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Beste lezer,
18 maanden na de oprichting van 

het War Heritage Institute stel 

ik met trots dit veelzijdige acti-

viteitenverslag voor, dat getuigt van 

de geslaagde verwezenlijking van 

ons eerste grote herdenkingspro-

ject. Dankzij onze talrijke partners, 

de overheid, de Nationale Loterij, 

de expertise en het enthousiasme 

van ons personeel en ook dankzij 

u, beste vrienden en publiek van 

het War Heritage Institute, hebben 

wij ons doel kunnen realiseren: de 

herinnering aan deze strategische 

periode in onze geschiedenis, het 

einde van de Eerste Wereldoorlog, 

laten herleven bij jongere en min-

der jonge generaties. 

Om de collectieve belangstelling te 

wekken, bestond ons herdenkings-

project uit drie delen. Het eerste 

was het groots opgezette parti-

cipatieve project “Onze Vergeten 

Helden”, een grote operatie om 

de graven van soldaten uit de 

Grote Oorlog op burgerkerkhoven 

in het hele land te markeren, die 

vergezeld ging van een oproep om 

peter te worden van een graf. Zo 

hadden we de eer om ondersteund 

te worden door Zijne Koninklijke 

Hoogheid, die zowel bij de inhul-

diging op 2 mei als op het sloteve-

nement op 11 november aanwezig 

was. 

Voor het tweede luik nodigden we, 

samen met de gemeente De Panne, 

het grote publiek uit om deel te ne-

men aan een plechtige ceremonie 

voor de herbegraving van Belgische 

soldaten op de begraafplaats van 

De Panne, die ook zijn honderdste 

verjaardag vierde. Het laatste deel 

van het project, de tentoonstelling 

“De Groote Oorlog voorbij”, neemt 

de bezoeker mee naar de periode 

na de oorlog, waarin het einde van 

het conflict en de pijnlijke herin-

neringen van de slachtoffers sterk 

contrasteren met de economische, 

culturele en sociale heropleving 

van de Dolle Jaren. 

Wij zijn erg blij met dit resul-

taat: een massale deelname aan 

verschillende projecten (3000 

herdenkingsplaatjes …), veel pers-

belangstelling (meer dan 300 arti-

kels) en een gevoel van voldoening 

omwille van de verwezenlijking van 

onze belangrijkste opdrachten: 

het doorgeven van de herinnering 

via gevarieerde activiteiten en 

aanzetten tot burgerschap.

2018 was ook het jaar waarin het 

War Heritage Institute, in juni, werd 

erkend als federale wetenschap-

pelijke instelling. Dit statuut is 

zeker welverdiend, gezien het 

actieve aankoopbeleid, de talloze 

bruiklenen van collectiestukken 

voor prestigieuze tentoonstellingen 

in binnen- en buitenland en vooral 

het team van wetenschappers die 

bekend staan om hun expertise en 

hun doorgedreven onderzoek. 

Zoals u zal ontdekken in dit verslag, 

bestaat het War Heritage Institute 

uit zes levendige en actieve sites, 

die hun bezoekersaantallen elke 

dag zien stijgen. 

Van het begin af aan koesteren 

wij grote ambities voor het War 

Heritage Institute. Ons streefdoel 

is om van deze instelling een 

baken te maken op het vlak van 

militair erfgoed en herinnering, 

voor alle generaties in binnen- en 

buitenland.  

Bedankt aan alle partners, aan het 

personeel en aan de bezoekers 

voor uw steun en uw vertrouwen. 

De actieve betrokkenheid van het 

publiek is een mooie bekroning 

van ons werk. Volgend jaar zien 

we elkaar weer voor een ander 

groot herdenkingsproject: de 75ste 

verjaardag van de bevrijding van 

ons land!

Michel Jaupart 

Directeur-generaal a.i.  

War Heritage Institute
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Het War Heritage Institute, de referentie 
voor het militaire patrimonium en de 
herdenking
Sinds 1 mei 2017 hebben vier structuren onder de bevoegdheid van Defensie hun 
krachten gebundeld. Talrijke ambitieuze initiatieven staan reeds op stapel, waardoor 
het War Heritage Institute zich zowel nationaal als internationaal als een solide speler 
positioneert.

Historiek

Op donderdag 27 april 2017 keurde de Kamer de wet 

ter oprichting van het War Heritage Institute goed.

Tot 30 april 2017 beheerden vier structuren onder de 

bevoegdheid van Defensie het militaire erfgoed en de 

herdenking van oorlogsslachtoffers: het Koninklijk 

Legermuseum, het Instituut voor Veteranen - Nationaal 

Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en 

Oorlogsslachtoffers, het Nationaal Gedenkteken Fort 

van Breendonk en de Historische Pool van Defensie. 

Op 1 mei 2017 smolten deze entiteiten samen om het 

War Heritage Institute te vormen, een organisatie van 

openbaar nut van categorie B onder de bevoegdheid 

van de minister van Defensie.

Op 4 juni 2018 verkreeg het War Heritage Institute 

het statuut van federale wetenschappelijke instelling. 

Het besluit verscheen op 18 juni 2018 in het Belgisch 

Staatsblad.

Opdrachten van het War Heritage Institute

goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 20 de-

cember 2018:

We wensen van het War Heritage Institute op Belgisch 

en op Europees niveau een essentiële speler te 

maken:

• inzake de conservatie en de voorstelling van het 

historische militaire patrimonium (zowel sites als 

collecties);

• inzake de herdenkingsopdracht;

• we wensen doeltreffend en doelmatig, economisch 

en ethisch, wetenschappelijk en pedagogisch te 

werk te gaan, met aandacht voor het milieu.

Onze ambitie:

• het War Heritage Institute moet het grote pu-

bliek een verrijkende en onvergetelijke ervaring 

bieden;

• ons werk en onze publicaties moeten door de we-

tenschappelijke en academische wereld als een 

referentie ter zake worden gezien;

• ons beleidssysteem moet een kwaliteitslabel 

verkrijgen in overeenkomst met onze visie.
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Om dit te bereiken zal het War Heritage Institute:

• de sites die het beheert opwaarderen en via de 

erfgoedraad op constructieve wijze samenwer-

ken met de beheerders van sites in concessie en 

geassocieerde sites;

• een hedendaagse museologie uitwerken om 

zijn collecties op te waarderen, een gevarieerd 

programma uitwerken en de permanente ten-

toonstellingen voortdurend bijsturen;

• een nationaal en Europees netwerk uitbouwen 

om alle militaire herdenkingsplechtigheden voor 

te bereiden of te coördineren, zoals dat wordt 

bepaald door de wet ter oprichting van het War 

Heritage Institute;

• uitgaan van hoogstaand wetenschap- 

pelijk onderzoek dat zowel intern als door de 

wetenschappelijke/academische wereld wordt 

erkend ;

• passende partnerschappen ontwikkelen, met het 

oog op de optimalisering  van de producten die 

aan het publiek worden aangeboden, maar steeds 

met aandacht voor de beschikbare middelen.

De waarden van het War Heritage Institute:

• wederzijds respect en aandacht voor het publiek;

• wetenschappelijke correctheid en integriteit;

• promotie van de diversiteit;

• ontwikkeling van een duurzaam erfgoedbeheer;

• zoektocht naar uitmuntendheid en doorlopende 

verbetering.

Beheerorganen

 3 De directie 
De instelling wordt geleid door een ad interim directie, 

met een directeur-generaal, dhr. Michel Jaupart en 

een adjunct-directeur-generaal, dhr. Franky Bostyn. 

Deze algemene directie wordt bijgestaan door 4 

departementsdirecteurs: 

• Mevr. Natasja Peeters voor het beheer van de 

collecties,

• Dhr. Piet Veldeman voor het beheer van de sites,

• Dhr. Jean Cardoen voor de publiekswerking

• Mevr. Marie-Claire Renneson voor de 

steunverleningsdiensten. 

Een Raad van Bestuur, een Wetenschappelijke Raad en 

een nieuw orgaan, de Erfgoedraad, staan het WHI in 

zijn opdrachten bij. 

 3 De Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit vertegenwoordi-

gers van het ministerie van Defensie, van de eerste 

minister, van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 

van de Regie der Gebouwen, van Wetenschapsbeleid 

en van militaire en patriottische verenigingen. De 

Raad zet het beleid op lange termijn uit en controleert 

de financiële werking van de instelling.

Samenstelling 

• Voorzitter: 

Koen Palinckx

• Vicevoorzitter: 

Edmond Eycken

• Expert inzake personeelsbeleid: 

Régis Bornain

• Expert inzake begroting en financiën: 

Geert De Bruyne

• Expert inzake geschiedkundige kwesties: 

Jean-Michel Sterkendries

• Vertegenwoordiger van de eerste minister: 

Michel Peters
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• Vertegenwoordiger van het 

ministerie van Buitenlandse 

Zaken: 

Maryse Canavesi

• Vertegenwoordiger van de 

minister bevoegd voor de Regie 

der Gebouwen: 

Philippe Waeytens

• Vertegenwoordiger van de 

staatssecretaris bevoegd voor 

Wetenschapsbeleid: 

Jan Schonks

• Vertegenwoordiger van het 

contactcomité voor vaderlandse 

verenigingen: 

Joseph Neven

• Vertegenwoordiger van het 

contactcomité voor vaderlandse 

verenigingen: 

Willy Sonck

• Vertegenwoordiger van het 

contactcomité voor vaderlandse 

verenigingen: 

Leon De Turck

 3 De Wetenschappelijke Raad
De Wetenschappelijke Raad 

verstrekt advies over wetenschap-

pelijke kwesties die betrekking 

hebben op de uitvoering van de 

opdrachten van de instelling.

Samenstelling

Leden van het WHI

• Directeur-generaal a.i.: 

Michel Jaupart

• Directeur Publiekswerking: 

Jean Cardoen

• Directrice Collectiebeheer: 

Natasja Peeters

• Directeur Sites: 

Piet Veldeman

• Verantwoordelijke Museologie: 

Pierre Lierneux

Andere leden

• Professor emeritus 

Geschiedenis, Koninklijke 

Militaire School: 

Luc De Vos

• Directeur van de Koninklijke 

Musea voor Schone Kunsten 

van België: 

Michel Draguet

• Directrice Collecties, Musea 

voor Schone Kunsten van 

Antwerpen: 

Elsje Janssen

• Fédération Wallonie-Bruxelles – 

Cel Démocratie ou Barbarie: 

Philippe Plumet

• Geschiedkundige: 

Peter Schrijvers 

• Algemeen Rijksarchief: 

Pierre-Alain Tallier

 3 De Erfgoedraad
De Erfgoedraad is belast met de 

ontwikkeling van de sites en met 

de harmonisering van het netwerk 

van spelers. De Erfgoedraad moet 

transversale projecten creëren.

