“STICHTING GEHEIM LEGER - (19401945) FONDATION ARMEE SECRETE”
Stichting van Openbaar Nut

-

Fondation d’Utilité Publique.

K.B.van 19/02/2002 – Staatsblad van 18/07/2002 - A.R. du 19/02/2002 – Moniteur du 18/07/2002.
Sociale Zetel: Kwartier Koningin Elisabeth – Blok METEO- Eversestraat, 1 – 1140 BRUSSEL – FAX: 02/ 701.61.28
Siège Social: Quartier Reine Elisabeth – Bloc METEO – Rue d’Evere, 1 – 1140 BRUXELLES – FAX: 02/ 701.61.28.

Correspondentieadres / Adresse de Correspondance
Stichting GEHEIM LEGER 1940-1945 – Kwartier Koningin Elisabeth – Blok MeteoEversestraat, 1140 EVERE. (C/O F. Alderweireldt -Zaakvoerder)
e-mail frans.alderweireldt@sgl-fas.be
Tel/Fax: 02/ 763.39.60
Website: www.sgl-fas.be
anque/Bank: 310-1246130-57

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. 1/2009 (N)
.
MAART 2009
Aan de bestemmelingen van de «NEWS LETTER G.L”.
1.

BESTE WENSEN VOOR 2009
Beter LAAT dan NOOIT !!!
Aan allen een gelukkig en gezond 2009 !

2. PRIJS “Stichting GEHEIM LEGER 2009
Volgende werken werden ontvangen (in twee exemplaren) voor deelname aan de
“Prijs Stichting Geheim Leger 2009”:
a. “La guerre secrète” des espions belges 1940-1945” door Dhr. Emmanuel
DEBRUYNE
b. «Semper fidelis”– Geschiedenis van de executieoorden Rieme en Oostakker »
door Dhr. T. DE CRAENE.
c. “Wit en Zwart”- Verzet en Collaboratie in een Vlaams dorp” door Dhr. Roger
RUTTEN.
d. “Oorlogsherinneringen 1940-1945” door Dhr. René STULENS.
e. “Verzwegen Schuld” –Finale overzicht en analyse, met nieuwe onthullingen –
Het “drama” Irma Laplasse. Door Jean-Marie PYLYSER.
Al deze inzendingen voldoen aan de opgelegde voorwaarden tot deelname aan
deze wedstrijd en worden vanaf heden door de Jury gelezen en beoordeeld.
Na analyse en bespreking door de jury zal de LAUREAAT officieel uitgeroepen
worden op datum van VRIJDAG 30 OKTOBER 2009 om 15.00uur in de Salons van
de “ PRINS ALBERT CLUB” , Karmelietenstraat 20 te 1000 BRUSSEL (vroegere
Officiersmess der Grenadiers)
De auteurs van de ingestuurde werken worden (samen met 1 persoon naar hun
keuze) uitgenodigd op de speciale maaltijd (in de Rotondezaal) . Aankomst ten
laatste om 12.00 uur in de Club .
Het programma voor de hierop volgende academische zitting ziet er (voorlopig) als
volgt uit:
NA het middagmaal van de auteurs en van de Leden van de Raad van Bestuur
en Jury:
- van 14.00 tot 14.45 uur: aankomst van de andere genodigden in de Madou-zaal.
- Aankomst van de V.I.P.

-

15.00 uur verwelkoming (N.& F.) door de Voorzitter van de “Stichting G.L.19401945”
Voorstel, analyse en beoordeling der ingestuurde werken door leden van de Jury.
Uitroeping van de LAUREAAT en overhandigen van de PRIJS door de Voorzitter.
Daarna, RECEPTIE voor ALLE aanwezigen.
Einde voorzien omstreeks 17.00 uur.

