Museum te Soesterberg

majoors - de belangrijkste functies bekleden. 24
Zowel een professioneel officierskorps als een
militaire organisatie moest in de Noordelijke
Nederlanden vanaf 1814 nagenoeg van de grond
af worden opgebouwd.
De toedeling van officiersrangen en legerfuncties geschiedde door Willem Frederik, de
prins van Oranje, die eind november 1813 uit
ballingschap was teruggekeerd en zich als soe24

S.P. Huntington, The soldierand the state. The theory and politics ofcivil-military
relations (Cambridge, Mass. 1957) 16-17.

verein vorst het bestuur over zijn vaderland had
laten opdragen. Hij nam weliswaar uiteindelijk
de beslissingen, maar deed dat op grond van
beargumenteerde voorstellen van de commissaris-generaal van Oorlog, die tevoren op
diens departement ambtelijk waren voorbereid.
Aangezien in deze functie het bestuur en beheer
van het leger waren gecentraliseerd, was het van
eminent belang wie haar uitoefende.
De eerste die op 13 december 1813 als commissaris-generaal aantrad, B.H. baron Bentinck
van Buckhorst, bleek al snel geen gelukkige keu-
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ze. Deze voormalige kolonel uit het Staatse leger,
die na de Bataafse omwenteling naar het buitenland was uitgeweken, had na terugkeer in 1801
zijn dagen zonder functie of commando op zijn
Overijsselse buiten gesleten. Bij de nadering van
de geallieerden in november 1813 had Bentinck
terstond blijk gegeven van zijn Prinsgezindheid.
Voor het leiden van een ambtelijk departement
bleek dit echter onvoldoende. Met tegenzin,
maar uit loyaliteit jegens de Oranjevorst naar
Den Haag gekomen, bezweek de zestigjarige
kolonel spoedig onder de enorme arbeidslast.
Al na drie maanden vroeg Bentinck ontslag,
een verzoek dat de soeverein vorst, die evenmin
vond dat hij voldeed, graag inwilligde.25
Als nieuwe commissaris-generaal trad op 6
april1814 mr. J.H. Mollerus aan, een niet-militair wiens sympathie voor het Oranjehuis een
indrukwekkende carrière in het landsbestuur
tussen 1802 en 1813 niet in de weg had gestaan.
Hoewel hij bij uitstek geschikt leek voor de
functie, smeekte ook hij weldra bij herhaling om
ontslag, omdat de hoeveelheid werk zijn krachten ver te boven ging. Toen Willem I hieraan
geen gehoor gaf, bleefhet 63 -jarige departementshoofd vanaf juli ziek thuis. 26
De commissaris-generaal van Oorlog werd
bij zijn werkzaamheden terzijde gestaan door
enkele rechtstreeks onder hem geplaatste legerfunctionarissen. Allereerst was daar de kwartiermeester-generaal, in het leven geroepen bij
besluit van 11 maart 1814. Deze gaf geen leiding
aan een generale staf in moderne zin, maar was
met zijn bureau alleen belast met organisatorische en logistieke aangelegenheden. Begin
1814 werden tevens vier inspecteurs-generaal
aangesteld, te weten van de cavalerie (Sjanuari),
artillerie (3 februari), infanterie (11 maart) en
genie (12 maart). 27 Verder waren er nog de territoriale bevelvoerders. Op 17 januari 1814 werd
het bevrijde grondgebied provisorisch verdeeld
in acht- vanaf 10 juli in negen- militaire arrondissementen, waarvan de grenzen grosso modo
samenvielen met die van de oude provincies.28
Deze zogeheten 'sedentaire posten' waren in de
militaire organisatie van groot belang, zodat zij
moesten worden toevertrouwd aan de in rang
hoogste militairen.
Hetzelfde gold voor de commando's te velde
die in de eerste maanden van 1814 te vergeven
waren. De geallieerde legers hadden Napoleons

troepen weliswaar overal in Europa teruggedrongen, maar deze waren nog allerminst
verslagen. Pas eind januari 1814 zouden ze het
Noord-Nederlandse grondgebied verlaten, met
uitzondering van de keizerlijke garnizoenen in
een aantal vestingsteden die weerstand bleven
bieden aan hun belegeraars. Het zou nog tot enkele weken na Napoleons abdicatie op 6 april duren, alvorens ook deze plaatsen door de Fransen
werden ontruimd. Intussen was al bij besluit
van de soeverein vorst van 9 januari 1814 een
begin gemaakt met de vorming van een 'Staande
Armee' en bij besluit van 18 januari met het op
de been brengen van een landmilitie. Hiermee
was haast geboden, want de grote mogendheden
verlangden van de jonge staat een dadelijke bijdrage aan de strijd tegen de Fransen. Door forse
inspanning van het departement van Oorlog kon
twee maanden later in Brabant een bescheiden
'mobile corps d'armée' worden bijeengebracht,
dat zich weldra bij de geallieerde legers in de
Zuidelijke Nederlanden voegde.
De generaals van het eerste uur

Toen de soeverein vorst begin 1814 tot de
eerste generaalsbenoemingen overging, had hij
aanvankelijk niet de vrije hand. Hij voelde zich
schatplichtig aan de voormalige Staatse officieren die in de novemberdagen van 1813 niet
hadden geaarzeld openlijk hun steun aan Oranje
te betuigen en zich metterdaad voor de opstand
tegen de Fransen in te spannen. Opmerkelijk
hierbij is de benoeming van L. graaf van
Limburg Stirum. Deze had zich als lid van het
Haagse 'driemanschap', dat in november 1813 in
afwachting van de prins van Oranje het voorlopig bestuur op zich had genomen, terstond de
leiding in militaire zaken laten toedelen. Maar
omdat hij reeds in 1782, op 24-jarige leeftijd, als
kapitein het Staatse leger had verlaten en dus
al31 jaar geen uniform meer had gedragen, is
onduidelijk waaraan hij deze positie ontleende.
25

Brieven en gedenkschriften van Gijsberr Karel van Hogendorp, H. van Hogendorp ed.

26

Ibidem V, 192; J.H. Mollerus aan de soeverein vorst, 27-9-1814 (NA, AAS, inv.nr.
6091).

27

De vier inspecteurs-generaal waren: Du Rij (cavalerie), Du Pont (artillerie), Dibbetz
(provisioneel infanterie) en Kraijenhoff (genie).

28

De nam en van de acht territoriale bevelvoerders in: G.J.W. Koelemans 8eijnen
ed., Historisch gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813 (5

(7 delen; 's-Gravenhage 1866-1903) V, 191.

delen; Haarlem 1912-1913) I, 218 (noot 1).
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Willem I kon evenwel niet om deze zelfbenoemde militair adviseur heen. Op 17 januari gafhij
hem daarom zowel de generaal-majoorsrang als
de eervolle post van gouverneur van zijn Haagse
residentie.
De zeven andere Prinsgezinde oud-officieren
die de soeverein vorst in de eerste helft van
1814 tot generaal benoemde, waren evenals Van
Limburg Stirum vrijwel allen SS-plussers, maar
hadden in 179S als kolonel ofluitenant-kolonel
ontslaggenomen. 29 De meesten hielpen daarna
mee de Oranjezaak militair te bevorderen in
Osnabrück, Lingen, Noord-Holland of op het
eiland Wight, maar na het mislukken van deze
ondernemingen bleven zij van 1802 tot 1813 buiten dienst. Vier van de zeven nieuwe generaals
plaatste Willem I aan het hoofd van een militair
arrondissement. Dit 'belonende' beleid had overigens wel een keerzijde. 'J'approuve de tout mon
cceur', verzuchtte secretaris van staat A.R. Falck
in maart 1814,
que Ze souverain donne les bons emplois aux
hommes qui se disent exclusivement les amis
de la maison d'Orange, pourvu qu'ils restent
dans l'éloignement dès qu'il s'agira de places
qui demandent du talent et de l'application,
deux choses qu'il est à peu près inutile de chercher parmi eux.30

Zo schoten de nieuwbenoemde territoriaal
bevelvoerder in Groningen O.E.G. graaf van
Limburg Stirum- een broer van de 'drieman' -

