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ARCHIEF BETREFFENDE WERELDOORLOG II
INLEIDING
Dit archief, in het Frans genoemd “archives de la clandestinité”, was reeds ontsloten of juister
geformuleerd gevormd door Carcob, genummerd en ingevoerd in Pallas. Aan de ordening en de
nummering wensten wij bijgevolg weinig te veranderen. Ik heb mij dan ook beperkt tot het meer
gedetailleerd beschrijven van de documenten en deze in het Nederlands of die Vlaanderen betreffen
niet verwaarloosd.
Dit archief is geen organisch gegroeid geheel, maar eerder een verzameling van stukken uit
hoofdzakelijk de periode 1939– 1945 waarin wel enkele archiefvormers kunnen worden
onderscheiden zoals de Kommunistische Partij, het Onafhankelijkheidsfront, Solidariteit van het
Onafhankelijkheidsfront, de Partizanen. Wat hier verzameld is, is ook vaak archief betreffende
diverse instanties eerder dan archief van deze instanties.
De stukken zijn aan te vragen als Car Cland en het vermelde nummer.
In de documenten worden de personen vaak aangeduid met een codenummer. De volledige lijst van
de codes om functies aan te duiden kan men vinden in nummer 1 van deze inventaris. De meest
voorkomende zijn::
1 = politiek secretaris (secrétaire politique)
2 = organisatie secretaris (secrétaire d'organisation)
3 = secretaris agit-prop
4 = verantwoordelijke voor de kaders (responsable des cadres)
5 = penningmeester (trésorier)
6 = verantwoordelijke voor de vrouwen (responsable “Femmes”)
7 = syndicaal verantwoordelijke (responsable Syndicat)
8 = verantwoordelijke voor de “konspiratieve plaatsen” (responsable des endroits conspiratifs)
20 = verantwoordelijke voor de Vrienden van de Sovjet-Unie (responsable AUS)
José Gotovitch heeft voor zijn studie Du rouge au tricolore. Les communistes belges de 1939
à1944. Un aspect de l'histoire de la Résistance en Belgique (Carcob, 2018, 2de uitg.) uitgebreid
gebruik gemaakt van deze documenten.

ARCHIEF BETREFFENDE WERELDOORLOG II
INVENTARIS
1. KOMMUNISTISCHE PARTIJ

1. 1. Nationaal Secretariaat
1. Rapporten over de werking van de afdelingen en commentaar op deze rapporten, rapporten over
het onderhoud met verschillende personen en dit vaak tussen “4” (de verantwoordelijke voor de
kaders in casu Egard Lalmand) en “2” (de organisatiesecretaris in casu Raymond Dispy), 1944 en
z.d. Andere namen die voorkomen zijn Hubert, Devis. Een veel voorkomende afkorting is T.R.=
type rapport. Dit nummer bevat ook een lijstje van de codenummers met de overeenstemmende
functie.1 omslag
2.”Bondig rapport over onze houding, doelstelling en hoe wij die aktie nu zien” en ontwerp van
besluit (over het eenheidsfront van socialistische en kommunistische arbeiders) (van “4” aan” 2”),
20 aug. 1944; verslag van federatie 52 (Gent) over de plaatselijke situatie, 2 juli 1944; “note
Lievens”, 8 juli [1944]; brieven van Vandenberghe (Vdb) o.m. over de aanhoudingen, juli en aug.