Tijdens de academische zitting en de receptie zal het muzikaal intermezzo uitgevoerd
worden door de Koninklijke Militaire Muziekkapel.van de Gidsen.
N.B. ALLE gewezen leden van het GEHEIM LEGER 1940-45 en aangesloten
sympathisanten worden hartelijk uitgenodigd op de proclamatieplechtigheid vanaf
14.00 uur.in de Club.(Madou-zaal)
Ze dienen echter ten LAATSTE tegen 01 october 2009 aan het SECRETARIAAT
“Stichting Geheim leger 1940-45”, Kwartier Koningin Elisabeth – Blok MeteoEversestraat, 1, 1140 EVERE Schriftelijk (of e-mail:frans.alderweireldt @sgl-fas.be )
hun aanwezigheid kenbaar te maken.
Verplichte kledij voor de heren: stadskledij met vest en das.
We hopen en verwachten een talrijke opkomst !
3. VERBETERDE WEBSITE www.sgl-fas.be
De Website werd onlangs aangepast en geeft ondermeer een aantal nuttige adressen
en tips te gebruiken bij het opzoeken van inlichtingen.
De website zal in de toekomst ook meer en meer recente informaties bevatten
omtrent (nationale of locale) plechtigheden of gebeurtenissen.
Er wordt dan ook gevraagd aan de nog bestaande verbroederingen ons op tijd en
stond te informeren per e-mail (minimum één maand vooraf).
Raadpleeg dan ook regelmatig de website www.nefos-funac.be
4. N.I.O.O.O.: stelt hulp voor aan OUDERSTRIJDERS-en VETERANENORGANISATIES in MOEILIJKHEDEN
Een (voorstel) van wet werd door de Hoge Raad voor Veteranen, Oorlogsinvaliden,
Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers eenparig gesteund voor de oprichting en werking
van een Secretariaat voor Vaderlandse Verenigingen bij het N.I.OO.O..
Dit Secretariaat zou binnen de normale werkingsonkosten van het N.I.O.O.O.
gemachtigd worden de vaderlandse verenigingen te steunen (postkosten,
archiefkosten, vergaderzalen, …)
5.

:

ACTIVITEITSVERSLAG 2008 van de “Stichting Geheim Leger”
(aantal keren):
Vergadering dagelijks bestuur te EVERE: 8
Bijeenkomst “Raad van Bestuur “ van Stichting G.L.: 4
Deelname aan vergaderingen van het NEFOS: 6
Deelname aan de Hoge Raad : 4
Deelname aan de Actieraad van de Weerstand (ARW)/ : 3
Aanwezigheid op nationale of lokale plechtigheden : 8
Contact met nieuwe Directeur-generaal van het Koninklijk Legermuseum :2
Opstellen en verspreiding “G.L. NEWSLETTER A.S. :2
Antwoorden op talrijke brieven en E-Mails.

6. BEDANKING VOOR GIFTEN in 2008.
De “Stichting Geheim Leger 1940-1945” dank van harte de Verbroederingen die een
milde gift schonken bij de ontbindingen van hun vereniging.
JAGUARD: Waterloo
LE VANNEAU: Refuge/Schuiloord Lessines.
We willen hierbij nogmaals de aandacht vestigen op het feit dat, zoals voorzien in
Artikel 3 van de Statuten, het mandaat van Bestuurders onbezoldigd is en dat enkel

