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INLEIDING 
 

 

 

 

Het regiment "Chassé" heeft ingevolge het Koninklijke Besluit nr. 27 d.d. 1 juli 1950, de traditie 

en geschiedenis overgenomen van het 7e Regiment Infanterie en die van het 1e t/m 4e Regiment 

Pantserdoelartillerie. 

 

Daar deze laatste vier Artillerie Regimenten slechts zeer kort hebben bestaan, bestaat de traditie 

grotendeels uit die van het 7e Regiment Infanterie. 
 

 

 

 

 

EMBLEEM  

 

De twee gekruiste afgeknotte boomtakken in het embleem van het Regiment Infanterie "Chassé" 

zijn ontleend aan het wapen van de Luitenant-generaal Baron Chassé. 

Dit wapen stamt uit Frankrijk, uit welk land de voorouders van Chassé gevlucht zijn, ten tijde van 

de hervorming.  

Zij waren afkomstig van het Landgoed Plimore. Het teken, de gekruiste takken, is een veel 

gebruikt symbool in de landstreek Bourgondië en wordt dan ook "Bourgondisch-Kruis" genoemd.   

Later werd heet het officiële embleem dar Zeventien Nederlanden onder Karel V.  Nu , in het 

wapen van Amsterdam en ook in de versierselen, behorende bij de Militaire Willems Orde, de 

hoogste onderscheiding die uitgereikt kan worden door H.M. de Koningin, komt dit symbool voor.  
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KORTE LEVENSGESCHIEDENIS VAN DE GENERAAL CHASSÉ 

 

 

 

Generaal Chassé werd geboren te Tiel op 18 maart 1765 als jongste zoon van 5 kinderen, uit het 

huwelijk van Majoor Karel Johan Chassé en Maria Johanna Schull, dochter van een burgemeester. 

Deze zoon werd gedoopt David Hendrikus en trad in de voetsporen van zijn vader en koos ook 

voor een militaire loopbaan. 

Op 20 april 1775, nauwelijks 10 jaar oud de jonge David opgenomen als cadet in het regiment 

Munster. 

Dit was hetzelfde regiment waarin zijn vader dienst deed. 

Op 31 juli 1781, na 6 jaar praktijk ervaring, volgde zijn aanstelling tot Tweede Luitenant. 

Als jong luitenant maakte de jonge David alle evoluties van zijn tijd mee. 
Als jonge man kwam hij omstreeks 1785 onder patriottische invloeden.  Het hieruit voortvloeiende 

gewetensconflict ten aanzien van het feit dat hij officier was in het leger van de Prins van Oranje 

noopte hem tot ontslag uit het leger en dienst nam in de patriottische gelederen.  

Chassé werd kapitein bij het Infanterie Regiment "De Win" in dienst van de Staten van Holland en 

diende tegen de Pruisen.   

De nederlaag van deze geïmproviseerde strijdmacht bracht hem in Frankrijk en hij nam. toen nog 

consequent patriot die alleen maar heil zag in de bevrijding van Nederland door een gemengd 

Frans-Nederlands leger, dienst in het Franse leger, 

De eerste pogingen in 1793 tot de bevrijding van de Nederlanden maakte hij mee. 

Hoewel de poging niet succesvol was wist hij zich dusdanig te onderscheiden dat zijn benoeming 

tot Luitenant-kolonel  

Hij werd commandant van het 3e bataljon Lichte Infanterie van de "Brigade Daendels".  

Op 15 november volgde de tweede poging om de Republiek der Verenigde Nederlanden te 

veroveren. Deze werd uitgevoerd in de zomer en het najaar van 1794 onder leiding van de 

Generaal Pichegru, had meer succes.  

Ook de Luitenant-kolonel Chassé nam hieraan deel. Na de uitroeping van de Bataafsche Republiek 

ontving hij toestemming in de dienst van deze republiek over te gaan.   

