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Bertje :

Oostduinkerke : 60 jaar bevrijd
Op 11 september 2005 werd in
Oostduinkerke de 60-jarige bevrijding
herdacht. Een zee van vlaggen van
Vaderlandslievende verenigingen waren
paraat. Ook de huizen van buurtbewoners
werden talrijk bevlagd met de Belgische
driekleur. What a beautiful day! Ook de
opkomst was massaal. Personaliteiten van
de federale, Vlaamse, Waalse en
Brusselse
regering
woonden
de
plechtigheden
bij,
alsook
vele
afgevaardigden
de
geallieerde
ambassades en militaire detachementen
(ook Franse). Talrijke bloemen werden
neergelegd aan de graven van de
gesneuvelden en op de plekken waar de
slachtoffers vielen. Het was een waardige
hulde.
Na de plechtigheid dankte Bertje PalmaUreel in naam van de families en
sympathisanten, het gemeentebestuur van
Kok

sijde - Oostduinkerke voor de steun bij de
zeer verzorgde organisatie. Speciaal
bedankte ze Werner Tyteca die reeds vele
jaren de plechtigheden organiseert. Bertje
dankte ook haar zus en schoonbroer,
Norbert en Jeanine Bruneel-Ureel, voor de
jarenlange inzet en het onderhoud van de
graven van alle gesneuvelden.
Merkwaardig was ook de deelname van de
scholen, hun leerkrachten, kinderen en
jeugdbewegingen
die
zeer
goed
vertegenwoordigd waren. Ze kregen een
overweldigend applaus bij het passeren
van de eretribune. Na de plechtigheden
volgde een eetmaal waar de aanwezigen
herinnering konden ophalen, samen met
de aanwezige afgevaardigden van de
British Ex Prisoners of War Association.

bertje.ureel@skynet.be
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Bloemenhulde van de
familie Ureel aan de
plaats waar hun
vader werd
gefusilleerd op 8
september 1944.
V.l.n.r. : Bertje
Palma-Ureel achter
Margriet Ureel,
Willy Ureel en
Norbert Bruneel
(man van Jeanine
Ureel).
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VOORZITTER EN VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : BERTHE UREEL,
eOp zaterdag 17 september
2005 organiseerde de de toekomst vervaagt door de mondialisering, waar
SPARRENSTRAAT 6, 2811 HOMBEEK
rOud-Gevangenen van Breendonk de 61ste
in zichzelf verdrinkt, waar de keuzes de vrije
Nationale - informatie
TEL. & FAX : 015/41.56.31
BERTJE.UREEL@SKYNET.BE
,Bedevaart naar het Nationaal Memoriaal Fort van wil verstikken, waar de concurrentie het individu
Breendonk, met de hulp van o.a. Gemeente verpletterd, is uw leven niet zo simpel als het lijkt. U
dient uw strijd te leveren, uw weg te zoeken uw idealen
oWillebroek, het Bestuur van het Memoriaal.
pHoewel men op deze plechtigheid in het bijzonder de te verdedigen, uw hart te schenken.
overledenen van het Kamp van Breendonk in Ondanks deze valstrikken zijn de tijd die u hier vandaag
3herinnering bracht, herdacht men tevens alle besteed en uw aanwezigheid hier voor ons een
1gesneuvelden van alle kampen. Minister Flahaut was geruststelling en een teken dat er een band is gesmeed
een van de sprekers. Hij richtte zich in het bijzonder tussen diegenen die de geschiedenis hebben gemaakt
tot de jongeren : “U die in 2005 twintig bent, u die de en degenen die met dezelfde vastberadenheid voor de
m
avrijheid bezit, die gelooft in de solidariteit, die opvolging zorgen. “
aovertuigd bent van de gelijkheid, ik ken uw bereidheid Nadien legde de minister de eerste steen van een
om weerstand te bieden aan alle vormen van nieuwe onthaalruimte. Dit gebouw wordt opgetrokken
r
fanatisme, ik ken uw bereidheid om iedere vorm van door militairen van het 11de Geniebataljon uit Burcht.
t
onderwerping af te wijzen. Ik weet dat u zich op een “Het wordt een Belgische leerschool van de
andere manier verzet en hoe moeilijk het niettemin is.
democratische waarden en mensenrechten”, aldus
1In onze maatschappij, waar het individualisme steeds minister Flahaut.
9ergere vormen aanneemt, waar de solidariteit ten Hij onderstreepte ook dat de Belgische barakken in
4aanzien van de zwaksten dreigt te verdwijnen, waar
Auschwitz een grondige renovatie zullen krijgen.
4
Bedankt defensie, merci!!!
,

