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Vlaamse Raad stemt decreet !
CVP en Vlaams Blok: één strijd!
In de vergadering van 10 juni 1998 werd dan toch
het “repressiedecreet” van Herman Suykerbuyk
goedgekeurd.
Na
het
protest
van
talrijke
weerstandsorganisaties
en
andere
vaderlandslievende
verenigingen (waarbij naast het 8 Mei Comité
Mechelen ook 24 aangesloten verenigingen van het
Mechelse
Verbond
van
Vaderlandslievende
Verenigingen éénzelfde actie ondertekenden) kon
de CVP in de eigen coalitie geen meerderheid
meer verwerven.
Door de stemmen van het Vlaams Blok werd het
decreet goedgekeurd met 60 ja- tegenover 43
neen-stemmen, 16 onthoudingen en 5 afwezigen.
Sommige
politiekers
deden
in
dat
verband
opmerkelijke uitspraken. Marc van Peel (CVP)
“begreep” de “Vlaamsgezinden” die zich onder de
paraplu van de Duitse beschermer “van het
Belgische juk wilden bevrijden”. Dat het er die
“Vlaamse” beweging met leiders als Ward Hermans
om te doen was België en Noord-Frankrijk te
laten inlijven bij het Duitse Rijk, zei hij er
niet bij. Ook niet dat die “Vlaamsgezinden”
(blijkbaar met de gedachte “eigen volk eerst”)
er geen probleem mee hadden dat naast de
politieke gevangenen ook joden en zigeuners
(omwille van hun afkomst) onder mensonwaardige
omstandigheden
werden
aangehouden
en
gedeporteerd. Onmiddellijk na de kennismaking
van deze stemming heeft het 8 Mei Comité
Mechelen
de
hierbij
gepubliceerde
motie
verspreid.

MOTIE VAN HET 8 MEI COMITE
VERSPREID NA DE STEMMING
000000000000000000000000000000
HET 8 MEI COMITE MECHELEN HEEFT MET GROTE
VERONTWAARDIGING
KENNIS
GENOMEN
VAN
DE
GOEDKEURING IN HET VLAAMS PARLEMENT VAN HET
“DECREET SUYKERBUYK”. HET FEIT DAT DAARBIJ EEN
MEERDERHEID WERD BEREIKT DANK ZIJ DE STEUN VAN
HET VLAAMS BLOK, SAMEN MET DE CVP EN DE
VOLKSUNIE, MAAKT DE BEDOELING VAN DIT DECREET
ALLEEN MAAR DUIDELIJKER. VLD EN AGALEV HEBBEN
GEDEELTELIJKTEGENGESTEMD EN ZICH GEDEELTELIJK
ONTHOUDEN. ALLEEN DE SP HEEFT BIJ DEZE STEMMING
ALS GROEP TEGENGESTEMD.
DEZE MAATREGEL IS NOG ERGER DAN AMESTIE, WANT
HIERDOOR
MOETEN
DE
SLACHTOFFERS
DE
DADERS
VERGOEDEN.
WIJ ZIJN BIJZONDER VERONTWAARDIGD OVER DE
POGINGEN OM IN DIT VERBAND TE LATEN UITSCHIJNEN
DAT EEN MEERDERHEID VAN VLAMINGEN ACHTER DEZE
BELONING VOOR DE LANDSVERRADERS ZOU STAAN. DIT
IS EEN BELEDIGING VOOR ALLE VLAMINGEN DIE IN HET
VERZET EN IN DE CONCENTRATIEKAMPEN HUN LEVEN
HEBBEN GEGEVEN VOOR ONZE VRIJHEID EN DEMOCRATIE,
ZOALS BIJVOORBEELD DE BURGERS VAN MEENSELKIEZEGEM, SLACHTOFFERS VAN DE ZOGENAAMD VLAAMSE
HANDLANGERS VAN DE BEZETTER.
HET 8 MEI COMITE MECHELEN VERWIJST IN DIT
VERBAND
NAAR
DE
VELE
WEERSTANDSEN
VADERLANDSLIEVENDE
VERENIGINGEN
IN
DIVERSE
REGIO’S, DIE ENKELE MAANDEN GELEDEN DE OP ONS
INITIATIEF VERSPREIDE MOTIE TEGEN HET DECREET
SUYKERBUYK HEBBEN ONDERTEKEND.
WIJ ROEPEN ALLE VADERLANDSLIEVENDE VERENIGINGEN
OP OM SAMEN MET ONS HUN STEM TE VERHEFFEN TEGEN
DE GOEDKEURING VAN DIT DECREET.

