
Een nieuw referentiewerk
Over geen enkele historische figuur uit de voorbije 1000 jaar is zoveel geschreven als over Napoleon Bonaparte. Ook 
de slag bij Waterloo is de meest bestudeerde veldslag ooit. Waarom dan nog een nieuw boek? Vooreerst omdat relatief 
weinig in het Nederlands gepubliceerd is, maar ook omdat Waterloo in Vlaanderen nog altijd te weinig bekend is, omdat 
de meeste synthesewerken grotendeels op Britse bronnen gebaseerd zijn en omdat een aantal zaken zoals de rol van de 
Belgen onderbelicht bleven.
In zes hoofdstukken wordt het verhaal verteld van de fameuze honderd dagen tussen Napoleons terugkeer uit Elba en 
zijn definitieve nederlaag op het slagveld van Waterloo. De meeste aandacht gaat natuurlijk naar de gebeurtenissen van 
18 juni zelf. In een zevende hoofdstuk wordt stilgestaan bij de rol van de Belgen in de slag, waarvan er zowel aan Franse 
als aan Brits-Nederlandse kant zo’n 4.000 meevochten. In het achtste en laatste hoofdstuk staat de herinnering aan 
Waterloo centraal van de eerste ‘toeristen’ kort na de slag, over kunst en literatuur die erdoor geïnspireerd werden tot de 
2-euro muntjes met de leeuw die bij de 200ste verjaardag niet mochten verdeeld worden.

Nieuwe Waterloo-kaart van het Nationaal Geografisch Instituut
15 jaar na Napoleons nederlaag in Waterloo richtte het jonge België in de schoot van het Commissariaat-generaal van 
Oorlog een ‘Dépôt de la Guerre et de la Topographie’ op, dat in 1878 het Militair Cartografisch Instituut werd en in 1976 
het ‘Nationaal Geografisch Instituut’ (NGI) onder voogdij van de Minister van Defensie. Naast diverse opdrachten zoals 
het maken van topografische kaarten beheert het NGI ook een uitgebreide collectie historische kaarten. Het NGI gaf eer-
der al kaarten uit over militair erfgoed en in 2014 lanceerde het becarto14-18.be, een geografische tool waarmee militair 
erfgoed met de modernste technieken kan ontsloten worden. 
N.a.v. 200 jaar Slag bij Waterloo brengt het NGI een topografische kaart op schaal 1:50 000 uit, waarop de belangrijkste 
gevechten, troepenbewegingen en herdenkingsplaatsen Ligny, Quatre Bras en Waver aangeduid zijn. Voor de realisatie 
werd een beroep gedaan op het departement conflictstudies van de Koninklijke Militaire School en op plaatselijke des-
kundigen.

Intercommunale ‘Bataille de Waterloo 1815’: erfgoedbeheerder en toeristische speler
Het Slagveld van Waterloo is een belangrijke historische site in Europa met een internationale uitstraling. Het is een 
waardevolle herdenkingsplaats die elk jaar meer dan 200.000 bezoekers uit de hele wereld trekt. Voor het beheer van 
dit rijke erfgoed werd in 1997 de intercommunale ‘Bataille de Waterloo 1815’ opgericht door de Provincie Waals-Brabant 
en de gemeenten Eigenbrakel, Genappe, Lasne en Waterloo. De intercommunale beheert verschillende gronden rond de 
leeuw en opende er recent een nieuw bezoekerscentrum dat uitgeeft op de panoramazaal van 1912. Als erfgoedbeheerder 
erfde ze in 2005 het Fonds Gustave Maison met één van de mooiste Napoleontische bibliotheken van Europa en in 2013 
kocht ze de kasteelhoeve van Hougoumont.

