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“ we wisten: als wij het 
niet doen, wordt er niets 
bewaard. ”
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Foto’s: Marc Engels

22 maart 2016 staat in het collectief geheugen gegrift. Het was een zwarte dag voor ons 
land. Na de aanslagen in de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek kwamen 
er al snel mensen bijeen aan het Brusselse beursgebouw. Ze lieten er bloemen, boodschap-
pen en tekeningen achter. Die boodschappen werden allemaal verzameld door het Brusselse 
Stadsarchief. Met frédéric Boquet kijken we een jaar na datum terug op deze gebeurtenissen. 
Hoe pakten ze dat aan? Wat is de rol van de stadsarchieven bij het maatschappelijke aspect? 
Hoe hebben ze zelf alles ervaren, en wat zijn de ervaringen van de bezoekers?

> Zie ook p. 48

Waar was u op het moment van de aanslagen? Hoe heeft u het 
nieuws vernomen?
Ik was hier in het archief, en ik vernam het nieuws via mijn col-
lega’s. Dankzij de online pers zagen ze onmiddellijk dat er iets 
aan de hand was. Nadien heeft de directie ons op de hoogte 
gebracht, en toen is alles heel snel gegaan.

Veel mensen mochten hun gebouw niet meer verlaten. Was 
dat hier ook het geval?
Het klinkt waarschijnlijk vreemd, maar door de aanslagen in 
frankrijk waren we al wel wat voorbereid. Daardoor konden we 
onmiddellijk reageren. We hebben eerst onze lezers gewaar-
schuwd dat er een aanslag was gebeurd in het metrostation 
Maalbeek. We hebben hen dan gevraagd om het archief tijdelijk 
niet te verlaten en in de leeszaal te blijven. In de loop van de dag 
hebben we hen de keuze gelaten om te vertrekken, wetende 
dat het openbaar vervoer volledig lam lag.

Hoe hebben ze gereageerd? Was er paniek?
Ik kan mij geen paniek herinneren, maar ik ben er zeker van dat 
ze niet meer geïnteresseerd waren in onze archieven. Iedereen 
was alles online aan het volgen. De tijd is toen blijven stilstaan, 
ook voor ons was werken op dat moment geen optie meer.

Het Brusselse stadsarchief nam het initiatief om de krijtteke-
ningen aan het Beursgebouw te fotograferen. Wie heeft die 
beslissing toen genomen?
Die beslissing namen we inderdaad redelijk snel. Dinsdagavond, 
de dag van de aanslagen zelf, kwamen er al mensen samen aan 
het Beursgebouw. Veel mensen brachten iets mee: een brief of 
een tekening, bijvoorbeeld. We hadden heel snel de reflex om 
die documenten te willen bewaren, we moesten daar iets mee 
doen. Ook de krijttekeningen en -berichten wilden we niet ver-
loren laten gaan. Op donderdag ben ik met enkele collega’s 
foto’s gaan nemen. Het zou die avond immers gaan regenen, 
waardoor alle berichten werden weggespoeld. Maar de dagen 
nadien zijn er nieuwe berichten gekomen.

Zijn jullie ook foto’s blijven nemen?
Ja, we zijn foto’s blijven maken. Vrijdag 25 maart hebben we alle 
berichten één voor één gefotografeerd. Die ochtend heeft de 
burgemeester ons gevraagd om ook alles wat daar neergelegd 
was te verzamelen. We begonnen aan het beursgebouw en later 
trokken we ook nog naar het station Maalbeek.

Het was dus eigenlijk dankzij de goede archivistische reflex om 
dingen te willen bewaren, dat jullie onmiddellijk beseft hebben 
dat het krijt snel zou vergaan.

Ja, we kregen ook al snel bericht van verschillende collega’s van 
andere instellingen dat het misschien een goed idee zou zijn die 
boodschappen te verzamelen. De boodschappen die werden 
achtergelaten had ik zelf gezien op de televisie. “We mogen die 
niet verloren laten gaan,” was mijn eerste reflex, maar ik vroeg 
me ook wel af of we dat wel aandurfden. Die berichtjes van 
collega’s hebben ons gesterkt in onze overtuiging. Het is dus 
mede dankzij hen dat we beslist hebben om actie te onderne-
men, om iets te doen.

