10 Amerikaanse veteranen komen terug naar het Bastogne War
Museum voor het Nuts Weekend
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Persbericht
Zoals elk jaar in december vindt het Nuts Weekend opnieuw plaats in Bastogne op 9, 10 en 11
december ter gelegenheid van de 78e verjaardag van de Slag om de Ardennen. Naar goede
gewoonte stelt het Bastogne War Museum, referentiecentrum voor de Slag om de Ardennen een
gevarieerd en volledig programma voor, geïntegreerd in de meer globale activiteiten die
georganiseerd worden door de Stad Bastenaken (b.v. militaire en patriottische parade, notenworp,
enz.). Twee belangrijke momenten vinden plaats in het museum: de laatste "meet & greet" in
Bastenaken met de one & only Vince Speranza, veteraan van de 101e Airborne Division en de
inhuldiging van een nieuwe ruimte in het museum gewijd aan de Amerikaanse soldaten die tijdens
de Tweede Wereldoorlog vochten.
Op vrijdag 9 december van 15u00 tot 18u00 zullen vier Amerikaanse veteranen van Wereldoorlog II
aanwezig zijn in de nieuwe conferentiezaal van het museum met de naam "Mustang Flight Zone". Deze
gloednieuwe ruimte is bijzonder uniek omdat er een replica op ware grote van een Amerikaans
jachtvliegtuig type P-51 Mustang aan het plafond is opgehangen. Dat brengt uiteraard oude herinnering
boven bij de volgende veteranen: Ray Wallace van de 82e Airborne Division, Bennet Stamples van de

86e Infantry Division, Bob Izumi van de 101e Airborne Division en Al Chatwin van de US Navy.
Op hetzelfde moment zullen in de shop auteurs van de uitgeverij "Casterman" aanwezig zijn voor een
gratis signeersessie, onder wie Philippe Jarbinet, auteur van de strip "Airborne 44" en grote vriend van
het museum. Ook Olivier Weinberg zal er zijn, hij is auteur van de strip "Les reportages Lefranc", en
Pierre Legein.
Gedurende de hele dag op zaterdag 10 december vindt de traditionele beurs voor boeken en historische
documenten plaats van de verzamelaar Patrick Hilgers, onder de replica van de P-51 Mustang. Boeken
en historische voorwerpen worden ter verkoop aangeboden. In de shop zullen een
tiental auteurs aanwezig zijn om hun werken te signeren: Peter Schrijvers, Michiel Janzens, Christer
Bergström, Yves Moerman, Jos Groen, Roger Marquet, Vera van Renterghem, Yannick Vanberckmoes,
Willy Williamson, enz.
Om 17u30 zullen de Amerikaanse ambassadeur voor Brussel, de burgemeester van Bastenaken en 7
Amerikaanse veteranen de nieuwe ruimte inhuldigen gewijd aan de Amerikaanse soldaten die vochten in
Bastogne, in de Ardennen en in de rest van de wereld tijdens de Tweede Wereldoorlog.. Deze ruimte
werd gecreëerd in partnerschap met de Ambassade van de Verenigde Staten in Brussel en brengt hulde
aan de 76.890 gedode, gewonde en verdwenen Amerikaanse soldaten tijdens de Slag om de Ardennen.
Deze gang, die zich aan het einde van het bezoekersparcours bevindt, onthult 15 zwart-wit portretten van
Amerikaanse veteranen met hun identiteit, divisie en biografie, met een citaat. In het midden van de zaal
bevindt zich een replica van een bijzondere historische plaat van de Stad Bastenaken... Deze plaat werd
ondertekend door een veertigtal veteranen. Deze veteranen hebben allemaal het Bastogne War Museum
bezocht met hun families.
Op zondag 11 december heeft het Bastogne War Museum de eer om gastheer te zijn van het laatste
publieke optreden van de Amerikaanse veteraan van de 101e Airborne Division, Vince Speranza. Zijn
laatste "Meet & Greet" vindt plaats van 12u00 tot 14u00 in de Mustang Flight Zone. Op 97-jarige leeftijd
heeft hij nog niets van zijn vuur verloren en zijn oorlogsherinneringen zijn nog heel helder. Hij kwam op
18-jarige leeftijd bij het leger en trainde in Georgia in de 87e Infantry Division. Daarna stelt hij zich
vrijwillig kandidaat om bij de parachutisten te gaan. Lid van de groep H, 501e infanterieregiment der
parachutisten, 101e Airborne Division, neemt hij deel aan de Slag om de Ardennen in de Gemeente
Bastenaken. Na de winter van '44-'45 bevrijdt hij, met zijn legervrienden, concentratiekampen... Volgens
hemzelf een traumatische ervaring. Een vraag- en antwoordsessie zal plaatsvinden na de speech van de
veteraan. En misschien... om dit mooie moment af te sluiten, een laatste "Gloria" gezongen door Vince
Speranza.
Naast deze veteraan zal het museum 's ochtends veteraan David Marshall verwelkomen. Van 14u00 tot
16u00 uur zullen vier Amerikaanse veteranen en de auteur van het boek "The Rifle" aanwezig zijn voor
een signeersessie. De aanwezige veteranen zijn de volgende: Ed Cottrell (48th Fighter Group), John
Burke (79th Infantry Division), Bob Moran (2nd Infantry Division) en Cletis Bailey (84th Infantry Division).
Tijdens het hele weekend staat er op de parking van het museum (uitzonderlijk gratis tijdens de
feestelijkheden) een kamp militaire re-enactors in aanwezigheid van de vzw "Indian Head", waar
figuranten, historische militaire tenten en voertuigen de bezoekers de kans geven om zich van bij
aankomst op de herdenkingssite onder te dompelen in 40-45.
Er worden nog twee andere gratis activiteiten georganiseerd tijdens het weekend. De nieuwe
evenementenzaal van het museum wordt omgebouwd tot een
veldhospitaal tijdens het
herdenkingsweekend, met demonstraties van figuranten op brancards. Tijdens de openingsuren van het
museum zal Edmond Kern, verzamelaar van schrijfmachines en gepassioneerd door geheimschrift, aan
groot en klein laten ontdekken hoe zijn "Enigma" machine werkt, waarmee Duitse berichten gecodeerd