29

30
31
32

33

34

De Constant Rebecque de Viiiars (64 jr.) werd bevestigd in zijn luitenant-generaalsrang. De ex-kolonels O.E.G. van Limburg Stirum (62 jr.) en Sweerts de Landas
(55 jr.) en de ex-luitenant-kolonels De Jonge (55 jr.), Van der Maesen (56 jr.), Van
Panhuys (50 jr.) en Du Pont (64 jr.) werden generaal-majoor.
Gedenkschriften van Anton Reinhard Fafck, H.T. Celenbrander ed. ('s-Gravenhage
1913)728
De Bas, Prins Frederik, lil, 342-3 47; Koo lemans Beijnen, Historisch gedenkboek I, 110115,11, 156-157.
Généraf de di vision is het Franse equivalent van luitenant-generaal; généraf de
brigade is het Franse equivalent van generaal -majoor. De genoemde 'BataafsFranse' officieren zijn: D.H. Bruce (59 jr.), Croiset (61 j r.), Kraijenhoff (56 jr.), Van
der Plaat (53 jr.), Queysen (56 jr.), Du Rij (65 jr.), Van Sandick (55 jr.), Voet (56
jr.) en Stedman (36 jr.). Laatstgenoemde was in maart 1814 teruggekeerd uit
Oostenrijkse krijgsgevangenschap (Dron kers, Generaals, 188).
In de recente biografie door Uitterhoeve (Kraijenhoff, 265-266) wordt de feitelijke
desertie van Kraijenhoff vergaand vergoelijkt. De generaal-majoors Van Sandick
-een eausin van de Haagse 'drieman' G.K. van Hogendorp-en Van der Wyck
maakten zich op dezelfde wijze, respectievelijk op 18 november en 31 december
1813, schuldig aan desertie.
Het betreft: (Brits) luitenant-kolonel De Constant Rebecque (41 jr.); (Oostenrijks)
luitenant-kolonel Fagel (43 jr.); (Staats) kapiteinVonder Goltz (44 jr.) en (Bri ts)
kolonel De Perponcher Sedlnitzky (43 jr.).

en zijn collega in Alkmaar C.F. de Jonge juist op
dat moment ernstig tekort bij de supervisie van
de belegering van respectievelijk Delfzijl en Den
Helder. 31 Oranjetrouw stond niet per definitie
gelijk aan militaire bekwaamheid.
Naast deze Prinsgezinden boden ook enkele
'Bataafs-Franse' officieren de soeverein vorst hun
diensten aan. Onder hen bevonden zich, behalve
général de division J.W. Janssens- over wie
aanstonds meer - negen généraux de brigade.32
Van hen zouden er zeven in de eerste helft van
1814 in de rang van generaal-majoor in het
Nederlandse leger worden opgenomen, terwijl er
één tot luitenant-generaal zou worden bevorderd. Deze laatste was C.R.Th. Kraijenhoff, de
Patriot van weleer die de inlijving bij Frankrijk
maar moeilijk kon verkroppen. Om die reden
had hij zich op 19 november 1813 onmiddellijk
aan de zijde van de opstandelingen geschaard en
Napoleon per brieflaten weten ontslag te nemen
uit het Franse leger. Deze stap was op dat moment niet ongevaarlijk, aangezien het eenzijdig
verbreken van de door hem in 1810 afgelegde eed
van trouw aan de keizer gelijkstond aan desertie
en overlopen naar de vijand. 33 Deze veelzijdige
militair ingenieur en bestuurder betekende een
welkome versterking van de Oranjegelederen,
hoewel hij de SS al was gepasseerd en reeds lang
geen kruit meer had geroken. Kraijenhoff is in
dit opzicht representatief voor de zeven andere
'Bataafs-Franse' generaals. Vier van hen hadden
eerder het leger verlaten en twee hadden hun
gehele carrière in bestuursfuncties doorgebracht.
Dat de soeverein vorst bijna al deze opperofficieren aanstelde als territoriaal bevelvoerder of
inspecteur-generaal en hun geen commando te
velde toedeelde, is dan ook niet verwonderlijk.
Tot slot waren er nog de vier officieren die de
ontberingen van de ballingschap met de Oranjes
hadden gedeeld.34 Zij waren allen leeftijdgenoten
van Willem I - geboren in 1772 - en hadden
hem, zijn broer of zijn oudste zoon als adjudant
te velde gediend. Naast traditioneel-aristocratische Fürstentreue was er in hun geval tevens
sprake van een sterke persoonlijke, zelfs vriendschappelijke band. Twee van deze officieren,
kolonel H.G. baron de Perponcher Sedlnitzky
en luitenant-kolonel J.V. baron de Constant
Rebecque, beschikten over groot militair talent
en ruime ervaring. Zij hadden tussen 179S
en 1813 onder vele vreemde vaandels op vele
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3. Een Oranjegezinde generaal: J.V. baron
de Constant Rebecque (1773-1850) in het
uniform van generaal in het Koninklijke
Nederlandse Leger
Bron: J.W. van Sijpesteijn e.a. ed., Biographisch album.

Verzameling van portretten met levensberigten van
verdienstelijke mannen uit de geschiedenis van het Nederfandsche zee- en krijgswezen ('s-Grave nhage ca. 1860)

slagvelden tegen de Fransen gevochten. Gezien
hun staat van dienst voorzag de soeverein vorst
De Perponcher van een commando te velde bij
het 'mobile corps d'armée' en benoemde hij De
Constant Rebecque tot kwartiermeester-generaal. Op 4 januari 1814 stelde de vorst zijn vier
getrouwen tot adjudant aan, maar in de daaropvolgende maanden benoemde hij slechts drie
van hen tot generaal-majoor. Want hoe hoog hij
ook om zijn kundige adviezen bij Willem I stond
aangeschreven, voor De Constant Rebecque zat
er tot aan 30 november 1814 niet meer in dan de
kolonelsrang. Het illustreert de ondergeschikte
positie van de kwartiermeester-generaal en zijn
staf in de toenmalige legerorganisatie.
Noord-Nederlandse generaals uit Franse
dienst

Tot de 'Bataafs-Franse' officieren die in de eerste
helft van 1814 het nieuwe bewind hun diensten aanboden, behoorde ook J.W. Janssens.

Deze 52-jarige luitenant-generaal had toen al
een indrukwekkende carrière achter de rug
als koloniaal gouverneur van Kaap de Goede
Hoop en van Java, commandant te velde en
hoge ambtenaar en minister op het departement
van Oorlog. Een opperofficier met een dergelijke staat van dienst kwam het nieuwe bewind
uitstekend van pas. Op 9 mei 1814- precies een
maand nadat zijn verzoek om ontslag uit Franse
dienst was ingewilligd- werd Janssens opgenomen in het Nederlandse leger. Tegelijk kreeg
hij op het departement van Oorlog de leiding
over de Tweede Afdeling, die was belast met de
directie van het personeel. Hij voldeed zo goed
dat hij, toen commissaris-generaal Mollerus om
gezondheidsreden tijdelijk terugtrad, op 28 juli
tot diens plaatsvervanger werd benoemd. Op 11
december werd hij zijn opvolger.
Het is niet eenvoudig Janssens' politieke opvattingen te peilen. Waarschijnlijk kan men hem
het best karakteriseren als een militair in hart en
nieren, die vol eer besef, maar zonder zijn eigen
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belangen te vergeten, de elkaar sinds 1795 snel
opvolgende regimes diende. Ook tegen dienst in
het Franse leger had hij geen bezwaar. Janssens
was een bewonderaar van Napoleon, aan wie
hij tot aan diens abdicatie trouw bleef. Bij zijn
terugkeer in Nederland zouden veel Orangisten
hem dit blijven nadragen, ook al schaarde hij
zich 'geheel en zonder reserve' aan de zijde van
de soeverein vorst, die hij in zijn brieven bij herhaling 'de beste der meesters' noemt. 3s
Op de dag van Janssens' aanstelling als
commissaris-generaal ad interim werd tevens
besloten tot een nieuwe territoriale indeling
van het grondgebied. Bij besluit van 28 juli 1814
werden de negen militaire arrondissementen
vervangen door negen provinciale commando's,
onder te brengen binnen drie overkoepelende
Generaal-Commando's. Toen drie dagen later
bekend werd wie er op deze twaalf posten waren
benoemd, bleek dat de soeverein vorst gekozen
had voor zekerheid. Negen van hen waren namelijk Prinsgezinden die in 1795 het Staatse leger
hadden verlaten en drie waren 'Bataafs-Franse'
officieren die al eind 1813 voor het nieuwe
bewind hadden gekozen. Om dit resultaat te
bereiken moesten vier Orangisten op de dag
van hun benoeming nog wel worden bevorderd: twee generaal-majoors ontvingen de voor
een Generaal-Commando vereiste luitenantgeneraalsrang, terwijl twee luitenant-kolonels
generaal-majoor werden. 36
Inmiddels hadden na Napoleons abdicatie
op 6 april1814 de meeste Noord-Nederlandse
officieren de Franse dienst verlaten, terwijl na
de vrede van Parijs van 30 mei ook de laatste

