
 

De slag bij Waterloo 
in de klas 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Op 18 juni 1815 vindt Napoleon Bonaparte zijn 
Waterloo. Op die dag verliest hij de slag bij 
Waterloo en komt er een definitief einde aan 
zijn heerschappij. Onder leiding van de hertog 
van Wellington, generaal Von Blücher en onze 
eigen prins Willem worden de legers van 
Napoleon verslagen. 200 jaar later treedt Paul 
Rem in de voetsporen van Jan Rem, zijn verre 
voorvader die meegevochten heeft in de slag 
bij Waterloo. Aan de hand van zijn verhaal 
wordt een beeld geschetst van de slag en wat 
er toen allemaal gebeurd is. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis  
 
Kernbegrippen 
Veldslag – herdenking – Napoleon - keizerrijk 
 
Kerndoelen 
Domein A: Historisch besef: 
- tijdvak 8: tijd van burgers en 
stoommachines (1800–1900) / 
industrialisatietijd / 19e eeuw. 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl staan meer informatieve 
videoclips over Napoleon en de slag bij  
Waterloo. 
 
Antwoorden 
1 C 2 Als de Pruisische legers zich voegen bij 
de geallieerden wordt de tegenstand voor 
Napoleon te veel. 3 B 4a Het betekent dat je 
een definitieve nederlaag leidt in een situatie. 
b Eigen antwoord 5a Geel: Engelse legers, 
groen, Nederlandse legers, bruin: Pruisische 
legers en paars: Franse legers b Napoleon 
rukt op richting de Nederlanden. Vanuit het 
noorden rukken en Engelse en Nederlandse 
legers naar het zuiden. Ze ontmoeten elkaar 
bij Waterloo, waar de slag begint. Op een later 
tijdstip voegen de Pruisische legers in de 
strijd en wordt Napoleon verslagen. 
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Kijkvragen 
 
1 In 1815 trekt Napoleon met zijn leger op 
naar het noorden. Wat is het doel van zijn 
tocht? 
A Napoleon wil Waterloo veroveren. 
B Napoleon wil de Fransen bevrijden die in de 
Nederlanden gevangen zitten. 
C Napoleon wil de lage landen veroveren. 
 

2 In de slag bij Waterloo vechten de legers 
van Napoleon tegen de geallieerde legers. De 
strijd gaat gelijk op, maar uiteindelijk winnen 
de geallieerden.  
Welke gebeurtenis in de slag heeft 
uiteindelijk geleidt tot het verlies van 
Napoleon? 

 
3 Wat gebeurt er met Napoleon als hij  
verslagen is bij Waterloo? 
A Hij wordt verbannen naar het eiland St. 
Helena. 
B Hij is verbannen naar het eiland Elba. 
C Hij wordt ter dood gebracht in Parijs. 
D Hij sneuvelt in Waterloo. 

 
4 In de Nederlandse taal wordt de uitdrukking 
‘je Waterloo vinden’ gebruikt. 
a Wat betekent deze uitdrukking? 
b Geef een voorbeeld van een situatie waarbij 
je deze uitdrukking zou kunnen gebruiken. 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Op het onderstaande kaartje zie je welke 
legers er vochten bij Waterloo. 
a Geef bij elke pijl aan over welk leger het hier 
gaat. 
b Geef met behulp van de bewegingen van de 
legers aan hoe de strijd op 18 juni 1815 
precies is verlopen. 
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