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In maart 2014 is er een nieuw herinneringscentrum gewijd aan de Tweede
Wereldoorlog, het Bastogne War Museum, op een boogscheut van het alom
bekende Memorial van Mardasson geopend. Het Bastogne War Museum is gevestigd in een nieuw gebouw met een gedurfde architectuur en hedendaagse
scenografie.
Het museum hercontextualiseert op een moderne en interactieve manier de
oorzaken, gebeurtenissen en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog.
De originele scenografie wordt ingevuld met drie scenovisions, echte multisensoriële 3D-taferelen die voor een totale immersie in de Geschiedenis zorgen!
Het Bastogne War Museum is een levendige en bruisende place to be met een
eetcafé, een ruim terras en een museumshop maar ook met talrijke evenementen en tijdelijke tentoonstellingen.
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Openingsdatum: 22 maart 2014
Oppervlakte museaal parcours: 1.600 m2
Aantal tentoongestelde objecten: méér dan 1000
Aantal scenovisions: 3
Bezoektijd: 2u00
Talen (parcours en audiogidsen): Frans, Nederlands, Engels, Duits
Kinderparcours
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Faciliteiten: museumshop, eetcafé, ruim terras, gratis parking
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1. Parking
2. Ingang/onthaal
3. Museumshop
4. Eetcafé
5. Terras
6. Begin van het parcours : stervormige structuur
7. Vervolg parcours tentoonstelling : uitbreiding
8. Directe toegang tot het Memorial van Mardasson

7
6

6

2
3

1

4
5
8

7

8

INHOUDSTABEL

I.

Inleiding

II.

Bastogne War Museum
een nieuwe identiteit voor een nieuwe herinneringscentrum

III.

De architecturale keuze

IV.

Het scenografisch parcours

V.

De evenementiële programmatie

VI.

De actoren
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I. INLEIDING
Gelegen in een natuurlijke omgeving van grote schoonheid vertolkt het
indrukwekkende Memorial van Mardasson een verhaal waarvan de weerslag
op de afloop van de oorlog buiten kijf staat. Aan de voet van het gebouw is
een crypte uitgegraven in de rots versierd door Fernand Léger, één van de
belangrijkste Franse schilders van de vorige eeuw.
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Ze vertellen het verhaal van een heldhaftig wapenfeit waarvan maar weing voorbeelden voorhanden zijn in de Tweede Wereldoorlog: het Ardennenoffensief.
De Duitsers schakelden voor dit ultiem grootschalig offensief, waarmee ze het
verloop van de oorlog in hun voordeel probeerden om te buigen, meer dan
250.000 soldaten in. De Amerikanen verloren er méér dan 20.000 soldaten –
een zeer hoge tol. De Slag om de Ardennen situeert zich op het einde van een
ketting evenementen waarvan de Amerikaanse landing in Normandië de eerste
schakel was.

Het Bastogne War Museum heeft de ambitie om te beantwoorden aan de
verwachtingen van een publiek dat de oorlog grotendeels niet heeft gekend. Het
gaat om een publiek dat in het beste geval over het onderwerp gelezen heeft.
Maar vaak hebben bezoekers niet echt een idee en kennen ze de evenementen
enkel via de vage beelden van cinema en televisie.
Het gaat erom het “herdenkingstoerisme”, waarvan het herdenkingsfeit
minder en minder leeft in het collectief geheugen, om te buigen naar
“geschiedenistoerisme” met een duidelijke burgerlijke- en educatieve
roeping.
Met de opening is het de bedoeling om de troeven van het Bastogne War
Museum en de regio in de kijker te plaatsen. Dit door deze nieuwe instelling
duidelijk te positionneren en een programmatie te ontwikkelen die deze herdenkingsplaats verandert in een levendige locatie voor de ontdekking van onze
geschiedenis.
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LIVING MEMORY OF THE ARDENNES
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II. BASTOGNE WAR MUSEUM – EEN NIEUWE IDENTITEIT
VOOR EEN NIEUWE HERDENKINGSPLAATS
De naam Bastogne War Museum is samengesteld uit drie termen die de identiteit en de ambitie van de nieuwe museale instelling perfect samenvatten en
die in alle talen gemakkelijk te begrijpen is.
Bastogne – Deze eerste term geeft de localisatie van de instelling weer, gesitueerd in het hart van de Ardennen, en leidt zelfs gedeeltelijk het thema in. De
begrippen Bastogne, de Slag om de Ardennen en de Tweede Wereldoorlog zijn
onlosmakelijk verbonden en vormen een belangrijk stuk van onze geschiedenis
. Bovendien geniet de naam ‘Bastogne’ meer nog dan ‘Ardennen’ een internationale bekendheid.
War – Deze tweede term plaatst de bekende Slag om de Ardennen in een
globaal perspectief: dat van de Tweede Wereldoorlog, van haar oorzaken en
haar gevolgen.