Samenstelling

De Erfgoedraad bestaat uit een 

vertegenwoordiger per site in 

concessie of geassocieerde site. 

Elk Gewest mag een vertegenwoor-

diger afvaardigen.

• Vlaamse Regering: 

Pierre Ruyffelaere, 

Buitenlandse Zaken, Project 

eeuwfeest 14-18

• Waalse Regering: 

Pierre Pirard, 

Adjunct-directeur

• Duitse Gemeenschap: 

Herbert Ruland

• Franstalige Gemeenschap: 

Philippe Plumet, 

Cel Démocratie ou Barbarie

• Brussels Gewest: 

Thierry Wauters, 

Directie Monumenten en 

Landschappen

• Museum van Leopoldsburg: 

Wouter Beke, 

Burgemeester van 

Leopoldsburg

• Fort van Loncin: 

Fernand Moxhet, 

Voorzitter vzw Front de sauve-

garde du Fort de Loncin

• Fort Eben-Emael: 

Marcel Verhasselt, 

Voorzitter vzw Fort 

d’Eben-Emael



DE SITES
• Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
• Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
• Bastogne Barracks
• Dodengang (Diksmuide)
• Gunfire (Brasschaat)
• Commandobunker (Kemmel)
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De sites van het War Heritage Institute

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Dit museum in het hart van Brussel biedt een 

schatkamer aan zeldzame, merkwaardige en verba-

zende objecten: kostbare wapenrusting, honderden 

uniformen, prestigieuze decoraties, maar ook 

kunstwerken, muziekinstrumenten en een uitzonder-

lijke collectie vliegtuigen, kanonnen en tanks. Een 

wandeling doorheen tien eeuwen 

geschiedenis, van de middel- 

eeuwen tot de twee wereldoor-

logen, met bovendien een prachtig 

panorama vanaf de Arcaden.

Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

Breendonk – Een herinneringsoord  
Tussen september 1940 en september 1944 
verbleven ca. 3.600 gevangenen in Breendonk. 
Het Fort van Breendonk staat 
symbool voor het lijden en de 
dood van alle slachtoffers van 
het nazisme. Het Fort bren-
gt een boodschap van hoop 

en verdedigt de waarden van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens.
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Bastogne Barracks

Met zijn vele tentoonstellingsruimtes is Bastogne 

Barracks uitgegroeid tot een interpretatiecentrum 

van de Tweede Wereldoorlog. 

De Nuts-kelder illustreert een 

centrale episode in de Slag om 

de Ardennen. Breng ook eens een 

bezoek aan het Vehicle Restoration 

Center waar de pantservoertuigen 

van het Koninklijk Legermuseum 

een tweede leven krijgen.

Dodengang (Diksmuide)

Deze uitzonderlijke site herbergt het enige 

bewaarde Belgische loopgravenstelsel uit de Eerste 

Wereldoorlog.

Het Interpretatiecentrum van de Dodengang gebruikt 

de modernste museumtechnieken. Aan de hand van 

vijftien interactieve applicaties, levensgrote foto’s, 

films en meer dan 100 originele 

objecten ontdek je hier het verhaal 

van de beruchte Dodengang. Via 

historische foto’s, voorwerpen en 

persknipsels zien we de gebeurte-

nissen ook door Duitse ogen.

23 januari: De minister van Defensie bezoekt 

Auschwitz met een honderdtal jongeren, een initiatief 

van het WHI in samenwerking met Defensie. 

De reis herdenkt de bevrijding van de twee kampen op 

27 januari 1945.
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Gunfire (Brasschaat)

Dit interpretatie- en expertisecentrum voor artille-

rie bevindt zich op de site van de oudste Belgische 

schietbaan, de wieg van de Belgische artillerie. In 

grote, moderne hangars wordt een brede waaier aan 

luchtdoel-, veld- en loopgraafartil-

lerie bewaard, die sinds 1830 door 

het Belgische leger werd gebruikt. 

Er worden ook lichte vliegtuigen 

en een breed gamma aan pant-

serwagens tentoongesteld.

Commandobunker (Kemmel)

Deze authentieke top secret site werd perfect bewaard 

sinds zijn constructie en getuigt van een halve eeuw 

spanningen tussen oost en west.

Met behulp van foto’s, films, 

voorwerpen, uniformen en 

uitrusting dompelt de bunker ons 

opnieuw onder in de sfeer van de 

Koude Oorlog.

3 maart: Groot succes voor de 10e editie van Museum 

Night Fever in het KLM. Zo’n 3.500 bezoekers nemen 

deel aan de “Heavy Metal”-nocturne. 

Op het programma: de zware metalen voorwerpen in 

het Museum, metal muziek en een wel heel speciale 

nacht in een bivak.



PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
• Les missions
• Le statut
• Les organes de gestion
• Les chiffres clés 
• Les grands rendez-vous 
• Des collaborations internationales toujours plus vives
• L’organigramme

Chapitre

1
EEN AMBITIEUS 
HERDENKINGSPROGRAMMA
• Onze vergeten helden
• Belgische soldaten herbegraven
• De tentoonstelling “De Grote Oorlog voorbij”
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Een ambitieus herdenkingsprogramma voor 
het eeuwfeest van het einde van de Eerste 
Wereldoorlog
In samenwerking met Defensie leidde het War Heritage Institute drie grote 
herdenkingsprojecten met betrekking tot het eeuwfeest van het einde van de Eerste 
Wereldoorlog in goede banen: het participatieve project “Onze vergeten helden”, 
een eerbetuiging tijdens de begrafenis van Belgische militairen in De Panne en een 
grote tijdelijke tentoonstelling.

Onze vergeten helden

Een jaar na zijn oprichting lanceerde het War Heritage 

Institute in aanwezigheid van de koning zijn eerste 

herdenkingsproject: “Onze vergeten helden”.

Vele Belgische soldaten, gevallen tijdens de Eerste 

Wereldoorlog, werden na het conflict uit militaire 

begraafplaatsen weggehaald om in burgerlijke 

kerkhoven te worden herbegraven. Het project “Onze 

vergeten helden” wenst die graven te inventariseren 

en te markeren.

Op de 41.000 Belgische soldaten die tijdens de Eerste 

Wereldoorlog het leven lieten, werden ongeveer 9.000 

van hen na de oorlog op vraag van de familie naar hun 

vroegere woonplaats gerepatrieerd. Dankzij contacten 

met gemeentelijke overheden overal in België kon het 

War Heritage Institute te weten komen dat bijna 6.000 

van die graven vandaag nog bestaan. De andere zijn 

verdwenen omdat ze, in tegenstelling tot militaire 

graven, geen beschermingsstatuut genoten.

 3 Herdenkingsplaatjes
Om deze “vergeten graven” te markeren, werden een-

vormige gedenkplaatjes gratis ter beschikking van alle 

gemeentelijke overheden gesteld. Die operatie verliep 

in samenwerking met de Nationale Strijdersbond. De 

allereerste plaatjes werden in aanwezigheid van de 

koning, de minister van Defensie en de burgemeester 

van de stad Brussel op 2 mei 2018 in de begraafplaats 

van Brussel aangebracht en wel op de graven van twee 

broers, Adolphe en Alexandre Halleux. De herdenkings- 

opdracht was een centraal gegeven in de plechtig- 

heid. Drie scholen (uit de stad Brussel en uit de twee 

gewesten) werkten actief aan de ceremonie mee: er 

werden teksten voorgelezen, bloemen neergelegd en 

een herdenkingsplaatje op het graf van de vergeten 

helden aangebracht. 

In de loop van de maand mei werd het project in de 

tien provincies voorgesteld, telkens met het aan- 

brengen van herdenkingsplaatjes in gemeentelijke 

begraafplaatsen en met medewerking van de jeugd.
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 3 Sponsor een “vergeten held”
Het War Heritage Institute wenst echter ook verder te 

gaan dan de loutere inventarisering en markering: de 

herinnering aan de “vergeten helden” moet leven-

dig worden gehouden. Elke persoon die dat wenst, 

kan dan ook een graf sponsoren, bijvoorbeeld door 

bloemen neer te leggen of door onderzoek te voeren 

naar het leven van de betrokken soldaat. De sponsors 

kunnen vervolgens een tekst schrijven over of een foto 

nemen van hun realisatie en die op www.wardeadre-

gister.be toevoegen aan de informatiefiche van de 

soldaat in kwestie.

 3 Een pedagogisch dossier m.b.t. het project
Om de scholen actief bij de herdenkingsopdracht 

en de sponsoring van graven te betrekken, werkten 

de cel “Herinnering” en de Educatieve Dienst een 

pedagogisch dossier over het onderwerp uit. Het 

dossier bevat 3 lespakketten: over militaire graven in 

het algemeen, over gerepatrieerde soldaten en over 

de sponsoring van graven. Zo kunnen basisscholen in 

de begraafplaats van hun eigen gemeente op ontdek-

kingstocht gaan. Het dossier is online beschikbaar op 

de site van het WHI die specifiek aan de herdenking 

van de Eerste Wereldoorlog is gewijd: www.warheri-

tage14-18.be.

 3 Het hoogtepunt van 11 november
Op Wapenstilstand werd de plechtigheid bij de 

Congreskolom specifiek aan “Onze vergeten helden” 

gewijd. In aanwezigheid van de koning en de koningin 

brachten leerlingen van school Kakelbont in Laken en 

van de Europese School II in Sint-Lambrechts-Woluwe 

het allerlaatste herdenkingsplaatje “14-18 Pro Patria” 

op het graf van de Onbekende Soldaat aan. Daarna 

stuurden de kinderen de boodschap “België herdenkt” 

per postduif naar de provincies en naar Brussel.

 3 Onze vergeten helden opnieuw onder de 
aandacht

“Onze vergeten helden” kende een groot succes. De 

operatie werd zowel in de regionale als in de nationale 

pers ruimschoots besproken. 247 gemeenten over 

heel België bestelden zowat 3.402 plaatjes voor de 

graven van hun vergeten helden. 919 gemeentelijke 

begraafplaatsen kregen bovendien het opschrift 

“Graven van gerepatrieerde Belgische soldaten”.

Belgische soldaten herbegraven

Met steun van Defensie organiseerden de gemeente 

De Panne en het War Heritage Institute op 1 juli een 

unieke plechtigheid in De Panne, op de dag van het 

eeuwfeest van de inhuldiging van de Belgische mili-

taire begraafplaats in de kustgemeente. 

Voor het eerst sinds tientallen jaren werden vier 

Belgische soldaten, gevallen tijdens de Eerste 

Wereldoorlog, met eerbetoon en respect herbegraven.