Hebben jullie contact opgenomen met jullie Europese colle-
ga’s?
We hebben na een tijd contact gehad met Parijs, want het was 
toen niet evident om hen te bereiken. Er stonden genoeg artikels 
online over hun specifieke acties. Ik ben die dinsdagavond de 
hele avond op zoek geweest naar informatie over wat er elders 
in soortgelijke situaties ondernomen werd. We hebben gepro-
beerd om kort op de bal te spelen omdat we wisten: als wij het 
niet doen, wordt er niets bewaard.

Maakte deze actie deel uit van een brede herdenkingsstrategie 
die geleid wordt door de Brusselse archieven?
Voor ons was het alleszins geen strategie. Eerder een nood-
zaak. Het hoefde maar even te regenen en alle berichten zou-
den verdwijnen. Dan zou er dus geen enkel spoor meer zijn van 
die herdenkingsgolf. Ik heb deze vraag al verschillende keren 
beantwoord met het voorbeeld van het Heizeldrama in 1985. 
Wat blijft er vandaag nog over van dat drama? Dat wat we kun-
nen terugvinden in de pers. De enige andere mogelijkheid is om 
de personen die toen aanwezig waren te bevragen. Wij hebben 
nu met deze berichten hier iets extra, iets unieks naast alles wat 
er in de pers verscheen. De berichten die hier in huis bewaard 
worden belichten een heel ander aspect, het aspect van een 
volksbeweging, wat die heeft achtergelaten. Zo hebben we dus 
echt een andere getuigenis dan die die de pers vastlegde.

Trekt u vaker de stad in om foto’s te nemen van roerende goe-
deren in de stad? Dus aspecten die in gevaar zijn, waarvan u 
weet dat ze snel zullen verdwijnen? Of was het de eerste keer 
dat een dergelijke actie heeft plaatsgevonden?
Nee, dit was de eerste keer. De dienst stedenbouwkunde legt 
regelmatig gebouwen vast op beeld. Die komen dan later pas 
bij ons terecht. Maar de stad Brussel heeft in het verleden al wel 
eens samengewerkt met fotografen bij evenementen of ceremo-
nies. We proberen ons zo te organiseren opdat die foto’s uitein-
delijk bij ons terecht zouden komen. Maar zelf starten wij zo’n 
projecten niet op, we hebben daar ook niet voldoende personeel 
voor. Alleen deze ene keer kwam initiatief van het archief zelf.
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De historicus Pierre Nora heeft het over lieux de mémoire. Het 
Beursgebouw heeft als lieu de mémoire gediend, maar dan 
tijdelijk. Zou uw actie ook passen binnen dat concept? Wilde 
u de bevolking een gelegenheid bieden om haar gevoelens te 
uiten bij de gebeurtenissen?
Er staan wel wat initiatieven in de startblokken. Burgemeester 
Mayeur wil bijvoorbeeld bij de renovatie van de boulevards en 
de uitbreiding van de voetgangerszone een herdenkingsbericht 
laten graveren. We weten nog niet precies hoe de vork aan de 
steel zit, maar ook onze actie zou later gebruikt kunnen worden 
om een lieu de mémoire bij het beursgebouw in te kleden. We 
beschikken nog niet over officiële of definitieve informatie. We 
wilden er vooral voor zorgen dat alle berichten bewaard konden 
worden zonder bijbedoelingen.

Kan een archief ook de rol van lieu de mémoire vervullen? Of 
vindt u dat te abstract?
Persoonlijk heb ik er nog nooit op die manier over nagedacht. 
Een archief is een instelling die eerst en vooral de democratie 
dient zodat burgers de toegang gegarandeerd wordt tot de 
bestuursdocumenten. Door de openbaarheid van bestuur kan 
de burger zo een soort controle uitoefenen op dat bestuur. Voor 
mij blijft dat een zeer belangrijke rol voor het archief. Als lieu de 
mémoire, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan.

Brengt dat ons te ver?
Dat brengt ons inderdaad wat ver. Anderzijds, genealogen plui-
zen hun stamboom ook uit om die (familiale) herinnering in 
stand te houden. Maar wat de aanslagen van 22 maart betreft 
en de archivering, had er nooit aan gedacht. Nu, het is inder-
daad de bedoeling dat we de documenten die we verzamelden, 
proberen te valoriseren en ter beschikking stellen volgens de 
wettelijke bepalingen. We hebben ook een fonds opgericht dat 
de naam ‘fonds van de aanslagen van 22 maart’ draagt.

