
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET BELANG 

De Slag bij Waterloo is de waterscheiding in de 

Europese geschiedenis. Napoleon probeert nog 

eenmaal de macht naar zich toe te trekken. 

Tijdens het congres te Wenen is de nieuwe 

indeling van Europa gemaakt.  

Door dit “gemaakte” Europa valt Nederland in 

1830 uiteen in België en het huidige Nederland. 

Ook ligt hier de kiem van de Frans-Pruisische 

oorlog, WWI en WWII.   

WEBSITES:  
nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Waterloo  
www.waterloouncovered.com/  
www.Veteraneninstituut en Waterloo 
www.waterloo1815.be/index.php?page=home-2  
https://projecthougoumont.com/visiting-waterloo/  
https://www.clausewitz.com/readings/1815/index.htm  

 
BOEKEN: 
- Geloot voor Napoleon, lotelingen uit Zeeland 

ISBN 978-907193721-7  
- Waterloo 200 jaar strijd uitgave NIMH en NLDA 

ISBN 978-908953474-3  
- Waterloo 1815 in 3 delen van Osprey serie: 

o Quatre Bras  ISBN 978-147280363-4  
o Liny  ISBN 978-147280366-5  
o Mt. St. Jean  ISBN 978-147280412-9 

- The Campaign of 1815 Vol. 1 & 2 (J. Hussey) 
o From Elba to Ligny and Quatre Bras   

ISBN 978-178438196-7 
o From Waterloo to peace in Europe     

ISBN 978-178438200-1 
 
 

Vragen Hans Droppert – amilo2009@gmail.com 

Programma: 

Vertrek op 11 mei naar Hougoumont ten 
zuiden van Brussel met eigen gecombineerd 
vervoer. 
Bij bus vervoer komt er tussen de € 40,- tot € 
65,- bij de dag kosten. 
 
Lunch - eigenrekening  
Musea - € 17,- of € 21,- prijs afhankelijk van 

aantal en/of groepskorting 
 
Toegang musea mogelijk groepskorting: 

- Hougoumont 
o Museum  
o Rondwandeling met uitleg 

- Museum Battlefield Vistors Centre 
o Lion Mount  
o Museum  
o Panorama  
o Rondwandeling met uitleg  

PROGRAMMA: 
0830 - vertrek 
1000 - aankomst Hougoumont 
1230 - vertrek Hougoumont  
1300 - aankomst VC 
1300 - lunch restaurant of eigen inzicht 
1400 - wandeling langs het slaveld 
1430 - bezoek aan het VC 
1700 - terugreis 
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BATTLEFIELD TOUR WATERLOO 

 

De Slag bij Waterloo was een veldslag bij  
Waterloo, een klein plaatsje gelegen in de 
Zuidelijke Nederlanden, nu België . Napoleon 
Bonaparte werd hier op 18 juni 1815 definitief 
verslagen door een coalitie van 
enerzijds Britse, Nederlandse en Hannoverse eenh
eden onder opperbevel van de hertog van 
Wellington en anderzijds een Pruisisch leger onder 
commando van maarschalk Gebhard Leberecht 
von Blücher . De 19e-eeuwse Britse historicus  
Edward Creasy rekende de Slag bij Waterloo onder 
de vijftien meest beslissende veldslagen ooit. 
Na in 1814 verbannen te zijn naar Elba, keerde 
Napoleon in maart 1815 naar Frankrijk terug. Hij 
installeerde zich daar opnieuw als keizer van 
Frankrijk. Zijn oude vijanden konden dat niet 
aanvaarden en vormden de Zevende Coalitie om 
hem weer te verjagen. Engeland en Pruisen 
trokken grote legers samen in de zuidelijke 
Nederlanden om Frankrijk op 1 juli 1815 binnen te 
vallen. Napoleon besloot ze voor te zijn en trok op 
14 juni de grens van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden over bij Charleroi. Hij hoopte de 
legers van Wellington en Blüche r uiteen te drijven 
om ze apart te kunnen vernietigen maar dat 
mislukte grotendeels. Zijn linkervleugel werd op 16 
juni door de Nederlanders opgehouden in de Slag 
bij Quatre-Bras. Hij bracht de Pruisen dezelfde dag 
met zijn rechtervleugel een nederlaag toe in 
de Slag bij Ligny maar die trokken zich naar het 
noorden terug om Wellington te blijven bijstaan. 
Napoleon achtervolgde het Engels-Nederlandse 
leger op 17 juni met zijn hoofdmacht en liet de 
Pruisen volgen door maarschalk Emmanuel de 
Grouchy. Wellington nam een verdedigende 
positie in op een heuvelrug ten zuiden van 
Waterloo in de hoop dat de Pruisen hem op tijd te 
hulp zouden schieten. Na vertraagd te zijn door 
hevige regenval liet Napoleon op 18 juni tegen 

 

 
het middaguur de aanval openen. Een grote massa 
Franse infanterie viel de geallieerde linkervleugel 
aan en dreigde door te breken. Een flankaanval van 
Britse zware cavalerie dreef ze echter op de vlucht. 
Op dat moment arriveerden uit het oosten de eerste 
Pruisen, die Grouchy ontglipt waren. Grouchy kon 
zich niet meer op tijd bij de Franse hoofdmacht 
voegen die daardoor zwaar in de minderheid raakte. 
Napoleon liet zijn voornaamste infanteriereserve 
tegen de Pruisen opstellen. De Franse cavalerie 
moest alsnog de Britten verslaan. Die stelden zich 
echter op in verdedigende vierkanten en bezweken 
uiteindelijk niet onder de herhaalde charges. 
Napoleon beval zijn laatste reserves van de 
keizerlijke garde op te rukken in een wanhopige 
poging het tij te keren maar die werden verslagen 
door Nederlandse reserves. De Franse rechterflank 
bezweek onder de groeiende Pruisische overmacht 
en het Franse leger sloeg op de vlucht.  
 

HET VOORSPEL 
In 1814 was Napoleon Bonaparte na een reeks 
nederlagen, waaronder de Slag bij Leipzig 
gevolgd door een aantal nederlagen in Frankrijk, 
naar het eiland Elba verbannen. Daar volgde hij 
met interesse de politieke strijd die in Wenen 
over de landverdeling in Europa was 
losgebarsten en de groeiende ontevredenheid 
onder de Franse bevolking over het herstel van 
het koninkrijk. Op 13 februari hoorde hij 
dat Joseph Fouché  een staatsgreep wilde plegen 
en besloot hem voor te zijn. Op 26 februari 1815 
ontsnapte hij van het eiland, en op 1 
maart arriveerde hij met een legertje van 800 
man in het Franse havenstadje Golfe-Juan. Een 
Nederlands voorstel om Frankrijk preventief 
binnen te vallen werd afgewezen. Op 5 mei 
kwamen Wellington en Von Blücher tijdens een 
bijeenkomst te Tienen overeen samen te werken 
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