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Busleyden Atheneum campus Pitzemburg herdenkt vrijdag 10 november 2017 om
14.00 uur zijn twee verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog, Bruul 129 in
Mechelen.

CAMPUS
PITZEMBURG
HERDENKT
TWEE
LEERLINGEN DIE ACTIEF WAREN IN HET VERZET

OUD-

Vrijdag 10 november blinken er twee nieuwe inox-tegels op de speelplaats van
campus Pitzemburg van het Busleyden Atheneum. De tegels worden geplaatst
als herinnering aan Philip Claes en Fernand Van Den Eynde, beide oud-leerling
van het toenmalige KA Pitzemburg en verzetsstrijder tijdens de Tweede
Wereldoorlog. De herdenkingsplechtigheid vindt plaats vanaf 14.00 uur.
“Philip Claes en Fernand Van Den Eynde zijn allebei oud-leerling van Pitzemburg. Ze
zaten in dezelfde klas. Ze zijn ook op dezelfde dag opgepakt. In 1941 waren ze
allebei lid geworden van de verzetsorganisatie Het Geheim Leger”, zegt directeur
Jeroen Van der Auwera. “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 dergelijke herinneringseducatie. De
inox-tegels op onze speelplaats vormen een blijvend eerbetoon.”
Diverse sprekers vertellen vrijdag het verhaal van de twee oud-leerlingen aan de
leerlingen en genodigden.
Mario Van Essche van het 8 mei Comité, Ward Adriaans, ere-conservator van
Kazerne Dossin, en Josette Nackaerts van NCPGR gaan dieper in op de
omstandigheden in die periode, hoe Philip en Fernand bij het verzet kwamen en wat
ze met hun gruwelijke ervaringen na hun terugkeer deden.
Vervolgens verzamelen alle leerlingen en de genodigden zich rond 15.00 uur op de
speelplaats. De twee inox-tegels worden ingehuldigd en diverse bloemstukken
worden bij de gedenkplaat neergelegd.
Samen met de stapstenen voor Philip en Fernand telt de speelplaats van Busleyden
Atheneum Campus Pitzemburg nu zeven tegels.
“De gedenkplaten en inox-stapstenen op de speelplaats zijn een blijvende
herinnering aan oorlogsgruwel en onverdraagzaamheid. We willen dat de leerlingen,
door zich af te vragen wie die persoon op die steen of gedenkplaat was, nooit zullen
vergeten wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Van Der Auwera,
directeur, tel: 015 20 21 13.

