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Stad Gent stelt herdenkingsoord in Offerlaan
open voor de buurt

Het Oord der Gefusilleerden in de Offerlaan opent deze zomer zijn deuren. Elke

zaterdag en zondag kunnen buurtbewoners gebruikmaken van deze luwteplek.

Het gaat om een proefproject. De foto's van de 52 verzetsstrijders die er

geëxecuteerd werden, krijgen een plekje in het park. 

In de Offerlaan werden in de Eerste Wereldoorlog meer dan 50 verzetsstrijders geëxecuteerd.

Het Oord der Gefusilleerden is een herdenkingsplek voor deze gebeurtenis. Normaal gezien is

het oord steeds afgesloten voor het publiek. Alleen tijdens een occasionele

herdenkingsceremonie gaan de deuren open.

Vanaf zaterdag 13 juni 2020 wordt het oord elke zaterdag en zondag van 9 tot 20 uur geopend.

Het is een unieke groene plek in een dichtbevolkte wijk. Buurtbewoners zullen er van de stilte

kunnen genieten. Een wijkwerker zal elke avond de poort sluiten.
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'We openen dit herdenkingsoord voor het eerst voor het publiek, zowel om de
buurt een mooie groene stilteplek te geven als om de herinnering aan de
slachtoffers levend te houden. Vandaag leeft in onze samenleving een stevig
debat over hoe we omgaan met zwarte bladzijden uit zowel onze eigen
geschiedenis als die van anderen. Dat we vandaag dit 'Oord der
Gefusilleerden' openstellen, kan helpen om de geschiedenis tastbaarder te
maken en er een mening over te vormen.'
— Mieke Van Hecke, schepen van Protocol

Het openstellen is een proefproject, dat loopt tot en met 27 september 2020. Na het

proefproject volgt een evaluatie, waarna beslist kan worden of de plek ook in de toekomst

publiek toegankelijk kan worden. Deze oefening kadert in de opmaak van een ruimer

masterplan voor de scholencampus aan de Offerlaan en de omgeving van de Jubileumlaan.

'Vandaag is meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk toegankelijk groen is in de
stad: het is onze gemeenschappelijke tuin. Naast de aanleg van 14 nieuwe
parken, mikken we daarom ook op het openstellen van private en
semipublieke groenzones. Om de herinnering levend te houden aan wie de
dood vond in het Oord der Gefusilleerden, komt er een portrettenreeks aan het
memoriaal.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk en Openbaar Groen

Portrettenreeks

In het Executieoord stierven 52 mensen. De meeste veroordeelden waren verzetsstrijders en

werden door de Duitse bezetter geëxecuteerd. De Stad Gent zal een portret van elke

gefusilleerde een plek geven op de site in de Offerlaan. De portrettenreeks was eerder te zien op

de Bijlokesite tijdens de expo 'Gent, bezette stad' van het STAM.

https://stamgent.be/nl_be/digi-expos/gent-bezette-stad


Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Laura Mahieu, kabinet schepen Van Hecke, gsm 0486 69 83 89, e-

mail laura.mahieu@stad.gent

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent
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Mieke Van Hecke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.vanhecke@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Stad Gent

http://www.stad.gent/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