 3 Een ongelooflijke vondst
In de Westhoek worden nog regelmatig stoffelijke 

resten gevonden van soldaten die in 14-18 het leven 

gaven. In 2016 werden op twee verschillende plekken 

tijdens werkzaamheden in Diksmuide per ongeluk vier 

Belgische soldaten ontgraven. Dankzij de knopen op 

3 maart: 9e editie van de Nuts Night Run, georga-

niseerd door de Internationale Jongerenkamer van 

Bastenaken. 

500 lopers doen het interpretatiecentrum van 

Bastogne Barracks aan.
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7 april: Ter gelegenheid van de Dag der Veteranen 

presenteert het WHI een onuitgegeven audiovisuele 

documentaire “Velddagboek.

Getuigenissen van veteranen in ex-Joegoslavië” in 

aanwezigheid van de minister van Defensie en van 

veteranen.

hun jassen kon worden uitgemaakt dat het om een 

soldaat van het 11e linieregiment en drie soldaten van 

het 12e linieregiment ging. 

Het War Heritage Institute besloot alles in het werk te 

stellen om de vier soldaten te identificeren. Historische 

documenten werden grondig nagekeken en er werd ook 

een DNA-analyse gevraagd. In mei leverde het Nationaal 

Instituut voor Criminalistiek en Criminologie de resul-

taten van de analyse en die overtroffen alle verwachtin-

gen! Drie van de vier soldaten konden geïdentificeerd 

worden: het ging om de soldaten Petrus Pintus, Gerard 

Dethier en Felix Jacquet.

 3 De herbegravingsceremonie
Op 1 juli werden de vier soldaten op de militaire 

begraafplaats van De Panne herbegraven. De li-

chamen werden in de loop van de morgen met een 

oude Ford-T ziekenwagen vanuit de Dodengang in 

Diksmuide overgebracht. De minister van Defensie 

Steven Vandepunt woonde de plechtigheid bij. De 

stoffelijke overschotten van de vier soldaten kwamen 

rond 15u30 in De Panne aan. De Belgische militaire 

begraafplaats daar is de grootste van België: er 

rusten 3.366 soldaten. De minister van Defensie hield 

een toespraak waarin vooral de vredesboodschap 

belangrijk was. De Patrouilleurs, een groep rond 

levende geschiedenis m.b.t. de Eerste Wereldoorlog, 

haalden de lichamen uit de ziekenwagen en leverden 

ze symbolisch over aan de erfgenamen van het 12e 

linie, het bataljon van Spa. De overleden soldaten 

werden dan naar hun laatste rustplaats overgebracht, 

zoals dat eigenlijk honderd jaar vroeger had moeten 

gebeuren. De plechtigheid, die in aanwezigheid van 

talrijke familieleden plaatsvond, werd afgesloten met 

enkele getuigenissen, het neerleggen van bloemen en 

de Last Post.

De tentoonstelling “De Grote Oorlog 

voorbij”

Het derde luik van het herdenkingsprogramma van 

het WHI bestond uit een tentoonstelling gericht op 

het grote publiek. “De Grote Oorlog voorbij. België 

1918-1928” behandelt het interbellum - een periode 

gekenmerkt door grote contrasten - en toont hoe 

België door het conflict werd beïnvloed.

 3 De tentoonstelling
Na de Eerste Wereldoorlog ondergaat België, net 

zoals de rest van de wereld, grote veranderingen. De 

maatschappij is 

diep getroffen, 

maar tegelijk bloeit 

ze ook weer op… 

De tentoonstelling 

illustreert niet en-

kel thema’s zoals 

het eindoffensief, 

de bevrijding, de 

geopolitieke  
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(r)evoluties, maar ook de economische heropbouw, 

de rouw en de herdenking, de politieke en culturele 

omwentelingen. Al deze aspecten van de naoor-

logse periode worden in zeven thematische zalen 

voorgesteld.

Collectiestukken, archieven en audiovisuele montages 

verkennen de verschillende facetten van de gevolgen 

van het eerste wereldconflict in België. De ten-

toonstelling – de eerste over het onderwerp – toont 

objecten uit de reserves van het WHI én uit nationale 

en internationale verzamelingen. Zowat alle Belgische 

provincies, evenals de hoofdstad zijn concreet door 

een of meerdere objecten vertegenwoordigd. Een 

dynamische scenografie met realistische decors en 

interactieve opstellingen lokt nu eens verrassing 

en dan weer emotie uit. Historische anekdotes van 

personages uit de jaren 1920 maken het bezoek zeer 

levendig en zetten tot nadenken aan. 

De tentoonstelling “De Grote Oorlog voorbij. België 

1918-1928” richt de schijnwerper op honderden ob-

jecten, zowel uit de collecties van de instelling zelf als 

uit die van de partners of van privépersonen.

 3 Een boek geschreven door specialisten
De tentoonstelling wordt vervolledigd door een boek 

dat dezelfde titel als de expo draagt. De publicatie 

plaatst de bewogen periode in context en is het resul-

taat van een nauwe samenwerking tussen uitgeverij 

Lannoo-Racine en het WHI.

In dit exhaustieve en verrassende boekwerk brengen 

militaire, politieke, sociale en cultuurhistorici de trage 

heropleving en de grondige transformatie van België 

na de Grote Oorlog in kaart. 

Het boek is geïllustreerd met talrijke unieke docu-

menten: historische foto’s en iconische objecten uit de 

twintiger jaren.

Hebben aan dit boek meegewerkt: Michaël Amara, 

Franky Bostyn, Christoph Brüll, Erik Buyst, Rik 

Coolsaet, Jeroen Cornilly, Karolien De Clippel, Matthijs 

de Ridder, Luc De Vos, Wannes Devos, Géry Dumoulin, 

Manuel Duran, Emmanuel Gerard, Kevin Gony, Serge 

Jaumain, Michel Jaupart, Chantal Kesteloot, Catherine 

Lanneau, Delphine Lauwers, Enika Ngongo, Marc 

Reynebeau, Martin Schoups, Serge Servellón, Tom 

Simoens, Jean-Michel Sterkendries, Jan Van der 

Fraenen, Christine Van Everbroeck, Laurence Van 

Ypersele, Piet Veldeman en Antoon Vrints.

 3 Een cultureel programma
Aan de hand van een culturele programmatie (lezin-

gen, theater, enz.) kon de bezoeker alle aspecten van 

het naoorlogse België doorgronden.

 3 De inhuldiging
Op donderdag 20 september 2018 huldigde Steven 

Vandepunt, minister van Defensie, de nieuwe ten-

toonstelling van het War Heritage Institute in: “De 

Grote Oorlog voorbij. België 1918-1928”. Het groots 

opgezette evenement bestond uit twee delen: een 

toneelvoorstelling en een rondetafelgesprek met 

historici, journalisten en diplomaten.

22 april: Een grote afvaardiging van het Fort van 

Breendonk en de Vrienden van het Fort neemt deel aan 

de nationale herdenkingsplechtigheid voor politieke 

gevangenen en gefusilleerden op het Ereperk der 

Gefusilleerden in Schaarbeek.
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 3 Het toneelstuk “14-18 en daarna” werd 
gecreëerd en gespeeld door de Compagnie 
Sandra Proes

Het spektakel had op verschillende plekken in het 

Museum plaats en de bezoekers konden kennis maken 

met 4 personages die de Eerste Wereldoorlog op ver-

schillende manieren hadden beleefd en ondergaan:

• een huisvrouw die verpleegster was geworden;

• een mijnwerker uit de Calamine die door Duitsland 

als soldaat wordt ingelijfd en door het verdrag 

van Versailles Belg wordt;

• een jonge pacifistische onderwijzer;

• een dame uit de hoge burgerij wier zoon verminkt 

uit de oorlog terugkeert.

Rondetafelgesprek

Na de toneelvoorstellingen konden de genodigden 

een rondetafelgesprek bijwonen dat uit drie luiken 

bestond: een historisch, een museaal en een diploma-

tisch onderdeel. De SHAPE Band verzorgde muzikale 

intermezzo’s.

In het eerste panel hadden de historici het over de 

laatste militaire evenementen, de wapenstilstand in 

België, het imago van de koning-ridder. De sprekers 

sneden ook thema’s zoals geopolitieke mutaties, 

internationale krachtmetingen, de dolle jaren ’20 of 

de aanwervingen van het Legermuseum na de oorlog 

aan. De directrice van het departement Collecties van 

het WHI stelde ten slotte de catalogus uitgeven door 

Lannoo-Racine voor.

Het tweede gesprekspanel concentreerde zich op de 

tentoonstelling als dusdanig en vestigde de aandacht 

enerzijds op het verdriet en de rouw teweegge-

bracht door de oorlog en anderzijds op de groei die 

de naoorlogse periode met zich meebracht. Voorts 

ging het over de collectiestukken opgenomen in de 

tentoonstelling, de verschillen in de perceptie van de 

nationale geschiedenis in het noorden en het zuiden 

van het land of de plaats van de tentoonstelling in de 

toekomstvisie van het WHI.

In het derde panel, ten slotte, hadden de sprekers het 

over de plaats van de tentoonstelling in het federale 

herdenkingsprogramma en het belang dat Defensie 

aan dergelijke plechtigheden hecht. De nauwe 

samenwerking tussen de verschillende partners werd 

onderstreept en ook de steun van de Amerikaanse 

ambassade werd belicht. Om af te ronden werden de 

plechtigheden rond de 75e verjaardag van het einde 

van de Tweede Wereldoorlog vermeld.

25 april: Het CegeSoma en het WHI sluiten een histo-

risch akkoord voor de 75e verjaardag van de bevrijding 

van Europa (2019-2020). De eerste projecten betreffen 

de ontwikkeling van een virtueel platform “Belgium 

WWII” en de afwerking van een gloednieuwe perma-

nente tentoonstelling in het Legermuseum.
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samenstelling van de rondetafelgesprek

Moderator: Christian Laporte, La Libre Belgique

Panel I: De periode 1918-1928

Prof. em. Dr. Francis Balace, Universiteit van Luik 

Prof. Dr. Sophie De Schaepdrijver, Pennsylvania 

State University

Prof. em. Dr. Luc De Vos, Koninklijke Militaire School

Prof. Dr. Laurence van Ypersele, Université catho-

lique de Louvain

Dr. Pierre Lierneux, War Heritage Institute, 

tentoonstellingscommissaris

Dr. Natasja Peeters, War Heritage Institute, 

tentoonstellingscommissaris

Voorstelling van de catalogus “De Grote Oorlog voor-

bij. België 1918-1928”, uitgegeven door Lannoo 

Panel II: De tentoonstelling

Marc Reynebeau, De Standaard

Tim Pauwels, VRT

Franky Bostyn, adjunct-directeur-generaal a.i., War 

Heritage Institute 

Olivier Van der Wilt, War Heritage Institute

Panel III: 100 jaar later

Paul Breyne, commissaris-generaal voor het 

eeuwfeest van de Grote Oorlog 

Ronald J. Gidwitz, ambassadeur van de Verenigde 

Staten in België

Michel Hofman, vicechef van Defensie

Michel Jaupart, directeur-generaal a.i., War Heritage 

Institute

Koen Palinckx, voorzitter van de Raad van Bestuur, 

War Heritage Institute

De inhuldiging oogstte veel succes. Zo’n 350 geno-

digden uit diplomatieke, militaire en culturele kringen 

waren aanwezig. Talrijke - zelfs buitenlandse - journa-

listen behandelden het onderwerp.