Wij treffen hem in juli 1795 aan als Luitenant-kolonel, Commandant van het tweede Bataljon 

Jagers en tevens als Garnizoens-Commandant van Nijmegen. 

 

Van de periode 1795 - 1815 willen wij slechts noemen de deelname aan de veldtochten in dienst 

van de Bataafse Republiek, later het Koninkrijk Holland. Dit waren de veldtochten onder Franse 

Republikeinse of Keizerlijke  leiding in Oostenrijk, Noord-Holland, Zuid-Duitsland, Oostenrijk en 

Spanje. Dat deze tijd succesvol was blijkt uit het feit dat de inmiddels tot Kolonel bevorderde 

Chassé waarnemend commandant was van een Franse divisie. 

De toekenning aan hem van het Ridderkruis, het Legioen van Eer en de vele vermeldingen     

betreffende hem, op zeer prijzende wijze, in de Franse militaire literatuur over dat tijdvak. 

 

Chassé werd een aantal malen bevorderd en tot Baron van het Keizerrijk benoemd bij Keizerlijk 

Discreet van 30 juni 1811. 

Generaal Chassé vroeg ontslag uit Franse dienst, dat hem onder toekenning van de rang van 

Luitenant-generaal op 6 oktober 1814 werd verleend.  

Generaal Chassé werd op 22 januari 1815 tot  Generaal-Majoor benoemd bij de toen juist 

opgerichte Koninklijke Landmacht. 

Op 21 april 1815 volgde zijn benoeming tot Luitenant-Generaal,  met als functie Commandant van 

het eerste Arrondissement standplaats Leuven. 
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Toen Napoleon ontsnapt was van Elba, besloot deze eerst af  te rekenen met de geallieerde 

strijdmacht in de Zuidelijke Nederlanden. 

De derde divisie van de Koninklijke Landmacht was hierbij ingedeeld. 

Commandant van deze divisie was Generaal Chassé en Waarnemend Command van de Prins van 

Oranje. 

Op 16 juli 1815 kwam het tot inleidende gevechten, waaronder het roemrijke optreden van de 

Nederlandse troepen bij Quatre-Bras, welke gevechten resulteerden op 18 juli 1815 in de slag van 

Waterloo. 

Op 30 juli 1815 ontving Generaal Chassé uit handen van de Prins van Oranje voor zijn initiatief bij 

Waterloo het Commandeurskruis van de Militaire Willemsorde. 

In 1826 werd Generaal Chassé Commandant van Antwerpen. 

De invloed van de generaal was groot;  zo wist hij de bestaande onenigheid tussen Koning  

Willem 1 en zijn zoon, de Prins van Oranje (de latere Koning Willem II), blijvend bij te leggen. 

 

Het uitbreken van de Belgische opstand werd door de Koning en de Generaal niet als serieus 

beschouwd. 

De koning wilde echter niet toegeven en wilde de laatste vesting op Belgisch grondgebied 

vasthouden. 

De opdracht die de Generaal Chassé van de koning kreeg luidde als volgt: 

 

" - Gij moet de citadel niet tot het uiterste verdedigen, maar wanneer gij meent dat er genoeg 

gedaan is voor eer en plicht dan moet gij haar overgeven. 

- Zijne Majesteit wil geen roekeloze opoffering van zo vele braven en verlangt dat  

Wanneer aan eer en plicht voldaan zal zijn, door hun gedrag aan oud-Nederland de duurzame 

achting van Europa zal verzekerd wezen, Uw hooggeschat leven en kan het zijn, dat van velen 

Uwer dappere lotgenoten, voor hem en voor het dankbaar Vaderland behouden blijven."  

 

Het zal duidelijk zijn, dat deze weinig scherp omlijnde opdracht zeer moeilijk was. 

Behalve de opdracht was de tegenstand van de vijand overweldigend. 

 

Tegenover het Franse leger van 4 divisies, 12 vuurmonden en 2 Cavalerie divisies, kon  Generaal 

Chassé de bewaking van de citadel met 136 vuurmonden bemand met 16 officieren en 399 

militairen, 4 bataljons infanterie, enig genie personeel en 12 kanonneerboten op de Schelde 

plaatsen. 

