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Quo vadis?

P.1 Quo vadis?
V-Dag

De eerste zin van onze doelstellingen luidt:

P.2 Overlijden Paul Halter

”Het 8 Mei Comité regio Mechelen is een vereniging voor vrijheid en verdraagzaamheid, die fascisme, racisme en separatisme bestrijdt”.

Algemene vergadering

P.3 Oorlogsmonumenten
Dag van de oudstrijder
Zonder vlagvertoon
Gevonden !

P.4 Agenda - informatief

Laat ons echter duidelijk zijn: mensen
die bij ons niet welkom zijn, zijn uiteraard leden van het Vlaams Belang
maar ook van de N-VA (Nieuw-Vlaamse
Alliantie). Deze laatsten hebben zich de
laatste weken nog eens van hun beste
kant laten zien:
1/ Burgemeester BDW uit A die er geen
graten in ziet om het extreem rechtse
en
fascistische
N-SA
(NieuwSolidaristisch Alternatief) te laten betogen in Borgerhout, uitgerekend op 1
mei.
Dit N-SA dweept met Hitler en met zijn
‘eindoplossing’ voor het vreemdelingenvraagstuk, waarbij ze overigens wel zo
eigentijds zijn om geen onderscheid
tussen joden en moslims te maken.
Uiteindelijk werd de toelating tot betogen toch ingetrokken. Dat gebeurde na
een nieuw politierapport waaruit bleek
dat de openbare orde niet kon worden
gegarandeerd.

Golda Meir

Nog belangrijker dan een oorlog te winnen
is het om helemaal geen oorlog te hebben.

8MeiComiteregioMechelen

Het 8 Mei Comité is een pluralistische
organisatie met leden van alle rang en
stand, verschillende politieke overtuigingen en levensbeschouwingen en dat
is goed zo.

2/ Vlaams Minister Geert Bourgeois die
stelt dat voor de N-VA, Vlaanderen autonoom moet zijn in 2014 en dus in
feite de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroept en het einde van onze Belgische staat. Daarbij wordt alleen maar
in slogantaal gesproken en komt er
geen concreet antwoord op vragen als:
wat met Brussel? Belastingen? Pensioenen? Sociale zekerheid? Loonoverleg?
Staatsschuld? Welke vorm van openbare diensten? Welke economie? Zelfs
op de meest elementaire vragen blijft

men het antwoord schuldig.
Alles, zegt Bourgeois. Maar hoe? Over
welke deelstaten heeft men het in feite? Twee, drie of vier? Hoe verhouden
de deelstaten zich met het buitenland
en de EU? Wordt de nieuwe grondwet
voorgelegd in een referendum? En dan?
Als die bevoegdheden zijn overgedragen welke andere politiek wil de N-VA
dan voeren in Vlaanderen, anders dan
de Vlaamse regering nu al doet?
Zoals reeds gezegd: het 8 Mei Comité
is geen politieke partij.
Dit belet ons echter niet steeds op de
hoede te zijn voor dergelijke gevaarlijke tendensen en niet na te laten iedereen op deze gevaren te wijzen.
En het is nu ook maar te hopen dat ons
nationaal voetbalelftal ‘De Rode Duivels’ zich van hun beste kant laten zien in
de matchen die voorafgaan aan van de
wereldbeker van volgend jaar.
Het kan helpen om het België-gevoel
bij de mensen een beetje terug te
brengen.

Herdenking V-dag Mechelen
woensdag 8 mei 2013
10u.00 samenkomst aan de autocars van
De Lijn (Grote Markt)
10u.30 aanvang plechtigheid aan het monument van de Politieke Gevangenen,
Van Bendenlaan
10u.45 vertrek in optocht naar het monument der Gesneuvelden St. Romboutskerkhof
11u.30 aanvang plechtigheid Grote Markt
12u.00 receptie in de Keldermanszaal van
het stadhuis
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Verzetsheld Paul Halter overleden