de betaling van de werkelijke onkosten in verband met hun mandaat kunnen
ingevorderd worden.
Vermits er GEEN lidgelden geïnd en geen subsidies ontvangen worden, bestaan de
ENIGE inkomsten van de “Stichting” uit GIFTEN en de variabele opbrengsten van
beleggingen (die sinds de recente beurscrash fel gedaald zijn !).
Het voortbestaan en de werking van de “Stichting” met toekenning van Prijzen
(litteraire- en aanmoedigingsprijzen –Saffraanberg-) is bijgevolg voor de verre
toekomst vooral afhankelijk van gulle schenkingen !
7. BENAMING VAN NIEUWE VERBROEDERINGEN (VGL)
Op bepaalde plaatsen werden NIEUWE G.L-.Verbroederingen opgericht !
Dit is een loofwaardig initiatief indien dit volgens de geldende regels gebeurt !!
Vooral het gebruik van de nieuwe BENAMING stelt soms problemen !
Daar de KUVGL vrijwillig in 2002 ontbonden werd, mogen deze nieuwe verenigingen
NERGENS de benaming Koninklijke Unie der Verbroederingen van het Geheim
Leger als organisatie waartoe ze behoren vermelden.
Wat de ere-titel “KONINKLIJK” betreft is dit bij de nieuwe verenigingen ook het geval
!
Om deze ere-titel te mogen vermelden zijn bepaalde VOORWAARDEN gesteld (o.a;
meer dan 50-jarig bestaan en officiële erkenning door de Protocoldienst van het
Koninklijk Paleis) met aflevering van een ATTEST via de gouverneur van de
Provincie !
De nieuwe Verenigingen die deze eretitel wensen te dragen moeten door de Raad
van Bestuur van de ontbonden Vereniging,die ze wensen te vervangen of te
vertegenwoordigen, gemachtigd worden dit te doen (moet vermeld worden in het
Proces-verbaal van de ontbonden Vereniging). De ontbinding van een Verbroedering
dient te gebeuren volgens de geldende wetgeving en het Koninklijk attest (en
vaandel) dient overgemaakt te worden aan de nieuwe erkende vereniging !
De aanstelling van de nieuwe Voorzitter dient democratisch te gebeuren !
Het is immers bekend dat sommige nieuwe verenigingen leden ronselen bij
bestaande organismen en zich voordoen als officieel “Koninklijk” of behorend tot de
“KUGVL” .
Daar voor de driehoek (LEEUW van het G.L.) GEEN copyright bestaat, mag dit
kenteken wel gebezigd worden (o.a. op drukwerk) op voorwaarde dat de nieuwe
vereniging erkende leden of sympathisanten van het Geheim Leger telt !
Er dient opgemerkt te worden dat de Belgische eenheid (Brigade Piron) in Engeland
als eerste deze badge droeg. Het is pas vanaf mei 1944 dat dit kenteken na
parachutage uit ENGELAND ook aan het Geheim Leger toegekend werd om op de
armband te bevestigen !
Bij NIET toepassing van deze regels is het de hoogste hiërarchische overheid in de
ZONE of Verbroedering die eventueel sancties (uitsluiting) mag opleggen.
De “Stichting G.L.”heeft deze bevoegdheid NIET meer !
8. OVERLIJDEN VAN DE HEER FOUBERT
(Ere)nationaal bestuurder Vincent FOUBERT uit Sint-Niklaas (°29/11/1920) die
jarenlang zeer actief deelnam aan het Bestuur van de K.U.V.G.L. is er op 30/01/2009
overleden. .
Dhr. Foubert was ere-schepen van de Stad Sint-Niklaas en (ere-)voorzitter van
meerdere vaderlandse verenigingen.
Hij was drager van talrijke nationale onderscheidingen en van het Gouden Kruis van
Verdienste van de Poolse Republiek.
Hij was vader van 12 kinderen.
9. BORSTBEELD Professor-Kolonel Edouard FRANCKX onthuld op 18 MAART
2009.in de Koninklijke Militaire School.
Professor Edouard FRANCKX die van 1969 tot 1989 nationale voorzitter was van de
(K).U.V.G.L. wordt op 18 maart 2009 gehuldigd.
Geboren op 26 juli 1907 wordt hij op 13 jarige leeftijd leerling aan de Pupillenschool
te AALST en maakte deel uit van de 85e promotie A.G.(Artillerie en Genie) aan de