Op 19 november 1832 vertoonde de eerste Franse troepen zich voor de Citadel. 

Op 4 dec begon het bombardement op de citadel. Deze duurde 19 dagen en nachten. 

Langzaam brokkelde de verdediging af. 

Op 22 december werd vastgelegd dat aan ‘s Konings opdracht was voldaan. Op 24 december volgt 

door de capitulatie. 

Bij Koninklijk Besluit werd op 1 mei 1833 de citadel medaille ingesteld en uitgereikt aan alle 

deelnemers van de verdediging.  

De persoonlijke citadel medaille van Generaal Chassé versiert nu het vaandel van het Regiment 

"Chassé". 

Op 18 oktober 1839 werd de Generaal benoemd als lid van de eerste kamer. 

Op 2 mei 1849 overleed de Generaal Baron D.H. Chassé op 76 jarige leeftijd in Breda en werd 

daar te Ginneken begraven. 

In 1871 werden de stoffelijke overschotten van de gesneuvelde verdedigers van de Citadel van 

Antwerpen naar Ginneken overgebracht en daar herbegraven. In 1874 werd daar het 

Citadelmonument opgericht. Op 18 juni 1907 werd Baron Generaal Chassé herbegraven in de 

graftombe die voor het Citadelmonument in Ginneken geplaatst werd. 
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VAANDEL EN CRAVATTE REGIMENT "CHASSÉ" 

 

 

 

Vaandel: Regiment Zware Infanterie Chassé. 

 

Cravatte: Regiment Infanterie Chassé. (Voormalig 7e en 10e regiment Infanterie) 

 

Bevestigd op het vaandel:  de citadel medaille (bij KB van 13061857) 

 

Opschriften vaandel:   Quatre-Bras en Waterloo 1815 

    Citadel van Antwerpen 1831  

Opschriften cravatte:  Midden Java 1946-1949,   

    Zuid-Sumatra 1947-1949. 

 

 

UITREIKING VAANDELS AAN HET REGIMENT EN ZIJN STAMONDERDELEN, 

 

 

2 oktober 1820 werd te Leeuwarden aan de 7e afdeling infanterie namens de Koning door 

Luitenant-generaal Cort Heyligers het vaandel uitgereikt. 

In 1846 kreeg de afdeling een nieuw vaandel tegen inlevering van het oude bij het departement van 

oorlog. Het nieuwe opschrift werd 7e Regiment Infanterie. 

Dit vaandel is tot 1893 in gebruik geweest. Het was toen zo versleten dat praktisch alleen de stok 

overbleef, deze is toen geschonken aan het rijksmuseum van Amsterdam. 

Op 21 september1893 te 's Gravenhage aan het 7e regiment Infanterie door H.M. Koningin 

Wilhelmina. 

Het oude vaandel is na de uitreiking van het nieuwe vaandel geschonken aan het gemeentebestuur 

van Amsterdam. 

 

Op 13 maart 1953 wordt te Grave aan het regiment Zware Infanterie Chassé door H.M.Koningin 

Juliana een nieuw vaandel uitgereikt. 

 

Verslag van de gebeurtenis. 

"Het vaandel is eigenlijk niet meer dan een stuk nieuw materiaal, maar het is het symbool van de 

vrijheidszin, in ieder van ons gevormd en door ons tezamen verdedigd, een symbool dat 

onoverwinnelijk is." 

Dit zei Hare Majesteit de Koningin tot de 600 man van het regiment Chassé, voor haar aangetreden 

op de appèlplaats van de Generaal de Bonskazerne te Grave. 

Van het oude, gehavende vaandel van 7e R.I., dat tegenover Haar stond, had Zij al gezegd dat het 

nooit door een vijand was veroverd. 

