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Inleiding 
 

Het voorliggende document omvat het derde opeenvolgende beleidsplan voor het Memorial Museum  

Passchendaele 1917 (MMP1917). De vorige edities, meer bepaald voor de beleidsperiodes 2009-2014 en 2015-2019, 

legden een stevige fundering voor een degelijk beleid voor het museum in Zonnebeke. Het snel groeiende museum 

werd aangepast aan de veranderende omgeving. Er werd geïnvesteerd met oog op de herdenkingsperiode 2014-

2018 en het groeiende bezoekersaantal op een kwalitatieve manier te kunnen ontvangen.  

 

Het MMP1917 werd grondig herwerkt en uitgebreid. Er werd een volledig nieuw ondergronds gedeelte en een 

buitenparcours toegevoegd aan het bestaande museumparcours. De opening van deze nieuwe vleugel vond plaats in 

de zomer van 2013. 

 

Naast het uitbreiden van de museuminfrastructuur werd ook het project ‘The Legacy of Passchendaele’ afgewerkt. 

Dit project bevat onder meer de uitbreiding van het kasteelpark tot 29 hectare met het Passchendaele Memorial 

Park en het aanleggen van verschillende wandel- en fietslussen. Er wordt op deze manier een fysieke link gelegd 

tussen Polygon Wood, het MMP1917 en Tyne Cot Cemetery. Deze topsites zijn de belangrijkste plaatsen in het 

verhaal van de Derde Slag om Ieper.  Met het totaalproject ‘The Legacy of Passchendaele’ werd een open museum 

gecreëerd. Het museum legt nu duidelijk de link met het landschap en de nog aanwezige sporen op het voormalige 

slagveld. Op die manier wil het museum in de toekomst een nog grotere rol spelen in het bewaren van de laatste 

relicten van de Groote Oorlog.  

 

Door de opening van het Kenniscentrum Passchendaele in april 2014 koos het museum resoluut om een nog grotere 

rol te kunnen spelen bij het wetenschappelijk onderzoek over de Eerste Wereldoorlog. Het Kenniscentrum vormt 

meteen ook de draaischijf om snel en adequaat antwoorden te kunnen geven op de vele vragen van de binnen- en 

buitenlandse bezoekers die ons dagelijks bereiken. 

 

De volgende beleidsperiode 2019-2023 biedt een grote uitdaging voor het museum als instelling en het team van 

medewerkers. De grote aandacht voor het thema van de Eerste Wereldoorlog zou voor het eerst in jaren kunnen 

afnemen. Een kantelpunt waarop de inhoud, de presentatie, maar ook de werking van de organisatie kritisch moet 

worden geëvalueerd en bijgestuurd om het post-herdenkingstijdperk in te gaan. In voorbereiding op dit nieuwe 

beleidsplan is deze oefening gemaakt. 

 

Het eerste, beschrijvende gedeelte van dit beleidsplan vormt een weergave van de interne en externe analyse van 

het MMP1917 van de situatie “as is” . Deze situatieschets vormt het uitgangspunt naar een streefbeeld “to be”, dat 

gecapteerd wordt in het programma van beleidskeuzes en acties die verder in dit beleidsplan zijn omschreven. 
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I. Proces van de beleidsplanning 
 

1. Voorbereiding en planning 
Ter voorbereiding van de nieuwe planningscyclus werd op 20 januari 2017 een eerste verkennend planningsoverleg 

georganiseerd. Het overleg resulteerde in een overzicht van de relevante stakeholders, de vaststelling van een 

kernteam en de samenstelling van een klankbordgroep die het proces van de beleidsplanning zouden begeleiden en 

voeden. Verder werd een tijdspad opgesteld waarbinnen de beleidsplanning zou worden gerealiseerd, met als 

einddoel een beleidsplan dat aan de Raad van Bestuur en de Gemeenteraad voorgelegd werd voor  eind 2017. Dit 

document is het uitgangspunt voor de aanvraag voor regionale indeling en de daarbij horende werkingsmiddelen. 

 

2. Kernteam en interne stakeholders 
Na het startoverleg werd een kernteam samengesteld. De taak van dit team bestond uit de begeleiding van het 

beleidsplanningsproces en het inhoudelijk voeden van het uiteindelijke beleidsplan. Het team stond in voor een 

soort van permanente begeleiding tijdens het planningsproces. 

Het kernteam werd als volgt vastgesteld: 

- Directeur  Steven Vandenbussche 

- Publiekswerker Kristof Blieck 

- Wetenschappelijk medewerker Collectie Evy Van de Voorde 

- Wetenschappelijk medewerker Onderzoek Karen Derycke 

- Hoofd Onthaal en reservaties Hanne Dezegher 

- Voorzitter van de Raad van Bestuur Sabine Vanderhagehen 

Daarnaast werd ook vastgesteld dat er een aantal interne stakeholders zijn, die bij het planningsproces gehoord 

moesten worden. Het ging in casu om volgende stakeholders: 

- Personeel 

- Genootschap Passendale Society 1917 en de Gidsenkring 

- Raad van Bestuur 

Deze groep werd in drie sessies betrokken bij de interne analyse van de werking van het MMP1917. De uitgebreide 

resultaten van deze analyses zijn in bijlage bij dit beleidsplan opgenomen. 

 

3. Klankbordgroep (externe stakeholders) 
Naast de interne stakeholders werd ook een groep externe belanghebbenden afgelijnd in het startoverleg. Deze 

externe betrokken belanghebbenden worden als volgt gedefinieerd: 

- De ondersteunende diensten van de gemeente Zonnebeke 

- De streekpartners: 

o In Flanders Fields Museum 

o WO I-cel Poperinge 

o Talbot House 

o IJzertoren Diksmuide 

o Peace Village Mesen 

o Hooge Crater Museum 

- Westtoer – Toerisme Westhoek 

- Provincie West-Vlaanderen – Netwerk Oorlog en Vrede / Programmasecretariaat 

- CO7 
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- Toerisme Vlaanderen 

De bevraging van deze groep stakeholders werd georganiseerd onder de vorm van een Klankbordgroep. Deze groep 

werd enerzijds betrokken bij de externe SWOT-oefening. Anderzijds werd ook nog een terugkoppeling op niveau 

beleidsopties georganiseerd. 

De samenstelling van de Klankbordgroep werd aangevuld met leden van het kernteam en een vertegenwoordiging 

van de interne stakeholders. 

 

4. Planningstraject 
- 20/01/2017 – startoverleg 

- 17/02/2017 – overleg kernteam – aflijnen missie en visie 

- 24/02/2017 – interne SWOT – personeel en kernteam (world-café) 

- 07/03/2017 – interne SWOT – gidsenkring en Genootschap (Customer Journey oefening) 

- 09/03/2017 – interne SWOT – Raad van Bestuur (Business Canvas Model) 

- 24/03/2017 – externe SWOT – klankbordgroep 

- 21/04/2017 – individuele consultaties medewerkers 

- 28/04/2017 – overleg Kernteam – bepalen beleidsopties 

- 12/05/2017 – overleg kernteam – prioriteiten beleidsopties en formuleren doelstellingen 

- 13/06/2017 – terugkoppeling Klankbordgroep – beleidsopties – doelstellingen 

- 13/06/2017 – terugkoppeling Raad van Bestuur – beleidsopties – doelstellingen 

- 23/06/2017 – overleg kernteam – formuleren actieprogramma’s 

- 13/09/2017 – terugkoppeling Raad van Bestuur – actieprogramma’s 

- 27/10/2017 – eindredactie beleidsplanning – terugkoppeling directeur 

 

 

 

  



7 
 
 

II. Zakelijke werking en goed bestuur 
 

In dit hoofdstuk wordt een korte schets gemaakt van de zakelijke werking van het museum. Hiervoor wordt 

achtereenvolgens stil gestaan bij het planningsproces, de organisatie zelf, het personeel en de werking met 

vrijwilligers, het financieel beleid en de bestuurlijke entiteiten die in de organisatie zijn betrokken.  

 

1. Planning en evaluatie van de werking - beleidscyclus 
De beleidscyclus van de organisatie hangt samen met de opmaak van beleidsdocumenten om de nodige financiële 

toelagen te verkrijgen voor de werking van de instelling. Desgevallend wordt ook de planning inzake de werking van 

de instelling en de daarmee gepaard gaande doelstellingen op eenzelfde ritme afgelijnd, geformuleerd en 

gerealiseerd.  

 

Het proces om beleidskeuzes te maken en een daarachter liggend actieprogramma uit te werken wordt altijd vanuit 

een evaluatie van de voorgaande beleidsperiode opgestart. Hierdoor kan met een voortschrijdend inzicht verder 

gebouwd worden aan het verder ontplooien en professionaliseren van het museum. Om de situatieschets van de 

werking uit te tekenen, bedient het team van het museum zich van een reeks tools en tips aangereikt door onder 

meer het steunpunt FARO. Via verschillende werkvormen en insteken wordt een zo volledig als mogelijk beeld 

getekend van de werking van de instelling. Vanuit deze gegevens, via onder andere een SWOT-analyse, worden 

nieuwe beleidsmogelijkheden afgelijnd. Via debat en overleg worden deze mogelijkheden herleid tot een aantal 

beleidskeuzes. Deze keuzes worden vervolgens vertaald in operationele doelen en bijhorende acties. 

 

Het opstellen van een lijst aan doelen en acties is pas nuttig als daarbij ook effectief een evaluatiecriterium kan 

worden geformuleerd. Daarom wordt er op niveau van de acties binnen het beleidsplan een aantal indicatoren 

omschreven. Deze indicatoren bieden de instelling de kans de graad van realisatie van het vooropgestelde 

actieprogramma te meten en waar nodig tussentijds bijsturing te voorzien. 

 

Jaarlijks wordt ter voorbereiding van het budget een jaarplan opgesteld, dat voorstelt wat in het volgende werkjaar 

zal worden uitgevoerd. Het jaarplan en de acties voor het komende jaar, waaraan ook het budget wordt gekoppeld, 

wordt geënt op het beleidsplan. Anderzijds wordt er ook jaarlijks, na afloop van het werkjaar, teruggekoppeld welke 

acties worden voltooid. Dit wordt gekoppeld aan de indicatoren, wat een goede opvolging van het beleidsplan 

mogelijk maakt. Hieraan wordt ook het financiële resultaat, of de jaarrekening, gekoppeld. Beide zaken (jaarplan met 

budgetopmaak en jaarverslag met jaarrekening) wordt jaarlijks goedgekeurd door zowel de Raad van Bestuur als aan 

de Gemeenteraad, die de facto de algemene vergadering inhoudt van het AGB MMP1917. 

 

De opmaak van het beleidsplan is een werk waarbij iedere medewerker van de organisatie betrokken wordt. Deze 

hoge betrokkenheid zorgt er voor dat eenieder zich kan identificeren met het beleidsplan en de daarin 

geformuleerde doelen. De visie van het plan wordt op die manier ook breed binnen onze organisatie gedragen.  

 

De lokale erfgoedgemeenschap en de andere belanghebbenden worden bij het begin en op het einde van de 

beleidscyclus betrokken bij de planning en de evaluatie.  

Wat planning betreft, worden stakeholders uit de lokale erfgoedgemeenschap en uit het collectief van partners 

geselecteerd om deel te nemen aan het planningsproces. De samenstelling van deze Klankbordgroep wordt dermate 

gemaakt dat er een representatief beeld is van alle betrokken externe partijen. 

Op vlak van evaluatie werden deze externe stakeholders bevraagd via enquêtes en/of gerichte vragenlijsten en 

evaluatieoefeningen in het kader van het planningsproces. Tussentijdse contacten met organisaties en partners 

leren vaak ook waar moet bijgestuurd worden. Deze subtiele insteken worden gedetecteerd en worden in de 

dagelijkse werking meegenomen voor aanpassing. 
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2. Organisatie en werking van museum 
 

2.1. AGB MMP1917 en de gemeente Zonnebeke 
De organisatie van het MMP1917 is nauw verbonden met de lokale overheid in Zonnebeke. Op 13 oktober 2014 

besloot de Gemeenteraad in Zonnebeke de activiteiten van het museum onder te brengen in een Autonoom 

Gemeentebedrijf. De afweging hiervan kan men terugvinden in het uittreksel van de Gemeenteraad in bijlage 1. Ook 

de beheersovereenkomst en de statuten van het AGB worden als bijlage 2 en 3 bij dit beleidsplan toegevoegd. 

 

Het MMP1917 heeft onmiskenbaar een eigen dynamiek die grondig verschilt van die van de andere 

gemeentediensten. Het is precies door deze dynamiek dat het MMP1917 zich de voorbije jaren heeft ontpopt tot 

een vaste waarde op de museale markt.  

 

Als AGB heeft het museum een eigen rechtspersoonlijkheid. Het MMP1917  is onderworpen aan een aantal regels 

met betrekking tot transparantie en controlemechanismen. Het jaarlijks voor te leggen resultaat van het AGB geeft 

een duidelijk beeld van de werking van het museum, afgescheiden van de werking van de andere gemeentelijke 

diensten. Bovendien schept dit meteen een duidelijk beeld van de financiële positie en de financiering van het 

museum.  

 

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is een instelling die valt onder de bevoegdheid van een Raad van 

Bestuur. De Raad van Bestuur wordt samengesteld en benoemd door de Gemeenteraad. Het is ook de 

Gemeenteraad die jaarlijks het budget en de jaarrekening van het AGB goedkeurt. Het museum beheert haar eigen 

budget. De directeur neemt de dagelijkse leiding over het museum en rapporteert aan het directiecomité. De 

jaarlijkse controle door de bedrijfsrevisor geeft de Raad van Bestuur en het gemeentebestuur de zekerheid dat alles 

conform de wetgeving is verlopen.  

 

 

2.2. Procedures en controle 
De werking van het AGB, en alle daaronder ressorterende organen, is geregeld in de statuten die door de 

Gemeenteraad in Zonnebeke werden bekrachtigd op 13/10/2014. Het AGB dient onverminderd de verplichtingen 

inzake overheidsopdrachten na te leven. 

 

 

2.3. Organogram 
Op vandaag bestaat het personeelsbestand van het AGB uit acht personen. Het personeel van het AGB wordt 

aangestuurd door de directeur / conservator, die op zijn beurt rapporteert aan de Raad van Bestuur. Het personeel 

van het AGB MMP1917 staat in voor de  museale taken. (zie bijlage 4 organogram). 

  

Recent werd er een gans traject doorlopen waarbij het MMP1917 werk maakte van een personeelsbehoeftenplan. 

Van hieruit werden de kerntaken van de dienst geformuleerd. Op basis hiervan werden de functieprofielen van de 

medewerkers vernieuwd. Hieraan werden ook de nodige competenties gekoppeld, waarover een medewerker zou 

moeten beschikken om zijn/haar taken uit te voeren. 

 

2.4. Individuele ontwikkelcyclus 
De evaluatiecyclus of de individuele ontwikkelcyclus, die aan de uitvoering van de kerntaken en de competenties 

wordt gekoppeld, gaat uit van een positief mensbeeld en vertrekt niet a priori vanuit de tekortkomingen van de 

medewerker. Het waarderen van de ingezette kwaliteiten van de medewerker is hierbij een belangrijk aspect. De 

medewerker staat centraal en is een essentieel én dynamisch onderdeel van de organisatie om de 

organisatiedoelstellingen te verwezenlijken. Competenties kunnen ontwikkeld worden om de prestaties van de 
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organisatie te verbeteren. De evaluatieperiode omvat een periode van twee jaar en loopt samen met de individuele 

ontwikkelcyclus. Deze bestaat uit drie fasen: de planningsfase, de voortgangsfase en de evaluatiefase. 

 

 

Bij het begin van de evaluatieperiode worden in een planningsgesprek afspraken gemaakt tussen de evaluator en de 

geëvalueerde. In dit gesprek worden allereerst de doelstellingen voor de komende evaluatieperiode met de 

medewerker overlopen. Dit wordt vastgelegd in het planningsdocument. 

Regelmatig geeft de leidinggevende informele feedback (zowel positieve als negatieve) aan zijn medewerkers, ter 

ondersteuning van hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast vindt een functioneringsgesprek plaats tussen de 

evaluator en de geëvalueerde als de helft van de ontwikkelcyclus van twee jaar verstreken is. Tijdens dit gesprek 

worden de reeds gemaakte afspraken bijgestuurd en (eventueel) nieuwe afspraken geformuleerd in een 

functioneringsdocument. Daarnaast kunnen ook andere onderwerpen ter sprake komen met het oog op het 

optimaal functioneren van de medewerker en de optimale kwaliteit van de dienstverlening.  

Na de evaluatieperiode vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de evaluator en de geëvalueerde. De resultaten van 

het evaluatiegesprek worden vastgelegd in het evaluatiedocument.   

 

2.5. Vrijwilligers en bescherming 
Voor de organisatie van publieksevenementen en voor de museumgidsen kan het MMP1917 beroep doen op het 

Genootschap Passchendaele Society 1917 vzw. Dit bestuur coördineert de vrijwilligerswerking en de gidsenwerking.  

Het Genootschap functioneert via aparte statuten die als bijlage 5 bij dit beleidsplan worden toegevoegd. 
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III. Geschiedenis van het museum 
 

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is gevestigd in het Kasteel van Zonnebeke. Emmanuel Iweins, een telg 

van de Ieperse familie die het domein in de 19de eeuw in haar bezit kreeg, liet de gebouwen in 1926 optrekken. Hij 

was na de Eerste Wereldoorlog teruggekeerd om het verwoeste kasteeldomein herop te bouwen. Het kasteel is 

gebouwd in wat men een typische ‘Iweins-stijl’ is gaan noemen, met nieuwe materialen, een vooruitstekend 

zadeldak, spitse dakkapellen, windborden en hoge schoorstenen. De kasteelgebouwen zijn een combinatie van die 

wederopbouwarchitectuur en een Normandische bouwstijl: zo springt het roodbruin geschilderde pseudovakwerk 

meteen in het oog. 

 

In 1980 kocht de gemeente Zonnebeke het kasteeldomein aan. Zowel de gebouwen als het park bevonden zich toen, 

na jaren van verwaarlozing, in slechte staat. De aankoop betekende het begin van de herwaardering van het domein. 

Het werd opgeknapt en opengesteld voor het publiek. Er vonden culturele activiteiten en evenementen plaats en 

verschillende gebouwen kregen een herbestemming. Het kasteelgebouw werd een cultuurcentrum. De aanzet om er 

een museum in te richten was een succesvolle tentoonstelling over de Derde Slag om Ieper in 1987, zeventig jaar na 

de feiten. Er gingen toen stemmen op om een permanente tentoonstelling op te zetten en in 1989 opende op de 

eerste verdieping een streekmuseum over het oorlogsverleden, maar ook over de Zonnebeekse Augustijnenabdij en 

ander lokaal erfgoed. 

 

De veelheid in het museum was ook een zwakte: het leed aan een gebrek aan profilering. De eigenlijke sterkte, de 

Eerste Wereldoorlog, kwam onvoldoende tot uiting en de bezoekerscijfers daalden. Dat leidde in 2002 tot een 

ingrijpende keuze: het kasteel zou een volwaardig museum worden over de Eerste Wereldoorlog zoals die zich in 

Zonnebeke en omgeving heeft afgespeeld, met een maximale integratie van collectiestukken en historische 

informatie. Na de tentoonstellingsruimtes op de eerste verdieping kwam er een zogenaamd ‘experience-gedeelte’ in 

de kelder. Je daalt letterlijk af in een gereconstrueerde dugout, een ondergrondse militaire schuilplaats.  

 

Het vernieuwde Memorial Museum Passchendaele 1917 opende in april 2004 zijn deuren en werd in 2008 een 

regionaal erkend museum. Bovendien won het dat jaar de Publieksprijs van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen. In 

2011 volgde de definitieve bescherming van de kasteelgebouwen, waarna de restauratie kon beginnen. Met het 

vooruitzicht op honderd jaar herdenking van de Eerste Wereldoorlog werd tegelijk het museumparcours uitgebreid. 

Om de verbinding met een buitengedeelte te realiseren en het bestaande museum te vergroten, verlengde het 

MMP1917 de dugout met een nieuw, ondergronds museumgebouw. Het huidige, meer dan 600 meter lange 

parcours toont niet alleen een uitgebreide collectie objecten en indrukwekkende foto’s. In zorgvuldig nagemaakte 

loopgraven geven we de bezoeker een evolutie in de stellingenbouw tijdens WO I en een authentieke Amerikaanse 

noodwoning vertelt het verhaal van de hulp en wederopbouw. De uitbreiding van het museum ging officieel open op 

12 juli 2013. 

 
Dankzij het ‘Impulsfonds 100 jaar Groote Oorlog’ lanceerde de Gemeente Zonnebeke daarnaast in 2010 het project 

The Legacy of Passchendaele. Het project richt zich op diverse doelgroepen die het vroegere slagveld in Zonnebeke 

en zijn erfgoed willen verkennen. Het project is onderverdeeld in drie kernacties: het creëren van toeristisch-

recreatieve routestructuren, de ontsluiting van WO I-sites en de uitbreiding van het bezoekersonthaal. Concreet 

omvat dit de aanleg van drie wandellussen, het verfijnen van het fietsnetwerk, het aanreiken van informatie op het 

terrein, de ontsluiting en inrichting van het naast het MMP1917 gelegen Passchendaele Memorial Park en tenslotte 

de ontsluiting en inrichting van WO I-erfgoed in en om het Polygoonbos en rond de commandobunker in 

Zandvoorde.  

 
De herdenkingsperiode 2014-2018 zorgt voor een nooit geziene groei in bezoekerscijfers voor het museum en bij 

uitbreiding voor de hele sector en regio. In 2014 haalde het MMP1917 bijna 196.000 bezoekers. Ook in de jaren 
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daarna legt de internationale aandacht voor de honderdjarige herdenkingen het museum geen windeieren. Ook in 

2015, 2016 en 2017 haalt het MMP1917 ruim de kaap van 100.000 bezoekers, wat het vooropgestelde doel was. 

 

In het kader van het verzelfstandigen van het MMP1917, werd het MMP1917 vanaf 1 november 2014 een 

Autonoom Gemeentebedrijf. Toch blijft het AGB sterk verankerd met de gemeentelijke werking. Vooral met de 

dienst Toerisme blijft het MMP1917 sterk inzetten op samenwerking, vooral gericht op het luik van communicatie en 

promotie. 

In deze drukke herdenkingsjaren, met bij uitstek heel veel publieksevenementen, slaagt het MMP1917 er toch goed 

in om de basisfuncties evenwichtig uit te oefenen, wat in het verleden een belangrijk aandachtspunt was. De zolder 

werd ingericht als depot. De collectie is zo goed als geregistreerd en voor een groot deel digitaal ontsloten. Het 

MMP1917 zet, met het Kenniscentrum, stevig in op onderzoek. Op deze manier gaat het ook een duurzame relatie 

aan met zijn (internationale) erfgoedgemeenschappen, onder meer dankzij het project van de Passchendaele 

Archives. In de voorbije jaren trok het MMP1917 de kaart van wetenschappelijk onderzoek rond het landschap en de 

onroerende erfgoedelementen die in dit landschap te vinden zijn.   

 

Naar aanleiding van 100 jaar Slag bij Passendale, heeft het MMP1917 zich sterk voorbereid op het belangrijke jaar 

2017. Om tegemoet te komen aan de verwachte bezoekersstroom werd het MMP1917 en het bezoekerscentrum 

van Tyne Cot Cemetery volledig opgefrist. Daarnaast implementeerde het MMP1917 ook audioguides, een nieuwe 

bezoekersgids, nieuwe labels bij de collectiestukken en werd ook de cinematografie van het MMP1917 vernieuwd. 

Dit alles verhoogde de ontsluiting van informatie naar de bezoekers aanzienlijk. 

 

In 2017 werden er door verschillende overheden (Groot-Brittannië, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada) en door het 

MMP1917 officiële herdenkingsplechtigheden en thema-activiteiten georganiseerd, wat zorgde voor een sterke 

groei in naamsbekendheid voor de thematiek van Passchendaele en het museum. Het wordt een uitdaging voor de 

volgende jaren om verder te bouwen op deze fundamenten. 
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IV. Interne Analyse 
 

Dit hoofdstuk is onderverdeeld volgens de rubrieken van de vragenlijst van de Vlaamse overheid voor 

collectiebeherende organisaties.  

 

1. Museumwerking 
De beschrijving van de museumwerking is een beschrijving “as is”. Dit vormt de aanzet naar de beleidsplanning voor 

de komende periode 2019-2023. Deze ideale toestand “to be” wordt verder in dit document in de beleidsopties en 

het onderliggende actieprogramma verder gespecifieerd. 

Voor de elementen uit deze interne analyse die rechtstreeks met de collectie gerelateerd zijn, verwijzen we ook naar 

het aparte collectiebeleidsplan dat is opgesteld voor 2019-2023, waarin ook een ruime beschrijvende inleiding is 

opgenomen. Dit plan wordt als bijlage 6 bij dit beleidsplan toegevoegd. 

1.1. Collectie cultureel erfgoed 

 

1.1.1. Collectiegeschiedenis 

Tussen 12 juli en 23 augustus 1987 werd te Zonnebeke voor het eerst een grote overzichtstentoonstelling rond de 

Slag bij Passendale ingericht. Men wilde het succes verder bestendigen in het concept van een streekmuseum, dat in 

het aangekochte kasteel van Zonnebeke een plaats kreeg.  Een eerste, ruime museumcollectie werd verworven. Ook 

de archeologische collectie van de Augustijnenabdij werd in het museum bewaard en tentoongesteld. Tussen 1989 

en 2002 verwierf men voor de uitbouw van het streekmuseum ca. 1.500 collectiestukken.  

Door terugvallende bezoekerscijfers dreigde het streekmuseum in 2002 opgedoekt te worden. Het toenmalig 

bestuur besloot echter om het streekmuseum te heroriënteren naar het nieuwe Memorial Museum Passchendaele 

1917. Voor deze herinrichting werd de oude collectie aangevuld met nieuwe aankopen. Door schenkingen, 

opgravingen en structurele aankopen verwierf het MMP1917 de volgende elf jaar ongeveer 6.000 nieuwe 

collectiestukken. Daarbij kwam de verwerving van een aantal omvangrijke collecties in korte tijd: in 2007 werd 

samen met Stad Ieper de collectie van het voormalige Hill 60-museum aangekocht (ongeveer 1.500 objecten 

kwamen in het MMP1917 terecht), in 2008 werd de collectie van het voormalige Musée Franco-Australien in Vieux-

Berquin verworven (ongeveer 500 objecten) en in 2009 werd een belangrijke privécollectie munitie aangekocht 

(ongeveer 2.300 objecten). 

Door het groeiende succes van het museum besliste men om een nieuwe vleugel te bouwen om de toenemende 

bezoekersstroom op te vangen. Hiervoor ontstond de noodzaak om de kerncollectie uit te breiden. Uiteraard werd 

het vervolledigen van de andere thema’s niet verwaarloosd. 

1.1.2. Samenstelling van de museale collectie 

De sterke troef van het MMP1917 is zijn unieke collectie, zowel naar inhoud als naar omvang. De collectie van het 

MMP1917 is een dynamische collectie, die de voorbije jaren aangegroeid is door een aantal gerichte aankopen, 

schenkingen en archeologische vondsten op  het voormalige slagveld in de Westhoek. 

 

De kerncollectie van het MMP1917 bestaat hoofdzakelijk uit militaria. Daarnaast vindt men in de museale collectie 

een groot aantal persoonlijke objecten en documenten. Verder bevat ze een beperkt aandeel WO I-gerelateerde 

archeologische vondsten en relicten. De kerncollectie van het MMP1917 wordt opgedeeld in enkele 

deelverzamelingen, hoofdzakelijk afkomstig van ontbonden musea en particuliere collecties. Deze is op te delen als 

volgt: 
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Oude collectie 

Sinds 1989 werd de oorspronkelijke museumcollectie van het eerste streekmuseum, verder aangevuld door de 

aankoop van heel wat nieuwe stukken. De oude collectie, verworven tussen 1989 en 2002 beslaat ongeveer 1.100 

collectiestukken. Na 2002 verwierf het MMP1917 ongeveer 2.300 collectiestukken door aankopen, schenkingen en 

opgravingen, in functie van het in 2004 op te richten MMP1917. 

 

Collectie Hill 60 

De collectie van het voormalige Hill 60-museum werd gezamenlijk met de Stad Ieper aangekocht in 2007, via 

subsidiëring van de Vlaamse Overheid en de Provincie West-Vlaanderen. De collectie Hill 60, ongeveer een 1.500 

items, werd in de loop van 2008 in het museum ondergebracht. De verzameling die hoofdzakelijk wapens, munitie 

en logistiek materiaal bevat, vormt een complementaire aanvulling op de collectie Vieux-Berquin. 

 

Collectie Vieux-Berquin 

In juli 2008 verwierf het MMP1917 de collectie van het vroegere Musée Franco-Australien uit Vieux-Berquin, 

Frankrijk. Het MMP1917 kocht de collectie, een 500-tal stukken, waaronder heel wat uniformen en persoonlijke 

uitrusting, aan.  

 

Collectie Fierens 

In 2009 kon het MMP1917 een uitzonderlijk grote en goed bewaarde collectie inerte munitie aankopen van een 

privéverzamelaar en munitiekenner Edouard Fierens (zo’n 2.300 stukken). Volgens experts zoals DOVO (Dienst voor 

Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) betreft het de meest volledige collectie WO I-munitie. De 

verzameling bevat ruim 1.500 stukken, hoofdzakelijk artillerie- en handgranaten.   

 

Collectie personalia 

Een laatste deelcollectie, de collectie personalia, omvat persoonlijke stukken te linken aan een bepaalde  persoon. 

Deze persoonlijke stukken kunnen bijvoorbeeld brieven, foto’s, vuurkaarten of medailles zijn. Het MMP1917 streeft 

ernaar om elk van deze personendossiers aan te vullen, hetzij door het opvragen van militaire dossiers, hetzij door 

bijkomende achtergrondinformatie te bekomen via nabestaanden. 

 

Aanvullend hierop beheert het MMP1917 ook de archeologische vondsten en weinige architecturale restanten van 

de voormalige Zonnebeekse Augustijnenabdij. Deze was gelegen op de site van het huidige kasteeldomein. 

 

Momenteel omvat de museumcollectie dus ongeveer 12.000 stukken. Voor een beschrijving van de collectie in 

deelcollecties volgens objectcategorie verwijzen we naar het collectiebeleidsplan in bijlage. 

 

1.1.3. Collectieprofiel 

Het collectieprofiel van het MMP1917 spitst zich toe op militair-historische objecten en valt in tijd af te bakenen in 

de Eerste Wereldoorlog en de jaren van wederopbouw, met de nadruk op het oorlogsjaar 1917 (de Slag bij 

Passendale). De geografische afbakening tekent zich vooral af in de Westhoek en West-Vlaanderen. 

 

Het MMP1917 streeft ernaar om met zijn museumcollectie het verhaal van de Eerste Wereldoorlog zo volledig 

mogelijk te belichten. Waar het MMP1917 zich voornamelijk richt op het militair-technisch verhaal met het 

verzamelen van bewapening, uitrusting, kledij, munitie, accessoires; ligt bijvoorbeeld in het In Flanders Fields 

Museum de nadruk eerder op het menselijke verhaal van de oorlog. 

 

Het MMP1917 toont met haar collectie duidelijk de enorme verscheidenheid aan roerend erfgoed. Het MMP1917 

spitst zich voornamelijk toe op het verzamelen, verwerven en tentoonstellen van militair-historische objecten, de al 

eerder genoemde militaria. Deze deelcollectie omvat het grootste deel van de volledige museumcollectie van het 

MMP1917.  De deelcollectie militaria is onmisbaar in de museale opstelling van het MMP1917. Het verhaal dat het 



14 
 
 

museum naar buiten wil brengen, wordt optimaal ondersteund door haar collectie, dat voor ongeveer de helft op 

museumdisplay staat. 

 

Een nadeel van de collectie is te wijten aan de aard en de formele aspecten van de militaire stukken. Veel van de 

verworven objecten zijn nogal zwaar, bijvoorbeeld munitie of hebben grote afmetingen, wat bewaring in een 

depotruimte niet evident maakt. 

 

1.1.4. Collectiewaardering 

Het MMP1917 is een militair-historisch museum, dat het verhaal van de Slag bij Passendale wil duiden binnen de 

context van WO I in de Westhoek. Het museum is thematisch opgebouwd waarbij een goed evenwicht gezocht werd 

tussen beleving en het verstrekken van historische informatie. 

 

Er is ook oog voor de terugkoppeling van het museum naar het omringende landschap. De waardering van de 

collectie is dan ook navenant. Veel militair-historische stukken bezitten een hoge presentatiewaarde. De opstelling 

van deze objecten draagt daarnaast ook een grote symboolwaarde in zich. Ook de souvenirs, aandenkens en 

memorabilia die in het MMP1917 worden bewaard en tentoongesteld, bezitten een onvoorwaardelijke band met de 

gebeurtenissen tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog en meer specifiek met de Slag bij Passendale in 1917. 

Het MMP1917 bezit ook talrijke stukken die op zich aanvankelijk als weinig waardevol worden aanzien, maar die 

intrinsiek een hoge ensemblewaarde hebben. De waarde van die collectiestukken ligt voornamelijk hierin dat de 

verschillende objecten één geheel vormen. 

 

De (cultuur-)historische waarde van elk object op zich kan bepaald worden op basis van de MusIP-categorieën, zo 

kan elk object binnen de context van de eigen (deel-)collectie gewaardeerd worden. 

• Categorie A: topstukken uit de collectie die nagenoeg permanent tentoongesteld worden. 

• Categorie B: gedeelte van de kerncollectie, niet van het allergrootste cultuurhistorisch belang, 

wel van belang voor het museale verhaal, geregeld opgenomen in tijdelijke tentoonstellingen of 

in bruikleen gegeven, wordt actief verzameld. 

• Categorie C: collectie bewaard in de reserve (depotcollectie), geen grote culturele waarde, past 

geheel binnen de museumdoelstellingen en behoort tot het verzamelgebied, dient ter 

ondersteuning voor het museale verhaal, is van belang voor wetenschappelijk onderzoek. 

• Categorie D: weinig of zelfs helemaal niet relevant voor het museale verhaal, komt principieel in 

aanmerking voor herbestemming of afstoting. 
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1.2. Functie herkennen en verzamelen 
Een goed beleid op het gebied van collectieverwerving wordt door het museum als essentieel gezien. Bij de 

verwerving van museumstukken probeert het MMP1917 zo goed mogelijk haar thematiek trouw te blijven. Deze 

dienen met andere woorden verband te houden met de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek en in Vlaanderen en bij 

voorkeur met de Slag bij Passendale in 1917. De verworven stukken moeten aan één of meerdere criteria van de 

selectieprocedures voldoen om een meerwaarde te geven aan de bestaande collectie. 

Bij de oprichting van het Streekmuseum in 1989 was het verzamelen en afstoten niet rechtstreeks gebaseerd op een 

duidelijk geformuleerd verzamel- en afstotingsbeleid. Tijdens de daaropvolgende jaren werden de ruwe krijtlijnen 

uitgestippeld voor een collectieplan. De verdere uitwerking hiervan in een degelijk acquisitiebeleid, is één van de 

actiepunten opgenomen worden bij het collectieplan. 

 

1.2.1. Collectievorming 
 

1.2.1.1. Verzamelen 

Het MMP1917 verwerft haar collectie zowel actief (door aankopen en bruiklenen) als passief (door schenkingen en 

opgravingen). Volgende zaken hanteert het MMP1917 als primaire verzamelcriteria: 

 Past het te verwerven object binnen de missie en visie van het museum? 

