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Busleyden Atheneum (campus Caputsteen) als enige Belgische school aanwezig op
herdenking van 70 jaar bevrijding van werkkamp Mauthausen in Oostenrijk. Leerlingen zullen
zowel op zondag 10 mei in Mauthausen als aan het herdenkingsmonument op campus
Caputsteen in Mechelen op vrijdag 8 mei om 11.30 uur zelfgemaakte origami vredesduiven
plaatsen.

LEERLINGEN
BUSLEYDEN
ATHENEUM
EREN
GESNEUVELDEN WO II IN MAUTHAUSEN EN MECHELEN
“Onze leerlingen zijn uitgenodigd door dhr. Maenhaut, afgevaardigde van de Vlaamse
regering te Wenen, om deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheid van het 70-jarig
jubileum van de bevrijding van het werkkamp te Mauthausen in Oostenrijk”, zegt
Anne Ocket, leerkracht Latijn en gids in Kazerne Dossin. De plechtigheid vindt plaats
op zondag 10 mei. “Het is een hele eer om als enige Belgische school ons land op
deze plechtigheid te kunnen vertegenwoordigen. Naast prominenten uit de
verschillende landen zullen ook de voorzitters van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de Senaat de plechtigheid bijwonen.”
“De didactische reis naar Mauthausen kadert binnen een internationaal uitwisselingsproject
met het Europagymnasium te Linz. De leerlingen zullen de oorlogsperiode in Mechelen en
Linz beschrijven en met elkaar vergelijken. Een hele uitdaging, niet in het minst omdat alle
presentaties in het Engels of Duits moeten worden gebracht”, vertelt Diane Parton, leerkracht
Duits.
Ook een bezoek aan het werkkamp Mauthausen staat op het programma, evenals de
deelname aan de officiële herdenkingsplechtigheid op zondag 10 mei.
“De leerlingen zullen namens de Stad Mechelen een bloemstuk neerleggen aan het Belgisch
monument in het kamp Mauthausen”, zegt Katie Steemans, directeur van campus
Caputsteen.
Het project werd voorbereid tijdens de lessen geschiedenis. Dit gebeurde in samenwerking
met Kazerne Dossin. “Onze leerlingen brachten een interessant bezoek aan het Memoriaal
en namen deel aan een workshop rond het thema herinneringseducatie. Ook kregen ze op
school bezoek van dhr. Pype. Als overlevende van het werkkamp in Mauthausen vertelde hij
de leerlingen over zijn ervaringen en het leven in het kamp.”
Voor de leerlingen die niet mee reizen naar Mauthausen werd een parallel programma
opgesteld met een bezoek aan het fort te Breendonk en een deelname aan de
herdenkingsplechtigheden in Mechelen ter gelegenheid van 8 mei. “Ook op onze campus
wordt er op vrijdag een korte plechtigheid door de leerlingen gehouden aan het monument
ter ere van Martha Somers en Elisabeth Desoleil. Zij zijn oud-leerlingen en Martha was ook
leerkracht van onze school. Ze sneuvelden na hun deportatie naar Mauthausen tijdens een
bombardement te Amstetten”, zegt Eva Van Esbroeck, leerkracht geschiedenis.
Zowel in het werkkamp te Mauthausen als aan het monument op campus Capusteen zullen
de leerlingen tijdens de herdenkingsplechtigheden zelfgemaakte origami vredesduiven
plaatsen voorzien van een persoonlijke vredesboodschap.
Met dank aan de Vlaamse regering, het 8 mei-comité te Mechelen en Kazerne Dossin, het Europagymnasium te Linz en het
Mauthausencomité.
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