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Inleiding 
 
Eugène ‘Harry’ Colson (°Charleroi, 1913-†Antwerpen, 2000), voor WOII kapitein ter lange 
omvaart. Maakte in 1940/41 enkele bevoorradingsvaarten (Armement Deppe), werkte daarna 
aan de Antwerpse haven. Lid van de clandestiene inlichtingsdienst Bravery. Bouwde in het 
havenmilieu een verzetsgroep op, die naderhand de havensectie van de de Nationale 
Koningsgezinde Beweging zou worden en die vooral tot doel had de haven te vrijwaren. Nam 
deel aan de bevrijdingsgevechten en trok met de Canadese troepen tot in Nederland. Na de 
bevrijding opnieuw in de koopvaardij tot hij na zijn terugkeer te Antwerpen in 1973 nationaal 
vereffenaar werd van de NKB. Zette zich tot zijn dood in voor het herinneren en herdenken 
van het NKB-verzet te Antwerpen bij de bevrijding en voor het bewaren van de eenheid in de 
beweging.  
 
In het kader van zijn functie als nationaal vereffenaar kreeg hij ook de hoede over het archief  
van zijn voorganger in die functie, generaal Graff, en dat van de naoorlogse secretaris van de 
NKB Berghmans. Het archief Graff bevat eveneens stukken over de Eerste Wereldoorlog en 
de Achtiendaagse veldtocht.  
 
De dossiers zijn functioneel en chronologisch gerangschikt. Zij werden aan het SOMA 
geschonken door mev wwe Solange Colson. 
 
(D. Martin) 
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I. Archief  E. Colson 
 
A. Archief 
1. Nationaal vereffenaar NKB 
 
1. Correspondentie EC, voorzitter en nationaal liquidator, met leidende leden van de NKB 

(Dekais, de Moor, Vermeire) en de ex-vereffenaar (Graff) betr interne moeilijkheden 
NKB en de kwestie van de toekenning van graden gewapende weerstand (zgn affaire 
Dekais, secretaris-generaal van het Nationaal Comité) 
1970-1974; 1 omslag 

2. Correspondentie EC, J.Soeteweye (secretaris Nationale Verbroedering), J. Dekais 
(nationaal voorzitter, secretaris-generaal Nationaal Comité), J. Van Bogaert (secretaris 
provinciaal comité Antwerpen) betr de onenigheid over de contingenten per provincie 
voor de toekenning van eretekens. 
Bevat ook een uitgebreide nota van Landsverdediging “Eervolle onderscheidingen aan de 
gewapende weerstanders”(1957?) 
1972-1974; 1 classeur 

3. Correspondentie J. Van Bogaert, secretaris Verbroedering NKB Provincie Antwerpen, 
met verantwoordelijken van de NKB betr. onenigheid in het Nationaal Comité n.a.v. 
uitreiking van eretekens  
1973-1974; 1 omslag 

4. Uitnodigingen betr vergaderingen van de Aktie-Raad van de Weerstand (CAR-ARW) en 
diverse correspondentie 
1973-1976; 1 omslag 

5. Brieven van mej. Vermeire, Provinciale voorzitster NKB Oost-Vlaanderen (met 
afschriften van brieven voor en van Vermeire) betr. eervolle onderscheidingen voor 
verzetsleden en andere problemen . Bevat ook een kopie van een verlag van de 
Kreiskommandantur Leuven over de NKB dd 29/5/1941 
1974; 1 omslag 

6. Correspondentie EC, de Moor-Van Sina, Dekais, Vermeire, Graff ea betr het ontslag van 
Graff als nationaal liquidator en militair bevelhebber NKB en zijn opvolging door EC 
1974-1976; 1 omslag  

7. Correspondentie van en aan EC betr conflict Vermeire-Goegebeur ivm toekenning graden 
Oost-Vlaanderen 
1975; 1 omslag 

8. Reeksen kopieën van attesten van gewapend weerstander uitgereikt door de Centrale 
Dienst van het Stamboek 
1975; 1 omslag 

9. Reeks voorstellen tot toekenning van eervolle onderscheidingen voor NKB-leden 
marsbataljon Waasland 
1975; 1 omslag   

10. Chronologisch gerangschikte, meestal uitgaande correspondentie EC betr problemen in de 
NKB (oa gevallen Lauwers, Heinzmann, Wils, Buggenhout, problemen omtrent het 
Nationaal Comité enz) 
1977-1986; 1 classeur 

11. Correspondentie NKB (EC) – Centrale Militaire Administratie van de Krijgsmacht betr. 
het Nationaal Comité van de NKB (ook Directorium genoemd) en de verwarring met het 
Nationaal Comité van de Nationale Verbroedering van de NKB (met retroacta) 
1981-1985, 1994; 1 omslag 
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12. Correspondentie, voornamelijk EC-Landsverdediging-advokaten, en verslagen van 
vergaderingen betr. de (bevoegdheids)problemen tussen het Nationaal Comité NKB, de 
Nationale Verbroedering vzw (De Moor/Duym) en de Federatie van Verbroederingen 
(Crab): eigenlijke leiding, “officiële” NKB, toekenning van de graden en andere 
contacten met de autoriteiten enz 
1984-1989; 1 classeur 

