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          Juli/ Augustus 2009. 
Aan de bestemmelingen van de «NEWS  LETTER G.L.”, 
 

1. OVERLIJDEN van DHR. Joseph BODDAERD 
De ere-Bestuurder van de KUVGL, Dhr. J. BODDAERD, geboren te LEUVEN op 04 februari 1923, is 
op datum van 26 mei 2009  te MENEN overleden. 
Hij was tevens Provinciaal Voorzitter van ZONE III-West-Vlaanderen, - Voorzitter van het Gewest 
MENEN, Geheim Leger  Sector KORTRIJK. en Ondervoorzitter van het Mausoleum Politieke 
Gevangenen Menen. 
Houder van meerdere Nationale en Buitenlandse onderscheidingen. 
 Het  GEHEIM LEGER biedt aan zijn familie haar innige deelneming aan. 
 

2. MEDISCH  ONDERZOEK  bij de  Gerechtelijke-Geneeskundige Dienst (GGD). 
Bent u een militair slachtoffer in vredestijd of een burgerlijk of militair oorlogsslachtoffer ? 
Hebt u fysische of psychische schade geleden en hebt u een vergoeding aangevraagd bij de 
Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) of de Directie-generaal (DG) Oorlogsslachtoffers ? 
Of bent u rechthebbende van een slachtoffer als “weduwe, weduwnaar of wees”?  
De PDOS of de DG Oorlogsslachtoffers oordeelt NA ontvangst van uw vergoedingsaanvraag  of uw 
aanvraag  aan de voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op een vergoeding.   
Als het blijkt dat uw dossier voldoende gestaafd is, geven zij de GGD opdracht u te onderzoeken en een 
medisch advies  te geven.  NIET elke aanvraag wordt dus overgemaakt aan de GGD en u kan zelf nooit 
advies vragen aan de GGD.  Het onderzoek is GRATIS. 
De GGD is een objectieve en neutrale medische instantie die raad geeft over uw medische toestand. 
Formulieren en meer uitleg over wanneer u in aanmerking komt voor een vergoeding vindt u op 
INTERNET: 
http://pdos.fgov.be en http://warvictims.fgov.be . 

 
3. LETTERKUNDIGE  PRIJS  “Stichting Geheim Leger 2009” 

Tijdens de bijeenkomst van de Raad van Bestuur (RB) van 26.06.2009 werden de verschillende 
ingestuurde werken beoordeeld en werd de rangschikking vastgesteld. ALLE werken werden als   
waardevol bestempeld, maar de uitslag zal pas bekend gemaakt worden op vrijdag 30 oktober 2009 
om 15.00uur  in de “Club PRINS ALBERT” Karmelietenstraat, 20 (in het frans:”Rue des Petits 
Carmes”, 20) te 1000 BRUSSEL .  Dus nog even geduld !!! 
De uitnodigingen met programma zullen in de loop van de maand september 2009 verstuurd worden. 
Zoals reeds gemeld in §.2 (NB) van GL-Newsletter N°1/2009, worden ALLE gewezen leden van de 
Koninklijke Unie van het Geheim Leger (KUVGL)  en sympathisanten hartelijk uitgenodigd vanaf 
14.00uur op de proclamatieplechtigheid en op de daaropvolgende receptie. 
De kandidaten dienen echter UITERLIJK tegen 01 oktober hun aanwezigheid schriftelijk (brief, of       
e-mail frans.alderweireldt@sgl-fas.be ) aan het secretariaat kenbaar te maken.  
  
Wacht niet te lang daar het aantal plaatsen beperkt  is (maximum 50) !  
Voor de heren:vest en das verplichtend 
 

http://www.sgl-fas.be/
http://pdos.fgov.be/
http://warvictims.fgov.be/
mailto:frans.alderweireldt@sgl-fas.be


Te volgen weg: 
Aankomst met trein: Centraal Station,  Metro richting “Stokkel” of “Herman Debroux” tot 1ste Halte 
“Park”, Metro verlaten, tram  92,93 of 94 (richting Koninklijk Paleis) tot Koninklijke Plaats (voorbij 
monument Godfried van Bouillon)- straat oversteken –richting Naamse straat, eerste straat rechts 
Karmelietenstraat (ongeveer 100m ) tot aan de Club .  
Met de wagen: vanaf Koninklijk Paleis: idem zoals hierboven. 

