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Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 
 
 

Beste lezer,  
 

 
Toen de Covid-pandemie in 2020 uitbrak, 
hoopten we dat die van korte duur zou zijn. 
Helaas bleek dit niet het geval. Ook 2021 
stond nog in het teken van verplichte 
sluitingen, mondmaskerplicht en afstand 
houden. 
Ondanks deze uitzonderlijke en voor de 
cultuur- en museumsector zeer moeilijke 
periode, slaagden we er toch in een aantal 
mooie zaken te realiseren. 
In de eerste plaats wil ik wijzen op het 
strategisch plan 2021-2025 dat de raad van 
bestuur, samen met de directie, finaliseerde. 
Dit plan moet ons in staat stellen om de 
komende jaren een duidelijke koers aan te 
houden en een aantal noodzakelijke 
infrastructuurwerken te realiseren op onze 
diverse sites zoals te Bastenaken, Ieper, 
Kemmelberg, Bevekom… 
 
Een andere belangrijke hoeksteen van de 
werking van het War Heritage Institute is het 
uitbouwen van een netwerk over gans het 
land van sites, musea en instellingen die 
allemaal actief zijn op het terrein van het 
militair en oorlogserfgoed. Ook dit werd 
stevig verankerd in het plan en in november 
werd “Belgium, Battlefield of Europe” 
officieel gelanceerd in aanwezigheid van onze 
voogdijminister. Intussen zijn reeds meer dan 
100 partners aangesloten bij dit unieke 
netwerk waar expertise, kennis, ervaring en 
ideeën uitgewisseld en gedeeld worden. 
 
Persoonlijk ben ik trots op het feit dat we ook 
in dit moeilijke jaar onze Koreastrijders niet 
vergeten zijn. Het WHI nam het voortouw in 
de herdenking van de 70ste verjaardag van de 
Belgische deelname aan de internationale 
operaties in Korea. Tijdens een mooie 
plechtigheid werd hulde gebracht aan de 
gesneuvelden en eerden we de nog in leven 
zijnde veteranen. 
 
 

  
Gedurende het jaar liepen diverse 
tentoonstellingen en werd door onze 
medewerkers hard gewerkt aan 
collectiebeheer, aan restauratie van stukken, 
aan de opstellingen van materiaal en aan de 
promotie van de instellingen. Namens de raad 
van bestuur danken we hen voor hun inzet en 
gedrevenheid. 
 
Vaak vereenzelvigen mensen het WHI nog te 
veel met het Koninklijk Legermuseum te 
Brussel. Het WHI bestaat uit sites die her en 
der in het lang gelegen zijn. Daarom ook dat we 
doorheen tal van projecten, herdenkingen en 
activiteiten deze sites regelmatig in de kijker 
plaatsen. Denk maar aan de druk bijgewoonde 
herdenkingsdagen van de slag bij Bastenaken, 
waarbij vele duizenden bezoekers Bastogne 
Barracks bezoeken. Meer ingetogen maar 
daarom niet minder waardevol was 
bijvoorbeeld de plechtigheid te Breendonk, 
waar we samen met de vereniging van 
politieke gevangenen een nieuw beeld “Ode 
aan het verzet” inhuldigden. 
 
U merkt het, het War Heritage Institute is 
veelzijdig, boeiend en dynamisch. We hopen 
dat dit jaarverslag een weergave is van wie we 
zijn en waar we voor staan. En laten we tot slot 
hopen dat 2022 ons opnieuw de vrijheid geeft 
om volop bezoekers, onderzoekers en andere 
gasten te verwelkomen in onze prachtige sites. 
 
 
Koen Palinckx 
Voorzitter van de Raad van Bestuur 
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Voorwoord van de directeur-generaal 
 

 
 

De versoepeling van de sanitaire maatregelen 
in 2021 bracht ook een terugkeer naar 
regelmatigere activiteiten in een serenere 
context met zich mee. 
 
Bij het opmaken van de balans van 2021 zou 
ik er vooral op willen wijzen dat we onze 
projecten dankzij de volharding en het 
professionalisme van ons personeel hebben 
kunnen verwezenlijken. 
 
Begin 2021, in februari, kon het publiek een 
gedeeltelijk gemoderniseerde en opgeknapte 
zaal 14-18 ontdekken, met de inrichting van 
een pinacotheek en van twee nieuwe vitrines 
die de in- en uitgang van de zaal markeren.  
 
In 2021 hebben we ook hulde gebracht aan 
de Belgische vrijwilligers van de oorlog in 
Korea die 70 jaar geleden uitbrak. Op 22 april 
herdachten Defensie en het War Heritage 
Institute de eerste aanval waarbij Belgische 
troepen betrokken waren. 
 
Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de 
inzet van het Belgische vrijwilligerskorps in 
Korea nam een tienkoppige Koreaanse 
delegatie deel aan het defilé van de nationale 
feestdag. 
 
In november 2021 werd in het KLM een 
fototentoonstelling over de rol van het leger 
tijdens de eerste coronagolf gepresenteerd. 
Ze belichtte het werk en de inspanningen van 
de medische component van Defensie na het 
uitbreken van de gezondheidscrisis in 2020. 
De beelden, gemaakt door Jerusalem 
Destercke-Hock, fotograaf bij het WHI, tonen 
onder andere het optreden van de militairen 
in de rust- en verzorgingstehuizen. 
 
 

 De Educatieve Dienst was ook in 2021 
bijzonder dynamisch en creatief en liet vooral 
de jongere generatie met onze militaire 
geschiedenis en ons erfgoed kennismaken. 
 
Laten we ook de talrijke reizende 
tentoonstellingen niet vergeten. Die circuleren 
in scholen in het hele land en werden sinds de 
oprichting van het WHI al door tienduizenden 
leerlingen gezien. 
 
De directie heeft de laatste hand aan haar 
strategisch plan gelegd. Dat bevat de 
richtlijnen voor de ontwikkeling van onze 
instelling. Het mikt op de opwaardering van 
onze verschillende sites en de creatie van een 
nieuw museaal aanbod, omvat renovatie- en 
moderniseringsprojecten en besteedt ook heel 
wat aandacht aan “Belgium, Battlefield of 
Europe”, een ambitieus project dat 
institutionele, particuliere en lokale actoren 
samenbrengt en dat in 2030, bij de viering van 
het tweehonderdjarige bestaan van België, 
een hoogtepunt zal bereiken. 
 
Ik zou dit voorwoord willen besluiten met een 
woord van dank aan alle medewerkers, zonder 
uitzondering, die aan het welslagen van onze 
projecten hebben bijgedragen.  
 
Ten slotte wil ik samen met alle medewerkers 
van het War Heritage Institute zowel onze 
partners als ons publiek bedanken voor hun 
grote belangstelling voor en voortdurende 
ondersteuning van onze projecten. 
 
 
 
Michel Jaupart 
Directeur-generaal 
War Heritage Institute 
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2021 in een oogopslag 
 

Januari 
 

 
 
 

Februari 
 

 
 

 
 
 

April 

 

27 januari

Het Koninklijk Legermuseum verwelkomt

een delegatie o.l.v. de Oekraïense

chef van Defensie

5 februari

Heropening van de zaal 14-18 in

aanwezigheid van onze minister, 

mevrouw Ludivine Dedonder

16 februari

De minister van Defensie

bezoekt Bastogne Barracks

7 april

Het War Heritage Institute eert

de veteranen tijdens de

nationale herdenkingsdag 
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Mei 
 

 
 

 
 
 

Juli 
 

 
 
 
 

22 april

Het War Heritage Institute gedenkt

de eerste aanval waarbij Belgische

troepen in Korea betrokken waren

27 mei

Nocturne in het

Koninklijk Legermuseum

1 juli

Inhuldiging van de C-130 als

“museumvliegtuig” door minister

van Defensie Ludivine Dedonder

op de luchtmachtbasis van Bevekom

30 mei

Inhuldiging van het

“Enclos des Fusillés”

als Belgische nationale necropool
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September 
 

 
 

 
 
 

Oktober 
 

 
 

 
 

6 september

De minister van Defensie stelt het

strategisch plan van het War Heritage

Institute voor aan het personeel van de 

instelling en aan de pers

26 september

Inhuldiging van het nieuwe monument

“Ode aan het Verzet” tijdens de

jaarlijkse plechtigheid in het

Fort van Breendonk

13 oktober

Nationale herdenking voor de 106

Belgische soldaten die 70 jaar geleden

tijdens de oorlog in Korea sneuvelden

23 oktober

Museum Night Fever

in het Koninklijk Legermuseum
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November 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

29 oktober

Bright Festival in het

Koninklijk Legermuseum

Avondopening van de Arcades

8 november

Lancering van het project

“Belgium, Battlefield of Europe”

10 november

Inhuldiging van de tentoonstelling

“COVID-19: Frontline Medics”

20 november

Beklijvende voorstelling 

“Breendonk vertelt”

in het Fort van Breendonk 
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t de  
 

December 
 

 
 
  

22 november

De heavy-metalgroep Sabaton

stelt in het Koninklijk Legermuseum

zijn nieuw album “The War to End All

Wars” aan de internationale pers voor

11 en 12 december

Nuts-weekend voor de 77e verjaardag

van de Slag om de Ardennen
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De herinnering 
 
 
 

 
 

Herdenkingen en herdenkingsactiviteiten 
 

  

Onze Educatieve Dienst 
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De herinnering 
 

Kennis over de tragische gebeurtenissen die onherroepelijk in het verleden verankerd zijn, vergt 
herdenkingswerk. Dat moet de vorm aannemen van een erfgoed dat we aan de jongere generaties 
doorgeven. 
 
Wanneer we de menselijke offers van de twee wereldoorlogen in herinnering brengen, vereeuwigen we de 
waarde van de vrijheid die de slachtoffers van de conflicten trachtten te vrijwaren. De volgende generaties 
moeten over de instandhouding van deze vrijheid waken. 

 

Herdenkingen en herdenkingsactiviteiten 

Zoals altijd graaft de Dienst Herinnering diep. Dat betekent dat ruimschoots tijd wordt genomen om de 
leerlingen niet louter een vervanging van de geschiedenisles aan te bieden. Door interactie met de jongeren 
willen we enerzijds kennis en inzicht verschaffen en anderzijds vooral betrokkenheid genereren, om 
vervolgens reflectie te stimuleren. De klemtoon wordt steeds meer op de relevantie van het verleden voor de 
huidige generatie jongeren gelegd. 
 

Herdenkingsreizen 
 

Enkele beelden van de reis georganiseerd door de cel 

Herinnering, in samenwerking met de dienst voor 

leerlingenbegeleiding ‘Sens-Sas’ van Montigny-le-Tilleul. 

Onze ploegen leidden de jongeren rond in verschillende 

oorden die door de geschiedenis zwaar werden getekend: 

de schietbaan van Marcinelle, het monument van het 

Geheim Leger in Jannée, het memoriaal van de slachtpartij 

in de kerstperiode van 1944 in Bande, Bastogne Barracks 

en het kamp van Natzweiler-Struthof. 

 

 

In totaal bereikte de Dienst 

Herinnering 5.075 leerlingen in het 

jaar 2021 
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Vrijheidsboom Doornik  
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De nationale feestdag 
 
Op 21 juli werd, zoals elk jaar, de nationale feestdag gevierd. 
 
Als eerbetoon aan het korps van Belgische vrijwilligers dat 70 jaar geleden naar Korea trok, nam een tienkoppige 
Koreaanse delegatie aan het nationale defilé deel. De afvaardiging reisde doorheen ons land en bezocht onder 
andere Bastenaken en de voormalige slagvelden. 
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Jaarlijkse herdenking in het Fort van Breendonk 
 
Op 26 september 2021, tijdens de jaarlijkse plechtigheid in het Fort van Breendonk, werd een nieuw monument 
“Ode aan het Verzet” ingehuldigd. 
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Nationale plechtigheid voor de 70e verjaardag van de oorlog in Korea 

70 jaar na datum worden de Belgische gesneuvelden in Korea gedacht. Plechtigheden ter ere van de soldaten 

die op het slagveld vielen vinden overal in het land plaats. 

Op 13 oktober 2021 heeft het WHI deelgenomen aan de nationale 

plechtigheid ter ere van de 106 soldaten die 70 jaar geleden in Korea 

sneuvelden. De ceremonie werd op de voormalige begraafplaats van Sint-

Lambrechts-Woluwe gehouden. 

