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DE TREIN DER 1000 – MEI 2020 
 

Voorstelling van het project 
 
 

1. Inleiding: 
 

In 1995 organiseerde de stad Namen samen met de Auschwitz Stichting een groot 
herdenkingsevenement, de ‘Trein Der Duizend’ dewelke 1000 jongeren van Namen naar Auschwitz 
bracht. 
 
In 2008 organiseerde het Instituut voor Veteranen – NIOOO samen met de Internationale Federatie van 
Verzetsstrijders (FIR) de ‘Vrijheidstrein’. Deze ‘speciale trein’ bracht 350 jonge Belgen (komende uit alle 
provincies van het land) evenals een honderdtal Spanjaarden, Fransen en Portugezen van Brussel naar 
Weimar (Buchenwald) in Duitsland. Ter plaatse werden deze 450 jongeren vervoegd door een duizendtal 
andere jongeren komende uit de rest van Europa en waren alles samen 22 Europese nationaliteiten 
vertegenwoordigd.  
 
Tweemaal, in mei 2012 en in mei 2015, organiseerden het IV-NIOOO en de Auschwitz Stichting 
gezamenlijk een nieuwe Trein der Duizend naar Auschwitz en dit in samenwerking met de Internationale 
Federatie van Verzetsstrijders en andere buitenlandse organisaties/instellingen waarbij ongeveer 1000 
jongeren uit het secondair onderwijs (België en Europa) werden samengebracht.  

 
Gezien het succes van de eerdere edities, hebben de Auschwitz Stichting en het War Heritage 
Institute ( ex- IV-NIOOO) de intentie om een nieuwe Trein der Duizend te organiseren: 

▪ Vanuit Brussel met bestemming Auschwitz 
▪ met 1000 jongeren 
▪ van 05 tot 10 mei 2020 (inclusief een herdenkingsplechtigheid ter plaatse op 8 mei, de 

verjaardag van de Duitse overgave en de overwinning op het nazisme 

 
2. Beschrijving van het project: 

 
In mei 2020 zullen de Auschwitz Stichting en het War Heritage Institute, met de hulp van 
verschillende internationale partners (zoals de Internationale Federatie van Verzetsstrijders en 
anderen),  samen het transport van duizend jongeren van Brussel naar Auschwitz organiseren, 
met een trein die speciaal voor deze gelegenheid door de NMBS werd gecharterd: de Trein der 
1000. 
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Deze trein met vertrek uit Brussel (Brussel-Zuid) neemt eveneens nog een aantal jongeren mee in de 
verschillende stations waar hij stopt. Er zullen duizend1 jonge Belgen en andere Europeanen bij elkaar 
komen die in de aanwezigheid van de laatste overlevenden van het kamp de overwinning van de 
democratische landen op nazi-Duitsland zullen herdenken. 
Naast de herdenking heeft de reis nog verschillende andere doelen: 
 

-  educatief: 1000 jongeren toelaten een bezoek te brengen aan het Auschwitz-museum en het  
vernietigingskamp Birkenau alsook ter plekke bijleren over het concentrationaire en genocidaire 
naziregime.  

-  herdenken: het kamp bezoeken in het gezelschap van overlevenden en getuigen 
-  burgerzin: zich duidelijk bewust worden van de thematiek van de concentratiekampen en 

daarmee eveneens van de absolute ontkenning van de mensenrechten. 
- media: de bijeenkomst moet, net als bij voorgaande edities, maximale aandacht krijgen om deze 

massale en symbolische mobilisatie van Europese jongeren  die bijeenkomen voor de democratie 

en tegen politiek extremisme te benadrukken. 
 