1943; schrijven van “herman”, “antwoord op nota Delatte vanwege de Kaders”, 27 dec. 1943;
“Paris nous montre la voie”; “chacun peut combattre, chacun doit combattre”; brieven van “2”;
“beknopte handleiding voor den AGIT-PROP”, aug. 1944 en andere teksten uitgaande van of
verspreid door “8” (verantwoordelijke “des endroits conspiratifs”) ; stukken inzake de organisatie
enz. 1 omslag
3. Rapporten over plaatselijke situaties (b.v. Sector III), vaak uit Vlaanderen, over het eenheidsfront,
rapporten van “4”; uitgebreid schrijven aan “Hubert”, 12 juni 1944; “plan de travail pour le mois de
juillet van de “fédération d'Ath, Tournai, Mouscron des S.G.S.” enz., 1944. 1 omslag
4. Rapporten over de financiële situatie o.m. de betaalde bijdragen, over de organisatie van de
C.L.S. (comités de lutte syndicale), de activiteiten; richtlijnen uitgaande van de
organisatiesecretaris, 1943-1944. 1 omslag
5. Richtlijnen in verband met de organisatie van de Mouvement de Défense paysanne (MDP), 1944;
activiteitenrapport van de MDP, juni 1944; oproepen van het Onafhankelijkheidsfront en het
“Comité régional de défense paysanne” aan de boeren, okt. 1943. 1 omslag
6. Circulaire nr. 32 aan de federaties over het “Arlonezermateriaal”, de Duitse censuur op de
briefwisseling per post en de deportaties; circulaire nr. 36 over de organisatie van de “Arlonezerarbeiders”; rapport door “4” over het onderhoud met Dubois gericht aan “2”, 14 juli 1944;
fragmenten van rapporten? over de situatie in Oostenrijk; brief (rapport) van “Willy”, 15 aug. 1944;
richtlijnen n.a.v. het verzwakkend Duits leger, 21 maart 1944? 1 omslag
7. Rapporten van “20” aan “7”, 27 aug., 28 aug. en 31 aug. 1944 o.m. over de voorraad papier,
drukpers, bepaalde personen enz. ; snipper papier van 27 juli 1944. 1 omslag
8. Rapporten door “4” aan “2” over het onderhoud met Vervoort op diverse ogenblikken in aug.
1944, het onderhoud met Van Espen op 8 aug. 1944, het onderhoud met “95” op 10 aug.; rapport
door “92”? over het onderhoud met verschillende socialistische en communistische kameraden over
de syndicale eenheid, 10 aug. 1944, briefwisseling van of rapport van “95” enz. 1 omslag

9. Schrijven van J.L. aan Richard betreffende het “certificat d'échange”, 2 aug. 1944; schrijven van
de organisatiesecretaris aan “95” betreffende hetzelfde onderwerp, 24 aug. 1944; schrijven van “4”
aan “2”, 10 aug. 1944. 1 omslag
10. Briefjes of stukjes van brieven uitgaande van “Walter”, “2”, “95”, twee stukken i.v. m. illegalen
in “95” (= Brussel), 1943 en z.d. 1 omslag
11.1. Bevat:
– “Le premier mai et la lutte contre la guerre imperialiste par Georges Dimitrov”, 1 mei 1940.
– Brief van “Gustave” aan ? over de situatie van de mijnwerkers, o.m. van een zekere André, z.d.
– Brief van Jean-Pierre aan ? over een noodzakelijke actie tegen Deman, 23 nov. 1940.
– Brief van [Jean-Pierre] i.v.m. Winterhulp/Secours d'Hiver, z.d.
– Brief van Jean-Pierre i.v.m. UTMI (= Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels; Unie van
Hand- en Geestesarbeiders), z.d.
– Brief van Jean-Pierre n.a.v. 21 juli 194?.
– Brief van “Gustave” o.m. over Deman en de houding van de syndicaten, sept. 1940.
– “Schéma d'exposé sur le discours du camarade Molotov [1 aug. 1940]
– Vlugschrift “Vive le 23ième anniversaire de la révolution russe”, [1940], 2 bladen.
– “Les causes générales de la guerre impérialiste, z.d. 1 omslag
11.2. Bevat:
– “Directives” n° 2, febr. 1941.
– “Directives” n° 3, maart 1941.
– “Schéma d'exposé pour le 70me anniversaire de la Commune de Paris”.
– “Appel du 1er Mai de l'Internationale communiste [1940].
– “Directives” n° 10, nov. 1941. 1 omslag
11.3. Bevat:
– Brief van Jean-Pierre (aan Thonet?) over dringend te nemen maatregelen om de veiligheid van de
kameraden te verzekeren, 9 sept. 1942.
– “1917 – 7 Novembre – 1942. En avant pour une commémoration digne du XXVe anniversaire de
L'U.R.S.S. !”
– “Le parti et ses principes d'organisation – Contribution au développement du travail du parti dans
les entreprises”.
– Vlugschrift van het Centraal Comité van de KPB zich met alle kracht te verzetten tegen de Duitse
bezetting onder leiding van het Onafhankelijkheidsfront en zich onder meer te bewapenen.
– “Lettre ouverte au V.N.V. Wouters”. Open brief aan de VNV-er Wouters uitgaande van de KPB in
maart 1942.
– “Ordre du Jour (n° 195) du Chef suprème des forces armées de l'URSS”, 1 mei 1943.