35
36

37
38

39

40
41

J.W. Janssens aan de soeverein vorst, 5-12-1814 (klad) (NA, Familiearchief Janssens,
inv.nr. 83).
Op 31 ju li 1814 werden L. van Limburg Stirum en Sweerts de Landas tot luitenantgeneraa l bevorderd en Macleod en S.J. van Limburg Stirum tot generaal-majoor
titulair. De bezetting van de territoriale commando's in: M. Stuart,Jaarboeken van
het Koningrijk der Nederlanden 1814 (Amsterdam 1818) 286-287.
R.D. Tindal aan A.Ch.J.Gh. d'Aubremé, 26-5-1814 (NA, FamiliearchiefDumonceau,
inv.nr. 307- omslag 9).
Het betreft: général de division Tindal (41 jr.) en de généraux de brigade Anthing (48
jr.), Chassé (49 jr.), Storm de Grave (5 1 jr.), Cort He ij ligers (44 jr.) en Martuschewitz
(61 jr.). De twee laatstgenoemden waren uit Russische krijgsgevangensc hap
ontslagen (Dronkers, Generaals, 77 en 146).
Vergelijk W.J. del Campo genaamd Camp, Het leven en de krijgsbedrijven van David
Hendrikus Chassé ('s-Hertogenbosch 1849) 56; vergelijk R.D. Tindal aan A.Ch.J.Gh.
d'Aubremé, 3-9-1814 (NA, Familiearchief Dumonceau, inv.nr. 307- omslag 9).
Het betreft: Chassé, Cort Heijligers, Martuschewitz en Storm de Grave.
L. van Limburg Stirum aan de soeverein vorst, 18-6-1814, in : Gedenkstukken der
algemeenegeschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, H.T. Ce lenbrander ed . (22
delen; 's-Gravenhage 1905-1922) VIl, 603.

krijgsgevangenen naar hun vaderland konden
terugkeren. Commissaris-generaal Janssens
deed vervolgens zijn uiterste best om 'alle goede
officieren[ ... ] die hun métier kennen' en die
'oprecht begeeren hun Vaderland en het huis van
Oranje te dienen, en in derzelver vorderingen gematigd zijn', voor het nieuwe Nederlandse leger
te winnen. 37 Hun in Napoleons Grande Armée
opgedane ervaring en expertise was immers
van onschatbare waarde. Onder Janssens' oude
strijdmakkers die op zijn aansporing in de tweede helft van 1814 hun diensten aanboden, bevonden zich één général de division en vijf généraux
de brigade. Twee van hen waren aan het eind van
de veldtocht van 1812 in Russische krijgsgevangenschap geraakt, terwijl de vier anderen lang
hadden getwijfeld of ze hun militaire carrière
zouden voortzeten in dienst van de Bourbons
of van de Oranjes. 38 Nadat zij- zoals door de
soeverein vorst werd geëist - hun ontslagbewijs
uit het Franse leger hadden gekregen, werden zij
allen in de rang waarin ze daar hadden gediend
opgenomen in de Nederlandse krijgsmacht. 39
Toch kregen er maar twee generaals onmiddellijk een functie. Vier van hen bleven
aanvankelijk op non -actief ter dispositie van
het departement van Oorlog.40 Twijfel over de
politieke betrouwbaarheid van deze opperofficieren lijkt hiervan de oorzaak. Zo deed L. graaf
van Limburg Stirum in juni 1814 een dringend
beroep op de soeverein vorst geen belangrijke
post toe te delen aan général de di vision R.D.
Tin dal, die zich uiteindelijk had laten overhalen
de Franse dienst te verlaten. Zeker, zo oordeelde
hij, het betrof hier een opperofficier
tegen wiens militaire kundigheden ik niets te
zeggen heb, maar wiens politieke gevoelens altoos het tegenovergestelde z ijn geweest van die
van een regtgeaard Nederlander, en die, in de
ongelukkige tijden die wij beleefd hebben, door
daden en gesprekken, die nog zoo vers eh in het
geheugen liggen, getoond heeft een afkeer te
hebben van UKH. en van zijn Vaderland. 41

Overigens werden niet alle 'Bataafs-Franse'
generaals in genade aangenomen. Vier opperofficieren uit de Grande Armée kregen geen
aanstelling in het nieuwe Nederlandse leger.
Was de reden hiervan bij général de brigade J.Th.
Coucourt nog zijn invaliditeit - hij had begin
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mei 1813 in de slag bij Lützen een been verloren - bij de drie anderen lagen hieraan politieke
overwegingen ten grondslag. Zo had général de
division D. van Hogendorp, een mateloos bewonderaar van Napoleon en diens enige Hollandse
adjudant, zich in de ogen van zijn tegenstanders ernstig gecompromitteerd, laatstelijk als
Frans gouverneur van het door de geallieerden
belegerde Hamburg. Willem I 'was zeer tegen
hem ingenomen', aldus G.K. van Hogendorp,
die zodoende voor zijn broer niet meer dan een
bescheiden jaargeld wist te regelen. 42 Général de
brigade A.B.G. baron van Dedem van de Gelder
behoorde eveneens tot de 'Keizersgezinden' en
ook hij moest genoegen nemen met een kleine
toelageY Général de division H.W. Daendels, ten
slotte, kon de soeverein vorst evenmin in zijn
leger opnemen. Op geen van zijn uit Russische
krijgsgevangenschap geschreven brieven kreeg
hij antwoord. Voor de Orangisten was Daendels
de verpersoonlijking van de omwenteling van
1795, terwijl commissaris-generaal Janssens
en hij, sinds hun beider dagen op Java, gezworen vijanden waren. 44 Beide omstandigheden
reduceerden zijn kansen op een aanstelling in
Nederlandse dienst tot nul.
Zuid-Nederlandse generaals uit Franse dienst

Op 1 augustus 1814 aanvaardde Willem I uit
naam van de geallieerde mogendheden als
gouverneur-generaal het gezag over de op
Frankrijk veroverde Belgische departementen.
Voorlopig bleven Noord en Zuid bestuurlijk
van elkaar gescheiden. In militaire aangelegenheden was dit eveneens het geval. Zo werd het
nieuwverworven grondgebied al op 10 augustus
verdeeld in vier - vanaf 4 december in drie militaire arrondissementen. 45 Ook in Brussel
kwam er een commissaris-generaal van Oorlog.
Deze functie liet Willem I vanaf 1 september
waarnemen door Janssens, totdat hij hem- met
het oog op de voorgenomen samenvoeging
van de Noord- en Zuid-Nederlandse troepen
onder één opperdirectie - op 11 december weer
terughaalde naar Den Haag om daar als commissaris-generaal de verenigde departementen
van Oorlog te gaan leiden. De Belgische militaire
aangelegenheden waren sindsdien de verantwoordelijkheid van Tindal, die Janssens hierbij
al in de voorafgaande maanden als inspecteur-

