
Geachte heer nationale voorzitter Stefaan Van Bockstaele, 
Dames en heren, 
Beste sportvrienden, 

Ik ben bijzonder verheugd door jullie aanwezigheid, talrijke vrienden van Union et Liberté en van mezelf. 
Speciaal wens ik te bedanken de mandatarissen van de KBDB, de kortelings aftredende en ook de nieuwe 
aankomende die hierbij ons hun steun betuigen. 
Persoonlijk doet me de aanwezigheid van een délégatie van de Royal Belgian Flying Club heel veel plezier. 

We weten met zekerheid dat Union et Liberté 150 jaar bestaat, het kan ook langer zijn, maar daarvan zijn 
geen geschriften terug te vinden. Oorspronkelijk was het een privé club waar enkel notabelen bij konden 
aansluiten. 
Het is een feit dat in vroegere tijden de duivenmaatschappijen ingedeeld werden volgens de sociale standing 
van de liefhebber. 
50 jaar geleden was er in de statuten van Union et Liberté nog altijd voorzien dat ieder nieuw lid door de 
algemene vergadering diende aanvaard te worden. Ieder liefhebber mocht vanzelfsprekend toen reeds 
deelnemen aan de vluchten, maar lid worden was een andere zaak. 
Langzamerhand werd alles meer en meer gedemocratiseerd.  

De maatschappij was gedurende 121 jaar gevestigd op dezelfde plaats in de H. Geeststraat te Gent. 
Pas toen parkeren er onmogelijk was geworden werd de maatschappij overgebracht naar de Oude 
Beestenmarkt, later naar de Kon. Fabiolalaan. Na een paar jaar werd de werking van de maatschappij aan het 
St. Pietersstation ook onmogelijk en verhuisden we naar Zwijnaarde. 
Ook Zwijnaarde heeft ons thans ernstige problemen bijgebracht, zodat we normaler wijze kortelings zullen 
verhuizen naar opnieuw een andere locatie. 
Als Gentse vereniging is iedere vestiging door bereikbaarheid, recent circulatie plan en parking omzeggens 
totaal uitgesloten in de stad. Union et Liberté blijft dan wel een Gentse vereniging maar dient haar activiteit 
buiten de stadsgrenzen uit te oefenen. 
Union et Liberté heeft altijd gedurende de jaren heen haar best gedaan het prestige waarover ze beschikte in 
ere te houden.  
De maatschappij is door de jaren heen ook altijd toonaangevend geweest in Oost-Vlaanderen door o.a. het 
oprichten van O.V.V. in 1947, het Oost Vlaamse Derby Verbond werd er gesticht in 1955 en F.V.O.V. kwam 
tot stand in 1974. 

Ik trad toe tot het bestuur 53 jaar geleden op aandringen van Ir. Jules Ongena en Prof. Van Grembergen. Na 
de luisterrijke viering van het 100 jarig bestaan met ontvangst op het stadhuis, rondgang in het centrum van 
Gent met muziekkorps en bloemen hulde aan het standbeeld van koning Albert werd er gefeest met klasse. 
Kort daarna nam Ir. Jules Ongena ontslag als voorzitter van de maatschappij. 
Er werden verkiezing gehouden om een nieuwe voorzitter aan te stellen. Op aandringen van Ir. Jules Ongena, 
Prof. Van Grembergen maar ook andere belangrijke liefhebbers van de maatschappij zoals Jos Symons, Jules 
Ryckaert en vele anderen stelde ik mij kandidaat. 
Als 27 jarige werd ik bijna unaniem verkozen tot voorzitter. 
Eugene Carrara was toen ook reeds actief in de maatschappij en was de spil van de volledige administratie. 
Evenals Lionel Van Crombrugge en kort daarop Daniël De Deyne zijn er toen bijgekomen. 
De begin jaren waren zeker voor mij niet de gemakkelijkste, Oost-Vlaanderen was een grote versnippering 
van verbonden en maatschappijen. Alles samenbrengen voor de fond door een provinciale dubbeling was 
geen kinderspel. Ook de K.B.D.B. was in betrekking hiermee hopeloos verdeeld, erger nog er waren zelfs 
twee K.B.D.B afdelingen in Oost-Vlaanderen, door het afzonderlijk functioneren van de afdeling Ninove. 
Uiteindelijk ben ik er in geslaagd in 1974 alles samen te brengen , vanzelfsprekend met steun van Maurice 
Hermie voorzitter Sportcomité van Oost-Vlaanderen. 
De K.B.D.B. kende zelfs subsidies toe aan ons als inrichter omdat alle duiven provinciaal dienden deel te 
nemen.  
Een paar jaren na mijn aanstelling kwam Mark De Backer in het bestuur van de maatschappij in een korte 
periode werd hij secretaris van O.V.V. - O.V.D.V - F.V.O.V. en mandataris K.B.D.B. Mark De Backer is 
gedurende ongeveer 45 jaar de spil geweest waar heel wat om draaide. Daardoor is voor mij dan ook Mark 
ontegensprekelijk diegene die ons het meest heeft bijgebracht. 
De laatste jaren heeft Willy Marchant in vervanging van Eugene Carrara de financiële zaken bijzonder 
verdienstelijk overgenomen.  



