Gastsprekers:

Hector Van Ranst (Dorpsraad Tisselt), Hugo Franssen (uitgeverij EPO),
Hilde Vivijs (Vriendenkring De Zwarte Hand) en Tjen Mampaey
Muziek

Tjen Mampaey DE ZWARTE HAND

Solidariteitskoor Weerbots

Dit boek verhaalt het verzet tegen de nazi’s
in Klein-Brabant en de Rupelstreek tijdens de
Tweede Wereldoorlog. De Zwarte Hand ontstond
al in juni 1940 en is daarmee een van de eerste
verzetsgroepen in België. Grootse sabotagedaden zoals het latere verzet kan voorleggen, zijn
er niet. Maar er is wel iets heel specifieks aan
De Zwarte Hand: het gaat over bewust verzet
van voornamelijk jonge mensen die zich niet
langer willen neerleggen bij de terreur van de
nazi’s en willen vechten voor vrijheid. Al in oktober 1941 worden 109 van de 111 leden aangehouden en naar Breendonk gevoerd. Slechts 37
van hen hebben de concentratiekampen overleefd. Nu is er nog slechts één in leven.
Deze editie bevat tal van nieuwe gegevens: geactualiseerde ledenlijst, de opgedoken geheime
zender, de spectaculaire ontsnapping van Louis
Houthooft, contacten tot in Wallonië, de rol van
de vrouwen, recent gevonden documenten…

Tjen Mampaey

DE ZWARTE
HAND
Het verzet tegen de nazi’s
in Klein-Brabant en de Rupelstreek

HERZIENE EDITIE

ISBN: 978 94 6267 138 6 • prijs: € 19.00

BOEKVOORSTELLING
woensdag

29 augustus om 19.30 u

voorafgegaan door de inhuldiging van een gedenkplaat m.b.t. De Zwarte Hand aan de kerk

SINT-JAN-DE-DOPERKERK

Hoogstraat 1 - 2830 Tisselt-Willebroek

Parkeren kan vlakbij de kerk op Parking Brielen (langsheen het kanaal)
INKOM: € 5 drankje inbegrepen (tot 18 jaar en studenten: gratis - betalen ter plaatse)
Eventueel financieel overschot voor nieuw Museum van De Zwarte Hand en de Weerstand in Fort Liezele
INSCHRIJVEN (verplicht - vermeld aantal pers.): tjen.mampaey@skynet.be / tel. 03 889 39 47
Een initiatief van Vriendenkring De Zwarte Hand, Dorpsraad Tisselt en uitgeverij EPO.
Met de steun van 8 Mei Comité Mechelen.
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ik léés nooit boeken, ik verslind ze!
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