13. Reeks voorstellen voor het bekomen van eervolle onderscheidingen voor NKB-leden 
1985; 1 omslag   

14. Kopieën van briefwisseling en moties aangaande de gevallen Van den Branden, Wils en 
De Moor (Nationale Verbroedering) overgemaakt aan EC 
1985-1986; 1 omslag 

15. Dossier diversen mbt de toekenning van nationale orden aan NKB-verantwoordelijken 
1985-1987; 1 omslag 

16. Correspondentie, verslagen van vergaderingen betr. de (bevoegdheids)problemen 
(eigenlijke leiding, “officiële” NKB, toekenning van de graden en andere contacten met 
de autoriteiten enz) tussen het Nationaal Comité NKB (EC voorzitter en nationaal 
liquidator), de Nationale Verbroedering vzw (De Moor/Duym), de Federatie van 
Verbroederingen (Crab) en tussen de Verbroederingen onderling, met name in de 
provincie Antwerpen 
1985-1996; 1 omslag 

17. Door EC samengesteld recapitulatief  dossier met correspondentie EC-Duym-Chabot en 
boodschappen van EC voor de algemene vergadering betr de problemen tussen het 
Nationaal Comité, de Nationale Verbroedering en de Federatie van Verbroederingen van 
de NKB 
1988-1989; 2 ex.  

18. Correspondentie EC betr zaak Nationale Verbroedering NKB tegen Buggenhout, ex-
secretaris-generaal Verbroedering, met retroacta uit 1982-83 
1989; 1 omslag 

19. Verslagen en uitnodigingen voor het Nationaal Comité NKB  met correspondentie van en 
voor EC betr punten op de agenda (conflict met Verbroedering-voorzitter Duym, 
plechtigheden, eretekens enz) 
1990-1993; 1 omslag 

20. Correspondentie Nationaal Comité NKB - Ministerie van Binnenlandse Zaken  (Protocol) 
betr deelname NKB-afvaardigingen aan officiële plechtigheden  
1991-1997; 1 omslag 

21. Formulieren aanvraag pathologie voor de Centrale Commissie voor rechthebbenden van 
het gewezen Gewapend Verzet: oud-NKB’ers 
1997-1998; 1 omslag 

22. Correspondentie EC met de Aktie-Raad van de Weerstand ARW/CAR betr. 
o.a.vertegenwoordiging van de NKB 
1997-1998; 1 omslag 

23. Diverse correspondentie NKB 
1997-1999; 1 omslag 

24. Historieken van de provinciale NKB-secties Antwerpen, Brabant, West-Vlaanderen, 
Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg en Namen-Luxemburg 1940-44 
sd; 1 omslag 

25. Verzamelstaten van kandidaturen voor verschillende graden gewapend weerstander NKB 
provincie Antwerpen 
sd; 1 omslag 
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26. Dossier J. De Hert mbt statuut als CRAB 1940 
1991-1992; 1 omslag 

27. Curriculum-dossier A. Lepaire 
sd (na 1983); 1 omslag 

28. Verzetsdiploma’s Joris Van Brandt 
1949,1978; 4 st.    

 
2. Militair verantwoordelijke NKB Provincie Antwerpen 
 2.1 tijdens de gebeurtenissen 1944/46 
 
29. Reeks algemene dienstorders van achtereenvolgens NKB Staf - Provincie Antwerpen; 

NKB zone Antwerpen (,Limburg) en Vlaanderen - Commando; Gevechtssektor 
Binnenlandsche Troepen - Commando 
9/1944-11/1944; 1 omslag 

30. Dossier Résistance met (kopieën van) deel- en overzichtsverslagen van NKB-acties bij de 
bevrijding van Antwerpen en omstreken, vooral EC 
9/1944-3/1945; 1 omslag 

31. Dossier met (kopieën van) deelverslagen van lokale commandanten van NKB-secties bij 
de bevrijding van Antwerpen en omstreken (met oa Turnhout) 
9/1944-9/1946; 1 omslag 

32. Bundel mbt de maanden na de bevrijding: orders, correspondentie, verklaringen, 
actieverslagen van en voor “Harry” als Provinciaal NKB bevelhebber Antwerpen en 
verantwoordelijke voor NKB Sûreté (oa actie tegen vermeende collaborateurs, 
onregelmatigheden)  
10-12/1944; 1 omslag  

33. Dossier betr. het rijdend materiaal van de NKB en eventuele onregelmatigheden  
10/1944-2/1945; 1 omslag 

34. Dossier getiteld Résistance . Documentation générale en  Service  Bravery. Van Hove. 
Affaire Croix Rouge Minderhout : bevat hoofdzakelijk documenten uit de 
bevrijdingsperiode, oa (dag)verslagen NKB-afdelingen en –leden Antwerpen en 
omgeving, orders/berichten, veiligheidsdienst NKB, zaken voor Ereraad en ad hoc 
onderzoekscomités (ook geval Van Serveyt) 
1944-1945, 1953; 1 omslag 

