
HERINNERINGEN AAN DE SLAG VAN I,{ATERLOO.

De slag van Waterloo die op 18 juni 1815 tussen de geallieerden en Napoleon
de Eerst.e geleverd werd, is een van de gedenkwaardigste veldslagen die op ons
grondgebied uitgestreden werd.

De nacht ervoor goot het pijpestelen en de slag begon pas om e1f uur door
een aanval op de hoeve van Goumont.

De Franse kanonniers
maakten van Gournont een
puinhoop. De kloostermuren,
de hapel en de waterput
zijn nog bezienswaardighe-
den voor vreemdelingen en
vooral voor Engelsen, Duit-
sers en Fransen.

Het was generaal Rei11e
die belast was met de aan-
va1. De artillerie , voor-
zien van 78 kanonnen, open-
de het lntense vuren.

De Engelsen verdedigden
zich uit alle macht.

Hoeve van Goumont - De kapeJ Hoeve van Goumont - De waterput

Het was vanaf de kapel
Robert, die zich op de
hoogten van Lasne be-
vindL, dat rond 13 uur de
troepen van Bû1ow en van
Blucher verschenen. Deze
beslisten over de geal-
lieerde overwinni-ng.
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Plancenoit - Het nonunent
der Pruisen

ChapelTe St.-Lanbert - De kapeT
Robert



DE SLAG VAN WATERLOO.

il de loop van de dag werd de hoevetla Haier bezet door de
van het leger van l^Jellington
het mi-kpunt van meerdere
krachtige Franse aanvallen :.:
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T'oegang tot de hoeve tla Haiet

De hoeve rPapelotter, die
cloor een bataljon van het re-
;3iment Nassau bezet was, werd

Toegang tot de hoeve 'PapeTotte'

door generaal Durutte ingenomen. Nadien verloor hij ze opnieuw.
Tussen rPapelotter en tLa Haie-saintet leverde men een vreselijk gevecht.

La Haie-Sainte werd bezet door een bataljon van het koninklijke Duitse 1eger.

De Franse Brigade, onder de leiding van
Saintet aan, terwijl andere troepen lapgs de
mutselingen gewi-kkeld geraakten.

De geallieerden kregen de bovenhand; doch
lerie te vroeg in de aanval ging werd ze in
troepen.

generaal Quiot viel 'La Haie-
andere zijde eveneens in scher-

toen iets later de Engelse kava-
stukken 'rerdeeld door de Franse



6B DE SLAG VAN I,^/ATERLOO.

Achter de kerkhofmuur van Plancenoit speelde zich een van de meest bewogen
episodes van de slag van ldaterloo af. Napoleon liet het dorp door àen, met
vierentwintig vuurmonden gesteunde, jonge garde bezetten. Twee Pruisi-sche
brigades namen het kerkhof in. De Keizer stuurde inderhaast versterkingr ilâ-
melijk drie bataljons van de oude garde en om zeven uur ts avonds werden de
Pruisen uit hun posities verdreven.

PTancenoit - De kerk

Maar de beslissende slag zou nlet ver van hier gebeuren.
Het Duitse korps van generaaT ZieLen - Napoleon dacht dat het Crouchy

kwam die avond rond hal-facht op het slagveld aan.
Zieten viel de Fransen aan en zou aldus over de overwinning van de

lieerden beslissen

was -

geal-

Generaal Gneisenau achLervolgde de
waar een laatste gevecht plaats vond
wond werd.

troepen van Napoleon tot in Genappe,
waarin generaal Duhesme dodelijk ge-
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Het rechtse monument is
is van de legers uit
leeuw.

'rff-'ffû':I ,

kolonel Gordon.
In het midden

Het grote monument links
prijkt de heuvel met de

dit van
Hannover.


