
Reserveer uw plaatsen voor de gratis filmvoorstelling die doorgaat 
op zaterdag 7 maart om 13 uur in cinema Aventure te Brussel 

 

De documentaires van de collectie ‘Archiefverhalen’ maken deel uit van een project 
dat is gewijd aan herinnering van de slachtoffers van de Holocaust en de naziterreur. 
Het verleden wordt vooral tastbaar via de verhalen van getuigen en door de sporen 
die zijn achtergelaten (brieven, dagboeken, foto’s). De Stichting Auschwitz heeft 
daarom sinds 1992 al 228 opnames gemaakt (1250 uur) van overlevenden die hun 
verhaal doen voor de camera. Dankzij dit archiefmateriaal kunnen we het leven en 
de gebeurtenissen in een bepaalde historische poging trachten te reconstrueren. 
Visueel materiaal biedt het voordeel dat we een veel intensere band opbouwen met 
de getuigen: we zien hun beeld op het scherm, hun gebaren, het ritme van hun 
stem, de stiltes die ze laten, hun lach of soms hun woede en verdriet. Zo voegen de 
getuigen iets actueels toe aan hun verhaal. 

We wilden deze archieven benutten en toegankelijk maken voor een breder publiek 
door documentaires te maken die elk een welbepaald thema behandelen. 

Op zaterdag 7 maart om 13 u stellen wij u deel 1 en 2 van deze reeks 
documentaires voor: 

VOL I :        JOODS GEHEUGEN IN DE WIJK MAROLLEN-BRUSSEL ZUID – 1930-1942 
Joodse families ontvluchten de pogroms en het groeiende antisemitisme in 
het Oosten en worden hier geconfronteerd met de razzia ‘s. 

 

VOL II :       DE KAZERNE DOSSIN – 1942-1944 

Overlevenden getuigen van hun internering in de Kazerne Dossin in 
Mechelen in afwachting van hun deportatie naar een onbekend lot. 

 

Op zaterdag 18 april zullen wij u de volumes 3 en 4 van de collectie voorstellen 
(Gedeporteerd van Mechelen naar Auschwitz / Leven en verzet in Auschwitz) 

 
Op zondag 10 mei, voor het afsluiten van de reeks activiteiten in het kader van de 
herdenkingen, stellen wij u de avant-première voor van het vijfde deel van de 
reeks (Van de dodenmarsen tot de terugkeer naar het leven), gevolgd door een concert 
van het Ensemble Altland dat traditionele Joodse muziek zal brengen. 

 
Alle plaatsen zijn gratis, reserveer via de website: 

www.remeMBER75.BE 

http://www.remember75.be/