35. Ledenlijsten van alle NKB-compagnies van de provincie Antwerpen (grosso modo per 
gemeente; in de grotere gemeenten per wijk) 
sd; 1 pak 

36. Lijsten van terechtgestelde, gesneuvelde en gekwetste NKB’ers en van vermiste, 
overleden en teruggekomen politieke gevangenen van de NKB (provincie Antwerpen) 
sd; 1 omslag 

 
 2.2 latere functionering 
37. Correspondentie EC, voorzitter van het executief comité provincie Antwerpen NKB, met 

gen.Graff, nationaal liquidator en militair bevelhebber van de NKB, en prof Mertens betr 
moeilijkheden mbt de herinrichting van de NKB, in het bijzonder op Antwerps vlak 
1954; 1 omslag 

38.  Correspondentie en nota’s van voornamelijk EC en  J. De Groodt (secretaris NKB 
Antwerpen ) i.v.m. problemen betr. toekenning van graden in het gewapend verzet (oa 
commandanten NKB-secties Antwerpen) 
1967; 1 omslag 

39. Correspondentie EC-mme de Cresonnieres betr erkenning Jean Naus (vader van de Cr.) 
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1969-1970; 1 omslag 
 
3. Bevelhebber Havensectie NKB 
 3.1 tijdens de gebeurtenissen 1944/45 
 
40. Ledenlijsten NKB Haven en Deurne en NKB Haven-P.A.P. (+ Mortsel, Edegem, 

Kontich) gedurende de bevrijding. Met lijst der gekwetsten. Bevat ook attesten 
1944; 1 omslag 

41. Diverse documenten van de NKB Havensectie 
1945-1946; 1 omslag 

42. Lijsten gesneuvelden/leden, kasboek (tot 1959), correspondentie (interne problemen, 
aansluiting bij NSB, vaandeloverhandiging enz), stukken betr leden en stukken betr 
huldigingen  Verbroedering NKB Havensectie. Bevat ook een ledenlijst uit 1961 en een 
ms tekst van EC, “Verslag betr de voorbereiding van het verdedigingsplan van de  haven 
van Antwerpen en zijne uitvoering” 
1945-1949; 2 omslagen, 1 kasboek 

43. Ledenlijsten Verbroedering NKB Havensectie Antwerpen 
1945-1949; 1 omslag 

44. Naamregister Compagnie 2A/3 en PAP 4 NKB (Antwerpen) 
sd; 1 register 

 
 3.2 latere functionering 
45. Voordrachtfiches van verdienstelijke leden  van de NKB Havensectie voor het toekennen 

van eervolle onderscheidingen 
1946-1947; 1 omslag 

46. Lijsten en fiches van gesneuvelde, postuum te vereremerken leden  van de NKB 
Havensectie 
1947; 1 omslag  

47. Lijsten voor erkenning als weerstander van leden  van de NKB Havensectie 
sd; 1 omslag 

 
4. In andere hoedanigheden  
 
48. Correspondentie voor en van de Provinciale Unie van de Weerstand en Politieke 

Gevangenen van Antwerpen betr oa plechtigheden, samenwerking en Stichting Libertas-
Humanitas 
1961-1988; 1 classeur en 1 omslag 

49. Stukken betr de samenstelling en functionering van de Hoge Commissie van de 
gewapende weerstand (EC plv ondervoorzitter in 1974) 
1973-1984; 1 omslag 

50. “Dossier Wils”: correspondentie ere-lt.-kol. M . Wils, P.  Eygenraam, voorzitter Afd. 
Antwerpen Maatschappij Officieren van de Veldtochten, O. Conreur, voorzitter Verbond  
der Belgische Oorlogskruisen UNCGB/NVBOK, en militaire autoriteiten betr conflict 
Wils met oa de Vereniging der op Rust gestelde Officieren K.V.V.O.O. (voor EC als 
voorzitter Verbond  der Belgische Oorlogskruisen Antwerpen) 
1979-89; 1 omslag 

51. Kopie van een correspondentiedossier van de Verbroedering van het Belgisch 
Vrijwilligerkorps voor Korea betr. het plaatsen van een herdenkingsplaat te Antwerpen 
1988-1989; 1 omslag 
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52. Correspondentie EC, Wils (Koninklijk Verbond  der Ridders met Zwaarden) ea betr 
Verbond en omstreden toekenning van ereteken aan Wils. Met retroacta uit 1983 
1989-1990; 1 omslag 

53. Dossier met verslagen, correspondentie van en voor EC in zijn hoedanigheid als 
voorzitter Aktie Raad van de Weerstand Antwerpen ARWA: oprichting, aktiviteiten (oa 
plechtigheden, aktie tegen amnestie enz) 
1989-1997; 1 pak 

54. Correspondentie betr. de aanduiding van EC als Official WWII Representative of the 2nd 
Canadian Infantry Division in Belgium 
1990; 1 omslag 

55. Dossier betr. inleiding van EC, bestuurslid van  het Vredescentrum (Antwerpen) op een 
activiteit over de joodse partizanen en de polemiek over dat onderwerp; documenten 
statutenwijziging en varia 
1990-1991; 1 omslag 