 

 

 
 

  
  

VERGETEN HELDEN 
VAN EEN VERGETEN 

OORLOG 
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Nuts Day 
 
De plechtigheden ter gelegenheid van de 77e verjaardag van de Slag om de Ardennen vonden op 11 en 12 
december 2021 in Bastenaken plaats. 
 
Het programma van Bastogne Barracks voor het NUTS-weekend 2021: 
 
Zaterdag 11 en zondag 12 december van 9u tot 18u: 

- Tentoonstelling van voertuigen en materieel uit de Tweede Wereldoorlog 
- Toegang tot de restauratieateliers (expo, demo’s…) 
- Dynamische demonstratie van rupsvoertuigen 
- Rondreizende WHI-tentoonstelling over 40-45 
- Projectie van de film “Searching for Augusta” 

 
Zaterdag 11 december 

- Wargames: indoorwedstrijd op het diorama “Slag om Noville”, met zitplaatsen 
- Signeersessie van de boeken van uitgeverij Weyrich door Hughues Wenkin en van de strip “Airborne 

44” door Philippe Jarbinet 
 
Zondag 12 december 

- Deelname aan het defilé van historische voertuigen in de hoofdstraat 
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Onze Educatieve Dienst 
 
 
Een pedagogische plicht ! 
 
De herdenkingsopdracht, met de lessen die uit 
het verleden moeten worden getrokken, behelst 
ook een pedagogisch luik. De politieke en sociale 
omstandigheden die de verschijning van 
autoritaire regimes mogelijk maken, moeten 
bestreden worden. Daarvoor moeten we de 
jeugd overtuigen van essentiële waarden zoals 
vrede, vrijheid en democratie als 
intergenerationele hefbomen.  
 
 

Het aanbod van onze Educatieve Dienst, 
concreet: 

- Pedagogische dossiers die ter 
beschikking van het publiek en de 
scholen worden gesteld; 

- Organisatie van schoolbezoeken; 
- Organisatie van bezoeken voor 

families tijdens de schoolvakanties; 
- Organisatie van evenementen op 

onze sites of extra-muros. 
 
 
De dienst ontwikkelt instrumenten zoals 
pedagogische dossiers en educatieve koffers 
voor scholen. 
 

 
 
 

Rondleidingen, animaties en workshops 
 
De Educatieve Dienst heeft in de loop van het jaar 2021 zo’n 137 prestaties uitgevoerd (geleide bezoeken, 
animaties, workshops). 
 
Om de veelvuldige ontsmetting van handen en materiaal te vermijden, werd de animatie “In de voetsporen van 
14-18 met Pipo” volledig digitaal uitgewerkt, met materiaal geprojecteerd op een scherm, TBI of televisie, 
naargelang de beschikbare apparatuur in de ontvangstruimte. 
In het kader van de programma’s “Fureur de lire” en “Auteurs en classe” werden in samenwerking met de 
Federatie Wallonië-Brussel verschillende projecten met scholen opgezet. 
 
Zoals elk jaar maakte een partnerschap tussen de Educatieve Dienst en de hoofdbibliotheek van Charleroi het 
mogelijk activiteiten aan de basisscholen van Charleroi aan te bieden. 
 
 

De Educatieve Dienst en de cel Herinnering van 
het WHI organiseren projecten voor scholen in 

het kader van de herdenkingsopdracht. De 
Eerste en Tweede Wereldoorlog komen daarbij 
uiteraard ruimschoots aan bod, maar recentere 

conflicten waarin België betrokken was, 
worden eveneens aangekaart. 
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Organisatie van interne activiteiten 
 

Parcours Krokuskriebels 
 
De Educatieve Dienst kreeg een voorstel om voor de krokusvakantie 2021 aan Krokuskriebels mee te werken. 
We besloten deel te nemen met een rondleiding in de collecties over 14-18. De Educatieve Dienst deed een 
beroep op de cel Herinnering om deze opdracht uit te voeren. We creëerden een parcours met achttien 
meerkeuzevragen, toegankelijk via smartphone of tablet. Er was ook een papieren versie beschikbaar voor 
bezoekers die niet over een smartphone beschikten. In de loop van de actieweek werd de app 159 gebruikt.  
 

Nocturnes 
 
Ondanks de pandemie, die begin 2021 nog volop woedde, besliste Brussels Museums om de cyclus van de 
nocturnes toch in de lente te lanceren. De directie van het WHI werd onmiddellijk bereid gevonden het KLM in 
het programma op te nemen. 
 
Voor dit evenement organiseerde de Educatieve Dienst: 

- een gezamenlijke rondleiding met onze buren van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis 

- een rondleiding aan de hand van activiteitenbladen voor kinderen en volwassenen 

- een vrij parcours in de collecties om te ontdekken wat er achter de schermen van het Museum gebeurt 
(hergebruik van de capsules “(Wo)Men @ Work” in de vorm van QR-codes)  

- een rondleiding met “staande gidsen”: Aangezien rondleidingen voor volwassenen verboden waren, 
heeft de Educatieve Dienst op de avond van het evenement gekozen voor “staande gidsen, opgesteld 
doorheen de zalen. Collega’s en leden van de vzw AELR konden zich daarvoor opgeven en zo’n twintig 
van hen gaven present. De bezoekers konden uitleg krijgen over de collecties terwijl ze van gids naar 
gids, van zaal naar zaal kuierden. 

 
 

We mochten 311 bezoekers verwelkomen. Terwijl 
onze vorige nocturnes vooral een ouder publiek 
verleidden (mensen die al vertrouwd waren met de 
collecties, zoals leden van vzw’s, of die niet geneigd 
waren aan meer dynamische activiteiten deel te 
nemen), hebben we tot ons genoegen kunnen 
vaststellen dat deze nocturne veel jongere 
bezoekers, gezinnen met kinderen van alle 
leeftijden, studenten en vriendengroepen heeft 
aangetrokken. We noteerden de grootste 
bezoekersstroom tussen 18u30 en 21u00. De meeste 
deelnemers hadden het Museum nog nooit bezocht.  
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Kinderen boven! 
 

Zoals elk jaar heeft de Educatieve Dienst deelgenomen aan de 
operatie “Place aux enfants” (Ruimte voor kinderen), 
georganiseerd door het Festival de l’Enfance en de Brusselse 
coördinatie. Het thema van deze 27e editie, die op 16 oktober 
plaatsvond, was “Altijd samen”. De Educatieve Dienst bood 
een activiteit van anderhalf uur aan om het Museum, zijn 
rijkdom, zijn diversiteit en zijn ongewone stukken te 
ontdekken.  
 
 
Groepen kinderen van 8 tot 12 jaar namen enthousiast aan 
de activiteit deel. 
  

 
 
 

Museum Night Fever 
 
MNF 2021 werd in oktober georganiseerd. Via een advertentie op de website “culture.be” kwamen we bij de in 
Brussel wonende Franse beeldend kunstenares EloH (Elodie Huré) terecht. Ze is gespecialiseerd in mapping en 
videokunst. Op basis van onze archieven en beelden van de ontmijningsoperaties op zee heeft ze een 
voorstelling gemaakt die op de vliegtuigen werd geprojecteerd: “Mines de rien”. Ze stelde ook grafische werken 
tentoon in de ingang van de Grote Hal. 
 
De Kunsthumaniora uit Laken werkte eveneens aan het evenement mee. Truus Cavens (danslerares) en Elke 
Gryson (theaterlerares) begeleidden leerlingen van het 4e en 7e jaar van de studierichting “Woord”. Ze werkten 
voorstellingen uit gebaseerd op de mythe van Icarus, maar dan wel in de stijl van de rock-’n-roll van de jaren 
1980. De voorstelling kreeg de titel “Icarus 80” mee en werd elk uur gedurende 40 minuten aangeboden. 
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Een wedstrijd papieren vliegtuigjes gooien, WHI Paper Wings, liep de hele avond door. 
 

 
 
We konden rekenen op de steun van de vzw AELR, die een beroep deed op vrijwilligers om op de avond van het 
evenement de Sabena-Boeing voor het publiek open te stellen (vier voormalige Sabena-medewerkers waren 
beschikbaar om vragen van bezoekers te beantwoorden).  
 
Zoals elk jaar vroegen we studentenvrijwilligers om de hele avond korte rondleidingen te geven. In de week 
vóór het evenement gaf de Educatieve Dienst daarvoor een korte opleiding. 
We mochten 1.265 bezoekers verwelkomen! 
 

Déballons l’Histoire! Museumkoffers over de Belgisch-Duitse betrekkingen 
 
De Belgisch-Duitse museumkoffers werden bedacht en uitgewerkt door studenten Franse taal, literatuur en 
cultuur van de Universiteit van Paderborn, met de steun van studenten van de cursus 
Geschiedeniscommunicatie van de UCLouvain. In 2019 werden het Koninklijk Museum van Mariemont en het 
Koninklijk Legermuseum door de UCLouvain benaderd om zich bij het project aan te sluiten. Het was de 
bedoeling de koffers naar België te halen en ze in beide instellingen te presenteren. Er werden verschillende 
bijeenkomsten tussen de verschillende partners georganiseerd. 
 
De koffers gingen eerst van 4 tot 16 mei 2021 naar Mariemont. 
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De lancering van de tournee van de 
museumkoffers in België werd concreet 
uitgewerkt door een online-evenement op de 
Facebook-pagina van het WHI en doorgegeven via 
de pagina’s van de verschillende partners op 
maandag 22 maart. De partners en instellingen 
die het project ondersteunden (Buitenlandse 
Zaken, ambassades) konden door middel van 
opgenomen toespraken het woord nemen. 
Videoclips, gemaakt dankzij een financiering van 
de UCLouvain, werden met de Educatieve Dienst 
en jonge afgestudeerden van de afdeling 
“Geschiedeniscommunicatie” in het Museum 
opgenomen en tijdens dit online-evenement 
uitgezonden. 

 
De koffers werden uiteindelijk van dinsdag 16 tot en met vrijdag 26 november 2021 in het KLM gepresenteerd 
en wel in de vorm van workshops die op reservering toegankelijk waren. 120 studenten hebben aan deze 
workshops deelgenomen. 
 
 

Organisatie van externe activiteiten 
 

KLM-Mariemont-dag voor studenten van de studierichting “Geschiedeniscommunicatie” (UCLouvain) 
 
Op woensdag 12 mei heeft de Educatieve Dienst van het KLM de hand gereikt aan zijn tegenhanger in het 
museum van Mariemont. Zo werd een studiedag voor studenten Geschiedenis en de richting 
“Geschiedeniscommunicatie” uitgewerkt. 
 
Opgedeeld in kleine groepen gingen ze van workshop naar workshop. Wij namen het gedeelte over de 
pedagogische koffers voor onze rekening. Het evenement was  gebaseerd op de koffers over 14-18 die 
gezamenlijk door onze twee educatieve diensten werden gemaakt en op de museumkoffers van de studenten 
van Paderborn. 
 

Bulle de Mémoire (Herinneringsbubbel) 
 

De Educatieve Dienst en de cel 
Herinnering hebben de wedstrijd “Bulle 
de Mémoire” voor het schooljaar 2021-
2022 gelanceerd. Deze wedstrijd is tri-
nationaal geworden door Duitsland te 
betrekken. Dit jaar is het thema “Jong zijn 
tijdens de oorlog”. De Educatieve Dienst 
en de cel Herinnering hebben 
verschillende documenten opgesteld en 
online gezet (inschrijvingsformulieren, 
reglement, technisch-historisch dossier). 
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Pedagogische dossiers 
 
Een nieuw pedagogisch dossier over propaganda voor de laatste jaren van de lagere school en de eerste jaren 
van de middelbare school, evenals een dossier voor het hoger middelbaar werden begin september op onze 
website online gezet.  
 
Het MATH’OH MUSEE-project, ontwikkeld door een van onze stagiairs, ging ook online. 
 

Onthaal van stagiairs 
 
De Educatieve Dienst heeft in 2021 drie stagiairs verwelkomd. 

- Een Master-studente in de Pedagogische Wetenschappen (FOPA UCL): creatie van een nieuw 
pedagogisch product voor leerlingen van de laatste jaren van de lagere school om op basis van de 
collecties van het Museum de principes van de wiskunde te herhalen (MATH'OH MUSEE). Het materiaal 
is aangepast aan de voorbereiding van het CEB (getuigschrift lagere school in Franstalig België). Het 
concept werd online gezet voor de start van het schooljaar 2021-2022. 