Koninklijke Militaire School waar hij als promotiechef op amper 21 jarige leeftijd de
School als onderluitenant verliet. Voor de Tweede Wereldoorlog was hij in dienst bij
de Genie en bij de Transmissies, vervolgens bij het Algemeen Burgerlijk Bestuur en
nadien repetitor scheikunde aan de Koninklijke Militaire School vanaf 1936.
Tijdens de achttiendaagse veldtocht in mei 1940 werd hem het oorlogskruis met
palmen toegekend. Op 28 mei 1940 belande hij in krijgsgevangenschap maar op 01
oktober vrijgelaten om met het bestuur van Openbare Werken mee te werken aan de
wederopbouw van de infrastructuur van het land.
Vanaf november 1940 kwam hij in contact met kapitein-commandant SBH Claser,
stichter van het Belgisch Legioen, dat later het Geheim Leger zal worden.
Tot aan zijn arrestatie op 15 maart 1943 voerde hij het bevel over beide Vlaanderen.
Hij werd naar het fort van Breendonk gevoerd waar hij zes maand verbleef. Tijdens
dit verblijf werd hij verschillende keren in de folterkamer ondervraagd. Daarna werd
hij 85 dagen in een gevangeniscel opgesloten, waar hij de hele tijd moest rechtstaan.
Hij verklikte geen enkele van zijn medewerkers en werd uiteindelijk naar verschillende
concentratiekampen weggevoerd: Esterwegen, Burgermoor, Konsheim en uiteindelijk
Dachau. Vandaar werd hij op 15 mei terug naar België gebracht., waar hij vanaf het
ogenblik dat de lessen aan de Koninklijke Militaire School (KMS) hervat werden hij
aangewezen werd om deel uit te maken van het Professorenkorps.
Omwille van zijn verdiensten voor het vaderland werd hij voorzitter van de Unie der
Verbroederingen van het Geheim Leger en voorzitter van de Vereniging van de
Anciens van Breendonk. Hij was drager van verschillende Nationale
onderscheidingen, ondermeer van het Kruis van grootofficier in de Leopoldsorde, dat
hem persoonlijk door Koning Boudewijn overhandigd werd.
Het is een zeer grote eer voor het Geheim Leger dat het borstbeeld van professorkolonel Eduard.FRANCKX, medestichter en gewezen Voorzitter van het G.L, als
blijvende herinnering en tot voorbeeld voor de toekomstige Officieren, een ereplaats
toegekend werd in de Koninklijke Militaire School..
10. PROTOCOL VOOR (militaire en vaderlandslievende) PLECHTIGHEDEN)
Het NEFOS laat ons weten dat het militair reglement - IF-114 - tot op heden ALLEEN
bevoegd is voor MILITAIRE plechtigheden.
Het Protocol van BINNENLANDSE ZAKEN wordt door het NEFOS gevraagd om
eventueel een dergelijk reglement op te stellen voor BURGERLIJKE plechtigheden.
11. Afschaffing van RADIO- en TELEVISIETAKS in WALLONIE VOOR WEDUWEN
VAN OORLOGSINVALIDEN VAN DE OORLOG 1940-1945.
Het WAALS parlement heeft het voorstel van decreet, ingediend door
volksvertegenwoordigster Chantal BERTOUILLE voor afschaffing van de radio- en
televisietakst voor de weduwen van OORLOGSINVALIDEN van de oorlog 19401945 eenparig goedgekeurd.
Dit decreet dat in werking treedt op 1 januari 2009 verscheen in het Staatsblad op
datum van 16 december 2008.
De weduwen van OORLOGSINVALIDEN die overleden zijn vὀὀr 1 januari 2009
moeten wél een aanvraag indienen voor vrijstelling en moeten hierbij een bewijs (of
kopij) van hun toestand van weduwe indienen ( attest van Nationaal Instituut van
Pensioenen, of van het N.I.O.O.O.,of van de strook van hun pensioen waarop
vermeld staat dat ze weduwe zijn) . Bij overlijden van een OORLOGSINVALIDE na 1
januari 2009 dient de weduwe NIETS meer aan te vragen.
BELANGRIJKE OPMERKING:
De afschaffing van deze taks is reeds lang in Vlaanderen van toepassing voor
iedereen ! De weduwen van oorlogsinvaliden die in VLAANDEREN wonen moeten
bijgevolg NIETS aanvragen !

Gui(do) VAN POUCKE
Voorzitter “Stichting Geheim Leger 1940-1945
Erekolonel Stafbrevethouder (SBH)