 Het “witte vlekkenplan”: vult deze aanwinst een lacune of “witte vlek” op in de collectie? 

 Verwervingscriteria: voldoet de aanwinst aan één van de verwervingscriteria? 

Het verzamelbeleid van het MMP1917 is gelinkt aan de missie en de doelstellingen van het museum. Het 

verzamelgebied zelf beperkt zich geografisch gezien eerder tot de ruimere regio, maar anderzijds verwerft het 

MMP1917 ook internationaal, doordat veel collectiestukken afkomstig zijn van andere landen (bv. militaria van 

Australië) . 

Aankopen of actief verzamelen 

Een groot deel van de collectie wordt gericht aangekocht. Dit past in de constante zoektocht naar het vervolledigen 

en perfectioneren van de bestaande museumdisplays. Ook wordt gezocht naar complementaire stukken voor 

deelverzamelingen, betere exemplaren van al aanwezige stukken of worden stukken aangekocht wanneer deze aan 

een heel gunstige prijs kunnen aangeschaft worden. Soms worden ook loten of collecties aangekocht die voldoende 

relevant zijn. De niet relevante stukken kunnen na verwerving afgestoten worden. 

Het MMP1917 voorziet jaarlijks op de begroting een aankoopbudget voor collectiestukken. Het aankoopbeleid van 

het MMP1917 kenmerkt zich door het proactief zoeken naar representatieve objecten.  

Schenkingen of passief verzamelen 

Op regelmatige basis ontvangt het museum schenkingen van allerlei aard. Bij het gros van de schenkingen gaat het 

om objecten of documenten die verband houden met militairen die op de Vlaamse slagvelden vochten. Meestal 

worden deze geschonken door familieleden. Ook lokale bodemvondsten vinden vaak hun weg naar het museum 

maar hiervoor is een strenge selectie nodig.  

Een strenge selectie gebeurt al “aan de deur”. Schenkingen die geen verband houden met de oorlog, maar wel van 

lokaal belang zijn, worden vaak overgedragen aan de lokale heemkring. Indien schenkers voorwerpen wensen te 

doneren die noch in verband staan met de Eerste Wereldoorlog noch van lokaal belang zijn, worden zij 

doorverwezen naar andere relevante musea of archieven. 

In de wetenschappelijke werking van het museum is ook archeologie van belang. Uiteraard gaan opgravingen 

gepaard met bodemvondsten, die een belangrijke plaats krijgen in de museumcollectie. Deze ‘relicten’, die ook vaak 

geschonken worden aan het MMP1917, laten de tand des tijd duidelijk zien en bieden op deze manier een unieke 
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confrontatie met het verleden. De opgravingen zelf kunnen leiden tot wetenschappelijk onderzoek met nieuwe of 

verbeterde inzichten als gevolg. 

Inkomende bruiklenen 

Bruiklenen van private personen maken minder dan 5 % van de museumcollectie uit. Langdurige bruiklenen van 

privépersonen, andere musea of erfgoedinstellingen worden doorgaans tot een strikt minimum beperkt. Deze 

worden alleen nog aanvaard indien de stukken kunnen worden opgenomen in de permanente museumopstelling. 

 

1.2.1.2. Selecteren en afstoten 

 

Selectiecriteria 

Bij het aanbieden van een schenking aan het museum wordt niet zomaar elk object aanvaard. Het object dient te 

passen binnen de collectie, daartoe wordt het object eerst onderzocht en op grond van bepaalde selectiecriteria al 

dan niet aanvaard. Verder kan ook de in het verleden al verworven collectie onderworpen worden aan een dergelijk 

onderzoek. 

Het selecteren van objecten wordt aan de hand van een aantal algemene principes getoetst. 

De mate waarin het object past binnen het collectieprofiel van het museum. 

In eerste instantie dient het dus te gaan om een object dat in verband te brengen is met de Eerste Wereldoorlog. 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat dit breed kan geïnterpreteerd worden: bepaalde militaire objecten die 

tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gebruikt, kunnen in de periode ervoor of erna eveneens in gebruik zijn geweest. 

Zelfs al dateren ze niet precies uit de periode 1914-1918, ze kunnen wel illustratief zijn voor de objecten uit die 

periode. Daarnaast kunnen jongere objecten, zoals kunstvoorwerpen, een belangrijke reflectie vormen over deze 

periode. Ten slotte kunnen ook hedendaagse reproducties interessant zijn, vooral wanneer de originele stukken 

uiterst zeldzaam of fragiel zijn.  

Qua geografische afbakening wordt gesteld dat het object in verband te brengen is met de oorlog in België en nog 

specifieker in de Westhoek. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om persoonlijke objecten van iemand die omgekomen is 

in de Slag bij Passendale, de types wapens en munitie die door de verschillende naties in deze streek zijn ingezet en 

dergelijke meer. 

Het is minstens van even groot belang hierbij te vermelden wat zeker niet thuishoort in het collectieprofiel van het 

MMP1917: dit zijn onder meer WO II-stukken of objecten gerelateerd of afkomstig van andere fronten, zoals de 

Somme of Verdun. Uitzondering hierop zijn stukken die personalia zijn van eigenaren die een band hebben met de 

streek bijvoorbeeld een Britse soldaat die in de Somme vocht maar in Zonnebeke sneuvelde. 

De culturele waarde 

Het object moet voldoende waardering in zich dragen om geselecteerd te worden. Of anders gesteld: de 

presentatiewaarde van het object moet voldoende groot zijn, of de symboolwaarde van een object moet navenant 

zijn. In bepaalde gevallen kan een object worden aangeschaft met het oog op het vervolledigen van de 

museumopstelling, tijdelijke tentoonstelling, deelcollectie, uitrusting of object. In dat geval is de ensemblewaarde 

bepalend voor de verwerving van het object. Is de waardering van een object niet te linken aan één van de 

vooropgestelde voorwaarden, dan zal het object niet geselecteerd of afgestoten worden. 

De fysieke staat of toestand van het object 

De fysieke staat van het object moet over het algemeen goed zijn. In bepaalde gevallen worden objecten 

aangeschaft waarvan de fysieke toestand ver van optimaal is, maar die wel nog bijvoorbeeld als wisselstukken 

gebruikt kunnen worden of wanneer het een uniek stuk is. Hierbij worden de objecten dus verzameld omwille van 

hun ensemblewaarde of hun uniciteit.  
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Relict-objecten afkomstig uit opgravingen of losse bodemvondsten bevinden zich niet altijd in een optimale staat. 

Waar nodig worden deze door het MMP1917 zo goed mogelijk geconserveerd en gerestaureerd. Bepaalde relicten 

hebben een grote presentatiewaarde, bijvoorbeeld als ze afkomstig zijn uit dugouts en dus representatief zijn om 

tentoon te stellen. Indien de objecten geen meerwaarde hebben voor het museum door de slechte staat, dan 

worden deze niet in de collectie opgenomen. 

Bij de gerichte aankopen (ter aanvulling van de museumdisplays en/of de lacunes in de collectie) wordt de fysieke 

toestand van het object wel degelijk in acht genomen. Schenkingen waarvan de fysieke toestand slecht te noemen 

is, zullen meestal worden geweigerd. 

De beschikbaarheid van vergelijkbare objecten in eigen en andere collecties 

Objecten die al in de collectie zitten, worden in principe niet nog eens aangekocht. Meermaals is het echter 

noodzakelijk om van bepaalde objecttypes verschillende exemplaren te bezitten, aangezien bepaalde objecttypes 

zowel in de museumdisplays getoond worden als in de diorama’s. Daarnaast is het ook zo dat bepaalde voorwerpen 

door verschillende naties of deelstaten gebruikt zijn en dus nodig zijn om een deelcollectie te vervolledigen. Dit is 

ook eigen aan de collectie, daar dit om een periode gaat van massaproductie en waarbij heel wat voorwerpen in 

grote hoeveelheden gebruikt werden. 

Op basis van voorafgaande algemene principes is een set van selectiecriteria en specifieke verzamelcriteria 

opgesteld die dagelijks door de medewerkers worden gebruikt om de collectiestukken te beoordelen en het 

aantrekken van nieuwe objecten te kaderen. 

Selectiecriteria: 

 Is de historische achtergrond direct of indirect van belang? 

 Valt het object binnen het verzamelgebied van een ander WO I-gerelateerd museum of erfgoedinstelling? 

 Past het object binnen de al aanwezige museale collectie, zonder onnodige duplicaten te verwerven? 

 Heeft het object een zekere inherente uniciteit? 

 Beschikt het object over een zekere historische en/of documentaire waarde? 

 Bevindt het object zich in een matige tot goede toestand? 

 Wordt het object naar waarde aangeboden? (navenante prijs) 

 Draagt het voorwerp bij tot een opwaardering van een object, een collectie (wisselstuk)? 

Specifieke verzamelcriteria 

 Geografisch: een te verwerven object moet betrekking hebben op de regio en de ruimere Westhoek. 

 Chronologisch: een te verwerven object dient dateerbaar te zijn in de periode van de Eerste Wereldoorlog, 

1914 tot en met 1918. Een afwijking hierin wordt toegestaan voor zover een bepaald model of type gebruikt 

werd in de periode vóór en na de Eerste Wereldoorlog en voor objecten die te maken hebben met de 

wederopbouw. 

 Kwalitatief: een te verwerven object moet beschikken over een zekere representativiteit voor het thema of 

binnen de groep van objecten waartoe het behoort of een goede aanvulling zijn binnen het thema. 

 Afstemming: bij het te verwerven object moet men rekening houden met de afstemming op het 

verzamelterrein van andere musea en instellingen. 

 Conservatie: de toestand of staat waarin het te verwerven object zich bevindt, dient zo te zijn dat het object 

min of meer meteen kan opgenomen worden in de permanente museumopstelling of in het 

bruikleenverkeer voor tijdelijke tentoonstellingen. Indien noodzakelijke conservatie en/of restauratie vereist 

is, dient de kostprijs van de restauratie de aanwervingswaarde van het object niet te overstijgen, tenzij het 

object uniek en waardevol is. Ook moet de vereiste conservatie en/of restauratie dan binnen een afzienbare 

termijn uitgevoerd worden. 

 Het MMP1917 verwerft alleen objecten die beheerd kunnen worden in het eigen erfgoeddepot of in het 

Regionaal Erfgoeddepot Potyze. 
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 Het MMP1917 verzamelt in eerste instantie stukken met een historische en documentaire waarde, de 

esthetische factor is hier minder doorslaggevend. 

 Het MMP1917 verwerft alleen objecten indien men kan garanderen dat die in optimale omstandigheden 

kunnen bewaard worden. Ook de toestand en de omvang van het object worden hierbij in overweging 

genomen onder andere in functie van de beschikbare depotruimte. 

 Het acquisitiebeleid richt zich hoofdzakelijk op het vervolledigen van de bestaande museale collectie. 

Nieuwe verzamelgebieden zullen in eerste instantie niet worden aangeboord, tenzij dit in de toekomst van 

toepassing is voor verder wetenschappelijk onderzoek van de museale collectie of ter aanvulling van een 

tijdelijke tentoonstelling. Gezien de tijdelijk opgelopen achterstand in het verleden bij het beheer van de 

museale collectie, verleent het MMP1917 hoofdzakelijk voorrang aan de verbetering van de bestaande 

collectie. 

Procedures verwerving / aanvaarden schenkingen 

Het MMP1917 legt het jaarlijks beschikbare budget vast voor de collectievorming, i.e. de aankopen. Het MMP1917 

bepaalt op haar beurt dan weer het verzamelbeleid. De eindbeslissing bij de aankopen ligt steevast bij de 

conservator en het Directiecomité, bijgestaan door de verantwoordelijken voor het collectiebeheer en rekening 

houdende met de beschikbare budgetten. 

In de toekomst overweegt het MMP1917 wel enkele semipermanente bruiklenen van particulieren en dit als 

aanvulling voor de permanente museumopstelling. Overige bruiklenen van particulieren die niet worden 

tentoongesteld, zullen niet langer in de collectie opgenomen worden, tenzij het de bedoeling is om die in bewaring 

te nemen. 

Voor het verwerven van objecten, zowel actief als passief, zal het MMP1917 de tot nu toe bestaande procedures 

(geënt op de Spectrum-richtlijnen) verder optimaliseren. 

Binnen de registratie van de aankopen en het in schenking aanvaarden van objecten worden momenteel volgende 

documenten als documentatie bijgehouden: 

 Ontvangst- of aankoopbewijs 

 Schenkingsakte en bedankingsbrief aan de schenker 

Afstotingsprocedure 

Na een eventuele selectie van af te stoten objecten moet nagegaan worden welke vorm van afstoting het meest 

aangewezen is. 

Als uitgangspunt wordt genomen dat bij afstoting eerst en vooral wordt onderzocht of het af te stoten object in een 

andere collectiebeherende instelling kan terecht komen, tot dusver meestal in het buitenland. 

Verder dient afgewogen te worden of het object geschonken, geruild of verkocht zal worden. Pas in laatste instantie 

en na grondige overweging van alle andere mogelijkheden, kan ervoor geopteerd worden om over te gaan tot 

vernietiging van het object (bijvoorbeeld wanneer de fysieke staat zo slecht is dat het niet langer fysiek kan bewaard 

worden en restauratie uitgesloten is). De afstoting en het afgestoten object worden uiteraard grondig 

gedocumenteerd. 

Ondanks de gehanteerde verzamel- en selectiecriteria als onderdeel van het acquisitiebeleid, bezit het MMP1917 

enkele objecten die niet langer in de collectie thuishoren of objecten waarvan het museum er een onnodig veelvoud 

van heeft. Om verdere “collectievervuiling” tegen te gaan, zal het MMP1917 degelijk werk maken van afstoten of 

“ontzamelen”. 

Door het RCE of Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het vroegere ICN of Instituut Collectie Nederland werden enkele 

gedragslijnen opgesteld alsook een Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO). 
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In de nieuwe beleidsperiode 2019-2023 zal het MMP1917 de nodige aandacht besteden aan afstoting gekoppeld aan 

het "opschonen" van de museale collectie. Het overgrote deel van de collectiestukken dient nog onderzocht te 

worden. Eind 2018 wordt verwacht om daadwerkelijk te starten met het afstoten van de geselecteerde objecten. 

Hiertoe zal een afzonderlijk afstotingsplan worden opgemaakt. 

Ook de objecten die in aanmerking komen om af te stoten, zullen onderzocht worden en dit complementair met de 

voorbereiding en selectie bij de afstotingsprocedure. Duplicaten, objecten van slechte kwaliteit of die zich in een 

slechte toestand bevinden en door betere te vervangen zijn, komen principieel in aanmerking voor afstoting. Hierbij 

dient het MMP1917 ook de door het museum beheerde bodemvondsten in aanmerking te nemen en afgetoetst te 

worden op hun juridische status. 

Uiteraard is het van groot belang dat bij de afstotingsprocedure een zorgvuldige selectie gebeurt, alsook een 

zorgvuldige procedure. Het MMP1917 beschikt over heel wat schenkingen en inkomende bruiklenen van 

onbepaalde duur. Bijgevolg zal de afstotingsprocedure zowel op een museale als op een juridisch verantwoorde 

manier moeten gebeuren. De al eerder vermelde criteria volgens de Leidraad voor het Afstoten van Museale 

Objecten zullen hierbij gehanteerd worden. 

De voorbije jaren ondernam het MMP1917 al enkele kleinschalige afstotingsacties, zoals documenten die niet pasten 

in het collectiebeleid maar eerder thuishoorden in de collectie van de Zonnebeekse Heemkring. Gelijklopend met de 

verhuis van beide vroegere tijdelijke depots naar het nieuwe erfgoeddepot, gebeurde al een eerste dergelijke 

selectie. De lijst van de geselecteerde en af te stoten stukken kan in de toekomst eventueel voorgelegd worden aan 

andere musea en –instellingen die deze stukken bijvoorbeeld kosteloos zouden kunnen overnemen. 

Een afstotingsbeleid is als één van de actiepunten bij dit nieuwe collectieplan opgenomen. Volgende 

afstotingscriteria worden hierbij gehanteerd: 

 Het MMP1917 is bevoegd om het object uit de collectie af te stoten. 

 Het object past niet in het verzamelbeleid en de missie van het MMP1917. 

 Het vermijden van irrelevante dubbelen of het relevant maximum aantal exemplaren van eenzelfde object 

(concrete afspraken betreffende het maximaal aantal exemplaren per objecttype dienen nog gemaakt te 

worden). 

 Het object bevindt zich in een te slechte fysieke toestand om te laten restaureren of preventief te 

conserveren.  

 Het object biedt geen enkele meerwaarde voor de permanente museumopstelling. 

 Het object biedt geen enkele meerwaarde voor degelijk wetenschappelijk onderzoek. 

Deze afstotingscriteria zullen met de nodige deontologie worden gehanteerd en dit op lange termijn. Dergelijke 

doordachte aanpak is slechts mogelijk als de collectieregistratie, de toestands- en standplaatscontrole van elk 

collectiestuk is bijgewerkt. Ook de af te stoten objecten zullen voldoende gedocumenteerd en gefotografeerd 

worden. 
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1.2.2. Registratie en documentatie 

Iedere vorm van collectiebeleid en –beheer staat of valt met de kennis over de collectie. Een degelijke 

collectieregistratie en –documentatie maken de eigenlijke basis uit voor het museale collectieplan. 

De kennis over de collectie en de samenhang tussen de verschillende collectieonderdelen staat of valt met een 

degelijke collectieregistratie. Deze is eveneens noodzakelijk en onontbeerlijk in zake collectiemobiliteit, het 

tentoonstellen en het verzamelen.  

Het MMP1917 beoogt in de nieuwe beleidsperiode een volledige verderzetting van de automatisering van de 

collectieregistratie met nadruk op standaardisering en basisregistratie en dit als uitgangspunt voor een degelijk 

collectiemanagement. 

 

1.2.2.1. Registratie 

Alle objecten in de museumcollectie worden systematisch en consequent geïnventariseerd in een geautomatiseerd 

objectregistratiesysteem. Om zo gedetailleerd en zo overzichtelijk mogelijk te werken, werd geopteerd voor het 

gebruik van ‘Adlib bibliotheek & museum’. Dit gespecialiseerde en geautomatiseerde softwareprogramma laat toe 

om objecten en documenten op een eenduidige manier te inventariseren en door middel van categorieën en 

trefwoorden nadien ook weer op te roepen.  

Elk object beschikt over een uniek inventarisnummer, bestaande uit “MZ” (voor museum Zonnebeke) gevolgd door 

een cijfer/nummer in volgorde van verwerving.  

De deelcollectie “oude collectie” werd aanvankelijk geregistreerd via basissteekkaarten met vermelding van 

volgende velden: 

• Inventarisnummer (MZ-nummer) 

• Afdeling (objectcategorie) 

• Nationaliteit 

• Voorwerp (objecttitel) 

• Waarde 

• Herkomst (wijze van verwerving en van wie verworven) 

Bij alle basissteekkaarten hoorde ook een fotoafdruk van het object, de genomen foto’s zijn eveneens nog digitaal 

beschikbaar. Op basis van deze basissteekkaarten en de bijhorende excellijst, zijn alle objecten uit de “oude 

collectie” al in Adlib ingevoerd aan de hand van de minimale basisregistratie.  

De deelcollecties “Hill 60” en “collectie Fierens” werden indertijd in een excelbestand geregistreerd. Het MMP1917 

werkte aan een inhaalbeweging, zo zijn ook deze deelcollecties volledig in Adlib opgenomen. 

In het digitale informatiesysteem worden de objecten beschreven aan de hand van de minimale standaarden 

volgens het MovE-invulboek, waaronder achtereenvolgens en onder meer volgende velden in opgenomen zijn:  

• het objectnummer of het volgnummer 

• de objectnaam 

• het aantal stukken of het aantal onderdelen zoals beschreven in het betreffende record 

• een korte fysieke beschrijving 

• de materiaalsoort 

• een inhoudelijke weergave van de opschriften en/of inscripties indien aanwezig 

• een verwijzing naar de verwervingsmethode, de datum en van wie het object verworven is 

(indien niet meer na te gaan, wordt dit ook vermeld) 

• verwijzingen naar standplaatsinformatie 

• verwijzingen naar beschikbare afbeeldingen 
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• manipulaties en restauraties van de artefacten 

Bij de registratie van de collectiestukken van het MMP1917 wordt ook belang gehecht aan de specifieke 

objectcategorie en uiteraard ook de nationaliteit van het collectiestuk. Ook de prijs van het object is van groot 

belang voor de digitale registratie van het MMP1917, gezien een groot aantal stukken worden verworven door het 

actieve aankoopbeleid. 

De volledige collectie van het MMP1917 is geregistreerd in Adlib, het  betreft een totaal van 11.618 records. 

Het MMP1917 focuste zich de voorbije jaren op een inhaalbeweging betreffende de digitale registratie en streeft 

ernaar om ook in de toekomst minstens te voldoen aan de minimale vereisten van collectieregistratie. De 

collectieregistratie kreeg in 2013 een belangrijke impuls door de inzet van enkele vrijwilligers en stagiairs die 

bijstonden bij het fotograferen en/of digitaliseren van de stukken. 

Voor een overzicht van de op heden geregistreerde deelcollecties en de elementen die nog verder geregistreerd 

dienen te worden, verwijzen we naar het collectiebeleidsplan in bijlage. 

 

1.2.2.2. Documentatie 

De collectiedocumentatie omhelst alle informatie over de collectie die verder gaat dan de minimale gegevens. 

Daaronder vallen onder andere catalogi, restauratieverslagen, archief- of beeldmateriaal, alsook educatief materiaal. 

Een goede ontsluiting van deze documentatie, bij voorkeur ook via het digitale registratiesysteem is dan ook meer 

dan wenselijk en uiteraard van groot belang bij het bepalen van de culturele waarde van een object of deelcollectie.  

 

1.2.2.3. Thesaurus 

Na het provinciale overleg over collectieregistratie in december 2010, bleek dat er vanuit verschillende musea nood 

was aan een bruikbare, hiërarchische en eenduidige thesaurus voor oorlogserfgoed en meer bepaald voor WO I-

erfgoed betreffende het MMP1917. 

Hier fungeerde het MMP1917 als pionier, gezien het eigenhandig al de basis uitwerkte voor een modelthesaurus WO 

I. De Provincie West-Vlaanderen nam het initiatief om voor verschillende erfgoedthema’s, waaronder ook WO I, een 

uniforme thesaurus uit te werken door het opstarten van thematische werkgroepen.  Gezien haar expertise, had en 

heeft het MMP1917 hierin een voortrekkersrol én een adviserende rol. De eigenhandig door het MMP1917 

opgemaakte thesaurus inzake WO I-erfgoed, wordt zo stelselmatig verder verfijnd en aangevuld.  

Aansluitend hierop en in de nieuwe beleidsperiode is het MMP1917 nog steeds vragende partij voor de afwerking 

van deze modelthesaurus en eveneens voor de verderzetting van de thematische thesauruswerkgroepen. Het 

eindresultaat kan zo aangewend worden voor een uniforme collectieregistratie in Adlib en Erfgoedinzicht en 

aangeleverd worden aan de AAT (Nederland), zo kunnen ook andere oorlogsmusea en het bredere 

wetenschappelijke werkveld van de opgebouwde expertise gebruik maken. 

De betrokken partners bij de verschillende thematische werkgroepen zijn naast de Provincie West-Vlaanderen en 

het MMP1917, Musea Ieper, het Provinciaal Domein Raversijde uit Oostende, het Koninklijk Museum van het Leger 

en de Krijgsgeschiedenis uit Brussel en het Legermuseum uit Delft, Nederland. Ook de Noord-Franse partners/musea 

deed beroep op de verworven expertise rond de thesaurus WO I-erfgoed in het kader van Transmussites ‘14-‘45.  

 

1.2.2.4. Erfgoedinzicht 

Voor de publieke en virtuele online ontsluiting van de museale collectie stapte het MMP1917 in het provinciale 

project www.erfgoedinzicht.be. Als één van de instrumenten van de interprovinciale depotwerking, focust deze 

online databank op de ontsluiting van de aanwezige erfgoedcollecties in zowel West- als Oost-Vlaanderen en dit 
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onder meer door een uniforme collectieregistratie. Het MMP1917 kon als belangrijke erfgoedspeler in de regio en in 

de Provincie voor WO I niet achterop blijven bij deze ontwikkeling, gezien de vereiste uniforme collectieregistratie en 

het inhalen van de achterstand van de basisregistratie van de collectie in Adlib (als basis voor de online ontsluiting 

op www.erfgoedinzicht.be) hierbij momenteel als prioritair worden beschouwd.  

Het MMP1917 is dan ook vertegenwoordigd in de verschillende stuur- en werkgroepen van dit provinciale project. 

Via deze digitale ontsluiting van de museale collectie, wil het MMP1917 verschillende specifieke thema’s onder de 

aandacht brengen, zoals luchtfotografie, techniek, constructiebouw, enz. Ook de geplande tijdelijke en thematische 

tentoonstellingen zullen aan het grote publiek kenbaar gemaakt worden via de thematische insteek op 

www.erfgoedinzicht.be.  Ook na de overdracht van de Provincies naar Vlaanderen, zal het MMP1917 een partner 

blijven van Erfgoedinzicht. 

 

1.2.2.5. Social media 

Aanvullend op de online ontsluiting op Erfgoedinzicht, plaatst het MMP1917 op regelmatige basis een collectiestuk 

“in de kijker” op de eigen museale website. Ook op andere social media-kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, komt 

de collectie van het MMP1917 aan bod. 
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1.3. Functie behouden en borgen 
Behoud en beheer vormen eveneens belangrijke basistaken van elk museum, zonder gaat de toestand of conditie 

van de collectie immers achteruit. Verder verval van de objecten verhinderen is dus van het allergrootste belang. 

Hiertoe streeft het MMP1917 naar optimale bewaaromstandigheden. 

 

1.3.1. Preventieve en/of passieve conservering 

Onder passieve conservering verstaat men het geheel aan preventieve maatregelen om de collectiestukken te 

beschermen, zonder dat men de objecten dient te behandelen. Dit kan door te voorzien in een degelijke 

depotruimte met een goed klimaatbeheersingssysteem en het gebruik van doordacht verpakkingsmateriaal, zoals 

zuurvrije kartonnen dozen, goed afsluitbare (stofvrije/insectvrije) (textiel-)kasten, het gebruik van een 

schilderijenrek, enz. 

De vroegere knelpunten betreffende het behoud en beheer van de collectie van het MMP1917 werden met de 

inrichting van het nieuwe erfgoeddepot stelselmatig en met een gefaseerde aanpak weggewerkt. 

 

1.3.1.1. Binnenklimaat in museumruimtes 

In het MMP1917 wordt er dagelijks gestreefd om zowel in de museumzalen als in het depot een constante 

temperatuur aan te houden. Veel en grote temperatuurschommelingen zijn immers erg nefast voor bepaalde 

museumvoorwerpen. In verschillende zalen en in het erfgoeddepot bevinden zich USB-dataloggers die de 

temperatuur- en de luchtvochtigheid registreren, deze dataloggers worden op geregelde basis uitgelezen.  

Bij de inrichting van de kasteelzolder tot volwaardig erfgoeddepot in het voorjaar van 2014, werd geïnvesteerd in 

degelijke airco-apparatuur en een doorgedreven dakisolatie. Hierdoor kan een constante temperatuur van 18-20°C 

en relatieve luchtvochtigheid van 50-55 % gegarandeerd worden, wat optimaal is voor de bewaring van een 

gemengde collectie. 

Het MMP1917 tracht het binnenklimaat van de historische vleugel van het museum in het kasteelgebouw te 

beheersen en te controleren met behulp van thermohygrografen, elektronische vochtigheids- en 

temperatuurmeters en een luxmeter. Op geregelde tijdstippen wordt de apparatuur gecontroleerd en worden de 

opgemeten gegevens bijgehouden.  

Lichtbeheersing 

Het MMP1917 streeft naar een optimaal behoud van de permanente tentoongestelde collectie. In de nieuwe 

museumuitbreiding werd hier voldoende aandacht aan besteed door het plaatsen van dimbare verlichting, LED-

strips en door op bepaalde plaatsen de lichtintensiteit met bepaalde filters te dempen. Om de lichtintensiteit te 

kunnen opmeten en opvolgen, kocht het MMP1917 een luxmeter aan. In de oude historische vleugel van het 

MMP1917 werd stelselmatig overgestapt van de bestaande lichtspots naar LED-verlichting. In het nieuwe 

erfgoeddepot zijn geen ramen voorzien. 

Luchtkwaliteit 

Alleen in de nieuwe museumuitbreiding is een aangestuurde luchtcirculatie voorzien om zo voldoende luchtkwaliteit 

te kunnen voorzien. Dergelijke aanpassing of installatie is helaas niet mogelijk in het oorspronkelijke 

museumgedeelte aangezien het kasteelgebouw een beschermd monument is. Wel is er een ventilatiesysteem 

aangebracht die de luchtcirculatie regelt. 

Onderhoud gebouw 

Verschillende onderhoudsverantwoordelijken staan in voor het dagelijkse onderhoud van de infrastructuur, zowel 

van het historische kasteelgebouw als de nieuwe vleugel. Wanneer men dit noodzakelijk acht (op geregelde 

tijdstippen) en tijdens de jaarlijkse sluitingsperiode van 15 december tot en met 31 januari worden alle 
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museumvitrines volledig onder handen genomen door de collectieverantwoordelijke. Tegelijkertijd wordt ook de 

toestand van alle stukken nagekeken. Indien nodig wordt overgegaan tot preventieve conservering. 

 

1.3.1.2. Depot 

De vroegere depotproblematiek 
Het MMP1917 streeft een optimale integratie van haar collectie in de museumdisplays na. Desondanks ontstond er 

tijdens de voorbije jaren door de snel groeiende collectie in beide vroegere tijdelijke depots – zowel op de eerste als 

op de tweede verdieping van het museumkasteel – een nijpend plaatsgebrek. De objecten waren toen zo talrijk dat 

een verantwoorde opslag in deze depots niet (meer) vanzelfsprekend was. Daardoor raakte de museumcollectie 

verdeeld over verschillende locaties, wat uiteraard niet bevorderlijk was voor een degelijk en verantwoord 

depotbeheer. Een nieuw, ruim depot voor de museumcollectie was dus een dringende vereiste. 

Er waren geen andere ruimtes in het museumkasteel beschikbaar voor gebruik als depot of aanverwante functie. De 

herinrichting van de kasteelzolder als depotruimte was dus de ideale oplossing om alle museumobjecten op een 

verantwoorde manier op te slaan op één en dezelfde locatie. De collectie van het MMP1917 is immers een erg 

‘levende’ collectie, er wordt veel en actief gebruik van gemaakt: door de vele tentoonstellingen die georganiseerd 

worden, de talrijke bruikleenaanvragen, de geregelde vraag naar expertise en/of vergelijkingsmateriaal, was het 

wenselijk dat de collectie zo nabij en zo toegankelijk mogelijk was voor het daartoe bevoegde personeel, opdat een 

efficiënt onderzoek en ontsluiting gegarandeerd blijven. Zo kan men ook de toestand van de objecten nauwlettender 

in het oog houden (onregelmatigheden zullen sneller opgemerkt worden) en wordt ook de maximale veiligheid van 

de objecten gegarandeerd naar vandalisme en risico op inbraak. 

Het MMP1917 krijgt ook af en toe de vraag om (een deel van) een collectie (tijdelijk) te bewaren in haar depot, wat 

vroeger wegens het plaatsgebrek niet vanzelfsprekend was. Met de inrichting van het nieuwe museumdepot kan het 

MMP1917 voortaan wel aan deze vraag beantwoorden en zo verder bijdragen tot de regionale uitstraling en 

depotwerking rond de WO I-thematiek. 

 

Naar een depotplan 

Gezien niet alle objecten op één plaats kunnen bewaard worden, werd de collectie opgesplitst in deelcollecties die 

op afzonderlijke plaatsen bewaard worden. De aard van de museumcollectie laat het vrij gemakkelijk toe om een 

welomschreven aflijning te maken van de verschillende deelcollecties. Daarbij werd een indeling gemaakt op basis 

van een duidelijk te omschrijven objecttype met de specifieke vereiste bewaaromstandigheden. Elk objecttype werd 

ondergebracht in een afzonderlijk (maar niet noodzakelijk permanent) depot en telkens op een andere locatie.  

Het gaat om drie objecttypes, bewaard op drie afzonderlijke locaties, in het bijzonder: 

1. Collectie museumobjecten: vroeger gesitueerd in twee tijdelijke depotruimtes in het museumkasteel, 

deze collectie is nu ondergebracht in het nieuwe erfgoeddepot op de zolderverdieping,  

2. Collectie archiefmateriaal: deze deelcollectie wordt ondergebracht in de voormalige pastorijwoning in 

Zonnebeke, palend aan het huidige kasteeldomein, behalve als de archieven vallen onder personalia. In 

deze vroegere pastorij is het Passchendaele Research Center of het Kenniscentrum gevestigd, met een 

eigen bibliotheek en archief. 

3. Collectie grote en zware objecten: deze stukken bevinden zich op grote stevige stellingrekken en houten 

paletten in een gedeelte van een gehuurde loods te Beselare, deelgemeente van Zonnebeke. Deze 

bouwmaterialen, grote artilleriestukken, grafstenen en gerecupereerd bouwmateriaal uit de Eerste 

Wereldoorlog, zullen voorlopig daar opgeslagen blijven; gezien het logistiek moeilijk uitvalt om deze 

onder te brengen in de nieuwe depotruimte op de kasteelzolder. Voor deze objecten stelt zich geen 

probleem inzake klimatisatie en/of aangepaste conserverende behandeling, daar het meestal gaat om 

grote stukken in metaal, natuursteen of beton. Voor bepaalde van deze stukken zal in de toekomst 



25 
 
 

worden nagegaan of deze niet in bewaring kunnen worden gegeven in het nieuwe Regionaal 

Erfgoeddepot Potyze.  

Met de opening van het Regionaal Erfgoeddepot Potyze wil het MMP1917 samenwerken met deze regionale 

partner. Hiertoe neemt het MMP1917 deel aan het regionale depotplatform. 

 

Inrichting van de kasteelzolder tot nieuwe depotruimte 

Zoals hierboven vermeld, was het de doelstelling van het MMP1917 om de collectie museumobjecten, bestaande uit 

militaria van allerlei aard, in het nieuwe museumdepot op de kasteelzolder onder te brengen als eerste fase van het 

depotplan. Het nieuwe museumdepot wordt alleen als depotruimte gebruikt. De verhuis van de collectie van beide 

tijdelijke vroegere depots vond plaats in 2015-2016, waarbij een 5000-tal objecten een nieuwe standplaats kregen in 

het nieuwe erfgoeddepot.  

Uitgebreid onderzoek van objecten, onderzoek door derden, in- en uitpakken en tijdelijke stockage gebeuren in een 

afzonderlijke ruimte, net als de registratie en het fotograferen van de objecten. Bijgevolg worden in het depot geen 

verpakkingsmaterialen, laat staan tentoonstellingsmaterialen of voorraden geplaatst.  

Voorafgaandelijk aan het overplaatsen van de museumobjecten naar het nieuwe depot, werd een selectie 

doorgevoerd van de collectiestukken die aan restauratie toe zijn en tijdelijk in het transitdepot blijven. Er was een 

merkbare achterstand in het onderhoud van de collectie in de reserves. De museale collectie die in de permanente 

opstelling is opgenomen, wordt echter wel op regelmatige basis gecontroleerd en gereinigd. 