Bent u zich ervan bewust dat bepaalde archieven in staat zijn 
gevoelens op te roepen bij de mensen? Als u de foto’s online 
zet zal de herdenking misschien weer herleefd worden.
Ja, dat is de bedoeling. Volgens mij mag dit archief niet in dozen 
blijven, moeten mensen het kunnen consulteren. Archieven zijn 
geen kluis waarin documenten worden bewaard waartoe nie-
mand toegang heeft. Er zijn natuurlijk wel altijd wettelijke bepa-
lingen. We moeten ook rekening houden met de privacy, maar 
ik denk dat deze specifieke archieven beschikbaar moeten zijn 
voor het publiek.

Legaal gezien zijn de foto’s eigendom van de fotograaf, maar 
eigenlijk lijkt het wel bijna de nalatenschap van de bevolking.
Die vraag hebben we ons ook gesteld. Zijn de documenten die 
daar werden achtergelaten publieke archieven of privé-archie-
ven? Mijn collega’s en ik beschouwen die foto’s niet als onze 
foto’s. Het zijn de foto’s van de archieven die we ter beschik-
king zullen stellen van de gemeenschap. Het doet er niet toe 
of mijn naam naast een foto vermeld staat, dat is de bedoeling 
niet. We willen vooral dat de documenten ter beschikking staan 
van iedereen.

Archieven zijn niet bedoeld als kluis, zegt u, maar er is ook 
een permanent personeelstekort. U moet dus keuzes maken 
en prioriteiten leggen. Krijgen de archieven op die manier een 
bepaalde macht in de maatschappij: mogen ze een rol spelen, 
of moeten ze zich neutraal opstellen in die discussie?
Volgens mij moeten archieven zich toch in zekere zin neutraal 
houden. We mogen niet beginnen rekenen en beslissen welke 
archieven we online zetten en welke we liever niet aan het grote 
publiek tonen. Er zijn mensen die hun documenten zorgvuldig 
bewaren en niet verspreiden, zodat ze ze alleen kunnen beheren. 
Maar documenten en archieven behoren niet toe aan de archie-
ven of historici. Het is dus niet aan de archivaris om te bepalen 
welke documenten al dan niet verspreid worden. Er moeten 
inderdaad keuzes gemaakt worden, want we kunnen niet alles 
tegelijkertijd ter beschikking stellen van het publiek. We wil-
len eerst en vooral datgene ter beschikking stellen wat in onze 
ogen het belangrijkste lijkt en waar het publiek het meest naar 
vraagt. Als we een privé archieffonds krijgen heeft dat minder 
prioriteit, daarmee kunnen we wat wachten. Maar als we geen 
toegang aan de beslissingen van de gemeenteraad verlenen, 
hebben we te maken met censuur. En dat is niet de rol van 
archieven. Het ging onlangs in de pers nog over de staatsveilig-
heid. Ze wilden dat bepaalde archieven niet meer beschikbaar 
zouden zijn. Dat doet vragen rijzen. Wat betekent dat? Mag de 
staatsveiligheid bepaalde archieven bewaren die nooit openbaar 
zullen gemaakt worden? In dat geval leven we niet meer in een 
democratische staat.

De Brusselse archieven hebben de aandacht getrokken van de 
media. Heeft dat gevolgen gehad? Worden de archieven nu 
anders bekeken? Komt de pers nu ook sneller naar u bij andere 
aangelegenheden?
Het was zeer tijdelijk. En merkwaardig, want de buitenlandse 
pers heeft als eerste contact opgenomen.. Toen we voor het 
eerst opgeroepen werden, was de pers nog aanwezig rond het 
beursgebouw. Vooral de buitenlandse journalisten. De vrijdag na 
de aanslagen begonnen we met verzamelen en op paaszondag 
gingen we een tweede keer terug. Toen moesten we alles op 
de openbare weg verplaatsen, omdat er een betoging gepland 
stond. Die betoging werd later afgelast, maar de journalisten 
waren wel al ter plaatse. Het enige waarmee ze zich konden 
bezighouden waren wij, de archivarissen. Toen ze zagen dat 
we de boodschappen netjes in dozen staken om ze te bewaren, 
hadden ze door wat de bedoeling was. Een journalist die na de 
aanslagen in Parijs de archivarissen aan het werk had gezien is 
ons vragen komen stellen. En zo kwamen de andere journalis-
ten ook naar ons toe. Toen we nadien teruggingen heb ik ook 
verschillende ochtenden vagen beantwoord in plaats van foto’s 
te nemen. Terwijl we eigenlijk zo discreet mogelijk wilden zijn. 
Niet onopgemerkt, maar toch. 

