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Amnestie : nooit!
Tijdens de regeringsonderhandelingen
dook het monster ‘Amnestie’ weer op.
Het 8 Mei Comité regio Mechelen is
tegen amnestie en zal dat altijd blijven.
Eind augustus 2010 stierf Karel Van
Isacker. Deze Vlaamsgezinde priester
bracht zijn hele leven in en rond de
collaboratie door en pleitte voor de
herziening van de veroordeling van de
oorlogsmisdadigster Irma Laplasse, die
in Oostduinkerke verzetsleden had
verklikt aan de bezetter van het land.
Van Isacker dreef het zo ver dat eind
1995 een nieuw proces werd gestart
voor Laplasse.
Op 14 februari 1996 werd ze echter
opnieuw veroordeeld voor verraad en
collaboratie.
Dat Van Isacker overleden is, verheugt
ons niet. Maar onze gedachten gaan in
eerste instantie uit naar de slachtoffers
van de verzetshelden die de laatste dag
van de oorlog stierven door de misdaden van een verraadster. Hun leven is
getekend door deze feiten en het leed
strekt zich uit tot de dag van vandaag.
Alleen hen komt het toe om te vergeten, niet aan hen die dwepen met collaborateurs, zoals Van Isacker en niet
aan de Belgische regering.
Niemand anders dan de slachtoffers
zelf hebben het morele gezag om zij
die hun leed veroorzaakten te vergeven.
Enige tijd geleden toonde de VRT een
documentaire over Vlaamse nazi’s.
Aan beeld kwam bvb. de nazi André
Van Hecke, destijds veroordeeld voor