Museum – Deze derde term ‘veredelt’ de instelling. De bezoeker ontdekt geen
‘interpretatiecentrum’, ‘historium’ of ‘memorial’ maar wel een echt museum een modern en interactief museum, uitgestippeld door een wetenschappelijk
team en uitgewerkt met alle mogelijke scenografische middelen: historische
objecten, reconstructies, interactieve modules, multimedia, enz.
De baseline Living Memory of the Ardennes geeft een meer emotionele en
menselijke dimensie aan de officiële naam van de instelling en onderlijnt dat de
herinnering aan deze gebeurtenissen er goed bewaard blijft en levend gehouden wordt.
Het officiële logo van het Bastogne War Museum bestaat uit een gestileerde
weergave van het Memorial van Mardasson.
Symbool – Het Memorial van Mardasson is één van de meest bekende monumenten in België. Het is een echte trekpleister. Dit is een positief aspect voor
het Bastogne War Museum en de bijbehorende infrastructuur.
Boodschap – Het Memorial van Mardasson en het Bastogne War Museum
delen een gezamenlijke ambitie: de herinnering levend houden van diegenen
die voor onze vrijheid gevochten hebben alsook waarden als vrede en vrijheid
verdedigen.
Plaats – De directe associatie tussen het Memorial van Mardasson en de naam
van het Bastogne War Museum creëert in het achterhoofd van de bezoeker een
onafscheidelijk verband tussen de twee entiteiten, die samen een uitzonderlijke
herdenkingsplaats vormen die gemakkelijk te identificeren is.
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III. DE ARCHITECTURALE KEUZE
Zonder overheersend te zijn, omkadert het architecturale project de bestaande
stervormige structuur en benadrukt haar.
Het eerste beeld dat opkomt bij de Slag om de Ardennen is een zwart-wit
beeld – een beeld dat meebepaald wordt door de koude en de sneeuw die
aanwezig is in het collectief geheugen. Om deze indruk te versterken, is het
nieuwe gebouw in witte tinten gerealiseerd en staat ze zo in direct contrast met
de reeds bestaande stervormige structuur die met donkere leisteen bedekt is.
Het tweede beeld dat men van de Slag onthoudt, is het geweld van de veldslagen, de chaos en de verwoesting na de gevechten, de bombardementen
maar ook de vrees en angsten van eenieder, zowel soldaten als burgers.
Het scheppen van ruimtes buiten hun as, loodvrij materiaal, en het onevenwicht
in de plannen creëren voortdurend nieuwe perspectieven die bij de bezoeker
een gevoel van verrassing en desoriëntatie teweegbrengt.
Een opening, een breuk in de algemene opstelling symboliseert de barst die
voor iedereen een duidelijk symbool van het conflict is.
Naast deze symboliek wordt het zwaar verlies aan mensenlevens vertolkt door
een lange muur in leisteen, die de bezoeker vergezelt tot aan het Mardasson.
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IV. HET SCENOGRAFISCH PARCOURS
Het permanent parcours van het Bastogne War Museum begint in het hart van
de stervormige structuur, om daarna uit te waaieren in het nieuwe gedeelte.
Het parcours dat volledig audiobegeleid is, maakt gebruik van alle moderne
scenografische middelen (decors, interactieve modules, multimedia, reconstructies, enz.). Dit met de bedoeling om een beknopte wetenschappelijke en
historische inhoud voor het grote publiek begrijpelijk te maken en in de kijker
te plaatsen.
Het scenografisch parcours is hoofdzakelijk bestemd voor jongeren en is dan
ook regelmatig voorzien van modules die specifiek voor een jong publiek en
scholen uitgewerkt zijn. Ze worden aan de hand van een speciaal pictogram
aangeduid.
In het parcours zijn er drie scenovisions. Dankzij deze meeslepende, multisensoriële spektakels kan de bezoeker het verhaal van 4 personages volgen die
zich in het hart van het conflict bevinden.
De combinatie tussen een scenografisch parcours en scenovisions garandeert
een kwalitatief bezoek en een breed kader waar emotie en informatie gepaard
gaan.
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Inleidende sequentie