De binnenbekleding van het dakgebinte en de toegangssas werd behandeld met een ademende verf. De 

oorspronkelijke houten plankenvloer werd voorzien met een stofvrije en onderhoudsvriendelijke vloerbekleding, 

namelijk een gietvloer in polyeruthaan. Het nieuwe erfgoeddepot werd ook uitgerust met een brandalarm. Ook de 

nodige HVAC (airco met verwarming en luchtkoeling) werd voorzien. De klimaattoestellen worden ingesteld op een 

constante temperatuur tussen 18 en 20 °C en een constante relatieve vochtigheid van 50-55 %. Ook voorzag het 

MMP1917 de nodige insectenvallen. Voor de weinige schilderijen en ingelijste affiches en documenten (met 

originele lijst) werd een speciaal schilderijenrek voorzien. Objecten worden niet rechtstreeks op de vloer geplaatst, 

maar in de hiertoe voorziene metalen rekken. De leggers zijn voorzien van een laag PE-museumfoam als buffer tegen 

bijvoorbeeld condensvorming. 

Over de effectieve invulling van de nieuwe rekken werd nagedacht. Hierbij wordt de collectie niet langer per 

aanwinstenjaar bewaart, maar zoveel mogelijk per materiaalsoort of objecttype. Daarvoor is uiteraard een 

consequente en logische redenering vereist die concreet is uitgewerkt in het depotplan met de nodige 

plaatsingslijsten. 

 

1.3.1.3. Verpakkingsmaterialen 

Wegens het vroegere plaatsgebrek in beide tijdelijke depotruimtes werden de collectiestukken zoveel mogelijk in 

afsluitbare en niet-zuurvrije kartonnen dozen verpakt. De zwaardere stukken werden in afsluitbare plastic boxen 

bewaard, evenwel voorzien van kleine openingen om zo de ontwikkeling van microklimaten te vermijden. Kleinere 

stukken werden afzonderlijk in hersluitbare plastic gripzakjes bewaard, documenten in zuurvrije plastic hoesjes.  

Gezien niet alle verpakkingen zuurvrij of inert waren, werd dit met de verhuis van de collectie naar het nieuwe 

erfgoeddepot herbekeken. Het merendeel van de collectiestukken bestaat uit verschillende materiaalsoorten, 

waardoor het niet altijd evident is om via een degelijke verpakking een optimale bewaring van het collectiestuk te 

garanderen. Indien vereist, werd de verpakking vervangen door inerte en zuurvrije materialen en materialen zonder 

weekmakers. Hiermee gepaard werd ook de fysieke labeling aangepast, namelijk het vervangen van de labels door 

zuurvrije labels. 
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Manipulatie voorwerpen 

Het dragen van katoenen handschoenen is verplicht bij elke manipulatie van de voorwerpen, ongeacht de 

materiaalsoort. Het hanteren van collectiestukken gebeurt met de grootst mogelijke voorzorg om zo eventuele 

schade aan het object te vermijden. 

 

1.3.2. Actieve conservering en restauratie 

Bij actieve conservering gaat men het museumobject behandelen met als doel de toestand te consolideren of te 

stabiliseren om zo het eventuele verdere verval tegen te gaan. Zo blijft ook alle informatie die in het voorwerp 

vervat zit, behouden. Met restauratie bedoelt men het herstellen van het voorwerp in zijn oorspronkelijke staat, 

eventueel door het toevoegen van ontbrekende onderdelen. 

Het MMP1917 streeft ernaar om in deze nieuwe beleidsperiode per deelcollectie of per materiaalsoort en –type 

behoudsplannen op te stellen en te laten uitvoeren. Deze behoudsplannen (per collectieonderdeel of per 

deelcollectie) zullen bestaan uit volgende elementen: 

 Een inventarisatie waaruit de deelcollectie of het collectieonderdeel bestaat 

 Een vaststelling van de conditie of toestand en wat er bijgevolg dient te gebeuren om de deelcollectie of het 

collectieonderdeel weer in een optimale toestand te brengen 

In geval van restauratie zal het MMP1917 steeds de vraag stellen of de restauratiekosten (indien uitbesteed) de 

waarde van het object niet overstijgt. Bijgevolg zal een object alleen gerestaureerd worden als dit noodzakelijk is 

voor de presentatiewaarde van het stuk. De museale collectie bevindt zich over het algemeen in een goede tot heel 

goede staat.  

 

1.3.2.1. Interne behandelingen 

Een eigen atelier voor conservering en restauratie 

De actieve conservering van museumobjecten vraagt een weloverwogen aanpak, met aangepast, professioneel 

materiaal in een daarvoor geschikte omgeving. Om de conserveringsbehandelingen naar behoren te kunnen 

uitvoeren, werd daarvoor een atelier ingericht op de eerste verdieping van het museumgebouw. De ruimte werd 

voorzien van stromend koud en warm water, een werkbank, vloerbescherming en een deur naar een ruim balkon 

(waar eventueel behandelingen in openlucht kunnen gebeuren). Er werd geïnvesteerd in het nodige materiaal voor 

reiniging, basisbehandelingen conservering en restauratie (bankschroef, klein gereedschap, gespecialiseerde tools 

voor wapenherstel, onderhoudsproducten, ...), en in het nodige beschermingsmateriaal (werkkledij, stof- en 

gasmaskers, oogbescherming, ...). 

Actieve conservering 

In het MMP1917 bestaat de actieve conservering van de objecten in eerste instantie uit een zorgvuldige reiniging, 

waarbij vuil, stof en schimmels zoveel mogelijk worden verwijderd. Daarnaast wordt waar mogelijk een gepaste 

behandeling uitgevoerd: hout wordt behandeld tegen houtworm, schimmels en uitdroging; leder wordt ingestreken 

met een onderhoudsproduct dat voedt en beschermt tegen schimmels; koper en messing wordt voorzichtig 

opgepoetst; van de ijzeren voorwerpen wordt de corrosie fysisch en/of chemisch verwijderd en ze worden indien 

nodig ingestreken met een aangepaste beschermlaag. De uitvoering van deze behandelingen gebeurt door ervaren 

museummedewerker(s), die soms tijdelijk bijgestaan worden door vrijwilligers.  

Restauratie 

Gezien het relatief recente onderwerp van het museum en de soms nog goede beschikbaarheid van materialen en 

onderdelen, wordt getracht om de restauraties zoveel mogelijk met originele elementen uit te voeren: indien (nog) 

niet beschikbaar in het museum worden reservestukken gezocht en aangekocht om belangrijke museumobjecten te 

vervolledigen en in hun totaliteit te kunnen tonen aan het publiek. Dit is een relatief unieke eigenschap van de 

collectie door het industriële karakter van de objecten en hun productie. 
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Uitvoering 

De behandelingen worden uitgevoerd door een ervaren medewerker, eventueel bijgestaan door nauwkeurig 

begeleide en bijgeschoolde vrijwilligers. De uitgevoerde restauraties worden steeds minimaal uitgevoerd en op een 

wetenschappelijk onderbouwde manier. Het MMP1917 zal eveneens een prioriteitenlijst opmaken van dringend te 

behandelen collectiestukken met aanduiding van de te vereiste behandeling. 

 

1.3.2.2. Externe adviezen en behandelingen 

In bepaalde specifieke gevallen doet het MMP1917 een beroep op externe restaurateurs of gespecialiseerde 

bedrijven en/of personen. Conservering en restauratie, en dan vooral van bodemvondsten en wapens, is een 

specialiteit van het MMP1917. Ook andere instellingen doen hiervoor regelmatig beroep op de expertise van de 

museummedewerkers. 

1.3.3. Veiligheidszorg 

 

1.3.3.1. Fysische beveiliging (inbraak, vandalisme, …) 
Binnen is over het volledige museumparcours de nodige alarmbeveiliging voorzien. Die is aangesloten op een vaste 

oproeplijst met medewerkers van het MMP1917.  

Aanvullend is elke museumverdieping in het historische kasteelgebouw, inclusief de reconstructie van de dugout, 

voorzien van verschillende nooduitgangen die zijn aangeduid. De nooduitgang op de bovenste verdiepingen van het 

museum is verbonden met een afgesloten koker, voorzien van verschillende brandwerende deuren. In de nieuwe 

vleugel werd uiteraard ook aandacht besteed aan de nodige vereisten inzake veiligheid. Naast de alarmbeveiliging, 

die hierboven al werd aangehaald, besteedde men hier uitgebreid aandacht aan de nodige compartimentering met 

automatische branddeuren. Er is een afzonderlijke centrale voor brandalarm voorzien. 

 

1.3.3.2. Beveiliging tegen brand 

Elke verdieping van het museum, inclusief de dugout is voorzien van verschillende nooduitgangen. Op de 

bovenverdiepingen staat de nooduitgang in verbinding met een afgesloten koker, en zijn er verschillende 

brandwerende deuren voorzien. Overal zijn brandblussers en rookdetectoren aanwezig. De dugout, opgetrokken uit 

hout, is behandeld met een brandvertragend product. De branddetectie in de nieuwe depotruimte werd 

aangesloten op het bestaande circuit. 

 

1.3.3.3. Sleutelbeheer depot 

Het nieuwe erfgoeddepot is voorzien van een automatisch saltoslot te openen met een persoonlijke badge. Alleen 

de collectieverantwoordelijke, die ook depotbeheerder is, de conservator, de brandweer en de burgemeester van 

Zonnebeke beschikken over toegang tot het nieuwe depot. In noodgeval is er in de kluis van het museum een badge 

aanwezig die tot alle ruimtes toegang geeft, dus eveneens tot het nieuwe depot.  

Bij afwezigheid van de collectieverantwoordelijke/depotbeheerder en conservator, is er geen toegang tot het depot 

mogelijk. Een uitzondering wordt gemaakt bij (dreigende) dringende calamiteiten, (brand, inbraak, vandalisme, …) 

door de all access badge, bewaard in de museumkluis. 

 

1.3.3.4. Collectierisicomanagement en calamiteitenplan 

Het MMP1917 beschikt over een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP), dat werd opgemaakt door de 

veiligheidscel van de Gemeente Zonnebeke. Het doel van het BNIP is om een werkwijze te beschrijven waarmee 
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zowel bestuurlijke autoriteiten als operationeel betrokken partijen zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen inspelen 

op een noodsituatie in het Memorial Museum Passchendaele 1917.  

Een volwaardig, geactualiseerd calamiteitenplan op basis van dit BNIP dient nog uitgeschreven te worden, met een 

inschatting van de grootste risico’s voor de museale collectie en met de plannen van het MMP1917 om deze risico’s 

zoveel mogelijk te beperken.  

In eerste instantie staat de verantwoordelijke voor het collectiebeheer in voor de eerste hulp aan de collectie indien 

zich een calamiteit voordoet. In overleg met de conservator en de veiligheidsadviseur, zal beslist worden welke 

maatregelen moeten genomen worden om zo de schade aan de museale collectie te beperken. Voor de evacuatie 

van de objecten zal een prioriteitenlijst worden opgesteld. Schilderijen, documenten en houten objecten worden als 

“gevoeliger” aanzien dan bijvoorbeeld metalen voorwerpen.  

 

1.3.3.5. Collectie-informatiesysteem 

Ook het digitale registratiesysteem, Adlib Library + Museum, diende aanvankelijk opgenomen te worden in het luik 

veiligheidszorg. Het digitale registratiesysteem bevat immers alle informatie over de geregistreerde stukken en dient 

als basisgegeven voor verder onderzoek van de collectie zonder telkens de collectiestukken zelf te moeten hanteren. 

De database vormt ook de hoeksteen voor de verdere ontsluiting van de collectie en een degelijk depotbeheer 

(bijvoorbeeld het bijhouden van de standplaatscontrole) alsook het nodige opzoekwerk betreffende bruiklenen, 

verwervingsmethode, e.d. Gezien het MMP1917 partner is van Erfgoedinzicht gebeuren de updates en back-ups niet 

meer in intern, maar via een externe server van de Provincie West-Vlaanderen. Vanaf 2018 zal deze bevoegdheid 

overgedragen worden naar Vlaanderen. 

 

1.3.3.6. Verzekering 

Zowel het museumgebouw, de overdekte gehuurde loods in Beselare, het bezoekerscentrum met permanente 

tentoonstelling in Tyne Cot Cemetery en de tijdelijke tentoonstelling in het landhuis  zijn verzekerd, zowel voor 

schade aan het gebouw zelf, de inboedel (infrastructuur en ICT) als aan de inhoud (collectiestukken) bij KBC 

verzekeringen (polis nummer 72.335.974). 

De volledige museale collectie en het tentoonstellingsmateriaal zijn bijkomend verzekerd tegen alle risico’s via KBC 

verzekeringen (polis nummer 72.336.389). De collectiebeheerder geeft regelmatig een update van de collectie door 

aan de bevoegde financiële dienst. In deze verzekeringspolis zijn ook alle tijdelijke inkomende en permanente 

bruiklenen in opgenomen. 
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1.4. Functie onderzoeken 
Onder de functie “onderzoek” binnen de museale werking is het MMP1917 op verschillende vlakken actief. De basis 

voor dit onderzoek bestaat deels uit de eigen collectie aan museale objecten, maar anderzijds evenzeer uit het 

documentaire archief. Een belangrijke toegangspoort tot dit onderzoek is het Kenniscentrum. 

 

1.4.1.  Kenniscentrum 

In april 2014 opende het nieuwe Kenniscentrum Passchendaele haar deuren. In de voormalige pastoriewoning van 

Zonnebeke worden er de documentaire collecties en de collectie archiefmateriaal van het MMP1917 en de 

Zonnebeekse Heemkring ondergebracht. Naast het behouden en beheren van de documentaire collectie wordt ook 

het wetenschappelijk onderzoek  opgevolgd en uitgevoerd in dit Kenniscentrum.  

In het Kenniscentrum is er op de benedenverdieping een leeszaal ingericht. Deze biedt plaats aan een twintigtal 

onderzoekers om opzoekingen te verrichten naar de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog en het erfgoed van de 

streek. In de leeszaal zijn vier computers voorzien om de catalogi van de verschillende deelcollecties te raadplegen. 

Naast de ontsluiting van het boekenbestand van het MMP1917 in de aangepaste bibliotheeksoftware Vubissm@rt, is 

er ook de mogelijkheid om kaarten en beeldmateriaal van de streek te raadplegen. Een uitgebreide foto– en 

cartotheek vormen een belangrijk instrument voor studenten en onderzoekers om informatie te verzamelen. Ook de 

sites van externe betalende archieven, waarop het MMP1917 abonnementen heeft genomen, kunnen geraadpleegd 

worden. 

Het Kenniscentrum is ook de locatie voor intern wetenschappelijk onderzoek. In het verleden waren de verschillende 

informatiedragers en kennis verspreid. De inrichting van het nieuw Kenniscentrum verbeterde de mogelijkheden tot 

het gebruik van de informatiedragers gevoelig. Vooral de inventarisatie en ontsluiting van het in het MMP1917 

beschikbare materiaal biedt enorme voordelen om gerichte informatie te verzamelen met betrekking tot gestelde 

onderzoeksvragen. Het Kenniscentrum vormt intern ook de basis voor het onderzoek dat verricht moet worden in 

het kader van projecten, tentoonstellingen en allerhande evenementen. 

De  documentaire collectie werd in 2015 volledig ontsloten. De collectie bestaat vooral uit militair-technische 

boeken, regimentsgeschiedenissen en persoonlijke verhalen. Dankzij een jaarlijks aankoopbudget wordt de 

documentaire collectie ook stelselmatig aangevuld. 

Voor de foto-en cartotheek willen we de collectie in een media asset management systeem stoppen, waardoor de 

collectie ontsloten wordt en vrij raadpleegbaar zal zijn voor de erfgoedgemeenschap. 

1.4.2. Archeologisch onderzoek 

In het verleden voerde het MMP1917 vaak zelf archeologische opgravingen uit. Door de huidige wetgeving is dit 

vandaag niet meer mogelijk. Vandaag staat de intergemeentelijke erfgoedcel CO7 in voor de ontwikkeling en 

uitvoering van het archeologisch beleid. Opgravingen gebeuren nu door archeologische bedrijven waarbij CO7 instaat 

voor administratieve en wetenschappelijke begeleiding.  

Hoewel het museum zelf niet meer actief opgravingen kan uitvoeren, werkt het wel nauw samen met CO7 (voorheen 

Archeo7). Sporen van de Eerste Wereldoorlog worden vandaag als volwaardig archeologisch erfgoed aanzien. Voor 

projecten in Zonnebeke wordt het advies en de expertise van het MMP1917, vooral op het vlak van 

landschapsonderzoek, regelmatig benut door CO7. Het museum wenst deze samenwerking dan ook verder uit te 

bouwen en te versterken, waardoor wetenschappelijke informatie gemakkelijker kan worden uitgewisseld.  
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1.4.3. Landschapsonderzoek 

Onder de noemer ‘landschapsonderzoek’ verricht het MMP1917 onderzoek naar het oorlogslandschap van 

Zonnebeke, vooral in functie van de Derde Slag bij Ieper. Het omvat een breed onderzoek naar het vooroorlogse 

landschap, in hoeverre het een invloed had op oorlogsvoering en welke linken er zijn naar het hedendaagse 

landschap. Het verzamelen en verwerken van aan oorlogslandschap gerelateerde materie resulteert tot 

vernieuwende informatie en een beter inzicht van relicten en erfgoed op het terrein.  

Het aanleggen van een dergelijk breed informatiearchief is historisch gegroeid. Archeologisch onderzoek was in de 

beginjaren van het museum een belangrijke activiteit. Dit resulteert dan ook in een goede kennis van het terrein en 

de nood om het verder te bestuderen. In opdracht van Onroerend Erfgoed werd vervolgens in 2008 gestart met een 

alomvattende WO I-gerelateerde erfgoedinventaris, voor de deelgemeentes Zonnebeke en Passendale. Voor de 

ontwikkeling van een waarderingsmethode werd samengewerkt met de 'Onderzoekseenheid 

Landschapsarchitectuur' van de Hogeschool Gent. Een publicatie met de resultaten van dit onderzoek kwam uit in 

een Relicta-publicatie in 2015, een tijdschrift voor wetenschappelijk onderzoek van Onroerend Erfgoed. Onder het 

‘Impulsfonds 100 jaar Groote Oorlog’ lanceerde de Gemeente Zonnebeke en het MMP1917 in 2010 het project ‘The 

Legacy of Passchendaele’. Het richt zich op diverse doelgroepen die het vroegere slagveld in Zonnebeke en zijn 

erfgoed willen verkennen. Het masterplan bestaat er onder meer uit om onroerende erfgoedelementen op een 

toeristisch-recreatieve manier te ontsluiten. Naast het plaatsen van duidingsborden in het landschap, werden er ook 

enkele bunkers in het Polygoonbos ontsloten en werd de Duitse commandobunker in Zandvoorde ontsloten volgens 

een historisch verantwoorde manier door visualisatie van loopgraven. 

Het MMP1917 bezit een aanzienlijke hoeveelheid aan informatie van het Zonnebeekse landschap voor, tijdens en na 

de oorlog. Interne studies behelzen thema’s zoals het militair gebruik van landschapselementen, militaire 

infrastructuur, wederopbouw en relicten in het landschap en de bodem. In het Kenniscentrum van het museum 

wordt het nodige bronnenmateriaal, bestaande uit foto’s, kaartmateriaal en literatuur, verder aangevuld en 

bestudeerd. Het MMP1917 wenst die informatie systematisch toegankelijk te maken voor externen. 

 

1.4.4. Historisch onderzoek 

 

1.4.4.1. Historische vragen 

De zogenaamde ‘historische vragen’ zijn een verzameling van de onderzoeksvragen die door zowel particulieren als 

officiële instanties gesteld worden aan het MMP1917. Dergelijke vragen resulteren telkens in kleine, interne 

onderzoeken. De onderwerpen van deze vragen zijn uiteenlopend. Zowel vragen aangaande militairen en hun 

regimenten als landschapsrelicten en uitleg over bepaalde militaria worden gesteld. De vragen worden in eerste 

instantie beantwoord door de wetenschappelijke medewerkers van het Kenniscentrum. Wanneer er bij andere 

instanties of personen betere informatie kan worden bekomen, worden de vragen doorverwezen. Op die manier 

wordt er kennis en expertise gedeeld door het MMP1917. Gemiddeld worden er per jaar zo’n 150-200 

informatievragen behandeld. 

 

1.4.4.2. Passchendaele Archives 

De Passchendaele Archives vormen een afgebakend onderzoeksproject van het MMP1917. Het project is het 

resultaat van enkele jaren doorgedreven historisch onderzoek naar de militairen die deelnamen aan de Derde Slag 

bij Ieper. Via aanvragen van verwante families of door zelf actief dossiers aan te leggen, wil het MMP1917 een 

gedetailleerde database aanleggen. Hierin nemen we zoveel mogelijk militairen op die omkwamen tijdens het 

krijgsgeweld van 1917 in de Westhoek. Per militair wordt er een afzonderlijk dossier aangemaakt, waarin ook een 

foto wordt opgenomen, zodat men een gezicht kan geven aan de naam die op de grafsteen of het monument prijkt. 

Daarnaast tracht het MMP1917 de omstandigheden en de plaats waar de betrokken militair om het leven kwam te 

achterhalen via onderzoek in regimentsgeschiedenissen en dagboeken. Uiteindelijk worden de resultaten van de 
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opzoekingen actief ter beschikking gesteld aan de betrokken families. Gemiddeld worden er per jaar zo’n 200-tal 

nieuwe dossiers aangemaakt. 

Binnen het project van de Passchendaele Archives wordt ook nadruk gelegd op belangrijke deelaspecten. Zo wordt 

er steevast gewerkt met kaarten die specifieke locaties uit de verhalen lokaliseren op hedendaagse kaarten. Ook is 

er aandacht voor de soms vergeten tegenpartij – de Duitse soldaten die in deze regio actief waren tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. 

Door de vele nieuwe aanvragen tijdens de herdenkingsperiode, is het moeilijk alle nieuwe aanvragen bij te houden 

en te verwerken. Daarom wordt vanaf 2018 een platform gelanceerd waarbij we vragen aan de aanverwante 

families om volledig vrijblijvend een geldelijke donatie te doen in ruil voor de opzoekingen. Op die manier hopen we 

dat we dit fonds kunnen aanwenden om het project verder uit te voeren. 

De opzoekingen en bevindingen worden in een online database beheerd en ontsloten. Op basis van deze gegevens 

en het bronnenmateriaal wordt er ook een educatieve werking opgezet die deelnemers kennis laat maken met 

bronnenonderzoek. 

 

1.4.4.3.  Publicaties 

Het MMP1917 zette in de lopende  beleidsperiode sterk in op wetenschappelijk onderzoek. Het MMP1917 beschikt 

over veel kennis en expertise die tot voor enkele jaren evenwel vooral voor interne onderzoeksprojecten werd 

benut.  

In de herdenkingsperiode werkte het MMP1917 elk jaar aan een nieuwe tijdelijke tentoonstelling. Hierbij werd 

telkens het historisch onderzoek dat werd gevoerd ter voorbereiding van deze tentoonstelling, gebundeld in vijf 

tentoonstellingscatalogi.  

Daarnaast werd er in 2014 ook een bezoekersgids van het MMP1917 uitgegeven in een reeks bij Openbaar 

Kunstbezit Vlaanderen (OKV), dit in vier talen.  

In de voorbije jaren trok het MMP1917 de kaart van wetenschappelijk onderzoek rond het landschap en de 

onroerende erfgoedelementen die in dit landschap te vinden zijn.  Onder de noemer ‘landschapsonderzoek’ verricht 

het MMP1917 onderzoek naar het oorlogslandschap van Zonnebeke, vooral in functie van de Derde Slag bij Ieper. 

Het omvat een breed onderzoek naar het vooroorlogse landschap, in hoeverre het een invloed had op 

oorlogsvoering en welke linken er zijn naar het hedendaagse landschap. Het MMP1917 bezit een aanzienlijke 

hoeveelheid aan informatie van het regionale landschap voor, tijdens en na de oorlog.  

De aanzienlijke kennis en expertise over het oorlogslandschap, wordt door intern historisch onderzoek verder 

ontsloten naar de erfgoedgemeenschap. In 2016 werd er onderzoek verricht naar de bouwkundige oorlogsrelicten in 

het landschap. Het resultaat van dit onderzoek, uitgevoerd door Kristof Blieck en Jan Vancoillie mondde uit in een 

tijdelijke tentoonstelling en een wetenschappelijke publicatie ‘Bouwen aan het front’.  De publicatie is opgevat als 

een soort bouwgeschiedenis van het Duitse front bij Ieper. In vier hoofdstukken beschrijven we de vele bouwwerken 

in dienst van de Duitse oorlogsvoering en de vele honderden bunkers. Daarnaast gaat het MMP1917 ook dieper in 

op de vraag wie precies deze constructies bouwde en hoe het bouwmateriaal aangevoerd werd en welke 

moeilijkheden daarmee gemoeid waren. Deze studie baseerde zich voor het eerst uitgebreid op Duitse 

archiefbronnen. 

Het onderzoek voor ‘Passendale 1917 – Landschap in oorlog’ vertrok dan weer vanuit de stelling dat een landschap 

continu in verandering is. Doordat natuurlijke processen en herinrichting door de mens onze omgeving vormen en 

vervormen, werd het studiegebied, het landschap van de zuidelijke Westhoek, vergeleken met een palimpsest. Dat is 

het dure perkament dat in vroegere tijden werd afgeschraapt om het opnieuw te beschrijven maar toch sporen 

naliet van oudere teksten. Net als bij de palimpsest werden bij de vorming van het landschap denkbeeldige lagen 

over elkaar gelegd, soms met variatie of opname van oudere inrichtingen, soms met het nagenoeg volledig uitwissen 
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van voorgaande fasen tot gevolg.  Het is een dynamisch proces, waarbij landschappen sporen meedragen van de 

diverse periodes waarin ze vorm kregen. Zoals de Eerste Wereldoorlog, waarvan littekens in het landschap als stille 

getuigen herinneren aan woelige periodes in onze geschiedenis.  

Tenslotte werden ook in verschillende publicaties en wetenschappelijke tijdschriften artikelen gepubliceerd. Op die 

manier wordt de kennis en het onderzoek naar de collectie en het thema van het MMP1917 verder ontsloten naar 

de erfgoedgemeenschap. 

 

1.4.5. Onderzoek op eigen collectiestukken 

Onderzoek naar de collectie en de geschiedenis ervan is eveneens een belangrijke onderzoekstaak van een museum. 

Ook het militair-technisch aspect van objecten is hierbij een relevant onderzoeksveld. Wat het MMP1917 betreft, 

gebeurt het wetenschappelijk onderzoek en het onderzoek van de collectiestukken grotendeels door de eigen 

wetenschappelijk medewerkers die dan ook beschikken over de nodige expertise. Deze kennis zou men in de verdere 

toekomst graag vertaald zien in verschillende wetenschappelijke publicaties en tentoonstellingscatalogi. Ook wordt 

advies gegeven aan derden die werken met dezelfde materie. 

 

1.4.6. Personendossiers 

Het museum houdt dossiers bij van ongeveer 250 personen waarvan zich originele stukken in de collectie bevinden. 

Het museum streeft ernaar om van al deze personen een zo grondig mogelijke achtergrondstudie uit te voeren. De 

individuele verhalen die hieruit voortkomen, worden zo maximaal mogelijk geïntegreerd in de educatieve werking 

van het MMP1917 en permanente of eventuele tijdelijke tentoonstellingen. 

 

1.4.7. Kenniscentrum in een meer centrale rol 

In de voorbije beleidsperiode is duidelijk het succes van het Kenniscentrum gebleken. Sinds de opening in 2014 is het 

centrum steeds meer prominent op de voorgrond getreden als de toegangspoort naar de kennis inzake de 

geschiedenis en de collectie die in het MMP1917 aanwezig is. Het centrum heeft doorheen de voorbije jaren een 

bekendheid en reputatie verworven wat jaarlijks meer bezoekers over de vloer brengt. 

De werking van het Kenniscentrum leent zich ook voor het tijdelijk aantrekken van stagestudenten en vrijwillige 

medewerkers. Zo werden in de periode 2014-2016 stagiairs aan het werk gezet uit de Universiteit van Gent en uit de 

Artevelde Hogeschool. Voor 2017 is eenzelfde samenwerking opgezet met de Universiteiten van Gent, Antwerpen en 

Leuven. 

Naast stagestudenten zijn er ook onderzoeksprojecten opgezet met hoger vermelde universiteiten en met FARO. 

Aan deze instellingen wordt een lijst met scriptie-onderwerpen aangeboden waaruit studenten een keuze kunnen 

maken. Het MMP1917 onderschrijft dan een engagement deze studenten samen met de onderwijsinstelling te 

begeleiden bij het afwerken van de scriptie. 

Het Kenniscentrum neemt naast een rol als open onderzoekscentrum ook de verantwoordelijkheid waar als archief 

van het MMP1917. Daarnaast wordt momenteel ook de voorbereiding afgerond om via het Kenniscentrum het WO 

I-archief van de gemeente Zonnebeke te ontsluiten. 
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1.5. Functie presenteren en toeleiden 
Bij het gebruik van de collectie ligt de nadruk in het MMP1917 vanzelfsprekend op de presentatie van de museale 

collectie. Het MMP1917 streeft ernaar om zoveel mogelijk objecten op te nemen in de permanente displays.  

Niet alleen was er een uitbreiding noodzakelijk van de depotruimte, ook van de permanente museumdisplays. In het 

nieuwe museumgebouw, waarvan de opening plaatsvond in juli 2013, wordt er extra ruimte gecreëerd voor 

verschillende onderwerpen die in de oude museale opstelling minder goed aan bod kwamen.  

De tijdelijke thematentoonstellingen zijn ook van belang voor de profilering van het MMP1917 en kunnen leiden tot 

herhaalbezoek. Het MMP1917 stelt vast dat de nieuwe vleugel heel wat succes oogst bij de bezoekers betreffende 

de museale opstelling. Bij de opstelling in het oorspronkelijke gedeelte merkt men op dat hier een overdaad aan 

collectiestukken tentoongesteld werden. Naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van de Slag bij Passendale in 

2017, werd deze opstelling gewijzigd en thematisch aangepast waar nodig.  

 

1.5.1. Ontsluiting van de collectie 
Samen met de verhuis naar het nieuwe Kenniscentrum in de voormalige pastoriewoning, is er werk gemaakt van de 

verdere en betere ontsluiting van de documentaire collectie. In 2013 werd er een overeenkomst getekend tussen 

het MMP1917 en Provincie West-Vlaanderen, om de boeken en tijdschriften op te nemen in het Provinciaal 

Bibliotheeksysteem (PBS). Hierbij worden alle stukken beschreven in de aangepaste bibliotheeksoftware 

Vubissm@rt. Naast de klassieke velden als auteur en titel, worden de boeken ook inhoudelijk beschreven met onder 

meer trefwoorden en een impressum. Deze meer gedetailleerde registratie brengt vooral naar publieke ontsluiting 

heel wat voordelen met zich mee. Gebruikers kunnen via een aangepaste online catalogus vanop afstand zoeken op 

allerhande criteria. 

De andere documentaire collectiestukken zoals foto’s, kaarten of archiefstukken worden via Adlib geregistreerd en 

beschreven. Deze stukken worden immers meer als aparte collectiestukken beschouwd. Ze worden dus op dezelfde 

manier ontsloten als de objectcollectie (cfr. infra). 

Ook de personendossiers en Passchendaele Archives worden geregistreerd en geïnventariseerd aan de hand van een 

online te raadplegen database. Het is de bedoeling dat bezoekers actief kunnen zoeken naar militairen en bestaande 

gegevens aanvullen met ontbrekende informatie of getuigenissen.  

Voor de publieke en virtuele online ontsluiting van de museale collectie stapte het MMP1917 in het provinciale 

project Erfgoedinzicht. Als één van de instrumenten van de interprovinciale depotwerking, focust deze online 

databank op de ontsluiting van de aanwezige erfgoedcollecties in zowel West- als Oost-Vlaanderen en dit onder 

meer door een uniforme collectieregistratie. 

Het MMP1917 wenst als belangrijke erfgoedspeler verder te werken aan deze ontwikkeling. We zien hierdoor de 

uniforme collectieregistratie en het inhalen van de achterstand van de  uitgebreide registratie in Adlib als prioritair. 

Het MMP1917 is ook vertegenwoordigd in de verschillende stuur- en werkgroepen van dit provinciale project. Via de 

digitale ontsluiting van de museale collectie wil het MMP1917 verschillende specifieke thema’s onder de aandacht 

brengen zoals luchtfotografie, techniek en constructiebouw. Ook stukken en informatie van tijdelijke en thematische 

tentoonstellingen wensen we op die manier aan het grote publiek kenbaar te maken. Aanvullend hierop plaatst het 

MMP1917 op de website stelselmatig een collectiestuk “in de kijker”. 

 

1.5.1.1. Collectiemobiliteit 

Het MMP1917 heeft uiteraard een beleid betreffende bruikleen. De aanvragen en alle briefwisseling dienen aan het 

directiecomité van het AGB/MMP1917 te worden voorgelegd. Op advies van de collectiebeheerder wordt de 

aanvraag toegestaan of geweigerd.  
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Doorgaans wordt geen vergoeding gevraagd indien het MMP1917 eigen collectiestukken in bruikleen geeft. Wel 

dienen deze stukken door de bruikleennemer verzekerd te worden tegen alle risico’s en dit “van nagel tot nagel”. Bij 

de bruikleenakte hoort ook een toestandsbeschrijving van de objecten (eventueel via beeldmateriaal). De 

uitgeleende collectiestukken mogen in geen geval worden gereinigd, gerestaureerd of gedemonteerd, tenzij zo 

onderling overeen gekomen en mits voorafgaande schriftelijke toestemming. Wat het transport betreft, wordt 

onderling overlegd met de bruikleennemer of dit al dan niet dient te gebeuren via een gespecialiseerde 

transportfirma. Een volledige of zelfs gedeeltelijke reproductie door de bruikleennemer kan alleen mits 

voorafgaande toestemming. Ook uitgaande bruiklenen, zelfs langdurige, blijven officieel tot de collectie van het 

MMP1917 behoren.  

Inkomende bruiklenen, al dan niet langdurig, maken eigenlijk geen deel uit van de collectie van het MMP1917, maar 

het museum als bruikleennemer draagt uiteraard de verantwoordelijkheid voor het behoud en het beheer voor deze 

stukken, alsook de verzekering ervan. Stukken die permanent in bruikleen gegeven worden, worden uiteraard wel 

geregistreerd en opgenomen in de museumcollectie van het MMP1917. Het aantal stukken in permanente bruikleen 

bedraagt ca. 5 % van de totale museumcollectie. 

Het MMP1917 beschikt momenteel nog niet over een eigen faciliteitenrapport. Deze toekomstige actie wordt 

opgenomen in de actiepunten als bijlage bij het collectieplan.  

Een alternatief wordt geboden door de mogelijkheid om een tentoonstellingskoffer te ontlenen. Deze bevat een 

kwalitatieve en representatieve selectie van enkele collectiestukken en reproductiemateriaal. Daarnaast blijven de 

bestaande educatieve koffer en manden beschikbaar voor educatieve doeleinden. 