HEBBEN TEGEN GESTEMD
DUA Vera
MALCORPS Johan
SANNEN Ludo
STASSEN Jos
VERWIMP-SILLIS Cecile
BOSSUYT Gilbert
DE BATSELIER Norbert
DE LOOR Herman
DE RIDDER Peter
DE VILDER Freddy
DIELENS Fred
GOOS Johnny
HOSTEKINT Patrick
KENZELER André
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BECQ Sonja
BEERDEN Georges
CANNAERTS Leo
CARDOEN Georges
COENS Joachim
DE MEYER Jos
DE ROO Johan
SUYKERBUYK Herman
TAYLOR John
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CVP
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CVP
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LINDEKENS Kathy
LISABETH Carlos
LOGIST Marcel
MAES Jacky
MAXIMUS Lydia
SLEECKX Jef
STEVAERT Steve
SWENEN Guy
SWENNEN René
TIMMERMANS Jacques
TOBBACK Bruno
VAN NIEUWENBORGH Gracie
VAN NIEUWKERKE André
VAN WALLENDAEL Tuur
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VANDENBUSSCHE Michel
VANVELTHOVEN Peter
VORHAMME Robert
VAN EYKEN Christian
BRIL Louis
CORDEEL Marc
DE GROOT Etienne
DEMEULENAERE Julien
FEYTONS Freddy
RAMOUDT Didier
VAN APEREN Arnold
VAN LINDT Sonja
VERLINDEN Mandus
VERMEIREN Francis
LACHAERT Patrick
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KEURDEN HET “ZWARTE” DECREET GOED:
DE SCHAMPHELAERE Mia
DECALUWE Carl
DELCROIX Leo
DEPREZ Paul
DESMET Peter
DOOMST Michel
DUMEZ Paul
HEEREN Veerle
CAUBERGS Jan
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HELSEN Kathleen
MARSOUL Hugo
MATTHIJS Erik
MERCKX-VAN GOEY Trees
OLIVIER Marc
QUINTELIER Leonard
SARENS Freddy
SCHUERMANS Eddy
VAN OVERMEIRE Karim
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TYBERGHIEN-VANDENBU Mar
VAN CLEUVENBERGEN Riet
VAN DER POORTEN Mark
VAN HECKE Mieke
VAN LOOY Jef
VAN PEEL Marc
VAN ROMPAEY Hugo
VANDENDRIESSCHE Bart
VANLEENHOVE Gilbert
WEYTS Johan
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AERS Wilfried
CREYELMAN Frank
DE REUSE Herman
DEWINTER PHILIP
DILLEN Marijke
HUYBRECHTS Pieter
LOOTENS-STAEL Dominiek
PENRIS Jan
STRACKX Felix
VAN HAUTVEN Joris
VAN NIEUWENHUYSEN Luk
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VAN WALLGHEM Roeland
VEROUGSTRAETE Christian
VERRIJKEN Emiel
WYMEERSCH Frans
BOGAERT Jean-Marie
LAUWERS Herman
RASKIN Gerda
SAUWENS Johan
VAN DIJCK Kris
VAN GREMBERGEN Paul
VAN VAERENBERGH Etienne
VANDENBROEKE CHristiaan
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8 MEI COMITE VIERT OPRICHTING
Mechelen – Met een academische zitting in de
Raadzaal van het Mechelse stadhuis trad het 8
Mei Comité Mechelen op zaterdag 16 mei voor het
eerst officieel en feestelijk naar buiten. Zo’n
120 genodigden, waaronder heel wat prominenten
uit
de
Mechelse
regio,
waren
aanwezig.
Burgemeester
Geert
Bervoets
hield
de
openingstoespraak. Hij situeerde de betekenis
van
8
mei,
de
dag
waarop
de
Duitse
strijdkrachten
in
1945
capituleerden.
Dat
betekende
ook
de
bevrijding
van
alle
concentratiekampen. “Net zoals na de Eerste
Wereldoorlog, werd toen de hoop gewekt op een
duurzame vrede, nooit meer oorlog.” De recente
ontwikkelingen, met etnische zuiveringen tot in
de
bakermat
van
onze
westerse
beschaving,
bewezen dat de geschiedenis van de menselijke
cultuur er nog steeds een is van cultuur van de
oorlog. Verwijzend naar de jonge generaties
besloot hij dat zij niet alleen de geschiedenis
loeten leren kennen, maar ook de geschiedenis
juist leren zien.
Daarop schetste ere-procureur des konings
Remi Donckerwolcke het ontstaan van het 8 Mei
Comité te Ronse. Hij verwees naar het sterke
verzet dat recent door de 8 Mei Comités werd
gevoerd tegen het decreet Suykerbuyk. “Het
decreet Suykerbuyk komt erop neer dat de
overheid,
en
daarvoor
ook
de
slachtoffers
schadevergoeding zouden moeten betalen aan de
veroordeelden.”
Professor
emeritus
Paul
Levy,
erevoorzitter van de raad van bestuur van het
Nationaal Gedenkteken
Fort van Breendonk,
maakte al in 1940 kennis
met de wreedheden

