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Inleiding 
 
Het is onze morele plicht om sommige tragische historische gebeurtenissen te herdenken, opdat ze 
zich nooit meer voordoen. We zijn het verplicht aan de soldaten die sneuvelden op het slagveld om 
hun lijden niet te vergeten. Ook de vele rouwende families en de opofferingen van de bevolking tijdens 
de bezetting moeten blijvend herdacht worden.  
 
De plicht tot herinnering is ook een pedagogische plicht, waaruit lessen moeten worden getrokken, om 
de terugkeer van politieke en sociale omstandigheden die de opkomst van autoritaire regimes mogelijk 
maakten te verhinderen. Daarom is het belangrijk om onze jeugd de duurzame waarden van de vrede, 
de vrijheid en de democratie bij te brengen, als intergenerationele hefboom.  
 
Het War Heritage Institute (WHI) is de nationale instelling voor militair erfgoed en herinnering. In 
samenwerking met de Belgische Defensie herdenkt het WHI “75 jaar Bevrijding”, en wil het 
tegelijkertijd onder de aandacht brengen dat de 21ste eeuw ook nieuwe uitdagingen met zich 
meebrengt. Een groot deel van de bevolking beschouwt de vrede als een impliciet kenmerk van onze 
samenleving. Nochtans is de mondiale veiligheid sterk veranderd en krijgen staten nu te maken met 
nieuwe bedreigingen. We moeten dus meer dan ooit zorgen voor een gezonde samenleving en een 
blijvende herinnering. 
 
 



Een historische kolonne op het nationaal defilé 
 
Het WHI en de landcomponent van Defensie vormen samen een historische kolonne. Deze bestaat 
uit voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Hierbij komen 20 moderne voertuigen van de 
landcomponent om een brug te slaan tussen het verleden en het heden. 
 
Tijdens het nationaal defilé van zondag 21 juli 2019 in Brussel verplaatst de Kolonne met een 
eskadron van twintig historische voertuigen zich voor het eerst. Een groot deel van deze voertuigen 
nam effectief deel aan de bevrijding in 1944. Ze maken deel uit van het erfgoed van de Bastogne 
Barracks van het War Heritage Institute (WHI). De Sherman Firefly en de Sherman M4 A1, uit de 
collectie van het WHI, zijn bijvoorbeeld al te bezichtigen. 
 
 
Het parcours van de Bevrijdingskolonne Noord - kalender 
 
Tussen 31 augustus en 13 september 2019 trekt de Bevrijdingskolonne Noord door ons land. In 
verschillende steden en gemeenten wordt de herwonnen vrijheid gevierd tijdens de doortocht van de 
kolonne. Hieronder vindt u een kalender met alle geplande stopplaatsen, zodat het publiek elke “blijde 
intrede” van de Kolonne kan bijwonen: 
 
 

- 31 augustus - 1 september: Tanks in Mons 
- 2 september: stopplaatsen op de boulevard du Château in Ath en de Grand-Place in 
Enghien. Vervolgens slaat de kolonne haar tenten op in het Instituut Don Bosco in Halle.  
- 3 - 4 september: ceremonie aan de Congreskolom in Brussel; officieel ontvangst door de 
stad Brussel en static show en animatie in het Jubelpark te Brussel; 
- 4 september: ceremonie in het Muzenpark in Molenbeek; 
- 5 september: tussenstops op de Mechelsesteenweg in Vilvoorde en de Grote Markt in 
Mechelen; aankomst in Fort van Breendonk; 
- 6 september: ceremonie in het Fort van Breendonk 
- 7 september: tussenstops in Klein-Willebroek en op het Heldenplein in Boom; 
- 7 september: bevrijdingsdefilé en bevrijdingsfeest in Antwerpen;  
- 8 september: bevrijdingsfeest in het Bevrijdingsdorp van Defensie in Antwerpen; 
- 8 september: aankomst in het Gunfire Museum op het militair domein van Brasschaat; 
- 10 september: tussenstops in de Gasthuisstraat in Brecht en de Grote Markt in Turnhout; 
aankomst ’s avonds voor een ceremonie op de Markt in Geel;  
- 11 september: Markt in Geel; 
- 12 september: aankomst op het Koningin Astridplein in Leopoldsburg; 
- 13 september: ceremonie op de Grote Markt in Leopoldsburg. 

 
 
Een heel jaar vol herdenkingen 
 
Tijdens dit herdenkingsjaar nemen het WHI en Defensie actief deel aan de organisatie van 
verschillende grote historische momenten: 
 
- 31 augustus - 1 september: Mons, eerste bevrijde stad van België; 
- 31 augustus tot 13 september, de Bevrijdingskolonne Noord trekt door het land; 
- 6 - 8 september: Antwerpen, Slag om de Scheldemonding; 
- 13 - 15 september: Leopoldsburg, start van Operatie Market Garden; 
- 18 september: 75ste Bedevaart van Breendonk; 
- 13 - 16 december: Bastogne, Nuts Days, begin van het Ardennenoffensief; 
- 17 tot 21 januari 2020: de Bevrijdingskolonne Zuid trekt door het land. 
 
 



De permanente tentoonstelling “Oorlog - Bezetting - Bevrijding” 
 
Het herdenkingsjaar werd geopend in het Koninklijk Legermuseum, dat één van de rijkste collecties 
betreffende militaire geschiedenis ter wereld bezit, met een grote overzichtstentoonstelling over de 
Tweede Wereldoorlog. De expo “Oorlog - Bezetting - Bevrijding” stelt onuitgegeven visuele 
documenten, getuigenissen en meer dan 2000 collectiestukken tentoon op een oppervlakte van meer 
dan 3000 m2. Het is de grootste tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog van het land. De 
verbazingwekkende interactieve scenografie zal in de smaak vallen van zowel specialisten als het 
grote publiek, uit binnen- en buitenland, jong en oud. 
 
. 
 
Praktische informatie 
Permanente tentoonstelling: “Oorlog - Bezetting - Bevrijding”  
Waar: WHI – Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Jubelpark 3, 1000 Brussel - 
www.klm-mra.be 
 
 
Algemene informatie 
 
Meer informatie op:  
www.belgiumremembers44-45.be 
De volledige evenementenkalender:  
www.belgiumremembers44-45.be/nl/kalender-2019/ 
Om de herdenkingen te volgen op sociale media:  
#fBelgiumRemembers44/45 
 
 
Perscontacten 
 
War Heritage Institute (WHI) 
Site Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis,  
Jubelpark 3  
B - 1000 Brussel  
 
 
Contact Nederlands: 
 
Betty De Lanoeye 
Gsm : 0474 27 90 39 
E-mail: betty.delanoeye@warheritage.be 
 
Contact Frans: 
 
Alessandra d’Angelo 
Gsm : 0475 23 31 54 
E-mail: alessandra.dangelo@warheritage.be 
 
 
Bijkomende informatie voor de pers:  
 
De samenstelling van de kolonne en de technische fiches van de militaire voertuigen kunnen op 
eenvoudig verzoek worden bekomen. 
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