 

1.5.1.2. Publieke ontsluiting 

Het MMP1917 heeft in de voorbije beleidsperiode werk gemaakt van een verdere publieksontsluiting van de 

collectie. Het MMP1917 heeft na evaluatie van het tentoonstellingsbeleid, beslist om de permanente opstelling te 

vernieuwen, waarbij de verdere ontsluiting van informatie naar de bezoekers hierbij steeds centraal stond. Het oude 

gedeelte van het museum (dat sinds 2004 opengesteld is), had na een periode van 12 jaar nood aan een upgrade. Dit 

had als doel om de hedendaagse inzichten van museumpresentaties en concepten te implementeren, maar ook om 

herhaalbezoek te stimuleren. Een dynamisch tentoonstellingsbeleid, waar op regelmatige wijze aanpassingen, 

wijzigingen of vernieuwingen worden doorgevoerd, zorgt immers voor een stimulatie naar de erfgoedgemeenschap 

om het museum na verloop van tijd opnieuw te bezoeken. 

Als eerste werden alle museumteksten op de panelen en glasplaten herwerkt. De panelen moesten minder tekst 

bevatten, meer toegankelijk worden geschreven en in een nieuwe, frisse lay-out worden gegoten. De teksten die op 

de glasplaatjes in de tentoonstellingskasten zijn opgehangen, worden dan weer gebruikt om meer verdieping te 

brengen bij de collectiestukken en de collectie te linken met het bredere referentiekader van het thema van die 

bepaalde zaal. Daarnaast pasten we de cinematografie aan van het museum, door alle filmbeelden te voorzien van 

een uniforme lay-out en dynamische animatiebeelden te verwerken die de troepenverschuivingen tijdens de 

verschillende oorlogsjaren op een grafische manier duidelijk overbrengen naar de bezoeker. 

Ten tweede heeft het MMP1917 sterk ingezet op een verdere ontsluiting van het museumverhaal. Voor 

groepsbezoekers beschikt het museum over opgeleide gidsen, met elk hun specialiteiten. De gidsen worden op 

regelmatige wijze geëvalueerd en bijgeschoold. Voor individuele bezoekers beschikt het MMP1917 over een handige 

bezoekersgids, dat door Openbaar Kunstbezit Vlaanderen werd uitgegeven in vier talen. Daarnaast werden er in 

2017 ook audiogidsen geïmplementeerd, waarbij de audiogids als het ware optreedt als een persoonlijke gids 

doorheen het museum. In de diverse themaruimtes van het museum heeft de bezoeker de mogelijkheid om via een 

podcaster een audiofragment te activeren.  

De opening van het Kenniscentrum in 2014 zorgde voor een goede ontsluiting van de documentaire collectie van het 

museum. Het is een plaats waar onderzoekers, studenten en nieuwsgierigen met hun vragen over het 
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oorlogsverleden en het erfgoed van de streek terecht kunnen. Ook het Kenniscentrum maakt werk van een publiek 

ontsluiting van de informatie naar de erfgoedgemeenschap toe (Cfr. Supra). Zo is bijvoorbeeld de ganse collectie 

ontsloten via het Provinciaal Bibliotheek Systeem (PBS)  en kunnen bezoekers vanop afstand de catalogus 

raadplegen.  

Het MMP1917 organiseert op regelmatige tijdstippen ook thematische tijdelijke tentoonstellingen. Dankzij de 

impulsfondsen via Toerisme Vlaanderen kon dit in de afgelopen beleidsperiode elk jaar worden gedaan. De tijdelijke 

tentoonstellingen bieden voor het MMP1917 de opportuniteit onderbelichte thema’s en de daar bijhorende 

collectiestukken te belichten. De tijdelijke tentoonstellingen vormen daarom een goede aanvulling op de 

permanente collectie en zorgen ook voor een stimulans op herhaalbezoek. Ook in de komende beleidsperiode zal 

het MMP1917 verder inzetten op tijdelijke tentoonstellingen, zij het niet elk jaar. 

Door het organiseren van of medewerking verlenen aan tentoonstellingen, wil het MMP1917 graag inzetten op het 

bereiken van meerwaardezoekers, nieuwe doelgroepen of het stimuleren van herhaalbezoeken.  

In 2014 organiseerde het MMP1917 de tijdelijke tentoonstelling The Old Contemptibles, 100 years after’.  Deze 

tentoonstelling focuste op de rol van het Britse beroepsleger in 1914. De tentoonstelling was opgezet om aan te 

tonen hoe de legers van de negentiende eeuw zich in de eerste maanden van de oorlog moesten zien aan te passen 

aan de nieuwe technieken van de twintigste eeuw. 

In 2015 werkte het MMP1917 rond het jaarthema communicatie tijdens de Eerste Wereldoorlog. De tentoonstelling 

kreeg dan ook de passende titel ‘Decoding the Front’ mee. De tentoonstelling vertelde het verhaal van communicatie 

tijdens de oorlogsjaren. De expo bracht een overzicht van de manier waarop gecommuniceerd werd tijdens de 

Eerste Wereldoorlog: via koeriers, duiven, honden, telefonie en telegrafie tot draadloze radioverbindingen, brieven, 

verkenningsvliegtuigen, enzovoort. Niet alleen de communicatie aan het front kwam aan bod, ook de briefwisseling 

tussen soldaten en burgers, oorlogspropaganda en berichtgeving worden er belicht.  

In november 2014 opende in Ottawa in het Canadian War Museum, de prestigieuze tentoonstelling ‘Fighting in 

Flanders’. De expo toonde hoe Canadese soldaten bij ons in uiterst barre omstandigheden slag leverden. Voor deze 

tentoonstelling werkte het Canadian War Museum samen met het Memorial Museum Passchendaele 1917. De grote 

tentoonstelling was te bezichtigen tot april 2015 en lokte meer dan 51.000 bezoekers. Na deze tentoonstelling werd 

er een 2D-versie gemaakt van deze tentoonstelling die gedurende de herdenkingsperiode meer dan vijftien locaties 

in Canada aandeed. Deze samenwerking zorgde er voor dat heel wat Canadezen kennis maakten met het verhaal van 

de Slag bij Passendale en indirect ook het MMP1917 leerden kennen.  

In 2016 lag de focus op de bunkerbouw tijdens de Eerste Wereldoorlog. De tentoonstelling ‘Bouwen aan het front’ 

focuste op het verhaal van het Duitse verdedigingsnetwerk dat werd aangelegd in 1916. Niet enkel de bunkerbouw 

an sich werd uitgelicht, ook het menselijke aspect van deze geschiedenis kwam aan bod.  

Van 10 april tot 7 augustus 2016 haalde het MMP1917 daarnaast een reizende tentoonstelling van het LWL Museum 

Westfalen en het LWL Industrial Museum Henrichshütte Hattingen naar de kerk van Zonnebeke. De tentoonstelling 

bracht tachtig Duitse oorlogsfoto’s in 3D. De foto’s in de tentoonstelling “Front 14/18” toonden de Eerste 

Wereldoorlog vanuit het perspectief van twee Duitse frontsoldaten. Het 3D-effect, gecreëerd door een speciale bril, 

bracht de bezoekers nog dichter bij de oorlog. 

In 2016 vatte ook de rondreizende tentoonstelling ‘The Belgians have not forgotten’ aan. De tentoonstelling kwam 

tot stand in juni 2016, waarbij we een pop-uptentoonstelling lieten ontwerpen. Met behulp van de Belgische 

ambassade in Canberra, reisde de tentoonstelling doorheen Australië en Nieuw-Zeeland. In november werd deze 

geopend in Launceston, Tasmanië. Daarna reisde de tentoonstelling door naar Warrnambool, waar de 

tentoonstelling werd geopend door de Australische minister voor Veteran Affairs (MP Dan Tehan). Verdere stops 

waren Dubbo en Hervey Bay. Na Australië was Nieuw-Zeeland aan de beurt. De locaties waren hier Hamilton, 

Auckland, Wellington, Dunedin en Christchurch. 
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In 2017 was de tijdelijke tentoonstelling een samenwerkingsproject met zeven gemeentes uit de Zuidelijke 

Westhoek, onder coördinatie van Westtoer. Het project ‘1917. Totale Oorlog in Vlaanderen’ focuste op de cruciale 

rol van het verwoeste landschap tijdens de Derde Slag bij Ieper in 1917 belicht. Hierin werd getoond hoe beide 

legers noodgedwongen hun tactieken, aanvalsmethodes en logistiek moesten aanpassen. Ook de enorme impact, 

zowel fysiek als psychologisch, van het kraterlandschap op de gewone soldaat kwam aan bod. 

Met het project ‘The Yanks are coming’, wil het Memorial Museum Passchendaele 1917, de gemeente Zonnebeke, 

de gemeente Heuvelland en de stad Waregem  in 2018 onderzoeken wat de rol was van de Amerikaanse intrede in 

de oorlog in 1918. Aan de hand van drie complementaire tentoonstellingen, belichten we op drie locaties een ander 

aspect van het laatste oorlogsjaar. 

 

1.5.2. Onthaal en dienstverlening 

1.5.2.1. Bezoekers 
Het MMP1917 maakte in de voorbije jaren een sterke groei door van het aantal bezoekers. Een groot deel van het 

succes is zonder twijfel te wijten aan de internationale belangstelling voor de honderdjarige herdenking van de 

Eerste Wereldoorlog. De opening van de uitbreiding van het museum zorgde voor een sterke pull-factor.  

Hieronder wordt de evolutie getoond van het aantal bezoekers doorheen de jaren. Hieruit blijkt duidelijk dat reeds 

voor de herdenkingsperiode er een groei ontstond in het aantal bezoekers per jaar. 

Een eerste piekmoment wordt bereikt in 2013. Het jaar 2014 overstijgt alle verwachtingen en vormt een nooit te 

evenaren resultaat. 2014, het eigenlijke startjaar van de herdenkingsperiode, was immers een absoluut topjaar met 

opvallend meer Belgen en opvallend meer dagtoeristen. In 2015 was het thema Wereldoorlog I minder 

alomtegenwoordig dan in 2014. Voor de beoordeling van de meerjarige trend is de vergelijking met 2013, het 

aanloopjaar naar de herdenkingsperiode, dan ook relevanter.  

 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Januari 0 45 339 531 759 148 0 0 0 0 7 83 0 0

Februari 0 1.882 2.719 3.123 3.133 3.172 3.300 2.664 5.491 3.231 8.543 7.825 7.542 5.806

Maart 0 2.586 2.764 4.574 5.464 5.362 5.812 5.334 10.863 6.331 14.316 16.412 11.705 13.891

April 1.761 4.819 5.802 6.189 7.108 7.345 6.363 6.365 9.998 6.809 18.419 16.529 12.245 16.060

Mei 3.536 3.720 5.249 6.241 7.594 8.632 7.030 7.432 10.674 7.973 22.507 18.338 13.959 17.018

Juni 3.057 3.529 5.196 4.713 5.823 6.343 5.227 5.645 8.284 6.871 18.051 13.723 11.698 13.948

Juli 3.556 4.414 4.178 7.382 6.283 6.867 5.937 7.681 6.532 12.519 21.617 13.737 13.363 15.608

Augustus 3.358 3.527 3.525 7.129 5.195 5.416 5.083 5.133 4.203 9.793 21.382 10.631 8.116 19.913

September 2.557 5.200 4.551 6.236 5.241 5.232 5.602 5.130 5.602 8.026 19.819 11.822 9.392 16.473

Oktober 3.951 4.667 5.537 7.017 8.040 7.469 7.128 8.057 7.040 11.928 25.966 16.657 14.696 22.429

November 4.046 4.434 5.287 5.279 7.625 7.638 6.739 7.616 7.127 12.010 19.587 11.156 11.556

December 0 0 0 0 0 0 17 0 672 1.998 5.478 1.533 2.140

TOTAAL 27.826 38.823 45.147 58.414 62.265 63.624 58.238 61.057 76.486 87.489 195.692 138.446 116.412 141.146

Aantal bezoekers MMP 1917
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Via de ticketverkoop en de groepsboekingen kan een analyse op de bezoekerscijfers worden uitgevoerd. Daarnaast 

kan het MMP1917 beroep doen op de analyse van de bezoekers die worden uitgevoerd door enquêteurs van het 

Kenniscentrum van Westtoer, het Autonoom Provinciaal bedrijf dat instaat voor het provinciaal toerisme. Aan de 

hand van op regelmatige uitgevoerde bevragingen, krijgen we zo goed zicht op een analyse van onze bezoekers en 

onze belangrijkste doelgroepen. 

Reeds in 2006 nam Westtoer het initiatief om het Wereldoorlog I toerisme (of herdenkings-toerisme) in de 

Westhoek in kaart te brengen met als doel een onderbouwing te bieden voor de begeleiding van de Westhoek bij 

het voorbereiden van de herdenkingsjaren 2014-2018.  Het onderzoek van 2006 resulteerde niet enkel in een beter 

begrip van de profielen van de WO I bezoekers in de Westhoek, maar tevens in een beter inzicht in wat zij 

verwachten bij hun bezoek aan het WO I erfgoed.  

In 2013 - het aanloopjaar naar de herdenkingsperiode - voerde Westtoer een nieuw grootschalig 

bezoekersonderzoek uit bij WO I bezoekers in de Westhoek. Met de herdenkingsjaren in zicht was het belangrijk om 
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de parameters te actualiseren en een meer gefundeerde basis te bieden voor het evalueren van de 

herdenkingsjaren. Het onderzoek werd opgezet als een nulmeting vóór de eigenlijke herdenkingsperiode.  

Deze onderzoeken gebeurden met de steun van Toerisme Vlaanderen in het kader van het project Visitor 

Management 100 jaar Groote Oorlog in de Westhoek.  

De laatste analyse van de bezoekers gebeurde in 2016. Ondanks het feit dat er jaarlijks kleine verschillen kunnen 

zitten in de bezoekersanalyse, geeft dit rapport een goed zicht op de analyse van de bezoekers. 

We halen hierbij de voornaamste bevindingen van de laatste rapporten aan. 
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1.5.2.2. Museumonthaal en shop 

Het onthaal van het museum wordt gedeeld met de Dienst Toerisme. Dit betekent dat de onthaalbalie van het 

MMP1917 en dienst Toerisme één en dezelfde is. De baliemedewerkers zijn dus de facto toeristische medewerkers, 

die een groot deel van hun dagbesteding wijten aan het verwelkomen van museumbezoekers en ook instaan voor de 

ticketverkoop van het museum. Trefwoorden voor het  museumonthaal zijn: uitnodigend, tijdloos, duurzaam, 

kwalitatieve dienstverlening, persoonlijk contact en een warm en sfeervol onthaal.  

De balie bestaat uit een verlaagd gedeelte om de minder mobiele bezoekers te ontvangen en te woord te staan. Aan 

de hand van enkele filmpjes aan het onthaal wordt de bezoeker reeds geïnspireerd. Het toeristisch bezoekerssalon 

fungeert als bezoekerscentrum, waar de nodige informatie uit Zonnebeke, de streek en de regio voorhanden is. De 

folderdisplays werden zoveel mogelijk opgedeeld aan de hand van thema’s, zodat de bezoeker op een efficiënte 

manier de gezochte informatie kan terugvinden. De koppeling van het museumonthaal met de dienst Toerisme is 

dan ook een enorme meerwaarde om de museumbezoekers na hun bezoek aan het MMP1917 verder te inspireren 

en hun uit te sturen naar het landschap.  

Het MMP1917 kan sinds 2015 rekenen op de steun van vrijwillige publieksbegeleiders in het museum, die 

verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van individuele bezoekers en groepen zonder als formele gids of 

erfgoedbewaker op te treden. Met het oog op het verzekeren van een vlotte bezoekersstroom, begeleiden ze de 

bezoekers in het MMP1917 en staan ze in voor de orde en netheid en kleine herstellingswerken. Ze zijn 

verantwoordelijk voor het opvolgen van de openings- en sluitingsprocedure en geven technische ondersteuning aan 

het publiek bij het gebruik van technische installaties. Tenslotte begeleiden de publieksbegeleiders mensen met een 

beperking door het museum door een aangepast parcours en fungeren als aanspreekpunt in het museum voor 

bezoekers. De meerwaarde van deze publieksbegeleiders heeft zich reeds van in het begin bewezen en wordt door 

onze bezoekers sterk gewaardeerd.  

De shop van het MMP1917 is de afgelopen jaren gegroeid. In de shop worden allerhande publicaties, souvenirs en 

toeristische producten te koop aangeboden. Belangrijk hierbij is op te merken dat de artikelen in de shop 

geselecteerd worden in functie van het ethisch en meerstemmig herdenkingstoerisme. Al te commerciële artikelen 

kunnen omwille van de thematiek van het museum uiteraard niet aangeboden worden. De shop zorgt voor een extra 

financiële inbreng van middelen in het MMMP1917. 

Sinds 2016 beschikt het MMP1917 over aangepaste software om de boekingen en de kassaverrichtingen te 

registreren. Deze software heeft ook de mogelijkheid om via een webshop artikelen online aan te bieden. Daarnaast 

geeft deze software ook mogelijkheden om het groot aantal aanvragen tot groepsbezoek op een vlotte manier te 

verwerken.  
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1.5.3. Communicatie en promotie 

Een algemeen communicatieplan voor het MMP1917 werd in het verleden niet opgemaakt. Er was immers jaarlijks 

een aparte communicatieplanning in functie van het themajaar en van de evenementen en herdenkingen die in de 

periode 2014-2018 zijn uitgerold.  Voor de nieuwe beleidsperiode 2019-2023 is het een absolute prioriteit een 

volwaardig en organisatie-breed communicatieplan op te stellen. 

Het MMP1917 beschikt over verscheidene communicatiemiddelen, die op maat van verschillende doelgroepen 

worden ingezet. De communicatiemiddelen zijn allen ontwikkeld volgens onze huisstijl. Deze is herkenbaar en 

toepasbaar op de verschillende mediadragers van het museum en zorgt voor een consistente presentatie naar de 

buitenwereld. Er werd gestreefd naar een moderner en tijdloos imago. Deze huisstijl bestaat onder meer uit een 

logo en een kleurcode, die toegepast worden op alle communicatiedragers van het museum. Dit alles draagt bij tot 

de ontwikkeling van een corporate identity. 

- Folders en drukwerk: Het MMP1917 beschikt over jaarlijks terugkerend drukwerk en periodiek drukwerk. Dit 

wordt telkens uitgevoerd in de nieuwe huisstijl van het MMP1917. Een driemaandelijkse distributieronde 

voorziet musea, toeristische diensten en logiesverstrekkers in de zuidelijke Westhoek van de nodige 

promotionele tools. Voor het periodiek drukwerk is er een distributie over gans West-Vlaanderen. Binnen 

deze rondgang wordt het vast drukwerk ook meegenomen. Het jaarlijks terugkerend drukwerk bestaat uit 

flyers van het MMP1917, het Kenniscentrum en een educatieve folder.  

- Promofilmpjes: Er bestaat een reclamespot over het museum. Dit kan worden ingezet op televisiekanalen 

(zoals in 2015 op de VRT werd uitgezonden), maar vooral via diverse sociale media wordt dit specifiek 

verspreid. Voor de bekendmaking van bepaalde grootschalige evenementen of activiteiten werden ook 

spotjes gemaakt. Daarnaast zijn er spotjes op maat van de verschillende doelgroepen (bv. Australië). Deze 

spots kunnen allemaal worden teruggevonden op het YouTube-kanaal van het MMP1917. 

- Advertenties: Gezien het beperkte budget wordt er zo doelgericht mogelijk geadverteerd en dit zowel in 

nationale als internationale media in binnen-en buitenlandse magazines en kranten. Ook online advertising 

wordt steeds belangrijker in het communicatieplan van het MMP1917. 

- Website: Naast praktische informatie voor de bezoeker over het museum, speelt de website in op 

dynamisch nieuws, legt de link met social media en kunnen de bezoekers er ook terecht voor historische 

informatie en achtergrond. Ook zijn de online databases en zoekmachines van de collectie, Kenniscentrum 

en Passchendaele Archives raadpleegbaar en doorzoekbaar via de website. 

- Berichtgeving in diverse media: Het MMP1917 onderhoudt goede contacten met de regionale, nationale en 

internationale pers. Hierdoor wordt er heel wat free publicity gegenereerd. Een redactioneel artikel kent 

immers veelal een groter bereik dan een betalende advertentie. Aan de hand van diverse evenementen en 

projecten probeert het MMP1917 ook de nodige persaandacht te verkrijgen. Deze mediabelangstelling 

vertaalt zich onder meer in geschreven redactionele artikels in zowel nationale als internationale pers, 

televisie- en radioreportages. 

- Beurzen en workshops: Ter promotie van het MMP1917 wordt er geparticipeerd in verscheidene nationale 

en internationale beurzen en workshops. Ieder jaar neemt het museum onder meer deel aan de World 

Travel Market, Flanders Brussels Travel Forum en beurzen van socio-culturele verenigingen. 

- Direct mailing: Het museum staat in voor directe mailing naar ongeveer 3.000 binnenlandse en buitenlandse 

geïnteresseerden. 

- Sociale media: Het MMP1917 is vooral actief op Facebook met een eigen facebookpagina (meer dan 10.000 

likes). Op deze pagina wordt de nodige promotie gevoerd en worden algemene vragen beantwoord. Via 

deze weg wordt er aan community-building gewerkt. Bij gelegenheid worden bepaalde posts ook gepusht 

naar specifieke doelgroepen om het bereik van deze posts te vergroten. Daarnaast is het MMP1917 ook 

actief op Tripadvisor, Pinterest, Instagram, Google+,…  
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1.5.4. Educatie 

De educatieve werking van het museum ent zich verder op wat in de missie beschreven staat. Het MMP1917 en bij 

uitbreiding de educatieve werking van het museum focust zich daarom specifiek op ervaringsgerichtheid, om op die 

manier de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog dichter tot bij het publiek te brengen. Het doel van deze 

werking is jongeren bewust maken van de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog op mens en omgeving.   

De educatieve werking van het museum is opgebouwd rond de volgende pijlers: 

- Verwerken: een eigen visie vormen over wat oorlog is en wat de gevolgen daarvan zijn 

- Ervaren: eigen ervaringen creëren een meer toegankelijke bewustmaking 

- Reproduceren: de ontvangen informatie op een eigen manier verwerken en vertalen 

- Analyseren: de onderlinge verbanden tussen de verschillende facetten van de oorlog blootleggen 

Het uiteindelijke educatieve aanbod verschilt per doelgroep en per leeftijd, maar heeft telkens een ervaringsgerichte 

aanpak. Voor leerlingen lager onderwijs, lager secundair onderwijs en beroepsonderwijs focussen we op een 

zogenaamde hands on aanpak, met het project ‘Met Olly door het museum’ en de museumkoffer. Aan de hand van 

een educatieve brochure worden doorheen het museum allerhande voorwerpen aangeduid door het figuurtje ‘Olly’. 

Daarnaast zijn er ook heel wat doe-opdrachten voorzien doorheen het parcours, waardoor de kinderen en hun 

(groot)ouders de verschillende aspecten uit WO1 ontdekken. De opdrachten zijn erg divers en laten zoveel mogelijk 

zintuigen gebruiken. De ervaringsgerichte aanpak voor kinderen doorheen het museum wordt intensief gebruikt.  

Met de museumkoffer bieden we een alternatief aan schoolgroepen die moeilijk de verplaatsing kunnen maken naar 

het museum zelf. De koffer kan immers ontleend worden door scholen om in de klas te gebruiken. Uiteraard kan 

deze koffer ook gebruikt worden als klasvoorbereiding op een museumbezoek. De koffer is gevuld  met allerhande 

voorwerpen gelinkt aan WO1. Aan de hand van de voorwerpen en doe-opdrachten kan men verschillende aspecten 

uit de oorlog aan bod brengen. De koffer is al een tiental jaar in gebruik, maar tijdens de afgelopen jaren merkten we 

dat het aantal ontleningen van de koffer sterk afnam. Op vandaag is er ook nood aan een herwerking van de 

museumkoffer en de begeleidende teksten voor de leerlingen en leerkrachten.   

In 2017 lanceerde het MMP1917 een nieuw project, waarmee het MMP1917 opnieuw tegemoet wil komen aan de 

klasgroepen die moeilijker de verplaatsing naar het museum zelf kunnen maken (verplaatsingstijd, 

maximumfactuur,…). Het project kreeg de naam ‘Soldaat in de klas’ en bestaat erin dat een speciaal opgeleide gids 

of medewerker in uniform een bezoek brengt aan een school. Bepakt en gezakt met meer dan honderd voorwerpen 

(reproducties) vertelt de gids over het dagelijks leven van een soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog.  Door de link 

te leggen met de objecten die de soldaat bij zich draagt, wordt ook een link gelegd naar de collectie items die in het 

museum zelf worden tentoongesteld. De gidsen kunnen hun aanpak en verhaal gemakkelijk afstemmen op de 

verschillende doelgroepen, zodoende dat dit project geschikt is voor zowel leerlingen lager onderwijs als de lagere 

cycli secundair onderwijs of beroepsonderwijs. 

Voor leerlingen vanaf 14 jaar, maar ook voor volwassengroepen als teambuildings en socio-culturele verenigingen 

hebben we sedert enkele jaren het inleefproject ‘Platoon Experience’. De deelnemers kruipen een dag in de huid van 

een Australisch peloton uit 1917 en stappen in hun voetsporen naar CWGC Tyne Cot Cemetery. Aan de hand van 

historisch onderbouwde verhalen en opdrachten nemen ervaren begeleiders jongeren vanaf 14 jaar mee op 

sleeptouw. Na een gegidst bezoek aan het Memorial Museum Passchendaele 1917 en een inleiding op de 

gebeurtenissen en omstandigheden waarin men aan het front probeerde te overleven, gaan de deelnemers op pad. 

De deelnemers krijgen voorafgaand een echt soldatenmaal met een recept uit die tijd en worden vervolgens in een 

uniform gestopt, waarbij ze daadwerkelijk beleven hoe dergelijk uniform aanvoelde en welke problemen dit met zich 

meebracht. De deelnemers wordt ook een identiteit aangegeven van een militair die in 1917 hetzelfde traject 

aflegde doorheen het landschap. Als apotheose bezoekt de groep enkele graven van gesneuvelden op de 

begraafplaats.   
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Het MMP1917 wil echter zijn educatieve werking niet enkel toespitsen op jongeren. Als regionaal museum was het 

voor het museum ook belangrijk om in de voorbije beleidsperiode de regionale en lokale bevolking te betrekken bij 

het museum en het verhaal dat we willen vertellen. De bewustmaking voor het verhaal van WO1 willen we dus ook 

verkrijgen bij de bevolking, die dagdagelijks worden geconfronteerd met relicten en littekens van de Eerste 

Wereldoorlog in het landschap. We willen de vervreemding van de regionale bevolking met de thematiek van WO1 

tegengaan en daartoe hebben we in de afgelopen beleidsperiode enkele initiatieven genomen. In 2017 zijn we 

gestart met het aantrekken en informeren van zogenaamde museumambassadeurs. Het zijn personen, die vaak 

goed gekend zijn in de gemeente en daarbuiten en die de brug kunnen vormen tussen het museum en de bevolking. 

Zij dienen als aanspreekpunt voor de inwoners die vragen hebben over het  museum, de evenementen en 

herdenkingen. Hoewel het museumpersoneel en de vrijwilligers ook een zeer open houding aannemen, merken we 

dat er soms toch nog een drempel bestaat om effectief ook naar het museum toe te stappen met een vraag. We 

hopen dat deze ambassadeurs een gemakkelijker, toegankelijker en informeler karakter kunnen hebben, waardoor 

mensen via deze weg met hun vragen of opmerkingen terecht kunnen.  De ambassadeurs worden door de 

museumstaf regelmatig op de hoogte gehouden, zodat de informatie steeds correct en up to date is.   

Een ander initiatief was dat het MMP1917 op verschillende momenten in de dorpskernen informatiekubussen 

plaatste. Een eerste keer was dit met informatie omtrent de inzet van Canada in Vlaanderen, in 2017 ontwikkelde 

het MMP1917  zogenaamde curieuzeneuze kubussen, drie mysterieuze kubussen die de nieuwsgierigheid van de 

lokale bevolking moesten wekken.  De kubussen werden ingevuld met archeologische relicten, objecten, weetjes en 

een verwijzing naar de activiteiten die we met het MMP1917 in 2017 organiseerden. Aan de hand van toegewezen 

katernen in het gemeentelijk infoboekje, of door af en toe in te zetten op een speciale editie met een focus op het 

museum en haar werking, willen we de band met de lokale bevolking sterker aanhalen.  

Het MMP1917 staat natuurlijk niet alleen in het educatieve aanbod in Vlaanderen ten opzichte van WO1. Daartoe is 

het belangrijk dat het MMP1917 ook samenwerkt met andere partners en deel uitmaakt van diverse overlegorganen 

om afstemming te vinden. Zo maakt het MMP1917 actief deel uit van de ronde tafel herinneringseducatie,  

aangestuurd door de Provincie West-Vlaanderen. Via deze werkgroep en in samenwerking met andere partners zijn 

er bijvoorbeeld al diverse keren lerarendagen georganiseerd om het educatieve aanbod rond herinneringseducatie 

kenbaar te maken. Ook vanuit de Provincie is er een werkgroep publieksmedewerkers van de musea waar 

ervaringen en ideeën worden uitgewisseld. Ook hier neemt het MMP1917 actief deel. 
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1.5.5. Evenementen MMP1917 

 

1.5.5.1. Herdenking 2014-2018 

De afgelopen beleidsperiode viel voor het MMP1917 samen met de herdenkingen rond 100 jaar Eerste 

Wereldoorlog. Gezien de thematiek en de ervaring met het organiseren van herdenkingsplechtigheden en 

publieksactiviteiten in dit thema, werd het MMP1917 vanuit de Gemeente Zonnebeke aangesteld om deze te 

organiseren in nauwe samenwerking met de Gemeente en de Dienst Toerisme. Voor de herdenkingen 2014-2018, 

werden verschillende projectdossiers ingediend, bij de Provincie West-Vlaanderen, bij Toerisme Vlaanderen, bij de 

Belgische Federale Overheid, bij het  Departement Internationaal Vlaanderen en bij verschillende buitenlandse 

overheden.   

Het MMP1917 en de Gemeente Zonnebeke hebben in de afgelopen beleidsperiode gewerkt rond verschillende 

thema’s, waaraan ook verschillende publieksevenementen en culturele activiteiten werden gekoppeld. Vanuit het 

museum vinden we het immers belangrijk om naast de herdenkingsplechtigheden, die vaak een louter protocollaire 

(maar desondanks ook zeker een toegevoegde waarde hebben voor onze bezoekers) inslag hebben, ook voldoende 

de participatieve en informerende inbreng aan bod te laten komen. Tijdens de herdenkingsperiode werkten we elk 

jaar rond een tijdelijke tentoonstelling, die het jaarthema kaderde. Bij de opening van deze  tijdelijke 

tentoonstellingen koppelde we ook telkens een museumweekend, waarbij we activiteiten en evenementen 

organiseerden die in het teken stonden van het jaarthema. De sterke publiekstrekker van dit museumweekend is 

sinds jaar en dag het aspect van ‘Living History’. Tijdens deze museumweekends hebben we elk jaar meer dan 200 

re-enactors die de geschiedenis aan het publiek tonen aan de hand van hun levenswijze, hun uniformen en hun 

objecten die ze bij zich dragen. Nog een terugkerend aspect tijdens deze museumweekends is het organiseren van 

Battlefieldtours, waarbij gespecialiseerde gidsen te voet, met de fiets of met de bus het landschap verkennen en de 

erfgoedsites in dat landschap gaan ontdekken.  

In 2014 werkten we rond het thema van de ‘Old Contemptibles’, de bijnaam die het oude Britse beroepsleger kreeg  

tijdens de begindagen van de oorlog. De tentoonstelling kaderde het begrip en van hieruit gaven we de bezoeker 

informatie over de begindagen van de oorlog, toen bijna iedereen er nog van overtuigd was dat de oorlog voor 

Kerstmis beëindigd zou zijn. Tijdens het hieraan gekoppelde museumweekend, werden er verschillende 

demonstraties gegeven, waarbij de demo rond de cavalerie (de aanvallen te paard die tot eind 1914 ingebakken was 

in de oorlogsvoering) de grootste publiektrekker was. Naast de tentoonstelling en het publieksweekend, 

organiseerde het MMP1917 en de Gemeente ook verschillende plechtigheden in het kader van de Eerste slag bij 

Ieper (1914). Zo werd er onder meer een dubbelplechtigheid georganiseerd in Geluveld en Zandvoorde, die de 

slachtoffers van deze slag herdachten, in december organiseerden wij een plechtigheid die de aanwezigheid van 

Franse troepen in Zonnebeke herdachten en werd er een reeks concerten georganiseerd in Geluveld, genaamd 

Home @ X-Mas. Deze concerten werden opgedragen door verschillende harmonieën die in het kader van dit project 

samen een nieuw stuk muziek componeerden. De muziekstukken werden afgewisseld met voorgedragen brieven 

van  inwoners die moesten wegvluchten voor het oorlogsgeweld. 

In 2015 werden er verschillende plechtigheden georganiseerd in het kader van de herdenking van de Tweede slag bij 

Ieper, die ook bekend staat als de eerste gasaanval in 1915. Een belangrijke plechtigheid hierbij was bijvoorbeeld de 

samenwerking met het Canadese Regiment, The Princess Patricias Light Infantry. Voor die dag werden er heel wat 

Canadese militairen naar hier gestuurd om de slag bij de Frezenberg te herdenken. De dag startte met een ontbijt, 

waarbij er ook lezingen werden georganiseerd die opnieuw de slag in tijd en ruimte schetste voor de vele 

aanwezigen. De tijdelijke tentoonstelling en het museumweekend werkte rond de thematiek van communicatie aan 

het front. Niet alleen de communicatiemiddelen die aan het front zelf werden gebruikt, kwamen onder de aandacht, 

het MMP1917 focuste ook op items als propaganda en censuur.  Opnieuw vormde het museumweekend het decor 

voor allerhande demonstraties rond de verschillende communicatiemiddelen. In het najaar van 2015 organiseerde 

het MMP1917, in samenwerking met de Nieuw-Zeelandse ambassade in België en de Vlaamse Rugbybond, een 

project waarbij rugby, oorlog en Nieuw-Zeeland centraal stonden. Het idee ontsprong uit de persoon van David 
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Gallagher, kapitein van het bekende Nieuw-Zeelandse rugbyteam, The All Blacks, - die stierf tijdens de Slag bij 

Passendale. Naast de organisatie van een rugbytoernooi, waarbij het Belgische nationale team het opnam tegen het 

team van het Nieuw-Zeelandse  leger, organiseerden we ook een speciaal dagprogramma voor zo’n 200 leerlingen 

die op die dag kennis maakten met de cultuur van Nieuw-Zeeland, met de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog 

en die een initiatie rugby kregen van de topsporters.  

In 2016 kozen we ervoor om het Duitse verhaal te belichten. Dit deden we door enerzijds te focussen in een 

tentoonstelling die de Duitse constructiebouw (bunkers, spoorwegen, schuilplaatsen) behandelde, anderzijds door 

een fototentoonstelling, die unieke foto’s van Duitse soldaten in 3D-perspcetief bracht. Die laatste tentoonstelling 

was een rondreizende tentoonstelling van het  LWL-Medienzentrum für Westfalen. Tijdens het museumweekend 

konden de bezoekers genieten van allerhande activiteiten die verband hielden met constructiebouw en 

genietroepen. Uniek hierbij was een project rond experimentele archeologie waarbij er een Duitse bunker werd 

nagebouwd in minder dan 48 uur tijd met technieken en materialen van destijds.  

