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Een oordeel, vlug gezegd, mist vaak rechtvaardigheid.

Lidgeld 2015 betaald?
Zie pag. 4

Het recht op vrije meningsuiting staat in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, in onze Belgische grondwet en in het internationaal
recht. Ik haal de twee belangrijkste punten aan:
1.
2.

Iedereen heeft het recht zonder inmenging een mening te vormen.
Iedereen heeft het recht op vrijheid van meningsuiting: dit recht omvat
mede de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te
garen, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen, hetzij
mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm, in de vorm van kunst,
of met behulp van andere media naar zijn keuze.

Toch zijn er enkele grenzen en is het recht dus niet absoluut. Zo wordt in
bepaalde gevallen het recht op vrije meningsuiting beperkt. De antiracismewet
wil het aanzetten tot haat verhinderen. De nationale veiligheid, de
bescherming van de goede zeden en de bescherming van de goede naam en
rechten van anderen worden eveneens gewaarborgd. Uiteraard is de lijn
tussen wat wel en niet kan soms dun en voor interpretatie vatbaar.
Met de aanslagen in Parijs tegen Charlie Hebdo laaide de discussie over vrije
meningsuiting weer hoog op. Over de hele wereld verklaarden mensen zich
solidair met de woorden ‘Je suis Charlie’ – soms tot ergernis van de overlevende redactieleden zelf - of ze bewierookten de heldendaden van de
terroristen die hun profeet hadden verdedigd.
‘Je ne suis pas d’accord avec un mot de ce que vous dites, mais je me battrai
jusqu’à la mort pour votre droit de le dire’ is een beroemde zin die graag in de
mond wordt genomen. De wereldleiders wensten een krachtig signaal te sturen
door in een geënsceneerde optocht in Parijs gedurende vijf minuten hun
ongenoegen te uiten tegenover de aanslagen. Na het nemen van de foto waren
ze weg. Ik heb me dan ook de vraag gesteld of ze reageerden tegen het feit
dat er op klaarlichte dag in het midden van een Europese hoofdstad een
aanslag kon gepleegd worden of dat ze effectief een optocht hielden voor het
recht op vrije meningsuiting?
Als je weet dat er anno 2015 in dertien landen mensen de doodstraf riskeren
omdat ze niet geloven, omdat ze niet meer geloven of wanneer ze hun
godsdienst verlaten, is dit toch een vreemd gegeven. Telkens gaat het om de
islam. Maar ook in Europa zijn er nog steeds landen waar je
gevangenisstraffen kan krijgen voor godslastering of vrije meningsuiting met
betrekking tot religies. Duitsland als naaste buur is daar één van.
Het wordt nog schrijnender als je weet dat er na de aanslagen in Parijs
honderden mensen zijn afgeslacht en ontvoerd in Nigeria door Boko Haram,
door IS in Syrië en Irak of zelfs dichterbij in Oekraïne. Hebben de wereldleiders
daar een optocht voor gehouden?
(Lees verder op pagina 2)
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In augustus 2014 nam de wereldwijde humanistische koepelorganisatie de Oxford Declaration on Freedom of Thought
and Expression aan. Ik haal hier ook weer twee aspecten aan:
1.
2.

het recht op vrije meningsuiting moet een wereldwijd recht zijn en er kan om geen enkele reden afbreuk aan
gedaan worden.
Het recht om niet beledigd te worden of om geen andersluidende meningen te moeten aanhoren, bestaat niet.

Er kan zeker van mening verschild worden over de boodschappen die de grens van fatsoen en smaak overschrijden.
Er is evenwel onvoldoende aandacht voor de inhoud van de boodschap. Er zijn wel morele grenzen die niet bij wet
afdwingbaar zijn, namelijk de grenzen van fatsoen en (wan)smaak. Wanneer de ‘supporters’ van Luik Steven Dufour
voorstellen met een afgehakt hoofd kan je daar wel je bedenkingen bij hebben. Dit is op zijn zachtst gezegd
wansmakelijk. Dit geeft evenwel niemand het recht om geweld te gebruiken.
Het is al een kwarteeuw geleden (ja, de tijd vliegt) maar herinnert u zich nog dat de schrijver Salman Rushdie met de
dood werd (en nog steeds wordt) bedreigd voor zijn boek “De duivelsverzen”? Van een “fenomeen” zoals IS was in
de verste verte nog geen sprake.
En dan hebben we het alleen nog maar over de godsdienstvrijheid. Er is dus nog veel werk weggelegd. Opvoeding en
onderwijs hebben hier zoals steeds weer een belangrijke taak.