              Opgelet: er is GEEN parking voorzien in de Club en daarbuiten is het uiterst moeilijk (enkel betalend)!  
 

4. AANMOEDIGINGSPRIJS “Stichting Geheim Leger 2009” – SCHOOL ONDEROFFICIEREN ,  
Campus SAFFRAANBERG. 
 
Deze prijs wordt verleend als memorie aan de ongeveer 1.000 onderofficieren (beroeps of reserve) die 
tijdens de bezetting hun leven lieten in de rangen van de Weerstand. 
 
Op 30 juni 2009 werden de jaarlijkse “Aanmoedigingsprijzen” toegekend aan de vier best gerangschikte 
leerlingen (zie GL.Newsletter N°2/2008). 
De laureaten zijn: 
-Korporaal (N) VANLEEUW, Sven – (2de jaar van de 3de graad Technisch Secondair Onderwijs    
                                                      “Vliegtuigtechnieken”) 
-Korporaal (N) PAUWELS, Ilja – (2de jaar van de 3de graad Technisch Secondair Onderwijs “ Militaire  
                                                        en Sociale wetenschappen”) 
-Caporal (F) PIGEON, Valerian – (2e année du 3e degré de  l’Enseignement Secondaire Technique 

       “ Mécaniques  avions et Electronique haute frequencies”) 
          -Caporal (F)VERBANCK, Laurent  -( 2e  année du 3e degré de l’Enseignement Secondaire Technique  
           “Sciences Sociales et Militaires”) . 
 HARTELIJK GEFELICITEERD ! 
 

5. UITNODIGING door de GEMEENTE  WELKENRAEDT op 19 september 2009. 
De gemeente WELKENRAEDT organiseert op zaterdag 19 september 2009 een NATIONALE 
manifestatie ter ere va n ALLE actieve VAANDELDRAGERS in de rangen van Oud-Strijders-  en 
Veteranen-Verenigingen.  Hiermee wil het Bestuur van Welkenraedt  (Provincie Luik- Arrondissement 
Verviers) hulde brengen  aan al diegenen die zich ingezet hebben voor Nationale eenheid en die 
dezelfde strijd voerden voor de verdediging van onze democratische vrijheden. 
ALLE vaandeldragers (met draagriem indien mogelijk) van vaderlandse Verenigingen van GANS  
BELGIË worden op deze TRICOLORE demonstratie uitgenodigd . 
-10.30uur: Verzameling op de “Place des Combattants” en vorming van de optocht 
-11.00uur: Vertrek via rue Lamberts, Léopold, Ecole, Place des Combattants, rue de l’Eglise. 
- 11.30uur: Mis 
-12.15uur: Optocht naar het Monument der Gesneuvelden – Toespraken – “Te Velde” en Brabançonne. 
 
NA de manifestatie: Receptie en verfrissing voor de deelnemers. 
Ten einde de nodige schikkingen te kunnen nemen wordt aan de deelnemers gevraagd ZO SNEL 
MOGELIJK  zich te laten kennen (per groep indien mogelijk) bij de contactpersonen Monsieur.H. 
KLENKENBERG – 41, rue Mermer   4840 WELKENRAEDT – Tel/ 087/ 88.01.70 of  bij Madame 
Isabelle DELANG – Administration Communale – 8, rue de l’Ecole.Tel. 087/89.91.86. 
www.welkenraedt.be 
 
Inlichtingen om WELKENRAEDT te bereiken: 
-Station van Welkenraedt: op ongeveer 200 meter van de Place des Combattants (verzamelpunt)  
-Via de baan: Autostrade E-40 richting AIX-LA-CHAPELLE (AACHEN) tot uitrit 38 bis, 
“Welkenraedt” – wegwijzering volgen gedurende ongeveer 3 Km, daarna richting “ CENTRE” (aan de 
linkerkant) . 

 
6. Kol.b.d. LINSLEAU meldt dat de Heer LACROIX, secretaris van de Verbroedering Marsouin – Narval 

onlangs overleden is. 
Onze innige deelneming aan de familie! 
 

7. NATIONAAL  MONUMENT  TER  ERE VAN  DE  ONBEKENDE  WEERSTANDER  TE  
LUIK. 
Sinds 08 mei 1955 bestaat er in het centrum te LUIK (Liège), avenue Rogier, een mooi en groot 
NATIONAAL MONUMENT VAN DE  WEERSTAND  waar een ONBEKENDE WEERSTANDER 
uit VLAANDEREN begraven werd. 