– “Le premier mai et la lutte contre la guerre impérialiste par Georges Dimitrov”, 1 mei 1940.
– Commentaar van Jean-Pierre op een rapport betreffende het werk van de partij in de
ondernemingen ( “travail du parti dans les entreprises”), 3 jan. 1943. Het rapport zelf ontbreekt.
– Richtlijn uitgaande van het secretariaat over het versterken van de partizanen, febr. 1943. (Nl. en
Fr. ex.)
– Rondschrijven nr. 178 uitgaande van de nationale commandant n.a.v. een bijgevoegd schrijven
van de KP aan zijn leden over tuchtproblemen.
– Rondschrijven S.3. uitgaande van Jean-Pierre over de op te drijven sabotage in de koolmijnen
[juni 1943].
– Rondschrijven in verband met het Onafhankelijkheidsfront en de te onderhouden illegalen [26
aug. 1943], financiën enz.
– “Questionnaire à utiliser pour la vérification des conditions de sécurité des logements, des
endroits de congé, des fréquentations”.

– Rondschrijven nr. 42, voorbeeld van een vlugschrift om de bevolking op te roepen de rangen van
de partij te versterken, 10 april 1943. 1 omslag
11.4. Bevat:
– “Projet de thèses pour le CC”, [1943] (2 ex.).
– “Ordre du jour du chef suprème des forces armées de l'Union Sovjetique, Camerade Staline”,
1943.
– “Directive générale n° 3”, 1943.
– Rondschrijven uitgaande van Jean-Pierre nrs 34/11, 35/11, 36, 37/11, 38/11, 39, 40, april 1943.
enz.
– “Contribution au développement du travail du Parti dans les entreprises”, z.d. 1 omslag
12. 1. Bevat:
– Rondschrijven en schrijven uitgaande van het secretariaat, tweede helft 1943 en begin 1944 en
z.d. o.m. over de relaties tussen de organisaties van de KP en de gewapende partizanen (PA), het
Onafhankelijkheidsfront.
– “Richtlijn betreffende het vormen van ploegen die bekwaam zijn het beheer van de gemeentes
waar te nemen”; “ Projekt van direktieve over het werk der konspiratieve plaatsen”; “direktieve
betreffende het oprichten in de bedrijven van gevechtstroepen deel uitmakende der partisanen.”
1 omslag
12.2. Bevat:
– “Les tâches du Parti Communiste de Belgique à la veille des Combats décisifs pour la libération
du Pays” (Resolutie van het Centraal Comité); “les communistes au lendemain de la libération”;
“De Kommunisten daags na de bevrijding”; richtlijnen b.v. “Over de huisvesting, verloven en
omgang”, over het “opsporen van nieuwe kaders”, enz. tweede helft 1943, 1944 en z.d.
1 pak
13. Al dan niet genummerde richtlijnen en rondschrijven in het Nederlands uitgaande van het
secretariaat (Pieter); vlugschriften van de Vlaamse Kommunistische Partij zoals een oproep tot
verhoogde waakzaamheid n.a.v. de arrestaties, tot sabotageacties om het Duitse offensief tot staan te
brengen; onderichtingen of richtlijnen voor de instructeurs en de federale secretarissen; “hoe
iemand nagaan” met “model van een biographie”; “De kwestie der onderlinge hulp”; Het O.F. te
Antwerpen [begin 1942] en andere stukken i.v.m. het O.F.; “Nota van den Volkskommissaris voor
Buitenlandsche Zaken, V.M. Molotov, betreffende de monsterachtige misdrijven en de gewelddaden
van de Duitsche fascistische overweldigers ...”; De Kommunistische Partij strijdt tegen het
Hitlerisme en voor 's Lands bevrijding”; stukken uitgaande van de persdienst over publicaties, 1943
en 1944; nota over Solidariteit enz. enz. [1941], 1943, 1944 en z.d. 1 pak
14. “Nationale” rapporten over de situatie van de partij en haar afdelingen (leden, activiteiten,
financiën enz.) in het Vlaamse landsgedeelte, 1941, 1942 en z.d. 1 omslag
15. Rapporten op het niveau van de Vlaamse federaties, 1941, 1942 en z.d. 1 omslag
16. “Compte rendu de la formation, de l'activité & des tâches[...] du comité des secours de Herstal”.