generaal der infanterie terzijde had gestaan. 46
Het onder Noord-Nederlands gezag brengen van het Zuiden maakte de legerorganisatie
nog omvangrijker en ingewikkelder en deed de
behoefte aan betrouwbare en bekwame opperofficieren slechts toenemen. Reeds onmiddellijk
probeerden de soeverein vorst en zijn medewerkers zo veel mogelijk hoge Belgische officieren
ertoe te bewegen dienst te nemen in het nieuwe
koninklijke leger. De positie van deze ZuidNederlandse generaals was niet te vergelijken
met die van hun Noord-Nederlandse lotgenoten.
Terwijllaatstgenoemden terugkeerden naar een
bevrijd vaderland dat al meer dan twee eeuwen
een nationale eenheid vormde met een bijbehorend saamhorigheidsgevoel en dat opnieuw
was verenigd onder een in veler ogen legitieme
dynastie, konden de Belgische opperofficieren
hooguit terugkeren naar hun geboortegrondY
Die stond echter opnieuw onder vreemd gezag.
Niet meer dat van de Oostenrijkers of Fransen,
maar van de Noord-Nederlanders, met wie men
weinig gemeenschappelijk had. Een keuze voor
het leger van de nieuwe Oranjevorst was voor
hen dan ook allerminst vanzelfsprekend.
Alle uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige opperofficieren in het Oostenrijkse leger
-van wie de meesten in 1814 overigens reeds het
einde van hun militaire loopbaan hadden bereikt
-bleven trouw aan de keizer in Wenen. Van de
Belgen die sinds het begin van de jaren negentig
onder de Franse vaandels hadden gestreden en
daar de generaalsrang hadden verworven, waren
er na Napoleons abdicatie nog zes in actieve
dienst. Van hen gaven er vijf de voorkeur aan
hun militaire carrière voort te zetten onder de
Bourbons. 48 Alleen de 41-jarige général de brigade Ch.J. Evers liet al direct in april1814, vanuit
Russische krijgsgevangenschap, weten graag te
worden geplaatst 'sur la liste des généraux qui
serviront dans l'armée beige, car d'une manière
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Brieven Van Hogendorp VI, 415.
Gedenkschriften Falck, 130.
O.JA Col let, L'Îie de Java sousla dom ination française (Brussel 191 0) 390.
De Bas en De t'Serclaes de Wommersom, La campagne de 18151, 139-140 en 148149.
Ibidem I, 142.
H.J. Couvreur, Le dra me beige de Waterloo (Brussel 1959) 47.
Het betreft: général dedivision L.W.A. graaf Ba i liet de Latour (61 jr.) en de généraux
de brigade Ch .E. graaf de Lalaing d'Audenarde (35 jr.), U Lahu re (47 jr.) F.J Lecat
(50 jr.) en J.D. Lion (43 jr.). Le Folklore brabançon. Histoire et Vie populaire nr. 258-259
Uuni 1988).
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ou d'une autre je ne veux servir que mon pays'.49
Na zijn vrijlating en nadat zijn ontslagaanvraag
uit Franse dienst was ingewilligd, ontving Evers
van de soeverein vorst, die maar al te blij was een
Belgische opperofficier te kunnen aanstellen, op
18 september de luitenant-generaalsrang in het
Nederlandse leger. Tevens werd hij benoemd tot
inspecteur-generaal der cavalerie, in het bijzonder voor de Zuid-Nederlandse troepen.
Naast Belgische opperofficieren zoals Evers
die van 1792 tot 1814 ononderbroken onder de
Franse vaandels hadden gediend, waren er ook
Zuid-Nederlanders die in 1795 het revolutionaire
leger hadden verruild voor de nieuwe strijdmacht van de Bataafse Republiek. 50 De bekendste
van deze 'Bataafs-Franse' Belgen is général de
division J.B. Dumonceau, tussen 1795 en 1810 de
belangrijkste legerbevelhebber in de Noordelijke
Nederlanden en ook tijdens de inlijving van dit
land door Napoleon met gewichtige taken belast.
Ondanks zijn voortreffelijke reputatie viel deze
in Brussel geboren opperofficier bij terugkeer uit
Oostenrijkse krijgsgevangenschap geen hartelijk
onthaal te beurt in Nederland. Zijn 'avances
semi-officielles' werden beantwoord met 'une
indifférence peu obligeante'. Met name Janssens
onthield hem zijn steun, mogelijk uit vrees
dat deze voormalige maarschalk van Holland
hem in de schaduw zou stellen. Om 'les risques
d'un dédain humiliant' te vermijden hield
Durnoneeau de eer aan zichzelf en koos hij voor
Frankrijk. 51
Janssens' afhoudende opstelling jegens
Durnoneeau staat in schril contrast tot de wijze
waarop hij een andere 'Bataafs-Franse' Belg, de
42-jarige général de brigade J.B. Van Merlen, bij
Willem I recommandeerde toen deze verzocht in
Nederlandse dienst over te gaan. 52 Uit Janssens'
aanbevelingsbrief en uit andere correspondentie
wordt tegelijk duidelijk dat de soeverein vorst
en zijn commissaris-generaal officieren als
de Antwerpenaar Van Merlen, ondanks hun

49
50
51
52
53

Ch.J. Evers aan baron Von Vincent, 21 -4-1814 (geciteerd in: Couvreur, Oramebelge,
46)
Het betreft: de généraux de brigade De Collaert (53 j r.) en Van Merlen (42 jr.) en de
kolonel s D'Aubremé (41 jr.); D'Hauw (43 jr.) en Van Geen (41 jr.).
Mémoires du généra/ comte François Oumonceau, J. Puraye ed. (3 delen; Brussel
1958-1963) 111, 107 en 237.
J.W. Janssens aan de soeverein vorst, 31-7-1814 (NA, AAS, inv.nr. 6091).
Vergelijk de correspondentie gericht aan de latere generaal-majoor A.Ch.J.Gh.
d'Aubremé (NA, Familiearchief Dumonceau, inv.nr. 307- omslag 9); Mémoires
Dumonceau lil, 237.

4. Een Zuid-Nederlandse generaal: Ch.J. Evers (1773-1818) in het uniform
van kolonel van het regimentjagers te paard van het Hannoveraanse
Legioen in Franse dienst (1804-1812). Schilderij door J. de Landsheer.
Collectie Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis te
Brussel
Bron: HJ. Couvreur, Le drame beige de Waterloo (Brussel 19S9) afb. xv

bijna twintigjarige verblijf en legerdienst in
het Noorden, nog steeds als Belgen beschouwden. En wellicht is het even opmerkelijk dat
zij ook zichzelf zo zagen. 53 Toen de toestroom
van 'echte' Belgische officieren zoals Evers erg
tegenviel, werd deze zienswijze maar al te graag
omarmd om op die manier toch op de nodige
Zuid-Nederlanders in de hoogste legerrangen te
kunnen attenderen.
Oorlogsdreiging

Op 10 maart 1815 bereikte het onwaarschijnlijke
bericht Den Haag dat Napoleon Elba had verlaten en optrok naar Parijs. Gezien de ernst van de
situatie wilde Willem I niet langer wachten op
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de ratificatie van de akkoorden van het Wener
Congres betreffende de vereniging van Noord en
Zuid. Eigenmachtig liet hij zich op 16 maart tot
koning der Nederlanden proclameren. Ook met
de militaire voorbereidingen ging het toen snel.
Na afkondiging van de mobilisatie werd op 26
maart de samenstelling van het Nederlandse leger te velde bekend gemaakt. Dit zou samen met
een ijlings overgebrachte Britse troepenmacht
posities betrekken aan de Franse noordgrens.
Het opperbevel kwam in handen van de hertog
van Wellington.
Voor Janssens en zijn departement braken
drukke maanden aan. Op verzoek van Willem
I stelde hij op 16 april een nota op waarin hij de
koning op gedetailleerde wijze voorrekende hoe
groot onder de gegeven omstandigheden het
organiek benodigde aantal opperofficieren was. 54
Met oorlog op komst waren volgens hem een 25tal functies dermate belangrijk dat zij moesten
worden toevertrouwd aan luitenant-generaals.
Behalve aan zichzelf als commissaris-generaal
in Den Haag en zijn adjunct Tindal in Brussel
dacht Janssens daarbij aan de inspecteursgeneraal van de vier wapens. Wat de onder
hem ressorterende territoriale bevelvoerders
betreft, moesten in ieder geval de drie GeneraalCommando's in het Noorden en de drie nieuw
gecreëerde militaire arrondissementen in het
Zuiden onder leiding staan van luitenant-generaals. Verder leek het hem van belang ook de
militair gouverneurschappen van enkele strategisch belangrijke vestingsteden der eerste klasse
die geen standplaats waren van een territoriaal
bevelvoerder- zoals 's-Hertogenbosch, Ieper
en Oostende - bij voorkeur toe te vertrouwen
aan de in rang hoogste opperofficieren. Dat alle
divisiecommandanten van het leger te velde drie
sterren moesten dragen, sprak vanzelf.
Voor generaal-majoors kwam Janssens in zijn
nota uit op een kleine dertig functies . Aan hen
dienden de posten van provinciaal commandant
in het Noorden en departementaal commandant
in het Zuiden - zeventien in getal - te worden
toevertrouwd, alsmede het bevel over een aantal
vestingsteden der tweede klasse, zoals Venlo en
Grave. Ook voor andere sedentaire posten leek
de rang van generaal-majoor gepast. Janssens
dacht hierbij aan de directeur van de Artillerieen Genieschool in Delft en aan de drie militaire
leden van het Hoog Militair Gerechtshof in