Paul Halter was een Brusselaar van geïmmigreerde
Zwitserse ouders die hier vanaf 1921 een horlogemakerszaak exploiteerden.
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, studeerde hij
Filosofie en Letteren aan de ULB. "De ULB is de enige
universiteit in Europa die de deuren sloot om niet te
moeten ingaan op de eisen van de Duitsers," zou hij
trots tot oude leeftijd herhalen.
Na eerder al bij de Rode Valken (jong-socialisten) actief te zijn geweest, engageerde hij zich onder de
schuilnaam Stephane in het gewapend verzet.
Zo hielp hij onder meer de partizanen bij de legendarische treinstop van het XX-ste Konvooi, waardoor
gedeporteerden konden ontsnappen.
Het was minister Paul-Henri Spaak zelf die Halter in
Vichy opzocht om hem te vragen de Belgische verzetseenheden vanuit de ULB te organiseren. Halter
werd echter na drie maanden opsluiting in Sint-Gillis
en na een dag kazerne Dossin (Mechelen) door de
Gestapo met 1450 man op Konvooi XXII naar Auschwitz gezet - slechts negentien van hen overleefden dit
voorval.
In het bijkamp Fürstengruben overleefde hij naar eigen zeggen dankzij 'extra's' (voeding) door het am-

24 maart 2013 Algemene Vergadering

bacht van horlogemaker dat hij van zijn vader leerde.
"In mijn verzetsverleden heb ik heel wat mensen verwond en vermoord, maar ik heb daar geen spijt van,"
stelde hij ooit.
Na de oorlog was hij medestichter van de Vriendenkring van oud-politiek gevangenen van AuschwitzBirkenau en het kamp en de gevangenis van Silesie.
Dit werd in 1980 omgedoopt tot Stichting Auschwitz
en de vzw Herinnering Auschwitz, waarvan hij heel
zijn leven voorzitter bleef.
Aan hem zijn sinds 1978 de
jongerenreizen naar Auschwitz te danken, om de gruwel in herinnering te houden.
De 92-jarige schonk zijn lichaam, door de nazi’s verminkt met nummer 151610
(foto), aan wetenschappelijk
onderzoekswerk. Zijn geest
echter houdt het vuur brandend: 'Dit nooit meer!'.
Bron : www.brusselnieuws.be/artikel/
verzetsheld-paul-halter-overleden

Onder ruime belangstelling ging onze algemene ledenvergadering door in de salons Van Dijck, F. de Merodestraat.
Na het welkomstwoord van onze voorzitter, Mario Van
Essche, bracht de secretaris, Jef Van Iseghem, het verslag van het werkingsjaar 2012. Het financieel verslag
2012 werd goedgekeurd en de toekomstige activiteiten
toegelicht (Project Lancaster, V-dag, geplande busreis
(onder voorbehoud, meer nieuws hierover in een volgende Nieuwsbrief), filmdagen voor de 3de graad secundair onderwijs met de film ‘The Swing Kids’ met nabespreking en onze eigen film ‘Gestolen Jeugd’ (zie ook
pag. 4). We werken ook samen met:

Désiré Beeck, Jef Van Iseghem en Philip Claes.

1/ Kazerne Dossin, het gewezen Joods Museum van
Deportatie en Verzet, op wiens steun we steeds mogen
rekenen bij het organiseren van onze filmdagen;
2/ De Nationale Confederatie van Politieke Gevangen en
Rechthebbenden afdeling Mechelen: deze organisatie
helpt ons met de filmdagen;
3/ Vriendenkring van het Onafhankelijkheidsfront - Partizanen. Ook deze organisatie helpt ons met de filmdagen;
4/ De Organisatie Joods Ondergedoken kind. Ook deze
organisatie helpt ons met de filmdagen;
5/ het Nationaal Memoriaal Fort van Breendonk;
6/ het NIOOO, het instituut voor veteranen;
7/ De Auschwitz-stichting;

8/ het bestuur van Ontsnappingslijn Comète, de organiHet bestuur werd herverkozen. L > R: Eddy Coremans satie die er tijdens WO II in geslaagd is om 706 piloten
(medewerker), François Boonen, Geert Bourguignon, en 64 sluikreizigers via Frankrijk en Spanje te helpen
Frieda Nauwelaers, Daniel Wijnants, Josephine Volkae- ontsnappen;
rts, Jan Bocken, Mario Van Essche en Jef Van Iseghem 9/ het Koninklijk Verbond der kringen van oudstrijders,
(zie foto bovenaan). Niet op de foto (verontschuldigd): gelijkgestelden 1940-1945 en vaderlandslievende vereHerbert Crol, Filip Doms, Rudy Staes en Erwin Sollie.
nigingen, regio Mechelen.
Met dank aan Eddy Coremans voor de foto’s.

