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INLEIDING  
 
 
Het archief van Georges Druand werd aan het SOMA geschonken door Professor Jedwab. 
Nadat José Gotovitch  het archief  bestudeerd had kwam hij tot de verschillende vaststellingen 
over Druand. Deze laatste was een actief lid van het O.F. Het is ook mogelijk dat hij een 
vooraanstaande rol had in “le CIBE” . Daarnaast zou hij nog gewerkt hebben voor een andere 
verzetsorganisatie, die echter niet verder kon geïdentificeerd worden. 
Het archief bevat naast persoonlijke stukken van Georges Druand ook tal van 
verzetsdocumenten en vlugschriften van het O.F ,van de Communistische Partij, ... 
 
 
 
I. Archief Georges Druand 
 
 
 
A. ARCHIEF 
 
 
1.  Clandestiene verzetscorrespondentie (van/aan Druand?) 
 
 
1.  Brief van 22as aan 227(doorgegeven door 2275), geschreven door 22as, betr. de     

aankomende bevrijding en het gebruik van de verzetsarmbanden, 1944 
2. Briefje van JL, betr. de te gebruiken herkenningssignalen tussen de personen van het     

verzet,  II7 april 
3.  Briefje van 22as aan 2277, betr. de ploeg genaamd SIMENON, s.d. 



 2 

4.  Briefje van 22AS aan 227, betreffende afspraken tussen verzetslieden en het gebruik van    
Armbanden, s.d. 

5.  Briefje van Larroix? aan een heer, betr. meneer Delvaux,19 april, 17 u 30 
6.  Brief van? aan een vriend, betr. afspraken en geld dat nog moet betaald worden aan een     

drukker, dinsdag 
7.  Brief van ? aan een heer, betr. antwoord op eerdere brief, augustus? 
8. Brief aan Leon Caroly, betr observatie van de tanks tussen Kortenberg (komende van    

Leuven) en vertrekkende in de richting van Mechelen, maandag 12 juni 
9. Briefje, betr. afspraakplaats tussen Bruuard? en P. , donderdag 7 ? 
10. Briefje van 22AS, betreffende mogelijke ontmoetingsdata, s.d. 
11. Briefje, betr. verklikker X van werkweigeraars, s.d. 
12. Briefje van Prosper aan Léone, betr. Léones brief voor 22AS, s.d. 
13. Briefje, betref. Blanche Demarbaise, s.d. 
14. Briefje, betref. Slaapplaats in de vleugel van de ruiterij, s.d. 
15. Briefje, betref. Inlichtingen over Disiek Georges Henry, s.d. 
16. Briefje van Joseph aan meneer Desablenu?, s.d. 
17. Briefje van Joseph aan meneer Desablenu?, betr.lijst met namen, s.d.  
18. Briefje van Joseph aan meneer Desablenu?, betr.lijst met namen, s.d. 
19. Enveloppe met twee briefjes en verschillende strookjes, betr. briefje van 22as aan 2277      

met vraag naar het doorspelen van informatie indien mogelijk i.v.m. de operatie      
“SIMENON”; betr. briefje van 22 aan 2277 met enkel tips en vragen voor de volgende      
informatie die zal worden doorgespeeld; betr.verschillende strookjes met informatie over      
legereenheden, s.d.; 1 enveloppe 

20. Brief van Joseph aan Meneer Disableau?, betr. codetaal ?, s.d. 
 
 
2.  Documenten van Companie Intercommunale Bruxelloise des Eaux’ (werkgever 

Druand ?) 
 
 
21. Brief aan de secretaris van ?, betr. de promoties gegeven aan de werknemers op basis van      

het klassement van 1941, 1941 ? 
22. Lijst met werknemers van ‘Service de l’Explotation’, 26/05/1943 
23. Beschreven enveloppe van ‘Caisse de Secours et de Prévoyance du personnel de la 

compagnie intercommunale Bruxelloise des Eaux’, betr. Verlenging van het verlof 
(ziekteverlof ?) gedurende een maand van de heer ?, 02/09/1944 

24. Beschreven enveloppe van ‘Companie Intercommunale Bruxelloise des Eaux’, betreft 
werken uitgevoerd bij Mathieu en Nelly (Chemin de Foret 311), 8/11/1945? 