collaboratie. Hij toonde fier het portret
van Hitler aan zijn muur, dat hij met tranen van ontroering in de ogen becommentarieerde. Hij is geen uniek geval.
De veroordeelden van 65 jaar geleden,
dromen nog dagelijks van het verderzetten
van de strijd. Zeker nu het land onder
druk van separatisme staat, kan steun in de
vorm van collectieve amnestie nooit gesteund worden.
We sluiten niet uit dat sommige mensen
destijds veroordeeld nu oprecht spijt hebben van hun misdaden. Dat is bewonderenswaardig en die mag betoond worden.
Maar algemene amnestie, dus ook voor
hen die nog elke dag lonken naar de strijd
tegen het land en de vrijheid, kan niet toegekend worden, zeker niet door diegene
die destijds geen slachtoffer waren en zeker niet voor diegene die weigeren berouw
te tonen.
Het is nu 70 jaar geleden dat WOII begon.
De straffen werden 65 jaar geleden uitgedeeld. Ook door de hoge leeftijd van de
veroordeelde incivieken, kan de regering
zich rustig op iets anders concentreren. Ze
lijken de tijd nodig te hebben.
Als er dan toch nog energie over blijft,
vragen wij dat deze gericht wordt op diegenen die destijds geholpen hebben om de
bezetter te verjagen, gestreden hebben
voor de vrijheid van het land en zij die
daar het leven bij lieten.
Zij zijn de helden van deze episode in de
geschiedenis en zij verdienen onze aandacht en herinnering, nu en zolang wij
daartoe in staat zijn. Aan hen brengen we
hulde. Maar amnestie voor de beulen :
nooit, nooit, nooit!
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Pont des Belges : een bijzondere gedenkplaat - een bijzonder verhaal
H.T.A.M SCHOOLPROJECT: “Deauville 1944”
Op 8 maart 2010 nam een groep Nederlandse derdejaars-studenten (m.n. Thijs Boonman, Martijn Polm, Manon van
de Vondervoort, Niels van de Weijer en Bas Willems) van de Fontys-lerarenopleiding geschiedenis in Tilburg contact
op met het 8 Mei Comité met de vraag een link te leggen naar de veteranen van het Eerste Bataljon Bevrijding, Brigade Piron.
Aanleiding hiertoe was de vondst van een gedenksteen die ooit bij de Pont des Belges in Deauville Normandië had
gehangen met de namen van twee soldaten die zijn omgekomen tijdens de bevrijding van Deauville op 22 augustus
1944. Marcel Fourner en Simon Rouche, behoorden tot de Belgische Brigade Piron. Deze originele eerste gedenksteen
(ondertussen vervangen door een recentere op de brug zelf) was teruggevonden op een rommelzoldertje door een van
de docenten en die de opdracht gaf aan zijn studenten om een waardige en zo nuttig mogelijke bestemming voor dit
stukje oorlogsgeschiedenis te zoeken.
Het bestuur van het 8 Mei Comité belegde via bestuurslid Geert Bourguignon de eerste contacten met de studenten en
veteranen in de schoot van A.B.C.A. (Antwerp British Comunity Association) dat hier als ambassadeur van de Royal
British Legion fungeerde en zo de link legde naar de Belgium Forces in the U.K., waartoe de Brigade Piron behoorde.
ABCA kon ons allen ontvangen op hun Paaslunch en de studenten maakten van de gelegenheid graag gebruik om het
aangename aan het nuttige te koppelen.
Dhr. Léon Zielinski, President van de Normandy Veterans Ass. Antwerp, en zelf veteraan van de Brigade Piron bijgestaan door Kris Michiels (als moderator en geschiedeniskenner) gaf samen met nog vele andere aanwezige Britse en
Belgische veteranen, een duidelijk beeld van hun persoonlijke ervaringen tijdens de campagne. Er werden geschreven
en gefilmde interviews afgenomen om zo veel mogelijk de geconcentreerde informatie te kunnen verwerken.
Er werd finaal afgesproken om de steen onder te brengen in de recent geopende museumbunker “Nr. 4” te Merville
dicht bij Deauville – Trouville in Normandië.
Plechtige overhandiging.
Op 6 juli 2010 waren de verschillende organisaties te gast in het Museum voor Deportatie en Verzet te Mechelen om
de overhandiging van de gedenkplaat een officieel tintje te geven.
Na het welkomstwoord van 8 Mei Comité voorzitter Mario Van Essche, gaf Ward Adriaens, directeur van het Museum van Deportatie en Verzet, kundig toelichting bij de geschiedenis en de Brigade Piron.
Hij deed dit tegen een achtergrond van een bezet vaderland, beknotting van vrijheden en het onder de naziterreur
kreunende thuisfront, hoe moeilijk en gewaagd het was voor de oorlogsvrijwilligers te ontkomen aan deze terreur, en
de pas herwonnen vrijheid in Engeland om te zetten in Belgische militaire acties onder geallieerde vlag. Dat deze acties, zeg maar campagnes, er kwamen typeert de vastberadenheid van de geallieerde troepen om een niets ontziende
vijand het hoofd te bieden en niet aflatend onze rechten, plichten en vrijheden als burgers van een democratisch vaderland te herwinnen.
Léon Zielinski, vertegenwoordiger van de Brigade Piron, herinnerde op persoonlijke wijze aan zijn strijdmakkers van
de Brigade Piron die omkwamen. Daarna nam hij samen met Kris Michiels de gedenkplaat in ontvangst.
Opstelling in “Bunker Nr4” in Mervilles,Normandië.
Merville, Normandië een toenmalige Duitse batterij die deel uitmaakte van de Atlantic wall werd enkele jaren terug
voor het publiek geopend, als eerbetoon aan de Britse Airborntroepen. Beetje bij beetje werd het bunkercomplex uitgebreid. De meest recente ontwikkeling, namelijk bunker n° 4 belicht voornamelijk de activiteit van het Eerste Bataljon Bevrijding ook wel bekend als de Brigade Piron tijdens de “ Operation Paddle”.
Deze collectie werd uitgebreid met veel historisch en persoonlijk materiaal van en door de veteranen geschonken.
Bunker nummer 4 wordt ook het nieuwe onderkomen van de gedenkplaat die een puzzelstukje toevoegt aan het collectief geheugen.
Met uitdrukkelijke dank aan alle organisaties en betrokkenen: De werkgroep “Deauville 1944” en docenten van
H.T.A.M. te Tilburg, Koninklijk Nationaal Verbond der Oudstrijders van België; De Veteranen en het Koninklijk Nationaal Verbond der Oudstrijders van de Brigade Piron; Association of Belgium Forces in the U.K. ; Normandy Veterans Association Antwerp Branch; Royal British Legion – Antwerp Branch ;Antwerp British Community Association
en het Joods Museum voor Deportatie en Verzet te Mechelen.
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06/07/2010 : overhandigingceremonie in het museum van Deportatie en Verzet, Kazerne Dossin.
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Panelgesprek te KA Pitzemburg met vlnr : Bertje Palma-Ureel, Frans
Storms, Yves Desmet, Filip Claes, John De Meue en Désiré Beeck—
Foto genomen door Eddy Coremans

Herdenking 65 jaar Bevrijding KA Pitzemburg
Op 10 september 2010 organiseerde het KA Pitzemburg een herdenking voor de apotheose van het project “De laatste
getuigen van WOII” met een panelgesprek met de laatste getuigen.
Het voorbije jaar werd door de leerlingen intens gewerkt aan deze thematiek, dit onder impuls van coördinator Josette
Nackaerts, dochter van Politiek Gevangene Mon Nackaerts, en de directie van de school.
KA Pitzemburg kende een moeilijke episode tijdens WOII. De bezetter plukte leerlingen die actief waren in het verzet,
rechtstreeks van op de schoolbanken. Niet allemaal konden zij nadien nog getuigen van dit leed.
Aan het panelgesprek, geleid door Yves Desmet van De Morgen, namen deel : Bertje Palma-Ureel, Frans Storms, John
De Meue, Filip Claes en Desiré Beeck. Hun rechtsreekse getuigenis was indrukwekkend.
De bijdrage van de leerlingen was eveneens ontroerend. Hoewel het schooljaar nog maar net ingezet was, brachten zij
aangrijpende muziek, bvb. We’ll meet again van Vera Lynn en een indrukwekkende vertolking door Jasper Publie van Les
enfants de la guerre van Charles Aznavour.
Directeur Jeroen Van Der Auwera vertolkte het beleid van de school, nl. een open instelling met liefde voor vrijheid
waar de schoolpoort nooit op slot is als er leerlingen aanwezig zijn. Een traditie ingezet door een van zijn voorgangers,
Guillaume Crols, Politiek Gevangene.
Het is geruststellend dat leerlingen vandaag zich duidelijk nog wel actief een kritische mening vormen en KA Pitzemburg, zijn directie en leerlingen verdienen daarvoor onze welgemeende felicitaties.