Drie oorlogsmonumenten krijgen beschermd statuut
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Drie Mechelse oorlogsmonumenten krijgen binnenkort een beschermd statuut.
Het gaat om het monument van de weggevoerden
op het Ontvoeringsplein, het oorlogsmonument op
het Sint-Romboutskerkhof en het heldenmonument
op de stedelijke begraafplaats in de Ziekebeemdenstraat.
"Als historische stad is het belangrijk om ons cultureel erfgoed zo goed mogelijk in stand te houden",
zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen.
Met het oog op de herdenking van de 'Groote Oorlog' in 2014 werden de drie Mechelse oorlogsmonumenten geselecteerd om een beschermd statuut
te krijgen."Onze stad en deelgemeenten tellen ongeveer 390 beschermende monumenten, wat een
grote toeristische troef is", besluit de schepen.
Onroerend Erfgoed is een agentschap van de
Vlaamse Overheid dat samen met de stedelijke dienst Monumentenzorg het onroerend erfgoed onderzoekt en beschermt. Om beschermd te kunnen worden, moeten twee voorwaarden worden voldaan: het erfgoed moet van algemeen belang zijn én het moet ook een cultuurhistorische waarde hebben.
Bron: Gazet van Antwerpen

Dag van de Mechelse Oud-strijder

Zonder vlagvertoon

Op 17 februari is in Mechelen de ‘Dag van de oudstrijders' gevierd. Naar jaarlijkse gewoonte was er
een bloemenviering aan het monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog op het SintRomboutskerkhof.
De hulde werd opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Mechelse Politie in aanwezigheid van
schepen Marina De Bie (Groen).

Misschien was het vaderlands vaandel bij “den droogkuis”, of weg voor reparatie? Het wapperde zeker niet
op de dag van de Oud-strijder, vergeten??? of het verschot in de rug???
Misschien is het al wel overgebracht naar het Hof van
Busleyden en kan het daar nog bewonderd worden als
een Mechelse curiositeit.
Opgelet, er niet meteen naartoe lopen: het museum is
nog tot 2015 gesloten...
Filip Doms

Na 12 jaar zoeken, gevonden !
Inderdaad, 12 jaar is er overgegaan voor we een nieuw
gezicht konden toevoegen aan de bemanning van de in
1944 neergestorte Lancaster bommenwerper te St.Kat.-Waver.
Per toeval vonden we een website over oorlogsmonumenten van Ken Switzer uit Belfast. We merkten op dat
de naam van Philip Kelly, die boordmekanieker was, er
niet op vermeld stond. Dit zal nu worden aangepast. Hij
ging op zoek voor ons, vond twee krantenartikels en
zond ze ons toe.
Daaruit kunnen we opmaken
dat hij de jongste zoon (20
jaar) van het gezin was. Dit wil
dus zeggen dat er nog andere
kinderen waren en zodoende er
een kans is dat er nog familieleden te vinden zijn. Ken Switzer heeft aangeboden er voor
ons op zoek naar te gaan. We
wachten rustig af op verder
contact.

