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Schuld en Boete
Op 16 oktober 2010 steunde het 8 Mei
Comité regio Mechelen het Nationaal
Gedenkteken Fort van Breendonk in
het organiseren van de lezing die de
tentoonstelling over het Proces van
Mechelen inleidde.
Dankzij de medewerking van de Stad
Mechelen, kon deze lezing plaatsvinden in de Raadzaal van het Stadhuis.
Het was in deze zaal dat het Proces
van Mechelen in 1946 plaatsvond. Een
speciale zitting van de Krijgsraad werd
in Mechelen georganiseerd. De beulen
werden er veroordeeld.
Prof. Em. Roger Coekelbergs verwelkomde namens het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk de aanwezigen.
Mario Van Essche herhaalde de strijd
van het 8 Mei Comité regio Mechelen
tegen amnestie. Dit is een voorrecht
van de slachtoffers, niet van de actuele
regering!
Prof. Stanislas Horvat, jurist verbonden aan Vrije Universiteit Brussel en
Koninklijke Militaire Sschool, nam de
hoofdlezing voor zijn rekening over
“De rol van de krijgsgerechten in de
repressie na de tweede wereldoorlog”.
Op een bijzonder bevattelijke manier,
ook voor leken, schetste hij grondig de
maatschappelijke omstandigheden van
het proces en de bestraffing van de
daders.
Schepen Rita Janssens dankte de organisatoren voor hun inzet.
Ook aanwezig was Prof. Mark Van
den Wijngaert, onder wiens leiding het

boek ‘Beulen van Breendonk’ werd gepubliceerd i.s.m. Olivier Van der Wilt, Patrick Nefors, Tine Jorissen en Dimitri Roden.
Het is zeker aan te raden voor zij die meer
willen weten hierover.
De tentoonstelling liep inmiddels af, het
boek ligt nog in de boekhandel.
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Educatieve pakketten voor Mechelse Scholen
Op 14 oktober 2010 hield het 8 Mei Comité regio Mechelen een persconferentie om aan te kondigen dat we enkele
pakketten ter beschikking stelden van de Mechelse scholen. Daarmee wil het Comité het budget ook aanwenden ten
voordele van de jongeren en de leerkrachten ondersteunen in hun opdracht.
Volgende educatieve instrumenten stelden we ter beschikking :
•
•
•

De Kaart van de Kampen (Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers [IV-NIOOO]): deze is recent ontwikkeld en toont alle Europese locaties van
kampen en andere opsluitingsplaatsen van de nazi’s tijdens Wereldoorlog II
Het educatieve pakket van de Auschwitz Stichting, dat een overzicht geeft van de aanloop en het verloop
van Wereldoorlog II aan de hand van foto’s en tafelpancartes, die de mogelijkheid geven op een speelse manier met deze thematiek om te gaan
Affiches die de hedendaagse oorlogsproblematiek belichten, ons ter beschikking gesteld door het Bijzonder
Comité voor Herinneringseducatie via Jeugd en Civisme.

De persconferentie werd druk bijgewoond, o.a. door leden van de Auschwitzstichting, Jeugd en Civisme en het
NIOOO. De stad Mechelen was verteenwoordigd dooor schepen Rita Janssens.
Ondanks de hoge opkomst was er weinig aandacht in de pers. Spijtig, want dit aanbod is toch wel uniek in Vlaanderen.

Filmvoorstelling voor scholieren
Een jaarlijks weerkerende activiteit is de meerdaagse filmvoorstelling die we organiseren voor Mechelse scholieren.
Dit jaar namen meer dan 600 leerlingen en leerkrachten deel aan dit evenement.
De film die we vertoonden was ‘The Swing Kids’. Het is het verhaal van Duitsland van net voor WOII, waar adolescenten op hun artistieke manier aan verzet doen, door te luisteren naar Amerikaanse swingmuziek en clandestiene
dansfestijnen te organiseren. Zeer tegen de zin van de opkomende nazi’s. Zelfs voor muziek moeten slachtoffers
vallen.
De film is geen documentaire, maar sluit goed aan bij de leefwereld van jongeren, al ziet die er vandaag anders uit
dan 70 jaar geleden.
Aansluitend bij elke sessie (we telden er drie dit jaar) organiseren we een kort debat met overlevenden van de concentratiekampen en het verzet. Op een laagdrempelige manier trachten we te schetsen wat oorlog betekent, ook moreel.
Deelnemers dit jaar waren Filip Claes, Desiré Beeck, Louis Vivijs, Paul Baeten, Frans Storms en Alex Vandevelde.
We kunnen hen niet genoeg danken voor hun bijdrage. De reactie van leerlingen en leerkrachten, soms dagen na de
voorstellingen en de debatten, toont welke impact dit heeft. Tegelijk zijn we er ons van bewust dat het steeds weer
afleggen van deze getuigenissen moed vergt.
Tevens onze dank aan Marjan Verplancke, Ward Adriaens van het Joods Museum voor Deportatie en Verzet en de
mensen van het NIOOO, waaronder historica Griet Brosens, voor hun aanwezigheid.

