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Eendracht maakt macht
Hoewel de voorbije maanden samengevat zouden kunnen worden met
‘rien à signaler’, zulen vele van onze
leden toch met spanning en verbijstering het nieuws gevolgd hebben.
Zowat de hele politieke klasse neemt
tijdens de moeilijke regeringsonderhandelingen al te gemakkelijk stelling
voor separatisme.
Het lijkt er soms op dat niemand het
nog de moeite vindt om het project
‘België’ te verdedigen. Nochtans is dit
een succesvol project.
Reeds bij de afkondiging was de Belgische grondwet de meest vooruitstrevende grondwet ter wereld. Ze voerde
democratie in terwijl elders in Europa
deze staatsvorm nog niet gekend was.
Vandaag, op een moment dat in het
Midden-Oosten mensen op straat komen voor hun meest fundamentele
rechten, blijven onze politici vastzitten
in een discussie over een gedeeltelijke
boedelscheiding. Nochtans toont de

moeilijkheid die men ondervindt om deze verdeling te realiseren goed aan dat
België een geheel vormt dat niet te splitsen valt. Zolang men discussieert kan
men natuurlijk niets splitsen, want om te
splitsen heeft men een regering nodig,
maar ondertussen keren meer en meer
mensen zich tegen de Belgische zaak. In
een klein land als België klinkt de spreuk
‘Eendracht maakt macht’ veel te weinig
en toch is ze des te meer van belang. Al
deze vragen stelden onze verzetshelden
en Politieke Gevangenen niet als zij zich
tijdens WOII tegen de bezetter keerden.
Is hun verhaal dan helemaal vergeten?
Het 8 Mei Comité houdt vast aan onze
wapenspreuk en aan ons land, dat een
van de beste ter wereld is om in te leven.
Een klein beetje verstandhouding met
diegene die een uurtje verderop wonen
in dat land zou niet slecht zijn.
Leve België!
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Leden Blood and Honour riskeren cel
De leden van de neo-nazigroepering Blood and Honour riskeren een jaar cel omdat ze concerten organiseerden waarbij
racistisch geweld centraal stond. Drie jaar geleden filmde een undercoverjournalist een concert in Bellegem. De leden
brachten de Hitlergroet, riepen op tot geweld tegen minderheden en propageerden Jodenhaat. Agenten in burger konden even later dezelfde feiten vaststellen in Diksmuide. Daarom vordert het Openbaar Ministerie nu de maximumstraf
van een jaar gevangenis wegens een overtreding van de antiracismewetgeving. De verdediging schaart zich natuurlijk
eens te meer achter de vrije meningsuiting en vragen de vrijspraak omdat ze ervan uitgaan dat de concerten niet openbaar waren. Jozef De Witte, voorzitter van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding stelde
zich burgerlijke partij en verdedigt het proces. Het is immers de eerste keer dat neonazi’s voor dergelijke feiten worden
vervolgd.
De vrije meningsuiting is geen vlag die elk misdrijf kan wegnemen, zeker niet als dat misdrijf anderen kwetst en hen in
gevaar brengt. De uitspraak zal volgen in maart. Het is te hopen dat justitie de kans grijpt om dergelijke praktijken te
verbieden en criminelen en nazi’s af te schrikken de feiten te herhalen.
Het 8 Mei Comité heeft er steeds voor geijverd de concerten van Blood and Honour te verbieden. In een beschaafd
land past zo’n organisatie niet, niet omdat we tegen de vrije meningsuiting zijn, maar wel omdat dergelijke bendes aanzetten tot geweld en haat. Bovendien wordt vaak de wapenwetgeving tijdens de concerten en bijeenkomsten geschonden.

