8 MEI NIEUWSBRIEF
Het bestuur van het 8 MEI COMITE MECHELEN biedt al onze leden en sympathisanten de
allerbeste wensen aan voor een GELUKKIG NIEUW JAAR vol vreugde, geluk, voorspoed en
gezondheid voor u en de uwen en vrede voor allen.
Meteen roepen we de talrijke nieuwe leden en vrienden een vriendschappelijk welkom toe.
Voor de nieuwe leden en sympathisanten is deze nieuwsbrief meteen een eerste
kennismaking met onze vereniging en met onze activiteiten. Zij die ons gedachtegoed genegen zijn
vragen we eveneens toe te treden. Het 8 Mei Comité is een jonge en onafhankelijke
drukkingsgroep die door zijn activiteiten het anti-fascistisch gedachtegoed in de politieke en
sociale wereld wil beïnvloeden.
Het dagelijks bestuur

LIDGELD: Sommige leden van het eerste uur hebben inmiddels ook hun bijdrage voor het jaar
1998 gestort. Daarvoor hartelijk dank. Zij die dat nog niet hebben gedaan, en ook de
sympathisanten die nu bij onze vereniging wensen aan te sluiten vragen we eerdaags hun bijdrage
te willen storten op het rekeningnummer 979-7828670-96 van het 8 Mei Comité, 2811
Hombeek. De bijdrage blijft zoals het voorbije jaar: lid 200 fr. Steunend lid 500 fr. En erelid 1.000
fr. Uw financiële bijdrage is belangrijk om de werkingskosten van de vereniging te dragen.

ONZE WERKING: alhoewel het 8 Mei Comité Mechelen slechts in september 1997 echt is van wal
gestoken, blikt de vereniging terug op een succesvol jaar.
Rond het jaareinde stonden ruim 130 toetredingen geboekt waaronder prominenten uit een
brede waaier van politieke en culturele organisaties. Het eerste optreden naar buiten was de
kransneerlegging aan het monument der Politieke Gevangenen op 8 mei 1997. Door leden van het
dagelijks bestuur werd sindsdien deelgenomen aan talrijke manifestaties van weerstand en
vaderlandslievende verenigingen. Zo was onze voorzitter Berthe Ureel tegenwoordig op de
jaarlijkse herdenkingsplechtigheden in Meensel-Kiezegem en Oost-Duinkerke. De secretaris was
aanwezig op de jaarlijkse bedevaart naar het Fort van Breendonk. Het bestuur was ook
vertegenwoordigd op de plechtigheden van 21 juli en 11 november, en op de academische zitting
in het Antwerpse Provinciehuis ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het Nationaal
Gedenkteken van Het Fort van Breendonk. Telkens werden vruchtbare contacten gelegd.
Bestuur: Op vrijdag 24 oktober 1997 werd de eerste vergadering van het uitgebreid bestuur
bijeengeroepen. Daar werd de samenstelling van het dagelijks bestuur voorgesteld en met
algemene stemmen aanvaard. Het bestuur is als volgt samengesteld:
Dagelijks bestuur:
- voorzitter: Berthe PALMA-Ureel
- erevoorzitter: George JORIS
- secretaris-verslaggever: Theo FRISON
- penningmeester: Julien PALMA
Maken nog deel uit van het uitgebreid bestuur: Hugo LEJON, André LECOMTE, Philip
LABORDERY, Herbert VERHEYEN, Jean KLUPPELS, Dirk MOONS, Ben VERCAUTEREN, Nelly
VERMANDELE, PAUWELS.