- Een Master-studente in Geschiedenis (UCL, afdeling Geschiedeniscommunicatie): de studente werkte 
mee aan de realisatie van bemiddelingsworkshops rond de Belgisch-Duitse museumkoffers.  

- Een stagiair van de dienst Communicatie die ter beschikking van de Educatieve Dienst werd gesteld om 
een studie te voeren over parcours voor individuele bezoekers. 

 

Organisatie van opleidingen 

- In februari voor de gidsen van het KLM 

- Op 20 november: een studiedag over propaganda in samenwerking met de vzw CREE. 
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Onze tentoonstellingen 
 

 

 

Tentoonstelling “Operatie Noordzee 1944-45” 

 

“Snapshots, Echoes of Silence” 

 

Heropening van de zaal 14-18 

 

Tijdelijke tentoonstelling in het Fort van Breendonk 

 

Tijdelijke tentoonstelling “COVID-19: Frontline Medics” 
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Onze tentoonstellingen 
 

Parallel met zijn herdenkingsprogramma organiseerde het War Heritage Institute verschillende 
tentoonstellingen, niet enkel op zijn sites maar ook extra muros. 

 
 
 
 

Tijdelijke tentoonstelling “Operatie Noordzee 1944-45” 
 

 
Deze tijdelijke tentoonstelling in Zeebrugge evoceert de 
bevrijding van de Schelde, een weinig gekend aspect van de 
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De 
tentoonstelling startte in juni 2019 en liep tot  november 
2021. De bezoeker beleeft de veldslag aan de hand van 
unieke collectiestukken, waaronder een originele Canadese 
pantserwagen en een luchtafweerkanon van het Britse 
oorlogsschip HMS Roberts uit de collecties van het WHI. Het 
onderwatererfgoed is goed vertegenwoordigd in de vorm 
van scheepswrakken, schoenen, gasmaskers die recht uit de 
Noordzee komen. Het tentoonstellingsconcept is bedacht 
en uitgewerkt door het WHI. 
‘Operatie Noordzee 1944-45’ is een gezamenlijk initiatief 
van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Westtoer, 
Seafront en het WHI, met de steun van de Nationale Loterij 
en de Vlaamse regering. 

 
 
 

 
  



27 
 

Tijdelijke tentoonstelling “Snapshots, Echoes of Silence”  

Het War Heritage Institute heeft de deuren voor hedendaagse fotografie opengegooid, na een uitzonderlijke 
gift van een fotograaf, dhr. Luc Mary-Rabine. 
 

 

55 originele afdrukken 
(gewijd aan de 
concentratiekampen en 
uitroeiingscentra) van Luc 
Mary-Rabine werden in 
het Koninklijk 
Legermuseum 
tentoongesteld.  
 
Om de link met het 
verleden te leggen, werden 
ook historische foto’s uit de 
rijke fotografische collectie 
van het Museum 
gepresenteerd.  
 
 
De fototoestellen van Luc 
Mary-Rabine nemen ons 
mee langsheen de sporen 
die de nazikampen hebben 
achtergelaten. De tragische 
beelden tonen de omvang 
van de slachtpartij die daar 
plaatsvond. 

 
 
De fotograaf wenst aan de hand van zijn werk zijn solidariteit met 
de slachtoffers te benadrukken, met respect voor hun menselijke 
waardigheid. De tentoonstelling biedt dan ook een intimistisch 
beeld van de geschiedenis en geeft blijk van de strijd die de 
kunstenaar tegen de vergetelheid voert. 
 
Op technisch vlak werden de kadrering, het fotopapier en de 
toestellen niet lukraak gekozen. Met zijn hoofdzakelijk analoge 
toestellen en zijn negatieven van het formaat 6 x 6 cm produceert 
Luc Mary-Rabine vierkante afdrukken die een sterke visuele 
indruk nalaten. 
 
De tentoonstelling sloot op 29 augustus 2021. 
 
Het War Heritage Institute dankt dhr. Luc Mary-Rabine zeer hartelijk voor zijn belangstelling voor en vertrouwen 
in onze instelling. Het was met veel genoegen dat we zijn gift voor het voetlicht brachten. 
  

Het project wenste ons aan de 
hand van een artistiek 

herdenkingswerk in de wereld 
van de naziconcentratiekampen 

onder te dompelen. 
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Heropening van de zaal 14-18 
 
Het Koninklijk Legermuseum bezit zeer waarschijnlijk een van de grootste en meest diverse collecties ter wereld 
over de Eerste Wereldoorlog. De allereerste conservator van het Museum, dhr. Louis Leconte, recupereerde 
inderdaad heel wat materieel uit het Legermuseum van Sainte-Adresse dat in 1916 achter het front werd 
opgericht en verkreeg na de oorlog talloze stukken dankzij zijn contacten met de Belgische bondgenoten. 

 
Er wordt reeds lang nagedacht over een grondige en totale 
renovatie van het Museum, maar in afwachting daarvan was het 
onontbeerlijk om de zalen aantrekkelijker te maken en om onze 
bezoekers een aangenamere ervaring aan te bieden.  
 
Zo kwam het “opfrissingsproject” tot stand. De verlichting werd 
verbeterd, de vitrines kregen een achtergrond waarmee de 
voorgestelde stukken in context worden geplaatst, didactische 
schermen en filmprojecties vervolledigen het aanbod. We hebben 
ook een zone voor tijdelijke tentoonstelling voorzien, waar 
objecten en kunstwerken uit de reserves om beurten zullen 

worden gepresenteerd, vermits het niet mogelijk is ze alle in de permanente tentoonstelling op te nemen. 
 
 

 
 
 
Een kleine pinacotheek verwelkomt voortaan de artistieke topstukken uit de reserves van het Museum. 
 
In het kader van de heropening van een deel van de opgefriste en gemoderniseerde zaal 14-18 werd in het hart 
van de opstelling een “pinacotheek” voorzien. 
 
De eerste tentoongestelde kunstenaar was lid van de Artistieke Afdeling van het Belgische leger: Fernand Allard 
L’Olivier. 
 

Om deze unieke collectie te 
valoriseren, gingen onze 

historici over tot een 
vernieuwing van de museologie 
en herwerkten ze de algemene 

presentatie. 
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Voor de heropening van de zaal werd de Educatieve Dienst belast met de uitwerking van een leidraad voor 
individuele bezoekers (vermits groepsbezoeken nog steeds verboden waren). Er werd dan ook besloten het 
concept van de QR-codes opnieuw op te pikken. 
 
Eind juni ruimden de doeken, tekeningen en beeldhouwwerken van Fernand Allard L’Olivier plaats voor Achille 
Van Sassenbrouck. Zijn werken werden per categorie samengebracht: militair leven, ruïnes, overstroomde 
landschappen, portretten, affiches, zelfportret. 
 

 
 
Om de bezoekers van ons rijke erfgoed te laten genieten maar de integriteit van de werken toch te waarborgen, 
stellen we om de zes maanden nieuwe stukken voor. We hopen zo een ander facet van onze rijke collecties te 
tonen en, wie weet, een ander publiek aan te trekken. 
 

Heropening van de zaal 

14-18 op 5 februari, in 

aanwezigheid van onze 

minister, mevrouw 

Ludivine Dedonder 
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Tijdelijke tentoonstelling in het Fort van Breendonk 
 
 
Het Fort van Breendonk heeft een nieuwe tijdelijke tentoonstelling opgezet. Ze vertelt het verhaal van de 
eerste concentratiekampen van nazi-Duitsland tot de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens! 
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Tijdelijke tentoonstelling “COVID-19: Frontline Medics”  

Toen de coronacrisis uitbrak, werkte Defensie een actieplan aan de natie uit waarbij medische en logistieke 
steun aan de bewoners en het personeel van de rust- en verzorgingstehuizen (RVT) van het land werd geboden. 
De medische component verstrekte al snel noodhulp. Gelet op zijn operationele kennis van zaken slaagde zijn 
personeel erin de situatie in de door de pandemie zwaar getroffen zorginstellingen gevoelig te stabiliseren en 
te verbeteren. 
 
In april 2020 legde de commandant van het 3e medische interventie-element (3EMI) dokter luitenant-kolonel 
Eric DEWAELHEYNS geholpen door reserve-kolonel Dominique DI LUCA aan de commandant van de medische 
component dokter luitenant-generaal Pierre NEIRINCKX het idee van een fotoreportage voor, om de opdracht 
van onze militairen in de RVT’s te illustreren.   

 
Met het akkoord van de overheden werd deze taak toevertrouwd 
aan 1e sergeant reserve-onderofficier van 3EMI en 
beroepsfotograaf bij het War Heritage Institute, Jérusalem 
Destercke-Hock, die zich ervoor vrijmaakte.  
 
 
Zijn fotografische werk wenst het publiek een beeld te geven van 
het dagelijkse leven van de militairen van de medische 
component, die koelbloedig en met veel professionalisme tegen 
de virus-vijand optraden. 
 

 
Op 10 november 2021, ter gelegenheid van de inhuldiging van onze huldetentoonstelling “Covid-19: Frontline 
Medics”, werd een vernissage georganiseerd.   
 

 

Deze tentoonstelling is dus een 
“eerbetoon” aan al diegenen 

die deze ongeziene crisis 
doorstonden: de slachtoffers, 
de hulpverleners, de families, 

de vrienden, … 
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Onze collecties 
 

 

 

Onze aanwinsten 
 

Lopende bruiklenen 2021 

Depots 

Restauratie 

Reorganisatie van onze reserves en van onze zalen 

 

Grote werven 
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Voor de kunstcollecties van het War Heritage Institute was 2021 wel een vruchtbaar jaar. De pinacotheek in 
onze zaal 1914-1918 stelde aan het publiek achtereenvolgens een tijdelijke selectie van onze indrukwekkende 
collecties van de oorlogskunstenaars Fernand Allard L’Olivier en Achille Van Sassenbrouck voor. Op de 
Napoleon-tentoonstelling in Europa Expo te Luik waren topstukken uit onze napoleontische collectie te zien. In 
Doornik stond het werk van Fernand Allard L’Olivier dan weer centraal. 2021 was ook het jaar van een bijzondere 
ontdekking in het dorpje Bakhuizen in het verre Friesland. Tijdens de herfst en winter van 1914 werden er 
ongeveer 2.300 Belgische militairen geïnterneerd na de val van Antwerpen. Bij renovatiewerken door de 
particuliere eigenaar van het voormalige logement Bleeker verschenen achter het behang muurschilderingen 
die destijds werden gemaakt. Het onderzoek en een mogelijke digitale restauratie worden geleid door de 
Nederlandse Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in samenwerking met het WHI en het KIK. 
 
 
 

Onze aanwinsten 
In 2021 zijn 154 dossiers 
gecreëerd en bijgewerkt. Er 
is een recordaantal 
geregistreerde aanwinsten 
in 2021: 1.461 stukken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Onze collecties 

Een van de grootste troeven van het WHI is ongetwijfeld de enorme collectie over militaire geschiedenis 
die met zo'n 130.000 objecten de vergelijking met grote internationale spelers moeiteloos kan doorstaan.   
  
De collectie van het WHI is zeer internationaal getint: talloze legers hebben inderdaad op het grondgebied 
van het huidige België slag geleverd en de Belgische strijdkrachten hebben veel buitenlands materiaal 
gebruikt.  
 
Jaren geleden werd een digitale centralisering van de dossiers doorgevoerd en zo konden we op talloze 
manieren informatie over bruiklenen, depots en aanwinsten naar de collega's toe ventileren. Door creatief 
tewerk te gaan konden de diensten ondanks het opgelegde telewerk op kruissnelheid blijven werken. 

Aantal stukken ontvangen als gift in 2021: 320 
Aantal stukken aangekocht in 2021: 202 
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Voor de dienst Groot Materieel werd in april een exemplaar van de uit omloop genomen C-130 in onze collectie 
ingeschreven. Het ging om het vliegtuig CH-13, dat te bewonderen valt op de luchtmachtbasis van Bevekom. In 
juli kwam ook de Alouette III-helikopter zich bij onze verzamelingen vervoegen.  
 