 

De 2 Adjudanten onderofficier die nauw met het vaandel waren verbonden zijn:  

de AOOI A G J Phiester, die het nieuwe vaandel van het foedraal ontdeed en aanreikte aan Hare 

Majesteit.  

De 1e vaandeldrager de AOOI J. Spuy. 

 

Na de ceremonie defileerde het regiment voor de Koningin. 

600 man van de lichtingen 1952-2 en 1952-3 te voet. 

400 man van de lichtingen 1951-2 en 1952-1 gemotoriseerd met 17 ponders en zware mitrailleurs. 
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Vaandels uitgereikt aan de stamonderdelen. 

 

 

04 september 1905 door H.M.Koningin Wilhelmina te Millingen aan 10 R.I.  

17 november 1913 door H.M.Koningin Wilhelmina te Den Haag aan 18 R.I. en 21 R.I. 

Deze vaandels zijn geplaatst in het legermuseum. 

Op 1 juli 1950 werden de regimentsnummers vervangen door regimentsnamen.  Hierbij werd het 

10e regiment infanterie samengevoegd met het 7e en gewijzigd in  Regiment Zware Infanterie 

Chassé. 

In 1960 was er weer een naamsverandering en wel voor de bataljons, deze werden gewijzigd van 

Bataljon Infanterie "Chassé"  in Pantserinfanterie Bataljon "Chassé". 

Dit hield verband dat de bataljons pantservoertuigen kregen. 

 

 

 

Speciale Vaandelwacht te Maastricht op 01 februari 1964. 
 

 

De staf van het regiment Chassé, opgericht op 01 juli1950, werd op 1 februari1964 opgeheven. 

Belast met de waarneming van het commando over het regiment, tevens belast met de voortzetting 

van de traditie, werd op 1februari 1964 de Commandant van het 43e Pantserinfanterie Bataljon 

"Chassé"  te Assen. 

De overdracht van het vaandel vond plaats 28 januari 1964 te Assen. door de L Kol N.C. van der 

Sluis aan de L Kol F.Touber.  

Dat het 43e bataljon de traditie voortzet is ook nu weer volkomen juist. 

Het 43e bat zet de tradities voort vanaf 1748 (4e regiment Oranje Nassau) en is steeds het 1e 

bataljon van het 7e regiment geweest. 
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ONTSTAAN VAN HET REGIMENT 

 

 

 

Het Haagse driemanschap: Graaf van Limburg Stirum, Van Hogendorp en van der Duyn van 

Maasdam riep op 22 november 1813 de Nederlanders op tot dienstnemen.  

In antwoord hierop werd op 28 november 1813 te 'sGravenhage het Oranje-Legioen opgericht, dat 

twee dagen later Regiment van Zijne Hoogheid de Prins van Oranje genoemd werd.   

De eerste commandant was niemand minder dan de Lt-Gen.  H.G. Baron de Perponcher. die later 

bij Quatre Bras en Waterloo de 2e Divisie commandeerde.  Onder zijn energieke leiding nam het 

Regiment deel aan de inname van Gorinchem, Grave en Bergen op Zoom.  

Toen het Regiment op 9 januari 1814 verdoopt werd tot 1e Bataljon Infanterie van Linie bleef de 

commandant "van de Prins van Oranje" aan deze naam toevoegen.  Hij richtte een verzoek aan de 

souverein om deze naam "te eeuwigen dage" te mogen voeren.   

Door latere reorganisaties kon hieraan niet voldaan worden.  Echter de datum 9 januari 1814 geldt 

als oprichtingsdatum van 7 R.I.  

In december 1813 was het 2e Bataljon Hollands Legioen van Oranje opgericht dit had als 8e 

bataljon van Linie deelgenomen aan de inname van Coevorden, Deventer en Naarden. Het was op 

23 september 1814 versterkt door de toevoeging van het 9 januari 1814 opgerichte 16e Bataljon 

van linie. Op 21 april werd ook het Ie Bataljon van linie bij het 8e gevoegd. 

