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Toelichting

Met betrekking tot het ganse gebeuren rond het herdenkingsmonument Lancaster en de inhuldiging
ervan op 17 juni 2016 steil ik de volgende vragen.
- Welke contacten zijn er geweest met de Britse en Duitse regeringen, strijdkrachten en of ambassades,
in acht genomen dat zij de voornaamste betrokken instanties van het toenmalige gebeuren zijn?
- Door welke instanties worden, naast het district Ekeren, de uitgaven voor de inhuldiging ten laste
genomen?
- Worden alle raadsleden van districtsraad en gemeenteraad uitgenodigd op al de onderdelen van de
plechtigheid?
- Wie zijn de 'notabelen' die het bezoek aan het Stampe Museum mogen meemaken?
- Op welke wijze zal naast het belgicistisch aspect van de inhuldiging de Vlaamse en Ekerse identiteit
tot uiting komen tijdens de plechtigheid?
- Zal bij het overvliegen van de vijf vliegtuigen rekening worden gehouden met de geluidsoverlast op
een ogenblik dat leerlingen en stidenten in volle blokperiode zitten?
Antwoord
Welke contacten zijn er geweest met de Britse en Duitse regeringen, strijdkrachten en of ambassades, in acht
genomen dat zij de voornaamste betrokken instanties van het toenmalige gebeuren zijn? Door welke instanties
worden, naast het district Ekeren, de uitgaven voor de inhuldiging ten laste genomen?

Het oprichten van het Lancaster-monument en de inhuldiging ervan zijn een initiatief van het district Ekeren.
Voor het maken van het beeld werd de Ekerse kunstenaar Stef van Eyck gevraagd. Voor de organisatie van de
plechtigheid werd nauw samen gewerkt met defensie, dat een deel van de kosten op zich naam door o.m. te
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zorgen voor het eresaluut door twee F16’s en de aanwezigheid van de muziekkapel van de luchtmacht. In de
voorbereiding naar de plechtigheid ter ere van de zeven omgekomen Britse bemanningsleden van de Lancaster
hadden we diverse contacten met de Britse Ambassade. De Duitse ambassade werd op de plechtigheid
uitgenodigd in de persoon van de militaire attaché.

Een andere belangrijke partner was een privépersoon die expert is in de oorlogsluchtvaart. Hij werkte
belangeloos mee aan het samenbrengen van de familieleden van de gesneuvelden en nam tijdens de plechtigheid
ook het woord om de historische context te schetsen.

 Worden alle raadsleden van districtsraad en gemeenteraad uitgenodigd op al de onderdelen van de
plechtigheid?
Zoals u heeft kunnen merken en zoals gebruikelijk werden alle Ekerse districtsraadsleden uitgenodigd, alsook
de Ekerse gemeenteraadsleden en de leden van het stedelijk college.

 Wie zijn de 'notabelen' die het bezoek aan het Stampe Museum mogen meemaken?
Het bezoek aan het Stampe museum werd niet georganiseerd door het districtsbestuur, maar door het museum
zelf in overleg met de Britse familieleden en enkele militairen.

 Op welke wijze zal naast het belgicistisch aspect van de inhuldiging de Vlaamse en Ekerse identiteit tot
uiting komen tijdens de plechtigheid?

De plechtigheid verliep volledig volgens de protocollaire richtlijnen, inclusief bevlagging en hymnen. De focus
tijdens de plechtigheid lag zeer duidelijk op de Britse soldaten, getuige daarvan de aanwezigheid en toespraak
van mevr. Rose ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, de getuigenis en toespraak van een van de
familieleden en de onthulling van het monument door oa. de 93-jarige broer van de gesneuvelde piloot.
Uiteraard lag het accent ook sterk op Ekeren. De gebeurtenissen van wat er te Ekeren tijdens die bewuste nacht
in 1943 is voorgevallen, stond uiteraard centraal in het hele gebeuren, wat ook tot uiting kwam in de pers na de
plechtigheid. Ekeren werd hiermee sterk en positief op de kaart gezet. De aanwezigheid en bijdrage van de
stafchef van defensie, generaal vlieger van Caelenberge, aan de onthulling van het beeld heeft alles te maken
met zijn band met Ekeren. Hij is afkomstig van Ekeren-Donk en groeide er op. Ook dit onderlijnt de Ekerse
‘identiteit’.

Bovendien waren zeer vele buurtbewoners en inwoners van Ekeren Donk aanwezig wat ook de sterke band
tussen deze historische feiten en onze inwoners onderstreept. Na de plechtigheid ontving het districtsbestuur
talloze felicitaties van Ekerenaren voor de geslaagde, mooie, serene en indrukwekkende plechtigheid.
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 Zal bij het overvliegen van de vijf vliegtuigen rekening worden gehouden met de geluidsoverlast op een
ogenblik dat leerlingen en studenten in volle blokperiode zitten?
Het eresaluut door de twee F-16 en de drie SV4 vliegtuigen beperkte zich tot een korte overvlucht tegen lage
snelheid en nam in het geheel niet meer dan twee à drie minuten in beslag. We ontvingen bovendien geen enkele
klacht rond overlast.
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