De Mechelse Raadzaal was overvol.
(Foto Marc Aerts)

Prof. Em. Paul Levi herinnerde aan het proces
van de Beulen van Breendonk. (Foto Marc Aerts)
in dit kamp. Hij mocht na de oorlog in deze
Raadzaal getuigen op het proces van de Beulen
van Breendonk.
Hij begroette de doelstellingen van het 8 Mei
Comité dat de gedachtenis aan de gruwel van de
nazi-concentratiekampen aan de jongeren wil
overdragen.
Nathan Ramet, voorzitter van het Joods Museum
van
Deportatie
en
Verzet
(Dossinkazerne)
herinnerde aan de Jodenvervolging die in oktober
1940 startte met de registratie van 56.000
joodse
burgers.
Vanaf
1942
vertrokken
28
transporten
vanuit
de
Dossinkazerne.
Voor
zieken, kinderen en ouderen betekende dat de
gaskamer
direct
na
aankomst.
Nathan
Ramet
behoorde tot de enkele overlevenden van een
dodentransport, dat in mei 1945 nog door de
vluchtende nazi’s werd neergemaaid. “Zonder
geheugen is er geen beschaving”, zei hij. Hij
citeerde het gedicht “Het is gebeurd”, dat
aanvangt met: Het is gebeurd, het gebeurd nog
steeds, en het zal blijven gebeuren zolang er
niets TEGEN gebeurt.
Berthe Ureel, voorzitter van het 8 Mei Comité
Mechelen sprak het slotwoord. “Het 8 Mei Comité
wil een hommage brengen aan de vele vrouwen,
mannen en kinderen, die door het nazisme zijn
uitgeroeid, vermoord, gemarteld en voorgoed
verdwenen. Vandaag zijn de vele slachtoffers,
mijn vader, jullie vrienden en verzetskameraden
onder ons. Het is een goed gevoel ze dichtbij te
hebben.”

Muziekkapel van de Gidsen
De muzikale omlijsting van de plechtigheid werd
verzorgd door het kwintet van de Koninklijke
Muziekkapel van de Gidsen, dat door minister van
Landsverdediging Poncelet werd ter beschikking
gesteld

8 MEI AGENDA
Het
8
Mei
Comité
kan
met
tevredenheid
terugblikken op de manifestaties die tijdens de
eerste helft van het jaar werden gepland. In de
loop van 1998 zal het Comité verder deelnemen
aan, of vertegenwoordigd zijn op een reeks
plechtigheden:
Dinsdag 21 juli: een afvaardiging van het
bestuur legde bloemen neer tijdens de officiële
plechtigheid. Daarbij bracht het 8 Mei Comité
zijn verontwaardiging over de stemming van het
decreet Suykerbuyk op een waardige wijze tot
uiting.
Zondag 9 augustus: plechtigheid te MeenzelKiezegem (nabij O.L.V. Tielt): een delegatie zal
aanwezig zijn en bloemen neerleggen. In het
teken
van
het
met
de
hulp
Vlaams
Blok
goedgekeurde “repressiedecreet” willen we onze
solidariteit betuigen met de slachtoffers van de
“Vlaamse” handlangers van Hitler. Leden die deze
herdenking willen bijwonen zijn welkom. De
plechtigheid verloopt als volgt:
10 uur: Eucharistieviering in de kerk van
Meensel
10.45 uur: Bloemenhulde aan het erekerkhof te
Meensel en toespraak van de burgemeester.
11.30 uur: Een delegatie legt bloemen neer aan
het monument te Kiezegem. Nadien receptie in het
Ontmoetingscentrum, Kapellekensweg.
Zondag 30 augustus: Nationale bedevaart naar
het Fort van Breendonk. Dit is de belangrijkste
herdenking
voor
weerstanders
en
politieke
gevangenen. De leden worden opgeroepen om zo
talrijk
mogelijk
aanwezig
te
zijn
in
de
delegatie van het 8 Mei Comité. Door het Comité
worden bloemen neergelegd. Samenkomst aan de
ingang van het Fort om 14.30 uur.
- Vrijdag 4 september: Bevrijding van Mechelen:
het 8 Mei Comité neemt deel aan de plechtigheid
op de Grote Markt, met het hijsen van de vlaggen
der geallieerden.
Zondag
13
september:
Oostduinkerke:
plechtigheid
aan
het
monument
voor
neergeschoten
leden
van
het
Geheim
Leger
(waaronder
Leopold
Ureel,
vader
van
onze
voorzitter), slachtoffers van het verraad van
Irma Laplasse. Bijeenkomst aan het kerkhof om
9.30 uur.
Een delegatie
van het bestuur legt
bloeien neer. Nadien receptie op het stadhuis.
We
vragen
de
leden
die
kunnen,door
hun
aanwezigheid solidariteit te betuigen. Voor de
belangstellenden is
er mogelijk om deel te
nemen aan een maaltijd,
samen met de vrienden
van Oostduinkerke. Voor die maaltijd (ofwel
vlees, ofwel vis) wordt 6OO fr. per persoon
gevraagd. Inschrijven kan bij Jeaninne BruneelUreel, Polderstraat 80 te 8670 OOSTDUlNKERKE,
tel
058/51.46.41,
of
rechtstreeks
in
het
Restaurant Beau Site, Leopold 11 laan, Oostduin-