L > R: Dhr. Raymond de Forche, Dhr. Adolf De Vos
voorzitter KVOM en schepen Mevr. Marina De Bie
Bronnen: Nieuwsblad 22 februari 2013 / picasaweb.google.com

Ondertussen blijft de zoektocht
naar de familie van Flight Sergeant Frederick Albert FOSTER uit Thornton Heath, (ook
maar 20 jaar oud) onsuccesvol. Wij hopen alsnog dat
tegen april 2014, wanneer de volgende herdenking zal
gehouden worden, onze inspanningen beloond zullen
worden.
Filip Doms

Agenda 2013 - Informatief
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Zondag 21 april
10u.30

Herdenking XX Konvooi - Boortmeerbeek

Zondag 28 april

Nationale dag van de politiek gevangene. 9u15 eerbetoon aan de Onbekende Soldaat, gevolgd door
Eucharistieviering in de St Michiel en St Goedele kathedraal. 14u45 Hulde aan het Ereperk der Gefusilleerde, Kol. Bourgstraat te Schaarbeek (Oude Nationale Schietbaan)

Zaterdag 4 mei

50ste werelddag van de vrede te Deurne, inlichtingen: Mevr. Simonne Corremans, Provinciaal Voorzitter van de Vrouwelijke Oud Politieke Gevangenen van Ravensbrück, Rubenslei 31 bus 16 te 2018 Antwerpen.

Woensdag 8 mei
VOORMIDDAG

V-Day. Herdenking einde van WO II en de onvoorwaardelijke capitulatie van nazi Duitsland. Org.
Stad Mechelen.

Donderdag 16 mei
15 uur

Onthulling struikelsteen Edmond Nackaerts, Atheneum Pitzemburg. Org. Onafhankelijkheidsfront
Mechelen, 8 Mei Comité Mechelen, N.C.P.G.R. Afdeling Mechelen.

Zaterdag 25 mei

Herdenking Politie in het verzet. Org. N.C.P.G.R. Afdeling Mechelen

September

Herdenking bevrijding stad Mechelen. Org. Stad Mechelen

Woensdag 6 en donderdag 7 november

Filmdagen voor de Mechelse Scholen. 8 Mei Comité

Maandag 11 november

Herdenking wapenstilstand 1918 - einde WO I. Org. Stad Mechelen

Lidmaatschap 2013
Uw steun is enorm belangrijk om met evenveel succes als in het verleden onze doelstellingen te realiseren. De lidgelden blijven ongewijzigd:

2 € student
10 € gewoon lid
15 € steunend lid
25 € erelid
Mogen we tevens vragen om bij de overschrijving van
het lidgeld in “Mededeling” Lidgeld 2013 (en indien
u dat in het verleden nog niet zou gedaan hebben)
uw geboortedatum, adres en eventueel emailadres 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 rekeningnr.
8 Mei comité regio Mechelen (BIC) ARSPBE22XX (IBAN) BE65 9797 8286 7096.
Alvast onze dank.

De gevangenen van Breendonk 1940 – 1944
Gedenkboek van het Nationaal Gedenkteken van het
Fort van Breendonk in de Senaat.
Op woensdag 16 januari stelden Minister van Landsverdediging Pieter De Crem en Senaatsvoorzitster Sabine
de Bethune het gedenkboek ‘De gevangenen van
Breendonk’ voor in de Senaat.
Dit werk van professor Mark Van den Wijngaert, Dimitri
Roden en Tine Jorissen biedt een bibliografisch overzicht van de 3.600 gevangenen van Breendonk en is
geïllustreerd met foto’s van meer dan 2.000 gevangenen.
In zijn inleiding noemde Minister De Crem het boek
“een aangrijpend, indrukwekkend en confronterend
werk, wetende dat de helft van de gevangenen de oorlog niet heeft overleefd”.
Volgens de Minister vat dit werk precies samen wat
onze taak is: “De oorlog tastbaar maken, het conflict
een gezicht geven en eerbied en respect koesteren
voor al diegenen die dit meegemaakt hebben door het
vertellen van hun persoonlijke geschiedenis. Geschiedenis mag nooit vergeten worden”.

In memoriam
Luc De Cuyper - Lid 8 Mei Comité
Het bestuur biedt aan de familie en vrienden
zijn oprechte deelneming aan.
Stand van zake: DVD en boek “Gestolen Jeugd”
Doelstelling was om een begeleidend boekje te voegen
bij onze film ‘Gestolen Jeugd’. Het boekje zal niet klaar
zijn op 8 mei.
We stellen voorlopig en onder het grootste voorbehoud
4 september in het vooruitzicht.
Meer nieuws in onze volgende Nieuwsbrief.

Foto: http://www.mil.be