 
 
De afdeling Kunst kon in de loop van 2021 maar liefst een dertigtal nieuwe werken verwerven. Het neusje van 
de zalm was een werk van de Belgische kunstenaar Paul Mathieu met een schilderij op paneel van 1916, “La 
Plage à Sainte-Adresse”, een zeldzame getuigenis van de aanwezigheid van de Belgische regering vanaf 1914 in 
deze badstad nabij Le Havre. Bij de andere interessante verworven kunststukken over de Eerste Wereldoorlog 
vermelden we twee kleine schilderijen van Emile Rommelaere over de voedselbedeling in Brugge, een portret 
op doek van schilder Charles Houben uit 1916 door Fernand Allard L’Olivier en een werk van Jacques Madyol uit 
1918 waarop zijn broer als soldaat is vereeuwigd. Uit de voormalige collectie van Jan Hoet kon het War Heritage 
Institute een aquareltekening van de Belgische symbolist Maurice Langaskens aankopen, een werk dat hij als 
krijgsgevangene in september 1915 in het Duitse Münsterlager maakte.  
 
Zo’n 50 museumobjecten aangekocht ter uitbreiding van de collectie uniformen en uitrusting werden 
geregistreerd en ook 1.051 giften werden geïnventariseerd. Het laatste semester van het jaar 2021 werd zeker 
gemarkeerd door de bijzondere aankoop van zes museumwaardige mannequins met volledige uitrusting 
(Tweede Wereldoorlog) van wijlen verzamelaar Lucien Ronsse. De vier mannequins US Army soldiers Winter 
1944-1945, de mannequin tankist 3rd Division US Army en de Britse tankist zullen te bewonderen zijn in 2022 
in de heringerichte loodsen van Bastogne Barracks bij het thema Battle of the Bulge. De heringerichte hangar 
L1 zal gewijd worden aan de “Slag om de Ardennen” (winter 1944-1945) via een vijftiental iconische voertuigen 
(Sherman, Jeep Willys, halftrack, Hetzer, enz.). De Amerikaanse en Britse winteruniformen zullen de historische 
context verduidelijken. De 3e Divisie van het Amerikaanse leger vocht in de Ardennen, wat deze aanwinst nog 
waardevoller maakt. De Britse tankist zal naast een van de tentoongestelde Britse tanks (Mathilda, Churchill, 
Cromwell,...) opgesteld worden.  
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De collecties Faleristiek van het WHI werden in 2021 onder andere verrijkt met een omvangrijke gift van het 
Cegesoma. Het betreft objecten van de Witte Brigade – Fidelio, een verzetsgroepering die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog opgericht werd door Marcel Louette. Alleen al voor de collectie Faleristiek werden meer dan 
zestig stukken weerhouden, gaande van tafelmedailles ter herinnering van de bevrijding tot het portret van 
Marcel Louette zelf of nog van André Simonart, voorzitter van het Memoriaal van het Fort van Breendonk. 
Daarenboven bevat het lot 22 stempels die gebruikt werden, niet alleen door de naoorlogse verbroedering maar 
ook tijdens de oorlog ter vervalsing van documenten. Enkele minder courante insignes en draagtekens uit de 
periode van de bevrijding in 1944 vervolledigden de gift. 
 
 

Enkele interessante aankopen 
 

Uniformstukken toebehorend aan de Britse majoor Augustus Clinton Booth (1872-1959), bestaande uit een 

uniformjas, twee kepies, een helm, een riem en een mouwband 

 

In maart 2021 werd de referentiecollectie van de Eerste Wereldoorlog aangevuld met enkele Britse 

uniformstukken van de periode 1914-

1918, toebehorend aan majoor Augustus 

Clinton Booth. Augustus Clinton Booth 

(1872-1959) werd majoor in 1914 en 

daarbij eveneens benoemd tot Assistant 

Director of Army Signals (Home 

Defence). Hij maakte deel uit van de 

Royal Engineers, eerst als majoor en later 

als luitenant-kolonel. 

 

 

 
 

Deze aangekochte stukken betekenen een 
aanzienlijke aanvulling op de reeds aanwezige 

collectie 1914-1918, waar Britse stukken tot dusver 
wat ondervertegenwoordigd waren. Deze stukken 

zullen een plaats krijgen in de permanente 
tentoonstelling 14-18 in het Koninklijk Legermuseum. 
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Lot van uniformen en accessoires: 2 tankistuniformen (VS en VK) en 4 wintersoldaatuniformen 

 

In januari 2022 werden de collecties van het War Heritage Institute verrijkt door de aankoop van enkele 

uitzonderlijke uniformen en toebehoren uit de Tweede Wereldoorlog, aangekocht via de weduwe van 

verzamelaar Lucien Roonse. Uit deze bijzonder uitgebreide collectie van wijlen L. Roonse werden zes 

mannequins overgenomen. In zijn totaliteit omvat Roonses collectie circa 45 mannequins (toebehoren en 

wapens niet meegerekend); het War Heritage Institute heeft de optie om in de toekomst eventueel nog extra 

stukken te verwerven. Deze uitstekend uitgeruste en onderhouden mannequins zijn het werk van een 

gepassioneerde verzamelaar die er zijn levenswerk van maakte en zijn collectie gedurende 50 jaar bewaarde.  

Deze stukken zijn zo uitzonderlijke en zeldzaam dat ze in de expo “Battle of the Bulge” in Bastogne Barracks 

zullen worden opgesteld. Zowel de Amerikaanse winteruniformen als de tankuniformen zullen er de voertuigen 

van context voorzien en het geschiedenisverhaal in zijn totaliteit weergeven. 
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Houten kist met diverse kalibers voor een Belgische 7.65 x 54mm Mauser, munitie en bijhorend geweer 

Mauser 1889 

 

 

Deze zeldzame koffer met meetinstrumenten 

betekent een mooie aanvulling op de collectie 

vuurwapens van het War Heritage Institute: hij 

illustreert immers het complexe 

productieproces van (Belgische) wapens. De 

koffer bestaat uit kalibers voor hulzen, kogels, 

patronen, kamer en slaghoedje. De kalibers 

vormden een essentieel onderdeel van het 

productieproces en werden gebruikt door 

inspecteurs binnen de ateliers van Fabrique 

Nationale te Herstal om bij de noodzakelijke 

kwaliteitscontrole te bepalen of de verschillende 

onderdelen van het wapen binnen de 

acceptabele afwijkingen gecategoriseerd 

konden worden. De goede conditie maakt het 

stuk nog unieker in zijn soort. 

 

 

 

 

 

Chirurgische instrumenten (16e – 18e eeuw) 

 

 

Met het oog op de heropening van de zaal 

“Wapens en Harnassen”, voorzien in oktober 

2022, werd een uitzonderlijke collectie pre-

industriële medische instrumenten 

aangekocht. Deze stukken zullen een plaats 

innemen in de vitrine die verwondingen 

opgelopen in de strijd en hun  verzorging zal 

belichten.  Daarenboven vullen deze objecten 

een leemte op in de collectie, aangezien er tot 

dusver slechts medisch materiaal vanaf 1914 

in was opgenomen.  

De stukken maakten voorheen deel uit van de 

privécollectie van chirurgische instrumenten 

van Dr. Vossen. 
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2 portretten van Albert de Selliers de Moranville en Alexis de Selliers de Moranville 

Het eerste portret beeldt Albert de Selliers de Moranville af, majoor en Belgische veteraan in dienst van 

Oostenrijk tijdens de napoleontische oorlogen. Dergelijke veteranenportretten zijn eerder zeldzaam en het fijne 

vakmanschap maakt van dit werk een mooie toevoeging aan de kunstcollectie van het War Heritage Institute. 

Daarenboven waren we nog niet in het bezit van een olieverfportret van een Oostenrijkse officier die verband 

houdt met de napoleontische oorlogen. 

 

Het tweede schilderij portretteert Alexis de Sellier de Moranville, vermoedelijk een Oostenrijkse 

infanterieofficier, circa 1800-1807. Op het olieverfportret draagt hij een uniform model 1789, waarschijnlijk van 

het Luikse regiment-Vierzet. Ook dit olieverfschilderij betekent voor bovenvermelde redenen een interessante 

inhoudelijke en esthetische aanvulling op de kunstcollectie over de Oostenrijkse Nederlanden. 

 

  
 

 

Twee geëtste spotprenten van Napoleon door James Gillray 

Twee geëtste karikaturen van Napoleon, door James Gillray  

Gillray (1756-1815) was in de 18e eeuw een gevestigde en (politiek) invloedrijke karikaturist. Zijn prenten tegen 

Napoleon en diens beleid waren – en zijn nog steeds – erg berucht. Beide karikaturen illustreren een kritische 

tijdsvisie op het napoleontische Frankrijk.  

- Ets opgehoogd met aquarel op papier, spotprent: “Tiddy-doll the great French Gingerbread Baker 

drawing out a new Batch of Kings” (Napoleon als gemberbroodbakker die een nieuw koningenbaksel 

vormt), door  James Gillray (Frankrijk - Groot-Brittannië, 1818) 

- Ets opgehoogd met aquarel op papier, spotprent: “The Spanish Bullfight or the Corsican matador in 

danger” (Het Spaanse stierengevecht of de Corsicaanse matador in gevaar), door James Gillray (Frankrijk 

- Groot-Brittannië, 1818) 

 



39 
 

  
 

 

Kepie van de infanterie van de burgerwacht 

In augustus 2021 werd het War Heritage Institute een kepie van de infanterie van de burgerwacht, model 1898, 

toevertrouwd, geschonken aan de instelling door de kleindochter van de drager. Dit stuk is in betere staat dan 

de andere specimina die het WHI in zijn bezit heeft, waardoor het zonder twijfel een interessante toevoeging 

aan de collecties is.  

 

 

Lot met stukken van de Witte Brigade (Fidelio) 

Onze collectie werd door tussenkomst van het CegeSoma aangevuld met dit grote lot, afkomstig van de 

verzetsorganisatie Witte Brigade (Fidelio). De stukken zijn zeer divers van aard en omvatten medailles, textilia 

(waaronder de verzetsuitrusting van oprichter Marcel Louette), kunst, stempels en ander klein materiaal, blanke 

wapens en vuurwapens. De stukken werden rechtstreeks via de intussen opgeheven vzw Witte Brigade Fidelio 

overgebracht naar het CegeSoma, dat als archiefinstelling de museale stukken aan het War Heritage Institute 

schonk. Gezien voorheen slechts twaalf stukken van de Witte Brigade op onze inventaris stonden, vult het lot 

dit hiaat op. 
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Russische zilveren hanger aan ketting, geschonken door tsaar Nicolaas II aan Fernand Godeau 

Dit stuk illustreert de Russisch-Belgische contacten aan het eind van de 19e eeuw. Om de Russische industrie 

uit te bouwen, leende Rusland eind 19e eeuw bij België en Frankrijk. Compensaties in de vorm van een juweel, 

wanneer een eretekening niet afdoende of niet van toepassing was, zijn hiervan een uiting.  

De overgrootvader van de schenker, Fernand Louis Godeau (1876-1925) werkte als ingenieur voor de 

elektromechanicafabriek ACEC te Charleroi. Toen tsaar Nicolaas II (1868-1918) het bedrijf bezocht, was hij zo 

onder de indruk van de geleverde prestaties en inspanningen van dhr. Godeau dat hij hem een sieraad, gemaakt 

door de hofjuwelier, toestuurde. Het object is zodus direct verbonden aan tsaar Nicolaas II. 

 

 

Lot van vuurwapens en toebehoren geschonken door het Joods Museum van Deportatie en Verzet (Kazerne 

Dossin) 

Dit lot van vuurwapens en toebehoren breidt de referentiecollectie van de lichte wapens van het War Heritage 

Institute uit, maar bovenal illustreert deze gift een interessante intermuseale samenwerking tussen het Joods 

Museum van Deportatie en Verzet en het War Heritage Institute. Het gaat o.m. om een machinepistool Sten 

MKII en MK III, een semiautomatisch pistool Beretta 919 Kal : 6.35 mm, een pistool Walther P 38 Kal 9mm, een 

revolver Webley MK IV. 
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Lopende bruiklenen 2021 

 
Bruiklenen toegestaan aan musea of 
erfgoedinstellingen bieden de gelegenheid 
vruchtbare uitwisselingen en 
partnerschappen te bewerkstelligen én 
dragen ook bij tot de uitstraling van onze 
instelling in België en in het buitenland. 
 
