
 

sieorganisatie.             

Wij staan nog maar aan 

het begin van dit project 

en veel moet er nog ge-

beuren voor wij volgend 

jaar zomer onze eerste 

deelname aan de opgra-

ving gaan uitvoeren.  

Voor dit alles zijn vrijwil-
ligers, maar is ook geld 
nodig en wij doen dan 
ook een beroep op u om 
ons werk te ondersteu-
nen.                                               
Dit kan door contact met 
ons op te nemen via 
www.ROTB.nl of te 
doneren via deze websi-
te.                                                
Wij wensen u veel lees- 
plezier met deze eerste 
editie. 
 

Met vriendelijke groet, 

Corstiaan de Haan     

Voorzitter ROTB 

Beste lezer, 

Van harte welkom bij 

deze eerste uitgave van 

de nieuwsbrief van de 

stichting Recovery on 

the Battlefield, die met 

een kick-off bijeenkomst 

op 1.10.2021 officieel 

van start is gegaan. 

Onze stichting zet zich 

in om invulling te geven 

aan de unieke combinatie 

van zorg voor veteranen 

met PTSS en/of een  

fysieke beperking en 

hoogwaardig archeolo-

gisch onderzoek.  

RotB sluit hiermee aan 

bij onze Britse vrienden 

die met Waterloo Unco-

vered al een aantal jaren 

ditzelfde doel nastreven. 

Met hen hopen wij de 

komende jaren voor  

Nederlandse veteranen 

veel te kunnen betekenen 

en daarnaast bij te dragen 

aan de historische kennis 

over voor de Nederland-

se geschiedenis belangrij-

ke veldslagen. Daarnaast 

geven we invulling aan 

zorg voor onze collega’s, 

maar ook aan de traditie-

beleving en kennis van 

de historie van de defen-

Van de voorzitter 
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Lkol C. de Haan, 

Voorzitter RotB 

Wie is Wie in Revovery on the Battlefield (RotB) 

Voorzitter 

Mijn naam is Corstiaan 

de Haan en ik ben actief 

dienend officier bij de 

Koninklijke Landmacht. 

Als luitenant-kolonel ben 

ik momenteel werkzaam 

als adviseur voor het 

Nederlands Instituut 

voor Militaire Historie.  

Geschiedenis heeft altijd 

mijn warme belang-

stelling gehad en in vori-

ge functies heb ik veel te 

maken gehad met het 

leed dat onze collega’s 

tijdens uitzending kan 

overkomen.  

Door een samenloop van 

omstandigheden kwam ik 

in contact met onze Brit-

se collega’s van Waterloo 

Uncovered.  

Uit deze inspirerende 

gesprekken kwam de 

motivatie voort om sa-

men met de andere be-

stuursleden een vergelijk-

bare organisatie op te 

zetten en zo onze eigen 

veteranen te steunen.  

Secretaris 

Lkol drs. Jos Groen is de 
secretaris van de stich-
ting Recovery on the 

Battlefield. Hij is als  
onderzoeker werkzaam 
bij het Expertisecentrum 
van het Nederland Vete-
raneninstituut. 

Lkol Jos Groen 

Redactie Nieuwsbrief: 

_____________________________ 

G. Algra: 

g.algra@veteraneninstituut.nl 

http://www.ROTB.nl


ingegeven door de Covid-
situatie.                                              
Een bijzondere activiteit is het 
bouwen van een groot Water-
loo diorama in 20 mm schaal 
(1:72).  

Dit project is een initiatief van 
major-general (ret.) James 
Cowan die de inspiratie vond 
in het Waterloo diorama dat 
tussen 1830 en 1838 werd 
geconstrueerd door captain   
William Siborne.                                            

 

Als vertegenwoordiger van 
ROTB was ik in de gelegen-
heid om eind oktober aanwe-
zig te zijn bij een presentatie 
van Waterloo Uncovered in 
het National Army Museum 
in Londen.  

Behalve zorg voor veteranen 
en archeologisch onderzoek 
wordt er door  Waterloo Un-
covered meer georganiseerd. 
Dit zijn bijvoorbeeld fundrai-
sing activiteiten en online 
cursussen, dit laatste vooral 

Siborne was een genie-
officier, die van general Hill 
opdracht kreeg een diorama 
te bouwen van de slag op 
haar hoogtepunt, het tijdstip 
rond 18.45 uur.                                     

Hij verbleef acht maanden in 
La Haye Sainte en bracht het 
toen nog vrijwel onverander-
de slagveld nauwgezet in 
kaart.  

Vervolg Wie is Wie in RotB 

Waterloo Remodelled  

donaties.                          
Mocht u RotB een warm 
hart toedragen en u hebt 
ideeën om ons te helpen bij 
inzamelingsacties van schen-
kingen & donaties dan bent 
u van harte welkom. Mocht 
u zelfs een jaarlijkse donatie 
of schenking willen doen 
dan kunt u gebruik maken 
van de RotB QR-code. Alle 
kleine beetjes helpen, want 
wij geloven in onze missie 
en we willen zoveel  moge-
lijk veteranen helpen.  

Bestuur  RotB 

Zonder donaties geen activiteiten RotB 

We zijn verheugd dat het 
NLVI, MRC en CLAS ons 
op diverse manieren hebben 
gesteund bij de oprichting 
van onze stichting en dat 
RotB daardoor nu ook daad-
werkelijk bestaat.  