In dit stamonderdeel werden zo de bataljons verenigd die het meeste hadden bijgedragen aan de 

bevrijding van ons grondgebied. 

Inmiddels waren op 18 januari 1814 opgericht het 4e, 5e, 9e en 16e bataljon Landmilitie. 

Op 24 maart 1815 werden deze verdoopt tot resp. 4e, 5e, 13e, en 6e Bataljon Nationale Militie. 

Het 5e bataljon nam onder de beroemde Lkol J.J.Westenberg deel aan de slagen bij Quatre Bras en 

Waterloo en de intocht in Parijs.  Het 4e en 6e bataljon namen onder de Lkols R. Baron van 

Heeckeren van Molencate en  A. van Thielen deel aan de slag bij Waterloo en de intocht in Parijse 

op 8 october 1815 vormden het 8e liniebataljon en de militiebataljons 4, 5 en 6 de 7e Afdeling 

Infanterie. 

Op 31 januari 1815 werd het 13e Militiebataljon het 2e bataljon van de 10e Afdeling. 

Tijdens de Belgische Opstand namen het Ie en 2e bataljon van de 7e Afdeling deel aan de 

Tiendaagse Veldtocht en het 3e bataljon aan de verdediging van de Citadel van Antwerpen. 

In 1814 werd de 7e Afdeling Infanterie het 7e Regiment Infanterie 

In 1843 kwam het 2e bataljon van het opgeheven 10 R.I. als 3e bataljon bij 7 R.I. (oud 3 - 7 R.I. 

werd 4-7 R.I.). 

In 1904 ging 1-7 R.I. als 1e bataljon naar het nieuw opgerichte 10 R.I.  

In 1913 kwam 18 R.I. uit 7 R.I. voort en in 1939 31 R.I. uit 7 R.I. en 42 R.I uit 18 R.I. 

Het 7e Regiment werd ontbonden in 1940 en op 15 september 1945 heropgericht, aanvankelijk 

onder de naam "Regiment Zware Infanterie Chassé " en op 1 juli 1953 weer veranderd in 

"Regiment Infanterie Chassé. 

Bij de opheffing van de Regimenten als organieke eenheden werd bepaald dat  het 17e en het 43e 

Pantserinfanteriebataljon en 11, 12, 13 en 42 Pantser Anti-tank Compagnie de traditie van het 

"Regiment Infanterie Chassé" voortzetten.  

Hierbij zal de Commandant van 43e Pantserinfanterie Bataljon zal optreden als 

Regimentscommandant. 
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REGIMENTSCOMMANDANTEN 7 RI 

 

 

1841-1843  Kol A.J. Verhorst 

1843-1850  Kol A.J. Verhorst. 

1850-1853  Kol G.Menningh. 

1853-1857  Kol J.H.Engelbregt. 

1857-1862  Kol J.H.Engelbregt. 

1862-1868  Kol J.Hamming. 

1868-1872  Kol A.C.A.Schönstedt. 

1872-1876  Kol N.van Willes. 

1876-1877  Kol E.J.van Bel. 

1877-1882  Kol F.G.H.Driessen. 

1882-1886  Kol D.F.K.Hardenberg. 

1886-1889  Kol J.F.Boellaard. 

1889-1892  Kol R.T.Muschart. 

1892-1895  Kol S.A.Lutz. 

1895-1897  Kol J.L.de Bock. 

1897-1899  Kol P.R.Goudschat. 

1899-1901   vacant. 

1901-1904  Kol G.A.de Bruyn. 

1904-1908  Kol J.H.A.Nierstrasz. 

1908-1909  Kol A.Hoogeboom. 

1909-1910  Kol R.Froger. 

1910-1913  Kol M.W.de Vries. 

1913-1916  Kol J.C.H.Verschoor. 

1916-1917  Kol M.D.A.Forbes Wels. 

1917-1920  Kol Jhr H.W.Storm van Is Gravensande. 

1920-1922  Kol P.G.van Drunen. 

1922-1923  Kol A.van Lieshout. 