Nationale Bedevaart gericht op de toekomst
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François De Coster – nationaal voorzitter Politieke Gevangene en
HJean Volckaerts – oud-politiek gevangene- draagt de vlag van de
Rechthebbenden - in gezelschap van de vertegenwoordiger van ZM
aPolitieke Gevangenen afdeling Mechelen.
de Koning.
m
m
e
l Op bijzonder verzoek van Gravin Dédée De Jongh werd
,een delegatie van het 8 Mei Comité op 22 oktober 2005
uitgenodigd op de voorstelling van de film “Rendez-vous
Ewith freedom” in aanwezigheid van Prins Filip in het
Museum
van
het
Leger
en
de
l Koninklijk
Krijgsgeschiedenis
te
Brussel.
i
sHet verhaal van het verzet– en ontsnappingsnetwerk
a“Comète” werd verfimd en deze film werd vertoond voor
been beperkt publiek. Het verhaal werd gefilmd door
David Grosvenor, de zoon van Lt. William D. Grosvenor,
e
een gevallen piloot en beschrijft de lotgevallen van zijn
t
vader wanneer diens vliegtuig tijdens WOII in Klein
hBrabant neerstortte en hij de crash overleefde. Dank zij

Rendez-vous with freedom

de hulp van het verzet en de lijn Comète werd deze
Dpiloot in leven gehouden. Velen van de getuigen waren
eaanwezig bij de filmvoorstelling. Meer info :
http://www.alpheusmedia.com/lastbesthope/index.html
S
o
l
e

Bill Grosvenor (vooraan) keert terug naar Klein-Brabant voor het
maken van de film. Walter Verstraeten (achteraan) helpt bij de
verfilming.
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Battle of Britain - deel 1

door
Rens - VoorzitterUITGEVER
van Hoge :Raad
VOORZITTER
ENGustave
VERANTWOORDELIJKE
BERTHE UREEL,
SPARRENSTRAAT 6, 2811 HOMBEEK
In september wordt deze slag, hier
als de- Slag
om Engeland herdacht. Herdacht, ja in Engeland of
TEL.beter
& FAXgekend
: 015/41.56.31
BERTJE.UREEL@SKYNET.BE