 
 
3.  Andere verzetsdocumenten (van Druand?) 
 
 
25. Lijst, betr. ontvangen materiaal en middelen door “Les Insoumis”, 9/11/1943 
26. Lijst, betr. gevraagde materiaal en middelen voor de “Les Insoumis”, 20/12/1943 
27. Kaartje, betr. morsecodes, s.d. 
28. Lijst, betr. personen die actief zijn in het leger en reservisten, s.d.  
29. Lijsten, betr. namen van collaborateurs en verzetslui?, s.d.; 6 lijsten  
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30.  Enveloppe met verschillende briefjes, verzoek om vervalste bewijzen voor vrijstelling 
van de verplichte tewerkstelling, s.d. ; 1 enveloppe 

31. Fiche van de Nationale Belgische beweging, betr. individuele fiche om in te vullen door       
elke vrijwilliger, s.d.  

32. Bestellijst van een Comité(van het verzet?), betr. maandelijkse lijst van verkochte      
(clandestiene) kranten en tijdschriften en benodigdheden voor de volgende maand, s.d.  

33. Lijst, betr. filmcodes voor belangrijke personages, landen en gebeurtenissen tijdens 
WOII, s.d. 

 
 
4. Officiële (valse?)documenten  
 
 
34. Tabellen van de Duitse Reichsbahn, betr. controle van verschillende Duitse voertuigen,       

06/08/1941 
35. Kaartje van het Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening, betr.       

levensmiddelenkaart voor Duits militair personeel (2 dagen), s.d. 
36. Bewijs, betr. de toestemming om op zondag en s’nachts te mogen autorijden, 12       

exemplaren, s.d.  
37. Bewijs für die Abt. VI  der Ostkommandantur, s.d. 
38. Arbeidsbewijs, betr. bewijs van arbeid bij S.A. Siemens, 194? 
 
 
5. Identiteitskaart en officiële documenten 
 
 
39. Envelop met identiteitskaart en attesten, betr. Georges Druand, 10/08/ 1928 –       

14/01/1944; 1 envelop 
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B. DOCUMENTATIE  
 
 
1. Vlugschriften van het OF/FI 
 
 
40. Vlugschriften van Onafhankelijkheidsfront, betr. herdenking van wapenstilstand op 11       

november 1918, 1943; 5 exemplaren 
41. Vlugschrift van het onafhankelijkheidsfront, betr. de aankomende bevrijding en wat er 

van de patriotten dan verwacht wordt, s.d. 
42. Vlugschrift van het onafhankelijkheidsfront, betr. oproep tot herdenking van de 25ste      

verjaardag van de wapenstilstand op 11 november 1918, 1943; 6 exemplaren 
 
 
2. Vlugschriften van de Communistische Partij 
 
 
43. Vlugschrift van de Brusselse federatie van de Communistische Partij, betref. Valse 

uitgave van hun blad “Drapeau Rouge” in augustus 1943; 3 exemplaren  
44. Vlugschrift, betr. artikel uit “Drapeau Rouge” n°55, oktober 1943 
45. Vlugschrift van de Communistische Partij van België, betr. oproep tot massale 

mobilisatie tegen de bezetter, 7/11/1943 
46. Vlugschrift van de Communistische Partij van België, betr. oproep tot opstand in de 

fabrieken die bijdragen aan de oorlogsterkte van de Duitsers, s.d. 
47. Vlugschrift van de Communistische Partij van België, betr. het organiseren van milities       

van patriotten, s.d. 
48. Vlugschrift van “La section forestoise de la federation du parti communiste de Belgique,       

betr. Gevecht voor een hoger loon en voor voedingsproducten voor alle arbeiders, s.d. 
 