Buiten de hoger vernoemden dien ik ook nog speciaal te danken voor al het werk die ze verricht hebben voor 
de maatschappij in willekeurige volgorde Lucienne , Dirk , Lauretta , Huguette , Matthias en de laatst 
bijgekomen Katia , Bart , Dave , Geert en nog enkelen. Op naar de toekomst vooral omdat hier verschillende 
mandatarissen aanwezig zijn wil ik hier nogmaals mijn zienswijze naar voor brengen met enkele losse 
bedenkingen : 
 -  50 jaar geleden verkondigde ik veel goede vrienden te hebben onder de grote liefhebbers maar ook 
     altijd de belangen van de kleine liefhebber te zullen behartigen. Vandaag is dit nog altijd mijn   
     zienswijze. 

 - De duivensport is in 50 jaar geëvolueerd van een zuivere hobby naar een steeds meer professionele  
    aangelegenheid . Laten we daar voorzichtig mee omgaan. Indien alle kleine liefhebbers verdwijnen 
    stelt zich de vraag of enkel met grote professionelen het aantal leden in versnelt tempo niet nog   
    vlugger zal achteruitgaan. 

 - De duivensport is een piramide met bovenaan de K.B.D.B, daaronder komen de inrichters,   
    daaronder de maatschappijen en ten slotte de liefhebbers. 
    Stukken willen wegnemen uit die piramide is een zware vergissing. 
    Wat de K.B.D.B. betreft deze dient er over te waken dat in de eerste plaats alles correct     
    verloopt zeker ook de inrichting  en werking van vluchten. 
    Zelf vluchten willen inrichten is een stap te ver, zie maar wat we allemaal hebben meegemaakt          
    voornamelijk dit jaar . 
    Dat door zelf in te richten alles goedkoper zou worden is natuurlijk volkomen onjuist.      
    K.B.D.B. beschikt misschien wel over personeel dat kan helpen maar …. het vele vrijwilligerswerk  
    dat verricht wordt via de maatschappijen en inrichters is natuurlijk veel voordeliger en beschikt  
    meestal over meer expertise dan vast betaald personeel. 
    Sponsoring van vluchten en kampioenschappen gebeurde nog steeds door persoonlijke contacten  
    van inrichters en medewerkers. 
    Door alles te centraliseren op de K.B.D.B gaan vele gelden verloren . 
    Het hoofddoel van de K.B.D.B is en blijft nieuwe actieve leden aanwerven en zorg dragen voor   
    deze die er zijn. 
Wat hulp aan de maatschappijen betreft wil ik laten opmerken dat O.V.V. de eerste inrichter was die door 
mijn toedoen een ristorno uitkeerde aan de maatschappijen, voorbeeld dat daarna door andere inrichters 
gevolgd werd. 

Laat mij nu terugkeren tot Union et Liberté ondanks terugval van liefhebbers voornamelijk in Gent zelf, is en 
dient door de centrale ligging en toch vrij talrijke liefhebbers in de omgeving de maatschappij in de toekomst 
verder een belangrijke rol te spelen. 
Heel wat liefhebbers hebben dank zij Union et Liberté een nationale en sommige zelfs internationale 
bekendheid verworven. 