Utrecht. Wat het leger te velde betreft, zouden
behalve alle brigadecommandanten ook de
kwartiermeester-generaal, de adjudant-generaal
en de bevelhebbers van de artillerie en genie de
rang van generaal-majoor moeten hebben.55
Willem I vroeg zijn commissaris-generaal
vervolgens officieren voor te dragen die geschikt
waren om als generaal de genoemde posten te
bezetten. Op 19 aprillegde Janssens de koning
een beargumenteerde naamlijst voor.56 Kennelijk
liet deze zich door zijn commissaris-generaal
overtuigen, want vrijwel alle voorgedragenen
behoorden twee dagen later tot de 46 collectief
bevorderde hoofd- en opperofficieren. Tien
generaal-majoors kregen op 21 april de rang
van luitenant-generaal en 24 kolonels werden
generaal-majoor, terwijl er bovendien twee luitenant-generaals titulair en tien generaal-majoors
titulair werden benoemd. 57
Gereed voor de strijd

Janssens en zijn medewerkers hadden zich met
veel diplomatie en realiteitszin van hun moeilijke taak gekweten. De voordracht van 19 april
was op het departement met zorg voorbereid,
na verificatie van de ingeleverde diensstaten en
na - waar mogelijk - het oordeel van voormalige
superieuren van de genomineerden te hebben
ingewonnen. Natuurlijk speelde de gevechtservaring van de kandidaten een rol van betekenis.
'Heeft veele jaren bij de artillerie gediend, onderscheidene veldtagten bijgewoond, en koomt mij
geschikt voor het oppergezag in eene vesting te
voeren', luidde Janssens' oordeel over generaalmajoor G.A. Martuschewitz. Bij de naam van
kolonel A.D. Trip van Zoudtlandt noteerde hij:
' heeft met veel reputatie een regiment carabiniers gecommandeerd en is, mijns erachtens, aan
het hoofd van eene brigade van dat wapen bij de
active Armée op zijne plaats'. Verder werden ook
leeftijd en lichamelijke conditie in de afweging betrokken. Zo leek Janssens de 64-jarige
generaal-majoor G.H. graafvon Heldring, 'hoewel in jaren gevorderd, nog voor veele diensten
54
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"Nota tot opheldering van het voorstel tot benoeming van generaals', bijlage bij:
J.W. Janssen5 aan Willem I, 16-4-1815 (NA, AAS, inv.nr. 6619).
Ibidem .
J.W. Janssen5 aan Willem I, 19-4-1815, bij lage bij KB 21-4-1815, nr. 34 (NA, AAS, inv.
nr. 99).
KB 21-4-1815, nr. 20 en KB 21-4-1815, nr. 34 (NA, AAS, inv.nr. 99).
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bekwaam, onder anderen[ ... ] omeene belangrijke vesting te commanderen'. Maar ten aanzien
van de 52 jaar oude generaal-majoor A.W. Storm
de Grave was hij onverbiddelijk: 'deze heeft in
Spanje beleid, groote dapperheid en standvastigheid aan den dag gelegd, maar zijn physiek heeft
geleden en hem daardoor minder tot den activen
dienst achtende, stel ik hem niet tot bevordering
voor'. 58
Opvallend voor een 'Bataafs-Franse' generaal als Janssens is zijn van begrip getuigende
houding jegens de Orangistische officieren. Hij
gaf er zich rekenschap van dat hun carrière door
hun vertrek uit het leger in 1795 noodzakelijkerwijs was gefnuikt. Met betrekking tot kolonel
A. van Hoey Schilthouwer van Ostée liet hij de
koning daarom weten dat deze zeer ongelukkig zal zijn 'wanneer hij niet onder de promotie
begrepen wordt', want 'hij ook heeft uit aankleve
aan het Huis van Uwe Majesteit zijn bevordering
gestremd gezien, en de gevoeligheid van de officieren welke in dat geval zijn, kan men bezetfen
en billijken'. Dit inlevingsvermogen ligt eveneens ten grondslag aan Janssens' voorstel om De
Perponcher te bevorderen tot luitenant-generaal:
'[hij] verdiend die onderscheiding, omdat hij niet
in den loopbaan geweest is, als de meeste der anderen, waar zeer rapide bevorderingen gemaakt
wierden'. 59 Over de politieke gezindheid van de
genomineerde 'Bataafs-Franse' officieren - dat
wil zeggen over hun betrouwbaarheid - doet de
commissaris-generaal in zijn voordracht van 19
april geen uitspraak. Dit ligt ook niet voor de
hand, omdat hij wegens zijn antecedenten zelf
voor menige ci-devant verdacht was. Zo ontving
de hertog van Wellington begin april1815 een
anoniem memorandum over de toestand van het
Nederlandse leger, met daarin de waarschuwing
dat
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si mal entouré. Tous les chefs des différens bureaux sant connus pour être des gens attachés
au système révolutionnaire de la France. 60

Ie ministère de la Guerre, à la tête duquel se
trouve Ie général fanssens, est mal composé. La
conduite passée de ce général ne saurait inspirerune grande confiance, surtout puisqu'il est

Bij Wellington zal deze aantijging zijn vooroordeel slechts hebben versterkt, maar voor Willem
I telden alleen de daden van de nieuwe officieren
die hij zijn vertrouwen had geschonken. Hij
toonde zich een vorst 'die talenten hoog schatte
en knap bediend wilde zijn'. 61 Talenten waren er
zeker onder degenen die in april1815 promotie
kregen, al werden deze wel in overgrote meerderheid gezocht in de 'Bataafs-Franse' gelederen. Elf
van de twaalf nieuwe luitenant-generaals en 24
van de 34 nieuwe generaal-majoors behoorden
tot deze categorie.
Vandeelfin april1815 bevorderde
Orangistische opperofficieren hadden er maar
twee enigszins recente gevechtservaring, en
alleen zij kregen dan ook een commando te
velde: luitenant-generaal De Perponcher werd
divisiebevelhebber en de nieuwbenoemde
generaal-majoor W.F. graaf van Bylandt kreeg de
leiding over een infanteriebrigade. De overigen
werden in meerderheid territoriale bevelvoerders
of ontvingen andere sedentaire posten. Deze
Oranjegezinde generaals waren op het moment
van hun rangsverhoging bovendien opvallend
ouder dan hun 'Frans-Bataafse' collega's. Zo
hadden van de 34 tot generaal-majoor bevorderde kolonels de tien Orangisten een gemiddelde
leeftijd van ruim 57 jaar, terwijl hun 24 politieke
tegenvoeters gemiddeld nog geen 44 jaar oud
waren.
Gezien hun in de Grande Armée opgedane
kennis en ervaring werd aan vier van de elf in
april1815 bevorderde 'Bataafs-Franse' luitenantgeneraals en aan negen van de 24 toen aangestelde generaal-majoors een commando bij
de troepen te velde gegeven. Voor de overigen
waren er de functies van territoriaal bevelvoerder, inspecteur-generaal en gouverneur of commandant van een vestingstad. Met reden kon
Janssens eind mei 1815 noteren:

J.W. Janssens aan Willem I, 19-4-1815, bijlage bij KB 21-4-1815, nr. 34 (NA, AAS, inv.
nr. 99).
Ibidem.
'Memorandum relative to the Dutch army', 2-4-1815, in: Supplementarydespatches
and memoranda of field marshal Arthur, first duke of Wellington, A.R. Wellesley ed .
(15 delen; Londen 1863) X, 15.
Brieven Van Hogendorp V, 44.
J.W. Janssens aan prins Frederik, 24-5-1815 (KHA, Archief Prins Frederik, inv.nr. 408).