19231929  Kol L.C.A.Marchant. 

1929-1933  Kol D.J.C.H.Brussen. 

1933-1935  Kol J.A.G.van Andel. 

1935-1938  Kol P.N.van Bavel. 

1938-1940  Kol H.Voorwal. 

 

 

REGIMENTSCOMMANDANTEN 10 RI, 

 

Kol J.W.Draayer. 

Kol H.C.A.Neeteson. 

Kol P.A.Spaan. 

Kol Jhr J.T.van Sprengler. 

Lkol  J.A.J.Smit. 

Lkol H.Berenschot. 

Lkol A.S.de Jongh. 

Lkol F.J.G.W.Leers. 

Lkol T.L.van Maaren. 

Lkol G.Dames. 

Lkol J.F.Wichman. 

Lkol W.M.C.J.Hafkemeyer. 

Lkol Mr Dr J.S.Barbas. 

Lkol W.F.K.Bischoff van Heemskerck. 

Lkol P.J.van den Briel. 
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COMMANDANTEN REGIMENT "CHASSÉ" 
 

 

ZWARE INFANTERIE "CHASSÉ" 

 

tot  08081950    Lkol A, den Boer (wnd.), 

08081950 tot 01111950   Lkol H,Onderstal (wnd.), 

01111950 tot 15071952  Lkol H,Onderstal (wnd.),  

15071952 tot 01061953  Lkol J,Hofs (wnd.),  

 
 

 

INFANTERIE "CHASSÉ", 

 

 tot 01071953 Lkol J.Hofs (wnd) 

 tot 18071953 Lkol J,Hofs (wnd) 

 tot 01061955 Lkol HOG,M. Bouwman, 

 

 tot 01111955 Lkol D.Overbeeke, 

 tot 01091956 Lkol H,C,L,L,Holl, 

 tot 01121958 Lkol C.Klaui. 

 tot 01091961 Lkol A,Luteijn, 

 tot 25011962 Lkol P,T,J. de Louw, 

 tot 01021964 Lkol W,J,Bouwmans. 

 tot 01021964 Lkol N,C,van der Sluis, 

 

 

 

REGIMENTSTAF WORDT OPGEHEVEN, TRADITIE WORDT VOORTGEZET DOOR 43e BAT. 

 

01021964 tot  01101964 Lkol F,Touber. 

01101964 tot  01121965 Lkol B.Bakker. 

01121965 tot  01081967 Lkol F,Schouten, 

01081967 tot  17031969 Lkol S,D,Catalani, 

17031969 tot  01091970 Lkol T,J,de Geus. 

01091970 tot  05021970 Lkol G,J,Poelje, 

05021970 tot  30091974 Lkol J,P.A,van Buuren. 

30091974 tot  07061976 Lkol A&H*Bijl, 

07061976 tot  01061978 Lkol J.U.F,Dumas, 

01061978 tot  09051980 Lkol H,D.Aal. 

09051980 tot  22101982 Lkol Stafleu. 

22101982 tot  03071984 Lkol Vogelesang, 

03071984 tot  30061986 Lkol J.A. van Oostenbruggen. 

30061986 tot  14041992 Lkol Brandtz, 

 
 

 

REGIMENTSCOMMANDANTEN, 

 

14041992  tot  28041993     Lkol  A.Vos. 

28041993  tot  31031995     Lkol  Hummelink, 
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Op 14 april 1992 heeft de L Kol A,Vos, als PMC Utrecht, het bevel en de tradities van het 

Regiment Infanterie "Chassé" overgenomen over het 43e Pantserinfanterie Bataljon "Chassé". 

Het 43e Bataljon wordt binnen 1LK opgeheven. 

 

Naast de infanterie bataljons, operationeel of mobilisabel, behoorde ook de Pantser Anti-tank 

Compagnieën (Paatcie) tot de organisatie van het regiment Chassé. 