Omdat de bestaande VZW “Monument National à la Résistance (M.N.R.)” sinds het afsterven van  haar 
gewezen stichter en voorzitter  Graaf  Pierre CLERDENT (gewezen gouverneur van de Provincie Luik) 
en zijn opvolgers Dhr. Jean-Marie DELFOSSE, nadien Armand RENARD, enigszins ophield effectief 
te zijn, werd ze op 12 juni 2009 tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering een nieuw Bestuur 
samengesteld. 
Naast de nieuwe voorzitter, Dhr. Paul BRUSSON,  Ere-Hoofdcommissaris van Luik en Nationaal 
Voorzitter van de Unie der Politieke gevangenen, werden twee ondervoorzitters aangesteld : Dhr. Paul 
TASSET, Advokaat  en Nationaal voorzitter van de interverbroederingen van de Brigades uit Ierland,   
vertegenwoordiger van de Franstalige weerstanders, en Dhr. Gui(do) VAN POUCKE, ere-Kolonel 
Stafbrevethouder,  voorzitter Stichting Geheim Leger 1940-1945, vertegenwoordiger van de 
Nederlandstalige weerstanders. 
De nieuwe statuten zullen eerlang in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. 
Dit NATIONAAL MONUMENT van de WEERSTAND te Luik is in feite de tegenhanger van de 
ONBEKENDE SOLDAAT te Brussel .  Het onderhoud ervan valt ten laste van de Regie der Gebouwen 
(via  het Ministerie van Defensie). 
Het hoofddoel van de VZW bestaat erin te waken over het onderhoud en het voortbestaan van dit 
monument gewijd aan ALLE  BELGISCHE  WEERSTANDERS. 
Ook worden er jaarlijks  plechtigheden ingericht op 08 mei, 21 juli en 11 november in het bijzijn van de 
autoriteiten en leerlingen van de Luikse scholen. 
Op 08 mei 2010 zal er waarschijnlijk een bijzondere plechtigheid georganiseerd worden ter gelegenheid 
van de 65ste verjaardag van het einde van de oorlog in Europa. Hierbij zullen vertegenwoordigers van de 
geallieerde strijdkrachten uitgenodigd worden. 
Gezien dit monument NATIONAAL is wordt er speciaal gevraagd ook een grote VLAAMSE 
aanwezigheid met talrijke vlaggen te voorzien.  De plechtigheid op 08 mei 2010 zal daarom in de 
NAMIDDAG plaats grijpen ! 
 

8. PROTEST vanwege de Internationale Federatie van Verzetsstrijders (FIR).  
Op 07 juli 2009 werd aan de Belgen door de Russen gevraagd om als lid van de FIR te protesteren bij 
de regering van LETLAND  en bij het Tribunaal van de Mensenrechten tegen het opnieuw openen van 
een proces voor oorlogsfeiten tegen de Lettische Partizaan Vassily KONONOV (°1923) die op 27 mei 
1944 bij een strafexpeditie  meerdere collaborateurs executeerde in MAZIE  BATI (door de Duitsers 
bezet Letland),  nadat Lettische collaborateurs in februar 1942 twaalf  partizanen na verraad hadden 
omgebracht. 
Vassily KONONOV (die in april 2000  door de Russische president PUTIN het Russisch 
staatsburgersschap ontving ) werd reeds tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar de straf werd 
later tot 20 maand gevang omgezet. Thans heeft de Lettische regering de herziening van het proces 
aangevraagd bij het Hof van de Mensenrechten omdat er naast de executie van Lettische collaborateurs 
ook een 6-maand zwangere vrouw omgebracht werd. 
De vergadering werd bijgewoond door enkele Belgische Weerstanders en door de Heer Vadim 
LOUKOV, Russische  ambassadeur en de Heer Mikhael IOFFE, Directeur van het “Centrum voor 
Juridische Bijstand  Moskou-Russische Staatsburgers” ,  die KONOVOV als advokaat verdedigt.  
 
 
 
       (get.) 
 
      Gui(do) VAN POUCKE 
      Voorzitter “Stichting Geheim Leger” 
      Ere-Kolonel Stafbrevethouder (SBH). 
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