Was de extra aandacht een voordeel (op lange termijn) voor 
de archieven?
Het was absoluut een gebeurtenis die we niet elke dag zouden 
willen meemaken, maar het is waar dat het voor de bestaande 
archieven een mooie kans was. Zo konden we tonen dat een 

“ WE WILDEN ER VOORAL VOOR ZORGEN DAT ALLE BERICHTEN 
BEWAARD KONDEN WORDEN ZONDER BIJBEDOELINGEN.
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archiefdienst ook daar nuttig is. En dat in een archiefdienst niet 
enkel oude mannen en vrouwen documenten in dozen stoppen. 
Er is ook actie.

Ook al blijft men neutraal, archieven spelen toch een rol in 
onze maatschappij.
Ze spelen zeker een rol in de maatschappij, maar we moeten ze 
ook proberen te bewaren. Onze opdracht gaat verder dan open-
bare archieven bewaren. Verder dan administratieve documen-
ten bewaren die een facet van de geschiedenis van de stad kun-
nen tonen. Je moet proberen naar buiten te komen en andere 
documenten te verzamelen. Anders zouden we een leemte heb-
ben in onze geschiedenis. Met het personeel dat we nu heb-
ben is dat niet altijd eenvoudig, maar we proberen het toch. Zo 
krijgen we ook private archieven. Maar we zouden graag vaker 
ter plekke zijn.

Maar jullie staan er toch om bekend verder te gaan dan de 
administratieve archieven? Op de site van de stadsarchieven 
staat dat jullie ook private archieven bewaren. Het verhaal van 
een individu en de geschiedenis van de samenleving kan niet 
zomaar in administratieve documenten opgenomen worden. 
Het is een geheel van verschillende soorten bronnen om een zo 
gediversifieerd mogelijk aanbod te hebben over een bepaald 
onderwerp. Dat is in uw geval de stad Brussel.

Inderdaad. We weten ook dat we nooit exhaustief zullen zijn.

De archieven van 22 maart zijn nog niet beschikbaar voor het 
publiek. Weet u al hoe u het zal aanpakken?
Wel, hier hebben we de boodschappen verzameld. Er zijn twee 
zaken: de foto’s die we genomen hebben en de boodschap-
pen die we verzameld hebben. We hebben die boodschappen 
schoongemaakt. We zitten nu in die laatste fase van digitalise-
ring. De collega die zich daarmee bezighoudt heeft ondertus-
sen al meer dan 2.000 boodschappen gedigitaliseerd. En ze 
doet voort.

Zijn dat boodschappen in krijt?
Neen, de tekeningen die daar achtergelaten zijn. We hebben ze 
verzameld en schoongemaakt. Daarna deden we een beroep 
op restauratrices om te bekijken hoe we de documenten moes-
ten behandelen. Nu doen we de behandeling en de digitalise-
ring zelf. Alle foto’s, vooral van de boodschappen in krijt, staan 
op onze server. We moeten alles nog herschikken zodat het 
beschikbaar gesteld kan worden. Wanneer iemand de documen-
ten wil raadplegen vragen we waarom. Als hun reden gegrond 
is, geven we toestemming.

Maar niet via internet?
Neen, voorlopig enkel intern.

Als uw collega al meer dan 2.000 documenten gedigitaliseerd 
heeft, is ze dan al ver gevorderd?
We kennen het exacte aantal niet. We hebben de boodschappen 
in dozen gestopt. Maar er zijn dozen waarin enkel A4-bladen zit-
ten en andere waarin kleinere boodschappen zitten. De dozen 
zijn gesorteerd volgens datum en verzamelplaats. De hoeveel-
heid inschatten is dus moeilijk.

