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Mohamed Ouriaghli – Schepen voor Gelijke Kansen

Tentoonstelling « Vrouwen tijdens de Grote Oorlog », ter
gelegenheid van de honderdste verjaardag van de dood van
Gabrielle Petit, heldin van de Eerste Wereldoorlog.
Brussel, maandag 4 april 2016
Op zondag 3 april herdenken wij de honderdste verjaardag van de executie van
Gabrielle Petit. Zij was een belangrijke verzetsstrijdster gedurende de Eerste Wereldoorlog.
Zij werd geboren op 23 februari 1893 en werkte als verpleegster. Zij spioneerde voor de
Geallieerden en werd daarom ter dood veroordeeld door het Duitse oorlogstribunaal op 3
maart 1916 en al snel namelijk op 1 april gefusilleerd op de Nationale Schietbaan van Brussel.
Net voor haar dood riep ze nog: “Vivel le Roi ! Vive la…”. Symbolisch…
Voor deze gelegenheid zal de Stad Brussel, op initiatief van de “Femmes Prévoyantes
Socialistes du Brabant”, samen met de Anspach Galerijen, de tentoonstelling “1914-1918,
Vrouwen tijdens de Grote oorlog” opzetten.
Deze zal lopen van 5 tot 20 april in de Anspach Galerijen. Op 24 panelen worden
belangrijke heldinnen, maar ook alle anonieme vrouwen van deze grote oorlog gehuldigd. Er
zal worden gefocust op de belangrijke rol die zij speelden in deze strijd.
Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen voor Gelijke Kansen, is blij met dit partneriaat en
zegt: “Het is belangrijk om eer te betonen aan deze heldinnen en vrouwen die veel betekend
hebben voor België gedurende de eerste wereldoorlog”. Onze patriarchale geschiedenis zet
hen inderdaad misschien te weinig in de kijker. Daarom vroeg ik aan mijn collega’s van het
College van Burgemeester en Schepenen om aan nieuwe straten en pleinen de namen van
vrouwen te geven, en zo ook in de straat de belangrijkheid van vrouwen te beklemtonen. Ik,
maak me dan ook sterk dat binnen afzienbare tijd een plein naar Gabrielle Petit zal genoemd
worden.”
Dominic Brumagne, bezieler van de FPS du Brabant zegt: “In 2014, bij de 100ste
verjaardag van het begin van de eerste Wereldoorlog, de oorlog van de soldaten, van de
loopgraven, van veldslagen, wilden de lokale vrijwilligerscommissies van Jette en Schaarbeek
hulde brengen aan alle vrouwen die tijdens deze strijd onderscheiden hebben. Wie waren zij?
Wat deden zij? Omdat wij ook instaan voor permanentie educatie, zullen wij ons inzetten
voor, en meewerken aan onderzoek naar dit deel van onze geschiedenis. Er werd inderdaad al
te lang en te weinig aandacht aan geschonken.”
Bernadette Eeckhout, Marketing Manager van de Anspach Galerijen, en de
handelaars verwelkomen met genoegen deze tentoonstelling. “Wij vonden het belangrijk om
in te gaan op het voorstel van de Stad Brussel en onze lokalen hiervoor beschikbaar te stellen.
De Anspach Galerijen gelegen in het hart van deze stad, wil altijd graag meewerken aan

culturele en andere activiteiten die het stadsbestuur organiseert voor de bewoners van onze
hoofdstad, voor de bezoekers, de pendelaars die er werken en voor de toeristen. De Anspach
Galerijen zetten zich hier trouwens al 7 jaar voor in en organiseerden al verschillende
tentoonstellingen”.
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