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HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP DE REGIONALISATIE 

VAN COLLECTIES 

ACT VI (Jaar 6: 2022) 

« WAAROM HET LEGERMUSEUM LATEN WACHTEN ? » 

 

Al zes jaar lang maken wij (het Comité Tervueren-Montgomery) ons zorgen over de toekomst van het 

Koninklijk Legermuseum. Al zes jaar lang voorspellen wij de regionalisering van de collecties, die zal 

leiden tot een blijvende verarming van het Legermuseum en het verleggen van zijn 

wetenschappelijke functie. Dit beleid is geformaliseerd in een strategisch plan van alle gevaren. 

Tijdens de zomer van 2021 hebben we vragen gesteld aan het kabinet Defensie van de PS-minister 

mevrouw Dedonder (lees  hier). Zonder blikken of blozen liet het kabinet ons weten (lees hier) dat 

een speciale commissie, aangesteld door de raad van bestuur, dit strategisch vijfjarenplan voor het 

War Heritage Institute (WHI) had opgesteld. 

 

Een speciale commissie binnen de WHI buiten de wet om 

Wij zijn het daar niet mee eens: bij de benoeming van de leden van deze bijzondere commissie is 

geen rekening gehouden met de wet tot oprichting van de WHI (28 april 2017). Daarin staat dat de 

Raad van Bestuur de strategie van de organisatie bepaalt op voorstel van het Directiecomité (hfdst. 

4, art. 6, punt 2) en dat het Directiecomité beraadslaagt bij gewone meerderheid van stemmen 

(hfdst. 6, par. 2). 

Het door het speciaal comité opgestelde strategisch plan werd ter stemming voorgelegd aan het 

directiecomité. De meerderheid van de Raad wilde niet stemmen over het plan vanwege de inhoud 

ervan.  

Naar onze mening is dit strategisch plan slecht en achterhaald. 

 

Hoe zit het met geld? 

Het weinige geld dat beschikbaar is, wordt momenteel gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe 

sites in Vlaanderen en Wallonië. Het Koninklijk Militair Museum zal wachten tot 2030. Toch is het 

Jubelpark potentieel een interessantere plaats in termen van toerisme en financiën.  

Een blik op de strategische vooruitzichten bevestigt dit. Van de 3,348 miljoen euro zal de Jubelpark-

locatie 632.000 euro ontvangen, maar gespreid over 5 jaar. Kortom, 1/5 van de geplande 

investeringsbudgetten, terwijl de MRA: 

 de bron is van alle collecties onder de koepel van het Instituut voor het Oorlogserfgoed 

(130.000 voorwerpen) die gedeeltelijk over de regio's zijn verspreid of worden verscheept; 

 85% bezit  van de collecties op een museale manier gepresenteerd op de meest 

aantrekkelijke site - Belgisch en internationaal toerisme samen ; 

 voor het overgrote deel van de eigen inkomsten van de instelling zorgt, aangezien het de 

belangrijkste locatie blijft in termen van aantrekkelijkheid, gekoppeld aan de hoogste 

tarieven 

https://tervueren-montgomery.eu/Site-FR/MRA-le-Cinquantenaire-bientot-siphonne-courrier-ministre.htm
http://tervueren-montgomery.eu/pdf/MRA-2021-07-26-ministre-DeDonder.pdf
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Nee, de MRA verdient zo'n onevenwichtigheid niet. Dit is niet evenwichtig omdat het geld naar 

"open depots" gaat, ongeschikte hangars die door het leger zijn verlaten. Deze ruimtes krijgen 

hetzelfde bedrag (100.000 euro) als de MRA, waar 75% van het personeel en 85% van de objecten 

zich in Brussel bevinden. 

Er wordt geld verspild aan sites die soms helemaal opnieuw moeten worden opgebouwd. Er wordt 

geld verspild aan het verplaatsen van tanks van Brasschaat naar Ieper (kosten voor het vervoeren van 

een tank € 5.000 - het leger factureert WHI - dus 150 x 5.000 = € 750.000...).  

 

Waarom vervingen de kiepwagens de tanks op de binnenplaats, die bekend staat als de "Armour 

Courtyard"? 

De originaliteit van het Royal Army 

Museum, waarop weinig musea ter 

wereld trots kunnen zijn, is dat het alle 

componenten van de oorlog (tanks, 

vliegtuigen, kanonnen en soldaten) 

verenigt. Vandaag zijn de tanks bijna 

verdwenen. Waar zijn de 50 tanks en 

voertuigen die de afgelopen 40 jaar 

tentoongesteld waren ? 

