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Aan de bestemmelingen van de “GL-NEWSLETTER-AS”:
1. OVERLIJDEN van KOLONEL IMM b.d. André SIMON.
Ere-Bestuurder van de KUVGL, Kolonel IMM b.d. André SIMON, geboren te Braine-leChâteau op 26 januari 1923, is op 17 oktober 2009 overleden. De rouwdienst greep plaats
op 23/10/2009 te HAMOIS en CONDROZ. De Stichting Geheim Leger werd
vertegenwoordigd door de Voorzitter en een Bestuurslid. De crematie greep in strikte
intimiteit plaats te GILLY.
Na zijn humaniora in de Cadettenschool te NAMUR werd hij in 1939 toegelaten tot de
Koninklijke Militaire School.
Krijgsgevangen in 1940 werd hij vrijgelaten in januari 1941. Vanaf oktober 1941 wordt hij
lid van het “Légion Belge” waar hij aangesteld wordt als Pelotons- commandant in de
Groep A, Sector 5 van Zone V van het Geheim Leger.
Zeer actief op het gebied van sabotage van de spoorweg, militaire treinen en
telexverbindingen in de omgeving van CINEY, neemt hij ook actief deel aan het gevecht
van JANNEE. Wegens zijn verdiensten wordt hem het Oorlogskruis met Palm toegekend.
Het Geheim Leger biedt aan zijn familie haar oprechte gevoelens van deelneming aan.
2. TOEKENNING VAN DE LETTERKUNDIGE PRIJS 2009
Zoals aangekondigd greep op vrijdag 30 oktober 2009 de Academische Zitting plaats in
de Salons van de Prins Albert Club te BRUSSEL.
In aanwezigheid van talrijke prominenten en genodigden (meer dan 70), werden na de
toespraak van de Voorzitter en de recensie van de genomineerde boeken de LAUREAT(en)
bekend gemaakt.
Vermits zowel de JURY als de LEDEN van de RAAD van BESTUUR voltallig besloten
hadden dat DRIE werken voor hen evenwaardig waren, werd dan ook overgegaan tot het
UITZONDERLIJK uitroepen van DRIE (3) laureaten.
Hierna de namen (alfabetisch gerangschikt) van de auteurs en de titels van hun werken:
- DEBRUYNE Emmanuel: “La Guerre secrète des Espions Belges 1940-1945”
Franstalig –395 blz.- Editions Racine- ISBN 978-2-87386-524-5- D2008,6852.11-

-

RUTTEN Roger: “Wit & Zwart – Verzet en Collaboratie in de Vlaams Dorp (Zonhoven) – 365 blz- Uitgeverij EPO – ISBN 978 90 6445 446 2- D2008/2204/2 –

-

PYLYSER Jean-Marie: “Verzwegen Schuld – Het “drama” Irma Laplasse”
-Finale overzicht en analyse met nieuwste onthullingen – 287 blz. – Uitgeverij J.M.P.Trends –
ISBN-978908026809 – D/2009/7352/010-

De twee andere ingezonden werken (nog NIET in boekvorm verschenen) kregen een
“ATTEST”, namelijk:
- DE CRAENE Tim: “Semper Fidelis – De executieoorden RIEME en
OOSTAKKER”, prachtig werk, dat zeer weldra in boekvorm verschijnt en dat een
“BIJZONDERE VERMELDING” bekwam.
- -STULENS René: “ Oorlogsherinneringen” , dat als “belangrijke getuigenis”
bestempeld werd.
Het was voor de organisatoren een aangename verassing dat ook meerdere gewezen
verzetstrijders – (zoals uitgenodigd via “Newsletter N°1 & N°2”)- de receptie bijwoonden
(hopelijk in 2012 nog meer !).
3. TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER (volledige tekst in Bijlage)

Deze tweetalige toespraak , waarvan de Voorzitter gebruik maakte om een
balans op te stellen van wat de “Stichting G.L.” deed, doet en nog moet doen
om aan Art.2 van haar Statuten te voldoen, en om de “MEMORIE” van onze
slachtoffers in ere te houden kunt u in hierna in extenso vinden.
4. NATIONALE VERZAMELING van het NEFOS in 2010 !

