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Geschiedenis van het 

Regiment van Phaff en het 

Bataillon Infanterie van 

Linie nr. 2 
 

 
 

Wervingsposter van het Regiment van Phaff; prent in het bezit van de Stichting Limburgse Jagers.  
Met dank aan het Museum Regiment Limburgse Jagers.  

http://www.limburgsejagers.nl/stichting/traditiekamer.html
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Het ontstaan 
Met de Bevrijdingsoorlog op handen werden verschillende eenheden opgericht voor het 
vormen van een nieuw leger dat kon helpen de Fransen te verdrijven. De koopman en 
voormalig militair Johannes Emilius Phaff had de overheid in Rotterdam aangeboden op 
eigen kosten een regiment op te richten; deze had zijn aanbod in eerste instantie afgewezen. 
De Prins van Oranje nam uiteindelijk zijn aanbod aan, en op 23 november 1813 werd Phaff 
benoemd tot Kolonel van het door hem op te richten regiment infanterie. 
 
De bedoeling was dat het regiment uit 
meerdere bataljons zou bestaan. Hij 
verkocht zijn effecten (met verlies), en met 
de opbrengst - ruim 20.000 gulden,- richtte 
hij vier wervingsbureaus op. De werving 
van rekruten verliep voorspoedig: binnen 
13 dagen hadden zich 388 rekruten 
gemeld. Na drie weken marcheerde het 
eerste bataljon van vier compagnieën, ong. 
400 man, voor haar vuurdoop naar Breda.  
 
 
 
 
 
 
Portret van Johannes Emilius Phaff (geboren 23 
maart 1751 - overleden 7 augustus 1823); door 
Charles Howard Hodges.  
Bron: Venduehuis der Notarissen.  

 
 
Afstamming van het Bataljon Infanterie van Linie nr. 2 
Het Staatse Leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1795 opgeheven. De 
eenheden gingen over in het leger van de Bataafsche Republiek (1795 - 1806), daarna in die 
van het Koninkrijk Holland (1806 - 1810). Bij de inlijving van Holland bij het Franse 
Keizerrijk werden de eenheden in Napoleons ‘Grande Armée’ opgenomen. Na de nederlaag 
van Napoleon en diens troonsafstand in 1814 werden de van oorsprong Hollandse 
regimenten uiteindelijk officieel ontbonden. Daarmee eindigden feitelijk de tradities van de 
oude Staatse regimenten, en de eenheden die in 1813 - 1814 zijn opgericht zijn geen 
voortzetting van deze regimenten. 
 
De Koninklijke Landmacht beschouwt deze eenheden echter wel als voortzetting van de 
overeenkomstige eenheden: bij Koninklijk Besluit d.d. 12 maart 1977 (nr. 101; ministeriële 
beschikking d.d. 4 augustus 1977, nr. 10746/A;  Landmachtorder nr. 77023) is vastgelegd dat 
het Bataljon Infanterie van Linie nr. 2 de opvolger is van het in 1805 gevormde Regiment 
Infanterie nr. 2 van de Bataafsche Republiek. 
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I. De Republiek der Verenigde Nederlanden 
Het oudste stamonderdeel van het Regiment 
Infanterie nr. 2 van de Bataafsche Republiek is het 
Regiment van Lambert Charles, dat op 18 november 
1602 werd opgericht. Dit regiment vocht later in de 
17e eeuw in de Slag bij Seneffe (11 augustus 1674) 
onder Willem Adriaan Graaf van Hoorne. Het was 
van 1699 tot 1711 een Mariniersregiment onder 
kolonel Philippe Claude Touroud de St.-Amant.  
 