 3 Herbeleef de Dolle Jaren
Op zondag 23 september onthaalde het War Heritage 

Institute zijn bezoekers in feeststemming. De deelne-

mers werden op een uiteenlopend programma 

vergast: rondleidingen in de tentoonstelling “Meet the 

curator”, een toneelanimatie en lessen in dansen die 

populair waren in de twintiger jaren.

28 april: Inhuldiging van de permanente tentoonstel-

ling “Den Toren”. De tentoonstelling staat opgesteld 

in de voormalige controletoren van het militaire 

vliegveld van Brasschaat en toont hoe de natuur, de 

militaire aanwezigheid en de luchtvaartactiviteiten het 

landschap de voorbije twee eeuwen hebben getekend. 

Met de medewerking van het WHI.
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2 mei: Opgemerkte start van het herdenkingspro-

gramma rond het einde van de Eerste Wereldoorlog in 

aanwezigheid van de koning, met de lancering van het 

ambitieuze nationale project “Onze vergeten helden”.

24-25 mei: Het WHI neemt deel aan de 12e conferen-

tie van verenigingen voor faleristiek in Stockholm, 

georganiseerd door de Chancery of the Royal Orders of 

Knighthood.

 3 Aspecten van de naoorlogse periode: lezingen 
in het kader van de tijdelijke tentoonstelling 
“De Grote Oorlog voorbij. België 1918-1928”

De lezingen gaven tekst en uitleg bij de thema’s die 

in de tentoonstelling werden aangesneden en gingen 

tussen 30 september 2018 en 28 april 2019 op zon-

dagmorgen in het Koninklijk Legermuseum door. De 

sprekers kwamen zowel uit het War Heritage Institute 

als uit externe instellingen.

Programma van de lezingen

Datum Spreker Titel 

30/09/2018 Guy Deploige, War Heritage 

Institute 

De Belgische medaille voor de Afrikaanse veldtocht 

1914-1916

21/10/2018 Werner Adriaenssens Salons et expositions durant la guerre

4/11/2018 Nic Peeters Evelyn De Morgan: A Pre-Raphaelite At War

18/11/2018 Bénédicte Rochet «La Belgique martyre» au cinéma

2/12/2018 Ilse Bogaerts (WHI)- Luc De Munck Belgische vrouwen in de Eerste Wereldoorlog: 

geüniformeerd of niet?

16/12/2018 Chantal Kesteloot Bruxelles, novembre 1918. De la guerre à la paix?

20/01/2019 Laurence van Ypersele, UCL La sortie de la Grande Guerre, la Belgique 

1918-1925

3/02/2019 Sandrine Smets, War Heritage 

Institute 

Panorama de l’Yser - Diorama de la Meuse. Entre 

propagande, commémoration et remémoration

17/02/2019 Stéphanie Claisse, Soldat inconnu et monuments aux morts belges de 

la Guerre 14-18

17/03/2019 Emilie Gaillard, War Heritage 

Institute 

La prétendue émancipation des femmes

28/04/2019 Willem Segers, War Heritage 

Institute 

Sneuvelen tijdens de Eerste Wereldoorlog
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DE ACTIVITEITEN
• Tijdelijke tentoonstellingen
• Reizende tentoonstellingen
• Herdenkingen
• Andere activiteiten in de sites
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Activiteiten
Naast het programma ter herdenking van het einde van de Grote Oorlog 100 jaar gele-
den organiseerde het War Heritage Institute nog vele andere activiteiten op zijn eigen 
sites en ook buiten de muren. De meeste van deze activiteiten kaderden eveneens 
in het einde van de Eerste Wereldoorlog, maar er kwamen ook andere thema’s aan 
bod, zoals de Tweede Wereldoorlog en de veteranen van de oorlog in ex-Joegoslavië. 
Ontdek hier de gevarieerde en originele activiteiten van het WHI.

Tijdelijke tentoonstellingen

 3 1914-1918 Onze vergeten helden op zee en 
in de lucht

Deze tentoonstelling wilde aan de hand van de 

archieven van de FOD Mobiliteit en Vervoer een beeld 

schetsen van het leven van de Belgische zeelui ten 

tijde van de Eerste Wereldoorlog. Dankzij de me-

dewerking van de vzw ‘De vrienden van het lucht- en 

ruimtevaartmuseum’ kreeg de bezoeker ook een idee 

van wat er zich zoal in het luchtruim afspeelde.

 3 Defensie gezien door de lens: 1914-2018
Van 20 april tot 3 december 2018 

De tentoonstelling gaf aan de hand van honderd gese-

lecteerde foto’s het belang aan van het audiovisuele bij 

Defensie. Bij de tentoonstelling hoorde ook een boek. 

Dit project kwam tot stand door een nauwe samenwer-

king tussen het War Heritage Institute, CDSCA en 

Defensie.

De Eerste Wereldoorlog was het eerste mondiale 

conflict waarin de foto- en cinematografie een 

belangrijke rol speelden. Ook het Belgische leger 

liet zich niet onbetuigd. Eind 1915 werd de Service 

Photographique de l’Armée belge (S.P.A.B.) opge-

richt. Gedurende de oorlog evolueert de dienst tot 

de Service Cinématographique de l’Armée belge 

(S.C.A.B.). 

Vanaf het interbellum tot vandaag is de dienst blijven 

bestaan, waarbij deze weliswaar meerdere keren van 

naam en werking veranderde. Bekende figuren in 
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de audiovisuele en journalistieke wereld van van-

daag hebben ooit hun legerdienst volbracht bij de 

Cinemadienst van de Landmacht - beter gekend onder 

de naam ‘de Palmboomstraat’ - of bij (Tele)Vox.

 3 1914-1918 De slag om de Noordzee
Provinciaal Hof in Brugge van 21 april tot 31 augustus 

2018 

Tijdens de Grote Oorlog orkestreerde de Duitse keizer-

lijke marine de gevreesde duikbotenoorlog vanuit 

dit Provinciaal Hof in Brugge. De bezoeker kon er de 

benauwende sfeer opsnuiven van het leven in een 

U -boot, of de spanning tijdens de heldhaftige Britse 

raids op Zeebrugge en Oostende. Nooit eerder ge-

toonde historische voorwerpen, onder meer afkomstig 

uit de collecties van het War Heritage Institute, namen 

de bezoekers mee naar deze sombere, maar ook hoop-

gevende periode.

Reizende tentoonstellingen

De Dienst Herinnering van het War Heritage Institute, 

die vroeger deel uitmaakte van het Instituut voor 

Veteranen, organiseert sinds 1998 projecten voor 

scholen in het kader van de herinneringseducatie. 

Thema’s zoals de Eerste en de Tweede Wereldoorlog 

komen aan bod, maar ook recentere conflicten, zoals 

de Balkanoorlog, of andere conflicten waarbij België 

militair betrokken was na de Koreaoorlog (Congo).

Het War Heritage Institute biedt 7 mobiele tentoonstel-

lingen aan, die door scholen of culturele centra kunnen 

worden gehuurd. De tentoonstellingen kunnen op ver-

zoek worden begeleid door een gids. Drie tentoonstel-

lingen vertellen het verhaal van de Eerste Wereldoorlog: 

“De Groote Oorlog in grote lijnen”, “België op de 

vlucht” en “Congo aan den Yser”. “Tokopesa Saluti” 

gaat in op 125 jaar Belgisch-Congolees militair verleden 

en “Interbellum 1919-1939” behandelt de periode 

tussen de twee wereldoorlogen. De tentoonstellingen 

“Deportatie en Genocide” en “Verzet in Europa” stellen 

de Tweede Wereldoorlog centraal.

 3 De Groote Oorlog in grote lijnen
Volg de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog 

dankzij de vele documenten, foto’s en anekdotes. 

De tentoonstelling behandelt de grote thema’s van 

deze oorlog, maar ook minder bekende verhalen. “De 

Groote Oorlog in grote lijnen” begint in 1914 en ein-

digt met het Verdrag van Versailles in 1919.

 3 België op de vlucht
Op 4 augustus 1914 valt het Duitse leger ons land 

binnen. Tijdens de eerste maanden van de Eerste 

Wereldoorlog slaat een kwart van de Belgen op de 

vlucht. 

Waar vinden ze onderdak? Wat deden ze? Zijn hier 

nog sporen van terug te vinden? “België op de vlucht” 

beantwoordt al deze vragen en biedt verrassende 

inzichten...

31 mei: Om zijn steun te betuigen verwelkomt het WHI 

een informatievergadering over de stand van zaken in 

de campagne “70 jaar UVRM” van de Verenigde Naties 

voor de 70e verjaardag van de Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens.
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 3 Congo aan den Yser
Tijdens de Eerste Wereldoorlog beslist België om 

geen koloniale troepen in te zetten op het nationale 

grondgebied. Toch vochtten 32 Congolezen mee 

in Belgisch uniform. Kom meer te weten over deze 

buitengewone soldaten en hun ongelooflijke parcours 

via zeldzame archiefstukken en nooit eerder geziene 

foto’s.

 3 Tokopesa Saluti !
Ontdek hoe Congo een Belgische kolonie werd en 

welke rol de Openbare Weermacht, het koloniale 

leger van Belgisch-Congo, heeft gespeeld tijdens de 

twee wereldoorlogen. Volg de onafhankelijkheid van 

Congo vanop de eerste rij!

 3 Interbellum 1919-1939
Wat gebeurde er tussen de Wapenstilstand van 

11 november 1918 en het begin van de Tweede 

Wereldoorlog in 1939?

De tentoonstelling “Interbellum” gaat dieper in op 

een minder gekende periode van de 20ste eeuw en 

beschrijft hoe het tot een nieuwe wereldoorlog kon 

komen.