Ter gelegenheid van de 180ste verjaring van de Belgische onafhankelijkheid en
de 65ste verjaring van het einde van wereldoorlog II, wenst het
NEFOS/FUNAC een NATIONALE verzameling te organiseren voor
VRIJHEID en VREDE .
Dit zou waarschijnlijk in de maand JUNI 2010 te BREENDONCK
kunnen plaats grijpen. Uw deelname zal aangemoedigd worden !
DETAILS zullen zodra bekend volgen.
5. WIJZIGING van de NAAM “VZW. NEFOS/FUNAC”.

Ook de naam zou licht gewijzigd worden !
Daar de VETERANEN (militairen die NA 1945 deelnamen aan
BUITENLANDSE Opdrachten), zoals vredes-operaties(UNO,
NATO…),thans ook tot het NEFOS/FUNAC behoren, zou de volledige
BENAMING van de VZW luiden “Nationaal Eenheidsfront Oud-Strijders en
VETERANEN” (afkorting NEFOS/FUNAC onveranderd!)
6. AAN ALLEN ONZE BESTE WENSEN voor een GEZOND en

WELVAREND 2010 !!!
Tot volgend jaar !
Gui(do) VAN POUCKE
Voorzitter “Stichting G.L. 1940-45
Ere-Kolonel Stafbrevethouder.
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TOESPRAAK van de VOORZITTER op de ACADEMISCHE ZITTING 30/10/2009.
ALLOCUTION du PRESIDENT à la SEANCE ACADEMIQUE du 30/10/ 2009.
Dames, Heren - Mesdames, Messieurs,
Au nom de la “Fondation Armée Secrète 1940-1945” je vous souhaite en premier lieu la bienvenue à cette
séance académique.
In naam van de “Stichting Geheim Leger 1940-1945” wens ik u allen hartelijk welkom op deze
academische zitting.
Je désire spécialement remercier les autorités suivantes pour leur présence:
Graag wens ik volgende verantwoordelijke autoriteiten of vertegenwoordigers van harte te danken voor hun
aanwezigheid:
INIG/NIOOO, MILITAIR REGIO BRUSSEL, CAMPUS SAFRAANBERG, NEFOS/FUNAC,
KONINKLIJK LEGERMUSEUM/MUSEE ROYAL DE L’ARMEE,
MUSEE DE LA
RESISTANCE/MUSEUM VAN HET VERZET, CEGES/SOMA, ARW/CAR, KOREA STRIJDERS,
UNION ROYALE des SERVICES de RENSEIGNEMENT et D’ACTION, CROIX de
GUERRE/OORLOGSKRUISEN,
Et TOUT SPECIALEMENT le fils et le gendre du dernier Comd.de l’A.S.,le Lt.Gen. PIRE, alsmede
Dhr.SCHELLEKENS, speciale Vertegenwoordiger van Minister van Defensie DE CREM.
de aanwezige gewezen GEWAPENDE WEERSTANDERS
en last but not least al de auteurs van de ingediende werken .
Comme la “FONDATION” est une institution BILINGUE, je parlerai alternativement en français ou en
néerlandais. Daar de “Stichting” TWEETALIG is zal ik dan ook niet alles vertalen, maar afwisselend
nederlands of frans spreken !