Kerke dorp tel. 058/51.12.36,fax.·,058/52.08.16.
Het bedrag van 600 fr. per persoon voor deze
maaltijd
kan
worden
overgeschreven
op
bankrekening 476-4303001:76 van Jeannine De Roo
(Beau Site.
- Zondag 27 september: Nationale herdenking van
de Jodendeportatie aan de Dossinkazerne, Een
afvaardiging van het 8 Mei Comité zal bloeien
neerleggen aan het Joods monument.
- Zaterdag 10 oktober: om 18 uur in het
Cultureel Centrum Lelièndaal te Hombeek (vroeger
gemeentehuis: Culturele avond met de schrijver
Tjen Mampaey (auteur van het boek "De Zwarte
Hand” over het verzet tegen de nazi’s in KleinBrabant en de Rupelstreek) als gastspreker, en
vertoning van de video, gemaakt tijdens de
academische zitting van 16 mei. Aansluitend koud
buffet. Toegang tot het culturele gedeelte is
gratis,
voor
het
etentje
dient
vooraf
Ingeschreven.
Verdere
informatie
volgt
in
afzonderlijk rondschrijven.
- Woensdag 11 november: In de voormiddag:
deelname aan de officiële plechtigheden te
Mechelen. In de namiddag aanwezigheid op een
herdenking
aan
het
Fort
van
Breendonk.
Voorafgaand aan een fakkelloop van studenten
naar
Brussel
wordt
een
korte
plechtigheid
gehouden aan het monument. Het 8 Mei Comité is
vertegenwoordigd.

HERDENKING BOORTMEERBEEK
Op 10 mei vond de jaarlijkse herdenking plaats
van de overval op konvooi 22, een van de 28
treinen die joden en zigeuners naar Auschwitz:
voerden. Enkele gewapende weerstanders slaagden
er in die trein te doen stoppen en een aantal
gevangenen
te
bevrijden,
Bij
de
talrijke
vaderlandslievende verenigingen die deelnamen
aan de plechtigheid zoals dit jaar ook het 8 Mei
Comité Mechelen vertegenwoordigd.
Voorzitter Berthe UREEL sprak er volgende rede
uit:
"Ik spreek als oorlogswees van vader, gewapend
weerstander, met zeven jonge makkers verraden
door eigen volk, gefusilleerd door de nazi’s te
Oostduinkerke op 4 september 1944, op de dag van
de bevrijding.
In de nasleep van het proces Laplasse, die ons
als 'kinderen van' zoveel verdriet veroorzaakte,
was ik de mening toegedaan: we moeten de
weerstand
opnieuw
een
gezicht
geven,
ons
gedachtegoed naar buiten brengen, en tonen dat
ook wij er nog zijn. We willen naar de jeugd toe
de boodschap overbrengen dat vaderlandsliefde
nog bestaat, hen er van overtuigen deel te nemen
aan
onze
plechtigheden.
Een
van
onze
doelstellingen
is:
de
herinnering
levendig
houden aan de concentratie- en uitroeiingskampen
van de Tweede Wereldoorlog, en aan al dezen die
weerstand
boden
aan
de
nazi's
en
hun
collaborateurs.
Het 8 Mei Comité wil een hommage brengen aan de
vele vrouwen, mannen en kinderen, die door het
nazisme zijn uitgeroeid, vermoord, gemarteld en
voorgoed verdwenen. Het kan en lag niet zijn dat
deze
worden
vergeten.
Het
waren
prachtige
mensen, die op een gegeven ogenblik oog in oog
stonden met hun geweten, en die de strijd tegen

