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KA Pitzemburg organiseert vrijdag 14 november om 14.00 uur een herdenkingsplechtigheid
‘100 jaar WO I & 70 jaar bevrijding WO II’, Bruul 129 in Mechelen.

KA PITZEMBURG PLAATST STRUIKELSTEEN VOOR
WILLEM SEL
Vanaf vrijdag 14 november blinkt er op de speelplaats van KA Pitzemburg een
kleine zilverkleurige tegel ter herinnering aan Willem “Jomme” Sel, oud-leerling
en later studiemeester van KA Pitzemburg. Als politiek gevangene heeft hij in
verschillende concentratiekampen gezeten, waaronder Dachau. De
struikelsteen voor Willem Sel kadert in een herdenkingsplechtigheid ‘100 jaar
WO I & 70 jaar bevrijding WO II’. De plechtigheid vindt plaats vanaf 14.00 uur.
Diverse sprekers, waaronder het petekind van Willem Sel en de heer Philip Claes die
samen met de heer Sel op 29 april 1945 bevrijd werd uit het concentratiekamp
Dachau, vertellen vrijdag hun verhaal aan de leerlingen en genodigden.
Ook Ward Adriaans van Kazerne Dossin en Geert Clerbout, historicus en oudleerling alsook auteur van het boek ‘Oorlog aan de Dijle’, nemen het woord.
Mario Van Essche, voorzitter van het 8 Mei Comité, legt aan de leerlingen de
betekenis van een struikelsteen uit en waar organisaties als het 8 Mei Comité en
Onafhankelijksfront voor staan.
“Elk jaar staan wij stil bij diegenen die zich hebben ingezet voor het herwinnen van
de vrijheid en het herstellen van de democratie. Als UNESCO-school hechten we
veel belang aan herinneringseducatie”, zegt Jeroen Van der Auwera, directeur van
KA Pitzemburg.
De gedenkplaten ter herinnering aan de oud-leerlingen van KA Pitzemburg die
sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog, werden gerestaureerd en worden vrijdag
opnieuw ingehuldigd.
“Rond 15 uur verzamelen alle leerlingen en de genodigden op de speelplaats voor de
inhuldiging van de
struikelsteen en de gedenkplaten. De leerlingen zullen
zelfgemaakte klaprozen uitdelen aan de genodigden en neerleggen bij de
gedenktekens”, zegt Ann Vermeir, adjunct-directeur van KA Pitzemburg.
“De gedenkplaten en struikelstenen op de speelplaats zijn een blijvende herinnering
aan oorlogsgruwel en onverdraagzaamheid. De bedoeling is dat de leerlingen, door
zich af te vragen wie die persoon op die steen of gedenkplaat was, nooit zullen
vergeten wat er tijdens beide wereldoorlogen heeft plaatsgevonden.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school - tel 015/ 20 21 13