Voici que pour la troisiéme fois nous avons l’honneur et le plaisir de pouvoir récompenser les lauréats et les
auteurs d’ouvrages historiques qui mettent en valeur des faits de la Résistance Belge durant la Guerre 19401945. Nadat de “Stichting Geheim Leger 1940-1945” in 2004 en 2006 voor het eerst de eer en het genoegen
had de laureaten en de auteurs van historische werken met betrekking tot de Belgische Weerstand te
huldigen, zijn we er vandaag toe gekomen om de Prijs 2009 toe te kennen !
Dit is echter ook het uitverkozen moment om een balans op te maken van wat de “Stichting” deed, doet en
nog moet doen om aan Art.2 (voorwerp) van haar STATUTEN te voldoen !
C’est également le moment idéal d’établir une balance de ce que la “Fondation” a réalisé, réalise et doit
encore réaliser pour répondre à l’Art.2 (objet) de ses STATUTS !
PRIX “FONDATION ARMEE SECRETE 1940-1945”
-Ce prix, qui est prévu à l’Article 2 des statuts de la “Fondation Armée Secrète”, est depuis 2006 devenu
triennial (pour la première fois en 2009) .
Peuvent y participer tous les travaux , manuscrits ou ouvrages publiés depuis moins de cinq ans .
-L’objet de ce prix consiste à maintenir vivace la “MEMOIRE” des sacrifices et les actions des membres
de la Résistance belge pendant la 2ième Guerre Mondiale.
-Ce prix doit recompenser le(s) auteur(s) d’un travail historique qui traite de personnes, de faits ou
d’événements où l’Armée Secrète ou la Résistance ont joué un role durant la Deuxième Guerre mondiale .
-Les oeuvres présentées doivent être rédigées en français ou en néerlandais. ----Les auteurs doivent être de
nationalité belge.
-Les décisions du jury se prennent à la majorité simple et sont sans appel.
‐Le jury peut décider de ne PAS décerner le prix ou de le répartir entre plusieurs lauréats.
POURQUOI UN PRIX “Fondation Armée Secrète 1940-1945” ?
WAAROM EEN PRIJS “Stichting Geheim Leger 1940-1945” ?
Vergeten we niet dat naast de strijders in uniform ook ongeveer 150.000 Belgen op één of andere manier
ondergronds verzet zouden gepleegd hebben tijdens de Duitse bezetting 1940/45. Hiervan zouden er niet
minder dan 17.000 het leven verloren hebben.
De eerste acties om hun “MEMORIE” levendig te houden die de oud-strijders NA de oorlog ondernamen
was het oprichten van talrijke Verbroederingen, Fraternelles, Verenigingen, Associations,
,Vriendenkringen, Federaties, , …” hetzij “feitelijke” (de fait), hetzij “VZW” (ASBL).