liever in Groot-Brittannië, maar langs deze kant van het kanaal alleen door die verenigingen die verband hebben
en houden met de RAF zoals de Belgische sectie van de Royal Air Force Association, de oud-gedienden van de
Royal Air Force en de South African Air Force, de Belgische Luchtcomponent van defensie, de Vielles Tiges de
Belgique en dat zal zowat alles zijn. Logisch nochtans dat de Battle of Britain ook hier herdacht wordt, omdat aan
deze exclusief in de lucht gevoerde slag die, men vergeet het maar al te dikwijls, het verloop van de geschiedenis
grondig veranderd heeft ook 29 Belgische vliegers hebben eraan deelgenomen.
België was dus van bij het begin aanwezig in het Engelse luchtruim op het ogenblik dat de formidabele strijd
losbarstte waarvan zoals reeds gezegd de afloop de geschiedenis een andere wending gaf.
Er mag inderdaad niet vergeten worden dat indien de Luftwaffe het overwicht in de lucht had kunnen behalen, de
invasie van Groot-Brittannië meer dan waarschijnlijk geslaagd zou zijn en Engeland op zijn beurt bezet zou
geweest zijn.
Er zou nooit een landing in Normandië, noch bevrijding uit de kampen, noch bevrijding tout court hebben kunnen
plaatsvinden.
2005 is in België het jaar geweest waar meer in het bijzonder de 60ste verjaardag herdacht werd van de
bevrijding der kampen en in veel mindere mate het einde van de oorlog in Europa en de uiteindelijke overwinning
waaraan trouwens ook, buiten de vliegers, nog veel andere Belgen meegewerkt hebben, wat ook maar al te
dikwijls vergeten en verzwegen wordt. Laat ons echter teruggaan naar de Slag om Engeland wat eigenlijk de
bedoeling was van deze tekst.
65 jaar geleden won de Royal Air Force haar grootste gevecht tegen Goering’s Luftwaffe die zichzelf als
onoverwinnelijk beschouwde. En met haar praktisch ook de rest van de wereld.
Inderdaad na de blitz-Krieg van Mei-Juni 1940, de catastrofe van Duinkerke en de, capitulatie van Frankrijk was
heel de wereld ervan overtuigd dat Engeland gans alleen niet langer weerstand zou kunnen bieden tegen de
succesrijke Hitlerlegers.
Met veel scepticisme en ongeloof werd wel op een Britse tegenzet gewacht alhoewel niemand kon of wou inzien
wat die Britse tegenzet kon zijn. En de Mers-el-Kebir affaire zou daar niet veel verandering in brengen, alleen het
verbreken van de diplomatieke betrekkingen met Vichy-Frankrijk, wat Engeland nog een vijand bijbezorgde.
Op 17 juni had Churchill de Gaulle, praktisch onbekend op dat ogenblik, ontvangen, die dezelfde morgen per
vliegtuig uit Bordeaux vertrokken was en deze kon onmiddellijk over de BBC beschikken wat ons zijn gekende
oproep van 18 juni opleverde : “La France a perdu une bataille mais la France n’a pas perdu la guerre”.
In zekere zin een antwoord op de dramatische oproep van Petain de avond tevoren op de radio : “C’est le coeur
serré que je vous dis qu’il faut cesser le combat”.
Terwijl Pierlot en Spaak op dat ogenblik beslisten niet naar Engeland te gaan en aan boord van de SSBaudouinville, die in de monding van de Gironde voor anker lag, tevergeefs gingen wachten op een Duitse
afvaardiging, die nooit zou komen, om met hen een overeenkomst te bespreken. (Een Belgische regering zal pas
na de Slag om Engeland in Londen gevormd worden).
Engeland bevond zich na 22 juni 1940 in een uitermate tragische situatie. Buiten het Verenigd Koninkrijk was er
geen sprake van enige steunverlening. Na Polen was Frankrijk buiten gevecht gesteld. België, Nederland,
Denemarken en Noorwegen ware door Duitsland bezet en Italië stond aan z’n kant. Japan, in oorlog met China,
verheelde zijn sympathie voor het derde Reich niet. Spanje was niet erg welwillend en men kon zich afvragen of
Franco de Duitse troepen geen doorgang zou verlenen over zijn grondgebied naar Gibraltar, de Balkanlanden,
behalve Griekenland, stonden ten dienst van Berlijn. In de Verenigde Staten had president Roosevelt, overtuigd
anti-nazi, af te rekenen met het Congres en een publieke opinie die resoluut voor de vrede was.
Vervolg volgende nieuwsbrief

Dr. Nathan Ramet
Nathan Ramet werd door de Vrije Universiteit Brussel bedacht
met de titel van eredoctor. Eerder kende de VUB deze titel
reeds toe aan mensen als Nelson Mandela, Lydia Chagol,
vredesgezant Hans Blix, violist Yehudi Menuhin en pianist
Daniël Barenboim. Deze uitzonderlijke eretitel, die
voorbehouden is aan de meest uitzonderlijke persoonlijkheden
werd hem toegekend voor zijn “moed volharding en vooral de
weigering om op te geven” bij het verdedigen van waarden als
solidariteit met de medemens, tolerantie en vrijheid. We waren
vereerd deze verdiende hulde te mogen bijwonen.
Hiernaast ziet u het overhandigen van de eretitel door rector
Benjamin Van Camp en voorzitter van de Raad van Bestuur
Eddy Van Gelder aan Dr. Nathan Ramet.
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Informatief

NietVOORZITTER
vergeten!!!EN VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : BERTHE UREEL,

Proficiat Alex Vandevelde !!!!