Het WHI leent regelmatig collectiestukken voor tijdelijke tentoonstellingen uit, ook op internationaal vlak. 
 
 

- 03/06/2019 - 14/11/2021, Operatie Noordzee, Seafront, Zeebrugge. 51 stukken 

- 18/10/2019 - 28/04/2021, Back to Bruegel Experience the 16th century, Hallepoort/KMKG, Brussel. 8 

stukken 

- 13/12/2019 - 01/05/2023, History of the crossing of the Atlantic Ocean with airships, Zeppelin Museum, 

Friedrichshafen. 1 stuk 

- 25/06/2020- 22/04/2021, La Belgique dans tous ses états, Mundaneum. 4 stukken 

- 10/11/2020-26/04/2021, Aarschot tijdens WOII, met klemtoon in zijn onderzoek naar de slachtoffers, 

Stedelijk Museum Aarschot. 18 stukken 

- 03/04/2021-09/01/2022 Napoléon, au-delà du mythe, Europa expo-Gare des Guillemins. 33 stukken. 

- 11/11/2021-18/01/2022, Fernand Allard L’Olivier - Peintre aux Armées, Musée des Beaux-Arts de 

Tournai/hôtel de ville. 16 stukken. 

- 04/12/2021- 31/03/2021, Le Bon, le Téméraire et le chancelier Rolin, Musée hospitalier des Hospices Civils 

de Beaune. 13 stukken. 

 
 
 

Depots 

Het War Heritage Institute geeft op vraag van nationale en internationale instellingen en militaire of 
diplomatieke vertegenwoordigingen regelmatig 
objecten in depot.  

 
 
 
  

Het aantal stukken dat in bruikleen ging:  
144 objecten 

Momenteel zijn er 196 overeenkomsten 
van kracht, voor een totaal van 2.911 

objecten.  
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Restauratie 
 
De dienst Groot Materieel realiseerde een aantal belangrijke restauratieprojecten. De JUNKERS JUMO 211 D 
motor werd vakkundig gerestaureerd door een ploeg van de AELR. De houten wielen van één van de kanonnen 
aan de ingang van het museum op de esplanade werden gedemonteerd, door de mensen van het 
Karrenmuseum te Essen gerestaureerd en komen terug naar het museum in februari 2022.  
 

 
 
Het restauratieatelier van de dienst Kunstwerken restaureerde 46 schilderijen, 33 lijsten en 4 beelden. 
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Het restauratie- en conservatieatelier Textiel maakte 727 textiele objecten museumwaardig door ze te reinigen, 
inventarisnummers te geven en vitrineklaar te maken. 
 

Fotografische behandeling van de vlag: platstrijken 
van de zijde, versteviging van de franjes 

Alle mannequins opgesteld in de bunker van 
Kemmelberg werden ontsmet en voor de winter 
klaargemaakt. 
 

  
 
 

Reorganisatie van onze reserves en van onze zalen 
 
Voor de vernieuwing van de zalen lopen in 2021 twee belangrijke werven: de zaal Wapens en Harnassen, 
waarvan het tweede deel heringericht wordt, en de Technische Zaal, waarvoor gestart werd met de 
voorbereidingen van een opfrissing van de tekstpanelen en objectlabels die in 2022/23 klaar moet zijn. Ook 
wordt een moderne audiovisuele omkadering voorzien. 
 
Het RE-ORG programma werd opgestart in het kader van het inventarisnazicht van de vlaggencollectie. Het is 
een methode om museumdepots efficiënt te reorganiseren, ontwikkeld door ICCROM (International Centre for 
the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) en CCI (Canadian Conservation Institute). 
1.750 vlaggen hebben zo een betere conservatieplek gekregen: opgerold met zijdepapier op zuurvrij karton, 
opgehangen in een vlaggenrek. 
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Grote werven 
 
De dienst Groot Materieel heeft van de coronapandemie een deugd gemaakt en op het vlak van inventarisering 
en behoud en beheer een aantal belangrijke initiatieven ontplooid. Dit jaar stond in het teken van het 
inventarisnazicht in de site Gunfire te Brasschaat. De bijna 200 stukken artillerie en de meer dan 200 voertuigen 
werden één voor één geverifieerd, opgemeten, gecontroleerd in de databank en gefotografeerd. Tevens werd 
eind 2021 het inventarisnazicht van Landen gelanceerd. 
 
In het depot van Landen werd eveneens een Re-org-project opgestart, waarbij alle collectiestukken van de 
luchtvaartafdeling geverifieerd en gereorganiseerd werden met het oog op een eenvoudiger inventarisnazicht.   
 
Ook de collectieadministratie heeft twee grote werven lopen: ten eerste het project rond de topstukken en ten 
tweede de vernieuwing van de databank. 
Het doel van het project van online valorisatie van sleutelstukken is inclusief te zijn, en dus alle medewerkers 
die zich bezighouden met collecties, museologie en geheugen, ongeacht hun rang en status, de kans te geven 
hun knowhow in te brengen om de in huis aanwezige kennis te valoriseren voor het grote publiek.   
 
Om de werking van de databank te verbeteren, hebben wij een groot intern onderzoek uitgevoerd. De analyse 
van de resultaten, gevolgd door de presentatie ervan, heeft het mogelijk gemaakt daadwerkelijk de aanzet te 
geven tot een noodzakelijke herziening. Dit grondige werk, opgestart in 2019 en voortgezet in 2020-21, werd 
ondersteund door constructieve bezoeken aan diverse instellingen en deelname aan diverse conferenties en 
workshops. Dit project wil enerzijds de verschillende pro’s en contra’s van het huidige systeem oplijsten en 
analyseren, en initiatief nemen om de meest dringende problemen reeds op te lossen (bv. harmonisatieoefening 
data). Anderzijds worden alternatieven voor het systeem naar voren geschoven en vergeleken, prijsoffertes 
voorgesteld en concrete aanbevelingen gedaan voor de vervanging van het collectiemanagementsysteem. De 
vervanging van het systeem zal de ontsluiting van de collecties verbeteren, de gebruiksvriendelijkheid en 
functionaliteiten van de databank verbeteren en het collectiebeheer via een digitale transformatie 
optimaliseren. 
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Ons documentatiecentrum 
 
 

 

 

 

 

Onze aanwinsten  

Bibliotheek 

Archieven 

Fototheek 
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Ons documentatiecentrum 
 

Het documentatiecentrum van het WHI bevindt zich in het Koninklijk Legermuseum in het Brusselse 
Jubelpark. 
 
Het centrum bewaart een uitgebreide verzameling archieven, boeken, tijdschriften, foto’s en kaarten. Dit is 
een van de grootste verzamelingen van het genre en het geheel doorstaat moeiteloos de vergelijking met de 
beste internationale collecties. 
 
De stukken zijn in een inventaris en verschillende databanken opgenomen en kunnen in de leeszaal 
geraadpleegd worden.  
 
Ons personeel staat particulieren, verenigingen, overheidsinstellingen en wetenschappers in hun 
opzoekingen bij. Ook het eigen personeel en collega’s van andere instellingen kunnen uiteraard in het 
documentatiecentrum terecht. 

 
 
Het CEDOC bewaart collecties op papier:  
 
- Archieven 
- Bibliotheek 
- Fototheek 
- Postkaarten 
- Affiches 
- Kaarten 
 
 
Het documentatiecentrum ontving in 2021 594 bezoekers. 
 

 
 

Het CEDOC stelt deze collecties in de 
leeszaal ter beschikking van het publiek 

(en dus ook van het WHI-personeel) 
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Onze aanwinsten 

In de loop van 2021 heeft het documentatiecentrum 36 schenkingen 

van uiteenlopende omvang en kwaliteit geregistreerd. Volgende 

schenkingen kunnen worden aangestipt: 

- De Papieren-Franz Leemans, hoofd van de missie voor de 

repatriëring van Belgen die in 1944-1945 in Duitsland werden 

vastgehouden 

- De Papieren-luitenant-generaal Henri Six, vleugeladjudant 

van Leopold III 

- De Papieren-Arthur Van Waeyenberghe, piloot bij de RAF die 

in 1941 werd neergehaald 

- De zeer rijke correspondentie van Joseph Bailly, 

oorlogsvrijwilliger in 14-18, met leden van zijn familie die in bezet België waren achtergebleven. 

 
 

In het afgelopen jaar heeft het documentatiecentrum ook enkele opmerkelijke aankopen gedaan (6), zoals: 

- Een navigatiekaart op schaal 1:4.000.000, gepubliceerd in 1940-1941 door de Generalstab der 

Luftwaffe, aan beide zijden bedrukt op gewaxt canvas, geel van kleur 

- Twee werken van Ambroise Paré, ter illustratie van de vooruitgang van de chirurgie in de 17e eeuw. 

 

Bibliotheek 

Voor de bibliotheek volgden we zoals steeds van nabij wat verscheen op het vlak van de Belgische en 
internationale militaire, oorlogs- en bezettingsgeschiedenis. In 2021 kochten we 353 boeken aan. We hebben 
ook heel veel giften gekregen (290 boeken uit schenkingen werden geregistreerd). We kregen ook 65 
tijdschriften binnen, waarvan de kleine helft (30) via abonnement. 
 
 

Archief  
 
Het werk aan de inventarisering van het Moskou-archief werd voortgezet: het afgelopen jaar richtte de 
aandacht zich vooral op het beschrijven van de dossiers 'Militaire Gebouwen' in het Fonds-Moskou (een 1600-
tal beschrijvingen). 
 

Fototheek  
 
Ook voor de fototheek ging het inventariseringswerk verder en werden duizenden gegevens ingevoerd of 
gecontroleerd, alsook een honderdtal foto’s of albums gerestaureerd of herverpakt. Er werd ook gezocht naar 
een extern depot voor de glasplaten: een bestandscontrole van de glasplaten werd uitgevoerd en het dossier 
wordt volgend jaar gefinaliseerd. 
  

Het documentatiecentrum 
krijgt regelmatig giften die 

systematisch worden 
ingeschreven en 

behandeld. 
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Wetenschappelijke publicaties 
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Wetenschappelijke publicaties 
 

Bij de oprichting van het WHI werd wetenschappelijk onderzoek vermeld als een van de vijf hoofdopdrachten 
van de instelling, als toegepast onderzoek ter ondersteuning van de vier andere opdrachten. 
 
Het WHI is niet enkel een instelling van openbaar nut, maar ook een federale wetenschappelijke instelling, in 
dit precieze geval onder de bevoegdheid van de minister van Landsverdediging. 
 
Dit wil zeggen dat de productie van het WHI op wetenschappelijke criteria moet steunen en nauwgezet de 
laatste wetenschappelijke “waarheden” moet weergeven. De instelling moet eveneens deelnemen aan het 
wetenschappelijk debat, in de materies waarvoor ze bevoegd is. 
 
Als wetenschappelijke instelling beschikt het WHI over wetenschappelijk personeel en werkt het samen met 
andere wetenschappelijke instellingen. 
 