Enkele getuigen in gesprek in de cafetaria van het Cultureel Centrum en
de filmposter van The Swing Kids
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Herdenkingen
Naar goede gewoonte was het 8 Mei Comité regio Mechelen aanwezig op diverse herdenkingen. Dat is niet louter een
aanwezigheidspolitiek. Onze bestuursleden willen hiermee hun hulde brengen aan het onnodige leed van WOII en
andere conflicten.
Slag om Dorpveld te Sint-Katelijne-Waver : Elk jaar zet de gemeente Sint-Katelijne-Waver zich met de organisatoren in om een passende en druk bijgewoonde herdenking te organiseren. Zeker een aanrader voor diegene die nog
nooit aanwezig waren.
De Nationale Bedevaart Fort van Breendonk : De herdenking georganiseerd met steun van het Belgische Leger is
zeer aangrijpend. Dit jaar werd een speciale hulde gebracht aan de overlevenden van het concentratiekamp, die uit
handen van o.a. voormalig defensieminister André Flahaut en het
Hoofd van het Militair Huis van
de Koning Jef Van den Put een
herinneringsmedaille in ontvangst
mochten nemen. Bij hen was ook
een Mechelaar Louis Vivijs.
Deelname Plechtigheid 11 november 2011 - Wapenstilstand.
Daarnaast waren we ook aanwezig
op het prachtige Galaconcert van
de Reserveofficieren gewest Mechelen te Heist-op-den-Berg en de
boekvoorstelling ‘Beulen van
Breendonk’ in het Fort van Breendonk.
Foto : Schans van Dorpveld - plek van
de herdenking te Sint-Katelijne-Waver

Opgelet : lidgelden aangepast !
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief ziet u het bericht i.v.m. de lidmaatschapsbijdrage. Deze is licht verhoogd, nadat ze eerder jaren op hetzelfde peil gebleven was. Onze werking is intens en kost vrij veel geld.
Tegelijk zal iedereen het eens zijn dat de bijdrage nog steeds bescheiden is. We hopen dan ook dat de leden
massaal hun lidgeld vernieuwen en hiervoor begrip hebben. Steun is ook steeds welkom!
Busreis Diekirch
We komen nog even terug op de busreis naar Bastogne en Diekirch van juni 2010.
In de voormiddag bezochten we het prachtige museum in Bastogne. Tot daar alles goed. Toen de bus van busreizen Lauwers na het middagmaal verder wilde rijden naar Diekirch liep het echter mis. We strandden langs de kant op enkele kilometers van Diekirch en dienden te wachten op een vervangingsbus die slechts uren later arriveerde.
We moesten vaststellen dat de bus in slechte staat was en dat dit een manifeste nalatigheid was van Busreizen Lauwers.
We schreven dan ook herhaaldelijk om een fikse terugbetaling te krijgen voor de deelnemers.
Het duurde maanden voor er enige reactie kwam op onze aangetekende brieven en mails. De reactie die tenslotte kwam
was ondermaats en de symbolische korting die Lauwers gaf geeft ons niet eens de mogelijkheid om de prijs van een
drankje per persoon terug te betalen. We betreuren dat de reis op die manier in het water moest vallen. Busreizen Lauwers levert geen kwaliteit, de panne was te verwachten en ze weigeren nadien daarvoor hun verantwoordelijkheid op te
nemen.
Het is echter onzinnig een juridische procedure te starten voor deze som. Al was het alleen maar omdat dit lang aansleept. We hebben in elk geval onze les geleerd : als we nog eens een busreis organiseren, dan nemen we een ernstige vervoerfirma.
Aan de deelnemers onze excuses voor de situatie. We kunnen hen geen substantieel bedrag terugstorten door het amateurisme van de busmaatschappij. Waar we in de toekomst natuurlijk geen beroep meer zullen op doen.
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Niet vergeten!!!
Zondag 27 maart 2011 : Algemene Ledenvergadering in
Salons Van Dijck - 14u - Koffietafel met tombola - deelnameprijs leden 15 € - niet-leden 22 €
Zondag 13 februari 2011 : Banket Mechelse Oud-Strijders
- Koninklijk Verbond

Vernieuwing lidmaatschap 2011
Ingesloten vindt u een overschrijvingsformulier voor
de betaling van uw lidgeld 2011.
Uw steun is enorm belangrijk om met evenveel succes
als in het verleden onze doelstellingen te
realiseren.
Opgelet: zoals aangekondigd in de vorige Nieuwsbrief
zullen de lidgelden lichtjes worden aangepast:
. 2 €: student
. 10 €: gewoon lid
. 15 €: steunend lid
. 25 €: erelid
Mogen we tevens vragen om bij de overschrijving van
het lidgeld in ‘Mededeling’ Lidgeld 2011 (en indien u
dat in het verleden nog niet zou gedaan hebben) uw
geboortedatum, adres en eventueel e-mailadres te
vermelden. Dit om onze bestanden aan te vullen en
om u de nieuwsbrief zonder problemen te kunnen toesturen.
Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer
979-7828670-96 van het 8 Mei Comité regio Mechelen. Alvast onze dank.
Felicitaties aan ons bestuurslid Alex Vandevelde
met zijn 60-jarige huwelijksjubileum
Proficiat Sadi en Amelie!

Overlijden
Lea Lochs - Serneels : weduwe van Jos
Lochs - oud-penningmeester van het Koninklijk Verbond

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
concentratie- en 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!’
Meer info : www.aspeditions.be

Foto ter gelegenheid
van de ontvangst op
het stadhuis met
schepen Rita Janssens
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