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Expo 'Mijn legerdienst' vertelt het verhaal van
oproep tot afzwaai

25 jaar geleden zwaaiden de laatste Belgische dienstplichtigen af, het einde van

een tijdperk. Het Huis van Alijn stelt daarom de tentoonstelling ‘Mijn legerdienst’

voor. De expo vertelt het verhaal van de Belgische miliciens van oproep tot

afzwaai en loopt van 19 oktober 2019 tot 26 april 2020.

Voor de dienstplicht in 1993 werd opgeschort, kwamen jonge mannen van alle rangen en

standen en uit alle hoeken van het land allemaal terecht in de onbekende wereld van het leger.

Discipline, uniformiteit, hiërarchie en groepsgeest werden er hoog in het vaandel gedragen.

Weg van hun vertrouwde thuis probeerden ze zich aan te passen aan het soldatenleven: dril,

patatten jassen, wachtlopen en karotten trekken.
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Persoonlijke verhalen

De expo vertelt hun verhaal aan de hand van objecten, foto’s, bewegend beeld, geluid en

verhalen. De inspiratie voor deze expo vond het Huis van Alijn in talrijke persoonlijke

familiealbums en familiearchieven. Getuigenissen, persoonlijke fotoalbums, intieme

briefwisseling of een stripverhaal van een milicien, het zijn allemaal unieke documenten die

illustreren hoe de legerdienst beleefd werd.

'In de expo zie je niet alleen collectiestukken en bruiklenen van het Huis van
Alijn, maar vooral ook materiaal van de mensen zelf. Heel wat mensen
getuigden over hun legerdienst. Deze getuigenissen vormen een rode draad
door de expo en geven een unieke inkijk in het dagelijks leven van de milicien.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur en voorzitter van AGB Erfgoed

Via een unieke samenwerking met het War Heritage Institute, het Audiovisueel Archief van

Defensie, het Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten van Defensie en

Provinciecommando Oost-Vlaanderen zijn er ook enkele bijzondere stukken te zien, zoals de

uniformen uit de BSD-collectie van het Koninklijk Legermuseum (Stiftung Museum BSD).

Voor alle informatie over de tentoonstelling 'Mijn legerdienst'

https://persruimte.stad.gent/images/335729
https://persruimte.stad.gent/images/335835
http://huisvanalijn.be/nl/actueel/expo-mijn-legerdienst


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.

Contact

Annelien Noppe, Huis van Alijn, tel. 09 235 38 07, gsm 0473 56 13 88, e-mail

annelien.noppe@huisvanalijn.be

Bevoegd

 

Voor meer persbeelden en een promofilm

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,
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