In de komende periode zal 
RotB steeds meer activiteiten 
gaan ondernemen. Dit is 
echter niet mogelijk zonder 
voldoende financiële midde-
len. RotB is hiervoor afhan-
kelijk van schenkingen en 

Vicki Haverkate is een van de 
medeoprichters van Recovery 
on the Battlefield.                                
Zij is archeoloog en onder-
wijsdeskundige en "Head of 
Formal Education” 
voor Waterloo Uncovered.  

Vicky Haverkate 
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         QR code website RotB 

Gielt Algra       

                                                        

Gielt Algra is politicoloog 
en wetenschappelijk mede-
werker van het Expertise-
centrum van het NLVI, 
bestuurslid en medeoprich-
ter van ROTB. 

 

Hans van de Ven,                   

penningmeester 

  

Mijn naam is Lkol Hans van 
de Ven en momenteel werk-
zaam als inspecteur bij de 
Inspectie Militaire Gezond-
heidszorg.  

In mijn vorige functie als plv. 
C-MRC en in mijn eigen 
uitzendingen, heb ik van 
dichtbij meegemaakt wat 
uitzendingen met je doen. 
Welke inspanning er nodig is 
om te revalideren, weer op te 
staan en te komen tot een 
waardevolle invulling van je 
nieuwe mogelijkheden in het 
leven.  

Via het MRC bern ik in aan-
raking gekomen met de op-
gravingen in Waterloo en 
daar zag ik meteen wat een 
mooi initiatief dit is en wat 
dit kan betekenen in de ver-
werking van alle ervaringen 
uit het verleden. 

 

 

Een eerste  

presentatie voor  

publiek 

door  

Corstiaan de Haan 



Op basis van deze gegevens 
begon hij vervolgens zijn 
jarenlange werk om het dio-
rama te realiseren. De schaal 
is dusdanig dat alle aanwezig 
troepen in figuurtjes van 
ongeveer 10 mm zijn weer-
gegeven.  

Waar in eerste instantie door 
hem een exacte weergave 
van de situatie was gescha-
pen, kreeg hij bij de voorbe-
schouwing, waarbij ook 
Wellington aanwezig was, 
opdracht een deel van het 
diorama te verwijderen. Men 
was namelijk van mening dat 
de Pruisen te nadrukkelijk in 
beeld waren en dit verstoor-
de het beeld van een vooral 
Britse overwinning. Het 
diorama is in de loop der 
jaren op verschillende loca-
ties geëxposeerd en in op-
slag geweest. Na een restau-
ratie is het nu te zien in het 
National Army Museum in 
Londen.   

Major-general James Cowan, 

een van de leden van de 

Raad van Toezicht van   

Waterloo Uncovered, heeft 

het initiatief genomen om 

het model opnieuw te bou-

wen op basis van 20 mm 

figuren. Dit geeft niet alleen 

een gedetailleerder beeld 

maar leidt ook tot een aan-

zienlijk groter diorama.  

Bij de bouw van het diorama 

worden ook recente histori-

sche inzichten verwerkt, 

zodat het op een aantal pun-

ten afwijkt van het Siborne 

diorama. Zo komen de Prui-

sen volledig tot hun recht en 

zijn voor de plaatsbepaling 

van de troepen ook Franse 

en Duitse bronnen gebruikt. 

Als het volledige model van 

het slagveld gereed is zal de 

oppervlakte ongeveer gelijk 

zijn aan een tennisbaan.  

Op dit moment zijn na jaren 
werk van een steeds groter wor-
dende groep internationale vrij-
willigers ongeveer 30.000 minia-
tuurfiguren gerealiseerd. Deze 
zijn ondergebracht op een aan-
tal hotspots van het slagveld. 
Deze hotspots zoals het dorp 
Plancenoit en de kasteelboerde-
rij Hougomont zijn nauwgezet 
op schaal nagebouwd.  

In de periode van 20 t/m 24 

oktober 2021 waren deze eerste 

delen te zien in het National 

Army Museum. Bezoekers kon-

den gelijk deze nieuwe versie 

vergelijken met het model van 

captain Siborne. De tentoon-

stelling werd omlijst met lezin-

gen, rondleidingen en het optre-

den van tamboers, pijpers en re-

enactors gestoken in uniformen 

uit die periode. Onder de inter-

nationale groep vrijwilligers 

bevinden zich ook Nederlan-

ders waarvan een aantal heeft 

deelgenomen aan eerdere op-

gravingen en/of betrokken is bij 

ROTB. Zij hebben hebben in-

middels al een behoorlijk aantal 

figuren geschilderd. Hun werk 

in de vorm van Nederlandse 

troepen is momenteel nog niet 

te zien.  

De delen van het slagveld waar 
de Nederlanders stonden opge-

steld worden in 2022 en later 
gebouwd.  

Hun overige werk, in de vorm 
van Pruisische troepen, heeft 
zijn weg al naar het diorama 
gevonden.  

 

 

Vervolg artikel Waterloo remodelled  

Dit artikel kan 100 tot 150 
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De ruim 1000 Franse 
cavaleristen, die ook door 
Nederlandse vrijwilligers zijn 
geschilderd, wachten nog op 
het moment dat ook dat deel 
van het slagveld is 
nagebouwd.  

Al met al is het diorama een  
mooi project, dat veel 
internationale verbondenheid 
uitstraalt, gezien de meer dan 
tachtig vrijwilligers, 
veteranen, actief dienende 
militairen, burgers uit 
verschillende landen die 
hieraan samenwerken. Samen 
maken zij een belangrijk 
moment in de geschiedenis 
voor een breed publiek  
toegankelijk.  

 

 

 

Figuur 1 Deel van het originele 

Siborne diorama 

  

Figuur 2 Pruisische troepen oost van het dorp Plancenoit op het nieu-

we diorama 