 
 
 
Officier en Marinier van het regiment Mariniers van St. Amand, 
1701-1713 (uniformreconstructie van F.J.H.Th. Smits, 
Legermuseum Delft); 

 
 
Tijdens de Oostenrijkse Erfopvolgingsoorlog (1740 - 1748) vocht het regiment in de Slag bij 
Fontenoy (11 mei 1745). In 1752 werd het regiment uitgebreid tot twee bataljons, en vanaf 
1772 werd het regiment officieel hernoemd tot het Regiment Nationalen nr. 8. 
 
 
II. De Bataafsche Republiek en Koninkrijk Holland 
De Franse Republiek verklaarde in 1792 de oorlog aan de Stadhouder van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden; in 1794 vielen de Revolutionaire legers de Nederlanden binnen. Het 
Regiment Nationalen nr. 8 vocht in de Slag bij Fleurus (26 juni 1794). De Republiek der 
Verenigde Nederlanden werd in 1795, na de vlucht van de laatste Stadhouder Willem V, 
omgevormd tot de Bataafsche Republiek. Het Staatse Leger werd opgeheven en haar 
regimenten gereorganiseerd in Halve Brigades. Het Regiment Nationalen nr. 8 werd het 1e 
Bataljon van de 2e Halve Brigade. Dit bataljon kwam in 1799 onder Luitenant-generaal W.H. 
Daendels tegen de Russen en Britten in actie in Noord-Holland.  
 
In 1803 werd het bataljon omgenummerd tot 
Bataljon Infanterie nr. 4, dat in 1805 weer zouden 
worden samengevoegd met de 2e en 3e bataljons 
Infanterie tot het Regiment Infanterie nr. 2. Het 
regiment hield dit nummer gedurende de periode 
van het Koninkrijk Holland (1806 - 1810). Het 
Regiment Infanterie nr. 2 vocht in Duitsland in 1806 
- 1807 en nam deel aan de belegering van Stralsund; 
in 1808 werd het 1e bataljon van het regiment als 
onderdeel van de Hollandse Brigade naar Spanje 
gestuurd; het 1e bataljon van het Regiment 
Infanterie nr. 4 werd als 2e bataljon bij het regiment 
gevoegd. 
 
 
 
 
 
Fuselier van het Regiment Infanterie nr. 2, 1808 (prent van 
Weiland). 
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NB: Koning Lodewijk Napoleon stelde een onderscheiding in na de inname van Stralsund, 
namelijk het "Eresabeltje van Stralsund". Dit was een sabel in goud geborduurd op een 
ruitvormig stuk wol in de regimentskleur van het Regiment Infanterie nr. 2 (lichtblauw), 
welke door onderofficieren en minderen op het uniform werd gedragen. Deze 
onderscheiding zou ook worden uitgereikt aan alle Hollandse soldaten die deelnamen aan 
de campagnes in Spanje. 
 
 
III. Inlijving bij het Keizerrijk Frankrijk 
In 1810 werd het Koninkrijk Holland ingelijfd bij het Keizerrijk Frankrijk; de Hollandse 
troepen werden opgenomen in het Franse leger. Het 1e en 2e bataljon van het Regiment 
Infanterie nr. 2 werden in 1810 omgenummerd tot het 1e en 2e bataljons van het 123ème 
Régiment d'Infanterie de Ligne, doch in 1811 samengevoegd en hernummerd tot het 4e 
bataljon van het 130ème Régiment d’Infanterie. Het regiment vocht een hopleoze strijd tegen 
de guerilla's en het Brits-Spaans-Portugese leger die zich tot 1814 voortsleepte. Na de val van 
Napoleon werden de overgebleven Nederlanders, -enkele tientallen overlevenden van een 
oorspronkelijke brigade van 3.000 man,- ontslagen uit Franse dienst, en keerden zij naar 
Nederland terug. 
 