z.d. 1 omslag
17. Rapport van de activiteiten van diverse comités C.L.S. (Comités de Lutte syndicales) 1944. 1
omslag
18. Rapport door “Jos” over de werkingvan MOI (main d'oeuvre immigrée) in Antwerpen in de
periode van dec. 1941 tot 15 juni 1942; rapport over de “toestand van de federatie Antwerpen op 31

mei”, [194?]. 1 omslag
19. “Rapport sur le mouvement wallon”, 1944? ; “Remarques concernant le rapport sur “le
mouvement wallon”, z.d. en “Notes suggerées par le “rapport sur le mouvement wallon” z.d.; “Note
annexe”, z.d. 1 omslag
20. Rapporten van het “Mouvement de Défense Paysanne”, z.d. 1 omslag
1. 2. Nationaal kaderverantwoordelijke / Responsable national des cadres (RNC)
21. Omschrijving van de taken, rechten en plichten van het kader, z.d. 1 omslag
22. Rapporten en briefwisseling van de kaderverantwoordelijke Charlier (H. Buch), Delvosal
(Joseph Thonet), Deschamps (Lucettre Bouffioux), Michel (Buntea Crupnic = Smesman Andrée),
Ambroise (E. Lalmand). Vooral documenten verstuurd door Charlier in maart 1944, de zaak
Léonce, “le million de 99” (= Luik), de zaak Joseph, Jacques, François, Margot, Nothomb, met een
overzicht van de kaders op15 aug. 1944. 1943-1944. 1 pak
23-34. Documenten geordend op naam van of betreffende (1943-1944):
23. Romain, alias José
24. Suzanne
25. federatie Hoei-Borgworm (Huy-Waremme) (leeg)
26. federatie Borinage
27. federatie Aat-Doornik (Ath-Tournai)
28. federatie Verviers
29. federatie Ourthe-Amblève
30. federatie Namen
31. federatie Charleroi
32. federatie Centrm (Centre)
33. federatie Luik
34. onbepaald (Wallonië?)
12 omslagen
35. Rapporten van activiteiten b.v. bij de Wagons-lits, informatiewinning en rapporten over
bepaalde kameraden, autobiografieën. 1 omslag
36. Richtlijnen en type vragenlijst voor “bevrijde” kameraden. 1 omslag
36bis. “Kritiek en reorganisatie”. Tekst van Leo Michielsen aan de leiding van de KP, augustus
1943. 15 p.
37. Rapporten van de federaties over de situatie en de activiteiten van de partij, 1944; richtlijnen
van Edinat (= Théo Dejace) aan de federale secretarissen, 1944. 1 omslag
N.B. Toegevoegd is een brief van Théo Dejace aan Duchateau, 11 maart 1971 n.a.v. de heruitgave
van de clandestiene Drapeau Rouge.
38. Franse en Nederlandstalige partijcursussen, voor en tijdens WO II. 1 pak
1.3. Nationale en federale vlugschriften en andere documenten
39. Nationale vlugschriften en publicaties (sluikpers), 1940-1944. 1 pak
N.B. De schenking Eddy Poncelet is hier toegevoegd.

40-50. Vlugschriften en andere documenten van Brussel en de Waalse federaties:
40. Aat-Doornik-Moeskroen (Ath-Tournai-Mouscron) (90): vlugschriften, “directives”,
activiteitsrapporten, 1943-44 en z.d. 1 omslag
41. Borinage (91): vlugschriften, “directives”, steunkaarten enz., 1943-44 en z.d. 1 omslag
42. Centrum (Centre) (92): vlugschriften en “directives”, 1943-1944 en z.d. 1 omslag
43. Charleroi (93): vlugschriften en “directives”, steunkaarten enz., 1943-1944 en z.d. 1 omslag
44. Waals-Brabant (94): vlugschriften en “directives”, 1943-1944 en z.d. 1 omslag
45. Brussel (95): vlugschriften, steunkaarten, “bulletin du secrétariat” nov. 1943; “bulletin
d'organisation”, nov. 1943, formulieren voor rapporten, richtlijnen, 1941, 1943-44 en z.d. 1 pak