Deze inleidende sequentie heeft als doelstelling een breuk te creëren met de
onthaalruimte en een introductie te vormen voor de permanente tentoonstelling. Ze dompelt de bezoeker onder in een meeslepende sfeer. De scenografie
bestaat voornamelijk uit kernwoorden en een mozaïek van beelden die geprojecteerd worden vlakbij de tank ‘Desobry’. Deze sequentie introduceert ook
de 4 aanwezige personages uit de scenovisions die de bezoeker doorheen het
parcours zullen begeleiden:
-

Robert Keane, Amerikaanse korporaal van de 101e Airborne,
Hans Wegmüller, Duitse luitenant van de 26e Volksgrenadier Division,
Mathilde Devillers, een jonge lerares van de school van Bastogne,
Emile Mostade, een leerling uit Bastogne van 13 jaar.
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Sequentie 1 - Tussen crisis en oorlog
Deze eerste sequentie toont de context van het interbellum en herinnert aan
de aanleidingen van het wereldconflict (Europa na de grote oorlog, Verdrag van
Versailles, de beurscrash, de opkomst van het extremisme, enz.).
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Sequentie 2 – SCENOVISION – Het wereldconflict

Oppervlakte : 140 m2
Capaciteit : 42 zitplaatsen (+4 rolstoelgebruikers)
Duur : 13 minuten

Deze eerste scenovision toont in 3D-beelden de omstandigheden van de
Tweede Wereldoorlog en vooral de vooruitgang van de Asmogendheden tussen 1939 en 1943 die vervolgens ingeperkt werd door de geallieerde offensieven tussen 1942 en de lente van 1944.
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Sequentie 3 – Het bezette België

Deze sequentie is gelinkt met de eerste scenovision en situeert België middenin
het wereldconflict als een door de Duitsers bezet land (van de neutraliteit tot de
bezetting, België onder Duitse bezetting, België onder controle, enz.).

Sequentie 4 – Naar de bevrijding

Deze vierde sequentie van het parcours beschrijft de geleidelijke vooruitgang
van de geallieerden die leidde tot de bevrijding van de bezette gebieden,
waaronder België (de landing, de opmars van de geallieerden, enz.).
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Sequentie 5 – De Slag om de Ardennen

Deze vijfde sequentie detailleert de verschillende fases van de Slag om
Bastogne en om de Ardennen. Ze vertelt zowel het verhaal van de soldaten aan
het front als van de burgers. Twee scenovisions brengen de dagelijkse gevechten aan het front en de massale bombardementen in beeld.

29

30

© LA PROD EST DANS LE PRÉ

SCENOVISION – Bastogne,
het offensief (18 tot 26 december 1944)

Oppervlakte : 195 m2
Capaciteit : 40 personen die op liggende boomstammen kunnen plaats nemen
Duur : 15 minuten

Deze zaal is een reconstructie van een bosrand in de regio van Bastogne.
De toeschouwers bevinden zich net in een granaattrechter. De bosbodem is
bezaaid met puin en zit vol met gaten. Zonder dat we hen zien, raden we de
aanwezigheid van de ingegraven soldaten die zich tegen de koude en de kogels
beschermen. Achteraan en op de zijkanten verlengen de heel grote foto’s het
decor van de heuvels in de oneindige mist. Halverwege zijn er twee verticale
schermen (ongeveer 3,5 meter hoog) die als het ware weggewerkt zijn in het
bos. Het is op deze schermen dat de strijd plaatsvindt. Tussen deze schermen
vullen boomstammen de ruimte op om diepte aan het decor te geven. Het
plafond is bedekt met een onregelmatig grijs materiaal over de hele oppervlakte van de ruimte. Het dient als scherm voor de van beneden naar boven
geprojecteerde beelden. Deze beelden tonen de bedekte of heldere hemel,
alsook de vliegtuigen, de parachutisten of het uitstrooien van pamfletten.
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SCENOVISION – De burgers in de strijd
(22 december 1944 tot maart 1945)
Oppervlakte : 125 m2
Capaciteit : 40 personen die rond tafels kunnen zitten in de herberg
Duur : 15 minuten