2017 werd het belangrijkste herdenkingsjaar voor het MMP1917. In 2017 werden er door verschillende overheden 

(Groot-Brittannië, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada) officiële herdenkingsplechtigheden georganiseerd, dat 

zorgde voor een sterke groei in naamsbekendheid voor de thematiek van Passchendaele, het museum en de nog 

aanwezige erfgoedsites die gerelateerd zijn aan die specifieke landen. Gezien de diverse overheden sterk belang 

hechtten aan het herdenken van hun slachtoffers, werden vaak kosten noch moeite gespaard om deze 

herdenkingsplechtigheden te organiseren. De focus op vier verschillende momenten in het jaar, met elk een zeer 

specifieke, maar hiermee gepaard gaande ook een sterk internationale, doelgroep, was voor het MMP1917 dan ook 

belangrijk in het bestendigen van onze internationale aanpak. Door deze plechtigheden, maar zeker ook door de 

internationale media-aandacht rond 100 jaar Slag bij Passendale, heeft het MMP1917 zeer veel nieuwe bezoekers 

kunnen aantrekken. Naast deze officiële herdenkingsplechtigheden, die vaak protocollair van inslag zijn, vinden we 

het als museum ook belangrijk om de ruime erfgoedgemeenschap bij onze thematiek te betrekken. Als belangrijk 

tegengewicht organiseerden we op 14 oktober het participatieve reflectiemoment ‘Silent City meets Living city’, 

waarbij we 7.000 deelnemers lieten participeren uit binnen- en buitenland. Het event was een moment van stilte en 

reflectie om de vele slachtoffers van deze slag te herdenken. Tijdens een serene klank- en lichtvoorstelling met 

muziek, evocatie en persoonlijke verhalen op CWGC Tyne Cot Cemetery in Passendale, belichtten de deelnemers de 

grafstenen en de namen op het Tyne Cot Memorial om een passend eerbetoon te brengen. Veel van de deelnemers 

hadden bovendien een persoonlijke band met één van de soldaten die op de begraafplaats zijn begraven. Door de 

connectie te maken met nabestaanden van die soldaten, wordt er een persoonlijk verhaal gevormd en leggen we 

ook een blijvende link met deze community. Ook het participatieve element is een versterkende binding met de 

erfgoedgemeenschap. Op deze zaken willen me met het MMP1917 dan ook verder inzetten bij het organiseren van 

komende herdenkingsmomenten in de post-herdenkingsperiode. 

 

1.5.5.2. Jaarlijks terugkerende herdenkingsplechtigheden 

Sinds de oprichting van het MMP1917 heeft het museum sterk ingezet op de organisatie van jaarlijks terugkerende 

herdenkingsplechtigheden, die niet toevallig samenvallen met de twee piekmomenten in bezoekersaantallen in het 

jaar. Op 25 april wordt jaarlijks de inzet van Australische en Nieuw-Zeelandse militairen herdacht tijdens de Eerste 

Wereldoorlog op Anzac-Day. In Zonnebeke start de herdenking van Anzac-Day ’s morgens vroeg om zes uur met 

de traditionele Dawn Service op Buttes New British Cemetery in Polygon Wood (het Polygoonbos). Heel wat 

Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten kregen hier immers hun laatste rustplaats in 1917. Na de plechtigheid is 

er een ontbijt in OC ’t Zonnerad. De plechtigheid wordt telkens georganiseerd in samenwerking met de Nieuw-

Zeelandse en Australische ambassade in België. De plechtigheid groeide ondertussen uit tot een echte 

publiekstrekker, waarbij zowel telkens heel wat Australische als Nieuw-Zeelandse bezoekers aanwezig zijn. Ook bij 

de regionale bevolking is de traditionele plechtigheid en de verbroedering nadien  op het ontbijt sterk ingebakken en 

kan jaarlijks op heel wat interesse rekenen. Meestal wordt in het weekend rond Anzac-Day ook in het museum extra 
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activiteiten (tweejaarlijks museumweekend) georganiseerd, om de museumwerking rond dit event sterker in de verf 

te zetten.  

Een andere jaarlijks terugkerende activiteit is de herdenking van het einde van de Slag bij Passendale op 10 

november. Gezien het einde van de Slag bij Passendale vooral een Canadese toets had, werkten we deze herdenking 

uit met een sterke Canadese insteek. Hiervoor wordt jaarlijks samengewerkt met de Canadese ambassade in België. 

De plechtigheid vangt telkens aan met een serene avondplechtigheid aan het Crest Farm Memorial. Er worden 

telkens persoonlijke getuigenissen voorgelezen van soldaten die tijdens die slag het leven lieten. Nadien trekken alle 

deelnemers met een fakkel doorheen de na de oorlog aangelegde Canadalaan, die de laatste 600 meter van het 

offensief symboliseert. Daarna is er een winterreceptie op de markt van Passendale, die gratis wordt aangeboden 

aan alle deelnemers en als afsluiter voorziet het MMP1917 ook telkens een culturele voorstelling (film of concert) in 

de symbolische kerk van Passendale. Ook deze plechtigheid groeide doorheen de jaren uit als een sterke 

publiekstrekker rond de jaarlijkse herdenkingsperiode.  

 

1.5.5.3. Publieksactiviteiten 

Naast de sterke traditie met het organiseren van herdenkingsplechtigheden en publieksactiviteiten, heeft het 

MMP1917 in de voorbije jaren ook sterk ingezet op het aantrekken van andere doelgroepen door het organiseren 

van andere activiteiten en evenementen. Het museumweekend, die hierboven reeds is aangehaald is een voorbeeld 

van een laagdrempelige, op de regionale bevolking gerichte, publieksactiviteit. 

Sinds 2015 organiseert het MMP1917 ook jaarlijkse nocturnes, die vooral gericht zijn op gezinnen met jonge 

kinderen. De ‘Nights at the museum’ bleken van aan het begin een populaire activiteit die steeds op een brede 

belangstelling kunnen rekenen, over gans Vlaanderen.  De nocturne houdt in dat alle lichten in het museum gedoofd 

worden. Alle deelnemers krijgen een klein zaklampje en worden begeleid door een gids die met een grote zaklamp 

een tiental objecten aanwijst en aan de hand hiervan het verhaal van het museum vertelt. Hierdoor wordt de focus 

enkel gelegd op een paar topstukken uit de collectie. Anderzijds komen de deelnemers langsheen het parcours 

enkele personages tegen, als het ware museumpoppen die ’s nachts tot leven komen en een getuigenis brengen van 

het museum of van de Eerste Wereldoorlog. Afsluitend is er een gezellig samenzijn. 

Anderzijds heeft het MMP1917 afgelopen beleidsperiode  meer gaan inzetten op speciale dagen (Krokuskriebels, 

Erfgoeddag, Open Monumentendag, Dag van het park, Nacht van de geschiedenis, Dag van de Wetenschap, …). Door 

het aanbieden van activiteiten, lezingen, workshops, speciale bezoeken of het open stellen van de accommodaties 

tijdens die speciale themadagen, hoopt het MMP1917 mee te surfen op de gemaakte promotie en hoopt het nieuwe 

doelgroepen aan te trekken die op deze manier kennis kunnen maken met de brede werking van het MMP1917. 
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1.6. Functie participeren 
 

Het aspect van participatie zit doorweven in de museumwerking  via in de hoger beschreven basisfuncties. Evenwel 

beseft het MMP1917 dat een verder beleid hieromtrent nog kan uitgewerkt worden. Dit zal dan ook via de verder 

uitgeschreven acties worden uitgerold. 

Het MMP1917 heeft reeds de kaart van participatie getrokken in de voorbije beleidsperiode. Door de organisatie van 

publieksevenementen en activiteiten, wilden we interactie aangaan met het publiek. Eén van de belangrijkste 

verwezenlijkingen was het participatieve event Silent City Meets Living City. Naar aanleiding van ‘100 jaar Slag bij 

Passendale’ organiseerde het MMP1917 en de gemeente Zonnebeke op zaterdag 14 oktober 2017 een moment van 

stilte en reflectie om de vele slachtoffers van deze slag te herdenken. Tijdens een serene klank- en lichtvoorstelling 

met muziek, evocatie en persoonlijke verhalen op CWGC Tyne Cot Cemetery in Passendale, dienden de meer dan 

7.000 deelnemers de grafstenen  te belichten met een kaarsje om een passend eerbetoon te brengen.  

Een ander participatief project dat we opzetten, was het project Tag for Remembrance, waarbij we onze 

internationale erfgoedgemeenschap uitdaagden om een persoonlijke vredesboodschap na te laten in het MMP1917 

of online via onze website. Een selectie van deze boodschappen wordt in 2018 op ‘tags’ gegraveerd. Deze ‘tags’ 

worden verwerkt in een permanent kunstwerk dat een plaats zal krijgen in het Passchendaele Memorial Park. 

Een voorbeeld van participatie via de educatieve werking ligt in het project Platoon Experience. Het zijn immers de 

leerlingen die actief in de rol kruipen van een Australische soldaat en hun medeleerlingen het verhaal van hun 

personage laten kennen.  

Sinds enkele jaren proberen we ook privéverzamelaars of families een plaats te geven in een speciaal daartoe 

voorziene museumkast om hun collectie of hun familiegeschiedenis tentoon te stellen. Op die manier willen we de 

erfgoedgemeenschap een forum geven om hun verhaal of hun collectie te tonen aan het brede publiek.  

In de komende beleidsperiode willen we ook graag nog meer in interactie treden met ons publiek en willen we de 

uitdaging aangaan om via het publiek een bepaalde thematentoonstelling te organiseren. Het zal hierbij zaak zijn om 

actief te werven bij de erfgoedgemeenschap en hen aan te zetten met ons na te denken over bepaalde thema’s en 

collectiestukken die we willen tonen.  
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2. Middelen 

 

2.1. Infrastructuur 
 

2.1.1. Museumparcours 

Het ruim 600 meter lange museumparcours van het MMP1917 is gelegen in het kasteeldomein van Zonnebeke. Dit 

vast parcours wordt onderverdeeld in vijf delen die elk een hoofdthema behandelen. Het parcours loopt doorheen 

de eerste verdieping en kelder van het kasteel van Zonnebeke, een ondergrondse uitbreiding en een museumtuin in 

open lucht. Alle delen zijn beveiligd met een inbraak- en brandalarm. 

2.1.1.1. Deel I 

Het museumbezoek start aan de balie, gelegen op de gelijkvloerse verdieping. Het eerste deel is volledig gelegen op 

de eerste verdieping van het kasteel. Deze verdieping is bereikbaar voor mindermobiele personen via een 

panoramische lift aan de zijkant van het gebouw. Het eerste deel behandelt vandaag verschillende thema’s van de 

Slagen bij Ieper in een chronologisch-thematische volgorde.  

2.1.1.2. Deel II 

In het kelderverdiep van het kasteelgebouw is een waarheidsgetrouwe deep dugout nagebouwd met diverse 

diorama’s.  

2.1.1.3. Deel III 

Het derde deel is gewijd aan de Derde Slag bij Ieper en ligt volledig in de ondergrondse nieuwbouw.  In het publieke 

gedeelte wordt de slag chronologisch uitgelegd via een artilleriezaal, een maquettezaal met film en tien onderdelen 

bestaand uit vitrinekasten. Zes daarvan zijn specifiek ingericht als landententoonstelling. 

2.1.1.4. Deel IV 

Deel vier ligt in een omheind buitengedeelte wat de ‘museumtuin’ wordt genoemd. Via een trap sluit het parcours 

aan op een historisch correct nagebouwd netwerk van Duitse en Britse loopgraven. In deze loopgraven bevinden zich 

vijf militaire constructies. De loopgraven zijn voor mindermobiele personen van bovenaf zichtbaar via een 

panoramaplatform.  

2.1.1.5. Deel V 

Het vijfde en laatste deel begint in feite al in de museumtuin. Daar staat een authentieke, gerestaureerde 

Amerikaanse noodwoning, overgebracht uit Wevelgem. Er zijn twee naoorlogse diorama’s en twee tentoonstellingen 

in ondergebracht, waarvan één een Amerikaanse landententoonstelling. Na de noodwoning daalt men weer af in de 

ondergrondse nieuwbouw. De daar ingerichte ‘herinneringsgalerij’ behandelt thema’s rond herdenking en 

naoorlogse activiteiten. Naar het einde toe betreedt men weer de kelders van het kasteel waar het kunstwerk Falls 

the Shadow van de Nieuw-Zeelandse kunstenares Helen Pollock staat opgesteld. Via de keldertrap en de voormalige 

keuken van het kasteel begeeft de bezoeker zich naar de museumshop en uitgang. 

 

2.1.2. Kasteel en park 

Het kasteel van Zonnebeke wordt niet volledig ingenomen door het museumparcours. Diverse ruimtes worden 

gebruikt in functie van de dagelijkse werking. Het kasteel werd gebouwd omstreeks 1924 en heeft een beschermd 

statuut. Het gebouw bestaat in totaal uit vijf verdiepingen waarvan de vier onderste verbonden zijn door een lift. 

2.1.2.1. Kelderverdieping 

Het gehele kasteelgebouw is onderkelderd. Het bevat naast de deep dugout nog vier niet voor het publiek 

toegankelijke ruimtes. Deze worden gebruikt als opslagplaats en als technische ruimtes. 
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2.1.2.2. Gelijkvloerse verdieping 

Een statige trap aan de voorzijde van het kasteel geeft uit op een ruim overdekt terras en de hoofdingang van het 

gebouw. Twee deuren aan de achterzijde geven uit op een overdekte wandelgang met zijtrappen, welke worden 

gebruikt als dienstingang. Aan de hoofdingang bevindt zich de balie van het museum en de toeristische dienst. Aan 

de ene zijde bevinden zich daar een vestiaire en de toegang tot het museum met daarnaast een museumshop met 

een achterliggende ruimte die toegang geeft tot de lift en achtergelegen ruimtes. Aan de andere zijde is een kleine 

tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van het park. Die geeft toegang tot de toeristische dienst, een fraai 

ingericht salon waar de bezoeker meer informatie kan vinden voor een bezoek aan de streek. Verder bevinden zich 

achteraan het gebouw nog een centrale gang waar sanitair, een bureau voor twee personeelsleden, berging, 

vergaderzaal, een verbindingsgang naar achteren, de balie, een achterkeuken en het einde van het museumparcours 

op aansluiten. 

2.1.2.3. Eerste bovenverdieping 

Deze bovenverdieping is bereikbaar via de oorspronkelijke hoofdtrap aan de hoofdingang en een achteraan 

ingebouwde brandtrap. Achter de schermen bevinden zich hier, aansluitend op een zijgang, een atelier voor 

restauratie, opbergplaatsen en een opslagruimte voor drukwerk.  

2.1.2.4. Tweede bovenverdieping 

Het tweede verdiep bestaat uit een centrale lange gang met in totaal tien kamers. Vijf zijn ingericht als bureaus voor 

het personeel. Daarnaast is een kamer ingericht als toilet, een kamer die in gebruik is als refter met keuken, een 

vergaderruimte, een opslagplaats voor allerhande materiaal en een ruimte tussen twee bureaus op het einde van de 

gang waar een printer staat en bureaumateriaal wordt opgeslagen. 

2.1.2.5. Zolderverdieping 

De zolderverdieping is ingericht als depotruimte. Deze kwalitatief hoogstaand ingerichte ruimte met metalen rekken, 

ladekasten, kaderrekken etc. is de enige in het kasteel die niet bereikbaar is via lift ‘A’. Ze is alleen bereikbaar via een 

trap vanaf de tweede bovenverdieping. De beschikbare ruimte is opgedeeld in een groot en een klein depotgedeelte. 

Het klein gedeelte is ingericht als afzonderlijke wapenkamer. Het grote gedeelte is een open depot waarbij 

categoriek objecten worden bewaard per materiaalsoort of type. 

 

2.1.3. Kasteeldomein 

In het omringende kasteelpark vind je vandaag verscheidene gemeentelijke en museale voorzieningen. In voormalige 

dienstgebouwen rond een ruim centraal plein zijn de openbare bibliotheek, bistro Koklikoo en een openbaar 

sanitairblok met aansluitend een recent aangelegde picknickzone ondergebracht. Een heringerichte 

conciërgewoning aan de Ieperstraat wordt gebruikt door het MMP1917. Er bevinden zich de nodige faciliteiten voor 

het educatief project Platoon Experience. In de voormalige pastorie van Zonnebeke, is het Kenniscentrum 

ondergebracht. De pastorie beschikt over meerdere kamers waar de documentaire collectie en de archieven worden 

bewaard. De leeszaal biedt plaats aan een 20-tal onderzoekers 

In het huidige kasteelpark zijn verspreid over twee parkings vandaag 88 parkeerplaatsen aanwezig en is er op een 

aparte parking plaats voor zeven bussen. Ook fietsenstallingen en andere toeristisch-recreatieve infrastructuur zijn 

aanwezig. Door het project ‘The Legacy of Passchendaele’ is sinds 2014 meer infrastructuur beschikbaar in een 

aansluitend, heraangelegd parkgedeelte. Het totale beschikbare parkareaal is ruim 29 ha groot. Van bijzonder belang 

voor het museum is Villa Zonnedaele, een landhuis uit 1933 dat wordt beheerd door het AGB. Momenteel is enkel 

de benedenverdieping van dit historische gebouw gerenoveerd in functie van gebruik als tijdelijke 

tentoonstellingsruimte, bestaande uit twee grote zalen, een ruimte voor audiovisuele toepassingen, sanitair en een 

hal die aansluiting geeft op de, niet voor het publiek toegankelijke, trap naar de twee bovenverdiepingen. 
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2.1.4. Bezoekerscentrum Tyne Cot Cemetery 

Nabij de begraafplaats Tyne Cot Cemetery werd in 2007 een bezoekerscentrum ingehuldigd. Ook deze site wordt 

beheerd door het MMP1917. In een grote ruimte worden op een hedendaagse manier landschap, verhalen en 

artefacten tentoongesteld. Het bezoekerscentrum ligt aan de achterzijde van de begraafplaats en werd recent, naar 

aanleiding van 100 jaar Slag bij Passendale, gerenoveerd. Daarnaast bevindt zich bij de aansluitende gemeentelijke 

parking ook een fietsenstalling en sanitair. De parking biedt plaats aan ca. 40 wagens en zeven bussen. 

 

2.1.5. The Legacy of Passchendaele 

Onder het ‘Impulsfonds 100 jaar Groote Oorlog’ lanceerde de gemeente Zonnebeke in 2010 het project The Legacy 

of Passchendaele. Het project richt zich op diverse doelgroepen die het vroegere slagveld in Zonnebeke en haar 

erfgoed willen verkennen. Het project bestaat uit drie hoofdacties: ‘toeristisch-recreatieve routestructuren’, 

‘ontsluiting van WO I-sites’ en ‘uitbreiding bezoekersonthaal’. 

2.1.5.1. Toeristisch-recreatieve routestructuren 

Dit omvat de aanleg van drie openbare wandellussen, de verfijning van het fietsnetwerk en daarbij gepaard gaande 

landschapsinrichting en voorziening van randinfrastructuur. Twee wandellussen verbinden op een aangename 

manier het museum en kasteelpark met de nabij gelegen topsites Tyne Cot Cemetery en het Polygoonbos. 

2.1.5.2. Ontsluiting van WO I-sites  

Een belangrijke realisatie is de hereniging van de twee parkdomeinen van Zonnebeke die sinds 1960 gescheiden 

waren. Landschap, recreatie en educatie waren een leidraad binnen het ontwerp. Door de heraanleg verdubbelde in 

de loop van 2014 het openbaar parkdomein. De voor het MMP1917 beschikbare ruimte wordt zo aangevuld met: 

- Een parcours met Passchendaele Memorial Gardens; zeven tuintjes in de vorm van een klaproos bedoeld als 

herinneringstuin voor naties die meestreden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Momenteel zijn een Canadese, 

Amerikaanse, Australische, Britse en Duitse tuin aangelegd; de aanleg en opening van een Belgische tuin is 

voorzien in 2018. De coördinatie voor de aanleg van deze tuinen gebeurt vanuit het museum, in 

samenwerking met partnernaties die o.a. instaan voor de financiering. Het is de gemeente die evenwel 

instaat voor het onderhoud.  

- Het pittoresk landhuis uit 1933. Naast de tentoonstellingsruimtes beschikt het gebouw over heel ruime 

kamers. De villa is volledig onderkelderd en heeft meerdere kamers op de eerste bovenverdieping en zolder. 

Het heeft een goede structuur, hoewel basisrenovatie dringend nodig is. Een finale bestemming van het 

gebouw werd nog niet vastgelegd.  

- Een Passchendaele Event Zone. Deze ruime grasvlakte wordt voor diverse doeleinden gebruikt. Voor het 

museum en de Dienst Toerisme is dit plein van groot belang voor de organisatie van publieksevenementen. 

- Een dierenweide en diverse open zones die doorheen het jaar beschikbaar zijn voor evenementen, 

educatieve doeleinden of buiten/kunstprojecten. 

Naast het nieuwe parkdomein werden door het project enkele bunkers in het Polygoonbos en de begraafplaatsen 

Polygon Wood Cemetery, Buttes New British Cemetery en een unieke commandobunker in Zandvoorde beter 

toegankelijk gemaakt voor bezoekers. De informatie op deze sites is een initiatief van het MMP1917. 

2.1.5.3. Uitbreiding bezoekersonthaal 
Dit onderdeel leidde tot de inrichting van een nieuw bezoekersonthaal in het kasteel. Concreet resulteerde het tot 

de bouw van de huidige balie, vestiaire, museumshop en het salon met informatie op de gelijkvloerse verdieping. 

Bijkomend werd aan het Polygoonbos ook een parking voorzien. Deze biedt plaats aan 24 wagens en drie bussen. 

Een ingepast wandelpad, de op- en afrit en groene zones bieden naast een parkeerfunctie eveneens een waardevolle 

openbare ruimte nabij het bos. Zo zijn drie belangrijke sites binnen Zonnebeke, namelijk het MMP1917, Tyne Cot en 

het Polygoonbos, fysiek met elkaar verbonden, goed ontsloten en ten volle beschikbaar voor diverse activiteiten van 

het museum.  



51 
 
 

2.2. Personeel 

 

2.2.1. Staf 

 

2.2.1.1. Personeel van het MMP1917 (AGB) 

We verwijzen hierbij opnieuw naar het organogram in bijlage. Sinds het vorige beleidsplan werd het personeelsteam 

van het MMP1917 uitgebreid. Alle personeelsleden, op één na, zijn contractueel verbonden aan het AGB MMP1917.  

Op vandaag bestaat het personeelsbestand van het AGB uit acht personen. Het personeel van het AGB wordt 

aangestuurd door de directeur / conservator, die op zijn beurt rapporteert aan de Raad van Bestuur. Het personeel 

van het AGB MMP1917 staat in voor de museale taken.  

 

Dit organogram was opgesteld op basis van het personeelsbehoeftenplan voor de beleidsperiode 2015-2019, dat 

tevens samenviel met de herdenkingsperiode. Op basis hiervan werd er dus een projectcoördinator aangetrokken, 

die voornamelijk op de coördinatie en communicatie van de herdenkingen werkte. 

Directeur / Conservator (Av) – 1 VTE 

- Wetgeving en regelgeving:  De entiteit voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken 

o De nodige vakkennis opdoen en de opgedane kennis integreren in de werking van de organisatie 

o Vertalen van wetgeving en regelgeving in richtlijnen naar de medewerkers van de eigen entiteit 

o Briefen van de medewerkers om het benodigde kennisniveau op peil te houden 

o Wetgeving en regelgeving kunnen toepassen 

o  Vakgerichte informatie raadplegen 

- Strategisch en financieel beleid: Coördineren, opvolgen  en uitvoeren van strategische doelstellingen en 

actieplan van het museumbeleidsplan 
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o Versterking van de maatschappelijke betekenis van het museum; 

o Ontwikkelen van een strategisch beleid en dit (laten) vertalen naar concrete plannen; 

o Opstellen van jaarplannen en jaarverslagen; 

o Zoeken en genereren van fondsen door middel van subsidies 

o Voeren van een adequaat personeelsbeleid; 

o Verantwoorden van het beleid en de financiële resultaten aan het Directiecomité en de Raad van 

Bestuur 

o Toezien op de voortgang van plannen en projecten en, indien noodzakelijk, bijsturen; 

o Opbouwen en onderhouden van nationale en internationale netwerken; 

o Initiëren van samenwerkingsprojecten; 

o Het vertegenwoordigen van de belangen van het museum naar externe partijen 

- Leiding geven: de medewerkers en het team aansturen 

o Informeren, inspireren, enthousiasmeren en overtuigen van de medewerkers; 

o Leidinggeven aan het museumteam en de dienst Onthaal; 

o Stimuleren en optimaliseren van de interne samenwerking; 

o Toezien op de werkzaamheden in kwalitatieve en kwantitatieve zin en waar nodig bijsturen; 

o HR-management van de medewerkers 

o Periodiek overleg met de leden van staf en het managementteam van de Gemeente 

Wetenschappelijk Medewerker Onderzoek (Bv) – 2 VTE 

- Ontwikkelen van tijdelijke en permanente presentaties: Presentatie van het museum wetenschappelijk 

onderbouwen zodanig dat deze passen binnen de museale en wetenschappelijke eisen 

o Doen van voorstellen m.b.t. het presentatieprogramma en de inrichting/aanpassing van de vaste 

opstelling 

o Ontwikkelen van tijdelijke presentaties volgens vastgesteld plan 

o Zorg dragen voor de uitvoering van tijdelijke presentaties en de inrichting/aanpassingen van 

permanente opstellingen; inrichten van museumruimten, verzorgen van de begeleidende informatie 

ten behoeve van het publiek en promotie 

- Verrichten van wetenschappelijk onderzoek: ten einde over de gewenste kennis en inzichten te beschikken 

voor een wetenschappelijk verantwoord beheer en presentatie 

o Voorbereiden en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten 

o Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de collectie 

o Initiëren en onderhouden van contacten met collega onderzoekers/deskundigen; uitwisselen van 

kennis en inzichten, resp. deelnemen aan onderzoeksprojecten met derden 

o Vastleggen van onderzoeksresultaten en opstellen van publicaties, geven van lezingen e.d. 

o Formuleren van advies over de bewaking van het oorlogserfgoed in het landschap ten behoeve van 

archeologie, erfgoedbewaking, ruimtelijke ordening en stedenbouwkunde 

- Exploitatie Kenniscentrum: Uitbouwen van documentatiecentrum tot een internationaal Kenniscentrum 

m.b.t. de geschiedenis van de streek en WO I 

o Opvolgen en beantwoorden van vragen van externe onderzoekers 

o Opvolging van Passchendaele Archives 

o Verzamelen, inventarisaren en ontsluiten van informatiedragers ten behoeve van het verder 

aanleggen van de referentiebibliotheek 

o Deelname aan netwerkmomenten, opleidingen of overlegplatformen ten behoeve van een verdere 

kennisdeling 

- Ondersteuning museaal beleid:  

o Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van uitvoering van publieksactiviteiten. 
o Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van het museum; doen van voorstellen 

vanuit wetenschappelijke invalshoek  
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Wetenschappelijk Medewerker Collectie (Bx) – 1 VTE 

- Collectieregistratie en ontsluiting: Verzorgen van de registratie en documentatie van de collectie zodanig dat 

de vereiste collectiegegevens op heldere en toegankelijke wijze zijn vastgelegd. Bijdragen aan het ontsluiten 

en aanbieden van (digitale) informatie over objecten aan in- en externe gebruikers 

o Selecteren, verzamelen en eventueel afstoten van de collectie door middel van aankopen, 

schenkingen en bruiklenen 

o Opstellen van het eerste conditierapport bij verwervingen 

o Registratie van de collectie, zowel fysiek als in collectiemanagementsysteem 

o Mede zorgen voor de uitvoering van het vastgestelde collectiemanagementbeleid 

o Verbeteren van de toegankelijkheid van collectie-informatie, onder meer door het doen van 

voorstellen voor trefwoordenlijsten, signaleren van inconsistenties in gehanteerde terminologieën 

o Uitvoeren van werkzaamheden volgens het digitaliseringsplan en collectie-informatieplan 

o Verzorgen en begeleiden van de feitelijke inrichting van tentoonstellingen met de museale 

voorwerpen 

- Behoud en beheer van de collectie: Verrichten van en adviseren over depot-, transport- en 

conserveringswerkzaamheden, zodanig dat de opslag, presentatie van voorwerpen voldoen aan de 

administratieve en fysieke eisen 

o Monitoren van bewaaromstandigheden, bijregelen van de apparatuur 

o Uitvoeren van risicoscans ter voorbereiding van beslissingen omtrent opslag, transport en 

presentatie van objecten 

o Doen van voorstellen betreffende de wijze van conserveren van (nieuw verworven) objecten 

o Doen van en beoordelen van restauratie voorstellen op basis van conserveringsplan 

o Adviseren over fysieke omstandigheden en beveiliging van objecten in (voorgenomen) presentaties 

in- en extern 

o Organiseren en plannen van in- en externe transporten 

o Bijdragen aan de optimalisering van processen en procedures betreffende de eigen werkzaamheden 

en die van de medewerkers 

- Collectiebeleid: Overzicht bieden van de omvang en samenstelling van de collectie, het beleid ten aanzien 

van de collectie te beschrijven en dat beleid uit te werken in concrete actiepunten 

o Opvolgen en bijsturen van collectieplan en actiepunten 

o Implementatie calamiteitenplan en uitvoeren van risicoanalyses 

o Deelname aan netwerkmomenten, stuurgroepen, opleidingen en overlegplatformen 

o Bijstaan van leidinggevende in strategische beleidsvoering van museum 

Publieksmedewerker (Bv) – 1 VTE 

- Publiekswerking: de erfgoedgemeenschap actief betrekken bij het museum en haar collectie door het 
opzetten, organiseren en coördineren van allerhande publieksactiviteiten.  

o Ontwikkelen en zelfstandig uitvoeren van publieksactiviteiten, lezingen en workshops  
o Aantrekken van nieuwe potentiële doelgroepen en kansengroepen door alternatieve activiteiten  
o Zelfstandig uitwerken van projectvoorstellen en publieksonderzoek  
o Administratieve taken  

- Educatieve werking: het formeel en informeel leren van bezoekers in en door het museum 

o Ontwikkelen van educatieve programma’s en activiteiten voor schoolgaande groepen 

o Ontwikkelen en beheren van belevingsgericht pakket 

o Organiseren van klasbezoeken en lerarendagen 

o Op de hoogte blijven van didactische en methodologische ontwikkelingen 

- Ontsluiting van het museum en de collectie: Participeren in de uitvoering van bepaalde 

presentatieprojecten, ten einde bij te dragen aan een effectieve overdracht van informatie, aansluitend bij 

de interesse en/of kennis van publiek 

o Participeren in projectteams en tijdelijke tentoonstellingen 
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o Uitwerken van informatiebehoefte/interesse van bepaalde doelgroepen 

o Bijdragen aan de uitwerking van de presentatie-opzet, toetsen en bijsturen vanuit educatieve 

invalshoek 

o Uitwerken van bepaalde onderdelen zoals educatief materiaal, objectteksten, bijdragen aan 

audiovisuele presentaties e.d. 

Administratief en Logistiek Medewerker (Cv) – 1 VTE 

- Administratie en logistiek: Administratieve en logistieke ondersteuning bieden aan de entiteit 

o Opvolging en aansturing van vrijwilligers 

o Afhandeling telefoons en mails 

o Bestellen van benodigde zaken 

o Agendabeheer en planning 

o Aanspreekpunt voor de technische dienst en externe leveranciers 

- Ondersteuning bij activiteiten en evenementen: Er voor zorgen dat de activiteiten en evenementen in goede 

banen verlopen 

o Samenwerking met de uitleendienst 

o Bijbestellen logistiek materiaal 

o Aanspreekpunt op dag van festiviteiten 

o Opmaken van uitnodigingenlijsten en VIP-lijsten 

o Opvolgen folderverspreiding en voorraadbeheer 

 

Technisch assistent (Dv) – 1 VTE: verder uit te werken 

- Administratieve taken: Administratieve en logistieke ondersteuning bieden aan de entiteit 

- Dienstverlening en onthaal: Bezoekers verwelkomen en te woord staan 

o Bemannen onthaal en shop 

o Aanvullen folderkast en shop 

o Verschaffen van toeristische informatie 

o Bijhouden & controle kassa 

 

2.2.1.2. Personeel Dienst Toerisme 

In hetzelfde gebouw van het MMP1917 is ook de dienst Toerisme ondergebracht. Het feit dat deze diensten 

samengebracht zijn, zorgt voor een verdeling van bepaalde taken die op die manier gemeenschappelijk worden 

aangepakt. Het belangrijkste voorbeeld is het feit dat de onthaalbediendes van het MMP1917 de facto toeristische 

medewerkers zijn en het toeristisch infokantoor bemannen. Tegelijkertijd zijn het ook deze onthaalbediende die de 

ticketverkoop verzorgen van het museum. In plaats van twee afzonderlijke balies te creëren, die ook zijn weerslag 

zouden hebben op het totale personeelsbestand, opteerden het MMP1917 en de Dienst Toerisme om beide zaken 

bij elkaar te brengen. Daarnaast zijn het ook de toeristische medewerkers die back-office de reservatie-aanvragen 

verwerken van de toeristische dienst, die de reservaties afhandelen voor het MMP1917, in die zin dat het museum 

als een toeristisch product van de Gemeente Zonnebeke wordt beschouwd. 

2.2.1.3. Detachering 

Daarnaast zijn er in het museum ook bepaalde taken die dienen uitgevoerd te worden, waarvoor het museum 

beroep kan doen op de ondersteunende diensten van de Gemeente Zonnebeke. De personeelsinzet voor de 

uitvoering van deze taken, wordt vanuit de gemeente gedetacheerd aan het AGB MMP1917. Het gaat hierbij vooral 

om ondersteuning van de Technische Dienst van de gemeente, ondersteuning van de dienst Financiën om alle 

inkomende en uitgaande facturen te verwerken en de boekhouding van het AGB te verzorgen en ondersteuning van 

de ICT-dienst.  
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2.2.2. Vrijwilligers 

Een gemotiveerde groep vrijwilligers vormen de dragende kracht achter het museum. Concreet verenigen zij zich in 

het Genootschap Passchendaele Society 1917 vzw (GPS1917). Deze werkgroep werd opgericht in 2004 en nam in 

2006 het statuut aan van een vzw. Als ondersteuning van het museum en het museumpersoneel is het GPS1917 zeer 

belangrijk.  

 

2.2.3. Museumgidsen 

In 2004 nam het museum het initiatief om zijn eigen gidsenwerking op te starten. Om de kwaliteit van de gidsenkring 

te garanderen, organiseerde het MMP1917 zelf een cursus om gidsen op te leiden betreffende de Eerste 

Wereldoorlog en de Derde Slag bij Ieper. De geslaagde deelnemers konden nadien als museumgidsen aan de slag. De 

museumgidsen behoren niet tot het vaste personeel en verkrijgen een financiële bijdrage voor de gepresteerde 

uren. Concreet verzorgen zij zowel rondleidingen in het museum als specifieke en algemene slagveldtours op het 

terrein.  

In de nabije toekomst plant het MMP1917 een nieuwe gidsencursus, omdat er een gebrek dreigt aan gidsen die 

tijdens de week beschikbaar zijn. Daarenboven dringt een evaluatie van de bestaande gidsen zich op. In nauw 

overleg met het GPS1917 zal dit bekeken worden en zal de gidsenwerking bijgestuurd worden. 
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2.3. Financieel 
 

Sinds 1 november 2014 is het MMP1917 een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) geworden, wat betekent dat het 

MMP1917 op een min of meer zelfstandige manier bestuurd en beheerd wordt. Naast die verzelfstandiging houdt dit 

ook in dat het MMP1917 voor haar eigen werking en middelen tracht in te staan. De werkingsmiddelen van het AGB 

worden voor het grootste deel uit inkomsten uit tickets en verkoop gehaald. Daarnaast werft het MMP1917 

inkomsten door middel van subsidies. 