56. Correspondentie betr. het verzet en de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, 
Oorlogsslachtoffers en Oudstrijders 
1992-1993; 1 omslag 

57. Correspondentie mbt het Koninklijk Verbond der Belgische Oorlogskruisen 
1992-1995; 1 omslag 

58. Correspondentie EC - vice-premier Wathelet - Eylenbosch (UFAS/UVGL) - Rens  betr 
lidmaatschap EC van de Hoge raad voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en 
Oorlogsslachtoffers 
1993; 1 omslag 

59. Dossier EC in zijn hoedanigheid als voorzitter van de  Aktie Raad van de Weerstand 
Antwerpen ARWA betr 50e verjaardag van de bevrijding van Antwerpen: 
correspondentie, planningsvergaderingen, programma, uitnodigingen, tekst EC “Speech 
Kruisschans” enz 
1993-1994; 1 omslag 

60. Correspondentie van en aan EC betr beschermheerschap provinciegouverneur Paulus van 
het Verbond der Belgische Oorlogskruisen, Afd Antwerpen 
1/1997; 1 omslag 

61. Correspondentie EC als voorzitter afd. Antwerpen Koninklijk Verbond der Belgische 
Oorlogskruisen mbt bevrijdingsherdenkingen van september 1997 in Boom en Antwerpen 
8/1997; 1 omslag 

62. Correspondentie en verslagen aan EC in zijn hoedanigheid van voorzitter Unie van 
Inlichtings- en Actiediensten Antwerpen 
1998-1999; 1 omslag 

 
5. EC als historisch acteur en getuige 
 5.1 verzet Antwerpen tijdens de gebeurtenissen 1940/46 
 
63. Dossier betr ravitailleringsvaarten voor de Belgische staat, EC kapitein (oa monsterrollen 

en reisverslagen Yser en Espagne)(kopieën) 
1941; 1omslag 

64. Dossier betr de veroordeling van EC in juli 1944 voor valsheid in geschrifte en heling van 
ravitailleringbons (IJzercentrale) (later wordt om gratie gevraagd: feiten gepleegd in 
kader hulp aan clandestiene inlichtingsdiensten) 
1944-1945; 1 omslag 

 
 5.2 verzet Antwerpen na de gebeurtenissen  
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  5.2.1 betr. persoonlijke rol 
 
65. Dossier C. Navigation : Memorandum servant à réfuter les diffamations sur mon compte 

au sujet de ma navigation pendant la guerre sous pavillon allemand ou au service des 
allemands (EC), met bijlagen  
1940-1950 ; 1 omslag 

66. Correspondentie met advocaat W. Calewaert ea, proces-verbaal, Memorandum servant à 
réfuter les diffamations (EC) (zie nr 65) en Memorandum concernant exécution Vanden 
Houdt (EC) betr. rechtszaak « Moord op Vandenhoudt Norbert en Eliane» (terechtstelling 
van een vermoedelijke verklikker in 1944)  
1950 ; 1 omslag  

67. Correspondentie met J. Vanwelkenhuyzen, directeur van het Centrum voor de 
Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog , prof. Charles, Ed. Pilaet en mevr de Moor –
Van Sina over de oorlogsactiviteit van EC, mn varen tijdens de bezetting, en de 
bevrijding van Antwerpen. Bevat ook  Mémorandum rédigé par E. Colson (Agent S.R.A., 
Résistant Armé) (10/1969), andere nota’s van EC en copie van oorlogsdocumenten 
(dossier getiteld Documentation Colson versus X, nav geruchten gelanceerd over EC ivm 
geplande studie over de bevrijding van Antwerpen) 
1969-1970 ; 3 omslagen 

68. Correspondentie met P. Eygenraam, Verbroedering Officieren van de Veldtochten, betr. 
(artikel over) verzet op maritiem vlak en oorlogsactiviteiten EC. Met bijlagen, o.a. lijsten 
van terechtgestelden, politieke gevangenen  enz. van de NKB (1944-...) 
1981; 1 omslag  

69. Dossier clandestiene inlichtingsdienst Bravery: een inlichtingsrapport dd 30/5/1942, 
correspondentie met Bravery (rol van EC), A. Fache (historiek van Bravery section Harry 
DS 14) en de Staatsveiligheid (zie ook zaak Pilate, nr 70) 
1982-1990; 1 omslag 

70. Correspondentie van en aan EC betr. de campagne van de Aktie-Raad van de Weerstand 
(CAR-ARW), in het bijzonder voorzitter J. Pilate, tevens lid van de Wetenschappelijke 
Commissie van het Centrum van de Tweede Wereldoorlog, tegen EC, voorzitter-nationaal 
liquidator NKB en ondervoorzitter van het Verbond der Belgische Oorlogskruisen, met 
als inzet het begin van de  verzetsactiviteit van deze laatste, met in het bijzonder een 
dossier van het Centrum dienaangaande 
1990-1992; 5 omslagen 