Gestolen Jeugd
U herinnert zich misschien dat we in 2012 9 getuigenissen hebben gefilmd in KC nOna.
De getuigen waren: Frans Storms en Alex Vandevelde (verzet, OF-PA), Paul Baeten, Désiré Beeck, Philip Claes, John
De Meue (Politiek Gevangenen), Sara Inowlocki en Regina Sluszny (Joods ondergedoken kinderen) en Regine Beer
(overlevende van Auschwitz).
Frans Storms, Regine Beer en John De Meue zijn ondertussen overleden. Ook Alfred (Fred) Van Geesberghen
(oorlogsvrijwilliger) was tijdens de draaidagen ziek en is spijtig genoeg eveneens overleden.
De film wordt opgedragen aan Jean Volckaerts (Politiek Gevangene, overleden op 2/2/2010) en Nathan Ramet
(overlevende van Auschwitz, gewezen voorzitter van het Joods Museum van Deportatie en Verzet en overleden op
4/4/2012).
De regie was in handen van Frank Van Passel (regisseur van o.a. langspeelfilms als Villa des Roses, Het varken van
Madonna en Manneken Pis en de televisiereeksen Terug naar Oosterdonk en De Smaak van De Keyser). Voor de
interviews tekende Yves Desmet (De Morgen).
Film en boek zullen worden voorgesteld aan pers en publiek op, hoe kan het ook anders, vrijdag 8 mei 2015 (de
70ste verjaardag van de overwinning op het fascisme, de bevrijding van de nazi-concentratie en vernietigingskampen
en het einde van Wereldoorlog II in Europa) in KC nOna,
Begijnenstraat 19 te Mechelen om 10 uur.
U bent van harte uitgenodigd voor dit gebeuren. Inschrijven is niet noodzakelijk.

CegeSoma lanceert een petitie voor haar voortbestaan
Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische
kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan
publiekswerking en bewaart documentatie. Als federale instelling maakt het samen met het Rijksarchief en de
Koninklijke Bibliotheek deel uit van de Pool Documentatie. Het is een platform voor wetenschappelijke en
maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen....
In een online petitie trekt Het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (CegeSoma) aan de alarmbel. Door de
aangekondigde besparingen van de Federale Regering wordt het voortbestaan van CegeSoma bedreigd. Met de petitie
wil het centrum hiertegen protesteren. "Het CegeSoma neemt vandaag een onmisbare wetenschappelijke en
maatschappelijke plaats in in het debat over de meest donkere en delicate aspecten van onze hedendaagse
geschiedenis. Het behoud van het centrum moet worden verzekerd", zo luidt het bij initiatiefnemers Bruno De Wever
en Laurence Van Ypersele.
Meer info over de petitie: www.change.org/p/mevr-elke-sleurs-het-cegesoma-dreigt-te-verdwijnen
Meer info over Cegesoma: www.cegesoma.be
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Feest ! Zaterdag 13 juni
In 2015 zal het precies 70 jaar geleden zijn dat het fascisme werd verslagen, de nazi-concentratie en
vernietigingskampen werden bevrijd en er een einde kwam aan Wereldoorlog II.
Wij menen deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbij te mogen laten gaan en willen de sfeer van de bevrijding
opnieuw tevoorschijn toveren.
We zullen dat doen in de vorm van een feest op zaterdag 13 juni 2015 inde salons Van Dijck, F. de Merodestraat 33,
te Mechelen (zie ook ingesloten affiche)
Programma:
16.30 uur: Receptie met Aperitief
17.30 uur: Barbecue
Optreden van de big band ‘Simaconband’ en zangeres ‘Tina Grace’
Prijs: 49 € per persoon, dranken inbegrepen tot 20.30 uur.
Inschrijven kan al vanaf vandaag op rekening van het 8 Mei comité regio Mechelen - BE31 7310 3572
3455 - met vermelding: Feest 2015 en het aantal personen.
Werp ook eens een blik op de affiche (aan de binnenzijde van onze Nieuwsbrief).

