BELGISCH FEDERAAL PARLEMENT

PERSMEDEDELING VAN DE SENAATSVOORZITSTER
EN VAN DE KAMERVOORZITTER

Woensdag 8 mei 2013
Viering van het einde van W.O. II in het Federaal Parlement
Op 8 mei nemen 200 leerlingen uit het 5de en het 6de middelbaar van 12 Vlaamse,
Waalse en Brusselse scholen, op initiatief van het Federaal Parlement, deel aan de
plechtigheid die door Defensie wordt georganiseerd aan de Congreskolom ter
nagedachtenis van de 68ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog
in Europa. Leerlingen van 4 provincies getuigen er over wat de Tweede
Wereldoorlog bij hen oproept en leerlingen van elke school leggen er bloemen neer.
Aansluitend worden de jongeren en de oud-strijders ontvangen in het Federaal
Parlement. In de namiddag krijgen de leerlingen de kans om van gedachten te
wisselen over verdraagzaamheid en democratie met oud-strijders en verzetsstrijders.
In de Senaat, na de verwelkoming door voorzitster Sabine de Bethune, start het
programma rond het thema deportaties. De experts Prof. Dr. Herman Van Goethem
(UA) en Dr. Emmanuel Debruyne (UCL) lichten de context van de Tweede
Wereldoorlog en van de deportaties toe, Senatoren geven uitleg over de resolutie die
de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat voor de Jodenvervolging erkent.
Tenslotte volgen getuigenissen van de heren Louis Boeckmans en Simon Gronowski
over WO II. Jongeren krijgen de kans om met de sprekers te debatteren.
In de Kamer, na de verwelkoming door voorzitter André Flahaut om 13u30, verzorgt
Olivier Van der Wilt, conservator van het Fort van Breendonk een presentatie over
“Verzet en collaboratie”. Een debat volgt.
Deelnemende scholen:
In de Senaat: Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorg (Gent), De Wijnpers (Leuven), Vrij
Technisch Instituut (Brugge), Académie Provinciale des Métiers (Mons), Athénée Royal BastogneHouffalize (Bastogne), Institut Notre-Dame Séminaire (Bastogne), École hôtelière Provinciale de Namur
In de Kamer: Virga Jessecollege (Hasselt), Instituut van het Heilig Graf (Turnhout), Collège Cardinal
Mercier (Braine-L'Alleud), Lycée Emile Jacqmain (Bruxelles), Athénée Royal Charles Rogier Liège 1
(Liège)

PERS
Persmomenten: aankomsten (12u), Zalen K en M vanaf 13u en Congreszaal van het
Huis van de parlementsleden vanaf 13u30.
Ingang: Leuvenseweg, 13 (12u) en Leuvenseweg 21 (13u30), met perskaart.

Brussel, 7/5/2013.

Programma

11u00 – 11u45:

Ceremonie aan de Congreskolom met teksten voorgelezen
door leerlingen

Kamer en Senaat:
12u00:

Middagmaal in aanwezigheid van de deelnemers

Programma in de Kamer:
13u30 – 16u00:

Congreszaal (Huis van de parlementsleden)
Welkomstwoord van Kamervoorzitter André Flahaut
Presentatie “Verzet en collaboratie” van de heer Olivier
Van der Wilt, conservator van het Fort van Breendonk
Debat in aanwezigheid van oud-strijders (moderator: O.
Van der Wilt)

In het peristilium van het Parlement loopt ondertussen de tentoonstelling „Deportatie
en genocide, een Europese tragedie‟.
Programma in de Senaat:
13u00 – 14u45:

Zaal M
Welkomstwoord en inleiding door de moderator
Getuigenis van dhr. Simon Gronowski, ontsnapt uit het
20ste konvooi van de Kazerne Dossin
Vragen – debat tussen de jongeren en dhr. Gronowski
Prof. Dr. Herman Van Goethem legt de context uit van de
Tweede Wereldoorlog en van de deportaties
Uitleg door senatoren over de resolutie die de
verantwoordelijkheid van de Belgische overheden voor de
Jodenvervolging in België erkent
Vragen – debat

13u00 – 14u45:

Zaal K
Welkomstwoord en inleiding door de moderator
Dr. Emmanuel Debruyne legt de context uit van de Tweede
Wereldoorlog en van de deportaties
Uitleg door senatoren over
Uitleg door senatoren over de resolutie die de
verantwoordelijkheid van de Belgische overheden voor de
Jodenvervolging in België erkent
Vragen – debat
Getuigenis van dhr. Louis Boeckmans, oud-gevangene van
Breendonk en Buchenwald
Vragen – debat tussen de jongeren en dhr. Boeckmans

Informatie:
Senaat: Patrick Peremans (02/501.73.37) en Paul Brasseur (02/501.79.10)
Kamer van volksvertegenwoordigers : Catherine Manteau (02/549.82.58)
_________________________