3. Organisatoren :  
 

- De Auschwitz Stichting/ vzw Auschwitz in gedachtenis, Wolstraat 17 bus 50, 1000 Brussel 
- Het War Heritage Institute, Renaissancelaan, 30, B-1000 Brussel 

 

4. Partners :  
 

- De internationale Federatie van Verzetsstrijders FIR, NGO erkend door de VN, Magdalenenstrasse 
19, 10365 Berlin. Deze zal de jongeren selecteren in de meeste Europese landen waar de 
federatie vertegenwoordigd is (Duitsland, Portugal, Griekenland, Spanje, Hongarije, …) 

- L’Office National des Anciens Combattants (Frankrijk) die een dertigtal jongeren zal sturen 
- Associatione Nationale Partigiani d’Italia (de grootste Italiaanse patriottische vereniging) die 

eveneens een dertigtal jongeren zal sturen afkomstig uit het ganse Italiaanse schiereiland 
 

5. Deelnemers aan de reis: 
 

- Leerlingen van 17/18 jaar uit België2 en Europa. Het is voorzien dat deze leerlingen in klasverband 
deelnemen, begeleid door leerkrachten. 
(deelnemende nationaliteiten (onder voorbehoud) : Belgen, Fransen, Nederlanders, 
Luxemburgers, Duitsers, Italianen, Portugezen, Spanjaarden, Polen, Hongaren, Grieken,…) 

- « Anciens », gedeporteerden van Auschwitz en andere kampen zullen deelnemen aan deze reis. 
- Experten en andere specialisten van de herdenking 

- Vertegenwoordigers van de instellingen (in het verleden hadden we enkele 
volksvertegenwoordigers van verschillende partijen) 

 
6.  Pedagogische voorbereiding:  

 

                                                 
1 Er dient opgemerkt dat de trein zelf fysiek gesproken ongeveer 750 jongeren ter plaatse zal brengen maar dat dit aantal 
verhoogd wordt doordat sommige groepen komende uit andere Europese landen, rechtstreeks naar Auschwitz komen (dit is het 
geval voor de dichtsbij gelegen landen zoals Tsjechië, Polen, Rusland, …)  
2 De leerlingen komen uit de verschillende netten en soorten onderwijs van de 3 gemeenschappen. Tegelijkertijd wordt er 
rekening gehouden met een geografische spreiding die zo gelijkmatig mogelijk is tussen de 10 provincies en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
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Het voorbereidende project is gespreid over één jaar en omvat de hele periode van schoolactiviteit van 
september 2019 tot juni 2020. In het bijzonder (voor Belgische, Franse en Nederlandse leerlingen) zullen 
de volgende activiteiten worden opgezet: 
 

- Bezoeken aan Breendonk en de Kazerne Dossin  
- Bezoeken aan de Hall Bordiau III in het Koninklijk Legermuseum (KLM) (gewijd aan het einde van 

de Tweede Wereldoorlog en de Deportatie) 
- Presentaties in de deelnemende scholen door de dienst Herinnering van het Instituut en met 

name uitleg over de oorsprong van het concentratiekampsysteem, inclusief de verschillen tussen 
politieke deportatie en racistische deportatie. 

- Seminaries en andere studiedagen voor leerkrachten 

- Het aanleveren van documentatie en een educatief pakket 

- Ondersteuning bij de realisatie van verschillende educatieve projecten (zoals het maken van pop-

up monumenten, fotowedstrijden, minitentoonstellingen, enz.) 

 

7. Selectie deelnemende schoolgroepen: 

 

De deelnemende scholen worden geselecteerd op basis van een project dat ze per school indienen 
bij het WHI en de Auschwitz Stichting. 2 klassen van 23 studenten en docenten (maximum) per 
provincie (dus 46 deelnemers voor elke provincie) worden geselecteerd. Voor het Brussels Gewest 
wordt ook 1 klas Nl en 1 klas Fr geselecteerd. 
 
De selectie zal gebeuren door een NL jury (samengesteld uit leden van het WHI,  de Auschwitz 
Stichting en BCH) en een FR jury (samengesteld uit leden van het WHI, de Auschwitz Stichting en 
‘Démocratie ou barbarie’ (CFWB)). 
 
De projectoproep wordt gelanceerd in maart 2019 en wordt eind mei afgesloten. De selectie wordt 
eind juni bekend gemaakt en gecommuniceerd aan de scholen. 