Dat is inderdaad moeilijk. Hoe breng je structuur aan in die 
boodschappen? Er is enerzijds de chronologie en anderzijds 
de locaties, maar analyseert u ook het thema, boodschap na 
boodschap?
Instinctief wilden we per plaats en per datum werken. Daarna 
vroegen we ons af of we ook thematisch aan de slag konden. 
We hebben dat even bekeken, maar dat bleek ingewikkeld. In 
een kindertekening, bijvoorbeeld, zitten er meerdere thema’s. 
Welk thema is dan het belangrijkste? Daarom namen we contact 
op met Guillaume Nahon, archivaris van Parijs. Hij vertelde ons 
dat zij ook volgens datum en plaats hadden gewerkt, omdat het 
ook voor hen onmogelijk was om volgens thema te werken. Dus 
enerzijds is er het beursgebouw. Anderzijds Maalbeek, waarbij 
we de vier ingangen apart behandelden. En verder zijn er ook 
de documenten uit Zaventem. Maar er zijn ook documenten die 
rechtstreeks naar het archief werden verzonden. Of documenten 
die naar de burgemeester verstuurd werden. Die verwerken we 
dan volgens verzendplaats.

Hoe beschrijf je dat als archivaris? Ik denk dat ISAD g niet 
volstaat.
ISAD G zal ons niet helpen. Deels wel, maar niet voor de beschrij-
ving.

Vermeldt u bijvoorbeeld ‘kindertekening’?
Vanaf het moment dat we de documenten ter beschikking stel-
len, zullen we een onderscheid maken tussen louter geschreven 
boodschappen, boodschappen met tekeningen en andere bood-
schappen. Op dat moment zullen we ze diepgander analyseren, 
waarbij we opnieuw zullen bekijken hoe dat elders verlopen is, 
vooral in Parijs.
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Heeft u ook contact gehad met andere landen die aanslagen 
hebben gekend. Spanje, bijvoorbeeld?
Met Parijs hebben we echt contact opgenomen, omdat dat 
dichtbij is en omdat het werk van de archivarissen daar recent 
is. We kijken ook een beetje naar wat er elders is gebeurd, bij-
voorbeeld in Madrid en Londen. Maar je moet niet iemands werk 
proberen na te bootsen. We voelden ons erg betrokken bij wat 
er in Parijs gerealiseerd is. Intuïtief hadden we ook dezelfde 
aanpak, hebben we later beseft.

geïnteresseerden mogen de documenten al raadplegen als ze 
naar u komen?
We bekijken eerst waarom ze die documenten willen raadple-
gen. We willen niet dat het om voyeurisme gaat. Onderzoekers 
zijn welkom, maar iemand die gewoon wil kijken hoe die docu-
menten eruitzien moet wachten tot ons werk af is.
Op termijn willen we uiteraard dat alles beschikbaar is en dat 
die toestemming niet meer hoeft. Nu moeten we ook nog een 
beetje naar de inhoud van de boodschappen kijken, omdat we 
ze nog niet allemaal gelezen hebben.

Dat is heel delicaat.
Inderdaad. Er zijn persoonlijke boodschappen bij die we mis-
schien niet op internet zullen plaatsen.

Heeft u al eens met zulke persoonlijke boodschappen te maken 
gehad?
Ja. Ik voel er niet veel voor om die op internet te plaatsen. We 
hebben echter boodschappen in zowat alle talen en weten dus 
niet altijd wat de inhoud is. En we zullen waarschijnlijk geen 
beroep doen op tolken. Dus ik neem niet de verantwoordelijk-
heid voor het online plaatsen van eventuele haatboodschappen.

Neen, dat is ook een kwestie van professionaliteit. Dat is een 
moeilijke problematiek, niet?
In Parijs stelde men zich ook die vraag. Toen ik met hen contact 
had was het nog niet zo duidelijk. Ze hebben dezelfde filosofie: 
we willen alles ter beschikking stellen van het publiek, maar er 
zijn kleine zaken waaraan je aandacht moet besteden. Daarom 
hebben we ook contact met de juridische dienst van de stad.