71. Dossier betr de herbevestiging door de Staatsveiligheid van de staat van dienst 
Inlichtings- en Actiediensten  van EC (zie ook dossier Bravery nr 69) 
1991; 1 omslag 

72. Correspondentie EC met het SOMA, oa D. Martin, betr verzetsactivitetiten 
1996-1998; 1 omslag 

73. Uitgaande brieven EC mbt het boek  “Kolonel Harry. Een getuigenis over de bevrijding 
van Antwerpen”  door Frank STAPPAERTS. - Berchem : Uitgeverij Epo, 1997 
1997; 1 omslag 

 
  5.2.2 historiografie van de bevrijding en herdenkingen 
 
74. Dossier bevattende Office of the Naval Officer. Antwerp - Counter-scorching (verslag 

Reniers van 25 november 1944 over de vrijwaring van de haven) en correspondentie EC-
prof Charles in dat verband; met verspreide stukken over het geval Lauwers (zie verder) 
1974; 1 classeur 
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75. Dossier betr het eindwerk van o/lt Somers, Militaire School, “De militaire operaties voor 
de beveiliging en het gebruik van de Antwerpse haven door de Geallieerden na 04 
september 1944” 
1974 ; 1 omslag 

76. Correspondentie met J. Vanwelkenhuyzen, directeur van het Centrum voor de 
Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog , en prof. J.-L. Charles, Militaire School, lid 
van het Wetenschappelijk Comité van voornoemd Centrum, over het  historisch 
onderzoek over de bevrijding van Antwerpen 
1975; 1 omslag  

77. Kopie tbv EC van correspondentie E. Pilaet, OF/PM, met generaal-majoor Moulton en J. 
Vanwelkenhuyzen over de rol van het  verzet en de Britten bij de bevrijding van 
Antwerpen. Met bijlagen 
1976; 1 omslag 

78. Correspondentie met EC en ontwerptekst van P. Dreyfus (Le Dauphiné Libéré), 
Destination Anvers over de bevrijding van Antwerpen. Bevat ook een copie van  EC, 
Notes sur notre activité lors de la Libération. Exposé du 26.4.75. Remembrance Fund 
1980; 1 omslag 

79. Correspondentie EC-Brig gen Whitaker betr diens geplande boek over de rol van de 
Canadezen bij de bevrijding van de Schelde/Antwerpen en over bezoeken aan Antwerpen 
1982-1983; 1 omslag 

80. Correspondentie EC – Robert Vekemans betr. tekst- en publicatieprojecten over de 
bevrijding van Boom en Antwerpen 
7/1984; 1 omslag 

81. Correspondentie EC-Willy Calewaert betr werkteksten ivm plechtigheden Brigade Piron/ 
oorlogsvrijwilligers (40e verjaardag van de bevrijding) 
1984; 1 omslag 

82. Correspondentie EC-Jean Vanwelkenhuyzen betr tekst JVW La Libération d’Anvers 
1984; 1 omslag  

83. Correspondentie EC betr artikel over de bevrijding van Antwerpen nav de viering van 
1984 
1985; 1 omslag 

84. Correspondentie EC - D. Motmans - P. Eygenraam betr. Motmans, Se battre pour Anvers 
8-9/1986; 1 omslag 

85. Brieven van EC met commentaar op From the Desert to the Baltic van gen. Roberts qua 
bevrijding van Antwerpen 
1989; 1 omslag 

86. Correspondentie en nota’s EC voor J. Gotovitch, dd directeur van het Centrum voor de 
Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, J. Vanwelkenhuyzen, ex-directeur van het 
Centrum, en prof. F. Balace, lid van het Wetenschappelijk Comité van voornoemd 
Centrum, over het  historisch onderzoek over de bevrijding van Antwerpen en de NKB 
1990; 1 omslag 

87. Persoonlijke correspondentie EC-Robert Vekemans betr. o.a. historiografie van de 
bevrijding van Antwerpen, UFAS/UVGL enz  
1990-1991; 1 omslag 

88. Correspondentie EC-maj Van Krunckelsven-prof Charles betr studie van Van 
Krunckelsven over de bevrijding van Antwerpen en studie EC 
1993; 1 omslag 

89. Rechtzettingen EC (4 “annexen”) bij het artikel van V. Marquet, La sauvegarde du Port 
d’Anvers (in: Bijdragen NCWOII, 13, 1990), met correspondentie; bevat ook een exposé 
voor M. Royaux, voorzitter USRA over hetzelfde onderwerp 
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1993, 1997; 1 omslag 
90. Dossier mbt de oprichting en onthulling van en reacties op het monument  ‘Gedenkteken 

der Erkentelijkheid’ (Canadese troepen – Verzet) te Kalmthout onder impuls van EC 
1998; 4 omslagen  

91. Correspondentie- en documentatiedossier mbt de 55e verjaardag van de bevrijding en de 
landing in Normandië 
1999; 1 classeur 

92. Correspondentie EC-Whitaker betr gepland bezoek van Canadese veteranen in mei 2000 
11/1999; 1 omslag  

93. Correspondentie aan EC ivm diverse teksten, artikels enz over actie NKB 
1954-1992; 1 omslag 

94. Correspondentie van en aan EC ivm diverse herdenkingsplechtigheden verzet en 
bevrijding Antwerpen 
1965-1998; 1 omslag 