Merkwaardig verhaal
Mark Gould, een Amerikaanse historicus, vermomde zich
als neo-nazi en woonde vergaderingen van ex-SS’ers bij
om de moordenaar van zijn familie, Bernhard Frank, op
te sporen. Deze SS’er was verantwoordelijk voor de dood
van 28 familieleden van Gould, waaronder kinderen. Het
duurde 4 jaar alvorens Gould Frank kon opsporen, die
sinds WOII in het Duitse Hessen leefde.
Pas wanneer Frank vertrouwen kreeg in Gould en ze begonnen schrijven, kon Gould de handtekening van de
brief vergelijken met de opdracht van de eerste genocide,
ondertekend door Frank. Gould confronteerde de nazi
met de namen van 28 familieleden, waarop die antwoordde ‘Bent u mijn vriend of mijn vijand?’. Vijand dus, want
Gould gaf de SS’er aan met de steun van Duitse en Amerikaanse autoriteiten.

Links : Gould - Rechts : SS’er Frank
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Algemene Ledenvergadering : snel inschrijven!
Zondag 27 maart 2010
14.00u
Aperitief
&
Uitgebreide koffietafel
Salons Van Dijck
F. de Merodestraat 33
2800 Mechelen
Deelname prijs :
Leden (en gezinsleden) : 15 €
Niet-leden : 22 €
Met tombola !!!
Inschrijven door te storten voor 19 maart 2011 op rekeningnummer 979-7828670-96 (rek. nr. IBAN:
BE65 9797 8286 7096 BIC: ARSPBE22) van het 8 Mei Comité regio Mechelen met vermelding
“Algemene Ledenvergadering”

De Koninklijke Groepering Reserveofficieren van het gewest Mechelen en Bloso
nodigen u op zondag 13 maart 2011 van
harte uit op de zesde kranslegging bij het
RAF-RAAF Monument dat in 2005 werd
ingehuldigd op het Bloso-domein Hofstade.
Samenkomst om 11.00 uur aan het
Bootshuis, te bereiken via ingang B aan
de Tervuursesteenweg.
Na deze plechtigheid bent u van harte
welkom op de drink en de lunch in het
Bootshuis.
Voor de lunch moest ingeschreven worden voor 25 februari 2011… Op het moment van verschijnen is
dit reeds voorbij.
Info via gsm 0497/520 763 of e-mail - Louis.calottens@telenet.be.
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Informatief

Niet vergeten!!!
Zondag 13 maart 2011 : Herdenking RAF-Monument Hofstade - Reserveofficieren - zie p. 3
Zondag 27 maart 2011 : Algemene Ledenvergadering in
Salons Van Dijck - 14u - Zie p 3.
8 mei 2011 : V-dag datum van herdenking nog te bepalen)
Zondag 25 september 2011 : Bedevaart Fort van BreendBreendonk - 14u30

Vernieuwing lidmaatschap 2011
Voor wie het lidgeld 2011 nog niet betaald heeft.
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.

Is dit een mens?
Primo Levi
Gij die veilig leeft
In uw beschutte huizen,
Gij die ’s avonds thuiskomst
Bij warme spijs en dierbare gezichten:
Bedenkt of dit een man is
Die werkt in de modder
Die geen vrede kent
Die vecht om een stuk brood
Die sterft om een ja of een nee.
Bedenkt of dit een vrouw is
Zonder haar en zonder naam
Zonder herinnering aan wat was
Met lege ogen en een koude schoot
Als een kikvors in de winter.
Bedenk dat dit geweest is:
Ik beveel u deze woorden.
Grift ze in uw hart
Waar ge gaat en waar ge staat
Bij het opstaan bij het slapengaan:
Zegt ze voort aan uw kinderen.
Of uw huis begeve u,
Ziekte verlamme u,
Uw nageslacht wende zich van u.

Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer
979-7828670-96 van het 8 Mei Comité regio Mechelen. Alvast onze dank.

Amerikaanse oorlogsaffiches
Rekeningnummer 8 Mei Comité regio Mechelen : 979-7828670-96 (rek. nr. IBAN: BE65 9797 8286 7096 BIC: ARSPBE22- - website : www.8meicomitemechelen.be

