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�BRAVE LITTLE BELGIUM�

HET BELGISCH EINDOFFENSIEF
THE BELGIAN ARMY &
THE FINAL ADVANCE 
TO VICTORY

INFO & TICKETS
Memorial Museum Passchendaele 1917
Ieperstraat 7 Zonnebeke 8980
Tel: 0032 51 77 04 41
Dexia: 068-2400860-40
toerisme@zonnebeke.be

NIEUW NEW

FRONTKAART / BATTLE MAP 1914-1918
DE GROTE OORLOG IN DE WESTHOEK
THE GREAT WAR IN FLANDERS
IJzer � Ieper � Mesen - Passendale
Yser � Ypres � Messines � Passchendaele

� volledig front van Nieuwpoort tot Ploegsteert
� eerste totaalkaart van alle onderwaterzettingen
� overzicht van de belangrijkste militaire operaties
� bijgevoegde bezoekersgids met
   meer dan 220 monumenten, 170 begraafplaatsen,
   bunkers, mijnkraters, musea en infopunten
   een referentiekaart voor bezoek en onderzoek !

� covers the front from Nieuport to Plugstreet
� first map of  all inundations
� details the most important military operations
� additional visitors guide with
   more than 220 memorials, 170 cemeteries,
   bunkers, mine craters and places of interest
   a reference map for both visitors and students
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Regiment Carabiniers-Grenadiers Koninklijk Legermuseum Defensie

Gemeente Zonnebeke VeteraneninstituutOorlog en Vrede in de Westhoek

MUSEUM WEEKEND ZONNEBEKE
26-27 APRIL 2008



In 1914 kon slechts het water van de IJzer het Belgisch leger redden van de 
totale vernietiging. Meer naar het zuiden, vochten Franse en Britse troepen op 
de hoogten tussen Ieper en Passendale verschillende bloedige offensieven uit. 
Van �les petits Belges� werd vooral onthouden dat zij vier jaar lang achter de IJzer 
zaten, �Poor Little Belgium�.

Tegen het einde van de oorlog was de toestand van het Belgisch leger 
nochtans grondig gewijzigd. Net als in 1917 lag de focus bij de opening van 
het Eindoffensief  op 28 en 29 september 1918 opnieuw op Passendale. 
Belgische Grenadiers en Carabiniers konden het dorp innemen, maar met 
grote verliezen. In de daaropvolgende weken vielen uiteindelijk 1/3 van alle 
Belgische oorlogsdoden. De internationale gemeenschap keek op naar deze 
georganiseerde strijdmacht, die onverwacht sterk uit de hoek gekomen was. 
Het arm klein Belgisch leger van 1914 was groot geworden�

In de nieuwe jaartentoonstelling �Brave Little Belgium� breekt het Memorial 
Museum met een aantal clichés over de Belgische soldaat van 14-18. Aan 
de hand van unieke collectiestukken en nooit eerder getoond fotomateriaal 
wordt een evenwichtig beeld geschetst van het Belgisch frontleven. De focus 
ligt natuurlijk op de gebeurtenissen tijdens het Eindoffensief, precies 90 
jaar geleden. De opening van de tentoonstelling wordt op 26 en 27 april 
omkaderd door een groot evenementenweekend met historische evocatie, 
colloquium, battlefield tours, concert en veldmis anno 1918.

In 1914, the Belgian Army could only be saved from total destruction by 
inundating the Yser area. Further south, on the heights between Ypres and 
Passchendaele, French and British forces saw some of  the bloodiest fighting 
of  the First World War. 90 years later, �Les petits Belges�, as the French called 
them, are mostly remembered for having spent four quiet years behind the 
river Yser.

However, by the end of  the war, the situation of  the Belgian Army had 
changed completely. As in 1917, the opening of  the liberation offensive 
was once more focussed on the village of  Passchendaele. After its capture 
by Belgian Grenadiers and Carabineers, the world reassessed this small, 
outstanding army. But the cost in lives was heavy, as in the following weeks, 
the Belgian Army lost 1/3 of  its total war dead. The poor little Belgian army of  
1914 had grown up�

In its new exhibition �Brave Little Belgium�, the Memorial Museum 
breaks with some clichés about the Belgian soldier of  the First World War. By 
using unique collection pieces and photographic material, never shown before, 
a balanced overview of  Belgian life at the front is given. The focus of  the 
exhibition lies, of  course, on the Belgian role in the final advance to victory, 
90 years ago. The exhibition will be launched on 26 and 27 April by a special 
museum weekend with living history, conference, battlefield tours, concert and 
a 1918 field service.

� VRIJDAG / FRIDAY 25 APRIL
20.00 Officiële Opening / Official Opening

- enkel op uitnodiging
Lby invitation only

�  ZATERDAG / SATURDAY 26 APRIL
9.30 -  Colloquium: Het Belgisch Eindoffensief
17.00 L12,50 euro p.p. (incl. lunch)

20.00 Herinneringsconcert 1918-2008
  Remembrance concert 1918-2008 

Lgratis / free

�  ZONDAG / SUNDAY 27 APRIL
10.00  Openluchtmis / 1918 Field Service
  met gratis thee en Tommy cake
  with free tea and Tommy cake

13.00 -  Battlefield Tours
18.00  Begeleide bustocht langs de belangrijkste
  sporen van het Eindoffensief
  enkel na reservatie / by reservation only

L10 euro p.p.

BRAVE LITTLE BELGIUM 1918-2008

o.l.v. Prof. Dr. Etienne Rooms
(Koninklijke Militaire School)

Ere-Lt. Kol. (R) Roger Verbeke
(Medewerker Genootschap Passchendaele 1917)
Evolutie van het Belgisch leger van 1914 tot 1918

Lic. Jeroen Huyghelier
(Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht)
Het Belgisch Eindoffensief  in perspectief

Lic. Jan Vancoillie
De Duitse tegenstander van 1918

Kol. b.d. Willy Peiren
(Koninklijke Verbroedering InterCarabiniers)
Casus: De Carabiniers in de laatste oorlogsweken

Dr. Luc Vandeweyer
(Algemeen Rijskarchief)
Nieuwpoort-Diksmuide: Het secundaire front

Cdt. Rob Troubleyn 
(Dienst Oorlogsgraven Defensie)
Waar zijn de doden van 1918?

Dr. Christine Van Everbrouck
(Koninklijk Legermuseum)
De Belgische soldaat van 1918 en het trauma van de oorlog© R. Vollekindt 

�  ZATERDAG / ZONDAG 26-27 APRIL
10.00 -  Historische evocatie met tentenkamp,
17.00 veldkeuken, artillerie, gasdrill,�

Living History 1918 with camp,
  field kitchen, gas drill,�
  - gratis / free

�  colloquium 26 APRIL

© R. Vollekindt 