Ook het GEHEIM LEGER richtte op 14 maart 1948 de VZW “UNIE der VERBROEDERINGEN van
het GEHEIM LEGER.” (UVGL) op, die NA 50 jaar de eretitel “KONINKLIJK” (KUVGL- URFAS)
toegevoegd kreeg.
In totaal zou de KUVGL omstreeks 1990 minstens 100lokale“Verbroederingen” tellen met een hiërarchie
zoals in 1944 (Groepen-schuiloorden-sectoren-zones).
Deze organisaties bleven het contact onderhouden met hun leden door middel van publicaties (ondermeer
PYGMALION en andere) die naast nieuws uit de Verbroedering(en) en historische artikels over
oorlogsacties ook jaarlijkse plechtigheden en bijeenkomsten organiseerden die steeds talrijk werden
bijgewoond.
Aldus werd de “MEMORIE” van de 4.000 dodelijke slachtoffers en van de 7.175 gewezen gevangenen van
het “GEHEIM LEGER” levendig gehouden!
Op vraag van wijlen Koning Boudewijn werd in de jaren ’60 het NEFOS /FUNAC (Nationaal Eenheids
Front van Oud-Strijders/(Front Unifié d’Anciens-Combattants) opgericht dat de talrijke Patriottische
Verenigingen diende te groeperen en te begeleiden bij plechtigheden in samenwerking met Defensie.
Maar stilaan door het wegvallen of het verouderen van hun leden begonnen meer en meer organisaties te
verwateren of zelfs volledig op te houden te bestaan !
Hierdoor ontstond het gevaar dat ook de “MEMORIE” zou teloor gaan, maar sinds 2009 werden ook de
VETERANEN die de fakkel overnamen (militairen die deelgenomen hebben aan buitenlandse operaties) lid
van het NEFOS.
De KUVGL werd in 2002 vrijwillig ontbonden maar maakte plaats voor een “STICHTING (Fondations)
G.L. 1940-1945”- (KB van 19 Feb 2002), waarbij ZES “jongere (onbezoldigde) Bestuurders” het roer
overnamen.
Deze “Stichting” die GEEN leden telt en ZONDER subsidies of lidgeld werkt (schenkingen steeds
WELKOM), zet aldus de tradities van de KUVG verder en blijft, indien nodig, ter beschikking van
“NOTARIAAT” en “ARCHIEVEN” van Defensie !
Daarnaast blijven heden ook nog een 30-tal gewezen G.L.-Verbroederingen ONAFHANKELIJK en actief
de MEMORIE van hun leden behartigen.
Deze worden op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen die het Geheim Leger en de MEMORIE
interesseren door een “G.L. NEWSLETTER A.S.” en door de WEBSITE van de “Stichting/Fondation
G.L./A.S.” (www.sgl-fas.be).
De “Stichting G.L. 1940-1945” is verder lid van het NEFOS/FUNAC en van de ARW/CAR (Actie Raad
van de Weerstand)
Comment peut-on préserver ou maintenir encore la “MEMOIRE”?
Ceci peut se faire en premier lieu par les descendants (mais ceux-là vont également un jour disparaître !).
-Par la participation à des Cérémonies commémoratives (comme le 08 mai/11 novembre/ Libération de la
Belgique en 1944/ Soldat inconnu/ Monument du Résistant inconnu à Liège / Breendonk….)
-Par l’Education Nationale (la connaissance de l’histoire) à l’école !
-Par les publications du Centre d’études et de documentation guerre et sociétés contemporaines (CEGES) /
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA).
-Par des travaux ou études (thèses) à l’ERM ou à l’université.
-Par des livres historiques ou documentaires historiques objectives (non-fiction)
-Par la visite aux musées avec guides bien formés en la matière (Musée Royal de l’Armée et d’Histoire
militaire, Musée de la Résistance, Musée de la Déportation, , Cimetiaires militaires ….)
-Par la Presse , par l’INTERNET (websites), par“GL-NEWSLETTER-AS”…
-Récemment , par la création d’un nouveau 4e département (l’IV-INIG )de “l’Institut National des
Vétérants, Anciens Combattants et Victimes de Guerre”, un organisme qui dépend définitivement de la
Défense et qui exprime la reconnaissance de la Nation aux Anciens combatants qui ont combattu pour nos
Libertés, et à nos militaires qui depuis 1945, de par leurs missions de
“ maintient ou de la restitution de la Paix” à l’étranger, continuent de transmettre ces valeurs !
-Par l’ASBL “ Pro BELGICA”, une association apolitique, qui encourage toutes les manifestations
d”Union entre les Belges (www.probelgica.be ).
-Bovenop de aanmoediging
tot de geschiedschrijving
heeft de “Stichting” ook een
“AANMOEDIGINGSPRIJS G.L” toegekend aan de best gerangschikte leerlingen van de Koninklijke
School voor Onderofficieren (Campus Saffraanberg).
Dit is GEEN subsidie, maar het verplicht wél de School om in haar publicatie met de schooluitslagen
(Palmares) melding te maken van het feit dat deze prijs verleend wordt als MEMORIE aan de meer dan