kunnen worden. De nieuwsgierigen zullen hun voornamen leren coderen en daarna decoderen op een
van de zeldzame nog werkende machines ter wereld.
Men kan de verloop van het programma volgen op de website van het Bastogne War Museum en
eveneens op de Facebookpagina "Nuts Weekend 2022@Bastogne War Museum".

Bastogne War Museum
De betalende audiotour van het museum is toegankelijk van 9u30 tot 18u00 (laatste toegang om 16u00).
Sinds 8 juli 2022 omvat het Bastogne War Museum twee bijkomende ervaringen voor de bezoekers:
"Generation 45" en "Bois Jacques".

•

•

Met "Generation 45" volgt de bezoeker het parcours van een Amerikaanse en een Duitse
veteraan na de oorlog. Het persoonlijk verhaal van deze twee mannen dompelt je onder in de
geschiedenis van Europa van 1945 tot 1989, van de ruïnes van Bastenaken tot de val van de
Berlijnse Muur.
Dankzij de mobiele app met augmented reality "Bois Jacques" ervaar je het dagelijks leven van
de GI's in deze overblijfselen van het slagveld via je smartphone.

Naast deze twee nieuwe ervaringen, beschikt het Bastogne War Museum uiteraard over het permanent
parcours waar de bezoeker vier personages volgt tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Slag om de
Ardennen met onder andere drie multizintuiglijke voorstellingen.
In het museum zijn drie tijdelijke tentoonstellingen gratis toegankelijk.

•
•
•

De street art expositie "Art Liberty" toont een twintigtal fragmenten van de Berlijnse Muur aan de
ingang van het museum.
De expo "Anthropoid" vertelt het verloop van de Tsjechische verzetsoperatie dat geleid heeft tot
de moord op de nazi hoogwaardigheidsbekleder Reinhard Heydrich en de represailles op het
Tsjechische volk die daarop volgden.
De tentoonstelling "Eastory through their eyes" onthult het atypisch en dapper leven van 10
Europese burgers en militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog.