 
3. Overige vlugschriften  
 
 
49. Strooibriefje, betr. oproep tot herdenking van wapenstilstand van 11 november 1918, 

1940 
50. Vlugschrift, betr. het oproepen tot herdenking van de wapenstilstand van 11 november 

1918 ,11/11/ 1940 ? 
51. Vlugschrift van de vereniging Volksgroet (Le Comité de Salut Public), betr. het niet 

kopen van kranten van de bezetter op maandag 17 februari 1941 (de verjaardag van de 
dood van Koning Albert), 1941 

52. Brief aan de heren Secretaris - Generaal van de Belgische federatie en associatie van de 
steenkolenhandelaars, Vereniging van de Hoogovens en Staalindustrie, Belgische 
federatie van de Bouwmeesters, Belgische federatie van de Textielindustrie, Nationale 
federatie van de Bouw en de Openbare werken, betr. de voedselbedeling in bezet België, 
7/03/1941;12 bladzijden  

53. Vlugschrift op carbonpapier, betr. oproep om op 10 mei 1941 tussen 14 en 16 uur niet      
deel te nemen aan het sociaal leven maar thuis te blijven als protest tegen de Duitsers, 
1941 



 5 

54. Carbonpapier, betr. astrologische voorspelling over het verloop van de oorlog, voor 
1942? 

55. Berekening op carbonpapier, betr. berekening die probeert het einde van de oorlog te 
Voorspellen aan de hand van de geboortedatum, datum waarop ze de macht namen, de 
jaren die ze aan de macht zijn en de leeftijd van Hitler,  Mussolini,  Roosevelt, Stalin 
Churchill, voor 1943?; 2 exemplaren 

56. Brief op carbonpapier van het Hof van Cassatie aan zijne excellentie de Generaal von 
Falkenhausen, betr. het schade van de rechten van de mens door de Duitsers, 20/03/1943 

57. Vlugschrift op carbonpapier van Vendetta, betr. informatie A Travers les Marecages 
Puants de La Presse Nazifiee ‘ », 29/07/1943; 3 bladzijden 

58. Vlugschrift, betr. het oproepen van burgers om de vertrekkende treinen met hun leven te 
beschermen tegen bombardementen van de geallieerden(met de tekst zoals verzonden 
naar de burgers) , oktober 1943  

59. Vlugschrift, betr. inlichtingen over de toestand in de nijverheid en de verdeling van 
voedsel in België 

 60. Vlugschrift van de Unie der Hand-en Geestesarbeiders, betr. de lonen van handarbeiders 
en bedienden en de loonsopslag die de unie bevochten heeft 

61. Vlugschrift, oproep aan alle Belgen om tegen het grijpen van de macht van Léon Degrelle 
in te gaan 

62. Vlugschrift op carbonpapier, betr. de naderende bevrijding 
63. Vlugschrift, betr. de werkelijke oorlogstoestand  
64. Vlugschrift, betr. de toespraak van Stalin ter gelegenheid van de 25 ste verjaardag van de 

USSR 
65. Vlugschrift van Picadili, betr. artikel over de oorlogssituatie, un petit tour d’horizon, 4 

bladzijden 
66. Vlugschrift, betr. de gebeurtenissen in Denemarken,Les évênements du Danemark,s.d.; 3 

pagina’s  
67. Vlugschrift, betr. Artikel over de oorlogssituatie, Tour d’horizon, s.d. ; 4 bladzijden 
68. Vlugschrift van Picadilly, betr. Artikel over de oorlogssituatie, Tour d’horizon,s.d; 6 

bladzijden waarvan 1 op carbonpapier  
69. Vlugschrift, betr. de oorlogssituatie in  Sicilië, s.d. 
70. Vlugschrift, betr. Guillaume II, 2 pagina’s, s.d. 
71. Vlugschrift, betr. ?, s.d.; 2 exemplaren 
72. Vlugschrift, betr. de 1ste November (Allerheiligen), s.d. 
73. Strooibriefjes, betr. Duitse teksten het slechte verloop van de oorlog voor Duitsland, s.d;      