SPARRENSTRAAT 6, 2811 HOMBEEK

Zaterdag 28 januari : Theatervoorstelling
160275- BERTJE.UREEL@SKYNET.BE
TEL. & FAX : 015/41.56.31
van Tobias Schiff. Ingericht door de Vrienden van het Ons bestuurslid en trouwe medewerker Alex
Joods Museum van deportatie en verzet en het 8 Mei Vandevelde, in de weerstand werkzaam onder
Comité - zie bijgevoegd blad.
schuilnaam Sadi, werd vereerd door ZM Koning
Woensdag 28 februari : lezing Hanne Hellemans en Albert II met de eretitel Officier in de Kroonorde “als
Ward Adriaens, historica, over het onderduiken van
blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten”.
Alex was - en is nog steeds - antifascist in hart en
Joodse kinderen in het Archief van Mechelen nieren en trad in 1942 toe tot het Jeugdfront van het
20.00U.
OF en werd later partizaan. Alex nam deel aan
Zaterdag 11 maart : Algemene ledenvergadering
kalkacties en verspreidde dagelijks vlugschriften als
van het 8 Mei Comité in het domein Montréal te
Mechelen met koffietafel - aanvang 14 u . Zie tevens koerier tussen Vilvoorde en Brussel. Hij kwam
daarbij vaak oog in oog te staan met de vijand. Hij
hieronder.
werd ook helper-drukker bij de sluikpers. Met
Datum nog te bepalen :
vrienden heeft hij ook geweren en munitie gestolen
1. Busreis naar Museum OF te Brussel. Middagmaal. ten voordele van het verzet. Dagelijks werkte Alex,
Namiddag bezoek Brussel Anders bekeken. Met gids die nog tiener was, de bezetter tegen en riskeerde
- zie volgende nieuwsbrief.
daarbij zijn eigen leven. Het vaderland mag fier zijn
op dergelijke verzetstrijders.
2. Plechtigheid schaarbeek rond Gravin Dédée De
Sadi, van harte proficiat namens het bestuur van het
Jongh. Zie volgende nieuwsbrief.

Algemene ledenvergadering !!!

8 Mei Comité. Uw steun wordt gewaardeerd en we
zien ernaar uit nog jaren samen te kunnen werken.
Proficiat!

11 maart 2006 - 14 U - Domein Montreal
14.00u : aanvang vergadering
Na de vergadering : uitgebreide koffietafel
Enkel voor leden en hun gezinsleden.
Bijdrage in kosten : 12 € te storten op rekeningnummer
van het 8 Mei Comité 979-7828670-96 met vermelding
“Algemene Ledenvergadering 2006”.
Parkeergelegenheid in het Domein.
Voor de tombola worden prijzen in dank aanvaard.
Gelieve dit nu reeds te noteren.

Vernieuwing lidgelden 2006
Om de werking van ons Comité te ondersteunen, doen wij
ook in 2006 een beroep op uw bijdrage. De regelmatige
nieuwsbrief en de korting op onze activiteiten krijgt u er,
zoals gekend, voor in ruil.
Gewoon lid : € 7,50
Steunend lid : € 12,50
Erelid : € 25,00
Studenten (voordeeltarief) : € 2,50

Alex ‘Sadi’ Vandevelde voor zijn vlag

Opgelet : Ander adres!
Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer 979Het Instituut der Veteranen - NIOOO vanaf 1 januari
7828670-96 van het 8 Mei Comité.
2006 naar de Regentlaan 45 - 46 te 1000 Brussel.
Eventuele giften worden natuurlijk ook gewaardeerd en
Telefoonnummers blijven onveranderd.
goed besteed.
Verantwoordelijke uitgever : P/A - Berthe Palma-Ureel, Sparrenstraat 6 te 2811 Hombeek.