Waar was immer een Souverein welke liberaalder omtrent Hoogst Derzelver Armee heeft gedacht als onze Koning? Heeft Zijne Majesteit
niet ons allen die in de Fransche Armee gediend
hebben, opgenomen als hadden wij onophoudelijk in Hoogst Derzelver belangen gediend?62
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Noord-Nederlandse hoge militairen die een jaar
eerder nog onder Napoleon dienden, het grootst
mogelijke wantrouwen koesterden zij jegens de
Zuid-Nederlanders die meer dan twintig jaar
onder de Tricolore hadden gestreden. 64 Zoals
vermeld was uit deze categorie alleen luitenantgeneraal Evers in september 1814 in Nederlandse
dienst getreden, wat voor Wellingtons anonieme
informant overigens voldoende reden was om op
te merken:
Quel fond faire sur Ze général Evers, aussi sur
tout Ze corps d'officiers, qui sant de système
françai s par goût et par habitude? Je crois qu'il
y a des exceptions à faire, ma is bien peu. En général on ne doit campter sur aucune ressource
dans la Belgique. 65

5. Een 'Bataafs-Franse' generaal: J.W. Janssens (1762-1838) in het uniform

van luitenant in het Koninklijke Nederlandse Leger. Olieverf op doek door
J.W. Pieneman uit circa 1820. Collectie Rijksmuseum te Amsterdam
Bron: J.A. va n Zelm va n Eldik, Moed en deugd. Ridderorden in Nederland (Zutphen 2003 ) I, 210

De houding van koning Willem I jegens de
'Bataafs-Franse' officieren in zijn nieuwe leger
verschilde in het voorjaar van 1815 wezenlijk van
die van de meeste Oranjeaanhangers en zeker
ook van die van zijn Britse bondgenoten. Zo
maakten Lord Bathurst, de Britse minister van
Oorlog, en Wellington, de geallieerde opperbevelhebber, zich grote zorgen over de betrouwbaarheid van de militaire commandanten van
de vestingsteden aan de Belgische kust, die voor
de aan- en afvoer van troepen en materieel van
levensbelang waren. Ook hiervoor toonde de
koning begrip. 'Dans Ie choix des commandans
j'ai observé ce que vous m'avez témoigné désirer',
liet hij Wellington weten, namelijk 'que ceux
destinés pour Anvers, Ostende et Nieuport n'ont
pas été au service de France'. 63
Bestonden er bij de Oranjegezinden en geallieerden twijfels over de betrouwbaarheid van de

Het minimale aanbod en het wantrouwen ten
aanzien van hun loyaliteit leidde ertoe dat bij
de massale bevordering van 21 april slechts
één 'Franse' Belg, de onverschrokken en ambitieuze cavaleriekolonel Ch.É. de Ghigny, een
opperofficiersrang kreeg. Zoals de meesten van
zijn Belgische collega's besloot deze 44-jarige
Brusselaar na Napoleons abdicatie zijn carrière
voort te zetten in het leger van de Bourbons.
Toen echter duidelijk werd dat voor hem als 'buitenlander' in Frankrijk de mogelijkheden voor
bevordering vrijwel nihil waren, besloot hij in
januari 1815 zijn kansen alsnog in Nederlandse
dienst te beproeven. En met succes, want na op
25 maart als kolonel te zijn opgenomen in het
leger van Willem I, werd De Ghigny al na vier
weken tot generaal-majoor bevorderd. 66 Aan het
hoofd van een Nederlandse brigade lichte cavalerie stond hij op 18 juni 1815 op het slagveld
van Waterloo tegenover zijn voormalige Franse
strijdmakkers.
De Ghigny was niet de enige in deze
ongemakkelijke positie. Van de negentien
Nederlandse generaals die deelnamen aan de
veldtocht van 1815 tegen Napoleon, hadden er
veertien een jaar eerder in het keizerlijke leger
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Koning Willem I aan de hertog van Wellington, 24-4-1815, in: Supplementary
despatches Wellington X, 155.
Co uvreur, Dra me beige, 66; De Bas en De t'Serclaes de Wommersom, Campagne
de 1815 I, 213.
'Memorandum', in: Supplementarydespatches Wellington X, 17.
A. Bi kar, 'Les Belges à Waterloo', Revue internationale d'Histoire militaire 24 (1965)
365-392, aldaar 380, noot 14.
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gediend. Onder hen bevonden zich, naast De
Ghigny, nog vier andere Belgen - zij het met
een 'Bataafs-Frans' verleden - als divisie- of
brigadecommandant. 67 Bij de Orangisten waren
deze functies slechts voorbehouden aan De
Perponcher en Van Bylandt, de enige twee opperofficieren met gevechtservaring. Uiteraard
maakte De Constant Rebecque de slag bij
Waterloo mee als kwartiermeester-generaal,
terwijl W.F. graaf van Reede en jonkheer W.B.
van Panhuys, twee andere Oranjegetrouwen, de
koning der Nederlanden vertegenwoordigden
bij respectievelijk het Britse en het Pruisische
hoofdkwartier.
Conclusie

In de generaalsbenoemingen voor het nieuwe
Nederlandse leger laten zich, vanaf de oprichting in januari 1814 tot aan de vuurproef van
Waterloo in juni 1815, drie fasen onderscheiden. Het specifieke karakter van elk van deze
fasen wordt in hoge mate bepaald door de zich
in deze achttien maanden zowel in binnen- als
buitenland snel wijzigende militaire en politieke
omstandigheden. Onder invloed hiervan veranderden niet alleen het aanbod en de behoefte aan
opperofficieren, maar ook de aan hen gestelde
eisen: bij hun benoeming ging bekwaamheid
steeds zwaarder wegen dan betrouwbaarheid.
Elk van de drie onderscheiden fasen correspondeert zodoende met een, juist in dit opzicht,
eigen categorie generaals.
Tijdens de eerste fase, van begin januari tot
eind juli 1814, kon de soeverein vorst niet kieskeurig zijn. Het overgrote deel van de NoordNederlandse generaals bevond zich toen buiten
de grenzen, waar zij als Napoleons legercommandanten moesten proberen de opmars van de
geallieerden te stuiten. Willem I kon daarom bij
het begin van zijn bewind slechts gebruik maken
van Oranjegezinde oud-officieren, die merendeels twintig jaar lang geen uniform hadden
gedragen, alsmede van 'Bataafs-Franse' opperofficieren die weliswaar direct bij het begin van

67

Het bet reft: de lu itenan t-generaals Ant hing, Chassé, De Col lae rt (Belg) en
Stedman, en de generaal-majoo rs D'Aubremé (Belg), Busma nn, De Eerens,
De Ghig ny (Be lg), Gun kei, D'Ha uw (Be lg), De Koe k, Van Merl en (Belg), Trip van
Zoudtlandt en Va n der Wyck.

