
 

Sinds 2015 organiseert de Britse organisatie Waterloo Uncovered 

jaarlijks opgravingen rondom het gebied waar destijds in 1815 de 

Slag bij Waterloo in België heeft plaatsgehad. Psychisch en/of fysiek 

gewonde Britse veteranen wordt hierbij de gelegenheid geboden om 

onder professionele zorg en begeleiding aan een archeologische 

opgraving deel te nemen. Naast het doel om de Britse samenleving 

kennis te laten maken met de impact die een oorlog op mensen heeft 

en wat een oorlog inhoudt, biedt het de deelnemende veteranen een 

kans om samen met lotgenoten hun militaire verleden te verwerken 

en te werken aan hun toekomst. 

 
Het Veteraneninstituut (Vi) en de Koninklijke Landmacht (KL) staan al een aantal 

jaren nauw in contact met Waterloo Uncovered. Hierdoor is in het verleden de 

deelname van een twintigtal Nederlandse veteranen reeds mogelijk gemaakt. 

Om de Nederlandse betrokkenheid bij dergelijke archeologische projecten 

beter te kunnen waarborgen hebben de KL en het Vi besloten dat er ook een 

Nederlandse stichting moet komen. Hierbij worden door deze Nederlandse 

stichting dezelfde doelen als de Britse zusterorganisatie nagestreefd. 

Nederlandse veteranen met psychisch en/of fysiek letsel zullen zodoende in de 

toekomst de mogelijkheid worden geboden om jaarlijks aan een archeologische 

opgraving deel te nemen. Echter, deze Nederlandse tak wil zich hierbij niet 

louter op Waterloo en deze historische periode richten. De idee is om ook op 

locaties in Nederland opgravingen te organiseren die aan andere historische 

perioden gerelateerd zijn. 

 

Dit betekent dat de naam Waterloo Uncovered voor de Nederlandse stichting de 

lading niet dekt. Wij zijn daarom op zoek naar een naam die weergeeft wat deze 

stichting doet: het ondersteunen van veteranen die aan archeologische 

opgravingen uit verschillende historische perioden deelnemen, zowel in 

Waterloo als op locaties in Nederland, met dezelfde doelen als de Britse 

organisatie. 

 

Heb jij een goed idee voor een naam? Stuur jouw voorstel voor 31 oktober naar 

secretariaat@veteraneninstituut.nl (Onderwerp: Naam Nederlandse stichting 

Waterloo Uncovered). De inzender met de naam die het best de lading dekt 

krijgt het boek Waterloo (1815- De Val van Napoleon) van Luc de Vos 

toegestuurd.  
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