Patrick NEFORS 

The Belgians and the formation of the army of the Kingdom of the Netherlands (1814-1815). Lezing op het XLVIe 
congres van de International Commission of Military History, Athene, 29 augustus 2021 

Interview met Breandan Kearney voor de website “Belgian Smaak” over de houding van de brouwer Moortgat 
tijdens de Duitse bezetting in 1940-1944, 10 maart 2021 
 

Marc BRANS  

‘Onze emblemen versierd – onderscheidingen verleend aan Belgische regimentsemblemen’, SKF 

Nieuwsbulletin, 2021/1, 23-37 

Nos emblèmes décorés – décorations décernées aux emblèmes régimentaires belges’, SKF Bulletin, 2021/1, 23-

37 

‘Our colours decorated – decorations awarded to Belgian regimental colours’, SKF Newsbulletin, 2021/1, 23-37 

‘Arthur Van Wayenberghe, one of the few, SKF Nieuwsbulletin, 2021/2, 17-20 

‘Arthur Van Wayenberghe, one of the few, SKF Bulletin, 2021/2, 17-20 

‘Arthur Van Wayenberghe, one of the few, SKF Newsbulletin, 2021/2, 17-20 

‘De Orde van de Kousenband aan koning Leopold II’, SKF Nieuwsbulletin, 2021/2, 21-24 

‘L’Ordre de la Jarretière au Roi Léopold II’, SKF Bulletin, 2021/2, 21-23 

‘The Order of the Garther to King Leopold II’, SKF Newsbulletin, 2021/2, 21-23 

‘Prins Philip, Hertog van Edinburgh en België’, SKF Nieuwsbulletin, 2021/3, 32-33 

‘Le Prince Philippe, Duc d’Edimbourg, et la Belgique’, SKF Bulletin, 2021/2, 32-33 

‘Prince Philip, Duke of Edinburgh and Belgium’, SKF Newsbulletin, 2021/2, 32-33 
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‘Medailleparade’, SKF Nieuwsbulletin, 2021/2, 34-40 

‘Parade des médailles’, SKF Bulletin, 2021/2, 34-40 

‘Medal Parade’, SKF Newsbulletin, 2021/2, 34-40 

‘Het einde van een tijdperk’, SKF Nieuwsbulletin, 2021/2, 41 

‘La fin d’une ère’, SKF Bulletin, 2021/2, 41 

‘The end of an era’, SKF Newsbulletin, 2021/2, 41 

‘COVID-19 onderscheidingen: is handgeklap genoeg?’, SKF Nieuwsbulletin, 2021/3, 17-26 

‘Des décorations de COVID-19 : applaudir est-il suffisant?’, SKF Bulletin, 2021/3, 17-26 

‘COVID-19 awards: is hand clapping enough?’, SKF Newsbulletin, 2021/3, 17-26 

‘Verslag van de XIV Europese bijeenkomst van faleristische verenigingen – Parijs 10-12 september 2021’, SKF 

Nieuwsbulletin, 2021/3, 30-38 

‘Compte rendu de la XIV rencontre européenne des sociétés phaléristique – Paris 10-12 septembre 2021’, SKF 

Bulletin, 2021/3, 30-38 

‘Report of the XIV European meeting of faleristic societies – Paris 10-12 September 2021’, SKF Newsbulletin, 

2021/3, 30-38 

‘Postume verleningen na de Achttiendaagse Veldtocht van mei 1940’, SKF Nieuwsbulletin 2021/4, 5-7 

‘Récompenses posthumes après la Campagne des 18 Jours de mai 1940’, SKF Bulletin 2021/4, 5-7 

‘Posthumous awards after the Eighteen Day’s Campaign of May 1940’, SKF Newsbulletin 2021/4, 5-7 

‘Het Belgisch koningspaar Albert en Elisabeth in Parijs’, SKF Nieuwsbulletin 2021/4, 24-26 

‘Le couple royal belge Albert et Elisabeth à Paris’, SKF Bulletin 2021/4, 5-7 

‘The Belgian royal couple Albert and Elisabeth in Paris’, SKF Newsbulletin 2021/4, 5-7 

‘Een gloriekenteeken voor onze heerlijke regimenten: het ontstaan van de nestel’, Militaria Belgica jaarboek 

2021, 32-36 
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Wetenschappelijke activiteiten 
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Wetenschappelijke activiteiten 
 

Het WHI ontplooit wetenschappelijke activiteiten in volgende vakgebieden: collectiebeheer (oorsprong van 
objecten, restauratie, documentatie), museografie, (fundamenteel) onderzoek (vooral als ondersteuning van 
de tentoonstellingen en de herdenkingsactiviteiten), archiefbeheer (in de brede zin van het woord, met 
inbegrip van foto’s en geografische kaarten) en militaire geschiedenis. 
 
We voeren reeds fundamenteel onderzoek in onze vakgebieden. 
 

 
 
In 2021 werd een onderzoeksproject opgestart over het Panorama van Congo (dat nu in Ieper wordt bewaard), 
nl. “Re-curation of colonial panoramas” op basis van het Panorama van Congo, samen met de Universiteit 
Lusofona van Lissabon en LUCA School of Arts Brussels. FILMEU – De European University of Film and Media 
Arts, is een van de 41 allianties die door de EU worden gefinancierd in het kader van het programma “Europese 
Universiteiten”. Media Archaeology Intersectoral Network for Artistic Research and Training (MAIN-ART) is een 
netwerk dat tot doel heeft het onderzoek te stimuleren naar technologieën, tentoonstellingspraktijken en 
publiekservaringen, van vroegmoderne media tot ons hedendaags gebruik, consumptie en receptie van media. 
Het onderzoek behelst de historische rol van panorama's in Europese internationale en koloniale 
tentoonstellingen en moet de retoriek van deze krachtige immersieve media deconstrueren via een Virtual 
Reality interface die artistieke en praktijkgebaseerde methodes toepast en die ook teruggrijpt naar het 
dekoloniseren van erfgoed.  
 
De WHI-expert van de collectie medailles en eretekens, Marc Brans, woonde het 14de Europese congres van 
faleristische verenigingen bij op uitnodiging van de voorzitter van de  ‘Société des amis du musée national de la 
Légion d’honneur et des ordres de chevalerie’ in oktober 2021 in Parijs.  Het was het XIV European Conference 
of Phaleristic Societies dat doorging in Parijs (10-12/10/2021). De hotspots van de jaarlijkse conferentie met 
workshops waren : het Musée de la Légion d’honneur én het Musée de l’ordre de la Libération et des collections 
de décorations du musée de l’Armée aux Invalides. De programmatie en de organisatie vielen onder de hoge 
bescherming van de president van de Republiek en genoten het erevoorzitterschap van de groot-kanselier van 
het Legioen van Eer en van de H.I.H. Prinses Napoleon.  
 
Ilse Bogaerts, Marc Brans en Vera Bras participeerden op 28 juni 2021 aan de “collegawerkgroep van 
collectiebeheerders Brusselse Musea”. De bijeenkomst vond plaats in het Belgisch Museum van de 
Vrijmetselarij. Het thema van het rondetafelgesprek was de herinrichting van het Vrijmetselarij-museum en zijn 
“afstootbeleid”. De leden van de collegawerkgroep kregen een rondleiding in de publieksgerichte ruimten van 
het museum en in de depots van de textiele collectie en decorumobjecten.  Deze collegawerkgroep van 
collectiebeheerders in Brussel is een organisatie van de “Erfgoedcel Brussel” van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. Het is een belangrijke verbindende organisatie in het Brusselse museumveld, die 
inclusief samenwerkt rond het veelzijdige Brusselse roerend en immaterieel erfgoed. De collectiebeheerders 
van het WHI werken sowieso samen met de Erfgoedcel Brussel om kennis uit te wisselen over de collecties en 
het behoud ervan.  
 
Op 6 december 2021, drie jaar na de oorspronkelijke datum, kon het congres ASBESTOS EXPOSED, Museum best 
practices, in samenwerking met ICOM Belgium, eindelijk doorgaan … online. We konden eindelijk de gewaagde 
asbestwerf in de zaal Eerste Wereldoorlog (2019) aan een breed publiek tonen en ons plan van aanpak uitleggen 
om asbestobjecten te conserveren en niet te verwijderen.  
Het was een mooi programma dat meer dan zestig personen uit het Belgische museumveld kon boeien omdat 
het WHI de eerste instelling in de Belgische museumwereld is die “gevaarlijk erfgoed” aanpakt en 
asbestobjecten in beveiligde, op maat gemaakte vitrines heeft geplaatst, conform de gewijzigde 
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asbestwetgeving. Er werd uitgelegd hoe asbest in depots het beste wordt bewaard, aan wat toonkasten voor 
asbesthoudende stukken moeten beantwoorden, hoe asbesthoudend erfgoed moet worden verplaatst, en in 
welk type museumobjecten er asbesthoudend materiaal zit. 
  
In het kielzog van het congres maken we sinds 2021 ook deel uit van het grootschalige ETWIE-project rond 
gevaarlijk erfgoed. Inzet van het project: meewerken aan het asbestveilig maken van de cultureel-erfgoedsector. 
Een breed partnerverband bestaande uit ETWIE, FARO en OVAM, met maar liefst tien musea, waaronder het 
WHI, alsook twee studiebureaus en de Universiteit Antwerpen zet de schouders onder dit project. 
 
In 2021 werd ook een vierjarig onderzoeksproject getiteld CAHN opgestart rond de koloniale collecties die 
tentoongesteld worden in de Historische Zaal, samen met de KULeuven en het Africamuseum Tervuren. Het is 
een BRAIN-project, gefinancierd door Belspo. De presentatie van deze collectie is een weerspiegeling van de 
toenmalige maatschappelijke mentaliteit en wordt voorgesteld in een typische “trofeebenadering” van het 
begin van de 20e eeuw. De betrokkenheid van het WHI bij het CAHN-project verloopt langs twee assen: de 
eerste is inventarisatiewerk en de tweede conserveringswerk (dat in 2022 van start gaat). Het betreft de 
voorwerpen in vier grote vitrines (nrs. 36 tot 39) en twee tafelvitrines (nrs. 8 en 9) in de Historische Zaal (C050). 
Ze bevatten in totaal 627 collectiestukken in verschillende materialen. 
 
 
De cartografische afdeling van het documentatiecentrum werd voor het voetlicht gebracht tijdens het 38e 
Internationale Symposium van het IMCoS, dat van 11 tot 14 oktober 2021 in Brussel werd gehouden. De 
deelnemers aan deze belangrijke bijeenkomst op het gebied van de historische cartografie hebben de 
gelegenheid gehad de cartotheek te bezoeken en enkele bijzondere stukken te ontdekken die de rijkdom en de 
omvang van de collectie illustreren. Anne Godfroid en Patrick Nefors toonden aan de hand van kaarten de 
evolutie in de krijgskunst van de 17e tot de 20e eeuw, van belegeringen tot luchtbombardementen, over 
straatgevechten en loopgravenoorlog. Hun presentatie, waarvan uitvoerig verslag werd gedaan in het tijdschrift 
Maps in History, heeft talrijke reacties uitgelokt. 
 
 
Onze Educatieve Dienst, vertegenwoordigd door mevrouw Sandrine Place, heeft aan verschillende studie- en 
opleidingsdagen deelgenomen: 
- Algemene vergaderingen van Brussels Museums 
- Opleidingsdag over virtuele rondleidingen, georganiseerd door Brussels Museums en Musées et Société 

en Wallonie 
- Studiedag over het gebruik van getuigenissen als pedagogisch instrument, georganiseerd door 

Démocratie ou Barbarie 

Andere activiteiten van onze collega’s:  

Bogaerts Ilse, lid van het redactiecomité van ICOMAM Magazine 

Bogaerts Ilse, jury “Piet De Gryse Memorial Bursary” en jury die beslist wie de ICOM Young Member Travel 
Grant krijgt  

Bogaerts, Ilse, bestuurslid van ICOMAM 

Lierneux, Pierre, lid van de wetenschappelijke adviesraad van het algemene secretariaat van 
Wetenschapsbeleid, voor de projecten BELSPO BRAIN 2.0  

Lierneux, Pierre, plaatsvervangend lid, expert, van het Conseil supérieur des Musées, organe consultatif de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

Lierneux, Pierre, plaatsvervangend lid van de adviesraad voor vuurwapens van het federaal Parlement   
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Lierneux, Pierre, lid van ICOM (International Council of Museums) sectie ICOMAM 

Lierneux, Pierre, permanent lid van de Koninklijke Academie, afdeling Archeologie    

Lierneux, Pierre, lid van de wetenschappelijke raad van het War Heritage Institute, Koninklijk Legermuseum  

Lierneux, Pierre, lid van het wetenschappelijk adviescomité van het “Mémorial 1815”  

Lierneux, Pierre, lid van de Association belge de Recherche et de Reconstitution Historique  

Lierneux, Pierre, lid van de Koninklijke Vereniging van de Vrienden van het Legermuseum  

Lierneux, Pierre, lid van het redactiecomité van het wetenschappelijk tijdschrift “Museum Dynasticum” 

Lierneux, Pierre, lid van de Fondation pour la Préservation du Patrimoine Russe en Europe (F.P.P.R.) 

Lierneux, Pierre, lid van de Cercle interuniversitaire belge du Risorgimento. 

Lierneux, Pierre, lid van het “Waterloo Committee” 

Nefors, Patrick, lid van het redactiecomité van “Museum Dynasticum” en lid van de beheerraad en van de jury 
van de vzw Fonds voor Belgische Militaire Geschiedenis. 