 3 Deportatie en genocide
Kom meer te weten over de vervolging en detentie 

van miljoenen communisten, verzetslieden, joden, 

zigeuners, gehandicapten en homoseksuelen onder 

het naziregime. Foto’s, documenten en hedendaagse 

tekeningen schetsen een beeld van deze zwarte blad-

zijde uit de 20ste-eeuwse geschiedenis. “Deportatie 

en Genocide” is een onthutsende tentoonstelling 

over de concentratiekampen voor en na de Tweede 

Wereldoorlog.

 3 Verzet in Europa
Deze tentoonstelling leert u alles over de sluikpers, 

het gewapend verzet, de sabotagetechnieken, de 

ontsnappingsroutes en de hulp aan joden en werkwei-

geraars in 21 Europese landen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. De tentoonstelling staat in het teken 

van de vrijheid, de gelijkheid en het respect voor de 

menselijke waardigheid.

Dienst Herinnering 

herinnering@warheritage.be

4 juni: Het War Heritage Institute verkrijgt het statuut 

van federale wetenschappelijke instelling. Verschijning 

in het Belgisch Staatsblad op 18 juni 2018.
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Herdenkingen

 3 Een herdenkingsreis naar Auschwitz voor een 
honderdtal jongeren

Een honderdtal leerlingen tussen 16 en 18 jaar, 

afkomstig uit 13 scholen verspreid over heel België, 

vertrokken op 23 januari 2018 naar Auschwitz, samen 

met de minister van Defensie. ‘s Ochtends bezochten 

ze Auschwitz I met de beroemde poort “Arbeit Macht 

Frei” en de barakken, waar wensen stierven door ver- 

stikking, vergassing, honger, uitputting of executies. 

In de namiddag bezochten ze het uitroeiingskamp 

Birkenau. 

De minister van Defensie hecht veel belang aan de 

Herinnering: “Ik vind het heel belangrijk dat Defensie 

deelneemt aan de Herinnering. Het is onze opdracht 

om aan de volgende generaties de gruwelijke 

geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog mee te 

geven. De indrukken die ze hier opdoen, zullen ze 

nooit vergeten.”

• Auschwitz, een plek met een geladen verleden 

In het concentratie- en uitroeiingskamp 

Auschwitz-Birkenau is het voelbaar tot welke 

gruwel politiek extremisme – zoals het nazisme 

– kan leiden. Bijna 1,1 miljoen gedeporteer-

den – de meesten onder hen waren joden, 

zigeuners en politiek gevangenen – werden op 

industriële schaal omgebracht. Daarom is het zo 

belangrijk om naar deze site te trekken voor een 

herinneringsreis.

• De Herinnering laten voortleven: een van de op-

drachten van het War Heritage Institute 

Het doorgeven van de Herinnering aan jongeren 

dient een dubbel doel: enerzijds hulde brengen 

aan de betrokken personen en anderzijds waar-

schuwen voor het extremisme dat de laatste tijd 

weer in opmars is. De organisatie van herinne-

ringsprojecten was een van de opdrachten van 

het Instituut voor Veteranen die werden overgeno-

men door het War Heritage Institute.

• Een gezamenlijk herdenkingsinitiatief 

De herinneringsreis naar Auschwitz, een geza-

menlijk initiatief van het War Heritage Institute 

en Defensie, vindt elk jaar plaats om de bevrij-

ding van de twee kampen op 27 januari 1945 te 

herdenken.

 3 Hulde aan de veteranen van ex-Joegoslavië
Tijdens de Veteranendag, op 7 april 2018, stelde 

het War Heritage Institute zijn nieuwe documentaire 

voor: “Velddagboek. Getuigenissen van Veteranen in 

ex-Joegoslavië”. 

10 juni: “Cool tanks for the Cold War” op de site van 

Gunfire. Het evenement richt de schijnwerpers op de 

geschiedenis van de Belgische troepen in Duitsland 

met voertuigen, objecten, foto’s en video’s uit de 

betrokken periode.

23-24 juni: Het WHI neemt deel aan het prestigieuze 

Tankfest in Bovington (GB) dat elk jaar pantsers uit de 

hele wereld samenbrengt. Onze instelling is verte-

genwoordigd met een Russische Joseph Stalin III-tank. 

Een opgemerkte aanwezigheid!
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Deze bijzondere documentaire werd in avant-pre-

mière vertoond tijdens een academische zitting in 

de Koninklijke Militaire School, in aanwezigheid van 

Steven Vandeput, minister van Defensie, en talrijke 

veteranen van de oorlog in ex-Joegoslavië.

• De documentaire “Velddagboek. Getuigenissen 

van Veteranen in ex-Joegoslavië” 

Op 5 juni 1991 riepen Slovenië en Kroatië hun 

onafhankelijkheid uit. Op 19 december 1991 

volgde Macedonië en op 3 maart 1992 Bosnië-

Herzegovina. Deze onafhankelijkheidsverklarin-

gen zijn een gevolg van de hevige separatistische 

spanningen na de dood van Tito in mei 1980 en 

luiden het definitieve einde in van de droom van 

een sterk en verenigd Joegoslavië, zoals Tito het 

voor ogen had. Deze gebeurtenissen zijn ook het 

startpunt van een reeks conflicten die de regio ge-

durende een decennium destabiliseren en waarbij 

meer dan 150.000 mensen het leven verliezen.

De internationale gemeenschap probeert dan snel 

tussen te komen en stuurt blauwhelmen naar de 

verschillende door de oorlog verwoeste regio’s. 

België neemt actief deel aan deze troepenont-

plooiing en levert het grootste aantal blauwhel-

men aan in verhouding tot het aantal inwoners. 

De documentaire (DVD en brochure) is verkrijgbaar 

bij het War Heritage Institute. 

Info : herinnering@warheritage.be

 3 Honderd jongeren voor een eeuwfeest
In de dagen voorafgaand aan 11 november volgden 

100 jongeren uit heel België en uit Frankrijk (25 

Franstaligen, 25 Nederlandstaligen, 25 Duitstaligen en 

25 Fransen) gedurende twee dagen een parcours langs 

de sporen van de veldslagen aan het IJzerfront. 

Het War Heritage Institute en Hainaut Mémoire 

sloegen de handen in elkaar om deze bijzondere 

verjaardag te vieren met een groots evenement voor 

een uitgelezen doelpubliek: leerlingen van het 1ste en 

2de middelbaar. “Met onze tentoonstelling ‘De Groote 

Oorlog in grote lijnen’ bereiken we vooral klassen 

uit het lager onderwijs. Voor wat betreft de Tweede 

Wereldoorlog werken we met jongeren uit het hoger 

secundair onderwijs. Ditmaal wilden we ons dus 

richten op de leeftijdsgroep hiertussen”, zegt initia-

tiefnemer Claude Clarembaux van het War Heritage 

Institute.  De tentoonstelling “De Groote Oorlog in 

grote lijnen” werd ook opgesteld in het Athénée pro-

vincial van Morlanwelz, de thuisbasis van de 25 jonge 

Franstalige deelnemers, om zoveel mogelijk leerlingen 

te bereiken.

 3 Bevrijdingsparade in Bergen met unieke histo-
rische voertuigen

Op 11 november 2018 herdacht de stad Bergen de 

honderdste verjaardag van het einde van de Eerste 

Wereldoorlog  met een bevrijdingsparade. Het War 

Heritage Institute nam deel aan deze parade met 

unieke historische voertuigen en uitrusting.

• Bevrijdingsparade 

Op 11 en 15 november 1918 paradeerden de 

Canadese troepen van het 5th Royal Irish Lancers 

over de Grote Markt van het net bevrijde Bergen. 

Honderd jaar later vond een reconstructie van 

deze parade plaats met de troepen van de 

Belgische, Canadese, Franse en Britse legers en 

aanvullende acteurs. Het War Heritage Institute 

was eveneens aanwezig, net zoals de detache-

menten en de fanfares van Defensie.

• Historische re-enactments 

Dankzij zijn netwerk kon het War Heritage 

Institute de geschiedenis doen herleven met een 

ruime selectie uitzonderlijke collectiestukken.  

Tijdens de parade deden re-enactmentgroepen 

het beeld van de vroegere infanterie herleven: 

een officierswagen FORD T, een paardenspan 

dat een Krupp-kanon van 75 mm met wagen 

voortrekt, een ambulance uit Roeselare, een 

1 juli: Vier Belgische soldaten, overleden tijdens de 

Eerste Wereldoorlog, worden eervol herbegraven op de 

militaire begraafplaats van De Panne. 

Een unieke plechtigheid georganiseerd door het WHI 

en de gemeente De Panne, met de medewerking van 

Defensie.



Ja
ar

ve
rs

la
g 

  2
01

8

28

hondenspan met munitiewagen en een imposante 

replica van een tank … Al dit materiaal werd voor-

gesteld aan het publiek om deze periode weer tot 

leven te wekken.

• Een herdenkingsnamiddag rond autokanonnen 

Op 14 december stelde het WHI, in het kader van 

de herdenkingen van het einde van de Eerste 

Wereldoorlog, een mooi programma voor aan 

het publiek. Het thema was de autokanonnen. 

Op het programma: de voorstelling van het boek 

“King Albert’s Heroes. A Belgian Armored Corps 

in Russia and the USA” van August Thiry, gevolgd 

door de documentairefilm “Belgische soldaten in 

het leger van de tsaar” van Françoise Lempereur. 

• King Albert’s Heroes 

Dit boek brengt het ongelooflijke verhaal van de 

eerste tankeenheid van het Belgische leger en 

beschrijft de opleiding van het korps in 1915 en 

zijn overbrenging naar het Russische front. In volle 

Russische revolutie volgden 400 jonge Belgen 

de Trans-Siberische spoorlijn tot Vladivostok en 

staken de Stille Oceaan over om uiteindelijk aan 

te komen in de Verenigde Staten, waar ze enthou-

siast werden onthaald. King Albert’s Heroes vertelt 

een menselijke avontuur tegen de historische 

achtergrond van de Belgen die zich zo goed en zo 

kwaad mogelijk proberen staande te houden in 

de oorlog. De gebroeders Thiry, die als bij won-

der overleefden, komen aan bod, maar ook een 

worstelkampioen die in staat was tot waanzinnige 

aanvallen, en een vrijwilliger die niet alleen schrij-

ver en communist werd, maar ook een olympische 

medaille behaalde. Dit waargebeurde verhaal 

werd geïllustreerd met kleurprenten en meer dan 

tweehonderd foto’s uit deze tijd.

• Belgische soldaten in het leger van de tsaar 

Een historische documentaire van Françoise 

Lempereur over de reis rond de wereld van Marcel 

Thiry en zijn makkers tussen 1915 en 1918. 

