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JAARLIJKSE STUDIEREIS 

NAAR AUSCHWITZ-BIRKENAU – editie 2021 
 
 

 

PROGRAMMA 

De eerste stap om Auschwitz te bezoeken is weten wat er gebeurde voor de slachtoffers 
aankwamen in Auschwitz. 
Daarom nodigen we elk jaar de deelnemers aan deze studiereis eerst uit tot een gratis bezoek 
(met gids) aan de Kazerne Dossin te Mechelen. Het is van hieruit dat de deportatietreinen 
vertrokken met aan boord de opgepakte Joodse bevolking die naar de gaskamers van Auschwitz 
gevoerd werden. 

 

Hieronder vindt u het dagelijkse programma voor deze vijfdaagse reis ter plaatse. 
 
 

Maandag 
 

 Afspraak op de luchthaven van Brussel Nationaal 
 Aankomst in Krakau 
 Verwelkoming door Henri Goldberg, Voorzitter van Stichting Auschwitz 
 Voorstelling van Paul Sobol, overlevende van Auschwitz 
 Voorstelling van de activiteiten van de vzw Auschwitz in Gedachtenis door haar 

directeur, Frédéric Crahay 
 Lezing door Johan Puttemans, pedagogisch coördinator: ‘Van anti-judaïsme tot 

antisemitisme – een krot overzicht’ 
 Projectie van de documentairefilm ‘Overleven en verzet in Auschwitz’ 
 Avondmaal 
 Getuigenis door Paul Sobol 

 

Dinsdag 
 

 Bezoek met gids van Auschwitz I (hoofdkamp), het museum en de nationale 
paviljoenen 

 Bloemenlegging aan de Muur der Gefusilleerden 
 Lunch in het restaurant van het museum 
 Bezoek met gids van Auschwitz II-Birkenau (voor hen die Birkenau reeds bezochten is 

een alternatief bezoek mogelijk: Bunker I en II – door Johan Puttemans rond het 
thema: de uitroeiing in Birkenau) 

 Bloemenlegging aan het Internationaal monument en aan de vijver 
 Avondmaal 
 Getuigenissen door Paul Sobol 
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Woensdag 
 

 Lezing door Henri Goldberg: ‘De antisemitische maatregelen, genomen door de nazi’s 
om de judeocide voor te bereiden’ 

 Geleid bezoek door Johan Puttemans en Frédéric Crahay: ‘In het spoor van de Joden 
van Oświęcim’ (groep 1) 

 Projectie van de documentairefilm ‘Nazi-Duitsland 1933-1945’ (groep 2) 
 Lunch 
 Geleid bezoek door Johan Puttemans en Frédéric Crahay: ‘In het spoor van de Joden 

van Oświęcim’ (groep 2) 
 Projectie van de documentairefilm ‘Nazi-Duitsland 1933-1945’ (groep 1) 
 Projectie van de documentairefilm ‘Eens zullen de getuigen er niet meer zijn’ 
 Avondmaal 
 Getuigenissen door Paul Sobol 

 

Donderdag 
 

 Vertrek naar Krakau 
 Geleid bezoek: Het voormalige getto van Krakau 
 Vrije lunch en namiddag in Krakau 
 Afscheidsmaal 

 
Vrijdag 

 

 Lezing door Johan Puttemans: 
‘Auschwitz, waar concentratiekamp en uitroeiingscentrum mekaar kruisen’. 

 Vertrek naar Krakau 
 Vlucht naar Brussel 
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