Tempora en Hougoumont
Hougoumont is een historische kasteelhoeve die op 18 juni 1815 door de Britten als voorpost gehouden werd. De verde-
diging van de ommuurde site is legendarisch.  Wellington zei zelfs dat ‘the success of the battle turned upon the closing 
of the gates at Hougoumont’.
De site is recent gerenoveerd met o.m. steun van de Britse regering. In de voormalige schuur wordt aan de vooravond 
van de herdenkingen een gloednieuw bezoekerscentrum geopend, waarvan de inrichting gebeurde door Tempora. Op 9 
juni maken we in primeur kennis met de buitenkant van de site. 
Tempora is een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de inrichting en exploitatie van musea, bezoekerscentra en erf-
goedsites. Zo loopt in het Koninklijk Legermuseum nog tot eind november de expo ’14-18: Dit is onze geschiedenis’ en in 
Bastogne exploiteert Tempora ook het grootste Wereldoorlog II-museum van het land.

Uitgeverij Davidsfonds
Het Davidsfonds is de belangrijkste culturele organisatie van Vlaanderen met 590 lokale afdelingen en ongeveer 50.000 
gezinnen die lid zijn. Nationaal bestaat Davidsfonds uit vier grote onderdelen: Davidsfonds Evenementen, Davidsfonds 
Cultuurreizen, Davidsfonds Academie en Davidsfonds Uitgeverij. De uitgeverij van het Davidsfonds publiceert ongeveer 
130 titels per jaar en is in Vlaanderen marktleider voor boeken over geschiedenis. In 2014 verscheen van Luc De Vos, 
Dave Warnier, Franky Bostyn en Tom Simoens  ’14-18: Oorlog in België’, dat inmiddels aan zijn vierde druk toe is.

Neem deel
Gelieve voor 4 juni uw aanwezigheid te 
bevestigen: laurence.piens@tempora.be

Voor de pers: om een gratis recensie-exemplaar 
op te vragen: johanna.laurent@davidsfonds.be

WATERLOO 1815: 
DE VAL VAN NAPOLEON

Uitgeverij Davidsfonds, Tempora, het Nationaal Geografisch 
Instituut en de Intercommunale ‘Bataille de Waterloo 
1815’ nodigen u uit op de officiële voorstelling van het boek 
‘Waterloo 1815: De val van Napoleon’ door Luc De Vos, Dave 
Warnier en Franky Bostyn en van de kaart ‘Waterloo 1815’ 
van het Nationaal Geografisch Instituut op 9 juni 2015 in het 
Memoriaal 1815 – Het gehucht van de Leeuw in Braine l’Alleud.

Programma
9.30 Onthaal met koffie in het Wellington Café, 
 Route du Lion 256, 1420 Braine-l’Alleud

10.00 Wandeling over het slagveld van 18 juni 1815 naar 
Hougoumont onder begeleiding van de auteurs*

11.30 Officiële boekvoorstelling, in het Memoriaal 1815

Verwelkoming
Nathalie du Parc Locmaria, voorzitster

 Intercommunale ‘Bataille de Waterloo 1815’

Napoleon Bonaparte: meedogenloze tiran, 
legendarische held of vader van het moderne
Europa ?’
Prof. em. Dr. Luc De Vos, mede-auteur

 Waterloo: autopsie van een veldslag
 Dave Warnier, mede-auteur

De Belgen in Waterloo en de bakermat van het   
 Belgisch leger

Franky Bostyn, mede-auteur

Waterloo op kaart gezet
Ingrid Vanden Berghe, Administrateur-Generaal  

 van het Nationaal Geografisch Instituut

 Waterloo en de zorg voor het militair erfgoed
 Steven Vandeput, Minister van Defensie 

12.30 Receptie, in het Memoriaal 1815

Voor meer informatie:
-Prof. em. Dr. Luc De Vos: 0475 94 99 48 - luc.l.j.de.vos@hotmail.be
-Dave Warnier: 0497 18 43 23 - dave_warnier@hotmail.com
-Franky Bostyn: 0478 21 29 16 – franky.bostyn@telenet.be
-Nationaal Geografisch Instituut: sales@ngi.be - www.ngi.be

UITNODIGING BOEKVOORSTELLING 9 JUNI

WATERLOO
1815 - De val van Napoleon

Luc De Vos 
DaVe Warnier 
Franky Bostyn

* Gelieve in het geval van regenweer aangepast schoeisel en kledij mee te brengen voor de wandeling.
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