In de afgelopen beleidsperiode kon het MMP1917 rekenen op heel wat inkomsten uit subsidies uit buitengewone 

dienst. Deze middelen werden voornamelijk aangewend om infrastructuur, projectmedewerkers (die ook bijdragen 

aan de dagelijkse uitvoering van de museale basistaken) en evenementen naar aanleiding van de honderdjarige 

herdenking van Wereldoorlog I te financieren. De meeste van deze inkomsten vervallen in de komende 

beleidsperiode. 

2.3.1. Inkomsten 

Het MMP1917 volgt een budgettaire boekhouding. Het museum stelt jaarlijks een budget op, aan de hand van een 

actieplan. Vooral de te verwachten inkomsten uit tickets en verkoop zijn een onzekere factor voor de opmaak van 

het budget. Aan de hand van de trends in de markt rond WO I, dat ook door het Kenniscentrum van Westtoer wordt 

opgevolgd, slaagt het MMP1917 er echter in een min of meer precieze raming van te verwachten inkomsten op te 

maken. Te verwachten zal er een terugval zijn van het aantal bezoekers in de post-herdenkingsperiode. Gezien het 

budget van het MMP1917 voornamelijk geënt is op het aantal bezoekers, (waardoor het museum dus in grote mate 

haar eigen werkingsmiddelen creëert), brengt dit een extra uitdaging met zich mee bij de opmaak van de 

meerjarenbegroting 2019-2023. Het MMP1917 wil in de komende jaren het bezoekersaantal stabiliseren, zodat 

minimaal 100.000 bezoekers per jaar worden aangetrokken.  

Met de indiening van dit beleidsplan durven we hopen op een substantiële verhoging van de jaarlijkse 

werkingsmiddelen voor een collectiebeherende instelling. Gezien de internationale uitstraling en het groot aantal 

bezoekers, wat natuurlijk ook hogere vaste kosten met zich meebrengen, durven we rekenen op 200.000€ aan 

jaarlijkse werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid. Het zal in ieder geval cruciaal zijn voor het MMP1917 om een 

substantiële verhoging aan werkingssubsidies te verkrijgen. 

Als laatste wil het MMP1917 in de nieuwe beleidsperiode inzetten op het aantrekken van alternatieve 

financieringsvormen als schenkingen en donaties. Dit wordt één van de acties die verder worden uitgelicht. 

2.3.2. Kosten  

Een uitdaging voor de opmaak van de meerjarenbegroting is dat een aantal personeelsleden van het MMP1917 in de 

afgelopen beleidsperiode werden gefinancierd door middel van de inkomsten uit subsidies uit buitengewone dienst. 

Gezien deze middelen vervallen, zal het MMP1917 nauw moeten toezien op een efficiënt en rationeel 

personeelsbehoeftenplan. We schatten hierbij een personeelskost van 400.000€. Uiteraard zal waar mogelijk ook 

worden bekeken of er bepaalde projectmedewerkers kunnen worden aangetrokken voor de uitvoering van nieuwe 

projecten. 

Het MMP1917 zit met een groot aandeel vaste kosten. We denken hierbij aan verzekeringen, erfpachtvergoedingen, 

energiekosten, kosten voor onderhoud gebouwen, administratiekosten,… De variabele kosten hangen dan weer 

nauw samen met de organisatie van activiteiten en evenementen, de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen, het 

communicatiebudget en het uitgeven van bepaalde publicaties. Ook deze kosten worden geraamd bij de opmaak 

van het budget en de meerjarenbegroting. 

2.3.3. Investeringen 

In de komende beleidsperiode wil het MMP1917 ook enkele nieuwe investeringen aangaan. Dit zal uiteraard 

afhangen van de mogelijkheden, geënt op de  financiële resultaten. Een overzicht wordt gegeven in het actieplan 

(Cfr. Infra) 
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V.  Externe analyse – Museum in context 
 

1. Museum in relatie met erfgoed en toerisme 
De belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog en voor het MMP1917 staat niet op zichzelf. Het past binnen een 

breder kader van maatschappelijke trends. De externe pull-factoren van toepassing op het MMP1917 zijn de facto 

terug te leiden tot de twee kernbegrippen: erfgoed en toerisme. 

 

1.1. Erfgoed 
Een eerste factor is erfgoed. Erfgoed is een relatief nieuw begrip. Het is een actor die de verbinding maakt tussen de 

hedendaagse mens met het verleden. Erfgoed treedt steeds vaker op de voorgrond. Het biedt een houvast aan het 

verleden in een maatschappij die steeds sneller evolueert. Musea willen aan de hand van objecten en 

gebruiksvoorwerpen het verleden tonen aan de bezoeker.  

Het MMP1917 is op een belangrijke en symbolische plaats gelegen, te midden van het historische slagveld van 1917. 

Het in het landschap aanwezige erfgoed in de directe omgeving van het MMP1917 brengt een belangrijke stroom 

bezoekers op gang. Vanuit hun interesse naar het erfgoed komen ze de streek ontdekken. Erfgoedplaatsen zoals 

monumenten en begraafplaatsen vormen daarenboven belangrijke lieux de mémoire of plaatsen van herinnering, 

naar het model van Pierre Nora.  Zo is bijvoorbeeld een begraafplaats voor de bezoeker een herinneringsplaats, waar 

de mens in verbinding staat met zijn verleden.  

Ook de toenemende aandacht voor familiegeschiedenis kunnen we kaderen in de belangstelling voor de mens en 

zijn verleden. Stamboomonderzoek en genealogie zitten de laatste jaren in de lift. Bovendien is er in de 

Angelsaksische wereld een grote belangstelling voor de gesneuvelde militairen van beide Wereldoorlogen. 

Nakomelingen willen het verhaal van hun voorouders in de Eerste Wereldoorlog kennen. Ze gaan hierbij op zoek 

naar tastbare herinneringen en plaatsen om die zoektocht te kaderen in tijd en ruimte. Tastbare relicten als een 

grafsteen en monumenten dienen hier opnieuw als lieux de mémoire naar de eigen familiegeschiedenis.  

Tot slot halen we hier de honderdjarige herdenking 2014-2018 aan. Herdenkingen en de oprichting van 

monumenten zijn niets nieuws, maar krijgen vernieuwde en ruimere aandacht door de eeuwherdenking. 

Herdenkingen bieden troost, maar dienen vooral om gezamenlijk de herinnering levendig te houden. Hierdoor 

functioneren herdenkingsplechtigheden als het aangaan van verbindingen met een stuk onverwerkt verleden.  

 

1.2. Toerisme 
Een andere belangrijke externe pull-factor is de exploitatie van toerisme. Oorlogstoerisme is het soort toerisme naar 

sites, tentoonstellingen en attracties die de gevolgen van een oorlog als thema hebben. Iets positiever geformuleerd 

gaat het om een bezoek aan sites waar zich historisch invloedrijke tragedies hebben afgespeeld. De slagvelden van 

de Eerste Wereldoorlog hebben een zeer grote aantrekkingskracht binnen dit geheel. 

Het oorlogstoerisme naar de frontstreek vangt al kort na de Eerste Wereldoorlog aan. Oorspronkelijk zijn het oud-

strijders en familieleden van gesneuvelden die naar de Westhoek komen, om hun geliefden te herdenken. Ook het 

leger, verschillende religieuze groeperingen en liefdadigheidsinstellingen richtten bedevaartstochten in om de 

nabestaanden het verlies van hun geliefde te laten verwerken. 

De Belgische regering stimuleert het ontstaan van het oorlogstoerisme in de Westhoek. Onmiddellijk na de oorlog 

worden een aantal sites beschermd en toegankelijk gemaakt voor het publiek. In de jaren 1930 kent het 

oorlogstoerisme echter een grote terugval, deels te wijten aan de economische crisis. In de jaren 1960 komt er een 

vernieuwde aandacht door de vijftigjarige herdenking, maar in de jaren 1970 kennen we weer een dieptepunt.  
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Pas vanaf de jaren 1980 en 1990 leeft het toerisme opnieuw op. Gezien het aantal ooggetuigen van de Eerste 

Wereldoorlog steeds kleiner wordt, heeft de bezoeker meer en meer nood aan tastbare relicten. Deze relicten 

worden uitgelicht via een nieuwe, grondige ontsluiting van oorlogsrelicten in het landschap en WO I-gerelateerde 

musea.  

Nauw verbonden met toerisme speelt ook commercialisatie een grote rol. Waar bij de overheid de nadruk ligt op het 

inhoudelijke aspect van oorlogstoerisme door herdenking en herinnering te bestendigen, ziet de private sector 

oorlogstoerisme als een belangrijke bron van inkomsten. Horecazaken, boekhandels, touroperators en gidsbeurten 

bieden toeristen voldoende accommodatie als ondersteuning van hun bezoek. De aanwezigheid van toerisme heeft 

dus economische gevolgen. Commercialisering kan zorgen voor werkgelegenheid en extra inkomsten die kunnen 

gebruikt worden om het cultureel erfgoed te beschermen.  

De cyclus van de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog heeft deze link versterkt. Inspanningen van 

verschillende overheden en instellingen werden gebundeld en op elkaar afgestemd om de interesse en 

belangstelling voor het thema maximaal te benutten. Zowel de Federale, Vlaamse, Provinciale en lokale overheid 

hebben de handen ineen geslagen om een gezamenlijk programma aan herdenkingsevents en investeringen te 

stroomlijnen. Deze aanpak heeft gerendeerd in een hoog bezoekersaantal, waarvan ook de cijfers van het MMP1917 

een doorslag geven.  

Met deze nieuwe beleidsnota wil men de gevreesde terugval of afbouw na de herdenkingsperiode opvangen en op 

een doordachte en kwalitatieve manier het MMP1917 in de markt handhaven als een toeristische erfgoedlocatie. 

 

2. Museum in context 
 

2.1. MMP1917 en Zonnebeke 
Het MMP1917 is georganiseerd als een AGB. Dit betekent dat er de facto op zelfstandige basis wordt gewerkt, zij het 

in nauwe relatie met het gemeentebestuur van Zonnebeke. Zo is er de samenwerking voor wat betreft de dienst 

Toerisme, die een gedeelde balie met het museum vormt. Er is ook de wisselwerking met betrekking tot ICT, 

financieel beleid en het inzetten van de onderhoudsploeg. Deze onderlinge samenwerking is geformaliseerd en 

gestructureerd door middel van een samenwerkingsovereenkomst. 

2.1.1. Bibliotheek 

In de eerste plaats is de Bibliotheek ‘De Letterschuur’ de verbinding tussen het Provinciaal Bibliotheeksysteem en 

het Kenniscentrum. In wezen is de ontsluiting van de collectie van het Kenniscentrum onderdeel van de openbare 

bibliotheek. 

De bibliotheek De Letterschuur stelde daarnaast haar infrastructuur meermaals ter beschikking voor het ontvangen 

van gasten. Er werden ook een beperkt aantal ‘14-‘18 gerelateerde lezingen georganiseerd. Deze werden deels 

opgezet door de bibliotheek en deels door het MMP1917. 

De bibliotheek zal zijn receptieve rol als gastruimte in de toekomst vervullen en de locatie bij uitstek blijven voor 

lezingen. 

2.1.2. Cultuur 

De dienst cultuur vond in het MMP1917 een partner bij het organiseren van een aantal edities van de Open 

Monumentendag meestal gelinkt aan een ‘14-‘18 thema. Ook voor andere events zoals het Museumweekend of de 

programmatie in het kader van GoneWest werd een nauwe samenwerking gehandhaafd tussen het museum 

enerzijds en de dienst Cultuur anderzijds.  

De samenwerking moet resulteren in een meerwaarde voor de werking van beide diensten. Zo kan elkaars know 

how optimaal benut worden. De dienst cultuur heeft naast haar jaarprogrammatie in de herdenkingsperiode telkens 
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een aantal manifestaties geplaatst onder de noemer ‘14-‘18, zoals concerten en lezingen. Telkens proberen we dit 

verhaal ook een actuele toets te geven. Samen met het MMP1917 streven we ernaar om ook de lokale spelers aan 

bod te laten komen en hen een forum aan te reiken om hun eigen ‘14-’18 gerelateerde activiteiten een kans te 

geven. 

2.1.3. Dienst Toerisme 

In het verleden heeft het gemeentebestuur Zonnebeke gekozen om de Dienst voor Toerisme te integreren in het 

MMP1917. Het thema 'Eerste Wereldoorlog' vormt immers de belangrijkste pijler binnen de gemeentelijke 

toeristische werking. In 2010 werd de uitbreiding van het MMP1917 uitgeroepen tot één van de vijf strategische 

projecten binnen de Westhoek door Toerisme Vlaanderen.  

Tussen de dienst voor toerisme en het MMP1917 is er een nauwe samenwerking en dit op het gebied van 

productontwikkeling, evenementen, publiekswerking, communicatie en promotie. Zo zijn de Toeristische Dienst en 

het MMP1917 partners voor de ontwikkeling van talrijke toeristische producten zoals recreatieve routes, 

dagarrangementen en evenementen. Ook voor het ontsluiten van diverse oorlogssites, optimalisatie van het 

bezoekersonthaal, promotie en communicatie van sites en het MMP1917 is er een nauwe samenwerking. 

Het MMP1917 is door zijn internationale uitstraling, één van de meest bezochte sites van Zonnebeke en krijgt zowel 

nationale als internationale bezoekers over de vloer. Dit resulteert ook in diverse bezoeken aan niet-oorlog 

gerelateerde sites. Ook de horeca en het verblijfstoerisme in de gemeente worden hierdoor gestimuleerd. Door de 

jaren heen is er een zwakke scheidingslijn ontstaan tussen de werking van het MMP1917 en de dienst voor toerisme. 

Deze onderlinge scheiding die door het installeren van het AGB opnieuw sterker is geworden, zijn geformuleerd in 

de samenwerkingsovereenkomst tussen het MMP1917 en de Gemeente Zonnebeke. 

2.1.4. Oude Kaasmakerij 

De samenwerking met het museum De Oude Kaasmakerij situeert zich vooral op toeristisch en promotioneel vlak. 

Het MMP1917 heeft al enkele jaren een combiticket met De Oude Kaasmakerij uitgewerkt. In het kader van de 100-

jarige herdenking verleende het MMP1917 zijn historische medewerking bij projecten van de Oude Kaasmakerij – 

een samenwerking die in de toekomst verder onderzocht zal worden. 

  

2.2. MUSEUM EN DE WESTHOEK 
 

2.2.1. CO7 

In CO7 vond het MMP1917 een belangrijke partner, zowel voor kortstondige en éénmalige projecten als voor de 

langdurige samenwerking. 

Een uitstekend voorbeeld voor dergelijke samenwerking bij éénmalige projecten was de basisregistratie van het 

Geschiedkundig Museum in Mesen. Sinds 1972 kon men in één van de zalen van het stadhuis te Mesen de collectie 

bezichtigen van het Geschiedkundig Museum. Gezien de sluiting van het museum, gepland in juli 2011, werd in 

afwachting van een bestemmingsplan beslist om de collectie te inventariseren, fotograferen, registreren en in te 

pakken vanaf juli 2011. Vooral voor de deelcollectie WO I werkte het MMP1917 nauw samen met het 

Museumcomité, de stad Mesen, Erfgoedcel CO7 en de Provincie West-Vlaanderen. Deze gezamenlijke aanpak 

resulteerde in een fraaie brochure, uitgegeven door CO7. 

Ook voor de implementatie van het Cometa-model voor de gemeentelijke collectie en de collectie van het MMP1917 

werd vlot samengewerkt met de deskundige regionale depotwerking van de Erfgoedcel CO7. Bij het gezamenlijk 

uitwerken van een collectieschema kwam men tot drie omvattende collecties: de gemeentelijke collectie, de 

collectie van het MMP1917 en de archeologische collectie. Dit schema zal onder meer de basis vormen voor de 

verdere beschrijvingen in de erfgoeddatabank. 
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Voor de uitbouw rond het nieuwe Regionaal Erfgoeddepot Potyze en de regionale depotwerking, zal het MMP1917 

zijn rol als erfgoedactor bestendigen. We wensen dit te doen door het uitdragen van de opgedane kennis en 

expertise betreffende conservatie en depotbeheer van WO I-erfgoed. Ook verdere deelname aan de 

overlegplatformen voor de depotwerking in de zuidelijke Westhoek vallen hieronder. 

Ook met de onroerenderfgoeddienst CO7 is er een goede verstandhouding. Deze samenwerking gaat van het 

aanleveren van historische informatie gekoppeld aan archeologisch opgegraven of nog te onderzoeken zones, 

assistentie op het terrein zelf tot identificatie van archeologische WO I-vondsten bij de verwerking van de 

opgravingsresultaten achteraf. Ook rond de openstelling van de Zonnebeke Church dugout, verschillende 

evenementen en/of opendeurdagen was er steeds een nauwe samenwerking. 

In de verdere toekomst wil het MMP1917 de samenwerking met CO7 nog verder uitdiepen en dit zowel voor 

kortstondige als langdurige projecten. 

2.2.2. Heuvelland en Waregem 

Het MMP1917 overlegt op regelmatige basis met de dienst cultuur van de gemeente Heuvelland. Heuvelland 

beschikt zelf niet over een museum, maar er is een goede samenwerking op toeristisch vlak, onder andere voor de 

ontsluiting van de sites Bayernwald en Lettenberg.  

In 2014 besliste het MMP1917, de Gemeente Zonnebeke, de Gemeente Heuvelland en Stad Waregem om de handen 

in elkaar te slaan. In 2018 willen we met deze partners een samenwerkingsproject opzetten, dat gesubsidieerd wordt 

door Toerisme Vlaanderen. Het project werd voornamelijk opgezet in het kader van een gezamenlijke uitwerking van 

tijdelijke tentoonstellingen, met als thema ‘Het laatste Oorlogsjaar. Het Eindoffensief in Vlaanderen’. Het MMP1917 

treedt op als trekker van het project en zorgt voor de afstemming van de drie deeltentoonstellingen. 

2.2.3. Poperinge: Lyssenthoek en Talbot House 

Voor het bezoekerscentrum Lyssenthoek zetelde het MMP1917 de voorbije jaren in de stuurgroep en gaf het een 

adviserende rol bij de organisatie van het bezoekerscentrum. Ook in de toekomst voorziet het MMP1917 een 

verdere samenwerking op basis van de onderzoeksgegevens uit het project Passchendaele Archives. 

Ook met het Talbot House in Poperinge werkte het MMP1917 al samen in functie van tijdelijke tentoonstellingen en 

voor het educatieve aanbod op de lerarendag georganiseerd door het MMP1917. 

2.2.4. Ieper: In Flanders Fields Museum 

Het MMP1917 en het In Flanders Fields Museum (IFFM) zijn complementaire partners in de regio. Beide musea 

trekken heel wat bezoekers aan, zowel regionaal, nationaal als internationaal en zijn ook qua inhoudelijke invulling 

complementair. Het IFFM richt zich veeleer op de nieuwste digitale technologieën en draagt eerder de 

vredesboodschap uit, terwijl het MMP1917 zich eerder richt op een militair-historische benadering en een 

belevingsgerichte ervaring of experience. 

Naar aanleiding van de voorbereiding van hun nieuwe beleidsplannen overlegden het In Flanders Fields Museum 

(Ieper) en het Memorial Museum Passchendaele 1917 (Zonnebeke) over vormen van samenwerking die voor beide 

musea en voor de erfgoedgemeenschap in de regio een meerwaarde kunnen bieden, zonder dat de eigenheid van 

beide musea daar nadelen van ondervindt en met respect voor de gemeentelijke autonomie. Deze samenwerking 

speelt zich af in de bredere context van de Westhoek en de frontstreek, waar zich nog andere privé- en andere 

actoren bevinden die een werking uitbouwen rond het thema ‘Eerste Wereldoorlog’. 

De huidige samenwerking 

In Flanders Fields Museum en Memorial Museum Passchendaele 1917 pleegden in het nabije verleden al overleg en 

werkten samen. De twee meest illustratieve voorbeelden zijn: 

- Naar aanleiding van het stopzetten van het voormalige museum Hill 60 werd de uitgebreide collectie samen 

aangekocht door het IFFM en het MMP1917. Deze aankoop in 2007 werd mede mogelijk door de financiële 

tussenkomst van de Vlaamse Overheid en de Provincie West-Vlaanderen. De collectie werd tussen beide 
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partners opgedeeld. Het MMP1917 ontving ongeveer 1.500 objecten uit de collectie die in 2008 in het 

museum werden opgenomen. 

 

- De bovenlokale samenwerking in 2017 naar aanleiding van honderd jaar ‘1917’, onder de koepel van 

Westtoer en samen met andere partners. Deze samenwerking ging over het gezamenlijk gevoerde 

wetenschappelijk onderzoek en de gemeenschappelijke communicatie. Beide partners erkennen dat een 

dergelijke samenwerking zeker voor herhaling vatbaar is, maar voor bepaalde deelaspecten is het 

aangewezen dat elke afzonderlijke partner zijn eigen accenten kan waarborgen.  

 

De toekomstige samenwerking 

Beide partners maken de volgende afspraken, met de bijbehorende aandachtspunten: 

1. Er wordt afgesproken om minstens jaarlijks structureel met elkaar te overleggen, aan het begin van het 

najaar (september/oktober). Doel van het overleg is te komen tot zo veel mogelijk afstemming en 

complementariteit inzake de programmatie en invulling van grote tijdelijke projecten, waarbij overlappingen 

in de mate van het mogelijke worden vermeden. 

Het eerste overleg zal het thema ‘wederopbouw’ betreffen, dat in 2020 in beide musea centraal zal staan in 

de tijdelijke projecten. 

 

2. Ook de collectievorming en de (digitale) collectiemobiliteit, die nu al soepel en probleemloos verloopt, 

maken het voorwerp van het structurele overleg uit. De onderlinge afstemming van de collectieplannen, 

maar ook het definiëren van de gelijkenissen en de verschillen in de respectievelijke collectievorming 

vormen daarbij intentionele doelstellingen. Beide musea hebben baat bij afspraken die helpen voorkomen 

dat ze tegen elkaar worden opgezet, in een markt met stijgende prijzen. 

Wat behoud en beheer betreft, is er nu het regionale depot Potyze. Voor In Flanders Fields Museum wordt 

dit zijn hoofddepot.  Het Memorial Museum Passchendaele 1917overweegt er gebruik van te maken. Op 

gebied van behoud en beheer van dit specifieke type van militair erfgoed kan onderling overleg en 

samenwerking een katalysator zijn voor het delen van kennis en expertise. Aanvankelijk binnen de 

onderlinge samenwerking, op termijn mogelijk voor andere partners in de brede regio. 

 

3. De huidige intense samenwerking op het vlak van publiekscommunicatie, promotie en marketing wordt 

voortgezet. 

 

4. De bilaterale contacten komen niet in de plaats van het huidige bovenlokale overleg waar ook andere 

partners bij betrokken zijn. Ze vullen dat overleg aan. 

 

5. Naast structureel overleg over programmatie, collectievorming, publiekswerking en communicatie en 

promotie, willen het MMP1917 en het IFFM ook de kennisdeling tussen beider kenniscentra intensifiëren. 

De kenniscentra van beide musea zijn nauw verbonden met de werking, het onderzoek en het publiek van 

elk museum, maar niettemin zijn de onderzoeksresultaten van het historisch en wetenschappelijk onderzoek 

van elk museum een meerwaarde voor de volledige historiografie van de Eerste Wereldoorlog. Het 

structurele overleg moet deze kennisuitwisseling en -deling tussen beide musea verder mogelijk maken. De 

toenemende digitaliserering en de vele nieuwe vormen van informatieontsluiting zullen dit proces 

bovendien vereenvoudigen. 

 

2.2.5. Totale oorlog in Vlaanderen 

Van 2016 tot 2018 werd volop ingezet op het samenwerkingsproject ‘1917. Totale Oorlog in Vlaanderen’, dat door 

Westtoer werd geleid. De samenwerking werd voltrokken met Ieper, Zonnebeke, Mesen, Langemark-Poelkapelle, 

Poperinge, Heuvelland en Houthulst. In 2017 sloegen zeven gemeenten, wiens grondgebied het strijdtoneel vormde 
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bij de beruchte Mijnenslag en de Derde Slag bij Ieper, de handen in elkaar om i.s.m. Westtoer en de Provincie West-

Vlaanderen het verhaal van ‘1917’ te vertellen. Dit aan de hand van tentoonstellingen en diverse infomodules bij de 

belangrijkste WO I-sites in de Zuidelijke Westhoek. Vanuit deze tentoonstellingen en infomodules werden bezoekers 

het landschap ingestuurd om de sites van 1917 te ontdekken, ervaren en begrijpen via diverse wandelingen, 

fietstochten en autocircuits.  Iedere tentoonstelling bracht het verhaal van 1917 vanuit een eigen invalshoek.  

Het MMP1917 en het In Flanders Fields Museum (IFFM) konden dankzij dit dossier rekenen op een 

personeelssubsidie van 0.5 VTE, voor de periode van twee jaar voor het uitvoeren van historisch onderzoek en het 

zoeken naar afstemming van alle tentoonstellingen. Het Kenniscentrum nam hierdoor mede een trekkersrol op zich 

voor het historisch onderzoek in de regio rond het jaar 1917. 

2.2.6. Ieper: Stadsarchief 

Het stadsarchief heeft een grote collectie Duitse regimentshistorieken, waar het MMP1917 voor haar 

wetenschappelijke onderzoekstaken beroep op kan doen. Verder wil het MMP1917 de werkwijze van de ontsluiting 

van haar foto-collectie op eenzelfde manier als deze van het stadsarchief aanpakken, via de online databank 

Erfgoedinzicht. Daarnaast zijn er ook goede uitwisselingen en kan het MMP1917 bijvoorbeeld beroep doen op de 

boekenscanner van het Stadsarchief om bepaalde documentaire collectie te digitaliseren. 

2.2.7. Mesen 

De samenwerking tussen het MMP1917 en Mesen richt zich hoofdzakelijk op projecten rond Ieren en Nieuw-

Zeelanders in de regio tijdens WO I. De belangrijkste slagvelden waar beide nationaliteiten streden liggen namelijk 

zowel op het grondgebied van Mesen als dat van Zonnebeke. 

Deze samenwerking vindt zijn hoogtepunt op Anzac Day, voluit de Australian and New Zealand Army Corps Day. Op 

deze jaarlijkse herdenkingsdag, die steevast doorgaat op 25 april, worden de Australische en Nieuw-Zeelandse 

troepen herdacht, zowel in Mesen als in Ieper en uiteraard ook te Zonnebeke. 

Ook met Peace Village te Mesen wordt op regelmatige basis samengewerkt in de vorm van arrangementen en 

onderlinge samenwerkingsprojecten. 

2.2.8. Menin Road-Ypernstrasse 

Het project The Menin Road–Ypernstrasse ontstond in 2013. Het verhaal van de N8 tussen Ieper en Menen komt 

binnen het grote ‘14-‘18-geheel minder of nauwelijks aan bod, ondanks het feit dat de weg en het landschap tijdens 

de vier oorlogsjaren een strategische rol speelden. Het stuk dat over Zonnebeke loopt, was tussen 1914 en 1918 het 

toneel van heel wat hevige gevechten. 

De weg die beide steden verbindt, vormt ook een fysieke binding met vier gemeenten Menen, Wervik, Zonnebeke 

en Ieper. Het project bestaat uit drie grote luiken die door de vier partners werden gedragen. Een historische 

publicatie werd in 2015 afgewerkt, waarbij het MMP1917 en het IFFM een belangrijke rol opnamen. 

 Een tentoonstelling in de zomer van 2016 vormde de ruggengraat van het project. Tien beeldende kunstenaars 

zorgden voor een mix van bestaande en nieuwe werken.  

De samenwerking tussen de vier aangrenzende gemeenten en de beide musea droegen bij tot het unieke karakter 

van dit project. 

2.2.9. Regionale Landschap West-Vlaamse Heuvels 

Het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels (RLWH) is een vzw die zich engageert om de belangrijke natuur-en 

landschapstroeven van onze streek te behouden voor de toekomst. Dat doen ze door overheid, verenigingen, 

bewoners en bezoekers van de streek te betrekken in concrete acties. 

Het MMP1917 werkte met RLWH vooral samen op educatief vlak. We gaven hierbij advies betreffende historische 

duiding en trachtten het educatieve aanbod van beide instellingen op elkaar af te stemmen. Daarnaast werd ook op 
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hun expertise beroep gedaan bij het educatieve ontsluiten van het Zonnebeekse parkdomein en het nabijgelegen 

Polygoonbos. 

  

2.3. MMP1917 en Provincie West-Vlaanderen 
 

2.3.1. Westtoer 

Westtoer is het autonoom Provinciebedrijf voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen. Het bedrijf situeert zich 

tussen het Vlaamse niveau en de basissectoren (gemeenten en de privésector). Alles wordt gecoördineerd via de 

regiowerking. De gemeente Zonnebeke behoort tot de Regiowerking Westhoek. Iedere maand neemt de dienst voor 

toerisme deel aan het overleg promotie en de adviesgroep Westhoek waarbij ook opmerkingen of aanvullingen van 

of voor het museum kunnen worden besproken. Westtoer biedt daarnaast ondersteuning voor het Kenniscentrum, 

recreatie, toeristische ontwikkeling en marketing. 

In het nieuwe strategische beleidsplan voor toerisme in de Westhoek zet Westtoer een aantal krijtlijnen uit die voor 

de exploitatie van het MMP1917 van belang zijn. Net zoals in het verleden is gebleken, zal ook voor de periode 2019-

2023 de link met toerisme voor het museum een belangrijk aandachtspunt blijven. Daarom wordt nauw 

samengewerkt met Westtoer voor wat betreft communicatie en promotie. Zo zal er in de toekomst meer nadruk 

worden gelegd op de recreant die doorheen de Westhoek fietst of wandelt en daarbij van een aantal streekverhalen 

wil proeven. Het verhaal van de Eerste Wereldoorlog zal in die context verder aangeboden worden. 

Sinds 2016 organiseert Westtoer op regelmatige basis een afstemmingsoverleg, waarbij alle partners die werken 

rond de thematiek van Wereldoorlog I rond de tafel gaan zitten om afstemming te vinden over de programmatie, 

alsook rond de communicatie en promotie dat wordt gevoerd. Het MMP1917 neemt steevast deel aan dit overleg. 

2.3.2. GoneWest 

De cultuurprogrammatie GoneWest staat in voor de artistieke herdenking 100 jaar Groote Oorlog in West-

Vlaanderen. Het gemeentebestuur Zonnebeke heeft binnen dit programma subsidies ontvangen voor het cultureel 

project Concert Home@X-mas. De historische expertise die aan de basis ligt hiervan wordt voorzien door het 

MMP1917. 

Het MMP1917, en bij uitbreiding de gemeente Zonnebeke, ondersteunden anderzijds een aantal grote producties 

van het GoneWest-programma. 

- 2014: Lichtfront, openingsevenement van de GoneWest-herdenkingen 

- 2015: Grondtonen-concert in museumpark met The Veils, Daniel Lanois en Gurrumul 

- 2016: Openingsevenement editie 2016, met de Reus van En Cours de route 

- 2017: Grondtonen-concert met Flip Kowlier en Tom Barman  

2.3.3. Programmasecretariaat WO I 

Het programmasecretariaat WO I staat in voor de algemene coördinatie van het project ‘100 jaar Groote Oorlog’ in 

de Provincie West-Vlaanderen. De investeringen en evenementen met het MMP1917 worden telkens in overleg met 

het secretariaat gepland en ingevuld. 

Het programmasecretariaat is een tijdelijke uitbreiding van een bestaande overlegplatform Oorlog en Vrede in de 

Westhoek, dat door de Provincie West-Vlaanderen is georganiseerd. Deze tijdelijke uitbreiding van personeel en 

middelen komt echter eind 2018 tot een einde. Het is de bedoeling om het voorheen bestaande netwerk dan terug 

op zijn originele omvang te brengen. Het MMP1917 was van meet af aan (2003) betrokken bij dit netwerk en neemt 

er een ondersteunende rol in op. Het is de bedoeling dit voor de toekomst ook verder zo te houden. Het netwerk 

werkt momenteel aan een nieuw beleidsplan voor de werking 2019-2024. In dit planningsproces wordt het 

MMP1917 nauw betrokken. 
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2.3.4. Ronde tafel Herinneringseducatie 

De Provincie zet via het netwerk Oorlog en Vrede al geruime tijd in op het aspect van duurzame en kwaliteitsvolle 

herinneringseducatie. Het uittekenen van de krijtlijnen voor herinneringseducatie werden vastgelegd in de 

beleidsnota "Oorlog en Vrede in de Westhoek” en in de intentieverklaring die tussen de Provincie en de partners van 

het netwerk werd afgesloten. Ook het MMP1917 is hierbij aangesloten en neemt deel aan de overlegmomenten. 

2.3.5. Provinciale erfgoedconsulenten 

Met de provinciale erfgoedconsulenten, zijnde de museumconsulent, de depotconsulenten registratie en behoud en 

beheer, werkte het MMP1917 in het verleden al nauwgezet samen. Voorbeelden zijn de samenwerking voor 

Erfgoedinzicht, het depotbeheer (zowel eigen museumdepot als voor de voorbereiding van het regionaal 

erfgoeddepot) en de provinciale thesauruswerkgroep. Ook voor de inrichting van het nieuwe museumdepot en het 

kasteelgebouw is op de erfgoedconsulenten beroep gedaan. 

2.3.6. Erfgoedinzicht 

Zoals al eerder aangehaald bij de publieke ontsluiting van de museale collectie, werd een overeenkomst met de 

Provincie West-Vlaanderen ondertekend op 18 augustus 2013 betreffende de deelname aan het project 

Erfgoedinzicht. 

Als belangrijke erfgoedactor in de regio en de Provincie en gezien de omvang van de museale collectie, wou het 

MMP1917 graag instappen in deze provinciale en publieke online databank voor erfgoedcollecties. Als partner van 

Erfgoedinzicht, is het MMP1917 dan ook vertegenwoordigd in de stuur- en werkgroepen die op geregelde tijdstippen 

samenkomen. De Provincie West-Vlaanderen ondersteunt het MMP1917 bij de softwarematige updates van zowel 

Adlib als Erfgoedinzicht. 

2.3.7. Provinciaal Bibliotheeksysteem  

Het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen om de collecties van 

openbare bibliotheken centraal te ontsluiten. Ook enkele speciale documentaire collecties werden hier in ontsloten. 

In 2013 werd er daarom een overeenkomst gesloten tussen het MMP1917 en de Provincie West-Vlaanderen om de 

documentaire collectie van het MMP1917 op te nemen in het PBS. Onze collectie wordt zo zichtbaar in de West-

Vlaamse catalogus van bibliotheken. De Provincie ondersteunt op haar beurt het personeel en de bibliotheek bij de 

integratie en het verdere beheer van de collectie. 

  

2.4. MMP1917 op nationaal niveau 
 

2.4.1. Via Dolorosa 

Via Dolorosa of “Weg van het lijden” staat voor een unieke historische samenwerking tussen de stad Mons, Komen-

Waasten met als deelgemeente Ploegsteert, Zonnebeke met het MMP1917 en het Museum aan de IJzer in 

Diksmuide. Binnen dit project werden de eerste oorlogsmaanden in België gevolgd, vanaf het oversteken van de 

Duitse grens tot het vastlopen van het front in de Westhoek. In het project werden er heel wat evenementen 

georganiseerd, met een gezamenlijke promotie en communicatie. Gedurende zes maanden werd er een promobus 

ingezet op plaatsen waar er grote herdenkingsevenementen plaatsvonden. Er kwamen enkele prestigieuze 

tentoonstellingen, living history en battefieldtours waarbij onder meer het MMP1917 instond voor de historische 

input.  

