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Interpellatie van mevr. Van Offelen: Eerbetoon aan onze helden via een opwaardering van onze
herdenkingsmonumenten.
Mevr. Van Offelen verwijst naar het voorstel van januari 2017 om infoborden met QR-codes te plaatsen bij
grafmonumenten. Elk jaar eert de gemeente Ukkel de slachtoffers van beide wereldoorlogen door bloemen neer
te leggen voor verschillende monumenten. Ukkel beschikt over erg veel monumenten. Op de monumenten zelf is
echter niets vermeld over de omstandigheden van overlijden. Voor mevr. Van Offelen en de h. Hublet is dit van
groot belang omdat ze zelf afstammen van Ukkelse burgemeesters die in de Tweede Wereldoorlog mee hebben
gestreden.
Ze hopen dat de infoborden er snel kunnen komen zodat de Ukkelaars zich bewust kunnen worden van de
emotionele waarde van deze monumenten. De herinnering moet blijven bestaat, omdat er ook steeds minder
oud-strijders zijn. De plechtigheden van 1 november moeten aandacht krijgen (Wolvendael, Facebook en website)
zodat zowel oud als jong (in het bijzonder leerlingen) hieraan kunnen deelnemen.
De h. Cohen vindt eveneens dat dit toegepast moet worden voor alle gemeentegebouwen. QR-codes
kunnen in het bijzonder de jongere generatie aanspreken.
De h. Cools deelt de mening van mevr. Van Offelen maar vindt niet dat er oneindig veel vaderlandslievende
manifestaties georganiseerd moeten worden. Zo wordt de herdenking van de revolutie van 1830 al enkele jaren
niet meer herdacht en herdenken veel gemeentes niet meer de geboorte van koning Albert I. Voor de h. Cools zijn
de volgende data belangrijk: 3 september (bevrijding van Ukkel) en 11 november, die in Ukkel traditiegetrouw
herdacht worden op 1 november.
Mevr. Fremault vindt dat politici een belangrijke rol moeten spelen in de herinnering, vooral omdat de
getuigen van grote gebeurtenissen langzaamaan verdwijnen. Elf november moet een dag zijn voor uitwisseling
tussen getuigen van recente dramatische gebeurtenissen en jongere generaties. Ze stelt voor om een werkgroep
op te richten die kan nadenken over de manier waarop Ukkel kan bijdragen aan deze noodzakelijke herinnering,
in samenwerking met de geschiedkundige kring.
De h. Vanraes geeft aan dat het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden (gelegen in Ukkel) een film over
de jodenvervolging heeft getoond in de middelbare scholen. Tijdens de gesprekken achteraf werden de jongeren
bewust dat dergelijk geweld niet enkel tot het verre verleden behoort, omdat sommige medeleerlingen uit exJoegoslavië en Rwanda dergelijk geweld hebben ondervonden. Dit initiatief is voor herhaling vatbaar.
De h. Hayette maakt deel uit van het bestuur van de stichting Auschwitz en geeft aan dat men na bezoeken
van jongeren aan concentratiekampen een beroep doet op historici omdat er steeds minder overlevenden zijn.
Hij steunt het voorstel om een werkgroep op te richten.
Mevr. Culer steunt eveneens het voorstel om een werkgroep op te richten.
De voorzitster van de raad vindt dat de leerkrachten geschiedenis hierin een bijdrage kunnen leveren.
De burgemeester geeft aan dat zijn voorganger de h. De Decker al een rationalisering van deze
manifestaties had doorgevoerd en dat hijzelf deze weg zal blijven volgen. Sensibiliseringsacties moeten ook
passen in het schoolproject. De samenwerking met leerkrachten, jeugdbewegingen en de geschiedkundige kring
zal aangemoedigd worden. Er moet nagedacht worden over tradities en hoe deze kunnen evolueren (bijvoorbeeld
door het feit dat er steeds minder oud-strijders in leven zijn) en op welke manier de herinnering in stand kan
gehouden worden.

Schepen Ledan antwoordt dat er in de loop van 2020 en 2021 infoborden geplaatst zullen worden aan
monumenten die hier nog niet over beschikken. Dergelijke borden kunnen er ook komen op andere plaatsen met
een historisch belang. Er kan in de Wolvendael meer aandacht besteed worden aan historische gebeurtenissen.
Collectief herdenken kan ook op verschillende manieren gebeuren en voorstellen in dit kader zullen
aangemoedigd worden. De schepen is voorstander van een samenwerking met het Nationaal Instituut voor
Oorlogsinvaliden en de Cercle d’histoire d’Uccle.
Schepen Lambert-Limbosch vindt dat men veel aandacht moet besteden aan de herinnering, in het
bijzonder voor de jongere generaties omdat zij steeds verderaf van historische gebeurtenissen komen te staan.
Het probleem met de QR-code lag aan een faillissement van een opdrachtnemer maar dit zal in de loop van
2020 opgelost zijn. De schepen vraagt om toch voldoende informatie op de borden te plaatsen voor personen die
niet over een smartphone beschikken.
Schepen Gol-Lescot verduidelijkt dat elk bezoek van leerlingen goed omkaderd wordt. Zo hebben de
leerlingen van de school Centre tijdens de laatste twee jaar samengewerkt met een "verborgen kind", Henri
Ronis, om de nodige documentatie terug te vinden over de personen die hem hebben opgevangen. De school
Messidor heeft deelgenomen aan het eerbetoon aan Jean Burgers, er waren contacten met afstammelingen van
de verzetsgroep Groupe G en op 8 mei 2020 zullen de leerlingen het fort van Breendonk bezoeken.
Mevr. Van Offelen is erg tevreden over het goede onthaal van haar interpellatie.