Herdenkingen
Het 8 Mei Comité regio Mechelen was aanwezig bij enkele
herdenkingen : in augustus te Meensel-Kiezegem, waar onder
de bezielende leiding een jaarlijkse herdenking gehouden wordt
ter herinnering aan de zware bezettingsproblematiek van het
dorp, bij Dorpsveld te Sint-Katelijne-Waver, waar het gemeentebestuur jaarlijkse een opgemerkte plechtigheid organiseert en
bij de 66ste Bedevaart in het Fort van Breendonk, waar dit jaar
de nog overblijvende overlevenden, waaronder Mechelaar
Louis Vivijs een herinneringsmedaille mochten ontvangen uit
handen van de vertegenwoordiger van de koning gen. Jef Van
Den Put, Kamervoorzitter André Flahaut en Chief of Defense
Charles-Henri Delcour, de bevrijding van Mechelen en de herdenking te Oostduinkerke.
De foto hiernaast is de bloemenhulde door onze bestuursleden Jef Van Iseghem en Filip
Doms te Meensel-Kiezegem
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Informatief

Niet vergeten!!!
Zaterdag 16 oktober 2010 : Lezing Stadhuis Mechelen
Proces van Mechelen (zie uitnodiging)
22 oktober 2010 tot 5 december 2010 : tentoonstelling
Schuld en boete
11 november 2010 : herdenkingsplechtigheid stad Mechelen
17 en 18 november 2010 : filmvoorstelling The Swing Kids
voor de Mechelse scholen

Lidgeld 2010
Leden die hun lidgeld nog niet betaalden kunnen dat
nog steeds doen. Uw steun is belangrijk om met evenveel succes als in het verleden onze doelstellingen te
realiseren.
Mogen we tevens vragen om bij de overschrijving van
het lidgeld uw geboortedatum, adres en evt. emailadres te vermelden. Dit om onze bestanden aan
te vullen.

Boek De laatste getuigen uit concentratie– en
Vernietigingskampen

O.l.v. Marc Van Roosbroeck
In De laatste getuigen uit de concentratie- en vernietigingskampen
vertellen meer dan zeventig ‘overlevenden’ van het onbeschrijflijke geweld van de Tweede Wereldoorlog hun persoonlijke verhaal, 65 jaar na het einde van die oorlog en
dit vaak voor de allereerste keer.
De getuigenissen worden aangevuld met documentaire en
historische gegevens over de belangrijkste concentratieen uitroeiingskampen, het Nacht und Nebel-plan, de
organisatie van het verzet en de hulp aan slachtoffers,
enz. De verhalen worden overvloedig geïllustreerd met
authentiek historische én nieuwe foto’s, historische documenten, tekeningen, gedichten en liederen.
De laatste getuigen uit de concentratie- en vernietigingskampen, een
ontroerend eerbetoon aan de vrede en aan alle slachtoffers van misdadig geweld, is een initiatief van de vzw ‘De
werkgroep 10 december 2008’, en kwam tot stand door
de enthousiaste inzet en medewerking van honderden
betrokkenen - getuigen en hun naasten, leerlingen, leerkrachten, schooldirecties en onderwijsnetten, organisaties
en verenigingen, politici en vele sympathisanten. Hun
ultieme vredeswens: ‘Nooit weer oorlog!’

Opgelet : voor volgend jaar zullen we de lidgelden
licht aanpassen. De bedragen delen wij mee in
volgende nieuwsbrief;
Gewoon lid : € 7,50
Steunend lid : € 12,50
Erelid : € 25,00
Studenten (voordeeltarief) : € 2,50
Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer
979-7828670-96 van het 8 Mei Comité met vermelding
“lidgeld 2010”.
Dank voor uw steun!

Meer info : www.aspeditions.be

Film The Swing Kids
De uitstekende filmvertoning die we voor de scholieren van Mechelen vorig jaar
organiseerden, wordt dit jaar overgedaan. Dit jaar zullen we de film ‘The Swing
Kids’ vertonen, gevolgd door een nabespreking en debat.
Deze film behandelt de leefwereld van jongeren tijdens WOII en hun manier van
verzet tegen de Hitlerjugend en de nazi’s.
Woensdag 17 en donderdag 18 november in het Cultureel Centrum. Leden die
deze film wensen bij te wonen dienen eerst contact op te nemen met het secretariaat (plaatsen beperkt).

Rekeningnummer 8 Mei Comité regio Mechelen : 979-7828670-96 - website : www.8meicomitemechelen.be