De elementen van 123ème Régiment in Nederland werden in 1811 uitgebreid tot vier 
bataljons en in 1812 naar Rusland gestuurd. Het regiment nam deel aan de gevechten bij 
Polotsk (18 augustus 1812) en de Berezina (26 - 29 november 1812), waarbij het grotendeels 
werd vernietigd. Gedurende 1813 werden nieuwe dienstplichtigen opgeroepen en de sterkte 
van het regiment opgevoerd naar vijf bataljons. Het 123ème vocht in de slag bij Lützen (2 
mei 1813); na de Franse nederlaag in de Volkerenslag bij Leipzig (13-15 oktober 1813) trok 
het Franse leger zich terug, met achterlating van garnizoenen in verschillende vestingen. Op 
30 november 1813 werd de vesting Stettin veroverd, waarbij het 3e bataljon van het 123ème 
gevangen werd genomen, terwijl diezelfde dag een Pruisisch corps de stad Arnhem 
bestormde en 5e bataljon van het 123ème tot overgave dwong. De Nederlandse soldaten van 
deze eenheden namen dienst in het nieuwe Nederlandse leger. Het 123ème Régiment werd 
uiteindelijk in 1814 officieel ontbonden; alle nog overgebleven militairen van Nederlandse 
afkomst werden uit Franse dienst ontslagen en mochten naar Nederland terugkeren. 
 
 
Voortzetting 
Het Regiment van Phaff, dat in Breda in garnizoen lag, werd na de officiële oprichting van 
de Koninklijke Landmacht op 9 januari 1814 gereorganiseerd en genummerd tot Bataljon 
Infanterie nr. 2, met als garnizoensplaats Delft. Vrij kort daarna trok kolonel Phaff zich terug 
als commandant van het bataljon; dit werd korte tijd waargenomen door majoor Rost van 
Tonningen, totdat lt.kol Von Schmid werd aangesteld als bataljonscommandant. Deze werd 
later in 1814 opgevolgd door luitenant-kolonel Speelman, een veteraan die had gediend in 
het 124ème Régiment d’Infanterie de Ligne dat eveneens aan de Russische veldtocht had 
deelgenomen. Opmerkelijk is dat zijn broer Adrianus in hetzelfde regiment diende; 
Adrianus raakte in de Slag bij Polotsk dodelijk gewond nadat hij de ‘aigle’ van het regiment 
had overgenomen van een gesneuvelde vaandrig. 
 

Na de Waterloo-campagne werd het Bataljon Infanterie nr. 2 samengevoegd met de Bataljons 
Nationale Militie nrs. 16, 17 en 18 tot de 2e Afdeeling Infanterie, onder bevel van de tot 
kolonel bevorderde J. Speelman.  
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Bericht uit de Bredasche Courant van 2 december 1815, waarin vermeldt dat de depotcompagnieën 
van de Bataljons Infanterie nr. 2 en Nationale Militie nr. 16, 17 en 18 in Breda aangekomen zijn voor 
het vormen van de 2e Afdeeling Infanterie. 

 
 
In 1841 werden de Afdeelingen omgezet in Regimenten. Het 2e Regiment Infanterie werd 
uiteindelijk opgeheven op 1 juli 1950, samen met het 6e Regiment 11e Regiment; de tradities 
van deze regimenten zouden worden voortgezet door het op dezelfde dag opgerichte 
Regiment Limburgse Jagers (Koninklijk Besluit d.d. 1 juli 1950, nr. 27). Door voortzetting van 
de tradities van 6 en 11 RI is het Regiment Limburgse Jagers ook een afstammeling van een 
aantal andere stamonderdelen die gevochten hebben in de Waterloo-campagne, te weten het 
Bataljon Infanterie nr. 7, Bataljon Jagers nr. 36 en de Bataljons Infanterie Nationale Militie 
nrs. 8 en 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Geschiedenis van het Regiment van Phaff en het Bataljon Infanterie van Linie nr. 2”.  

Dit is een uitgave van de vereniging “2e Bataillon Grenadier Compagnie”, www.grenadiercompagnie.nl 
Marc Geerdink-Schaftenaar, Julianadorp, 2005-2014 
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