21 juli: Een historisch detachement van het WHI, met 

150 figuranten en een reeks voertuigen (originelen

en replica’s) waaronder een Britse Mark IV en een 

Lanchester, neemt deel aan het nationale defilé.



29

Met de stemmen van Thierry de Coster en Mirko 

Popovitch. 

Originele muziek van Guy Cabay. 53’16’’. Full HD. 

Release december 2018.

De odyssee van het Belgische expeditiekorps 

ACM (autos-canons-mitrailleuses) is één van de 

verbazingwekkendste episodes van de Grote 

Oorlog: tussen 1915 en 1918, in 1005 dagen 

om precies te zijn, zullen zo’n 300 Belgische 

militairen een reis om de wereld maken, op 

Engelse, Amerikaanse en Franse schepen, en in 

Russische, Chinese en Amerikaanse treinen, van 

Brest tot Bordeaux, onder meer via Archangelsk, 

Sint-Petersburg, Kiev, Moskou, Vologda, Irkoetsk, 

Vladivostok, San Francisco, Chicago en New York. 

In december 1915 worden ze door tsaar Nicolas 

II ontvangen in zijn paleis Tsarskoje Selo. De 

daaropvolgende lente voeren ze, samen met 

Kozakken en onder Russisch bevel, strijd tegen de 

Austro-Hongaren in Galicië (in het westen van het 

huidige Oekraïne).

In 1917 en 1918 maken ze achtereenvolgens de 

Russische revoluties en de burgeroorlog mee, 

trekken ze dwars door een ondergesneeuwd 

Siberië, raken ze geblokkeerd in de duinen van 

de Gobiwoestijn, brengen ze drie weken in de 

Chinese stad Harbin door, worden ze als hel-

den ontvangen in de straten van San Francisco, 

Sacramento, Omaha, Chicago, Des Moines, 

Detroit en New York, bezoeken ze een rodeo in 

Cheyenne, gaan ze naar een orgelconcert in de 

mormoonse tempel in Salt Lake City, bezoeken ze 

de Niagarawatervallen, enz.

Onder hen, enkelen die na de Grote Oorlog 

bekende namen zijn geworden, zoals de schrijver 

Marcel Thiry, de wereldkampioen wor- 

stelen Constant le Marin, de garagist Achille 

Vanderstichel, en anderen, aristocraten, me-

caniciens, studenten, die allemaal vrijwillig 

aansloten, uit patriotisme of op zoek naar avon-

tuur, elk op hun eigen manier de held van een 

werkelijk buitengewoon verhaal. 

Andere activiteiten in de sites

 3 Koninklijk Legermuseum
• Laaiend succes voor de tiende editie van Museum 

Night Fever in het KLM 

Op 3 maart ontving het Legermuseum in het ka-

der van Museum Night Fever een recordaantal van 

3500 bezoekers. Het thema was dit jaar Heavy 

Metal, dat letterlijk kon worden opgevat (gezien 

het aantal zware metalen collectiestukken – vlie-

gtuigen, tanks, wapenrustingen, kanonnen …), of 

figuurlijk, dankzij de metal muziek die luid door 

de zalen galmde. Het WHI had voor een ijzersterk 

programma gezorgd, dat werd uitgewerkt voor en 

door jongeren:

- geleide bezoeken rond “zware metalen” uit de 

collecties van het WHI;

- trapezes die ronddraaiden op metal riffs;

- een workshop trilling, over de geluidseffecten 

die metalen collectiestukken zoals vliegtuigen 

en wapenrustingen voortbrengen;

11-12 augustus: Het WHI neemt zoals elk jaar deel 

aan het grootste militaria-evenement in Vlaanderen: 

Wings & Wheels in Ursel. De instelling presenteert 

verschillende uitzonderlijke Duitse voertuigen uit de 

Tweede Wereldoorlog.

31 augustus-2 september: Het WHI is op het jaarlijkse 

Tanks in Town in Bergen aanwezig met voertuigen uit 

de Tweede Wereldoorlog die in Bastenaken worden 

bewaard: twee Shermans, een Chaffee en een Stuart.
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- live improvisaties rond metaal;

- Belgische metal groepen.

Bovendien organiseerde het Legermuseum ook de 

tweede editie van de pyjama party van MNF. Acht 

jongeren tussen 18 en 35 brachten de nacht door in 

een echt militair kamp tussen de Leopard-tanks op 

de vierkante binnenplein van het Museum. Het WHI 

leverde veldbedden en slaapzakken en zorgde voor 

een gezellig kampvuur, champagne op de panora-

mische terrassen van de Arcaden, een stevig ontbijt 

op militaire wijze en enkele verrassingen, zoals een 

simulatie van een luchtaanval. Geïnteresseerden 

konden zich inschrijven via Facebook.

Een editie in samenwerking met: 

Christophe De Boeck, Deepshow, Fireforce, 

Hellzine, Ithilien, Les Corps Longs, Lifers, 

Kunsthumaniora Brussel, RITCS, Saïd Al-Haddad 

en Signs of Algorithm. De coördinatie was in han-

den van de Brusselse Museumraad.

• Op naar Antarctica 

Op 4 juli en 1 augustus volgden jonge avonturiers 

in het Legermuseum in de voetsporen van de grote 

Belgische ontdekkingsreizigers op de Zuidpool. Het 

programma van deze namiddagen: de permanente 

tentoonstelling over Antarctica, een spelparcours, 

de voorstelling van het nieuwe album “Belgica, 

op ontdekkingsreis naar Antarctica” en een 

ontmoeting met de auteurs, creatieve en speelse 

workshops, een foto als aandenken, ...

En als kers op de taart was de toegang tot het 

Museum en tot alle activiteiten gratis!

• De zaal Antarctica 

De zaal “Antarctica” dompelt de bezoekers 

onder in de geschiedenis van de expedities die 

ons land, in samenwerking met Defensie, orga-

niseerde op het witte continent. Een moderne 

en dynamische scenografie voert de bezoeker 

terug in de tijd: van de reis van de Belgica in 

1897- 1899 tot de Koning-Boudewijnbasis in 

de jaren 1957-1960 en het huidige Prinses-

Elisabethstation. 

Met deze zaal is het Museum de enige 

Belgische instelling die onuitgegeven stukken 

van de expeditie van de Belgica tentoonstelt. 

De zaal “Antarctica” werd ingericht door 

het Koninklijk Museum van het Leger en de 

Krijgsgeschiedenis, in samenwerking met: 

Defensie, het Belgisch Poolsecretariaat, 

BELSPO, de Regie der Gebouwen, het Museum 

voor Natuurwetenschappen en de families de 

Gerlache en Lecointe.

• Een nieuw kinderboek 

Na het succes van Pipo, de oorlogshond, dat 

gewijd was aan de Grote Oorlog, en Belle-fleur, 

over de kolenmijnen, publiceerde de auteur, 

Sandrine Place, van de educatieve dienst van het 

War Heritage Institute, een nieuw album Belgica, 

over de riskante Belgische poolexpeditie. 

16 augustus 1897. De Belgica is klaar om de 

haven van Antwerpen uit te varen met als be- 

stemming Antarctica. Aan boord bevindt zich een 

internationale bemanning, wetenschappers die 

19 september: 74e pelgrimstocht in Breendonk, een 

plechtigheid ter ere van de voormalige gevangenen van 

het kamp, ingehuldigd door de minister van Defensie. 

De minister onthult een plaat met de namen van de 

gevangenen die in “Auffanglager Breendonk” het leven 

lieten.



31

staan te trappelen om ontdekkingen te doen … 

en Colin, een jongen die droomt van avonturen.  

Ze weten het zelf nog niet, maar deze gevaarlijke 

reis naar het einde van de wereld zal ver-

rassende wendingen nemen. Op naar Antarctica! 

Tekst: Sandrine Place Illustraties: Stéphanie 

Vander Meiren 

Te koop in de boetiek van het museum en op 

bestelling: 

patrick.van.nieuwenborgh@warheritage.be

 3 In het Fort van Breendonk
Het Fort van Breendonk organiseert regelmatig toneel-

voorstellingen, lezingen, filmvoorstellingen of recon- 

structies in verband met het thema dat door de site 

wordt behandeld. Een bloemlezing…

• Toneel

• Breendonk vertelt 

Om correct over het kamp van Breendonk te 

vertellen, worden best diegenen die het hebben 

meegemaakt aan het woord gelaten: de gevange-

nen en de beulen… 

Authentieke getuigenissen, gebaseerd op offi-

ciële documenten en naoorlogse publicaties, wer-

den tot indrukwekkende monologen verwerkt en 

op diverse plekken in het Fort (in het Frans en in 

het Nederlands) gebracht. Een nachtelijk bezoek, 

vol ontroerende verhalen… Een initiatief van de 

vzw Vrienden van het Fort van Breendonk. 

4-25 februari (heruitgave op uitdrukkelijke vraag 

van Paribas-Fortis en Herita) en 24 maart.

• “Le Verfügbar aux enfers” 

Een operette in Ravensbrück 

Een satirische operette over het leven van de 

gedeporteerden, door Germaine Tillion. 

Germaine Tillion (geboren in 1907), etnologe van 

beroep, gaat reeds in 1940 bij het verzet. Tot aan 

haar aanhouding in augustus 1942 is ze een van 

de leiders van het Musée de l’Homme-netwerk. 

Op 21 oktober 1943 wordt ze naar het kamp van 

Ravensbrück gedeporteerd en ze valt onder het 

N.N.-regime (Nacht und Nebel, nacht en mist): ze 

moet dus verdwijnen zonder sporen na te laten. 

Ze weigert aan de nazi-oorlogsinspanning mee te 

werken en wordt daarom bij de “verfügbar”-groep 

ingedeeld: ze is “beschikbaar” voor alle tijdelijke 

werkzaamheden. Het werk is zeer zwaar, maar 

toch kan ze het leven in het kamp observeren. 

Deze observatie mondt uit in een operette die ze 

clandestien tijdens haar gevangenschap schrijft: 

“Le Verfügbar aux enfers”. 

Met spottende humor en een doorgedreven zin 

voor het groteske ontleedt de etnologe die ze 

is de “Verfügbar”, een “nieuw én zoölogisch 

vreemdsoortig ras”. Germaine Tillion overleed in 

2008, op 101-jarige leeftijd. 

Het stuk werd van 31 mei tot 3 juni in het 

Nationaal Gedenkteken voorgesteld, op initiatief 

van de vzw Vrienden van het Fort van Breendonk 

en dankzij de tussenkomst van de Conseil de 

transmission de la mémoire (Fédération Wallonie-

Bruxelles) en het AW-fonds.