45bis. Dossier Fernand Bolle met o.m. “Rapport sur mon travail clandestin à la fédération
Bruxelloise de novembre 1941 à juin 1943”, 28 sept. 1944, richtlijnen voor de instructeurs, 2 mei
1942; werkplan; rapport door Leon Durand over de syndicale sectie, 16 maart 1942; “biographie
Polleunis François”, 21 okt. 1943. 1 omslag
46. Namen (Namur) (96): een richtlijn en vlugschriften, 1943 en z.d. 1 omslag
47. Luxemburg (97): richtlijnen en vlugschriften, 1943-1944. 1 omslag
48. Hoei-Borgworm (Huy-Waremme) (98): richtlijnen en vlugschriften, 1943-1944. 1 omslag
49. Luik (Liège) (99): richtlijnen en vlugschriften, 1943-1944. 1 omslag
50. Verviers (100): richtlijnen, namelijk “Le Guide dans l'Action. Bulletin intérieur de la Fédération
Verviétoise du Parti Communiste Belge”; Guide du Militant”; “L'Organisateur”, “Plan de Travail”;
vlugschriften, 1943-1944. 1 omslag
51-56. Vlugschriften en andere documenten van Vlaamse federaties:
51. Antwerpen en Waasland (51): richtlijnen, rondschrijven en vlugschriften, 1943-1944 en z.d. 1
omslag
52. Gent (52): brieven aan de lezer, 1 juni, 25 juni en 21 sept. 1942; richtlijnen en rondschrijven;
“De groep van 3. Inwendig Bulletijn van de Vlaamsche Kommunistische Partij (V.K.P.). Federatie
Gent”, jan. 1944; vlugschriften, 1943-1944. 1 omslag
53. Leuven-Mechelen-Willebroek (53): richtlijnen en vlugschriften, 1943-1945; de tekst “De taken
van de V.K.P. aan den vooravond van de beslissende gevechten voor de bevrijding van het land,
april 1944, uitg. van de federatie Dijle en Rupelstreek van de Vlaamse Kommunistische Partij. 1
omslag
54. West-Vlaanderen (54): richtlijnen, 1944. 1 omslag
55. Oost- en Zuid-Vlaanderen (55): vlugschriften, 1944 en z.d. 1 omslag
56. Limburg (56): “Innerlijk Bulletijn der Federatie Limburg”, juli 1944; “De taken van de V.K.P.
Aan de vooravond van de beslissende gevechten voor de bevrijding van het land. Besluit van het
Centraal Comiteit”; “model van biographie”; vlugschriften. 1 omslag
57. Dubbels van documenten die voorkomen in de nummers 40-54, 58-66. 1 pak
2. SOLIDARITEIT – HET RODE KRUIS VAN HET ONAFHANKELIJKHEIDSFRONT
58. Diverse richtlijnen en rondschrijven, 1944 en z.d. 1 omslag
59. Steunkaarten, steunkaarten met en zonder foto's van gefusilleerden, publicaties. 1 omslag
60. Stukken van en in verband met Solidariteit, mei 1944 en z.d.
Oproep van de K.P.B. om zich in patriottische milities te organiseren.1 omslag
61. Stukken in verband met de steun opgehaald in de sector Doornik, 1944. 1 omslag

62. Stukken uitgaande van het Onafhankelijkheidsfront, afdelingen Borinage, Schaarbeek; enkele
stukken inzake Solidariteit, z.d. 1 omslag
63. Circulaire nr. 2 uitgaande van het nationaal comité van Solidariteit, 18 aug. 1944; oproep van
het Onafhankelijkheidsfront, z.d. 2 p.
64. Steunkaarten en oproep van Solidariteit (Centre); brochure “De waarheid over de U.S.S.R.”
door Z.E.H. Johnson Hewlett, deken van Canterbury, juni 1943. 1 omslag
65. Stukken uitgaande van Solidariteit (afd. Charleroi en ?), o.m. het “Bulletin intérieur de
Solidarité”. 1 omslag
66. “La flotte française. Son honneur. Son sacrifice”, uitg. van Solidarité; “Actualité en vrac.