Met de steun van de Nationale Loterij.

Dubbeltentoonstelling
Kazerne Dossin en Fort van Breendonk organiseren vanaf 2 april de dubbeltentoonstelling: Bevrijding! Belgen in de
Duitse kampen
Deze tentoonstellingen lopen tot 9/9/2015 in Kazerne Dossin en tot 31/12/2015 in Fort van Breendonk
Website Kazerne Dossin: https://www.kazernedossin.eu/NL/
Website Fort van Breendonk: http://www.breendonk.be/

In memoriam
We vernemen het overlijden van John De Meue op 2/2/2015. John was een politiek gevangene en een grote vriend
van ons comité die steeds bereid was om te getuigen op onze filmdagen voor de 3de graad secundair onderwijs. John
getuigde ook voor onze film ‘Gestolen Jeugd’. We zullen hem missen. Wij betuigen langs deze weg ons diepste
medeleven aan de familieleden.
Tevens vernemen we het overlijden van Victor Malbecq (voorzitter internationale vriendenkring naziconcentratiekamp
Neuenegamme, °22/6/1925 +14/3/2015)

John De Meue

Victor Malbecq
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Agenda 2015 – Informatief
Donderdag 2 april
Zaterdag 25 april

Opening dubbeltentoonstelling Kazerne Dossin en Fort van Breendonk (zie ook
artikel, elders in deze editie)
Herdenkingsplechtigheid Lancaster KO-Y DS734
monument aan Hoeveweg, Sint-Katelijne-Waver 11 uur. Meer informatie op de
achterzijde van de affiche van het feest op 13 juni

Vrijdag 8 mei

Voorstelling aan pers en publiek van film en begeleidend
boekje ‘Gestolen Jeugd’. De opname van 9 getuigenissen
werden geregisseerd door Frank Van Passel. Yves Desmet tekende voor de
interviews.
KC nOna, Begijnenstraat 19, 10 uur

Vrijdag 8 mei

Plechtigheden 70 jaar einde Wereldoorlog II, organisatie stad Mechelen – nog geen
exacte uren bekend
Feest!
Nav einde van Wereldoorlog II en de overwinning op het fascisme herbeleef de bevrijding!
Swing mee op het ritme van de Simaconband met zangeres Tina Grace
Aanvang 16.30 u.met apero, BBQ vanaf 17.30 u.
Apero aangeboden door 8 Mei Comité
Prijs: 49 € (dranken inbegrepen tot 20.30 u.)
Inschrijving door storting op rek. nr BE31 7310 3572 3455 met vermelding
van het aantal personen
Salons VanDijck, F. de Merodestraat 33, 2800
Mechelen

Zaterdag 13 juni

Zondag 9 augustus

Herdenkingsplechtigheid Meenzel-Kiezegem

Woensdag 11 november

Herdenking wapenstilstand 1918 – einde WO I, Wollemarkt
Organisatie: stad Mechelen

Vrijdag 13 november

Onder voorbehoud – Plaatsing herinneringssteen KA Willebroek (meer informatie in
onze volgende Nieuwsbrief)

Woensdag 18 november

Onder voorbehoud – filmdagen voor 3de graad secundair onderwijs – Un amour à
taire
Onder voorbehoud – filmdagen voor 3de graad secundair onderwijs – Un amour à
taire

Donderdag 19
november

Lidmaatschap 2015
Uw steun is enorm belangrijk om met evenveel succes als in het verleden onze doelstellingen te realiseren. De lidgelden:
2 € student
12 € gewoon lid
15 € steunend lid
25 € erelid
Mogen we tevens vragen om bij de overschrijving
van het lidgeld in “Mededeling” Lidgeld 2015 en
(indien u dat in het verleden nog niet zou gedaan
hebben) uw geboortedatum te vermelden.
Hebt u een e-mailadres? Dat is handig.

Grote Markt 27 - Mechelen

Stuur ons een mail met uw naam, voornaam, adres
en eventueel geboortedatum naar volgend emailadres: info@8meicomitemechelen.be
We kunnen u dan in de toekomst ook per mail
bereiken.
Het lidgeld kan gestort worden op het nieuw
rekeningnummer!
8 Mei comité region Mechelen
(IBAN) BE31 7310 3572 3455
(BIC) KREDBEBB
Alvast onze dank.