2.4.2. NIOOO (Instituut voor Veteranen) 

Het MMP1917 werkte al diverse malen samen met het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en 

Oorlogsslachtoffers, beter bekend als het Instituut voor Veteranen. Deze samenwerking is vooral gebaseerd op 

wederzijdse promotie en ondersteuning van activiteiten. Zo zijn er al diverse tentoonstellingen geweest met als 

hoogtepunt de tentoonstelling: “Congo aan de IJzer”. 
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2.4.3. Salient Remembrance Detachment – WO I living history 

Deze groep rond “levende geschiedenis” organiseert en coördineert sinds 2004 de historische evocaties in het 

kasteelpark. In ruil regelt het museum de logistieke ondersteuning en een historisch verantwoorde catering, de 

veldkeuken. Dit evenement lokt telkens duizenden geïnteresseerden. Het is een laagdrempelige manier om gezinnen 

en kinderen te betrekken bij geschiedenis. Het museum zelf gebruikt ook de op living history gebaseerde aanpak om 

jongeren educatieve bagage te geven in zijn ‘hands on’ programma en de Platoon Experience. 

2.4.4. Agentschap voor Natuur en Bos 

In het kader van The Legacy of Passchendaele werkte het MMP1917 nauw samen met het Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB). Dit agentschap van de Vlaamse Overheid beheert natuurgebieden, bossen en parken op Vlaams 

niveau. Naast de fysieke realisatie van wandellussen in en rond het Polygoonbos, werkten we met hen vooral samen 

op gebied van het project Vredesbos, een nieuw aangeplant bos nabij Polygon Wood  met 523 bomen. Het getal is 

gelijk aan 523 gekende, gesneuvelde militairen op de twee begraafplaatsen in het Polygoonbos. Het MMP1917 

stelde van elk van hen een persoonlijk dossier samen. Het Kenniscentrum zorgde ook voor het leggen van contacten 

met familieleden en nabestaanden van deze militairen. Hierdoor kwamen we in contact met zo’n 75 nabestaanden, 

die een sleutelrol speelden tijdens de symbolische plantdagen op 26 september en 12 oktober 2017. 

2.4.5. Agentschap Onroerend Erfgoed 

Vanaf 1 juli 2017 werd Zonnebeke erkend als onroerend erfgoedgemeente. Van dan af aan neemt Zonnebeke in 

samenwerking met CO7 verschillende bevoegdheden rond onroerend erfgoed over van het agentschap Onroerend 

Erfgoed. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid om het kostbare en unieke erfgoedpatrimonium in kaart te 

brengen, te behouden, te herwaarderen en open te stellen voor het publiek.  

Hiervoor werd ook een commissie opgericht, waarvan de conservator van het MMP1917 deel uitmaakt. 

2.4.6. Instituut voor Publieksgeschiedenis 

Het Interuniversitair Instituut voor Publieksgeschiedenis (IPG) organiseert onderwijs, onderzoek en dienstverlening 

over alle vormen van omgang met geschiedenis in de samenleving in het heden en het verleden. Het is een 

expertisecentrum voor de ‘vertaling’, valorisering en evaluatie van academische historische kennis naar onderwijs, 

musea, historische tentoonstellingen, herdenkingen, publieksboeken, media, erfgoedgemeenschappen… overal waar 

aan het verleden betekenis wordt verleend. 

Sinds enkele jaren biedt het MMP1917 meerdere stageplaatsen aan voor studenten van het IPG.  

 

2.5. MMP1917 op het internationaal niveau 
 

2.5.1. CWGC 

Met de Commonwealth War Graves Commission (CWGC), onderhoudt het MMP1917 nauwe contacten, niet in het 

minst omtrent de invulling en exploitatie van het bezoekerscentrum bij de begraafplaats CWGC Tyne Cot Cemetery, 

dat door het MMP1917 wordt uitgebaat. 

Ook voor de verscheidene herdenkingsplechtigheden, die vaak op begraafplaatsen plaatsvinden die door de CWGC 

worden beheerd, gaan we in overleg met de organisatie zodat alles respectvol kan verlopen. Sinds enkele jaren 

wordt er ook meer ingezet om afstemming te vinden omtrent communicatie en publiekswerking.  

2.5.2. Interreg IV 

Het museum nam in de periode 2007-2013 deel aan het Europees samenwerkingsprogramma “INTERREG IV - 

deelprogramma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen”. Het project heette “De Grote Oorlog herdacht: Op ontdekking 

doorheen het westelijk front van de Noordzee tot aan de Chemin des Dames”. Ons aandeel in dit project was de 

museumtuin, het huidige buitendeel van ons museumparcours. In het totaal waren er negentien projectpartners. 
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Het project werd geleid door Conseil Général du Nord. De andere partners waren Westtoer, In Flanders Fields 

Museum, Provincie West-Vlaanderen, stad Ieper, gemeente Zonnebeke, stad Poperinge, Conseil Général du Pas-de-

Calais, Caverne du Dragon/Musée du Chemin des Dames, Agence de Développement et de Réservation Touristiques 

Aisne Tourisme,  Musée Somme 1916, Communauté d’agglomération de Lens Liévin, L’Historal de la Grande Guerre, 

Communauté de Haute Sambre et de Bois l’Evêque, Comines-Warneton en Communauté de communes du Catésis 

Caudrésis. Dit project werd in 2013 afgesloten. 

2.5.3. The Legacy of  Passchendaele 

Een opmerkelijk onderdeel van de recente parkuitbreiding, onderdeel van het masterproject ‘The Legacy of 

Passchendaele’ zijn de Passchendaele Memorial Gardens. Zeven tuintjes in de vorm van een poppy werden in het 

park ingeplant. Ze zijn bedoeld als herinneringstuin voor naties die meestreden tijdens de Eerste Wereldoorlog. In de 

periode 2014-2018 werden de zeven tuintjes afgewerkt en ingehuldigd.  

De basisinfrastructuur van deze tuinen wordt voorzien in de aanleg van het park, gesubsidieerd onder het Legacy of 

Passchendaele project. Elke tuin werd door een partner van een buitenlandse natie (België, Duitsland, Verenigd 

Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Australië, Verenigde Staten en Canada) ontworpen en aangelegd. Ze behandelen telkens 

drie thema’s van herdenking: plantensymboliek, beeldende kunst en poëzie.  

2.5.4. Veteran Affairs Canada 

In 2014 werd een partnership afgesloten met de Canadese Overheid, met de dienst Veteran Affairs. Dat project, 

goed voor 105.000€, moet bezoekers van de Westhoek een goed beeld geven van de rol die Canadese soldaten 

speelden bij de belangrijkste veldslagen en hun opofferingen in de Ieperboog. Het project bestond uit verschillende 

onderdelen, zoals onder meer het ontwikkelen van een bezoekersgids met Canadese sites, een rondreizende 

tentoonstelling, een educatief project en de aanleg van een Canadese wandelroute doorheen het slagveld.  

2.5.5. Toerisme Vlaanderen 

Voor de communicatie en promotie met de buitenlandse markten kan het MMP1917 rekenen op de steun van 

Toerisme Vlaanderen, die instaan voor de bekendmaking van het aanbod via de buitenlandkantoren. Toerisme 

Vlaanderen onderhoudt ook goede contacten met de trade en de buitenlandse pers. Op die manier kan het 

MMP1917 haar buitenlandse communicatie en promotie laten verlopen via Toerisme Vlaanderen. 

2.5.6. Herdenkingen 

Vooral in 2017 heeft het MMP1917, dankzij de internationale aandacht voor 100 jaar Slag bij Passendale, heel wat 

netwerken en contacten kunnen uitbouwen. Het gaat hierbij niet alleen om diplomatieke contacten (ambassades, 

ministeries, defensieattachés, departementen, buitenlandse musea,…), maar ook heeft het MMP1917 het netwerk 

met internationale persrelaties enorm kunnen uitbreiden. Uiteraard willen we met het MMP1917 deze belangrijke 

contacten consolideren, zodat we ons op een blijvende manier kunnen verankeren in een internationaal netwerk 

aan partners die werken rondom de thematiek van de Eerste Wereldoorlog en de Slag bij Passendale. Deze 

contacten en dit netwerk is immers van groot belang om voldoende draagkracht te hebben voor een meerstemmig 

verhaal in internationale herdenkingen. 

2.5.7. The Belgians have not forgotten 

In het kader van ‘100 jaar Slag bij Passendale’, creëerde het Memorial Museum Passchendaele1917 de reizende 

tentoonstelling ‘The Belgians have not forgotten’. Tussen 10 november 2016 en 11 november 2017 bracht de 

expositie op negen locaties in Australië en Nieuw-Zeeland het verhaal van de ANZAC-troepen tijdens de Eerste 

Wereldoorlog in de Westhoek.  Met deze tentoonstelling wil het MMP1917 tonen dat België de Eerste Wereldoorlog 

en de vele Australische en Nieuw-Zeelandse slachtoffers blijft herdenken. Heel wat Australische en Nieuw-Zeelandse 

families verloren een familielid tijdens de Eerste Wereldoorlog. Velen willen de plaats bezoeken waar hun familielid 

viel maar niet iedereen heeft de middelen of de mogelijkheden om een trip te ondernemen naar België. Omdat het 

MMP1917 het belangrijk vindt hun verhaal internationaal te vertellen, creëerde het museum deze rondreizende 

tentoonstelling aan de hand van historische feiten, archeologische vondsten, verwijzingen naar het landschap en 

videobeelden. De federale overheid en Toerisme Vlaanderen zorgden voor de nodige financiële en logistieke steun. 



67 
 
 

Veterans Affairs Australia, Australian Army en New Zealand Army werden gevraagd om een 

samenwerkingsovereenkomst en ondersteunden het project door het transport in Australië en Nieuw-Zeeland te 

regelen. De Belgische ambassade in Canberra was een belangrijke partner voor het MMP1917 in het zoeken naar 

geschikte locaties in beide landen. In het bijzijn van de Belgische ambassadeur, Dhr. Jean-Luc Bodson, en een 

afvaardiging van de Gemeente Zonnebeke, werd de tentoonstelling op 10 november 2016 voor het eerst in het 

Queen Victoria Museum and Art Gallery in Launceston, Australië geopend. In december verhuisde de tentoonstelling 

naar Warrnambool en in januari naar Dubbo. In februari 2017 was de tentoonstelling voor het laatst in Australië te 

zien, meer bepaald in Hervey Bay. Daarna trok de expositie naar Nieuw-Zeeland en deed daar opeenvolgend 

Hamilton, Auckland, Wellington, Christchurch en Dunedin aan. 

2.5.8. Samenwerking met diverse landen 

Het MMP1917 heeft gezien haar internationaal karakter een nauwe samenwerking met tal van internationale 

partners. Er zijn goede contacten met ambassades in België, de Commonwealth War Graves Commission, de Royal 

British Legion, Department of Veterans Affairs Australië en Canada en tal van andere instellingen en Belgische 

ambassades in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, de U.S.A., Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Ook zijn er 

goede contacten met Ierland en Zuid-Afrika. 

De lijst met museale contacten is bijzonder uitgebreid. Enkele voorbeelden voor Canada zijn het Canadian War 

Museum in Ottawa, het Citadel Army Museum in Halifax, het Musée Royal 22e Régiment in Québec, het 48th 

Highlanders Museum in Toronto en het 15th Battalion Memorial Project in Missisauga, Ontario. In Australië en 

Nieuw-Zeeland is er een nauwe samenwerking met verscheidene musea zoals The Australian Army Museum, The 

Australian War Memorial in Canberra, Auckland Museum, New Zealand Army Museum,… en het New Zealand Rugby 

Museum in Palmerston North. 

Het MMP1917 fungeert ten slotte met haar landententoonstellingen als instappunt voor een natiegericht bezoek 

aan het vroegere westelijk Front. In onze landententoonstellingen van Groot-Brittannië, Ierland, Zuid-Afrika, 

Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Duitsland en de U.S.A. wordt doorverwezen naar diverse sites in West-Europa en 

zijn tal van objecten van internationale bruikleengevers tentoongesteld. 
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VI. SWOT-analyse 
 

Voor de SWOT-analyse van de huidige werking van het MMP1917 werd vertrokken vanuit een interne en een 

externe SWOT-oefening. 

 

Intern werden drie afzonderlijke oefeningen doorlopen: 

- Een SWOT-oefening met het personeel en het team van het MMP1917 zelf (world-café methode) 

- Een SWOT-oefening onder de vorm van een Customer Journey uitgevoerd met de mensen van de gidsenkring 

en het Genootschap (zie bijlage) 

- Een SWOT-oefening met de Raad van Bestuur onder de vorm van een Business Canvas Model (zie bijlage). 

 

Daarnaast werd ook een externe SWOT-oefening georganiseerd met de Klankbordgroep. 

 

De gegevens uit deze SWOT’s werden samengebracht in een overzicht in bijlage 7. Op basis van deze gegevens werd 

een confrontatiematrix opgesteld, die ook in bijlage 7 is opgenomen. 

 

Eens er beleidsopties werden afgelijnd op basis van de confrontatie, zijn deze in een prioriteitenmatrix gescoord, om 

zo een beargumenteerde weging te kunnen maken van de weerhouden beleidskeuzes. 
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VII. Beleidsplanning 2019-2023 
 

1. Missie 
 

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 engageert zich om actieve bewustwording en betrokkenheid te creëren 

voor het verhaal van de Eerste Wereldoorlog en van de Slag bij Passendale uit 1917 in het bijzonder.  

 

Dit engagement vertaalt zich in volgende vier elementen: 

- De kern van de getuigenis van het museum bestaat uit een ervaringsgericht verhaal met militair-historische 

accenten. Dit verhaal wordt blijvend fysiek verankerd in het landschap en vertrekt steeds vanuit een educatief 

gerichte doelstelling. 

- Het museum zet hierbij in op een uitgebreide en goed onderbouwde publiekswerking gericht op verschillende 

types bezoekers uit binnen- en buitenland. 

- Als inhoudelijke basis voor haar getuigenis wordt het Kenniscentrum uitgebouwd als onderzoekscentrum voor 

intern gebruik, maar ook ten dienste van externe partners. 

- Het collectiebeheer wordt verder geprofessionaliseerd, ten dienste van het eigen verhaal van het museum, maar 

ook ruimer in functie van de erfgoedgemeenschap in de regio. 

 

 

2. Visie 
 

Het centrale thema waarrond het MMP1917 zich ontwikkeld is de Derde slag om Ieper uit 1917. Door de ligging van 

het museum te midden het slagveld, in een landschap dat nog vol zit van verwijzingen en stille getuigen van deze 

periode, is het museum een ideale toegangspoort tot dit stuk regionale erfgoedgeschiedenis. 

 

Het museum neemt dan ook een rol op als open museum, een plaats waar de link wordt gelegd tussen de historische 

feiten en het landschap. Het museum biedt een militair–historische kijk op de gebeurtenissen, gedocumenteerd via 

objecten en gebaseerd op het principe van beleving. Doelstelling van de museale werking is het creëren van 

bewustwording en betrokkenheid. 

 

Herdenken, herinneren en inleven kan echter niet alleen in een louter museale opstelling. Daarom is het museum in 

de voorbije beleidsperiode uitgebouwd als het middelpunt van een netwerk van landschappelijke erfgoedsites. 

Binnen het project  ‘The Legacy of Passchendaele’ is er een netwerk aan locaties opgezet verspreid over de hele 

gemeente, verbonden met wandel- en fietslussen. Binnen deze verzameling landschappelijke sites is het 

bezoekerscentrum Tyne Cot Cemetery de belangrijkste schakel, maar ook bunkers verspreid over de gemeente en 

het Polygoonbos nemen een prominente positie in binnen dit netwerk. Bovendien is ook de onmiddellijke omgeving 

van het museum nauwer in verband gebracht met het museum zelf. Zo zijn er de verschillende memorial gardens in 

het Passchendaele Memorial Park en het landhuis. 

 

Het netwerk-idee is niet aan de gemeentegrenzen gebonden. Zoals veel andere partners in de regio slaat het 

museum verder de handen in elkaar binnen het netwerk Oorlog en Vrede in de Westhoek, een regionaal 

overlegplatform aangestuurd vanuit de Provincie. Dit platform bevordert de onderlinge samenwerking tussen de WO 

I-partners. Binnen dit netwerk heeft elke betrokken instelling een eigen inbreng en insteek die samen een 

complementair geheel vormen. 

 

Het museum bevordert voorts de museumervaring door het organiseren van doelgroepgerichte evenementen en 

activiteiten waarin herinnering en beleving centraal staan. De bezoeker zelf kennis laten maken met de realiteit van 



70 
 
 

100 jaar geleden, verhoogt de herkenbaarheid van het verhaal van het museum. Door het verhaal herkenbaar en 

laagdrempelig te houden, is het museum heel toegankelijk en dit voor een breed gamma aan doelgroepen.  

 

Het open en toegankelijke karakter van het MMPP1917 vertaalt zich ook binnen de wetenschappelijke werking die 

binnen de organisatie wordt opgezet. Het museum is een actieve en receptieve partner voor onderzoeksinstellingen 

die zich in het thema van de Eerste Wereldoorlog verdiepen. De gecumuleerde expertise en kennis binnen de 

organisatie wordt ook ontsloten en aan de buitenwereld en de erfgoedgemeenschap aangeboden. Dit zowel op vlak 

van de content die in het museum wordt bewaard, maar ook op vlak van de methodiek en de ervaring die eigen is 

aan het specifieke collectiebeheer binnen deze instelling. 

 

Analyse van het voorliggende geheel van strategische doelstellingen doet de vraag rijzen of deze vijf strategische 

doelen voldoende ambitieus zijn. Bij vergelijking met de vorige beleidsperiode zijn veel parallellen en gelijkenissen te 

detecteren. In het planningsproces is dan ook terecht de vraag gesteld of dit plan voldoende ambitie vertaalt naar de 

toekomst toe. Met andere woorden – geeft deze set aan doelen een afdoend antwoord op de vraag “Wat na 2018?” 

 

Na uitgebreid debat in zowel de Klankbordgroep als in de Raad van Bestuur is de conclusie als volgt te formuleren: 

Het MMP1917 in Zonnebeke is en blijft de instelling die ze ook in 2014 was bij de aanvang van het vorige 

beleidsplan. De instelling evolueert mee met haar tijd en omgeving, speelt in op trends en opportuniteiten die zich 

aanbieden, maar verandert intrinsiek niet als instelling. In die zin is het dan ook geen verrassing dat er zich effectief 

gelijkenissen aftekenen in de doelstellingen die over de verschillende beleidsperiodes worden afgelijnd. 

 

Toch getuigen de strategische doelstellingen zoals hieronder opgesomd van een gezonde en realistische inschatting 

van de situatie van het museum “as is” en het toekomstbeeld waar men naar toe wil (het “to be”). Vertrekkend 

vanuit de eigenheid van de instelling wordt een aantal antwoorden geformuleerd met betrekking tot de toekomst na 

2018. 

 

Het is binnen de stakeholders (doorheen het planningsproces) gebleken dat de toekomst van het oorlogsverhaal 

vooral gezocht moet worden in een modulair aanbod aan ervaringsgerichte modules zowel binnen als buiten het 

museum. Digitalisering van het verhaal en een educatieve onderbouw zijn daarbij onontbeerlijk. 

 

Er is de keuze gemaakt om het historische verhaal van het museum te actualiseren en waar mogelijk te verbreden. 

Dit zowel door de eigen organisatie en ontsluiting bij te werken, maar evenzeer door in samenwerkingsverbanden 

met partners te treden. 

 

Er wordt gekozen om naast de voor de hand liggende investering in de eigen collectie, ook het landschap als 

erfgoedobject mee te nemen in het verhaal van het museum. Het landschap en de outdoor-beleving staan centraal 

in de aanpak die in dit nieuwe beleidsplan naar voor wordt geschoven. 

 

Het plan bevestigt de ingeslagen weg van de digitalisering van het archief en de collectie. Meer nog, het plan geeft 

aan ook de ontsluiting van de inhoud van het museum, het zogeheten verhaal, verder digitaal uit te dragen. 

 

Als laatste dient ook duidelijk benadrukt te worden dat het de overtuiging is van de ploeg van medewerkers en van 

de Raad van Bestuur dat het verhaal en het plan een basis dient te hebben in herinneringseducatie. In de missie 

staat het verwoord als “bewustwording en betrokkenheid creëren”.  
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3. Strategische doelstellingen 
 

Vanuit het planningsproces en de geformuleerde visie en missie werd een set van vijf strategische doelstellingen 

geformuleerd. Deze vormen het kader waarbinnen het museum zich verder ziet ontwikkelen in de periode 2019-

2023.  

 

SD 1 – Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is een ervaringsgericht hedendaags museum dat het thema van 

de Eerste Wereldoorlog algemeen en de Slag bij Passendale in het bijzonder duidt. 

 

Uit de analyse van de huidige werking van het museum is duidelijk gebleken dat het streven naar een mix tussen een 

klassiek museum en een hedendaagse vertaling via een ervaringsgerichte beleving werkt en door het publiek 

gesmaakt wordt. Het lijkt dan ook logisch dat deze mix, dit evenwicht, verder wordt ontwikkeld en behouden blijft. 

 

De kern van het verhaal van het museum is een getuigenis van de oorlogsgebeurtenissen die regionaal in het 

landschap verankerd ligt. Deze regionale geschiedenis, die door de internationale erfgoedgemeenschap erkend 

wordt, kan doorgroeien als dit verhaal in een breder kader wordt opgenomen. Het verhaal van de Groote Oorlog in 

Passendale / Zonnebeke is de basis waarop verschillende aanleunende thema’s geënt kunnen worden. Actualisering 

van het thema lijkt een eerste spoor om op in te zetten, maar ook andere verhaallijnen kunnen hiermee verweven 

worden. 

 

Het realiseren van deze strategische doelstelling zal zich vertalen in het verder aanpassen van de inhoud van het 

museum zelf, maar evenzeer in het optimaliseren van de informatie die gebracht wordt in de verschillende 

satellieten van het museum verspreid in het landschap. De ingreep die hiervoor nodig is, zal zich ook niet louter 

beperken tot het inhoudelijke aspect, maar zal ook ingrepen vragen op vlak van infrastructuur, hard- en software. 

Een hedendaags museum maakt gebruik van verschillende kanalen en middelen om belevingswaarde te verhogen. 

Het zal er op aan komen een aantal sporen te onderzoeken en nadien uit te rollen binnen de aanpak in het museum. 

 

Evenzeer is het ook een opzet om de eigenheid van het museum te behouden en te vrijwaren voor de toekomst. 

Binnen de regio van de Westhoek tellen we op vandaag 5 grotere instellingen die als hefboom elk een eigen verhaal 

specifiek behandelen: 

o Het In Flanders Fields Museum dat zich focust op de mens in de oorlog 

o Het Talbot house dat het verhaal brengt van de soldaten achter het front 

o Het Museum aan de IJzer dat zich focust op het Vlaamse verhaal en de Belgische sector van het 

Westelijke front 

o Het bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort dat focust op het gebeuren van de onderwaterzetting 

en de Belgische sector langs de kust. 

o Het MMP1917 dat zich toelegt op het verhaal van de Slag bij Passendale 1917. 

 

De complementariteit tussen deze instellingen is een typerend gegeven voor de streek en vormt meteen ook de 

sterkte van deze regio. Elk museum of bezoekerscentrum legt een specifiek accent, maar samen verzorgen ze een 

rijk geïllustreerd plaatje van de regionale oorlogsgeschiedenis. Deze complementariteit is een hoeksteen voor de 

onderlinge verhouding en samenwerking binnen structuren als het netwerk “Oorlog en Vrede in de Westhoek” 

waartoe ook de gemeente Zonnebeke en het MMP1917 sinds 2003 vaste partner zijn. Het is ook vanuit deze 

complementariteit dat er een gezamenlijk breder verhaal van de Eerste Wereldoorlog gebracht kan worden.  
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SD 2 – Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is een hedendaagse en flexibele organisatie en een 

professionele partner voor andere instellingen. 

 

In de loop van de vorige beleidsperiode maakte de organisatie van het museum een grondige herschikking door. Het 

museum maakte zich los van de structuur van het gemeentebestuur en werd hervormd tot een Autonoom 

Gemeentelijk Bedrijf of AGB. Deze hervorming bracht de mogelijkheden mee om op een moderne en professionele 

manier aan beheer van mensen en middelen te kunnen doen.  Het is dan ook de wens deze hervorming door te 

zetten en te verfijnen. Dit zal zich vertalen in een verder gedetailleerd personeelsbeleid, organogram en werking. 

 

Het omvormen naar een AGB heeft echter ook een keerzijde. De financiële contouren van het AGB zijn scherper 

afgelijnd. De gemeentelijke inbreng verdwijnt en de werking van het museum draagt een exponentieel hogere 

verantwoordelijkheid in het financiële welslagen van de onderneming. Deze nieuwe situatie waarbij de inkomsten 

van het AGB de belangrijkste bron van middelen wordt, noopt de organisatie tot zelfreflectie en het herdenken van 

bepaalde deelaspecten van de werking.  

 

Door omstandigheden valt deze shift samen met het einde van de grote herdenkingsperiode. Verschillende 

modellen en voorspellingen zien in 2019 het aantal bezoekers voor de WO I-gerelateerde erfgoedsites dalen, 

mogelijk ook zo voor het MMP1917. Het einde van de herdenkingsperiode is meteen ook het einde van een aantal 

ondersteunende maatregelen van hogere overheden of instellingen. Investeringsmiddelen voor deze specifieke 

erfgoedverhalen zullen minder evident worden. Projectgebonden financiering in binnen- en buitenland lijken zo 

goed als volledig te verdwijnen. Dit zet druk op het financieel model en op het personeelsbestand dat voor de 

herdenkingsperiode in een uitgebreide formatie werkte. Rationalisering is hier een duidelijke lijn die aangehouden 

zal worden om de organisatie performant en beheersbaar te houden. 

 

Sinds de opstart van het museum is er gewerkt aan een performante ploeg van medewerkers, met elk eigen 

specifieke kwalificaties en achtergronden. De basisbezetting van het personeel werd op professioneel vlak aangevuld 

door projectgebonden medewerkers. Deze extra medewerkers zullen in aantal beperkt worden, afhankelijk van de 

financiële mogelijkheden van het AGB. 

 

Naast het personeel van het museum is er sinds het begin zeer nauw en goed samengewerkt met een grote groep 

van vrijwilligers en met opgeleide en geschoolde museumgidsen. Deze samenwerking blijft in de toekomst bestaan 

en zal zo mogelijk nog belangrijker worden. Het is dan ook duidelijk een keuze om de groep van vrijwilligers en 

gidsen verder aan de werking van het museum te binden. Via een aanbod van opleiding en scholing zullen de 

vrijwilligers en gidsen mogelijkheid hebben om verder te ontwikkelen en zo de werking van het museum verder uit 

te bouwen. 

 

Het museum is reeds lange tijd een partner voor andere instellingen binnen en buiten de regio. Deze open houding 

zal in de toekomst nog versterkt worden. Verschillende samenwerkingsverbanden zullen hernieuwd worden, andere 

zullen opnieuw aangehaald en gedefinieerd worden. Dit in de overtuiging dat enkel door samen te werken en samen 

een “product” in de markt te zetten het oorlogsverhaal in al zijn facetten de toekomst tegemoet kan gaan.  

 

Een moderne organisatie heeft in deze moderne tijden ook nood aan een gedetailleerd en verfijnd communicatie- 

en marketingbeleid. Beide aspecten zijn in de loop van de vorige beleidsperiode opgestart en verkend. Het komt er 

op aan de ingeslagen weg te vervolgen en als moderne organisatie ook verder op het digitale toneel een eigen plek 

te verwerven. Sociale media, moderne communicatiekanalen en een uitgewerkt marketingplan op maat van de 

verschillende doelgroepen vormen een vast onderdeel bij de realisatie van deze strategische doelstelling. 
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SD 3 – Het Kenniscentrum van het MMP1917 is een open informatiecentrum en een actieve onderzoekspartner 

voor erfgoedonderzoek over de Eerste Wereldoorlog in de regio. 

 

Het Kenniscentrum dat in de loop van de vorige beleidsperiode duidelijk vorm kreeg, is meer dan alleen de 

wetenschappelijke onderbouw voor de eigen museale invulling. Het centrum biedt op vandaag verschillende 

aanknopingspunten waarmee de werking verder uitgebreid en gediversifieerd kan worden. De impact van het 

Kenniscentrum kan hierdoor breder worden, maar ook relevanter naar de lokale erfgoedgemeenschap. 

 

Deze upgrade vereist een doordachte aanpak van de uitbouw van het fysieke Kenniscentrum. Binnen de krijtlijnen 

van de mogelijkheden die de nabije toekomst brengt, is er een wil om te investeren in de uitrusting en de behuizing 

van het bestaande Kenniscentrum. Daarbij worden klemtonen gelegd op het “open” karakter van het centrum. 

Polyvalent gebruik van bepaalde ruimtes is daarbij een eerste aandachtspunt. Dit zal mogelijkheden creëren om het 

Kenniscentrum een meer open imago te geven, waardoor het centrum als ontmoetingsplaats duidelijker ingebed kan 

worden in de lokale gemeenschap. Met een aantal nieuwe mogelijkheden naar participatie tot gevolg. 

 

Het Kenniscentrum zal in de toekomst verder eigen onderzoek uitvoeren, in het kader van de eigen werking of in 

functie van nieuwe tentoonstellingen of projecten van het museum. Deze gegevens zullen echter op een betere 

manier ontsloten worden. Het is de bedoeling een eigen onderzoekslijn uit te zetten en deze te ontsluiten via een 

eigen kanaal. 

 

Meer dan in het verleden zal het centrum zich ook openstellen en aanbieden aan externe onderzoekers om 

gezamenlijk bepaalde onderzoeksvragen aan te pakken. Het aantrekken van thesis-studenten van hogescholen en 

universiteiten uit binnen- en buitenland is een concrete actie die hieronder verder zal worden onderzocht. 
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SD 4 – Het Memorial Museum Passchendaele 1917 heeft een collectiebeleid voor militair-technisch erfgoed uit de 

Eerste Wereldoorlog dat als een standaard wordt beschouwd. 

 

Het museum in Zonnebeke herbergt een heel uitgebreide collectie aan militair-technische objecten die een unieke 

getuigenis vormen van het oorlogsverleden van de streek en de Slag bij Passendale in het bijzonder. Dit specifieke 

erfgoed vereist een specifiek collectiebeheer en -beleid. In de voorbije beleidsperiode is ingezet op de uitbouw van 

expertise en kennis betreffende het beheer van een dergelijke collectie.  

 

De opgebouwde ervaring en expertise wordt in de nieuwe beleidsperiode verder bijgewerkt en verfijnd. Tegelijk 

wordt de beschikbare expertise uitgedragen in functie van ondersteuning van en samenwerking met partners in de 

regio. 

 

Ook de digitalisering van de collectie die in de vorige beleidsperiode is ingezet, wordt afgewerkt. Via Erfgoedinzicht 

wordt de collectie verder digitaal ontsloten en bekend gemaakt bij het brede publiek.  

 

Voor het depot- en collectiebeleid wordt in de opmaak van dit beleidsplan een eigen plan opgesteld voor de periode 

2019-2023. Dit plan wordt toegevoegd aan dit beleidsplan. 
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SD 5 – Het Memorial Museum Passchendaele 1917 ondersteunt de ontwikkeling van een breed pakket aan 

doelgroepgerichte herinneringseducatie, zowel in eigen regie als in samenwerking met partners in de regio. 

 

In het verleden is duidelijk gebleken dat een sterk ankerpunt voor het succes van het museum in Zonnebeke het 

aanbod aan ervaringsgerichte herinneringseducatie is. Deze aanpak zal in de toekomst nog verder uitgebouwd en 

verbreed worden.  

 

De producten voor herinneringseducatie die het museum in eigen beheer ontwikkelt en aanbiedt zullen in de 

toekomst verder worden geüpdatet. Bovendien zal er actief ingezet worden op de ontwikkeling van nieuwe tools die 

doelgroepgericht de bestaande niches moeten invullen. Daarbij zal men ook de locatievastheid van het product 

verlaten. Er zal actief ingezet worden op modules en producten die op verplaatsing kunnen worden gebruikt, zoals in 

de eigen klasomgeving of op de eigen gemeente of school. 

 

Gelijklopend zet het museum zich ook in als ondersteunende partner voor de regionale trekkers op het vlak van 

herinneringseducatie. Zo zal het museum verder nauw samenwerken met het netwerk “Oorlog en Vrede in de 

Westhoek” om op streekniveau ook educatieve pakketten te ontwikkelen en aan te bieden. Waar mogelijk neemt 

het museum ook een actieve rol op in overlegfora rond deze educatieve werking. 
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4. Operationele doelstellingen en acties 
 

SD 1 – Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is een ervaringsgericht hedendaags museum dat het thema van 

de Eerste Wereldoorlog algemeen en de Slag om Passchendaele in het bijzonder duidt. 

 

OD 11 – Het MMP1917 biedt een evenwichtige en modulaire mix aan van een klassiek museum en een 

belevingsgerichte ontsluiting van het erfgoedverhaal. 

 

Actie 111 – ontwikkelen van een productaanbod bestaande uit een museumbezoek gecombineerd met 

verschillende ervaringsgerichte modules in het omringende landschap 

Toelichting: 

- Het erfgoedverhaal inbedden in ervaringsgerichte routes langsheen landschappelijke sites en erfgoedlocaties. 

Hiervoor wordt de basis van de “The Legacy of Passchendaele” verbreed en uitgebreid. 

- Nieuwe belevingsgerichte modules of tijdelijke tentoonstellingen worden aangemaakt en afgestemd op 

specifieke doelgroepen. 

- Het aanbod wordt verder gevarieerd en speelt in op de groeiende vraag naar uniciteit en authenticiteit. 

- Inzetten op de creatie van belevingskansen voor niche-doelgroepen 

- Verhogen kindvriendelijkheid van het museumparcours 

- Ontwikkeling van de nieuwe producten gebeurt in eigen regie of in samenwerking met partners. 

- De promotie wordt afgestemd met Westtoer. 

 

Indicatoren: 

- Een portfolio aan productmodules of tentoonstellingen waarmee de bezoeker eigen programma kan 

samenstellen 

- Een set van specifieke belevingsmodules voor 2 specifieke niche-doelgroepen 

- Toevoegen van verruimde laag kindvriendelijke doe-elementen in het museumparcours en in het omringende 

landschap 

 

 

Actie 112 – ontwikkelen van een jaarlijks terugkerend aanbod aan evenementen 

Toelichting: 

- Ontwikkelen van een jaarlijks aanbod aan evenementen, bestaande uit een mix van vaste 

herdenkingsmomenten en nieuwe evenementen (museumnacht, girls@themuseum, …) 

- Bewerken van een sterke binding tussen terugkeerbezoek en de jaarlijkse vaste herdenkingen 

- Ontwikkelen van een jaarlijkse evenementenkalender 

- Nieuwe evenementen uittesten – link met vertel-theater en straatvoorstellingen beleidsplan Westhoek 

Indicatoren: 

- Ontwikkelen van  nieuwe jaarlijks terugkerende evenementen 

- Ontwikkelen en verspreiden van een jaarlijkse evenementenkalender 

- Aantal terugkerende bezoekers blijft stabiel 

 

 

Actie 113 – mee ontwikkelen, in samenwerking met de dienst voor Toerisme, van een gemeentelijk netwerk aan 

thematische fiets- en wandelverbindingen 

Toelichting: 

- Verder ontwikkelen van een netwerk aan lokale thematische fiets- en wandelroutes, geënt op product ‘The 

Legacy of Passchendaele’ 

- Afstemmen met Westtoer en inbedden op knooppuntensysteem van Westtoer 
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- Afstemmen op promotie gevoerd door Westtoer 

- Afstemmen op strategisch beleidsplan Westtoer – Westhoek = fietsregio 

Indicatoren: 

- Ontwikkelen van  thematische fietsroutes 

- Ontwikkeling van  thematische wandelroutes 

 

 

Actie 114 – onderzoeken en streven naar implementatie van nieuwe media en technologieën om de museale 

inhoud ook in het omringende landschap te brengen. 

