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Interpellatie van mevr. Van Offelen en de h. Hublet: Onze helden eren. 

 
Mevr. Van Offelen herinnert eraan dat de gemeente hulde brengt aan de militaire en burgerlijke 

slachtoffers van beide wereldoorlogen door bloemen neer te leggen voor verschillende monumenten, zoals 
het monument van de Heldensquare (ter ere van de gesneuvelde Ukkelse soldaten in WO 1) en de stand-
beelden van prominenten zoals koning Albert I, Sir Winston Churchill en Edith Cavell, of het monument ter 
ere van de oorlogsontsnapten. Over sommige van deze helden weten we echter maar weinig. 

 
De h. Hublet en mevr. Van Offelen zijn er bewust van dat voorbijgangers vaak de emotionele waarde 

ervan niet kennen door gebrek aan informatie. Er zijn elk jaar wel plechtigheden maar omdat er steeds min-
der veteranen zijn, is er ook steeds minder interesse. Sensibilisering rond de herdenking van conflicten zou 
nuttig kunnen zijn omdat de Belgen hierin betrokken zijn of waren. 

Mevr. Van Offelen en de h. Hublet vragen aan het college twee voorstellen goed te keuren: voor de 
plechtigheid van 1 november de Ukkelaars van alle leeftijden uitnodigen om eraan deel te nemen en de 
plaatsing van infobordjes voor elk monument met de nodige uitleg en/of een QR-code. Dankzij deze goed-
kope voorstellen kunnen - vooral jonge - Ukkelaars kennis nemen van de heldendaden ter verdediging van 
onze waarden, vrijheid en democratie. 

 
De voorzitter geeft aan dat de gemeente vorig jaar verschillende plechtigheden ter ere van Edith 

Cavell heeft georganiseerd. Mevr. Andrée De Jongh werd eveneens geëerd met een straatnaam en het ere-
burgerschap. Er zijn uiteraard nog veel meer mensen die hun leven gegeven hebben. 

 
Schepen Biermann vindt dat de herinnering moeten blijven bestaan. Zo werden op verschillende 

plaatsen in de gemeente gedenktegels geplaatst en heeft het college deelgenomen aan een sensibilisering 
rond de Holocaust.  

Aan monumenten kan men via een QR-code ook bijkomende informatie opvragen. 
Schepen Biermann stelt voor om uiterlijk de eerste week van februari samen te komen met de histo-

rische kring om de locaties te bepalen en teksten voor te bereiden. De infoborden moeten in ieder geval nog 
voldoende informatie bevatten voor de mensen zonder smartphone. Schepen Biermann bedankt mevr. Van 
Offelen en de h. Hublet voor dit uitstekende initiatief.  

 
De voorzitter bevestigt dat het college hierover nadenkt en dat men de meest efficiënte manier 

moet ontwikkelen om informatie te delen. Jongeren hierin betrekken is van belang omdat de generatie vete-
ranen alsmaar kleiner wordt en de herinnering behouden moet blijven. 

 
Schepen Maison verklaart dat er in de school Messidor op 8 mei een sensibiliseringscampagne werd 

georganiseerd. Voorheen werd er in samenwerking met de h. Vanraes een grote campagne georganiseerd. 
Tijdens de lessen godsdienst, zedenleer en filosofie wordt de herinnering eveneens levend gehouden. 

Schepen Maison is er voorstander van om scholen uit alle netten te betrekken bij gemeentelijke ma-
nifestaties rond dit thema. 

 
De voorzitter herinnert eraan dat oud-strijders of gedeporteerden al meermaals hebben kunnen ge-

tuigen voor de leerlingen van de Ukkelse gemeentescholen. 
 
De h. Vanraes signaleert dat er voor 2018 nog bedragen beschikbaar zijn voor de herdenking van de 

Grote Oorlog. Hij stelt voor om bij het gewest steun te vragen en zal zelf hieraan ook meewerken. 