Foto - de wapencollectie in de “Cour Carrée” VÓÓR de verhuizing naar de gewesten 

De directeur van het WHI heeft duidelijk gemaakt dat de tanks niet zullen terugkeren naar de 

Jubelparksite en bestemd zijn voor de nieuwe site te Ieper. 

 

 

Foto - 2022: de Square Court vandaag! Tanks omringd door skips en gras 

 

 

De weinige tanks van na 1945 die inderhaast zijn 
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geïnstalleerd, zijn nu omringd door vuilnis, onkruid, gaten en dienstvoertuigen. Dit alles in het volle 

zicht van het publiek... een schande voor een museum met internationaal prestige! 

Tenslotte is het enige idee van de directie om dit wanbeleid te herstellen... een herinneringstuin aan 

te leggen op de Cour carrée! 

Het eren van de doden is waardig, maar een museum is geen monument voor de doden. Andere 

plaatsen bevinden zich in het Jubelpark, waar ook een gedenkteken voor de gesneuvelden van de 

Belgische luchtmacht staat. De directie van de WHI, gesteund door de regering, is bereid de 

originaliteit van de MRA, zoals hierboven vermeld, op te offeren ten voordele van een nieuwe site 

van 1600 m2 in West-Vlaanderen! 

 

Groene economie 

De energieprijzen rijzen de pan uit. De Regie der Gebouwen besluit de isolatie van lokalen, de 

installatie van fotovoltaïsche panelen, de installatie van waterreservoirs verder uit te stellen. 

Waarom niet die rekeningen, die honderdduizenden euro's per jaar bedragen en die een last voor de 

portemonnee zijn, verlagen? 

Het kabinet van Defensie geeft aan dat een bouwkundige renovatie van het interieur pas overwogen 

kan worden als de buitenkant van de gebouwen op orde is. Is "wachten en verspillen" het motto van 

de regering? 

Intussen lijkt de renovatie van de "site du Bicentenaire" een politieke stunt te zijn.  Het bestaat erin 

talloze denkers bijeen te brengen onder leiding van de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid 

(Thomas Dermine, PS). Wat zal de legitimiteit zijn van dit cenakel dat uitsluitend bestaat uit 

Franstaligen, voor het merendeel socialisten (slechts één Nederlandstalige, de rector a.i. van de 

VUB), wanneer de federale regering de besteding moet goedkeuren van het geld dat aan de nieuwe 

site is toegekend... na 2024...? 

 

« Laten we ons richten op de verkiezingen van 2024 om de verdeling van de MRA's schatten te 

organiseren » 

Hoe kunnen we rechtvaardigen dat we op deze manier  wachten voor het Koninklijk Museum van het 

Leger... als dat niet is om de verkiezingen van 2024 door te komen, waarvoor alles erop wijst dat de 

voorafgaande akkoorden tussen Waalse socialisten en Vlaamse nationalisten in het nadeel van de 

Staat zullen uitvallen. Deze verwachting en de inmiddels gedane investeringen in leegstaande 

kazernes ten noorden en ten zuiden van de taalgrens, is dit niet om het bestaan te legitimeren van 

"site managers" (dixit de minister: "de KLM-site krijgt een eigen site manager met extra personeel en 

middelen") die in 2024 de plaats zullen innemen van het management van de instelling, dat altijd 

heeft bestaan uit de collectiebeheerders die wetenschappers zijn.  

Als gevolg daarvan zullen er geen wetenschappers meer zijn in de bestuursfuncties! Het museum zal 

zijn wetenschappelijke functie verliezen en het speelterrein worden van politici die van plan zijn een 

nationale schat te ontrafelen. Het Comité Tervueren-Montgomery, dat door meer dan 35.000 

mensen wordt gesteund, is het daar niet mee eens. Wij weigeren toe te staan dat dit scenario, dat 

voor 2024 al in het verschiet ligt, de op het terrein bereikte resultaten bekrachtigt. 

 

Charles SIX, Co-coördinator van het comité Tervueren-Montgomery 

(charles.six@gmail.com - 0475 98 33 03 ) 

https://www.change.org/p/au-gouvernement-f%C3%A9d%C3%A9ral-hold-up-op-het-legermuseum-sur-le-mus%C3%A9e-de-l-arm%C3%A9e-on-the-museum-of-the-armed-forces
https://www.change.org/p/au-gouvernement-f%C3%A9d%C3%A9ral-hold-up-op-het-legermuseum-sur-le-mus%C3%A9e-de-l-arm%C3%A9e-on-the-museum-of-the-armed-forces
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