andere mensen in hun omgeving die onze
doelstellingen steunen aanzetten om lid te
worden. Het lidgeld bedraagt 100 fr. voor
scholieren, 200 fr. voor gewoon lid, 500 fr.
voor steunend lid en 1000 fr. voor erelid, te
storten op rekening 979-782.86.70-96 van het 8
Mei Comité, Sparrenstraat 6 te 2811 Hombeek.
door firma’s aan te wijzen die geneigd zijn
om als sponsor voor onze vereniging (liefst
jaarlijks) een vast bedrag te storten.

In Cultuurraad

Boortmeerbeek: Onze voorzitter, Berthe Ureel,
tijdens haar toespraak.
(Foto: Theo frison)
het nazisme hebben aanvaard. Mensen hebben hier
een onzeggelijke moed gehad om anderen, waarbij
onze joodse vrienden, te helpen ontsnappen op de
weg naar de dood. Het is aan ons om de realiteit
van het voorbije te blijven verkondigen.
Het 8 Mei Comité neemt contact met de scholen
en geeft de raad aan alle leerkrachten: ga eens
met uw leerlingen naar een concentratiekamp.
Breendonk en het Joods museum van Deportatie en
Verzet zijn vlakbij! Ga eens in uw leven de
waarschuwing opnemen die miljoenen doden hebben
achtergelaten.
Vandaag zijn de vele joodse slachtoffers, mijn
vader, jullie vrienden en verzetskameraden onder
ons. Het is een goed gevoel ze dichtbij te
hebben. Ik hoop dat u als vaderlandslievende
groeperingen,
vrienden
van
de
joodse
gemeenschap,
vandaag
wel
met
droeve
herinneringen, dat gevoel van fierheid wilt
delen.
Geen amnestie aan hun beulen, geen decreet
Suykerbuyk!
Leve de weerstand
Leve België!

De Mechelse Cultuurraad heeft op 3 juni 1998
de toetreding van het 8 Mei Comité tot de
Stedelijke Cultuurraad geacteerd. Dit zal de
planning en organisatie van onze culturele en
educatieve manifestaties vergemakkelijken. Zo
denken we nu al aan een tentoonstelling in
verband met oorlog en weerstand, te houden in de
loop van 1999.
In de lente van 1999 overweegt het 8 Mei
Comité ook de organisatie van een reis naar
Auschwitz, bedoeld voor de scholgaande jeugd uit
de
onderwijsinstellingen
van
de
provincie
Antwerpen. Het symbolische vertrekpunt van de
reis zou de Dossinkazerne zijn, van waar tijdens
de
bezetting
28
treinkonvooien
naar
het
uitroeiingkamp van Auschwitz werden gezonden.
Provinciegouverneur
Paulus
verleende
zijn
bescherming aan dit educatief initiatief.

8

MEI

HERDENKING

OPROEP
Dank zij de welwillende medewerking van het
Mechelse Stadsbestuur, van het ministerie van
Landsverdediging, en van talrijke onbaatzuchtige
vrijwilligers,
werd
de
kostprijs
van
de
succesvolle Academische Zitting in de Mechelse
Raadzaal uiterst laag gehouden. Toch werd de kas
van het 8 mei Comité zowat 12.000 fr. lichter.
Het Cultureel Peil van die plechtigheid en de
goede afwerking hebben alle aanwezigen aangenaam
verrast. De ook in de toekomst ons groeiend
activiteitenplan op hoogstaand niveau te laten
verlopen is het belangrijk dat het Comité over
een financiële reserve beschikt.
Onze leden kunnen hierbij op drie manieren
helpen:
- als het in hun mogelijkheden ligt, een extra
bijdrage storten.

8 Mei 1998: Het bestuur van het 8 Mei Comité
bracht een bloemenhulde aan het monument van de
Politieke Gevangenen.