 
  5.2.3 betwistingen mbt rol verzetslui 
95. Bundel “affaire Lauwers-EC”: wederzijdse juridische acties mbt betwistingen over rol, 

functie en titel B. Lauwers tijdens de bevrijdingsperiode van Antwerpen  
(correspondentie, verweerschriften enz). Met retroacta. Bevat ook een verslag van een  
(niet bestaande?) 4e sector PM/OF door B. Lauwers 
1970-1991; 2 archiefdozen 

96. Schriften met kladversie van brieven van EC. Betreft o.a. de zaak-Lauwers, zaak-Pilate, 
een wetsvoorstel voor amnestie en interne keuken van de NKB 
1992, 1996; 2 schriften 

97. Correspondentie EC mbt het boek “Vergeten Strijders 1940-1945” van E. Pilaet en diens 
staat van dienst in het verzet 
1997; 1 omslag 

 
 5.3  diverse stukken 
 
98. Persoonlijk dossier toetreding tot de Vrijmetselarij 

1960; 1 omslag 
99. Correspondentie met F. Erauw, voorzitter van het Centrum voor de Geschiedenis van de 

Tweede Wereldoorlog, e.a. betr. de kandidatuur van EC als lid van het wetenschappelijk 
comité van het Centrum 
3-4/1992; 1 omslag 

100. Persoonlijke correspondentie EC-Jean-Léon Charles 
1982-1994; 3 st. 

101. Varia persoonlijke correspondentie 
1 omslag 

102. Curriculum vitae en stukken ivm overlijden 
1988, 2000; 1 omslag 

 
6. Teksten, publicaties en interviews getekend EC  
 
103. Omslag getiteld Résistance. Documentation remise (au) général Bouhon pour historique 

de la libération Anvers, bevattende een verslag van EC Notes conc la préparation du 
plan de défense du port d’Anvers et son excécution met daarbij horende originele 
documenten uit 1944-45 
1944-1963; 2 omslagen 
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104. EC, Translated abstracts of the text of a conference held by Eugene Colson alias 
‘Harry’ in March 1965 
1969; 55 p. 

105. Interview door W. Steenhaut, Centrum voor de Geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog, met EC (met verbeterde versie) over het verzet te Antwerpen en de 
bevrijding, en correspondentie in dat verband 
1973-1974; 1 omslag + 1 ex 

106. EC, Notes sur notre action lors de la Libération. Exposé du 26.4.75 (Remembrance 
Fund) 
1975; 70 p.  

107. EC, Exposé succint à Anvers. Quelques aspects de la libération de la zone portuaire 
8/10/1987; 1 ex. 

108. Dossier betr. publicatie (door de NKB?) van een manuscript van EC, “Persoonlijke 
herinneringen. Enkele aspekten van de bevrijding van het havengebied”. Met klad-, 
definitieve en Franstalige versie (uit 1987) Souvenirs personnels. Quelques aspects de la 
libération de la zone portuaire en met correspondentie 
1991?-1993; 2 omslagen, 4 classeurs en 1 vol.  

109. EC, “Kruisschans”, teksten nav de plechtigheden van sep 1992, 1994, 1997, 1998 en van 
nov 1996 (in het kader van ARWA?). Met tekst Un souvenir ineffaçable 
1 omslag  

110. Omslag getiteld Documentation, illustrations « Souvenirs »  
1993 ; 1 omslag 

111. EC, Note explicative Block Ships (met begeleidingsbrief aan R. Eylenbosch, GL/AS) 
1993; 5 blz. 

112. EC, Note à mr l’Echevin Verstraelen. Concerne : Alochtone, nav de 
gemeenteraadsverkiezingen te Antwerpen 
2000; 7 blz. 

113. Nota EC betr J-M Charlier, Léon Degrelle 
sd; 6 blz 

 
7. Attesten en diploma’s 
 
114. Certificaten, attesten en andere bewijsstukken vooral betr. verzetsactiviteiten  

1944-1961; 1 omslag    
115. Persoonlijke documenten mbt verzets- en NKB(naoorlog)-activiteiten: verklaringen, 

attesten, legitimaties, benoemingsbrieven, brevettten 
1944-1967; 1 classeur 

116. Dossier met attesten, verklaringen , diploma’s van vereremerkingen enz.  
1944-1969; 1 omslag 

117. Diverse diploma’s, getuigschriften enz  
tot 1996; 1 omslag 

 
 
 
B. Documentatie 
1. Bevrijding Antwerpen 
 
118. Verschillende (geannoteerde) kaarten en plannen van de haven van Antwerpen 

1935-1960; 1 omslag 
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119. Military Studies B-170. Betr.: Verteidigung Antwerpen (naoorlogs verslag van generaal 
Stolberg, chef van de Verteidigungsabschnitt Antwerpen) 
3/4/1946; 12 p. (bevat ook een door EC geannoteerd ex.)  