9 strooibriefjes 
74. Brief aan de Duitsers van een man van de straat, betr. uitleg aan de Duitsers waarom zij 

barbaren zijn, s.d. 
75. Kladschrift, betr. de persvrijheid, s.d. 
76. Strooibriefje van Hans Berliner, betr. Duitse tekst tegen de oorlog, s.d. 
77. Strooibriefje van Wilhelm Bauer, betr. Duitste tekst tegen de oorlog, s.d. 
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II. Stukken van of over andere verzetslui  
 
 
 
1. Van Overveldt Antoine  
 
78. Brief van Van Overveldt Antoine aan een heer, betr. het aanmaken van een 

identiteitskaart, 29/02/1944 
 
 
2. Hendrickx Pierre  
 
79. Identiteitskaart van Hendrickx Pierre, betr. identiteitskaart, 16/08/193? 
80. Doktersbriefje van Dokter L. Thielemans voor Pierre Hendrickx, betr. ziekte van de heer 

Hendrickx, 5/06/1943 
81. Arbeidsbewijs van Union Rheinische Braunkohlen Krafstzaff aan Hendrickx Pierre, betr. 

bewijs van arbeid van de heer Hendrickx Pierre (geboren op 22/05/1910), 29/10/1943 
 
 
3. Van Aerschot André 
 
82. Brief van Overheidsdienst veldnummer L 17953 aan Van Aerschot André, betr. het 

voorleggen van zijn legitimatiebewijs, kennummer en bewijs van vrijstelling aan een 
overheidsdienst, 03/02/1944  

 
 
4. Gaston Robion 
 
83. Brief van Gaston Robion aan zijn vrouw Louise, zijn kinderen Hélène en Andrée, zijn 

vader, oom en tante, betr. afscheidsbrief van familie en vrienden van ter dood 
veroordeelde verzetstrijder de avond voor zijn executie, 7/09/1941 

 
 
5. Van Haelen Jean-Pierre  
 
84. Overlijdensbericht van Jean-Pierre Van Haelen van de families Van Haelen en Van Den      

Berghen, 15/12/1943 
 
 
6. Van Cutsem Victor  
 
85. Werkbewijs van Van Cutsem Victor uitgereikt door Office du Travail de Bruxelles, betr. 

het bewijs dat de heer Van Cutsem werkt in ‘Atelier de Construction Electriques de 
Chaleroi als draaier, 26/10/1943 
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III. Varia  
 
 
86. Krantenknipsel, betr.?, s.d. 
87. Foto van A. de S?, s.d. 
88. Foto van ? (met als opschrift police), s.d. 
89. Poolse identiteitskaart? , 1930?, s.d. 
90. Folder van het bedrijf Ford, betr. het oproepen tot sabotage van de productie van de 

fabrieken van Ford in de door de Duitser bezette gebieden, s.d. 
91. Tekening (ontwerp), betr. Hakenkruis dat uiteenvalt met daaroverheen de letters RAF 
92. Tekening, betr. een raadsel met varkens en een hand achter tralies, s.d. 
93. Affiche, betr. Winterhulp: de bijdrage gevraagd aan de industrie en zijn werknemers 
94. Papiertje met stempel, betref. Stempel 1944, 1944 
95. Dagrapport van ‘Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux : Service de 

l’Exploitation’, betr. De werkuren gepresteerd op één dag door de werknemers van de 
intercommunale, (op de achterkant van dit rapport een vage afdruk van een tekening; op 
het andere rapport bevindt dit zich op de voorkant), 194?; 3 exemplaren  

96. Brief van ‘Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux’, betr. Verzoek om te 
wachten met het voorleggen van een waardebon voor de door u gewenste werken tot deze 
voorgelegd is aan de requisitiedienst, s.d.;  2 exemplaren 

97. Brief van Leopold III, betr. zijn verplichte uit het landzetting door de Duitsers, 
07/06/1944 

98. Kleine affiche, betr. foto van doodshoofd in vredesteken met volgende tekst: “Hilter vous 
avait promis la Paix il a tenu Parole”, s.d.  

 
 
 
 
Tinneke Vander Eet 
Februari 2009 