Heeft u ook met andere problemen te kampen gehad?
We hadden ons voorgenomen om bij de inzameling volgens 
datum en plaats te werken. We zagen dan dat een groep een 
hele reeks sterren had gelegd. Die namen we niet meteen mee: 
we vonden ze erg mooi, dus wilden ze nog wat laten liggen. 
En we wisten dat ze iets langer bestand waren tegen regen. 
Later hebben we ze toch opgehaald, maar niet alles in één keer, 
omdat ze verspreid lagen op verschillende plaatsen. Dat was 
één geheel, maar we haalden het op verschillende dagen op. 
Wat doe je daar dan mee? Alles verzamelen, of net niet? De 
sterren lagen er al op 1 april, maar werden pas twintig dagen 
later opgehaald. Hoe kunnen we tonen dat de boodschappen 
soms toch redelijk lang bleven liggen? Ik weet als archivaris 
niet hoe ik die vraag moet beantwoorden. Daarover maakten 
we ons wel een beetje zorgen. Soms waren er mensen die ons 
vroegen om bepaalde boodschappen te laten liggen, omdat 
hij of zij ze er nog maar net gelegd hadden. Die boodschappen 
lieten we dan liggen, en we haalden ze een paar dagen later 

op. De data en plaatsen die op de documenten staan moet je 
dus nemen voor wat ze zijn: het is de datum van ophalen, niet 
de datum waarop de boodschap er gelegd is. Hetzelfde geldt 
voor de boodschappen in krijt: we weten niet wanneer die bood-
schappen geschreven zijn. Wij nemen de datum waarop de foto 
genomen werd, maar ik denk dat sommige boodschappen nog 
steeds zichtbaar zijn. Je moet dat dus relativeren. Sociologen 
vroegen ons of we een evolutie zagen in de boodschappen na 
verloop van tijd. Daar hadden we niet echt een antwoord op, 
want we weten enkel wanneer we de boodschappen ophaalden, 
niet wanneer ze geplaatst werden.

Hangt de waarde van de datering niet af van een goede weer-
gave van de context? Wanneer het, zoals u net uitlegt, in de 
inventaris geïntegreerd is.
Het moet inderdaad in de inventaris zitten. Het probleem met de 
documenten of inventarissen online is dat we met de software 
Pallas werken. Maar de mensen zullen iets opzoeken en de inlei-
ding niet lezen: ze zullen onmiddellijk naar de beschrijving gaan.

Het was voor u als archivaris waarschijnlijk een uitzonderlijke 
ervaring?
Jazeker! We hebben ook wel een zekere angst gekend. De angst 
van de archivaris om zich te tonen en boodschappen te gaan 
verzamelen. Toen we begonnen waren er, zoals ik al zei, ook 
veel journalisten ter plaatse. Maar er waren ook veel gewone 
mensen. We gingen op zoek naar de boodschappen die zij had-
den geplaatst. In het begin waren we een beetje bang dat de 
mensen een verkeerd beeld van ons zouden krijgen, dat ze niet 
zouden begrijpen wat ze aan het doen waren. We hebben toen 
kleine affiches op onze rug gekleefd. Zo zagen de mensen dat 
we van de stadsarchieven kwamen en boodschappen ophaal-
den op ze te bewaren. De mensen waren immers bang dat we 
vandalen waren, of dat we hun boodschappen in de vuilnisbak 
zouden gooien.
Wat ons erg heeft geraakt en aangemoedigd heeft, zijn de men-
sen die vragen stelden. We namen telkens de tijd om hen uit te 
leggen wat we aan het doen waren. Er kwamen zelfs speciaal 
mensen langs nadat ze een reportage over ons hadden gezien 
op televisie.

Besefte u dat u bezig was met iets dat heel gevoelig ligt bij 
de mensen?
Ja, dat hebben we gevoeld. Die dinsdagavond zeiden we tegen 
elkaar dat we die boodschappen moesten ophalen, maar niet 
op eender welke manier. Zelfs toen de burgemeester ons vroeg 
om de boodschappen op te halen hebben we getwijfeld, omdat 
we zo de herdenkingsplaats toch een beetje zouden vernieti-
gen. We vroegen ons ook af of we, door om de twee of drie 
dagen boodschappen op te halen, er mee voor gezorgd heb-
ben dat de herdenkingsplaats minder lang is gebleven. Nu ga 
ik ervan uit dat dat geen rol speelde, want de boodschappen 
zouden na verloop van tijd toch vernietigd geweest zijn door 
de regen. Het leek na een tijdje meer op een vuilnisbelt dan op 
een herdenkingsplaats. We waren er dus wel van overtuigd dat 
we dat moesten doen. Ook al hadden we het gevoel dat we de 
herdenkingsplaats niet durfden aanraken. En uiteindelijk zijn we 
zo bij het einde aanbeland: we hebben het schoongemaakt en 
de laatste boodschappen weggehaald. 


