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Aan de bestemmelingen van de “NEWS  LETTER  G.L”. 
 

1. AANMOEDIGINGSPRIJZEN  “Stichting Geheim Leger” 
 

In overeenstemming met Artikel 2 van de Statuten van de “Stichting Geheim Leger” 
die bepalen dat één van de doelstellingen van de “Stichting” erin bestaat het 
“aandenken te behartigen van de offers gebracht door de leden van het G.L. tijdens 
de oorlog 1940-45 door …het aanmoedigen of ondersteunen van initiatieven die de 
vaderlandslievende gevoelens …bij de bevolking levendig houden”,  heeft de 
voltallige Raad van Bestuur van de “Stichting Geheim Leger” op datum van 14 maart 
2008 besloten om op de Proclamatie van de uitslagen van het jaar 2007-2008 van de  
“Campus Saffraanberg”, die sinds dit jaar instaat voor de academische en technische 
vorming van ALLE kandidaat-onderofficieren (Land -,Lucht -,Marine -, en Medische 
componenten van het Belgisch Leger) enkele aanmoedigingsprijzen te schenken aan 
jonge verdienstelijke militairen.  
 
Deze prijs wordt verleend als herinnering aan de ongeveer 1.000 Belgische 
onderofficieren (beroeps- en reserve) die tijdens de clandestiene periode 1940-1945 
hun getrouwheid aan België en aan de Dynastie als lid van de Weerstand met het 
offer van hun leven dienden te bekopen. 
 
De Prijs (het Attest) wordt toegekend aan de kandidaat-onderofficier die ”op het vlak 
van morele, intellectuele en fysische kwaliteiten als meest verdienstelijke gekozen 
werd door zijn medeleerlingen “.  
 
De aanmoedigingsprijzen (attesten en aankoopbons voor boeken) worden verdeeld 
over de beste Nederlandstalige (N) & Franstalige (F) leerlingen van respectievelijk 
“2de jaar van de 3de graad Technisch Secondair  Onderwijs” en Studierichting “Militaire 
en Sociale Wetenschappen”. 
 
De verkozen laureaten waren: 
- Caporal LAMBERT, Mathieu (F), ex aequo met caporal MATAGNE, 

Grégory (F), “option d”etude mécanique  avions et électrnique techniques 
hautes fréquences”. 

http://www.sgl-fas.be/


 
 

- Korporaal SUPPLY, Jeffrey (N), “studierichting vliegtuigtechnieken en 
electronika militaire wapensystemen”. 

- Korporaal MEIREMANS, Mathias (N), “studierichting militaire en sociale 
wetenschappen” 

- Caporal McCARTHY, Justin (F), “option études sciences sociales 
militaries”. 

 
De prijzen werden op 27 juni 2008, onder luid applaus van meer dan 700 
genodigden, persoonlijk overhandigd door de Voorzitter van de “Stichting G.L” -
erekolonel Stafbrevethouder  G. VAN POUCKE,  die de laureaten feliciteerde en hen 
verder een prachtige loopbaan toewenste. 
 
 

2. NIEUWE  HISTORISCHE  DOCUMENTEN inzake het GEHEIM  LEGER ! 
 
Het bestuur van de “Stichting Geheim Leger” kwam onlangs (eerder bij toeval)  in 
contact met nakomelingen van de vroegere bevelhebbers van het “Leger van België” 
(later “Geheim Leger”) die nog over persoonlijke documentatie van hun (voor)ouders 
beschikten. 
Vooreerst was dit met de kleinzoon van kolonel BASTIN († 01/12/1944 in 
concentratiekamp Gross-Rosen) nl. Dhr. Richard JANS BASTIN, die sindsdien 
regelmatig aanwezig is op onze bestuursvergaderingen, en de heren Jean PIRE en 
Pierre VAN HAUTE (ere-ambassadeur), respectievelijk zoon en schoonzoon van de 
laatste bevelhebber van het Geheim Leger, luitenant generaal Jules PIRE.(† 1953) – 
oorlogsnaam “Pygmalion”. 
De Heer Pierre VAN HAUTE was enkele tijd geleden in contact gekomen met de 
Amerikaanse historica Anne GRIFFIN van de Cooper University te New York, die er 
een tentoonstelling  organiseerde over het Belgisch Verzet.  Deze tentoonstelling 
werd naderhand overgebracht naar AMSTERDAM (nog lopende tot midden-
september 2008) in het “Verzetsmuseum” (rechtover de Zoo); en men spreekt ervan 
dat deze tentoonstelling binnenkort PARIJS zou aandoen ! 
De twee nakomelingen van generaal PIRE bezochten de tentoonstelling te 
AMSTERDAM, waar ze tot hun verbazing en verontwaardiging vaststelden dat het 
GEHEIM  LEGER er totaal genegeerd werd.  Hierop heeft ere-ambassadeur VAN 
HAUTE een merkwaardig artikel laten verschijnen in de “Revue Générale N°4 van 
april 2008” en de Amerikaanse mevrouw GRIFFIN gecontacteerd. 

 Hij hoopt dat de Amerikaanse historica ook deze tentoonstelling naar BRUSSEL 
            zal overbrengen (eventueel in het Stadhuis ?), maar dan gecorrigeerd en aangevuld 
            met het GEHEIM LEGER  (dat toch de GROOTSTE geheime verzetsorganisatie van 
            BELGIE was –met 54.000 erkende leden !). 
            N.B. Naar het schijnt was de tentoonstelling in de eerste plaats gewijd aan de 
           “ONTSNAPPINGSLIJNEN”("Comète” en dergelijke !) 
            Het was de “Stichting” die hierop de nieuwe Directeur-generaal van het 
            Legermuseum op de hoogte bracht van deze Amerikaanse tentoonstelling ! 
             
