De studiedag gaat over de zetel van de Gestapo in Brussel
en de eventuele mogelijkheden om de opschriften van
opgesloten mensen te vrijwaren. Deze opschriften zijn
terug te vinden op de keldermuren van drie door de
bezetter opgevorderde gebouwen, gelegen op nummer
453, 347 en 510 van de Louisalaan in Brussel, die tijdens
de oorlog bezet werden door de Duitse politiediensten
SIPO-SPD (Sicherheitspolizei en Sicherheitsdienst), beter
bekend als Gestapo. Behalve een gedenkteken voor
Jean de Sélys Longchamps en een muurplaatje op de
gevel van nr. 453, trekt niets hier de aandacht van de
voorbijganger.
Deze erg sinistere herinneringsplaatsen behoren
nochtans tot de belangrijkste en meest emblematische
sites van de Tweede Wereldoorlog in ons land, omdat
ze onderdak boden aan de verantwoordelijken voor de
arrestatie van zovele verzetslieden en voor de deportatie
van Belgische en Noord-Franse Joden. Verschillende
getuigenissen van overlevenden bevestigen overigens
wat er zich, tussen verhoren en folteringen in, binnen
deze muren afspeelde. De eerste helft van de studiedag
is gewijd aan de historiek van de Gestapo-site in Brussel,
en van sommige van de hulpposten en filialen in België
en in het noorden van Frankrijk. In de namiddag wordt
de mogelijkheid onderzocht om de opschriften, die op de
keldermuren aangebracht werden door de slachtoffers
van de bezetter, te conserveren.
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PROGRAMMA
n VOORMIDDAG

Historiek van de Gestapo-zetel in Brussel en van de
banden met zijn hulpposten
Moderator : 	Frédéric Crahay, historicus, Stichting Auschwitz /
Auschwitz in Gedachtenis VZW
09h00

Verwelkoming van de deelnemers

09h15-9h30 	Philippe Mesnard, ( Directeur van de Stichting
Auschwitz / Auschwitz in Gedachtenis VZW,
Université Blaise-Pascal - Clermond-Ferrand 2 ) :
« Introduction. La question des lieux »

11h10-11h30 	Grégory Célerse, Onderzoeker en locaal
historicus, gedetacheerd aan het Museum
van het Verzet van Bondues : « Le siège de la
Gestapo de La Madeleine ( Lille ) »

15h20-15h40	Grzegorz Jezowski, Curator : « The Historical
Museum of the City of Krakow : Pomorska
Street, Eagle Pharmacy and Oskar Schindler’s
Enamel Factory »

11h30-12h00 Discussie

15h40-16h00	Dr. Karola Fings, plaatsvervangende directrice
van het NS-documentatiecentrum van de
stad Keulen : « D’une cave d’archives vers un
lieu de mémoire d’importance européenne - Les
inscriptions murales de la EL-DE Haus et le lieu
de mémoire Prison de la Gestapo »

12h00

Lunch

n NAMIDDAG

Conservatie van de opschriften in de kelders van de
huizen nummer 347 en 453 van de Louisalaan

09h30-9h50 	Daniel Weyssow, Stichting Auschwitz / Auschwitz
in Gedachtenis VZW, « Présentation : Le siège
de la Gestapo à Bruxelles – Reconnaissance et
Conservation »

Moderator :	Philippe Mesnard

09h50-10h10 	Benoît Majerus, OE Mondes Modernes et
Contemporains, ULB ; Gastprofessor, Université
de Luxembourg, « Pour une relecture de l’histoire
du Sipo-SD en Belgique »

14h00-14h20	André Dartevelle, Historicus, Cineast :
« Découverte et accès aux caves du 347 avenue
Louise »

10h10-10h30 	Marie-Anne Weisers, OE Mondes Modernes
et Contemporains, ULB : « Un chasseur de Juifs
au Tribunal. Otto Siegburg, la Justice Belge et le
Crime contre l’Humanité »
10h30

Koffiepauze

10h50-11h10 	Robby Van Eetvelde, Loughborough University
( UK) : « Duitse politie in de Scheldestad. De
Gestapo in Antwerpen »

13h30-14h00	Uittreksels uit audiovisuele getuigenissen
van overlevenden

14h20-14h40	Olivier Van der Wilt, Conservator van het
nationaal gedenkteken van Fort Breendonk :
« Les détenus de la SIPO-SD en Belgique :
des caves de l’avenue Louise aux cellules de
Breendonk »
14h40-15h00	Thomas Fontaine, Université de Paris 1 : « Les
graffiti du Fort de Romainville ( Paris ) »
15h00	Koffiepauze

16h00-16h20	Discussie over
namiddagsessie

de

bijdragen
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16h20-17h00	Ronde tafel : Bespreking van de conservatieof bewaarmogelijkheden van de opschriften
in de kelders van het Gestapo-hoofdkwartier
in Brussel

NUTTIGE INLICHTINGEN :
Indien u bijkomende inlichtingen wenst ( programma’s, reservatie,… ) dient u contact op te nemen met
de VZW Auschwitz in Gedachtenis – Tel. : 02 512 79
98 – Fax : 02 512 58 84 – e-mail : info@auschwitz.be