120. P. Scarceriaux, Hommage à Eugène Colson, capitaine au long cours, sans peur et sans 
reproches : tekst voor artikel in Wandelaer-Sur l’Eau 
1955 ; 42 blz 

121. Driedelige voordrachttekst van gen. Bouhon La bataille pour le port d’Anvers (1944-
1945), met kaarten (voorgesteld als publicatie NKB ?) 
1956 ?; 1 omslag 

122. R. Havermans, “De bevrijding van de Kruisschanssluis in september 1944” 
1967; 5 blz.  

123. G. De Loose, « Geschiedenis van de Weerstand te Hoboken » (met ledenlijst OF sectie 
A2) 
(1972); 30 blz 

124. Dossier betr het Brits-Belgisch symposium Belgium, September 1944 te Londen 
(deelname EC). Met teksten 
8/1984; 1 omslag 

125. Documentatieclasseur betr. de herdenkingen van de 45e verjaardag van de bevrijding 
(van Antwerpen). Bevat ook tijdsdocumenten uit 1944/45 van de NKB en een tekst  
MNR-NKB. Historique de la province d’ Anvers (zie ook nr 138) 
1989; 1 classeur 

126. Dossier mbt de inhuldiging van de Robert Vekemans Liberation Route te 
Boom/Willebroek 
1989-1990; 1 omslag 

127. “Marschbataljon NKB Antwerpen, Cie Waas. 50 jaar later. Een relaas” 
1994; 1 ex.  

128. Tekst Peloton Universitaire NKB 
sd; 3 blz. 

129. D. Whitaker, The liberation of Antwerp harbour 
sd; 7 blz. 

130. “De bevrijding van de Antwerpse haven. Vrije vertaling van de tekst van Brig. Gl. D. 
Whitaker RHLI” 
sd; 13 blz.  

131. Reeks uittreksels uit voornamelijk Engelstalige werken over en in verband met de 
bevrijding van Antwerpen, oa de rol van de Canadese troepen 
1 omslag 

132. Persknipsels (vnl verzet en bevrijding Antwerpen) 
1947-1997; 1 omslag 

 
2. Verzet algemeen 
 
133. “Verslag van redevoeringen tijdens het Socialistisch Actie-Comité op de Grote markt te 

Huy op 17 sept 1949” 
1 stuk 

134. “Ministerie van Landsverdediging. Statuut van de Gewapende Weerstand”(geannoteerd 
exemplaar) 
1953 

135. Rede van Theo Lefèvre nav 25-jarig bestaan NKB 
1965?; 11 blz. 
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136. Jean Vanwelkenhuyzen, La Libération du Nord de la  France et de la Belgique : 
quelques aspects des opérations militaires 
1974; 26 blz 

137. Les grands dossiers de la FNC. La réouverture des délais pour l’obtention des statuts  
1985 ? ; 7+2 blz 

138. Door EC geannoteerde versie van  I. Gérard, Souvenirs de Commandement, Bruxelles, 
1962 
1992 ; 1 ex.  

139. Dossier betr omstreden “verzoeningsmotie” van de Antwerpse gemeenteraad; het verzet 
wenst geen amnestie 
1994; 1 omslag 

140. Tekst (generaal Neefs?) Mouvement National Royaliste – Nationale Koningsgezinde 
Beweging. Historique de la province d’ Anvers met ontwerptekst (?) oa bestaande uit 
aparte verslagen 
sd; 3 omslagen 

 
 
 
II. Archief generaal Graff 
 
A. Vereffenaar NKB 
 
141. Correspondentie van en aan gen Graff betr naoorlogs ronselen van leden door AS 

(Armée Secrète) en AL (Armée de Libération) ten nadele van NKB 
1944-1949, 1957; 1 omslag 

142. Omslag met diverse stukken voor gen Graff van (leden van) Verbroederingen NKB (per 
provincie) . Met ledenlijst Verbroedering NKB vzw (1948)  
1946-1971; 1 omslag, 1 vol. 

143. Diverse nota’s en brieven voor en van generaal Graff in zijn hoedanigheid als nationaal 
vereffenaar en militair bevelhebber van de NKB. Bevat ook een verslag van een 
vergadering dd 17/9/1944 van het Coördinatiecomité (van het verzet) te Antwerpen 
waarop sprake van de erkenning van de NKB  
1946-1972; 1 omslag  

144.  Correspondentie en nota’s voor en van generaal Graff in zijn hoedanigheid als militair 
commandant (1942), nationaal commandant (1964) en nationaal liquidator van de NKB 
(1945-1974) oa met minister van landsverdediging P.W. Segers betr de erkenning van de 
NKB, interne moeilijkheden en de kwestie van de toekenning van graden Gewapende 
Weerstand (zgn affaire Dekais, secretaris-generaal van het Nationaal Comité). Bevat ook 
documenten uit de bevrijdingsperiode, oa een dossiertje over de in beslagname door de 
NKB sector Z.O. Antwerpen van documenten betr het Oflag Luckenwalde 
1948-1973 ; 2 omslagen 
NB in 1964 werd na een ‘maneuver’ de toekenning van de graden onttrokken aan de 
militaire cdt  