De Paatcien zijn een vervolg op de Batterij Veldartillerie Anti-tank (BTVAAT) 

In de beginjaren zestig werden deze opgericht als pantserbestrijdingseenheden. 

In de beginjaren waren deze eenheden weinig beweeglijk, de vuurleiding geschiedde meestal 

centraal. In de loop der jaren evalueerde de doctrine. 

Zo werd in de begin jaren zeventig de BTVAAT opgeheven en de Paatcien opgericht. 

Binnen het legerkorps hadden we 4 van deze compagnieën:  

 

 11 Pantser Anti-tank Compagnie in Ermelo, 

 12 Pantser Anti-tank Compagnie in Nunspeet 

 13 Pantser Anti-tank Compagnie in Oirschot 

 42 Pantser Anti-tank Compagnie in Havelte 

 

Op 1 januari 1988 werden de Pantser Anti-tank Compagnieën opgeheven. 

 

Op 12 juli 1987 ging het 17e Pantserinfanterie Bataljon "Chassé", over naar het Regiment 

Limburgse Jagers. 

Het 17e Painfbat Chassé zette de tradities voort van 4-7 RI.  

De tradities van het 17e worden nu bewaard bij de Regimentscommandant van Regiment "Chassé", 

tevens C-43e Pantserinfanteriebataljon. 
 

 

Er bestaan nu geen bataljons "Chassé" meer. Paraat of RIM, binnen 1LK. Binnen het NTC ressort 

wel, in de vorm van 3 infanterie beveiligingscompagnieën. 

Deze zijn gelegerd in de Lier, Utrecht en Crailo. 

Door de reorganisatie binnen de KL zullen ook deze verdwijnen.  

Deze reorganisatie ontstond door het einde van de "Koude Oorlog". De potentiële vijand uit het 

oosten is weggevallen met als gevolg dat de KL kleiner is geworden. 

Ook de oproepplicht (dienstplicht) wordt afgeschaft, waardoor de KL een beroepsleger wordt. 
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SLOTWOORD EN CHASSE-LIED 

 

 

 

De BLS heeft bepaald dat de tradities van het Regiment "Chassé" bewaart zullen worden op het 

Infanterie Schietkamp op de Harskamp. In het daar opgerichte Infanterie-museum is o.a.het 

vaandel ondergebracht. 

Tevens zal deze lokatie als reunië en veteranencentrum gaan fungeren.  

 

Door de inkrimping van KL  is er een oud regiment opgeheven dat vernoemd was naar een groot 

Nederlands militair. In de Nederlandse samenleving zijn er straten naar hem vernoemd. Gelukkig 

zijn er in Breda nog twee grote objecten die de naam Chassé dragen en wel het nieuwe Chassé 

Theater en  het Chasseveld. 

 

 

HET LIED VAN "CHASSÉ 

 

 

8 november 1932 

(wijze: Al is ons Prinsje nog zo klein) 

 

 

Wie praalt aan het hoofd der heldenstoet? Chassé. 

Wie heeft gesproken Hollands bloed?  Chassé 

Wie spreekt uit monden van metaal, 

Der Tromp en de ruiters taal? 

Chassé, Chassé,  Chassé.  (bis) 

 

Wie heeft gestraft het snoodst verraad?  Chassé 

Wie redde het bolwerk van de staat?  Chassé 

Wie toonde wat de leeuw vermag, 

Die voormaals de aard  nooit sluimeren zag? 

Chassé, Chassé,  Chassé.  (bis) 

 

Wie heeft der muitzucht perk gezet?  Chassé 

Wie 't monster in zijn nest verplet?  Chassé 

Wie is, als neerlands oudste zoon, 

De hechtste steun van 's Konings troon? 

Chassé, Chassé,  Chassé.  (bis) 

 

Oud-Neerland zijt gij dier en waard,  Chassé 

Uw heldenroem klinkt luide op aard,   Chassé 

Voor U rijst onze zegenbee, 

Wij zingen met het leger mee, 

Vivat Papa Chassé  (bis)  

 

 

 

   