Toelichting: 

- Onderzoeken van de beschikbare media en technologie (Erfgoedapp,…) 

- Onderzoeken ontwikkelingsmogelijkheden met hoger onderwijs 

- Uitvoeren van testcases op bepaalde delen van het museale verhaal 

- Implementeren van de nieuwe technologie 

Indicatoren: 

- Onderzoek en test van beschikbare technologie 

- Nieuwe technologie invoeren en in gebruik nemen 

 

 

Actie 115 – actief inzetten op het behouden van de leesbaarheid van het omringende landschap, zonder evenwel 

het ruimtegebruik te bevriezen. 

Toelichting: 

- Vertrekkend vanuit het door het UNESCO-dossier vastgestelde patrimonium als anker in het fysieke landschap 

- Via de adviescommissie en in samenwerking met de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst advies verlenen 

aan de gemeentelijke diensten op vlak van ruimtegebruik, ruimtelijke planning en stedenbouwkundige 

vergunningen 

- Steeds vertrekkend vanuit een gezond realisme en zonder het ruimtegebruik te bevriezen of onmogelijk te 

maken 

- Pragmatisch selecteren van het minimale landschappelijke kapitaal dat bewaard moet blijven om de 

leesbaarheid van het verleden mogelijk te maken 

- Link met strategisch beleidsplan Westhoek – landschap als laatste materiële getuige 

- Het reeds uitgevoerde onderzoek op de zichtassen (uitgevoerd in voorbereiding van het UNESCO-dossier) 

opnieuw activeren en uitwerken als basis voor een adviserende rol in adviescommissie erfgoed 

Indicatoren 

- Adviesverlening  

- Kaart met een minimaal te preserveren landschappelijke kapitaal 
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OD12 – het regionale erfgoedverhaal van de Eerste Wereldoorlog wordt in een breder kader verankerd en 

geactualiseerd met aanleunende thema’s en invalshoeken 

 

Actie 121 – de bestaande militair-technische getuigenis van het museum wordt geactualiseerd en in context 

geplaatst met hedendaagse oorlogsconflicten 

Toelichting: 

- Het historische militair-technische verhaal van het museum wordt gekoppeld aan een actuele invalshoek met 

het oog op duiding  

- Deze actualisatie wordt doorgevoerd in de fysieke opstelling in het museum, maar ook in de werking van het 

museum zelf 

- Link met toerisme+ verhaal van Westtoer 

Indicatoren: 

- Ontwikkeling van een module actualisatie gelinkt aan hedendaagse conflicten in de wereld, ingebed in de 

bestaande herinneringsgallerij. 

 

 

Actie 122 – onderzoeken en implementeren van de mogelijkheden om het verhaal van de Eerste Wereldoorlog met 

aanleunende erfgoedthema’s en andere invalshoeken te koppelen 

Toelichting: 

- Na de herdenkingsperiode 2014-2018 zal de publieke belangstelling voor het thema van de oorlogsgeschiedenis 

mogelijk terugvallen 

- Om de terugval op te vangen wordt koppeling gezocht met andere erfgoedverhalen uit de regio (wederopbouw, 

bezetting door de eeuwen heen, abdijtuin, …) en met andere invalshoeken naar een museumbezoek (MICE, 

congressen, …) 

- Link met planning vanuit Toerisme Westhoek, themajaren 2020 wederopbouw en 2023 landschap 

Indicatoren: 

- Identificeren van geschikte verhaallijnen in de regio, vertrekkend vanuit strategische beleidsplan van Westtoer 

voor de Westhoek 

- Geschikte verhaallijnen vertaald in ontwikkeling modules actie 111 

- Uitvoeren van verkennend marktonderzoek naar aanknopingspunten bij nieuwe invalshoeken 

- Ontwikkelen van producten, tijdelijke tentoonstellingen of modules (zie actie 111) gericht op deze specifieke 

aanknopingspunten 
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OD13 – Het MMP1917 zet in op het verhogen van het bezoekerscomfort en op het optimaliseren van de  

bezoekersstroom 

 

Actie 131 – onderzoeken hoe de bezoekersstroom zich ontwikkelt (na 2018) en knelpunten remediëren met de 

aangereikte oplossingen 

Toelichting: 

- Momenteel wordt op piekmomenten ervaren dat de bezoekersstroom niet altijd even vlot loopt 

- Na de herdenkingsperiode wordt een monitoring opgezet om na te gaan hoe de bezoekersstroom evolueert en 

of er nog knelpunten zijn. 

- Aangereikte oplossingen worden uitgewerkt en ingepast in de bestaande infrastructuur en werking 

Indicatoren: 

- Onderzoek bezoekersstroom 2019 

- Eventuele aanpassing infrastructuur in functie van een vlotte bezoekersstroom  vanaf 2020 

 

 

Actie 132 – uitbouwen van een feedback-kanaal voor bezoekers - monitoring 

Toelichting: 

- Feedback van bezoekers is belangrijk om in te spelen op noden en verzuchtingen 

- De captatie van de feedback gebeurt momenteel via een gastenboek, maar moet in een degelijk systeem vervat 

worden 

Indicatoren: 

- Ontwikkeling van een online feedback-module waar bezoekers hun bevindingen kunnen posten 

- Ontwikkelen procedure van opvolging op deze monitoring. 

- Of een dergelijke functionaliteit ontplooien via bestaande kanalen zoals Facebook, ZOOVER, Tripadvisor of 

Google. 

 

 

Actie 133 – verhogen bezoekerscomfort door implementeren feedback van bezoekers 

Toelichting: 

- Aangereikte verbeterpunten worden onderzocht en indien wenselijk en mogelijk in de museale werking of 

infrastructuur aangepast 

Indicatoren: 

- Verhoogde tevredenheid van de bezoekers gecapteerd via de monitoringtool of via de sociale media 

 

 

Actie 134 – investering in veiligheid en preventie 

Toelichting: 

- De veiligheidsmaatregelen en infrastructurele ingrepen in het museum worden gecontroleerd en waar nodig 

bijgewerkt 

- Er worden periodieke veiligheidsoefeningen georganiseerd en geëvalueerd 

Indicatoren: 

- Organisatie van een jaarlijkse brandoefening in de volledige installatie 

- Updaten van de veiligheidsmaatregelen in de verschillende onderdelen van de museale opstelling 

 

 

Actie 135 – periodieke investeringen in hard- en software  

Toelichting: 
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- De moderne museale werking is afhankelijk van computersystemen en digitale schermen in de 

museumopstelling 

- De administratieve onderbouw van de museumwerking, collectiebeheer en Kenniscentrum vereisten 

performante hard- en software 

Indicatoren: 

- Periodieke update van software en vervanging van hardware 

 

 

Actie 136 – ontwikkelen van het Landhuis als een polyvalent in te zetten locatie 

Toelichting: 

- Het Landhuis is een gebouw in de directe nabijheid van het museum dat op dit ogenblik niet volledig benut 

wordt. 

- De polyvalente invulling van het Landhuis kan een aantal piekmomenten in het museumbezoek eventueel 

opvangen 

- Als polyvalente ruimte kan het Landhuis ook op andere manieren ingepland worden in de museale werking: info-

avonden, tijdelijke tentoonstellingen, lezingen, boekvoorstellingen, … 

- Indien er vanuit het AGB geïnvesteerd zal worden in het Landhuis dient zich dit te vertalen in duidelijke 

afspraken met de gemeentelijke overheid – zo ook over de verhuur van het gebouw aan derden of onderling 

Indicatoren 

- Haalbaarheidsanalyse naar de inzetbaarheid van het Landhuis als polyvalente satelliet van het museum 

- Inrichten van het landhuis als polyvalent te gebruiken ruimte 

 

 

Actie 137 – uitbreiden van de museumshop 

Toelichting: 

- De huidige museumshop is vlot bereikbaar en genereert een voldoende omzet. 

- De noodzaak om als AGB in eigen inkomsten te voorzien kan betekenen dat de invulling van de shop bijgestuurd 

moet worden 

Indicatoren: 

- Onderzoek naar de werking en de omzet van de museumshop 

- Bijsturen van de werking van de museumshop 
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SD 2 – het Memorial Museum Passchendaele 1917 is een moderne en flexibele organisatie en een professionele 

partner voor andere instellingen. 

 

OD 21 – de organisatiestructuur van het AGB wordt verder ontwikkeld 

 

Actie 211 – opstellen van een duidelijk charter met afspraken tussen het AGB en de gemeente Zonnebeke met 

betrekking tot samenwerking en dienstverlening 

Toelichting: 

- De omvorming van een gemeentelijk museum naar een AGB brengt een aantal onduidelijkheden met zich mee 

naar onderlinge taakafspraken en dienstverlening. 

- In dit charter is er duidelijk een differentiatie in functie tussen de Raad van Bestuur en de Directie van het AGB / 

Museum 

Indicatoren: 

- Bijgestelde afsprakennota tussen AGB en gemeente over de wederzijdse dienstverlening en onderlinge 

taakafspraken tussen directie en Raad van Bestuur – intern verankerd in het huishoudelijke reglement van het 

AGB 

 

Actie 212 – uitbreiden en differentiëren van de alternatieve financieringsbronnen van het AGB 

Toelichting: 

- De structuur van het AGB legt grote financiële verantwoordelijkheid bij het museum zelf op vlak van het 

genereren van inkomsten uit de shop en ticketverkoop 

- De bestaande inkomsten kunnen in 2019 terugvallen door het einde van de herdenkingsperiode. 

- Daarom lijkt het aangewezen alternatieve inkomstbronnen te verkennen en aan te snijden: abonnementsgelden, 

crowdfunding, legaten en schenkingen, … 

Indicatoren: 

- Opzetten van een abonnement aan het MMP1917 met daarbij horende voordelen 

- Aantrekken van legaten en schenkingen via actief binden van verzamelaars en trouwe bezoekers 

- Aantrekken van sponsors uit private sector 

- Onderzoek van crowdfunding voor bepaalde infrastructurele ingrepen of projecten in het museum. 

 

Actie 213 – Inzetten van dienstverlening en personeel aan derden 

Toelichting: 

- Het museum bouwt dagelijks expertise en knowhow op binnen het team van medewerkers. 

- Deze kennis en expertise is niet altijd op andere plaatsen (andere instellingen, bedrijven of organisaties) 

aanwezig, maar soms tijdelijk wel nodig 

- Het uitlenen van een aantal competenties aan partnerorganisaties en private partners kan de banden onderling 

versterken, maar kan ook een bron van inkomsten betekenen als dit zo geregeld wordt 

- Voorbeelden van mogelijke marktopdrachten: bureau-onderzoek in het kader van archeologisch onderzoek door 

gespecialiseerde bedrijven, collectiebeheer en inventarisatie bij private partners, historisch onderzoek,  … 

Indicatoren: 

- Uitvoeren van een verkennend marktonderzoek 2019 

- Het inzetten van eigen kennis en expertise a ratio van minimum één opdracht per jaar 
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OD22 – Het MMP1917 beschikt over een kwalitatief gevormd team aan medewerkers 

 

Actie 221 – het organogram en de daarbij horende functieprofielen worden gerationaliseerd na de 

herdenkingsperiode 2014-2018 

Toelichting: 

- Tijdens de herdenkingsperiode zijn extra projectmedewerkers aangetrokken in functie van projecten naar 

aanleiding van de herdenkingen 

- Na afloop van de herdenkingsperiode moet een evaluatie gemaakt worden van het organogram, de 

functieprofielen en het personeelsbehoeftenplan, gebaseerd op de doelstellingen van het beleidsplan 2019-2023 

- Op basis van de evaluatie wordt het organogram gerationaliseerd voor de post-herdenkingsperiode 

Indicatoren: 

- Evaluatie en rationalisatie van het personeelsbehoeftenplan, het organogram en de functieprofielen  

- Implementeren van een nieuw organogram  

 

 

Actie 222 – opstellen van duidelijke taakafspraken, processen en verdeling van verantwoordelijkheden op basis 

van functieprofielen 

Toelichting: 

- Op basis van het aangepaste organogram en de bijgestuurde functieprofielen worden taakafspraken, interne 

processen en procedures en verantwoordelijkheden afgelijnd en opgesteld 

- Ook het plannings- en evaluatieproces wordt in deze meegenomen en waar nodig bijgestuurd 

Indicatoren: 

- Een duidelijk kader van taakafspraken en processen voor de interne werking, geformuleerd in de 

functieprofielen en in het personeelsbehoeftenplan 

- Een kader met deelverantwoordelijken wordt vastgesteld voor de interne werking 

 

 

Actie 223 – het personeel krijgt een aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden om de opgebouwde expertise te 

verfijnen en te onderhouden 

Toelichting: 

- Het professionele team van medewerkers dient periodiek bijgeschoold te worden om de in-house expertise te 

verscherpen en up to date te houden 

- Dit wordt geënt op de persoonlijke ontwikkelcyclus per medewerker 

Indicatoren: 

- Uitwerken van een periodiek aanbod aan vorming voor het eigen personeel, gebaseerd op opleidingen in eigen 

regie of extern georganiseerd 

- Elk personeelslid neemt deel aan minstens één vormingstraject 

 

 

Actie 224 – de vrijwilligers en gidsen krijgen een periodiek aanbod van bijscholings- en opleidingsmogelijkheden 

Toelichting: 

- Ook de ploeg van vrijwilligers en de gidsen heeft periodiek de mogelijkheid nodig om zich te verdiepen of om 

hun kennis en inzichten op te frissen. 

- Gidsen die in het MMP1917 worden ingezet  worden vergoed voor hun diensten en hierdoor kan de organisatie 

bepaalde kwaliteitseisen stellen. Een hiervan kan zijn om tweejaarlijks een opfrissingscursus te volgen over het 

museum en het lokale erfgoedverhaal. 

Indicatoren: 
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- Uitwerken van een periodiek aanbod aan vorming voor gidsen en vrijwilligers, gebaseerd op opleidingen in eigen 

regie of extern georganiseerd 

- Elke museumgids neemt tweejaarlijks deel aan een opfrissingscursus 

 

 

Actie 225 – de groep vrijwilligers wordt gestimuleerd door een programma van contactmomenten en actieve 

feedback 

Toelichting: 

- De rol van de vrijwilliger wordt steeds belangrijker in de museale werking. De inzet van de vrijwilliger zorgt 

immers voor veel helpende handen. 

- Vrijwilligers worden niet betaald (wel vrijwilligersvergoedingen), maar hebben toch nood aan een soort van 

return on investment voor het belangeloos besteden van hun eigen vrije tijd. 

- Jaarlijks wordt een programma van diverse contactmomenten opgezet om vrijwilligers exclusieve previews of 

een bedankingsfeest te geven als waardering voor hun inzet. 

Indicatoren 

- Jaarlijks wordt een programma met diverse contactmomenten samengesteld waarop vrijwilligers worden 

uitgenodigd. 
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OD23 – het MMP1917 ontwikkelt een doelgroepgericht communicatie- en marketingplan 

 

Actie 231 – updaten en bijwerken communicatieplan 

Toelichting: 

- Het bestaande communicatieplan, dat per jaar werd ontwikkelt, dient bijgewerkt te worden naar een 

organisatie-breed plan 

- Inzetten op gerichte 1-op-1 communicatie voor specifieke doelgroepen 

Indicator: 

- Een nieuw operationeel en organisatie-breed communicatieplan in 2019 

 

 

Actie 232 – inzetten sociale media voor de uitbouw van een online community 

Toelichting: 

- Sociale media is in het recente verleden een zeer efficiënt communicatiemiddel gebleken binnen de museale 

werking en communicatie 

- Deze trend wordt verder gevolgd en uitgediept, via de sociale media wordt aan community-building gedaan rond 

het MMP1917 

- Twitter wordt veelal gevolgd door mensen uit de pers – een account voor het museum kan de perscontacten 

versnellen. 

- Gebruik maken van goede reputatie  op vlak van kwaliteit en de UNESCO-erkenning van het erfgoed in de streek 

Indicatoren: 

- Het aantal volgers voor de FB-pagina bereikt de kaap van 25.000 

- De Twitter-account wordt sterker ingezet, specifiek gericht op perscontacten 

- Ook de andere kanalen worden intensiever gebruikt, waardoor ook de volgers gevoelig worden uitgebreid 

 

 

Actie 233 – uitbouwen van een uitgebreid netwerk aan persrelaties en internationale contacten 

Toelichting: 

- Uit de voorbije jaren heeft het museum een uitgebreid netwerk aan internationale contacten uitgebouwd.  

- Evenzo is er een brede waaier aan binnenlandse en buitenlandse persrelaties opgebouwd 

- Het binden van deze contacten is een belangrijke factor in de communicatie van het museum 

- Van alle contacten wordt een uitgebreid adressenbestand bijgehouden 

- De organisatie van periodieke persreizen en internationale uitwisselingen met buitenlandse partners is daarin 

een belangrijk aspect 

Indicatoren: 

- Tweejaarlijks wordt een persreis georganiseerd voor binnen- en buitenlandse gespecialiseerde pers  

- Tweejaarlijks organiseert het museum samen met een binnen- of buitenlandse partner een 

uitwisselingsprogramma waarbij medewerkers uitgewisseld worden om wederzijdse contacten te bevorderen, 

kennis te delen en te leren van elkaar 

- Jaarlijks worden er nabestaanden uitgenodigd op basis van gegevens uit de Passchendaele Archives  

 

 

Actie 234 – doelgroepenonderzoek uitvoeren in samenwerking met ervaringsdeskundigen 

Toelichting: 

- Om de noden en verwachtingen van bepaalde doelgroepen beter in te kunnen schatten is het nuttig een 

diepgaand doelgroepenonderzoek te organiseren bij ervaringsdeskundigen uit deze specifieke groepen 

(gebaseerd op de SPANCO-methodiek) 

- Deze onderzoeken dienen uiteindelijk als bron voor een aangepast en gelaagd marketingplan (actie 235) 
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Indicatoren: 

- Een doelgroepenonderzoek wordt uitgevoerd in 2019 en verder bijgestuurd 

 

Actie 235 – opstellen en uitvoeren van een gelaagd doelgroepgericht marketingplan 

Toelichting: 

- Opmaak van een gelaagd marketingplan, aangepast aan het bereiken van specifieke doelgroepen zoals afgelijnd 

in de studie, beschreven onder actie 234 

Indicatoren: 

- Een gelaagd marketingplan dat vanaf 2020 kan worden ingevoerd 
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OD24 – onderhouden van een actieve samenwerking met partners binnen en buiten de regio 

 

Actie 241 – de bestaande afspraken over combitickets blijven behouden en worden verder uitgebreid waar 

mogelijk 

Toelichting: 

- De bestaande samenwerking op vlak van combi-tickets is een goed werkend systeem dat voor het MMP1917, 

maar ook voor partners een meerwaarde betekent. 

- Dit systeem wordt verder behouden en waar mogelijk uitgebreid 

- Deze actie kadert ook binnen het gemeenschappelijke overleg dat tussen het IFFM en het MMP1917 is opgestart 

en verder vorm zal worden gegeven. 

Indicatoren: 

- Een aanbod aan voordelige combitickets voor bepaalde bezoekcombinaties in de regio 

 

 

Actie 242 – onderzoeken naar mogelijkheden om met de gemeente of met partners binnen de regio samen te 

werken 

Toelichting: 

- Bepaalde onderdelen van de werking zijn voor bepaalde partners binnen de regio gelijklopend. 

- Een realistische kijk op de toekomst van de regio en de daarin verankerde oorlogsgeschiedenis noopt tot een 

rationaliseringsoefening of tenminste het opzetten van een eerste gedachtewisseling hierover 

Indicatoren: 

- Opzetten van samenwerkingsverbanden met de gemeente of met partners in de regio. 
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SD 3 – Het Kenniscentrum van het MMP1917 is een open informatiecentrum en een actieve onderzoekspartner 

voor erfgoedonderzoek over de Eerste Wereldoorlog in de regio. 

 

OD 31 – het Kenniscentrum wordt verder uitgebouwd 

 

Actie 311 – de infrastructuur en uitrusting van het KC wordt verder uitgebouwd 

Toelichting: 

- Het bestaande KC wordt verder uitgebouwd door te investeren in de infrastructuur en de uitrusting in hard- en 

software 

Indicatoren: 

- Een goed uitgerust KC met  minimum 4 pc’s voor online raadpleging van de gedigitaliseerde content 

- Een lees- en werkruimte voor raadplegen van de archieven en documenten 

- Polyvalente inrichting van de beschikbare ruimte, zodat de ruimte ook voor andere doeleinden (workshops, 

lezingen,…) kan worden ingezet 

 

Actie 312 – er wordt actief en periodiek contact gelegd en samengewerkt met andere instellingen en kenniscentra 

in de regio 

Toelichting: 

- Er zijn verschillende KC’s in de regio die elk een eigen specifiek archief beheren. Elk KC is ook een deelinstelling 

eigen aan de musea waaraan ze zijn verbonden. 

- Samenwerking tussen de KC’s is onvermijdelijk in een tijd waar er gerationaliseerd moet worden 

- Overleg om samen te werken is een eerste stap, waarin de partnerorganisaties elkaar ook kunnen erkennen en 

respecteren. Dit in de geest van het onderling overleg dat tussen het IFFM en het MMP1917 werd opgestart – 

zie hoofdstuk V.2.2. 

Indicatoren: 

- Jaarlijks is er minstens 1 specifiek overleg tussen de kenniscentra  

- Waar mogelijk en wenselijk, worden er samenwerkingen of partnerships opgezet.  

 

Actie 313 – ontsluiten van de inhoud en persoonlijke verhalen door middel van productontwikkeling 

Toelichting: 

- De informatie in het KC kan een waardevolle basis zijn voor de verschillende producten en modules die het 

museum ontwikkelt. Daarom moet de inbreng en de rol van het KC bij productontwikkeling aanzienlijk groter 

worden. 

- Ook specifiek voor educatieve producten kan de inbreng van het KC prominenter worden en meer gevaloriseerd. 

Vooral de persoonlijke verhalen uit de Passchendaele Archives kunnen herkenbare inhoud leveren voor nieuwe 

productontwikkeling 

Indicatoren: 

- Jaarlijks worden er persoonlijke verhaallijnen ontsloten en ingebed in de productontwikkeling of content van het 

museum 

 

Actie 314 – het KC neemt de functie op van digitaal archief van de volledige museale werking 

Toelichting: 

- Het KC dient de verzamelde kennis binnen het MMP1917 te inventariseren en ontsluiten 

- Het KC is verantwoordelijk voor de zorg van het archief van het MMP1917 

- Het KC treedt op als bewaker van dit archief en ziet toe op de correcte digitale bewaring op de server 

Indicatoren: 

- Jaarlijks wordt het archief van het MMP1917 ondergebracht bij het KC 
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OD32 – het KC evolueert verder naar een open informatie- en ontmoetingscentrum 

 

Actie 321 – het KC wordt organisator en uitvalsbasis voor een eigen reeks aan infosessies en lezingen, ook op 

verplaatsing 

Toelichting: 

- Het KC dient meer op de voorgrond te treden met het geleverde werk en de inhoud. Een mogelijke en 

laagdrempelige ontsluitingsvorm is een reeks van thematische lezingen rond bepaalde onderwerpen of 

verhaallijnen. 

- Deze infomomenten kunnen binnen het MMP1917 georganiseerd worden, maar even goed op verplaatsing en 

op uitnodiging van andere organisaties. 

Indicatoren: 

- Het KC genereert jaarlijks een aanbod van minimum 2 thematische lezingen, colloquia of voordrachten 

 

 

Actie 322 – de informatie in het KC wordt verder gedigitaliseerd en ontsloten 

Toelichting: 

- De digitalisering van de content van het KC wordt verdergezet 

Indicatoren: 

- De Passchendaele Archives worden ontsloten in specifieke database 

- De documentaire collectie wordt via het bibliotheeksysteem ontsloten 

- De papieren collectiestukken (foto’s en kaarten) worden ontsloten via Adlib 
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OD33 – Het Kenniscentrum evolueert naar een open en actief onderzoekscentrum 

 

Actie 331 – het KC zet een eigen lijn van publicaties op (cahiers) om eigen en ander onderzoek te ontsluiten 

Toelichting: 

- Het ontsluiten via publicaties (digitaal of op papier) van het onderzoek uit zowel het Kenniscentrum als het 

collectiebeheer, met als doel verspreiden en ontsluiten van de werking van het museum. 

- Deze publicaties worden ook gebruikt om gemeenschappelijk onderzoek i.s.m. partners te ontsluiten 

(thesisonderzoeken, …) 

- Deze publicatielijn kan een onderdeel vormen van de verruimde financiële basis van de werking van het AGB 

Indicatoren: 

- Opzetten van eigen publicatielijn met jaarlijks 4 cahiers. 

- Ontwikkelen van artikels die via andere kanalen worden gepubliceerd of in andere tijdschriften of publicaties 

terecht komen 

 

Actie 332 – het KC gaat actief op zoek naar onderzoeksprojecten of onderzoekers waarmee samengewerkt kan 

worden. 

Toelichting: 

- Het KC wil zich profileren als een open onderzoekscentrum, en daarom wordt er actief een aanbod aan 

onderzoeksthema’s en onderwerpen aangeboden aan andere onderzoeksinstellingen in binnen- en 

buitenland. 

- Er wordt ingezet op het aantrekken van stagestudenten van hogescholen en universiteiten 

- Ook onafhankelijke onderzoekers worden aangetrokken 

Indicatoren: 

- Jaarlijks wordt een shortlist van beschikbare onderzoeksthema’s of bronnen gepresenteerd aan een selectie 

van onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland (voorstellen van onderzoeksprojecten) 

- Het KC trekt jaarlijks stages aan van het Instituut voor Publieksgeschiedenis, maar ook van andere 

onderwijsinstellingen 
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SD 4 – Het Memorial Museum Passchendaele 1917 heeft een collectiebeleid voor militair-technisch erfgoed uit de 

Eerste Wereldoorlog dat als een standaard wordt beschouwd. 

 

OD 41 – het collectiebeheer en depotbeleid worden verder uitgebouwd 

 

Actie 411 – Implementatie en uitvoering actieplan uit collectieplan 2019-2023 

Toelichting: 

- Het collectiebeleid van de collectie van het MMP1917 wordt beschreven in het bijgevoegde collectieplan 

- In het collectieplan zijn heel wat acties geformuleerd omtrent de collectie van het MMP1917 

- Voor een overzicht van deze acties verwijzen we naar het collectieplan in bijlage 

Indicatoren: 

- Uitvoering van actieplan zoals beschreven in collectieplan 2019-2023 

- Aangepast budget voor behoud en beheer 

 

Actie 412 – onderzoeken naar mogelijke samenwerking binnen de regio op vlak van depotbeleid en ruimte 

Toelichting: 

- Er wordt onderzocht hoe partners in de regio samen kunnen werken op vlak van depotbeleid. 

- Een belangrijk onderdeel in deze discussie is het erfgoeddepot dat in de Potyze (Ieper) wordt geïnstalleerd. 

Indicatoren: 

- Het MMP1917 gaat een samenwerking aan met het Regionaal Erfgoeddepot Potyze 

 

Actie 413 – digitaliseren en ontsluiten van de collectie 

Toelichting 

- De digitalisering van de collectie wordt verder bijgewerkt 

- De ontsluiting via Erfgoedinzicht wordt verder uitgebouwd 

Indicatoren: 

- Gedigitaliseerde collectie ontsloten via Erfgoedinzicht. 
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OD42 – het MMP1917 draagt haar expertise inzake collectiebeheer uit in de regio 

 

Actie 421 – opgebouwde expertise inzetten in de regio en bij andere thematische partners 

Toelichting: 

- Refereert ten dele aan actie 214 

- Opgebouwde expertise wordt ingezet ter ondersteuning van andere collectiebeheerders binnen en buiten 

de regio 

- Dit kan door andere collectiebeheerders op hun vraag ondersteuning te bieden, maar ook door het 

organiseren van vormingsmomenten over collectiebeheer in eigen regie 

Indicatoren 

- Jaarlijks wordt 1 contactmoment met vorming of uitwisseling van kennis en expertise voorzien voor 

collectiebeheerders van materieel militair-technisch erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog 

- Jaarlijks wordt minstens 1 onderhoudsinterventie uitgevoerd of adviesverlening gegeven bij een externe 

collectiebeheerder 

- Het MMP1917 neemt in deze materie verder een trekkersrol op 

 

 

Actie 422 – actief verwervingsbeleid opstarten op basis van contacten met verzamelaars en families uit de 

erfgoedgemeenschap 

Toelichting: 

- Op vandaag wordt een groot stuk van het oorlogserfgoed in collecties van private verzamelaars beheerd. 

Deze collecties dreigen mettertijd te verdwijnen door desinteresse bij nabestaanden. 

- Verwijzend naar het project ‘Passchendaele Archives’ en het contact met nabestaanden 

- Verhogen van erkentelijkheid naar bruikleengevers en schenkers 

- Het museum dient haar goede contacten met deze verzamelaars blijvend te onderhouden om de 

waardevolle collecties bij sterfgeval of afstoting niet verloren te laten gaan. 

- Zoals in het verleden voor de collectie van Hill 60 gebeurde, is een samenwerking met andere partners 

binnen de regio aangewezen. Hierover moet op basis van de verschillende collectieprofielen een overleg en 

plan van aanpak uitgewerkt worden. 

Indicatoren: 

- Overleg opstarten met partners binnen de regio om collectieprofielen af te lijnen en een plan van aanpak 

voor collectieverwerving af te spreken. 

- Aantrekken van schenkingen van families door middel van de contacten via het project ‘Passchendaele 

Archives’  

- Detecteren van de mogelijke afstoot of verkoop van collecties 

- Voorzien van jaarlijks budget om collectie uit te breiden en te vervolledigen 
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SD 5 – Het Memorial Museum Passchendaele 1917 ondersteunt de ontwikkeling van een breed pakket aan 

doelgroepgerichte herinneringseducatie, zowel in eigen regie als in samenwerking met partners in de regio. 

 

OD 51 – De eigen educatieve werking wordt verder uitgebouwd 

 

Actie 511 – ontwikkelen van nieuwe educatieve pakketten en modules gericht op specifieke doelgroepen 

Toelichting: 

- Het bestaande aanbod aan educatieve modules dient geëvalueerd te worden 

- Uit het planningsproces blijkt dat er nog niches en lacunes zijn in het aanbod rond educatie – deze dienen 

ingevuld te worden. 

- Er wordt in de toekomst meer ingezet op doelgroep specifieke tools en pakketten meer dan op algemeen 

educatieve modules 

- Het “educatieve” wordt breder ingevuld dan enkel het schoolgebeuren – educatie betekent ook een 

kindvriendelijk parcours doorheen de instelling, met aanknopingspunten voor families met kinderen 

Indicatoren: 

- Het educatieve aanbod wordt doelgroep specifiek en leeftijdsspecifiek ingevuld voor kinderen van 8 tot 18 

jaar. 

- Binnen de educatieve modules wordt een speciaal traject voorzien voor families met kinderen en gezinnen. 

 

 

Actie 512 – organiseren van contactdagen voor leerkrachten, opvoeders en begeleiders i.s.m. koepelorganisaties  

Toelichting: 

- Het verleden leert dat contactdagen voor leerkrachten een wezenlijk impact kunnen hebben op het 

aantrekken van schoolgroepen 

- Deze aanpak wordt in de toekomst verdergezet en waar mogelijk uitgebreid. 

- Naast leerkrachten worden ook coördinatoren van koepelorganisaties zoals OKRA, jeugdbewegingen, … 

aangetrokken op contactdagen om kennis te maken met het MMP1917 in al zijn verscheiden facetten. 

Indicatoren: 

- Organisatie van jaarlijks 1 contactdag voor onderwijzend personeel, begeleiders en coördinatoren van 

koepelorganisaties uit de sector vrije tijd en jeugd. 

 

 

Actie 513 – Meewerken aan de ontwikkeling  van een digitale educatieve inleiding op een museumbezoek en het 

verhaal van de slag om Passchendaele 

Toelichting: 

- Vaak wordt opgemerkt dat de voorkennis van bezoekende schoolgroepen ondermaats is. De gids heeft niet 

altijd de tijd om deze inleiding ter plekke aan de rondleiding toe te voegen. 

- Om dit op te vangen wordt geïnvesteerd in een (digitale) module ter voorbereiding aan het museumbezoek 

- De module wordt meertalig uitgewerkt en wordt digitaal ter beschikking gesteld op een online platform voor 

groepen die een museumbezoek effectief geboekt hebben. 

- De module wordt dan tijdelijk ter beschikking gesteld via een tijdelijke login op het platform. 

- Inhoud van de module kan aangevuld worden met algemene inleiding op de Eerste Wereldoorlog. 

Indicatoren 

- Ontwikkeling van een digitale inleidingsmodule, in eigen regie of door een samenwerkingsverband met 

andere spelers of partners 
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OD52 – het MMP1917 ondersteunt en faciliteert regionale initiatieven rond herinneringseducatie 

 

Actie 521 – actief deelnemen aan regionale overlegfora en werkgroepen 

Toelichting: 

- Binnen de regio en ruimer wordt sinds 2008 gewerkt aan een beleidslijn met betrekking tot 

herinneringseducatie. De betrokken partners komen op regelmatige tijdstippen samen in zogenaamde 

“rondetafelgesprekken” waarbij projecten worden voorgesteld en partnerships worden gezocht. 

- Het MMP1917 is sinds het begin bij dit initiatief betrokken. 

Indicatoren: 

- Deelname aan de overlegfora herinneringseducatie 

 

 

Actie 522 – actief samenwerken met partners in de regio op vlak van ontwikkeling en promotie van 

herinneringseducatie 

Toelichting: 

- Er zijn verschillende samenwerkingsmogelijkheden met partners binnen en buiten de regio voor wat betreft 

het aspect herinneringseducatie. 

- Het museum gaat actief op zoek naar dergelijke projecten en probeert nieuwe samenwerking hierrond uit te 

werken. 

- Een eerste project kan een link vormen met het strategische beleidsplan voor de Westhoek – daarin wordt 

verwezen naar ontmoetingsmomenten voor jongeren uit internationale context om rond het thema van 

vrede en conflict in dialoog te gaan. In een dergelijk project kan het museum een trekkende of minstens een  

faciliterende rol opnemen. 

Indicatoren: 

- Actieve deelname aan  regionale innovatieve educatieve projecten rond herinneringseducatie. 

  



5. Bijlagen 
- Bijlage 1: Oprichting van het AGB MMP1917 

- Bijlage 2: Beheersovereenkomst AGB MMP1917 – Gemeente Zonnebeke 

- Bijlage 3: Statuten van het AGB MMP1917 

- Bijlage 4: Organogram van het AGB MMP1917 

- Bijlage 5: Statuten Genootschap Passchendaele Society 1917 

- Bijlage 6: Collectieplan 

- Bijlage 7: SWOT en confrontatiematrix 

- Bijlage 8: Begroting en personeelsgegevens 

 