Nefors, Patrick, lid van de jury voor de “Prijs van de Stichting-Auschwitz” 

Peeters, Natasja, lid van het wetenschappelijk comité van de tentoonstelling “De Francken-dynastie”, Cassel, 
Musée de Flandres 2020, inhuldiging doorgeschoven naar september 2021 

Peeters, Natasja, peer review voor het tijdschrift Oud Holland 2020 

Peeters, Natasja, Vrije Universiteit Brussel (gastprofessor): academisch jaar 2019-20: Ba-opleiding “Iconografie” 

Peeters, Natasja, Vrije Universiteit Brussel (gastprofessor): academisch jaar 2019-20: jury Ba- en Ma-
verhandelingen 

Peeters, Natasja, plaatsvervangend lid BRAIN-be 2.0 Pillar 2 – “Heritage Science” Advisory Committee 2020 

Peeters, Natasja, lid wetenschappelijke raad WHI 
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Communicatie 
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Communicatie 
 

Het WHI heeft behoefte aan een sterke communicatie, zowel om zijn positie in het erfgoedlandschap te 
bestendigen als om meer bezoekers naar zijn sites te trekken.  
 
Sinds zijn oprichting was het WHI via diverse intensieve campagnes m.b.t. de grote museale realisaties en 
herdenkingsevenementen zeer actief op het vlak van de communicatie. De instelling voerde ook acties die 
meer tijdsgebonden waren. 

 
 
Op vlak van communicatie was 2021 voor het War Heritage Institute best een bijzonder jaar. Heel wat 
initiatieven werden opgestart of voltooid. Centraal: het verder streven naar een professionalisering en 
optimalisering van de publiekscommunicatie, zowel voor het Instituut zelf als voor de verschillende museale 
sites. 
 
Naast het strategisch plan voor de sites van het WHI, dat in september werd voorgesteld, werd ook een actieplan 
marketing en communicatie uitgewerkt. Dit plan zal als leidraad dienen voor de uitbouw van een gerichte en 
performante communicatie van de verschillende sites naar het brede publiek de komende jaren. Dit alles moet 
leiden tot een grotere naam- en merkbekendheid, wat op zijn beurt moet resulteren in een verhoging van het 
aantal bezoekers op alle sites de komende jaren. 
 
Een eerste stap hiertoe was het uitwerken van een nieuwe, uniforme huisstijl en nieuwe logo’s voor het WHI en 
de deelsites. Daarnaast werd druk voortgewerkt aan vernieuwing van de websites, die in 2022 online zullen 
gaan. Op vlak van digitale communicatie werd ook de aanwezigheid van het WHI en de verschillende sites op 
sociale media verder uitgebouwd, met een hogere frequentie van posten en een uitbreiding van het aantal 
sociale mediakanalen (toevoeging TikTok en Reddit). 
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Een aantal sleutelmomenten brachten het WHI dit jaar extra in de aandacht. Onder andere de inhuldiging van 
de zaal ’14-’18 in het Legermuseum in februari, de lancering van het nieuwe partnernetwerk “Belgium, 
Battlefield of Europe”, de voorstelling van de C-130 in Bevekom, de opening van de opening “Covid 19, Frontline 
Medics” gingen niet onopgemerkt voorbij.  
 
Daarnaast tekende het WHI ook present op heel wat jaarlijkse momenten zoals de MESA-mars en de NUTS-Days 
in Bastenaken. Met een affichagecampagne voor het Legermuseum in de belangrijkste Belgische treinstations 
werd 2021 communicatief afgesloten. 
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Het WHI samengevat 
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59 
 

Het WHI samengevat 
 

Het WHI bestaat uit een centrale administratie met zetel in de site van het Jubelpark in Brussel en een reeks 
museale sites en/of herdenkingsoorden. De centrale administratie verzekert de directie-opdrachten en de 
ondersteuning van de sites. Zo zet ze onder andere het financiële beheer, het personeelsbeheer en het 
verwervingsbeleid uit. Ze volgt ook het beheer van de infrastructuren op, evenals (weliswaar in mindere 
mate) bepaalde werkzaamheden. 
 
Het WHI telt vier departementen: Collectiebeheer, Sitebeheer, Publiekswerking en Steundiensten. 
 
De “core business” van het WHI wordt hoofdzakelijk op het niveau van de verschillende sites uitgewerkt. 

 
 
 

Historiek 
 
Het War Heritage Institute is een instelling van openbaar nut (ION) opgericht door de wet van 28 april 2017 én 
een federale wetenschappelijke instelling onder voogdij van de minister van Landsverdediging. Het WHI is het 
resultaat van de fusie van vier afzonderlijke entiteiten: een deel van het Instituut voor Veteranen – Nationaal 
Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, het Nationaal Gedenkteken van het Fort 
van Breendonk, het Koninklijk Museum van het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis (KLM) en de Historische Pool van 
Defensie. 
De constructie is het product van een studie die in de jaren 
2015 en 2016 op vraag van de regering werd gevoerd rond 
de herstructurering van de instellingen van openbaar nut 
van Defensie en de verschillende structuren van Defensie 
die bij de conservatie van het militaire erfgoed en de 
historische herinnering betrokken waren. Ze beoogde een 
grotere samenhang in het beheer van deze materies. 
 
 
  

In juni 2018 verkreeg het WHI het 
statuut van federale 

wetenschappelijke instelling, 
waardoor zijn wetenschappelijk 

karakter werd erkend. 
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Onze sites 
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Bastogne Barracks 
 
Het Vehicle Restoration Centre in Bastenaken, waar het rollend materieel wordt gerestaureerd, is 
ontegensprekelijk uniek. Het centrum heeft heel wat kennen en kunnen ter zake ontwikkeld en doorstaat 
moeiteloos de vergelijking met het Tank Museum van Bovington in het Verenigd Koninkrijk 
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Gunfire 
 

 

De site Gunfire is de bakermat van de Belgische 
artillerie.  
Het expertise- en interpretatiecentrum huisvest 
een uitgebreid gamma veld-, luchtafweer- en 
loopgraafartillerie gebruikt door het Belgische leger 
sinds 1830.  
 
De site huisvest ook een verzameling m.b.t. licht 
vliegwezen en een hele reeks pantservoertuigen 
pantservoertuigen in gebruik van de NATO-legers en 
hun tegenhangers bij het Warschaupact tijdens de 
Koude Oorlog. In Gunfire worden deze voertuigen en 
artilleriestukken gerestaureerd en onderhouden. 
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Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis 
 
Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis ligt in 
hartje Brussel, in het Jubelpark. Het Museum huisvest een 
indrukwekkende collectie die meer dan 10 eeuwen geschiedenis 
beslaat, van de middeleeuwen tot heden, en bestaat uit harnassen, 
uniformen, kunstwerken, vliegtuigen, kanonnen, gepantserde 
voertuigen,… Een parcours door de zalen is een tocht door de 
geschiedenis.  
 

 
 
De site van het KLM bewaart een ongeëvenaard aantal 
collectiestukken die permanent worden tentoongesteld. Enkel de Bordiauhal alleen al presenteert meer dan 
3.000 objecten uit het interbellum en de Tweede Wereldoorlog. 
 
 

Het Museum biedt vanop de Arcades ook een prachtig panorama. 
 

 

Permanente 
tentoonstellingen 
 

- Zaal Wapens en 
Harnassen 

- Hollandse Zaal 
- Historische Zaal 
- Technische Zaal 
- Zaal 14-18 
- Russische Zaal 
- Bordiauhal 
- Luchtvaarthal 
- Marinezaal 
- Pantsers 
- Arcades (Napoleon 

en zijn tijd) 
- Antarctica 
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Dodengang 
 
In Diksmuide vinden we een van de laatste Belgische loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog. Als 
interpretatiecentrum gebruikt de site de modernste museale technieken. Aan de hand van een vijftiental 
interactieve apps, teksten, foto’s, films en unieke objecten uit de collecties van het War Heritage Institute kan 
de bezoeker het boeiende verhaal van de Dodengang ontdekken. Nieuw historisch onderzoek ontkracht enkele 
hardnekkige mythes. Het bezoekersparcours illustreert ook de Duitse zijde van het conflict. 
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Commandobunker Kemmelberg 
 
De site werd in het begin van de jaren 1950, tijdens de Koude 
Oorlog, als commandocentrum voor de luchtverdediging van vijf 
landen (België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg en 
Nederland) gebouwd, maar werd daarvoor uiteindelijk nooit 
gebruikt. 
In de jaren 1960 werd de bunker ingericht om het hoofdkwartier 
van de Belgische strijdkrachten in geval van conflict te huisvesten. 
Na de Koude Oorlog verloor de bunker zijn militair doel. Deze “top 
secret” site, authentiek en perfect bewaard, getuigt van een 
halve eeuw spanning tussen Oost en West. 

 
 

 

Aan de hand van foto’s, 
films, objecten, uniformen 

en uitrustingsstukken wordt 
de bezoeker in de sfeer van 

de Koude Oorlog 
ondergedompeld. 
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Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk 
 
 

Breendonk is slechts een puntje in 
het universum van de 
concentratiekampen, maar getuigt 
van dezelfde wil om het individu te 
verpletteren, om de mens tot slaaf te 
maken en om hem zijn 
persoonlijkheid te ontnemen. Tussen 
september 1940 en september 1944 
werden ongeveer 3.600 gevangenen 
in Breendonk opgesloten.  
Als Gedenkteken symboliseert het 
Fort van Breendonk, een van de beste 
bewaarde nazikampen in Europa, het 
lijden en de dood van alle slachtoffers 
van het nazisme. 
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Onze opdrachten 

 
 
Het War Heritage Institute heeft als opdracht het valoriseren van het Belgische militaire erfgoed en de 
herdenking van gewapende conflicten op Belgische bodem of waarbij Belgen in het buitenland betrokken 
waren. 
 
De opdracht bestaat uit het verwerven, beheren, conserveren en restaureren van collectiestukken, documenten 
en immateriële getuigenissen van de middeleeuwen tot heden. 
 
De instelling beheert en coördineert daarvoor een uitzonderlijk netwerk van militaire musea en sites.  
 
Het WHI biedt een multidisciplinaire interpretatie aan door deze sites in hun historische, militaire, politieke, 
technologische, economische, sociale en culturele context te plaatsen.  
 
De herinnering aan deze gewapende conflicten wordt doorgegeven aan de hand van creatieve en stimulerende 
activiteiten. Daarbij worden diverse doelpublieken betrokken. 
 
De meeste van die opdrachten zijn duidelijk, maar er dient te worden opgemerkt dat de overlevering van de 
strijdersherinnering in geschiedkundige kringen heel wat debatten teweegbrengt. Enerzijds worden vraagtekens 
geplaatst bij de pertinentie van die herinnering in het kader van de bredere geschiedenis. Anderzijds zijn 
verschillende visies op deze herinneringsoverlevering gangbaar, waarvan vooral twee strekkingen – een 
klassieke en een educatieve – in België in het algemeen en in het WHI in het bijzonder worden gevolgd. 
 
De instelling voert ook wetenschappelijk onderzoek m.b.t. militaire geschiedenis en erfgoed op internationaal 
niveau. 
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Onze waarden 
 
 

 
 
 
 

De instelling 
 
Aan de hand van allerlei soorten herinneringsoverdracht (herdenkingen, plechtigheden, tijdelijke en 
permanente tentoonstellingen, opstelling van pedagogische dossiers, …) moet de instelling universele waarden 
doorgeven: vrijheid onder al haar vormen, respect voor de mens en zijn diversiteit, mensenrechten zoals 
vermeld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gepubliceerd door de VN. Het WHI verdedigt 
logisch genoeg ook de waarden uitgedragen door Defensie. 
 
Het WHI staat uiteraard eveneens voor alle waarden die door Defensie worden uitgedragen. 
 

De medewerkers 
 
Elke medewerker van het War Heritage Institute verbindt zich ertoe in zijn acties, beslissingen en professionele 
contacten vijf essentiële waarden te respecteren en uit te dragen: 
 
- Wederzijds respect en aandacht voor het publiek; 
- Het aanhouden van wetenschappelijke correctheid en integriteit; 
- De promotie van diversiteit; 
- De ontwikkeling van een duurzaam patrimoniumbeheer; 
- De zoektocht naar uitmuntendheid en doorlopende verbetering. 
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Strategie 
 

 
 
 
De directie van het WHI heeft, in nauw overleg met de Raad van Bestuur van de instelling, een bespiegeling 
opgebouwd. De bevoegde politieke en financiële overheden werden daar eveneens bij betrokken. 
 