20 september: Groots opgevatte inhuldiging van de 

referentietentoonstelling die het einde van de Eerste 

Wereldoorlog herdenkt “De Grote Oorlog 

voorbij. België 1918-1928”. Op het programma: 

toneelvoorstelling en rondetafelgesprek.
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• Film

•  Films in het Fort 

2 februari: Der Untergang 

15 juni: Die letzen Tage 

24 augustus: Dunkirk

• Herdenkingen 

19 september: 74e pelgrimstocht van 

Breendonk, ingehuldigd door de minister van 

Defensie, een plechtigheid ter ere van de voor-

malige gevangenen van het kamp.  

11 november  
Fakkeltocht door jongeren uit Willebroek 

Jongeren uit Willebroek zijn op 11 november 

uit het Fort van Breendonk vertrokken richting 

het graf van de Onbekende Soldaat aan de 

Congreskolom in Brussel. Ze wensten ter gele-

genheid van het eeuwfeest van het einde van de 

Eerste Wereldoorlog op die manier hulde aan de 

oorlogsslachtoffers te brengen. Sinds de eerste 

uitgave in 1985 is de fakkeltocht het resultaat 

van een vruchtbare samenwerking tussen de 

Jeugdraad, het Nationaal Gedenkteken en de 

gemeente Willebroek. 

 3 Op de site Gunfire
• Tentoonstellingen

• Tentoonstelling van foto’s van Henri Mau 

In samenwerking met In Flanders Fields en de ge-

meente Brasschaat stelde Gunfire 32 panelen met 

foto’s uit de Eerste Wereldoorlog voor: “Het leven 

aan het front – Achter de IJzer”. De foto’s werden 

genomen door Henri Mau, een militaire arts. De 

tentoonstelling liep van 10 maart tot eind oktober 

en kreeg meer dan 500 bezoekers over de vloer.

• Opening van een permanente tentoonstelling 

“Den Toren” 

De nieuwe permanente tentoonstelling, opge-

steld in de oude controletoren van de militaire 

luchthaven, laat zien hoe de natuur, de militaire 

aanwezigheid en de luchtvaartactiviteiten de 

streek reeds meer dan twee eeuwen lang heb-

ben beïnvloed. Sinds 2000 is de ecologische 

waarde van het vliegveld en de omgeving op 

Europees niveau erkend. Het “Klein Schietveld” 

maakt voortaan deel uit van het Europese ecolo-

gische netwerk van NATURA 2000. 

Het betreft hier een initiatief van de gemeente 

Brasschaat, het Agentschap Natuur en Bos, het 

War Heritage Institute, de Aeroclub en Toerisme 

Brasschaat. 

23 september: Feestelijke opening in het Koninklijk 

Legermuseum van de tentoonstelling “De Grote Oorlog 

voorbij” in de sfeer van de Dolle Jaren. De bezoekers 

konden de makers van de tentoonstelling en perso-

nages uit de jaren ’20 ontmoeten of de dansen van de 

twintiger jaren aanleren.



33

Op zondag 29 april, ter gelegenheid van de ope-

ning van het toeristische seizoen, waren Gunfire 

en de nieuwe tentoonstelling “Den Toren” gratis 

toegankelijk. Reconstitutiegroepen maakten 

hun opwachting en de activiteit trok zo’n 540 

bezoekers. 

• Andere activiteiten

• Fortengordel 

Op zondag 20 mei werkten Gunfire, net 

zoals het Fort van Breendonk, mee aan de 

fiets- en wandelactiviteit rond de forten van 

Antwerpen. 

• Erfgoedfeest 

Voor Openmonumentendag 2018 werd op 

zondag 9 september een samenwerking met 

het Regionaal Landschap de Voorkempen 

ontwikkeld. In deze uitgave draaide alles om 

militair erfgoed. De toegang tot de site is die 

dag traditioneel gratis. Naast de permanente 

tentoonstelling en de expo met de foto’s van 

Henri Mau waren ook reconstitutiegroepen 

voorzien (met onder andere schietdemon- 

straties van de M7 Priest met losse flodders). 

Blijkt dat in de provincie Antwerpen veel 

belangstelling voor militair erfgoed bestaat: 

niet minder dan 2.349 bezoekers deden de 

site aan.

• The Battle Run 

Op zaterdag 29 september was de site het 

vertrek- en aankomstpunt van een Battle 

Run georganiseerd door het artilleriebatal-

jon, een crosswedstrijd over meer dan 15 

km met zo’n 50 hindernissen. Het eerste 

obstakel was een Leopard I (de allereerste 

van het Belgische leger) en de deelnemers 

werden rondgereden door personeel van het 

Museum (I27). Naast de commandant van de 

Landcomponent, generaal-majoor Thys, was 

ook de minister van Defensie, dhr. Vandeput, 

aanwezig. Meer dan 1.700 personen namen 

aan de loopwedstrijd deel en het evenement 

kreeg heel wat weerklank in de pers.

 3 Op de site van Bastenaken
• Nuts Night Run 

Op 3 maart, voor de 9e uitgave van deze 

sportwedstrijd georganiseerd door de Internationale 

Jongerenkamer van Bastenaken, deden 500 lopers 

het interpretatiecentrum van Bastogne Barracks aan.

• Meer bezoekers tijdens het Nuts-weekend 

Op zaterdag 15 en zondag 16 december be-

zochten meer dan 7.000 personen Bastogne 

Barracks ter gelegenheid van het historische 

weekend. Het publiek kon een veldhospitaal 

ontdekken of zien hoe transmissiemateriaal 

werkt en kreeg de gelegenheid de stand van het 

2e regiment Jagers aan te doen. Het personeel 

van het restauratiecentrum voor voertuigen liet 

kennen en kunnen zien. Een dertigtal voertuigen, 

waaronder de beroemde Russische tank JS3, een 

Umber staff car, een Matador, een Brend, een 

Stagon en rollend materiaal van de Brigade-Piron, 

defileerde in de basis en in de stad Bastenaken. 

Enkele reconstitutiegroepen hadden ook present 

gegeven, zoals de Compagnons du devoir die wa-

pendemonstraties hielden, evenals een eenheid 

van de genie en een mecanicieneenheid.

25-27 september: Het WHI neemt deel aan Tank Net 

Meeting in Saumur, een internationaal seminarie voor 

conservators van pantsermusea.
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DE COLLECTIES
• Een dynamisch aanwervingsbeleid
• Bruiklenen voor prestigieuze tentoonstellingen
• Twee uitzonderlijke depots in het Koninklijk Legermuseum
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De collecties
Een van de kernopdrachten van het WHI: collectiestukken, documenten en getuige-
nissen van de middeleeuwen tot heden opzoeken, verwerven, conserveren, restaure-

ren en opwaarderen.

Een dynamisch aanwervingsbeleid

De rijkdom en de diversiteit van de collecties van het 

War Heritage Institute dragen ontegensprekelijk bij tot 

de nationale en internationale faam van de instel-

ling. Dankzij een dynamisch en doordacht aanwer-

vingsbeleid breidt het WHI dit militaire patrimonium 

regelmatig uit, onder andere door aankopen, giften en 

depots.

In 2018 werden ongeveer 800 nieuwe objecten 

geregistreerd.

Bruiklenen voor prestigieuze tentoonstellingen

Het War Heritage Institute leent regelmatig collectiestuk-

ken uit aan tijdelijke tentoonstellingen in België en in het 

buitenland. In 2018 werden 26 bruiklenen genoteerd. 

In België gingen aan Vlaamse kant objecten naar 

het Museum aan de IJzer in Diksmuide, Kemmel, 

Nieuwpoort, het MAS in Antwerpen, Tongeren of 

Brugge. In Brussel leverde het WHI stukken aan het 

Koninklijk Paleis, de Senaat en de Université Libre. 

Aan Waalse zijde kwamen objecten van het WHI 

tijdelijk terecht in het kasteel van Seneffe, het Mons 

Memorial Museum, Waterloo en Gedinne.

 3 Het War Heritage Institute in het Koninklijk 
Paleis

Het War Heritage Institute nam in het kader van 

“Wetenschap en Cultuur in het Paleis” deel aan 

de zomertentoonstelling “Verwondering” in het 

Koninklijk Paleis.

In samenwerking met de kanselarij van de eerste 

minister stelden de tien federale wetenschappelijke 

instellingen, het Nationaal Geografisch Instituut, het 

War Heritage Institute en Wetenschapsbeleid een 

originele kijk op kunst en wetenschap voor. Het War 

Heritage Institute was vertegenwoordigd met een zeld-

zaam object: de zilveren inktpot met opbergdoos die 

Z.M. Koning Leopold II na de conferentie van Brussel 

in 1889-1890 aan Emile Banning schonk.

 3 Een kwart van de bruiklenen voor het 
buitenland

Ongeveer een kwart van alle bruiklenen was voor 

het buitenland bestemd: Frankrijk (het Musée des 

Invalides in Parijs en het Musée de la Grande Guerre 

in Meaux); Nederland (het Nationaal Militair Museum 

in Soest); Duitsland (het Rheinisches Landesmuseum 

in Trier); Polen (Muzeum Sztuki in Lodz en het Royal 

Lazienki Museum in Warschau).
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29/01/2017 - 31/08/2018 Wanneer de dood uit de hemel kwam, Museum aan de IJzer, Diksmuide 11 objecten

14/05/2017-13/05/2018 La curiosité au XVIIIe siècle, Domein van het Kasteel van Seneffe 7 objecten

31/05/2017-31/08/2018 Zero hour, Iers bloed en Vlaamse modder, Bezoekerscentrum “het Heuvelland” 

in box Kerk Kemmel

6 objecten

03/06/2017-15/04/2018 À la soupe - Manger en 14-18, Mons Mémorial Museum 5 objecten

23/06/2017-10/06/2018 Paard & Koning, Bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort 8 objecten

14/09/2017-31/01/2018 Islam, dit is ook onze geschiedenis, Museum van Europa, Brussel 3 objecten

18/10/2017-14/01/2018 Objecten van verlangen, Museum aan de Stroom (MAS), Antwerpen 9 objecten

19/10/2017-31/01/2018 Manen en laarzen. Bijzondere verschijningen Turnhoutse Veldslagen, 

Taxandriamuseum- Turnhout

10 objecten

11/11/2017-11/02/2018 Fumées célestes ou funestes du 12e au 18e siècle, Trema, Musée provincial des 

arts anciens, Namen

7 objecten

01/12/2017-31/08/2018 De l’île de beauté à l’île perdue (l’Empire à travers les uniformes et la mode), 

Musée Wellington, Waterloo

7 objecten

01/03/2018-31/08/2018 WOI De slag om de Noordzee - Brugge als zenuwcentrum van de 
Duikbotenoorlog, Provinciaal Hof, Brugge