opstand tegen Napoleon de zijde van de prins
hadden gekozen, maar al gepensioneerd waren of
hoofdzakelijk administratieve functies bekleedden. Met andere woorden: over de betrouwbaarheid van de door hem in de eerste onzekere
zeven maanden van 1814 benoemde generaals
hoefde de soeverein vorst zich weinig zorgen
te maken, maar over hun bekwaamheid des te
meer, zoals al onmiddellijk bleek bij de eerste
militaire confrontaties met de zich terugtrekkende Fransen.
Gedurende de tweede fase, van eind juli 1814
tot maart 1815, kreeg de legerorganisatie een
vaste vorm. Dit gebeurde eerst in de Noordelijke
Nederlanden en, nadat de soeverein vorst het
Belgische gouvernement-generaal op zich
had genomen, vervolgens ook in het Zuiden.
Door binnen de nieuwe militaire organisatie
de functies van territoriaal bevelvoerder en
vestingcommandant opnieuw toe te delen aan
vertegenwoordigers van de eerdergenoemde
Oranjegezinde en 'Bataafs-Franse' opperofficieren bleefWillem I kiezen voor betrouwbaarheid.
De ervaren en bekwame Noord-Nederlandse
generaals die in de maanden na de val van
Napoleon uit Franse dienst of geallieerde krijgsgevangenschap naar hun vaderland terugkeerden, nam hij - op enkele uitzonderingen na
- weliswaar als opperofficieren op in zijn leger,
maar vooreerst durfde hij hun geen vitale posten
toe te vertrouwen. Met de generaals van ZuidNederlandse origine deed zich dit probleem
niet voor, om de simpele reden dat zij er - op
één na - voor kozen hun militaire carrière in
Oostenrijkse of Franse dienst voort te zetten.
Alles veranderde tijdens de derde fase, vanaf
Napoleons terugkeer in Parijs in maart 1815 tot
aan diens nederlaag bij Waterloo drie maanden later. Deze acute militaire dreiging dwong
Willem I over zijn eigen schaduw heen te stappen. Nu er in rap tempo zeer veel opperofficieren
moesten worden benoemd, aarzelde hij niet
om daarbij - op aanbeveling van commissaris->
generaal Janssens - de voorkeur te geven aan
in Franse dienst verworven kennis en ervaring,
overigens zonder voorbij te gaan aan in het
verleden betoonde Oranjetrouw. Om dezelfde
reden werden voor de komende veldtocht de
belangrijkste troepenfuncties in handen gelegd
van de bekwaamste opperofficieren, terwijl bij de
verdeling van de sedentaire posten doorgaans de
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betrouwbaarheid van de betrokken generaals de
doorslag gaf.
De koning liep met deze welbewuste keuze
een risico, een risico dat bovendien vele malen groter was dan in het geval van de hoge
bureaucraten die hij tezelfdertijd uit de napoleontische inboedel overnam. Wie kon hem
immers garanderen dat de vijanden van gisteren
aan wie hij nu zo onbevangen zijn vertrouwen
schonk, niet opnieuw de vijanden van morgen
zouden zijn en zich met de hun toevertrouwde
geweldsmiddelen tegen zijn prille bewind
zouden keren? Uiteindelijk heeft niemand van
de 69 Nederlandse generaals die in juni 1815 in
actieve dienst waren dit vertrouwen beschaamd:
tijdens de Honderd Dagen is geen van hen naar
de Franse keizer overgelopen. Voor Willem I
zat er trouwens niets anders op dan dit risico te
nemen. Wilde het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig de wens van de grote mogendheden
een geducht anti-Frans bastion zijn, dan diende
de nieuwgevormde staat te beschikken over een
modern, professioneelleger onder leiding van
de bekwaamste opperofficieren die voorhanden
waren. Toen het vervullen van deze taak door
Napoleons opmars naar het noorden in het
voorjaar van 1815 onmiddellijk actueel en urgent
werd, was duidelijk dat ideologische overwegingen de selectie van competente legercommandanten niet langer in de weg mochten staan.
Dr. A.J.C.M. Gabriëls is als senior onderzoeker verbonden aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag. Eerder publiceerde hij over het
leger in het napoleontische tijdvak: 'Un militaire sur Ie
tróne? Le roi Louis et les farces armées', in: A. Jourdan
ed., Louis Bonaparte, roi de Hollande (1806-1810) (Parijs
2010) 145-156.
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Bijlage: opperofficieren in actieve dienst in juni 1815
De selectie is gebaseerd op de ranglijst van opperofficieren (181 5) (NA. AAS, inv.nr. 6616). De informatie uit deze bron is
aangevuld met gegevens uit de dienststaten van de vermelde generaals in NA, VDSOL, inv.nr. 702 en NA. VDSOL, inv.nrs.
204 t/m 217. Aanvullende biografische gegevens werden ontleend aan: J.M.G.A. Dronkers, Oe generaals van het Koninkrijk
Holland, 7806-1810 (Z.pl. 1968); Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (10 delen; Leiden 1911 -1937); D. en B. Quentin,
Oictionnaire des colonels de Napoléon (Parijs 1996); G. Six, Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la
Révolution et de /'Empire (1792-7814) (2 delen; Parijs 1934)

I

Naam

Leefjaren

Rang op 1 januari 181 3

Wapen

Limburg Stirum, L. graafvan

(1758-184Ö)

Infanterie

ex-Kapt. in Staatse dienst

Kraijenhoff, C.R.Th.

(1758-1840)

Genie

GB in Franse dienst

(1771-1856)

Infanterie

ex-Ltkol. in Oostenrijkse dienst

Sweerts de Landas, J.D. baron

(1759-1829)

Infanterie

ex-Kol. in Staatse dienst

Plaat, A.H.J. van der

(1761-1819)

Genie

ex-GM in Russische dienst

(1755-1828)

Infanterie

GB in Franse dienst

(1749-1819)

Cavalerie

ex-GM in Bataafse dienst

Sandick, O.Z. van

(1759-1822)

Infanterie

GB in Franse dienst

Jonge, C.F. de

(1759-1837)

Cavalerie

ex-Majoor in Britse dienst

Limburg Stirum, O.E.G. graafvan

(1752-1826)

Infanterie

ex-Kol. in Staatse dienst

Pont, W. du

(1751-1829)

Artillerie

ex-Kol. In Nassause dienst

(1758-1816)

Infanterie

Kol. in Franse(?) dienst

(1758-1832)

Artillerie

ex-GB in Franse dienst

Perponcher Sedlnitzky, H.G. baron de

(1771-1856)

Infanterie

Kol. in Britse dienst

Stedman, J.A.

(1778-1833)

Cavalerie

GB in Franse dienst

Constant Rebecque de Villars, G.A. baron de

(1750-1838)

Infanterie

ex-LG in Britse dienst

Janssens, J.W.

(1762-1838)

Infanterie

GD in Franse dienst

Panhuys, jonkheer W.B. van

(1764-1816)

Infanterie

ex-Ltkol. in Staatse dienst

(1753-1838)

Genie

GB in Franse dienst

(1770-1849)

Infanterie

ex-Ka

(1758-1823)

Infanterie

ex-Ltkol. in Britse dienst
GD in Franse dienst

in Staatse dienst

(1773-1834)

Infanterie

(1755-1837)

Infanterie

ex-Ltkol. in Britse dienst

(1754-1824)

Infanterie

ex-Kol. in Staatse dienst

(1766-1823)

Infanterie

GB in Franse dienst

(1772-1815)

Cavalerie

GB in Franse dienst

(1773-1818)

Cavalerie

GB in Franse dienst

(1765-1849)

Infanterie

GB in Franse dienst

(1753-1819)

Artillerie

GB in Franse die?st

Storm de Grave, A.W.

(1763-1817)

Infanterie

GB in Franse dienst

Duyn, W. H. baron van der

(1755-1832)

Infanterie

ex-GM in Staatse dienst

Constant Recbeque, J.V. baron de

(1773-1850)

Infanterie

Ltkol. in Britse dienst

Cort Heyligers, G.M.

(1770-1849)

Infanterie

GB in Franse dienst
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17-11-1813

31-07-1814

Commandant Generaal-Commando in Amsterdam

23-11-1813

12-03-1814

Inspecteur-generaal der Fortificatiën

30-11-1813

31-07-1814

Buitengewoon gezant in Parijs

01 -12-1813

31 -07-1814

Commandant Generaal-Commando in Deventer

15-12-1813

21-04-1815

Commandant Zuid-Nederlands Militair Arrondissement & gouverneur van
Antwerpen

05-01-1814

21-04-1815 Titulair

Provinciaal commandant van Zeeland

05-01-1814

21-04-1815

Inspecteur-generaal der Cavalerie (in Noord-Nederland)