Laat er ons voor zorgen dat ook in de toekomst kan verder gewerkt worden in een geest van echte 
kameraadschap, zoals reeds 150 jaar geleden gebeurde en ik het voorrecht had er 50 jaar te mogen aan 
meewerken. 
Leve Union et Liberté ,  
leve de duivensport. 

Daniël Aerens 
Voorzitter



 

 

Diploma’s van Union et Liberté: 
 
 
links : 1881 
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1967 ontvangst op het stadhuis van Gent ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Union et Liberté.  
Op de foto vooraan o.a. voorzitter ir. Jules Ongena, prof. Van Grembergen, Jef De Waele, mevr. Dhondt,  
Maurice Lybaert en Achilles Reychler (KBDB) 
Op de tweede rij Daniël Aerens en Eugène Carrara erachter verscholen. 
Verder dhr. Verdonck, Heyse, Fernand Aerens (vader Daniël Aerens), Etienne Mortier, Gust De Baere, 
Vanden Bossche, Frans Van de Sype, Georges Van Loocke, Frans Moerman, René Van der Heyden,  
Dolf De Wael, Léon Van der Wielen, Julien De Bock, Noël Bekaert, Jules De Raedt, Leopold Blanckaert, 
Pol Desmet, Etienne Boelaert, Roger Van Quickenborne….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
Aanstelling van Daniël Aerens als nieuwe voorzitter in 1967 na het honderd jarig bestaan. 
Op de foto staat  in het midden Daniël Aerens met links van hem mevrouw Jules Ongena en prof.   
Van Grembergen, rechts Ir. Jules Ongena, mevrouw wed. Jules Dhondt, Jef De Waele, Jules De Raedt en 
andere leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur Union et Liberté 1992 ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan voor het lokaal. 
Zittend van links naar rechts: Eugène Carrara, Agnes (lokaal houdster) Daniël Aerens, Jozef Leyden en  
Chris Van Hecke. 
Rechtstaand vlnr. Jean-Pierre Van der Beken, Luc Bafort, Lionel Van Crombrugge, Daniel De Deyne, Dirk 
D’Havé, Stefaan Aelterman, Mark De Backer, Eric De Meulemeester en Mark Bafort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het huidig bestuur van Union et Liberté. 
Zittend vlnr. Lucienne De Deyne, Willy Marchant, Mar De Backer, Daniël Aerens, Hélène Dewever en  
Eugène Carrara. 
Rechtstaand vlnr. Dave Schietse, Geert De Clercq, Lauretta van Moerkerke, Dirk D’Havé, Jan Vanermen, 
Katia De Kocker en Bart Piens. 
 



 
 

 

Union et Liberté: kunst 
en cultuur. 
 
Meer dan 100 jaar geleden had 
de maatschappij een 
porseleinen servies elk bord 
was voorzien met het schild 
van Union et Liberté. 
Tot op heden hebben Mark De 
Backer en ikzelf nog één 
exemplaar in ons bezit. 
Kunstenaars hebben zich altijd 
aangetrokken gevoeld door de 
duivensport. 
Zoals het succeslied gebracht 
door Marijn Devalck ‘Vleugels 
in de wind ‘ 
Tijdens mijn 50 jaar 
voorzitterschap heeft oa ook 
Jean Bilquin een aantal 
schilderijen gemaakt met als 
thema mezelf en de 
duivensport.  
Er werd ook een schilderij 
gemaakt op een affiche van 
Union et Liberté (in een private 
collectie) maar zal 
tentoongesteld worden in het 
museum van Deinze op een 
tentoonstelling van Jean 
Bilquin in de maand mei 2018. 
In 2012 tijdens de 
tentoonstelling TRACK was de 
in Gent verblijvende kunstenaar 
Pilvi Takala gefascineerd 
geraakt door de duivensport in 
Gent en heeft er dan ook een 
installatie over gemaakt . 
 
 
 
         Schilderij op paneel van Jean Bilquin 1971 
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	bestuur Union et Liberté
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