De trapeziumvormige zaal heeft een dubbel decor: een taverne van Bastogne
en haar kelder waar de burgers zich verstoppen.
De toeschouwers treden de zaal van een recentelijk gesloten taverne binnen.
De bar, tafels, stoelen en de overige accessoires staan nog steeds op hun
plaats. Enkel plakband om de vensters af te sluiten, kaarsen, witte lakens op de
stoelen en een lichte laag stof tonen dat de oorlog wel degelijk aanwezig is. De
toeschouwers zitten op de stoelen en wonen het vervolg van het gebeuren bij.
Wanneer men de bombardementen van 22 december op Bastogne oproept, is
de kamer gedurende enkele seconden in duisternis gehuld. Wanneer het licht
weer aan de hand van een eenvoudige olielamp aangaat, is de ruimte veranderd: we zitten in de kelder van de taverne. Nadat we enkele minuten met onze
personages in de kelder hebben doorgebracht, komt het decor van de taverne
weer tevoorschijn.
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Sequentie 6 – De overwinning van de geallieerden

Deze zesde sequentie van het parcours vertelt de gevolgen van de strijd in drie
luiken:
- de post-strijd in de verwoeste gebieden,
- de progressieve ineenstorting van de Asmogendheden met de
geallieerde overwinningen,
- de Belgische situatie na het conflict.
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Sequentie 7 – Op weg naar een nieuwe wereldorde

Deze laatste sequentie stelt de overwinning van de vrede die uitmondt in een
nieuwe wereldorde: de oprichting van de VN, de constructie van de Europese
Unie, de Koude Oorlog en de afloop ervan in 1991 met de ondergang van de
USSR.
Het parcours eindigt met de audiotour (buiten) van het Memorial van Mardasson
(de weg van de Vrijheid en de symboliek van de Mardasson).

V. DE EVENEMENTIËLE PROGRAMMATIE
Een van de sleutels tot succes van het Bastogne War Museum is de ambitieuze
evenementiële programmatie. Deze moet de instelling levendig houden en haar
centraal plaatsen binnen het netwerk van de Europese herdenkingsplaatsen.
Talrijke evenementen en animaties zijn reeds overwogen:

Twee soorten tijdelijke tentoonstellingen
Grootse tentoonstellingen die geproduceerd worden op middellange termijn en
met regelmatige intervallen waarvan de thema’s - hoewel ze een direct verband
houden met het objectief van het museum - het opzet ervan verbreden.

Enkele mogelijke thema’s:
- Wetenschap en oorlog ;
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- Oorlogspropaganda ;
- Oorlogsverslaggevers (18.03.2016) ;
- Oorlog binnen de oorlog: collaboratie, weerstand, burgeroorlog ;
- Het leven van de soldaat ;
- Politieke legitimiteit gedurende de oorlog ;
- Is de oorlog een menselijke fataliteit? ;
- De weg van de Vrijheid: Utah Beach – Bastogne ;
- Reims en de 101e Airborne.
Kleinere tentoonstellingen van foto’s of objecten van verzamelaars zullen worden afgewisseld met de tijdelijke grote tentoonstellingen.

Colloquia en publieke conferenties
Deze evenementen zullen plaatsvinden rond bepaalde thema’s naast de tentoonstellingen zelf.
Het Bastogne War Museum zal ook dienen als ontvangst-, colloquia- en conferentieruimte buiten haar programmatie.

Een festival van de oorlogsfilm
Het Bastogne War Museum zou een origineel festival van de oorlogsfilm kunnen organiseren naar het model van het Amerikaanse filmfestival van Deauville
of het filmfestival van de Geschiedenis in Pessac. Met ‘oorlogsfilm’ bedoelen
we enerzijds de film met gevechten, zoals « Le jour le plus long », « Il faut
sauver le soldat Ryan », of nog « Green Zone », maar anderzijds ook de films
waar de oorlog of de ideologie die ertoe leidt een rol speelt zoals « Une journée
particulière » ou « Papa est en voyage d’affaires ».
In het kader van dit festival zou ook gedacht kunnen worden aan de programmatie van archiefdocumentaires die tot debatten met historici kunnen leiden.
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Een klank- en lichtspel
Het levendig klank-en lichtspel dat plaatsvond in mei 2014 ter gelegenheid van
de Memorial Day werd bijgewoond door meer dan 5.000 bezoekers! Wegens
dit grote succes werden er drie nieuwe voorstellingen georganiseerd in december 2014 in het kader van de herdenkeningen van de 70ste verjaardag van de
Slag om de Ardennen.
Dit levendige spektakel bestaat uit een projectie op het Mardassonmonument
en wordt voorgesteld in de vorm van thematische en historische taferelen die
het leven van 5 « Texas A&M Aggies » en de belangrijkste momenten van de
Tweede Wereldoorlog en de Slag om de Ardennen vertelt.
Gratis spektakel ontworpen door Tempora en Luc Petit CREATION en
gerealiseerd door Luc Petit.