145. Correspondentie gen Neefs-Wwe Carolus betr (artikel over) NKB-groep Gaston Carolus 
(met retroacta) 
1949-50; 1 omslag 

146. Correspondentie generaal Neefs- prof Mertens de Wilmars- generaal Graff nav de 
verzoeningsmissie van Neefs betr conflicten binnen de NKB, mn de afscheuring van de 
Antwerpse verbroederingen olv Mertens, “historisch stichter” van de NKB (bevat ook 
enkele latere stukken) 
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1950-1952; 1 omslag 
147. Ledenlijsten Verbroederingen NKB Antwerpen, Oost-Vlaanderen 

1951-1966; 1 omslag 
148. Diverse stukken van en voor gen Graff betr de bevrijding van Antwerpen en de rol van 

de NKB 
1954-1968; 1 omslag 

149. Dossier Federatie der Verbroederingen NKB (statuten, financiële documenten)  
1962-1969; 1 omslag 

150. Correspondentie, nota’s, notities gen Graff betr zaak Raad van State tegen erkenning 
Mertens de Wilmars als nationaal (militair) commandant van de NKB (KB van 
1/3/1966) en de bevoegdheid voor de toekenning van graden Gewapende Weerstand 
1966-1967; 1 omslag 

151. Correspondentie mevr de Moor-Van Sina met gen Graff over de NKB (erkenning, 
problemen, historiek) 
1966-1969; 1 omslag 

152. Erkenningsdossier  Emile Messens 
sd; 1 omslag 

 
B. Andere hoedanigheden 
 
153. Dossier van generaal Graff   in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Société des 

Vainqueurs de la Lys: inhoudelijke nota’s, omzendbrieven , correspondentie, oa van en 
met gen. Beaupain en maj. Gillis de Sart-Tilman, betr. het Belgisch leger aangevoerd 
door Leopold III in de slag aan de Leie in mei 1940   
1952-1967; 1 omslag        

154. Diverse stukken van en voor gen Graff betr erediploma’s van vaandeldrager der 
vaderlandslievende verenigingen 
1963, 1970; 4 stukken 

155. Circulaires van de Amicale des Officiers des Campagnes 14/18 et 40/45 oa betr de 
(materiële) eisenbundel van de Studiecommissie voor Oudstrijders, A. Hanet secretaris  
1968; 1 omslag 

 
C. Teksten Graff ea 
 
156. Manuscript van gen Bouhon over de bevrijding van Antwerpen 

1963; 156 blz 
157. E. Graff, La guerre de 1940-1945...Un coup d’oeil sur la vérité 

1966 ; 25 blz. 
158. (Notre participation à la deuxième guerre mondiale, ook als Capitulations 1940/45), 

voordrachttekst van gen Graff 
1966 ; 1 omslag 

159. Correspondentie aan gen Graff en ontwerpteksten betr de 50e verjaardag van de slag aan 
de IJzer 
1968; 1 omslag 

160. Aperçu de la Question Royale (Graff ?) 
sd ; 6 blz 

161. Considérations stratégiques sur le caractère de l’action de l’Armée belge, en 1940 
(Graff ?) 
sd ; 5 blz 

162. Bataille de Merckem. Cours par le maj Lesaffre, à l’ERM en 1925 (Graff ?) 
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sd ; 16 blz + kaarten 
 
D. Varia 
 
163. Biografische nota’s en personalia gen Ernest Graff 

1 omslag 
 
 
 

III Archief R. Berghmans, secretaris Nationaal Comité NKB en lid van het Directorium 
NKB 
 
164. Wet- en reglementaire teksten, lijsten enz mbt principes administratieve organisatie en 

werking NKB  
1945-1983; 1 classeur 

165. Correspondentie van en aan R. Berghmans mbt uitbreiding samenstelling van het 
Directorium NKB 1982-84; boekhoudkundige documenten 
1964-1984; 1 classeur 

166. (Kopieën van) correspondentie en andere stukken voor R. Berghmans betr leiding en 
functionering NKB, ook varia oa Aktie-Raad van de Weerstand 
1965-1989; 1 omslag  en 1 classeur    

167. Correspondentie aan en van R. Berghmans betr interne moeilijkheden oa de problemen 
tussen het Nationaal Comité, de Nationale Verbroedering en de Federatie van 
Verbroederingen van de NKB 
1974-1985; 1 omslag 

168. Correspondentie aan (vooral afkomstig van EC) en van R. Berghmans betr interne 
moeilijkheden oa de problemen tussen het Nationaal Comité, de Nationale 
Verbroedering en de Federatie van Verbroederingen van de NKB 
1988-1989; 1 omslag 

 
 
 
IV Varia 
 
169. W. Boucherij, “Memorie van verdediging” betr kwaadwillig dienen van plannen van de 

vijand (NSJV) 
1/12/1946; 1 ex (niet meer in dit bestand; consulteerbaar als AA 2058) 

170. Diversen, oa betr het ontstaan van de NKB 
1 omslag 

 
 
 
Dirk Martin 
20/4/2007 
 


