
Tentoonstelling ‘De Groote Oorlog voorbij:  ’ in het War Heritage Institute

Geachte,

Als afsluiter van de herdenking 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog loopt sinds 21 september 2018 
in het War Heritage Institute (WHI) de tentoonstelling ‘De Groote Oorlog voorbij: 1918 - 1928’, een 
initiatief dat de bezoekers van uw bibliotheek ongetwijfeld aanspreekt. 

Tentoonstelling 

Na de Eerste Wereldoorlog ondergaat België - net zoals de wereld - ingrijpende veranderingen. De 
samenleving worstelt op alle vlakken met ontwrichting. Tegelijkertijd herleeft ze. 

In zeven zalen evoceert het War Heritage Institute de verschillende grote thema’s waarmee de 
naoorlogse periode te kampen had. Het eindoffensief, de bevrijding, de periode kort na de oorlog, 
de geopolitieke omwentelingen, de economische heropbouw, het rouwproces en de herinnering, de 
socio-politieke en socio-culturele veranderingen. Bovendien is deze tentoonstelling heel geschikt 
als gezinsuitstap. De mascotte Whisky, een hondje dat de Eerste Wereldoorlog heeft overleefd, 
wacht de jonge bezoekers op.
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Interessant voor de bezoekers van uw bibliotheek 

Bibliotheekbezoekers staan doorgaans zeer open voor wat er rond hen gebeurt. Zeker als het gaat 
om een thema als een bewogen samenleving. Heel herkenbaar en heel actueel.

Vandaar dat de bibliotheek als ontmoetingsplaats een plaats bij uitstek is om deze tentoonstelling 
te promoten. U kan hieraan meewerken door de affiche (in bijlage) uit te hangen en de folders 
(in bijlage) verder onder uw publiek te verspreiden. Heeft u meer materiaal nodig? Aarzel niet.  
Surf naar www.warheritage14-18.be/bestellen en bestel gratis meer affiches en / of folders.

Het War Heritage Institute dankt u reeds bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Franky Bostyn
Adjunct Directeur-Generaal a.i.
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Er is ook nog ‘Brussel, november 1918. Van oorlog naar vrede?’

11 november 1918 markeert het einde van de Groote Oorlog. In Brussel wordt er een punt gezet 
achter een bezetting die bijna vijftig maanden heeft geduurd. Hoe beleefden de Brusselaars het 
einde van de oorlog, en met welke grote problemen werden ze tijdens deze periode geconfronteerd? 

Deze tentoonstelling dompelt je onder in het turbulente Brussel van 1918. Foto’s, historische 
documenten en archieffilms werpen een licht op de gezondheidsproblemen, de ontvangst van 
vluchtelingen en de terugkeer van soldaten en bannelingen. 
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