 
Het bijgevoegde inschrijvingsformulier moet ten laatste op 24 mei per mail verstuurd worden naar: 
herinnering@warheritage.be 

 
Deze werkwijze die we gebruiken sinds verschillende edities maakt een harmonieuze vertegenwoordiging 
van het ganse Belgische grondgebied mogelijk. 
 
Buitenlandse groepen worden geselecteerd door de FIR en / of andere partners. 
 

 
8. Programma van de reis: 6 dagen 

 
 

Datum Activiteit  

05/05/20 - 12:30-13:00 : verwelkoming van de groepen in het station Brussel-Zuid 
- 13:30 : Openingsplechtigheid in de aanwezigheid van 600 jongeren en diverse 

autoriteiten op een daarvoor bestemde plaats in het station Brussel-Zuid 
(aanwezigheid van Belgische autoriteiten) 

- 14:15 : instappen in de trein  
- 15:00 : vertrek van de trein 
- 15:00 : verwelkoming van de groepen met vertrekplaats Namen of Luik in de 

respectievelijke treinstations (TBC)  
- 16:00 : instappen te Namen of Luik (TBC) 

mailto:herinnering@warheritage.be
mailto:herinnering@warheritage.be
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- 18:30 : instappen te Wasserbilig (Groot-Hertogdom) (TBC) 
- 23 :00 : instappen te Frankfurt (Duitsland) 

06/05/20 - Aankomst te Krakau omstreeks 17:00 uur en installatie in de hotels  
- Avond: vrije avond 

07/05/20 - 7:30 : vertrek naar Auschwitz 
- 9:00 : bezoek aan het museum 
- 13:00 : middagmaal in restaurants te Auschwitz  
- 14:30 : verderzetting van het bezoek tot ongeveer 17:00 uur 
- 19:00: voorstelling  Kamp : Nederlandse poppenvoorstelling die het 

uitroeiingsproces te Auschwitz uitbeeldt (voor 500 jongeren). 
- 19:00 : Concert van de klezmermuziekgroep Kroke (voor de 500 andere jongeren) 

08/05/20 - 7:30 : vertrek naar Birkenau (uitstappen aan de  « Juden rampe » vanwaar er te 
voet wordt verder gewandeld 

- 13:00 : internationale plechtigheid aan het monument Auschwitz II  
- 15:00 : Concert van de klezmermuziekgroep Kroke (voor de 500 jongeren die de 

avond voordien Kamp hebben gezien) 
- 15:00 : voorstelling Kamp  (voor de 500 jongeren die de avond voordien Kroke 

hebben gezien) 
-  Avond: feestelijke avond  

09/05/20 - Bezoek aan Krakau (de aspecten van het Joodse leven voor de uitroeiing) 
- 13:00 : vertrek naar België 

10/05/20       -   16:00 : aankomst te Brussel-Zuid (onder voorbehoud van vertragingen tijdens 
            het traject)  

 
9. Overnachting en maaltijden:  

 

De groepen worden verdeeld over 6 verschillende hotels in Krakau. 
Alle maaltijden zijn ten laste van de organisatie (vol pension met maaltijd in het hotel of in een restaurant 
tijdens de diverse bezoeken) met inbegrip van de heen- en terugreis Brussel-Krakau met de trein tijdens 
dewelke er een lunch pakket en een ontbijt wordt aangeboden aan de reizigers, uitgezonderd het 
avondmaal tijdens de heenrit, daarvoor moeten de deelnemers een lunchpakket voorzien.  

 

10. Medische zorgen en verzekeringen: 

Een speciaal compartiment met (militaire) artsen en verpleegkundigen zal in de trein worden voorzien. 
Ter plaatse wordt een ‘vliegende’ medische structuur opgezet. 
Alle deelnemers zijn door de organisatie verzekerd. 
 
 

 
11. Kostprijs per deelnemer :  

 
 
De eigen deelname in de kosten (leerling en leerkracht) bedraagt 250 € per 
persoon.3 
 

 

 

                                                 
3 De reëel kost per persoon bedraagt 520,00 € ; De organisatie zal zelf grotendeels instaan voor de financiering door het 
investeren van eigen middelen en door het aanvragen van subsidies. 


