Er groeit iets in Meise!

The Botanic Garden of Brussels

Persvoorstelling: prachtig geïllustreerd werk over de
‘Brusselse’ geschiedenis (1826-1940) van de Plantentuin
De Nationale Plantentuin van België kent een rijke en
bewogen geschiedenis. Binnen zijn muren klopte de hartslag
van de 19e eeuwse Brusselse burgerij. Maar ook de invloed
van notabelen van de piepjonge Belgische Staat, die zich
bogen over ‘de grote problemen’ van de tijd laat zich voelen.
Binnen de Plantentuin ontwikkelde de plantkunde zich ook tot
een professionele en gediversifieerde wetenschap, met
duidelijke werkmethodes en concepten. De Plantentuin was
het schouwtoneel waarop gepassioneerde mensen hun rol
speelden en waarop de kolonisatie van Congo een grote
invloed had.
Dankzij het rijke archief van de Plantentuin, dat voor het eerst grondig werd onderzocht,
toont de auteur aan hoe sociale en economische factoren, lokale, nationale en internationale
beslissingen de Plantentuin gekneed hebben en hun gevolgen laten voelen tot op vandaag.
Het resultaat is een fascinerend boek, dat een weinig bekend deel van de geschiedenis van
een van de grootste wetenschappelijke instellingen van ons land opheldert.
De auteur
Dr. Denis Diagre-Vanderpelen, geboren in 1968 in Brussel, behaalde zijn
doctoraat in de geschiedenis aan de Universite Libre de Bruxelles (2006).
Momenteel werkt hij als onderzoeker en archivaris bij de Nationale
Plantentuin van België waar hij ook als expert optreedt voor de Conventie
van Washington (CITES).
The Botanic Garden of Brussels (1826 - 1940): Reflection of a changing
nation door Denis Diagre-Vanderpelen werd uitgegeven door de Nationale
Plantentuin van België, Sc Coll. U.L.B (2011), 312 pagina's. ISBN: 9789072619877
De kostprijs van het boek (in het Engels) is € 50 en kan besteld worden via de website
www.plantentuinmeise be of via 02 260.09.42 of sales@br.fgov.be.
Eind september 2012 wordt de Franse versie uitgegeven door de 'Académie royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique’ meer info daarover bij: arb@cfwb.be

Voor journalisten :
 Afbeeldingen kunnen gedownload worden via:
https://plus.google.com/photos/102592460575661840695/albums/5784269930752557313
 Om als voorsmaakje het eerste hoofdstuk van het boek te doorbladeren, klik hier.
 Voor meer info of om een recensie-exemplaar aan te vragen:
 Perscontact: Koen Es, 02/260.09.69 ; koen.es@br.fgov.be
 Attaché de presse francophone : Franck Hidvégi, 02/260.09.91 franck.hidvegi@br.fgov.be
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