            Intussen bezorgden de nazaten van generaal PIRE ons ook twee uiterst belangrijke 
            documenten, het ene gedagtekend op 01 juni 1944 vanwege de minister Hubert 

PIERLOT, toenmalig Belgische Eerste Minister en Minister van defensie te LONDEN                       
en gericht aan de bevelhebber van het G.L.  en het antwoord hierop van generaal 
PIRE van 06 juli 1944.  Deze twee lange nota’s (via de geparachuteerde luitenant  
Charles Hoyez  overgemaakt) geven een duidelijk beeld van de bekommernissen van 
de “Belgische politiekers” te LONDEN  die de noden en moeilijkheden van de 
Weerstand in BELGIE  verkeerd  inschatten, of NIET (wilden ?) begrijpen !                 

            Deze twee belangrijke documenten werden nu, zowel bij het GEHEIM  LEGER-  
            archief in de “Ondersectie Archieven”van Defensie, als bij het “Studie- en 
            Documentatiecentrum  Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA)  geklasseerd ! 



 
 

   Deze documenten geven duidelijk weer dat het Geheim Leger GEEN politieke  
            objectieven nastreefde, wat niet altijd kan gezegd worden van sommige andere 
            organisaties die, door zogezegde (bewapende) “Bevrijdingscomités”, de politiek  
            macht in hun handen beoogden ! 
 
 

3. NIEUWE PROCEDURE OM INLICHTINGEN TE BEKOMEN INZAKE HET G.L. 
 
Zal weldra verschijnen op de G.L.website : www.sgl-fas.be  !  

 
 

4. NIEUWS UIT HET KONINKLIJK  MUSEUM  VAN  HET  LEGER  EN  DE  
KRIJGSGESCHIEDENIS  

           
Gezien Dhr. D. Hanson als nieuwe Directeur-generaal sinds april 2008 benoemd 

           werd door de Minister van Defensie  en er de  laatste tijd weinig of geen 
           vooruitgang waargenomen werd b ij het oprichten van de nieuwe standen in het 
           Legermuseum  heeft de Raad van Bestuur van de “Stichting Geheim Leger” besloten 
           om terug dringend contact met het museum op te nemen. 
           De Voorzitter en de Vicevoorzitter werden 28 juli 2008 dan ook op hun vraag 
           uitgenodigd om meer inlichtingen te vernemen nopens de  vooruitzichten inzake het 
           verwezenlijken van de ruimte die zal toegekend worden aan het GEHEIM  LEGER. 
  

De Heer HANSON gaf dan ook volgende uitleg: 
- De toestand inzake historische vorsers is voor het ogenblik ondermaats.   

            - Alle vorsers schijnen momenteel een andere betrekking buiten het Museum  
              gevonden te hebben, zodat de directeur-generaal verplicht is er nieuwe 
              aan te werven: dit zal in de eerstkomende weken/maanden gebeuren. 
            - Daarna moeten ze zich in hun taak inwerken, waarna, na goedkeuring door een 
            wetenschappelijke commissie, firma’s dienen gecontacteerd en aangeworven  te 
            worden zodat de ruimtes voorzien voor het GEHEIM  LEGER pas in de loop van 
            2010 (?) aan de beurt komen !       
            
           De voorzitter en de vicevoorzitter van de “Stichting” hebben dan opnieuw hun 
           diensten aangeboden  om het legermuseum bij te staan met raad en daad.   
           Dit voorstel werd door de nieuwe directeur-generaal met dank aanvaard. 
           Hopelijk krijgen dan EINDELIJK het GEHEIM  LEGER en zijn 4.000 doden de eer en 
           de aandacht die hen toekomt  in het Koninklijk Legermuseum ! 
         
 

5. MILITAIR DEFILE  OP 21 JULI. 
 
Elk jaar heeft op 21 juli (Nationale Feestdag) te BRUSSEL  een defilé plaats. 
Zoals u bekend hebben de oud-strijders 1940-1945 voor het laatst voor de Koning 
gedefileerd op 21 juli 2005. Sindsdien kunnen de Leden van het Geheim Leger echter 
zitplaatsen bekomen op één van de tribunes.  Dit moet echter op voorhand 
aangevraagd worden daar er onvoldoende plaatsen voor iedereen beschikbaar zijn . 
We vragen dan ook aan diegenen die kaarten wensen te bekomen het Secretariaat 
van de “Stichting Geheim Leger” – Kwartier Elisabeth – Blok Meteo- Eversestraat, 1 te 
1140 EVERE ieder jaar vὀὀr 01 juni ten laatste, te informeren van het aantal 
gewenste kaarten.  Ze zullen u, zodra we die  ontvangen hebben vanwege het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, toegestuurd worden.   
Er wordt u wél gevraagd, ENKEL het aantal aan te vragen dat WERKELIJK zal 
gebruikt worden ! 
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6. LITERAIRE PRIJS “STICHTING GEHEIM LEGER” 2009. 

 
Er wordt er nogmaals aan herinnerd dat de inzendingen voor de literaire prijs 
2009 dienen ingediend te worden in TWEE (2) exemplaren op de “Stichting 
GEHEIM LEGER” Kwartier Elisabeth, Blok METEO, 1,Eversestraat , 1140 
BRUSSEL vὀὀr 31 december 2008. 
De laureaten zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de 
proclamatie die, in principe in november 2009, in de “Prins Albert” Club, 
Karmelietenstraat 20  te 1000 BRUSSEL zal plaats vinden. 
 
      
 
 

De Voorzitter van de “Stichting Geheim Leger”   
      G. VAN POUCKE.  
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