REACTIES: Nog voor een systematisch werkprogramma kon worden opgesteld, werd het 8 Mei
Comité Mechelen door de omstandigheden gedwongen om op korte termijn te reageren op
bepaalde initiatieven van uiterst-rechtse aard. Zo wou een Mechels "Guldensporencomité" onder
het mom van een culturele bijeenkomst campagne voeren voor een (tweede) heropening van het
proces tegen lrma Laplasse. Heel wat weerstandsgroeperingen protesteerden tegen deze nieuwe
poging om eerherstel te bewerken voor de misdrijven, tijdens de bezetting gepleegd door hen die
meehielpen aan de geplande inlijving van onze contreien bij Nazi-Duitsland. Ondertussen wees het
Hof van Cassatie het beroep af, dat tegen de postume veroordeling tot levenslang van Irma
laplasse (de doodstraf bestaat niet meer in ons land) was aangetekend.
Het bestuur nam ook kennis van een initiatief door de Vlaams Blok Jongeren van de regio
Mechelen. Die organisatie had ter gelegenheid van de Nationale Feestdag op 21 juli 1997 brieven
gebust bi j de personen die de Belgische driekleur hadden uitgehangen. De organisatie probeert
daarmee de burgers onder druk te zetten. Ook daar kwam reactie van vaderlandslievende
verenigingen.
Het 8 Mei Comité heeft actief gereageerd op de geplande bespreking in het Vlaams parlement
van het "decreet Suvkerbuyk". Dat beoogt een vergoeding uit te betalen aan de "slachtoffers van
de repressie". Na contact met het "Koninklijk verbond van Oudstrijders en Gelijkgestelden" werd
volgende motie opgesteld:
Als Mechelse vaderlandslievende verenigingen hebben wij met grote verontwaardiging en
ongerustheid kennis genomen van het ontwerp van decreet, door de heer Suykerbuyk
voorgelegd in het Vlaams Parlement, ontwerp dat in commissievergadering een meerderheid
kreeg.
Uit dit ontwerp bIijkt diepe minachting voor dezen die zich tegen het fascisme verzet
hebben, maar ook voor onze actuele democratische structuren. Dit gebeurt niettegenstaande
twee negatieve adviezen van de Raad van State en van de Hoge Raad voor- Oorlogsinvaliden.
Oudstrijders, Oorlogsslachtoffers en Gelijkgestelden.
Het voorstel om financiële steun te verlenen aan wat genoemd wordt "de slachtoffers
van de repressie" is een nieuwe poging om feitelijk eerherstel te verlenen aan hen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog door hun daden een schrikbewind hielpen in stand houden, dat als enig
doel de brutale inlijving van ons land bij een vreemde mogendheid voor ogen had.
Deze motie werd ondertekend door 22 verenigingen aangesloten bij het Verbond, en door
het voltallig bestuur van het 8 Mei Comité Mechelen. Ook de afdeling Londerzeel van het Geheim
Leger en de Nationale Vereniging van Oorlogsvrijwilligers 14-18 en 40-45, sectie Westkust
ondertekenden dezelfde motie , Al deze handtekeningen werden opgezonden aan de voorzitter
van het Vlaams Parlement, aan de minister-president en aan de fractieleiders van de
democratische partijen. Ook de pers werd op de hoogte gebracht van deze actie, die op zeer korte
tijd een aanzienlijk resultaat opleverde.

ANNETTE EEKMAN OVERLEDEN: Eind november vernam het 8 Mei Comité het overlijden van
Annette Eekman, voorzitster van de vriendenkring van vrouwelijke politieke gevangenen van
Ravensbrück. Annette Eekman (geboren 1921) was zeer gekend en gewaardeerd in de kringen van
weerstand en politieke gevangenen. Als jong meisje kwam ze in het concentratiekamp van
Ravensbrück terecht. Zij overleefde de terreur maar verscheidene leden van haar familie zijn
omgekomen. Annette Eekman was lid van onze vereniging en had toegezegd om te spreken op
onze geplande academische zitting. Het Comité heeft haar diep leedwezen betuigd aan de familie,
en was ook vertegenwoordigd op de begrafenisplechtigheid.
AGENDA:
FILM - Het 8 Mei Comité wil in het nieuwe jaar de activiteiten nog opvoeren.
Zo werd in samenwerking met het Cultureel Centrum een voorstelling gepland van de film over de
moordpartij door de Zwarte Brigade in Meensel-Kiezegem. De film zal worden ingeleid door een
getuige uit Meensel-Kiezegem. Na de voorstelling is er gelegenheid tot vragen. Deze
filmvoorstelling gaat door op zondag 29 maart in het Cultureel Centrum Antoon Spinoy,
Minderbroedersgang 5 te Mechelen. Toegang 180 frank, kaarten in voorverkoop bij het Cultureel
Centrum aan 130 frank.
ACADEMISCHE ZITTING - Het hoogtepunt van onze werking voor 1998 wordt de Academische
Zitting, gepland op zaterdag 16 mei om 14.30 uur. Door het stadsbestuur werd voor deze
plechtige bijeenkomst het gebruik van de Raadszaal van het Stadhuis toegezegd. De namen van de
sprekers worden later medegedeeld. Er wordt gezorgd voor een aangepaste muzikale begeleiding.
In voorbereiding is ook een anti-fascistische manifestatie (mogelijk filmvoorstelling) voor de
jongeren ter gelegenheid van 8 mei. Het 8 Mei Comité zal uiteraard , ook vertegenwoordigd zijn
op stedelijke plechtigheden, onder meer op 8 mei, 21 juli en 11 november. Een delegatie zal ook
aanwezig zijn op de academische zitting van onze zustervereniging uit Ronse op zaterdag 9 mei.
“Het is nodig dat onze maatschappij zorg draagt voor de mensheid. Zorg dragen betekent
waken over, vooruitzien zowel als genezen, zich voorbereiden. We moeten vooral erop letten niet
onverschillig of inert te zijn. De zaken op hun beloop te laten zonder vragen te stellen, passief mee
te lopen met een beweging zonder er zich tegen te verzetten, dit is het grootste gevaar: zo brak de
barbaarse nazi-ideologie door in de cultuur zelf.
We moeten erover waken niet te vergeten, de stilte om te zetten in woorden, de rust van de
doden te gebruiken om de levenden te activeren. Door de ontsporing van het verleden zonder
oponthoud in herinnering te brengen, worden we ons bewust van de gevaren van vandaag."
Minister- van Landsverdediging Jean-Pol PONCELET tot de oud-politieke gevangenen van
Breenoonk, Antwerpen 19 november- 1997.
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