
Het museum is onderverdeeld in zes grote 
sectoren:

Harnassen en blanke wapens:

De collectiestukken die het verst teruggaan 
in de tijd -sommige zelfs 1000 jaar- zijn hier 
terug te vinden. Zwaarden en dolken, pieken, 
lansen en schilden, maar ook prachtig ver-
sierde harnassen en zelfs de eerste vuurwa-
pens: de evolutie van de bewapening en be-
pantsering van de middeleeuwen tot de 18e 
eeuw wordt in deze zaal fraai geïllustreerd.

Wapens en bepantsering waren niet ex-
clusief verbonden aan oorlogsvoering: een 
aantal opmerkelijke stukken zoals tornooiwa-
pens, jachtwapens en zelfs een kinderharnas 
vormen hiervan het voorbeeld.

Eerste en Tweede Franse Keizerrijk:

Weinig mensen weten dat de terrassen van 
de triomfboog in het Jubelpark een uniek 
zicht bieden op de Brusselse skyline. Nog 
minder mensen weten dat de zalen onder 
die terrassen een uniek zicht bieden op de 
militaire geschiedenis van het Eerste (1804 – 
1815) en het Tweede (1852 – 1870) Franse 
Keizerrijk.

Een imposante verzameling van uniformen, 
hoofddeksels, sabels, pistolen en ander wa-
pentuig geven een uitgebreid overzicht van 
het Franse leger in de 19de eeuw, inclusief de 
Slag bij Waterloo.

De Historische Zaal:

Terug naar het begin van België, en terug 
naar het begin van het Koninklijk Museum 
van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. In 
deze zaal, waar de tijd is blijven stilstaan, 
maakt u kennis met de (aanloop naar de) 
Belgische revolutie en de nasleep daarvan, 
het jonge Belgische leger en de Belgische 
buitenlandse expedities in de loop van de 
19de eeuw. 

Dit alles net zoals het in 1923 aan het grote 
publiek werd voorgesteld. Dit maakt van de 
zaal zelf een museumstuk, waar u letterlijk 
een stap terugzet in de tijd.

Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis -vaak beter bekend als 
‘het Legermuseum’- in het Jubelpark in Brussel is één van de grootste musea van België. 
Het museum werd feestelijk geopend in 1923 door de Belgische vorst Albert I, de Ko-
ning-Soldaat. Het is één van de enige musea ter wereld waar tanks en andere voertuigen, 
vliegtuigen, marinestukken, schilderijen, prenten, eretekens, wapens, uniformen en andere 
militaria te bewonderen zijn.

Van de 10de tot de 20ste eeuw: het Legermuseum brengt ruim 1000 jaar krijgsgeschiedenis 
samen op één plaats. Van zwaarden en harnassen over de eerste vliegtuigen en tanks tot 
de F16: dat België het ‘Battlefield of Europe’ is wordt snel duidelijk. Dat gaat niet enkel op 
voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar evengoed voor de eeuwen daarvoor. Vele 
buitenlandse legers en bezetters vochten veldslagen, belegeringen of zelfs hele oorlogen 
uit op het huidige Belgische grondgebied. De collecties van het Koninklijk Museum van 
het Leger en de Krijgsgeschiedenis zijn daar een unieke getuige van.
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Zaal ’14-‘18

‘The war to end all wars’. 

De industrialisering van de oorlog kwam snel 
en onverwacht. Oude tactieken en gebruiken 
(cavaleriecharges en kleurrijke uniformen, 
bijvoorbeeld) werden uit mekaar geschoten 
door machinegeweren of verzonken in de 
modder. De littekens van de Groote Oorlog 
zijn nog steeds te vinden, zowel in het land-
schap als in het geheugen. 

De collecties rond de Eerste Wereldoorlog 
die het museum bezit behoren tot de groot-
ste ter wereld. Zo goed als alle landen die 
meevochten zijn vertegenwoordigd (Grieken-
land en Bulgarije uitgezonderd). Van een ori-
ginele en unieke Mark IV-tank tot een replica 
van de beroemde driedekker van de Rode 
Baron: vier jaar verwoestende strijd worden 
haast tastbaar gemaakt aan de hand van 
talloze wapens, uniformen en voertuigen.  

Van een aantal naties -zoals België, Duits-
land, Rusland, Portugal, Siam en de Tsjechi-
sche Legioenen- zijn hier uiterst zeldzame en 
zelfs unieke stukken tentoongesteld. Eén van 
de absolute toppers is de Russische zaal, 
waar een ongeziene collectie unieke stukken 
afkomstig van de Kozakken van de Russi-
sche Keizerlijke Garde te zien is.

Zaal ’40-’45:

In de Bordiauhal (vernoemd naar de Bel-
gische architect Gédéon Bordiau die het 
ontwerp van het Jubelpark tekende) maakt u 
kennis met de tweede grote wereldbrand van 
de 20ste eeuw.

Deze zaal werd recent opnieuw ingericht 
en onthult de Tweede Wereldoorlog in al 
zijn aspecten en nuances. Via een duidelijk 
en chronologisch verhaal wandelt u letter-
lijk doorheen de oorlog en maakt u kennis 
met de grote en kleine protagonisten uit dit 
conflict. 

Persoonlijke verhalen afgewisseld met grote 
historische bewegingen tonen hoe dit con-
flict niet alleen miljoenen mensen diep heeft 
getroffen, maar ook hoe landen en zelfs 
continenten hierdoor onherroepelijk werden 
hertekend.

Luchtvaarthal:

170 meter lang, 70 meter breed, 40 meter 
hoog en gevuld met meer dan 100 vlieg-
tuigen. Geen wonder dat de Luchtvaarthal 
zowat de bekendste zaal van het hele 
museum is.

Meer dan 100 vliegtuigen in één hal, met 
onder andere één van de belangrijkste col-
lecties vliegtuigen uit de Eerste Wereldoorlog 
(met veel liefde en zorg gerestaureerd door 
vele vrijwilligers) en twee unieke gondels van 
de Zeppelin L30 van het Duitse leger. 

Naast bekende namen als de Spitfire, de 
Tiger Moth, de legendarische Dakota en de 
MiG-21 toont de Luchtvaarthal een nage-
noeg volledig overzicht van de toestellen die 
doorheen de jaren werden gebruikt door de 
Belgische Luchtmacht.

Sinds 2017 maakt het Koninklijk 
Museum van het Leger en de Krijgs-
geschiedenis deel uit van het War 
Heritage Institute. Het War Heritage 
Institute is een federale instelling 
belast met het conserveren en publiek 
toegankelijk maken van materieel en 
immaterieel militair erfgoed.

Koninklijk Museum van het Leger en 
de Krijgsgeschiedenis
Jubelpark 3
1000 Brussel
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