Visions de guerre, mais aussi visions de victoire”, uitg. van Solidarité-Croix-Rouge du Front de
l'Indépendance; vlugschriften. 1 omslag
3. DIVERSE INSTELLINGEN
67. Stukken o.m. oproepen gericht aan de boeren uitgaande van de “milices populaires paysannes”
(MDP) van het Onafhankelijkheidsfront, “le comité régional de défense paysanne”, het strijdcomité
der B.T.B. afdeling Moorslede en van de Belgische Partizanen,1943-1944 en z.d. 1 omslag
68. Syndicale strijdcomités/comités de lutte syndicale, verbonden (affilié) met het
Onafhankelijkheidsfront: vlugschriften en rondschrijven, 1943-1944 en z.d. 1 omslag
69. “L'Armée Rouge” van aug. 1942, uitgave van de “Association belge des Amis de l'Union
Sovietique”; “Le vrai visage de l'Union Sovietique” door Johnson Hewlett, deken van Canterbury, 3
sept. 1944, 25 p.(met als titelpagina “Conseils et recettes par Tante Marie”; oproep uit 1944. 1
omslag
4. DIVERSE PUBLICATIES VAN DE K.P.
70. “Bulletin d'information” du Borinage, de la fédération de Bruxelles, Brabançon, du Centre,
Charleroi, Ath-Tournai-Mouscron, Verviers, Vlaamse federaties 51, 52, 53, 55 enz.; algemene
informatie; “radio Belgique”, 1944; “informations économiques”; communiqués “des partisans
armés et des milices patriotiques” (vooral overzicht van acties), 1943-1944 en z.d. 1 omslag
71. “Directives n°5 – juillet 1941”; “Guide du militant; “Le code du militant illégal”, 2 ex.; “Hoe
iemand te onderzoeken”; “Le code du militant illégal” 2de versie, meerdere ex.1 omslag
72. “De militant”, meerdere nrs, z.d., okt. 1942-okt. 1943; “Organisatie-kursus voor alle
partijgroepen”, 15 p.; “Het wetboek van den illegalen militant”, meerdere ex.; “Organisatie der
federatie in de illegaliteit. VKP” ; “De gids van de militant”, meerdere afleveringen, z.d. [1944], juni-juli en aug. 1944. 1 pak
73. Brochures: J.Staline, “Des principes du léninisme”, Bruxelles, janvier 1942; “Le pillage du
pays”, 16 p., 2 ex.; Conseiller Y, “Droit et Justice en URSS”, 40 p., 2 ex.; “10 mai 1940-10 mai
1941. Un an de guerre", 11 p. 1 omslag

5. HET ONAFHANKELIJKHEIDSFRONT (O.F.)
74. Briefwisseling tussen Radoux (= Jean Terfve), nationaal secretaris van het O.F. en Jacques Leon
Latour, adjunct van de nationale commandant van de Gewapende Partisanen (= Willy Frère); en
Duval, nationaal secretaris van het OF en nationaal secretaris van de PC/KP. (=Fernand Demany),
12 juni 1944-04 sept. 1944. 1 omslag
75. Rapport van de vergadering van het directiecomité van 23 aug. 1942; rapport van het nationaal
bureau op 23 nov. 1943; nationale richtlijnen, 1943-1944 enz. 1 omslag
76-84. Vlugschriften enz. van:
76. Nationaal, Brussel, onbepaald (ook van de “comités de lutte syndicale” en het “comité d'action
du personnel enseignant”, 1941-1944. 1 omslag
77. Aat - Doornik (Ath – Tournai), 1943 en z.d. 1 omslag
78. Borinage, 1944 en z.d. 1 omslag
79. Charleroi, z.d. 1 omslag
80. Luik, Luxemburg, Hoei (Liège, Luxembourg, Huy), 1943 en z;d. 1 omslag
81. Verviers (zie ook nr. 80), z;d. 1 stuk
82. Antwerpen, 1942 en z.d. 1 omslag
83. Andere Vlaamse regio's (met o.m. open brief van het Belgisch Onderwijzend Korps aan de heer
Nyns, secretaris-generaal van het ministerie van openbaar onderwijs, 1944 en z.d. 1 omslag
84. Strooibiljetten. 1 omslag
85. Samenstelling van de regionale Comités (Bevrijding); verslag van het eerste regionaal congres
van het Onafhankelijkheidsfront (“premier congrès régional du Front de l'Indépendance”) in Brussel
op 16 sept. 1945. 1 omslag
6. BELGISCHE PARTIZANEN
86. Nationale Leiding. Orders en richtlijnen van het “nationaal kommando der Belgische
Partisanen” en de nationale commandant, rapporten over de situatie in verschillende meestal
Brusselse gemeenten, “verslag over den overval van het zwart huisgezin den 23/8/44” in Mesen;
stukken van de nationale kaderverantwoordelijke,1943 – 1944. 1 omslag
87. Overzicht van de acties van de partizanen opgemaakt door de nationale commandant
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