05-01-1814

21-04-1815 Titulair

Provinciaal commandant van Utrecht

05-01-1814 Titulair

Lid Hoog Militair Gerechtshof

05-01 - 1814 Titulair
17-01-1814

Provinciaal commandant van Groningen
23-03-1814

Inspecteur-generaal der Artillerie

11-03-1814 Titulair

Lid Hoog Militair Gerechtshof

12-03-1814

Directeur van de Artillerie- en Genieschool in Delft

17-03-1814

21 -04-1815

Commandant infanteriedivisie bij het Leger te velde

17-03-1814

21-04-1815

Commandant infanteriedivisie bij het Leger te velde

>>>>>>>>>>>

23-03-1814

Commandant Generaal -Commando in Maastricht & gouverneur van Maastricht

>>>>>>>>>>>

09-05-1814

Voormalig commissaris-generaal van Oorlog

11-05-1814 Titulair

Commissaris bij het Pruisische hoofdkwartier

26-06-1814

Directeur der Directie Fortificatiën in Maastricht

28-06-1814

Commissaris-generaal van Oorlog

28-07-1814 Titulair

>>>>>>>>>>>

Commandant van Maastricht
31-07-1814

31 -07-1814 Titulair

Provinciaal commandant van Overijssel

31-07-1814 Titulair
27-08-1814

Eerste Inspecteur-generaal der Infanterie
Provinciaal commandant van Gelderland

21-04-1815

01-09-1814

Commandant infanteriebrigade bij het Leger te velde
Commandant cavaleriebrigade bij het Leger te velde

>>>>>>>>>>>

18-09-1814

Inspecteur-generaal der Cavalerie (in Zuid-Nederland)

22-10-1814

21-04-1815

Commandant infanteriedivisie bij het Leger te velde

22-10-1814

21-04-1815

22-10-1814

>>>>>>>>>>>

27-10-1814

Provinciaal commandant van (Noord-)Brabant & gouverneur van
's-Hertogenbosch

21-04-1815

Ter dispositie van het Departement van Oorlog

30-11-1814
18-01-1815

Commandant Zuid-Nederlands Militair Arrondis~ement & gouverneur van Gent
Ter dispositie van het Departement van Oorlog

Kwartiermeester-generaal bij het Leger te velde
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I

Naam

Leefjaren

Wapen

Rang op 1 januari 1813

(1761-1816)

Cavalerie

(1751-1835)

Infanterie

GD in Westfaalse dienst

( 1773-1835)

Infanterie

Kol. in Franse dienst

(1776-1856)

Infanterie

Kol. in Franse dienst

GB in Franse dienst

(1772-1842)

Artillerie

Kol. in Franse dienst

(1775-1844)

Infanterie

Kol. in Franse dienst

Busmann, G.M.

(1772-1823)

Infanterie

Kol. in Franse dienst

Bylandt, W.F. graaf van

(1771-1855)

Infanterie

ex-Ltkol. In Britse dienst

Capellen, F.B.A.Ph. baron van der

Hoey Schilthouwer van Ostée, A. van

(1781-1854)

Infanterie

Kol. in Franse dienst

(1767-1827)

Infanterie

Kol. in Franse dienst

(1782-1839)

Infanterie

Kol. in Franse dienst

(1767-1826)

Infanterie

Kol. in Franse dienst

(1781-1840)

Infanterie

Kol. in Franse dienst

( 1773-1846)

Infanterie

Kol. in Franse dienst

(1771-1844)

Cavalerie

Kol. in Franse dienst

(1775-1859)

Artillerie

Kol. in Franse dienst

(1756-1839)

Artillerie

ex-Kapt. in Britse dienst

(1774-1848)

Artillerie

Kol. in Franse dienst

(1779-1845)

Infanterie

Kol. in Franse dienst

(1768-1845)

Infanterie

Kol. in Franse dienst

(1770-1838)

Infanterie

ex- Brig. in Staatse dienst

Trip van Zoudtlandt, A.D.

(1776-1835)

Cavalerie

Kol. in Franse dienst

Vermaesen, D.L.

(1776-1855)

Infanterie

Kol. in Franse dienst

(1762-1852)

Infanterie

ex-Maj. in Britse dienst

(1769-1847)

Genie

Maj. in Franse dienst

Reede, W.F. graafvan

Akersloot van Houten, L.

(1770-1826)

Infanterie

Kol. in Franse dienst

Ampt, C.G.

(1746-1824)

Infanterie

ex-Kol. in Franse dienst

(1752-1829)

Cavalerie

ex-Kol. in Britse dienst

Brienen, G.C.R.R. van

(1771-1821)

Cav. I Inf.

Kol. in Franse dienst

(1756-1838)

Infanterie

ex-Ltkol. in Britse dienst

(1749-1815)

Infanterie

ex-Kol. in Staatse dienst

(1755-1838)

Infanterie

ex-Kol. in Staatse dienst

(1755-1822)

Infanterie

Kol. in Franse dienst

(1756-1828)

Infanterie

ex-Ltkol. in Staatse dienst

Infanterie

ex-Kol. in Staatse dienst

Algemeen :

Ad kolom 'Naam':

De gegevens van de 'Bataafs-Franse' generaals zijn lichtgrijs

Alleen de adellijke titels en adelspredicaten van vóór 1795

gemarkeerd. De gegevens van de opperofficieren van Bel-

zijn vermeld.

gische origine zijn donkergrijs gemarkeerd. De Oranjegezinde generaals zijn niet gemarkeerd.
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Generaal-majoor in
Nederlandse dienst

Luitenant-generaal
in Nederlandse
dienst

26-03-1815

21-04-1815

>>>>>>>>>>>

21-04-1815

Functie op 1 juni 1815
Commandant der Cavalerie bij het Leger te velde
Gouverneur van leper

21-04-1815

Commandant Infanteriebrigade bij het Leger te velde

21-04-1815

Commandant Zuid-Nederlands Militair Arrondissement &
commandant van Mons

21-04-1815

Directeur der Artillerie-directie in Breda

21-04-1815

Chef Afdeling Personeel departement van Oorlog in Den Haag

21-04-1815

Commandant infanterieregiment bij het Leger te velde

21-04-1815

Commandant infanteriebrigade bij het Leger te velde

21-04-1815

Commissaris bij het Oostenrijkse hoofdkwartier

21-04-1815

Commandant van Brugge

21-04-1815

Inspecteur-generaal der Infanterie

21-04-1815

Commandant van Doornik

21-04-1815

Commandant infanteriebrigade bij het Leger te velde

21-()4-1815

Commandant van Leuven

21-04-1815

Commandant cavaleriebrigade bij het Leger te velde

21-04-1815

Chef Directie artillerie der Staande Armee op het Bureau der Inspecteur-generaal
der Artillerie & commandant der Artillerie bij het Leger te velde

21-04-1815

Commandant lnfanterlebrl ade bij het Leger te velde

21-04-1815

Chef Directie artillerie der Nationale Militie op het Bureau der Inspecteur-generaal
der Artillerie

21-04-1815

Directeur der Artillerie-directie in Den Haag

21-04-1815

Chef-staf infanteriebrigade bij het Leger te velde

21-04-1815

Commandant van Breda

21-04-1815

Commissaris bij het Britse hoofdkwartier

21-04-1815

Commandant cavaleriebrigade bij het Leger te velde

21-04-1815

Chef Afdeling Personeel departement van Oorlog in Brussel

21 -04-1815

Commandant van Oostende

21-04-1815

Directeur der Directie Fortificatiën in Den Haag & Adjudant-generaal bij het
Leger te velde

21-04-1815 Titulair

Commandant van?

21-04-1815 Titulair

Commandant van Nijmegen

21-04-1815 Titulair

Provinciaal commandant van Noord-Holland

21-04-1815 Titulair

Commandant van Amsterdam

21-04-1815 Titulair

Commandant van Venlo

21-04-1815 Titulair

Provinciaal commandant van Friesland

21-04-1815 Titulair

Commandant van 's-Hertogenbosch

_____::,

21-04-1815 Titulair

Lid Hoog Militair Gerechtshof

21-04-1815 Titulair

Commandant van Grave

21-04-1815 Titulair

Provinciaal commandant van Zuid-Ho lland & gouverneur van Den Haag

Ad kolom 'Rang op 1januari 7873 ':

Kol.:

Kolonel

Verklaring van de gebruikte afkortingen.

LG:

Luitenant-generaal

Brig.

Brigadier

Ltkol.:

Luitenant-kolonel

Général de brigade (Franse legerrang gelijk aan

Maj.:

Majoor

GB:

generaal-majoor)
GD:

Général de division (Franse legerrang gelijk aan

Ad kolom 'Functie op 1juni 7875':

luitenant-generaa l)

De commando's en andere functies bij het Leger te velde

GM:

Generaal-majoor

tijdens de veldtocht van 1815 zijn in vet weergegeven.

Kapt.:

Kapite in