7 objecten

5/04/2018 - 22/07/2018 Napoléon stratège, Musée de l’Armée - Hôtel national des Invalides, Parijs 3 objecten

17/04/2018-31/10/2018 Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand, Nationaal Militair Museum, Soest 1 object

7 november: Het WHI verwelkomt in het Koninklijk 

Legermuseum de 11 laureaten van de stripwedstrijd 

voor jongeren “Bulles de mémoire”. Het thema was 

“Faire/Maintenir la paix”. Deze Frans-Belgisch-Duitse 

wedstrijd werd georganiseerd door het Office na-

tional des anciens combattants et victimes de 

guerre” (F), het WHI (B) en de Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge (D).
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20/04/2018-15/11/2018 1918-Het Laatste Oorlogsjaar, Memorial Museum Passchendaele 18 objecten

05/05/2018-21/11/2018 Karl Marx 1818-1883, Leben. Werk. Zeit., Rheinisches Landesmuseum, Trier 1 object

05/05/2018-16/09/2018 What’s eating the Chinese mitten crab, ROTOR- kunstenfestival Beaufort, Brugge 1 object

06/05/2018-21/10/2018 Gender@war, La Fonderie, Brussel 6 objecten

25/05/2018-10/12/2018, Familles à l’épreuve de la guerre, Musée de la Grande Guerre, Meaux 1 object

02/06/2018-02/12/2018 Moyen-âge, Commune de Gedinne 6 objecten

19/06/2018-26/08/2018 The art of Difference, Bozarlab, Paleis voor Schone Kunsten-ULB, Brussel 2 objecten

30/06/2018-16/09/2018 Heelkacht Belgische verpleegsters tijdens de eerste wereldoorlog, WO1- Cel 

Stad Poperinge

12 objecten

12/07/2018-03/09/2018 Verwondering, in het kader van Wetenschap en Cultuur in het Paleis, Belspo-

Wetenschapsbeleid, Koninklijk Paleis Brussel

1 object

22/09/2018-11/07/2019 Fietsen, Museum Vl Cultuurleven, Brussel 1 object

26/10/2018-23/11/2019 De kleuren van de bevrijding- Het wandtapijt vertelt, Senaat, Brussel 1 object

03/11/2018-3/03/2019 Great War exhibition, Muzeum Sztuki in Lodz 6 objecten

08/11/2018- 03/02/2019 Historia polskich orderów o odznacze w 100-lecie odzyskania Niepodległoci, 
Royal Lazienki Museum, Warschau

12 objecten

Twee uitzonderlijke depots in het Koninklijk Legermuseum

7-8 november: Honderd kinderen voor een eeuwfeest. 

Aan de vooravond van 11 november bezoeken 100 

Franse en Belgische tieners het IJzerfront.

11 november: Hoogtepunt van het project “Onze 

vergeten helden” in aanwezigheid van de koning en de 

koningin. Het graf van de Onbekende Soldaat krijgt het 

allerlaatste herdenkingsplaatje “14-18 Pro Patria”.
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 3 Overdracht van een kanon van de Duitse 
duikboot UB-29

Op maandag 12 november 2018 brachten Carl 

Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen en de 

militaire attaché van de Duitse ambassade een bezoek 

aan het Koninklijk Legermuseum ter gelegenheid van 

de officiële overdracht van een kanon van de Duitse 

duikboot UB-29.

• Het kanon van de Duitse duikboot UB-29 

Na een tijdelijke tentoonstelling in Brugge heeft 

het Duitse duikbootkanon een definitief onder-

komen gevonden in het Koninklijk Legermuseum, 

waar het deel uitmaakt van de tentoonstelling 

“Onze vergeten helden op zee en in de lucht”. De 

provincie West-Vlaanderen en de Duitse overhe-

den kozen het War Heritage Institute voor de 

overdracht uit, vermits de instelling instaat voor 

de conservatie en restauratie van militair erfgoed, 

evenals voor de publiekswerking rond dergelijke 

objecten. 

Het dekkanon was een onderdeel van de 

duikboot UB-29 die in 2017 ontdekt werd en 

was in februari 2018 van het wrak losgemaakt. 

Het gaat om een kanon van kaliber 8,8 cm 

(Ehrhardt-systeem) dat in 1916 door het bedrijf 

Rheinische Metallwarenfabrik in Düsseldorf werd 

vervaardigd.

 3 Een volledig Litouws uniform uit het 
interbellum

Op maandag 19 november kreeg het War Heritage 

Institute een uniform van een Litouwse hogere of-

ficier uit 1934 in depot. Het stuk werd aangeboden 

door de Litouwse eerste minister. De plechtigheid 

vond plaats in aanwezigheid van de Belgische en 

Litouwse ministers van Defensie.

• Een Litouws uniform met historische waarde 

Het depot bestaat uit een volledig uniform (model 

1934) met toebehoren voor een hogere officier 

van de intendance en komt uit het Litouws militair 

museum “Vytautas de Grote”. De biografie van de 

drager is gekend. De stukken hebben een mooie 

plaats gekregen in de vitrines van het Koninklijk 

Legermuseum. Het uniform vervolledigt de 

Baltische collectie van het War Heritage Institute 

m.b.t. het interbellum en is representatief voor 

het Litouwse leger bij de Sovjetinvasie in 1939, 

een gevolg van het Ribbentropp-Molotov-pact.

Talrijke objecten in depot

14 december: Herdenkingsnamiddag rond de au-

tokanonnen. Op het programma: voorstelling van het 

boek “King Albert’s heroes. A Belgian Armored Corps 

in Russia and the USA” van August Thiry en projectie 

van de documentaire “Soldats belges dans l’Armée du 

tsar” van Françoise Lempereur. 
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15-16 december: Grote toeloop voor het Nuts-

weekend. Meer dan 7.000 personen bezoeken het 

interpretatiecentrum van Bastogne Barracks.

Op vraag van diverse nationale en internationale in- 

stellingen, militaire vertegenwoordigingen of diploma-

tieke afvaardigingen geeft het War Heritage Institute 

ook regelmatig objecten in langdurige bruikleen. 

In 2018 bevonden zich daardoor 3.425 objecten in 

depot. Dit betekent:

• 182 lopende overeenkomsten

• 3 nieuwe overeenkomsten

• 3 afgesloten overeenkomsten

• 46 aktevernieuwingen 

• 28 wijzigingen in de depotinventaris



Cijfers
• Financiën
• Personeel
• Bezoekersaantallen van de sites van het WHI
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Financiën
Sinds 1 mei 2017 bestaat het budget van het War Heritage 

Instituten uit de inkomsten van de 4 gefuseerde instel-

lingen, namelijk het Nationaal Gedenkteken van het Fort 

van Breendonk, het Koninklijk Museum van het Leger 

en de Krijgsgeschiedenis, de opdrachten Herinnering 

en Communicatie van het Instituut voor Veteranen en de 

Historische Pool Defensie.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de resultatenrekening van het boekjaar. 

Bedrijfsopbrengsten en -kosten 31.12.2018

Verkopen en dienstverstrekkingen 13.830.448

Omzet 1.408.624 

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 12.421.824 

Grond- en Hulpstoffen, handelsgoederen 76.311 

Diverse diensten en goederen 5.225.792 

Bezoldigingen 7.186.648 

Afschrijvingen en waardevermindering op oprichtingskosten, op immateriële en mate-

riële vaste activa

198.896 

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten: dotaties (bestedingen en toevoegingen) 50.000 

Andere exploitatiekosten 11.856

Bedrijfsresultaat +1.180.943

De inkomsten

Onderstaande tabel biedt een globaal overzicht van de inkomsten van het WHI. 

Type inkomsten Bedrag in 2018 

Dotatie 114.824  

Subsidie 12.307.000 

Toegangsprijs en gidsen 1.185.805  

Verkoop van goederen 36.529  

Verkoop van diensten 186.290  

Totaal 13.830.448  

Als we deze tabel bekijken, zien we dat  

- de subsidie 89% van de inkomsten uitmaakt.           - de eigen inkomsten 10% van de totaalinkomsten uitmaken.

De uitgaven

 3 Werkingskosten
De totale werkingskosten voor het boekjaar 2018 bedragen 5.313.959 euro.

 3 Personeelskosten
De totale personeelskost voor het jaar 2018 bedraagt 7.186.648 euro. 

- De post personeel vertegenwoordigt 57% van de totale uitgaven. 

- De werkingskosten vertegenwoordigen 42% van dit totaal.
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Personeel

Het personeelsbestand van het War Heritage Institute bestaat uit burgers en militairen en telt 226 personen.

Personeelscategorieën

77%

23%

Personnel du War Heritage Institute

Mannen Vrouwen

50% 50%

Personnel du War Heritage Institute

Burgers militairen

10%

25%

17%
20%

24%

4%

Verdeling per graad 2018

Wetenschappelijk personeel

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Opdrachthouders

3%

39%

58%

Militair personeel

Officieren Onderofficieren Vrijwilligers

4%

30%

25%

30%

11%

Burgers  2018

66+

56-65

46-55

36-45

25-35
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Bezoekersaantallen van de sites van het WHI
Het War Heritage Institute bestaat uit 6 eigen sites, verspreid over heel België.

In totaal bezochten meer dan 320 000 mensen het War Heritage Institute in 2018! 

De toename van het aantal bezoekers in 2017 zet zich verder in 2018. 

Zowat alle sites van het War Heritage Institute zagen het aantal bezoekers stijgen in 2018. De belangstelling voor 

herinneringstoerisme is zeker niet afgenomen.

HET KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE
KRIJGSGESCHIEDENIS

HET NATIONAAL GEDENKTEKEN VAN HET FORT VAN
BREENDONK

DODENGANG

BASTOGNE BARRACKS

GUNFIRE

COMMANDOBUNKER KEMMEL

116 148  

93 412  

68 447  

24 636  

9 900  

9 615  

115 352  

93 041  

61 482  

24 000  

10 560  

8 781  

85 936  

89 753  

63 107  

20 286  

4 686  

8 458  

201177

94531

81874

21600

6166

9751

179049

100904

189450

28603

5155

12093

194446

98435

91438

21347

1934

11326
2013 2014 2015 2016 2017 2018
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(ca. 1542–1616), in A. Tacke et al. 
(ed.), Künstlerhäuser im Mittelalter 
und der Frühen Neuzeit, Nurnberg, 
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L’art en guerre ! L’État belge 
mécène des artistes combattants : 
politique bienveillante ou nécessité 
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Artefacts of the war in German East 
Africa in the collections of the Royal 
Museum of the Armed Forces and 
of Military History in Brussels, in A. 
Samson, A. P. Pires et D. Gilfoyle, 
There came a time. Essays on the 
Great War in Africa, Rickmansworth, 
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