VI. DE ACTOREN
a. De dragers van het museale en toeristische project
De gemeente Bastogne en IDELUX Projets publics zijn de initiatiefnemers van
dit project. De ontwikkeling ervan is mede mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met het Commissariaat-generaal voor Toerisme en de Toeristische
Dienst van Bastogne.
Het project schrijft zich in de FEDER-programmatie 2007-2013 van de
structurele Europese fondsen - programma « Competitiviteit ».
De totale investering, van meer dan 8 miljoen euro, wordt gedekt door Europese
subsidies, regionale en gemeentelijke financieringen.
IDELUX Projets publics zorgt voor de montage van het project van de
conceptie tot aan het beheer.
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b. De drager van het wetenschappelijke en evenementiële project
De vzw «Bastogne Memorial» heeft de missie om het wetenschappelijke project van het museum te ontwikkelen (samenstelling van een
wetenschappelijk comité, netwerk creëren voor de instelling, partnerships, enz.) en om de activiteit en aantrekkelijkheid van de plaats te dynamiseren door deel te nemen aan de productie en de financiering van de
evenementiële programmatie (tijdelijke tentoonstellingen, colloquia en conferenties, festivals, enz.).
Een lokaal wetenschappelijk comité, dat is samengesteld uit vrijwilligers gepassioneerd door de lokale geschiedenis, uit verzamelaars, schrijvers en gidsen,
werd gecreëerd in het kader van de conceptie van het permanente parcours
van het Bastogne War Museum.

c. De architect
Het architectenbureau Atelier de l’Arbre d’Or werd geselecteerd voor de architecturale reorganisatie van het oude gebouw van het Bastogne Historical
Center alsook voor de programmatie van de nieuwe aangrenzende structuren.

Atelier de l’Arbre d’Or werd opgericht in 1990 en ontwikkelt onder andere
projecten van grote woon-en bureaucomplexen in Brussel, Wallonië en in het
buitenland.

d. De scenografen
De scenografie van het nieuwe, permanente tentoonstellingsparcours van
het Bastogne War Museum werd toevertrouwd aan het Franse agentschap
Présence, gesteund door La Prod est dans le Pré voor de ontwikkeling van de
drie scenovisions (meeslepende, multisensoriële ruimtes) verspreid over het
parcours.
Présence begeleidt semi-publieke en private organisaties in de ontwikkeling
van hun culturele, toeristische en scenografische projecten. Het doel van dit
team van 15 personen is om innovatieve milieubewuste projecten te realiseren.
Het agentschap Présence beschikt over tal van referenties, zowel in Frankrijk
als in het buitenland.
La Prod est dans le Pré ontwerpt en realiseert multisensoriële tentoonstellingsmodules: de scenovisions. Beeld, klank, decor en speciale
effecten zijn de ingrediënten die gewoonlijk leiden tot een filmproductie
of een levendig spektakel. La Prod est dans le Pré monteert deze elementen op een verschillende manier om een nieuw soort artisitiek werk
te creëren dat een verhaal vertelt en dat een emotie teweegbrengt. Drie uitzonderlijke scenovisions zijn speciaal gerealiseerd voor het Bastogne War Museum.

e. De beheerder
Het beheer van het Bastogne War Museum werd aan Tempora toevertrouwd - Belgische leider in ontwerp, realisatie, promotie en beheer van
tentoonstellingen en culturele uitrustingen.
Tempora ontwerpt tijdelijke en reizende tentoonstellingen (‘Dit is onze geschiedenis !’, ‘Dit is onze aarde !’, ‘14-18, dit is onze geschiedenis!’ enz.) en
musea met een nationale en internationale uitstraling (Museum van de Tweede
Wereldoorlog in Gdansk, Musée du Doudou, Hougoumont Hoeve, Belgian
Chocolate Village, Centre de Découverte de la Caverne du Pont d’Arc in
Frankrijk, enz.). Vandaag is Tempora trots om het beheer, promotie en onthaal
van de bezoekers van het Bastogne War Museum te mogen organiseren.
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VII. CONTACTEN
Bastogne War Museum - uitbating
Colline du Mardasson 5
6600 Bastogne
België
info@bastognewarmuseum.be
www.bastognewarmuseum.be
+32(0)61-210-220
....................................................................................................................................
..............
Bastogne War Museum – communicatie, persrelatie en administratie

Avec le soutien du Commissariat
Général au Tourisme

c/o Tempora
Oude Vijversstraat, 44-46
1190 Brussel
België
info@bastognewarmuseum.be
www.tempora.be
+32(0)2-549-60-60

Ville de Bastogne