1.000 onderofficieren (beroeps-of reserve) die omkwamen in de rangen van het Verzet tijdens de
oorlog 1940-45 !
-Parmis les missions prevues au Para.2. des statuts de la “Fondation” il y a encore celles qui ordonne “ de
s’assurer que les collections et archives de l’Armée Secrète remises aux musées et centres historiques
soient exposés de manière adequate ou restent disponibles pour la decendance “!
-Ceci incombe principalement au “Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire”” qui a déjà reçu
depuis plusieurs années de l’A.S. les collections à exposer.
Mais il reste toujours TRES URGENT de passer aux actes et d’exposer ces objets avec l’aide de quelques
specialistes (Résistants encore en vie), qui ont une très bonne connaissance du materiel et de
l’organisation de l’A.S.
-Comme l’A.S. faisait partie intégrante avec les Forces Armées belges, les ARCHIVES HISTORIQUES
et les DOSSIERS PERSONNELS de l’Armée Secrète 1940-45 ont depuis 2002 été transmis
respectivement à la DIRECTION HUMAN RESOURCES , sous-section “ARCHIVES” (anciennement
“Service Historique”) et à la sous-section “NOTARIAT” (anciennement “Service central de la Matricule”)
où ils restent à la disposition des chercheurs scientifiques.
Laat ons nu overgaan tot de beoordeling van de VIJF ingestuurde werken:
Achtereenvolgens zullen we het woord verlenen aan TWEE leden van de Jury, nl. de Heren Yvan
LAMBRECHTS en Michel LIZEN.
Après la présentation des CINQ ouvrages reçus par deux members du Jury, notamment Messieurs Michel
LIZEN et Yvan LAMBRECHTS ,
j’aurai l’honneur et le plaisir de nommer le(s) LAUREAT(S).
Dhr. LAMBRECHTS ……(hierop volgt de bespreking boek per boek)
Mr. LIZEN……
Voor we verder gaan nu nog even luisteren naar het kwintet van de GIDSEN dat we hartelijk danken voor
hun mooie prestatie ! Un grand merci à nos mucisiens !
PROCLAMATIE van de PRIJS 2009 “STICHTING GEHEIM LEGER !
Disons de suite que le classement des CINQ ouvrages reçus était fort difficile !
Laat ons eerst en vooral zeggen dat dit een zeer MOEILIJKE taak was:
ALLE ingediende werken verdienden de Prijs 2009: ze werden dus ALLE vijf
“GENOMMINEERD”(“benoemd”)! Maar ze zijn VERSCHILLEND en moeilijk vergelijkbaar !
Alvorens de LAUREAAT aan te duiden heeft de Jury twee werken bekroond met een BIJZONDER
ATTEST , namelijk:
-Het werk “Semper Fidelis” van de Heer Tim DE CRAENE wordt bekroond met het ATTEST
“Bijzondere Vermelding”.
De Jury is ook van mening dat dit werk een uitgave in BOEKVORM zeker waard is !
-Het werk “Oorlogsherinneringen” van de Heer René STULENS bekwam het ATTEST “Belangrijke
Getuigenis”
Wat het toekennen van de EERSTE PRIJS (Premier PRIX) betreft waren zowel de Jury als ook de
RAAD van BESTUUR eensgezind van mening dat de DRIE andere boeken evenwaardig waren.
Daarom werd er besloten dat de PRIJS 2009 UITZONDERLIJK zou toegekend worden aan de drie
volgende auteurs (in alfabetische volgorde):
Monsieur Emmanuel DEBRUYNE pour “La Guerre secrète des espions belges 1940-1944”.
De Heer Roger RUTTEN voor “Wit & Zwart - Het Verzet en Collaboratie in een Vlaams Dorp”.
De Heer Jean-Marie PYLYSER voor “Verzwegen Schuld - Het drama Irma Laplasse”.
HARTELIJK PROFICIAT - SINCERES FELICITATIONS !!!
“HET BELGISCH VOLKSLIED – LA BRABANCONNE”
Gui(do) VAN POUCKE
Président – Voorzitter.