Deze bespiegeling sluit naadloos aan bij de vorige beslissingen van de Raad van Bestuur, maar gaat er nu dieper 
op in door ze zo nauwkeurig mogelijk te begroten, er personeelsbehoeften aan te verbinden en ze in een 
kalender in te schrijven. 
 
De directie van het WHI heeft dus aan de ontwikkeling van een organisatiestructuur gewerkt die het mogelijk 
moet maken beter aan te sluiten bij de uitdagingen die zich voordoen. Zo zullen de toevertrouwde opdrachten 
beter kunnen worden uitgevoerd en de verwachtingen van alle betrokken partijen beter worden ingelost. 
 
Er werd een strategisch plan voor 2021-2025 voorbereid. Dat document is het kompas van de instelling en we 
hopen dat het WHI op die wijze in staat zal zijn op de ingeslagen weg verder te gaan. Doelstelling is zeker het 
publiek te blijven verrassen door unieke ervaringen op kwaliteitsvolle sites aan te bieden, steeds met 
klemtoon op de militaire geschiedenis of de herinnering aan conflicten waarin ons land was betrokken. 
 
We wensen ook het administratieve beheer van de instelling te blijven optimaliseren, om in alle 
omstandigheden een aangepaste dienstverlening te kunnen waarborgen. 
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Beheerorganen 

 
De directie 
 
De instelling wordt geleid door een directie bestaande uit een directeur-generaal, dhr. Michel Jaupart en een 
adjunct-directeur-generaal a.i., dhr. Franky Bostyn. Ze worden bijgestaan door vier departementshoofden: 
 
- mevrouw Natasja Peeters voor het beheer van de collecties 
- de heer Piet Veldeman voor het beheer van de sites 
- de heer Jean Cardoen voor de publiekswerking 
- de heer Henri De Gyns voor de steundiensten. 
 
Om het WHI in de uitvoering van zijn taken bij te staan, kan de instelling rekenen op de leiding van de Raad 
van Bestuur en de steun van de Wetenschappelijke Raad en de Erfgoedraad. 
 

De Raad van Bestuur 
 
De Raad van Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de minister van Defensie, van de eerste minister, van 
de minister van Buitenlandse Zaken, van de Regie der Gebouwen, van Wetenschapsbeleid en van militaire en 
vaderlandslievende verenigingen. De Raad bepaalt het beleid op lange termijn en controleert het financiële 
beheer van de instelling. Sinds zijn oprichting in december 2017 heeft de Raad van Bestuur de algemene 
actielijnen van het WHI vastgelegd en ondertussen heel wat tijd en werk gestoken in de opvolging van financiën 
en personeelsbeleid. De Raad doet ook uitspraak over partnerschappen. 
 
Samenstelling 

Voorzitter:  
Koen Palinckx 

 Vicevoorzitter: 
Edmond Eycken 
 

 Vertegenwoordiger van de minister 
van Defensie - Expert inzake 
personeelsbeheer: 
Régis Bornain 
 

Vertegenwoordiger van de 
minister van Defensie - Expert 
inzake begroting en financieel 
beheer: 
Geert De Bruyne 
 

 Vertegenwoordiger van de 
minister van Defensie - 
Geschiedkundig expert: 
Philippe Waeytens 
 

 Vertegenwoordiger van de eerste 
minister: 
Sven Van Loo 

Vertegenwoordiger van de 
minister van Buitenlandse Zaken: 
Michel Peters 

 Vertegenwoordiger van de 
minister bevoegd voor de Regie 
der Gebouwen: 
Valérie Moraux 
 

 Vertegenwoordiger van de 
staatssecretaris bevoegd voor 
Wetenschapsbeleid: 
Laurent Flamend 
 

Vertegenwoordiger van het 
Comité van de vaderlandslievende 
verenigingen: 
Joseph Neven 
 

 Vertegenwoordiger van het 
Comité van de vaderlandslievende 
verenigingen: 
Willy Sonck 
 

 Vertegenwoordiger van het Comité 
van de vaderlandslievende 
verenigingen: 
Leon De Turck 

Regeringscommissaris 
Jamil Araoud 

 Regeringscommissaris 
Tom De Bue 
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De Wetenschappelijke Raad 
 
Deze raad geeft advies over wetenschappelijke aangelegenheden die de opdrachten van de instelling betreffen. 
 
Samenstelling 
Leden van het WHI 

Directeur-generaal 
Michel Jaupart 
 

 Directeur Publiekswerking: 
Jean Cardoen 
 

 Directrice Collectiebeheer: 
Natasja Peeters 
 

Directeur Sitebeheer:  
Piet Veldeman 
 

 Verantwoordelijke Museologie 
Pierre Lierneux 
 

  

Andere leden 
 

Hoogleraar geschiedenis aan de 
Universiteit van Gent  
Bruno De Wever, voorzitter 
 

 Directeur van de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van 
België: 
Michel Draguet 
 

 Directrice van de collecties van 
de Musea voor Schone 
Kunsten, Antwerpen: 
Elsje Janssen  
 

Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Cel Démocratie ou Barbarie: 
Philippe Plumet 

 Schrijver-historicus: 
Peter Schrijvers 
 

 Algemeen Rijksarchief: 
Pierre-Alain Tallier 

 
 

Erfgoedraad 
 
Deze raad ontwikkelt de sites, harmoniseert het netwerk tussen de verschillende actoren en creëert 
transversale projecten. 
 
Samenstelling 
 
De raad bestaat uit een vertegenwoordiger per geassocieerde site of site in concessie.  
Elk Gewest mag eveneens een vertegenwoordiger afvaardigen. 
 
Voor het War Heritage Institute 
 

Directeur-generaal  Voorzitter: Michel Jaupart 

Adjunct-directeur-generaal a.i. Secretaris: Franky Bostyn 

Gewesten en Gemeenschappen 
 

Vlaamse Regering:  
Joachim Pohlmann  
 

 Waalse Regering:  
Jean Marsia 
 

 Duitstalige Gemeenschap:  
Herbert Ruland 
 

Franstalige Gemeenschap: 
Philippe Plumet 

 Brussels Gewest: 
Thierry Wauters 

 Museum van Leopoldsburg:  
Marleen Kauffmann 
 

 
Namens de sites in concessie 

Fort van Loncin:  
Fernand Moxhet 

 Fort van Eben-Emael:  
Marcel Verhasselt 
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Namens de geassocieerde sites 
 

Atlantikwall Raversyde 
Mathieu de Meyer 

 Bastogne War Museum 
Mathieu Billa 

 Citadelle de Dinant 
Marc de Villenfagne 
 

Citadelle de Namur 
Christine Laverdure 

 Fort Napoleon 
Matthias Francken 

 Château de Bouillon 
Francis Clébant 

 
Liberation Garden 
Marleen Kauffmann 
 

 Mémorial de la Bataille de 
Waterloo  
Antoine Charpagne 
 

 Memorial Museum 
Passchendaele 1917 
Steven Vandenbussche 
 

Mons Memorial Museum 
Corentin Rousman 

 Musée Wellington 
Véronique Maton 

 Plugstreet 14-18 Experience 
Didier Soete 
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Enkele cijfers 
 

 
Financiën 
 

Sinds 1 mei 2017 bestaat de begroting van het War Heritage Institute uit de toelage van 
de Staat en de eigen inkomsten gegenereerd door de uitvoering van de opdrachten van 
de vier instellingen waaruit het is samengesteld, namelijk het Koninklijk Museum van 
het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van 
Breendonk, de diensten Herinnering en Communicatie van het Instituut voor Veteranen 
en de Historische Pool van Defensie. 

 

 

Resultaat van het boekjaar 2021 
De tabel hieronder geeft een overzicht van de resultatenrekening van het boekjaar. 

RESULTATENREKENING 31/12/2020 31/12/2021 

Verkoop en prestaties 13.966.619 14.371.148 

Bedrijfsopbrengsten 818.705 1.231.744 

Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies  13.147.914 13.139.037 

Andere bedrijfsopbrengsten 0 367 

Kost van de verkoop en de prestaties 11.718.633 13.471.723 

Bevoorrading, goederen 24.996 6.386 

Diensten en diverse goederen 4.889.077 4.745.018 

Bezoldigingen 6.371.121 7.736.288 

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 
op materiële en op immateriële vaste activa   

394.320 441.519 

Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste 
een jaar  

15.012 0 

Voorzieningen voor risico’s en kosten: dotaties (bestedingen en 
terugnemingen)  

15.100 536.495 

Andere bedrijfskosten 8.950 6.018 

Niet-weerkerende bedrijfskosten 57 0 

Financiële producten 12 0 

Terugkerende financiële producten  12 0 

Financiële kosten 345 577 

Terugkerende financiële kosten 345 577 

Uitzonderlijke opbrengsten -30 0 

Andere uitzonderlijke producten -30 0 

Resultaat van het boekjaar 2.247.623 898.848 
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De ontvangsten 
 
 
De tabel hieronder geeft een globaal overzicht van de ontvangsten van het WHI. 
 

Type ontvangst  Bedrag in 2021 

Dotatie en subsidies 13.139.037 

Toegangsgelden en gidsen     1.158.804 

Verhuring zalen en tentoonstellingen 6.356 

Verkoop 66.951 
Totaal 14.371.148 

 
 
De tabel geeft aan dat: 
- de dotatie en de subsidies 92% van de ontvangsten vertegenwoordigen;  
- de eigen inkomsten 8% van het totaal van de ontvangsten vertegenwoordigen.  
 
De inkomsten binnen de diverse sites zijn als volgt verdeeld:  
 

Sites  Bedrag in 2021 

Bastogne Barracks 82.139 

Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk 395.595 

Dodengang 173.875 

Gunfire 17.632 

Commandobunker Kemmel 28.407 

Koninklijk Legermuseum 477.154 

Centrale administratie 13.196.346 

Totaal  14.371.148 
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De uitgaven 
 
Hieronder het detail van de lasten van het WHI voor het boekjaar 2021: 
 

Type last 31/12/2021 

Subtotaal aankoop goederen 6.386 

Gedetacheerd personeel 1.664.217 

Onderhoud 738.309 

Consultancy, honoraria en steun   166.750 

Verhuringen 327.510 

Energiekosten 403.218 

Bewaking 554.189 

Grafisch werk en reclame  173.304 

Klein materiaal 233.561 

Gidsen 62.249 

Informaticakosten 86.032 

Varia 38.452 

Telefoon en post 58.613 

Restauratiekosten 24.234 

Zendingskosten 44.569 

Verzekeringen 47.846 

Vertaalbureau 1.460 

Opleiding 36.747 

Lidgelden 5.991 

Artiesten  0 

Sociaal secretariaat - 

Subtotaal diensten 4.745.018 

Lonen 6.761.606 

Variatie op de voorziening van het vakantiegeld  542.356 

Andere elementen in de personeelslasten 432.327 

Subtotaal personeelslasten 7.736.288 

Subtotaal afschrijving 441.519 

Subtotaal waardecorrectie op de vorderingen  - 

Subtotaal dotatie voor de voorzieningen  536.495 

Subtotaal andere bedrijfskosten  6.018 

Subtotaal niet-weerkerende bedrijfskosten  0 

Subtotaal financiële lasten  577 

Totaal 13.472.301 

 
 

De werkingsuitgaven vertegenwoordigen 43% van het totaal van de uitgaven en de personeelspost 
vertegenwoordigt 57% van de totale uitgaven.  
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De lasten zijn als volgt over de verschillende sites verdeeld:  
 

 

Sites   Bedrag in 2021 

Centrale administratie 3.160.455 

Koninklijk Legermuseum 1.778.264 

Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk 197.585 

Bastogne Barracks 304.250 

Dodengang 115.066 

Gunfire 68.133 

Commandobunker Kemmel 76.041 

Bevekom 3.628 

Ieper 6.329 

Landen 26.261 

Totaal  5.736.012 
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Personeel 

  
 

 

 

104

5

79

8

Het personeel in dienst bij het WHI op 1 
januari 2021

Burgers WHI Burgers Defensie Militairen Opdrachthouders

45

79
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39

Statuut van het personeel

Contractuelen Militairen Opdrachthouders Wetenschappelijk Stagiairs Statutairen
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