
SCHENKING VAN HET ARCHIEF VAN GEORGES GOEMINNE
AAN DACOB, MEI 2010

INLEIDING.
Georges Goeminne geboren op 28 februari 1926 in Antwerpen, echtgenoot van Maria Roty en 
overleden in Antwerpen op 6 juli 2014. 

TOELICHTING. 
Het archief en het bibliotheekmateriaal dat Georges Goeminne in mei 2010 aan Dacob 
overdroeg, weerspiegelen zijn partij- en syndicale bedrijvigheid en zijn betrokkenheid bij het 
culturele werk van de Club Jef Van Extergem. Ze illustreren de vele aspecten van het 
partijleven en de discussies. Goeminne werd lid van de KPB in 1959 en was actief op diverse 
niveaus: in cellen, werkgroepen, afdeling en federatie Antwerpen, Vlaamse partij-instanties en 
nationale congressen. Van 1971 tot 1973 was hij lid van het Centraal Comité om daarna plaats 
te maken voor jongere kandidaten. Hij werkte bij de NMBS en was militant van de ACOD. 
Hij was betrokken bij het vredeswerk en bij solidariteitsacties zoals deze met de stakende 
Britse mijnwerkers. Hij gaf veel aandacht aan politieke en ideologische kwesties en behoorde 
tot de vriendenkring van de historicus Leo Michielsen. Zijn archief is interessant door de 
teksten die deze hem (zoals ook aan anderen) voorlegde, om een inzicht in de spanningen in 
de federatie en in de pogingen om tot een linkse samenwerking in Antwerpen te komen. 

De oorspronkelijke ordening van het archief was soms chronologisch, soms thema-
tisch, maar blijkt dikwijls ook toevallig ontstaan. Deze werd zoveel mogelijk gerespecteerd 
uit vrees eventuele verbanden te verbreken. Dat verklaart waarom meerdere pakken archief 
elkaar chronologisch of thematisch overlappen. De groepering in enkele ordners (trouwens in 
uitstekende kwaliteit) hebben we behouden.

We hebben de archiefstukken met de bijhorende documentatie in een eerste deel 
“archief” gerangschikt. Onder “bibliotheek” volgen nummers van tijdschriften en andere 
publicaties die wellicht in aanmerking komen voor overheveling naar de Dacob-bibliotheek 
maar voorlopig hier zijn behouden. 

DE ORDENING
I. ARCHIEF

(soms met bijhorende documentatie)
A. Partij-activiteiten: nummers 1 tot 12.
B. Vakbondswerk: nummers 13 tot 18.
C. Activiteiten in de Club Jef Van Extergem: nummers 19 tot 24.
D. Persoonlijk archief en diverse documentatie: nummers 25 tot 28.
E. Teksten in verband met en door Leo Michielsen: nummers 29 tot 30 en passim.

II. BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE
     Nummers 31 tot 37, behalve de documentatie die samenhangt met 
     bepaalde archiefstukken.
      . 
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INVENTARIS

I.  ARCHIEF

A. Deelname aan diverse partij-activiteiten

1.  Documenten van de Nationale Congressen 21* (1973), 22* (1976), 24 (1982), 25 (1986) 
en 26 (1989) en van het Centraal Comité (juni 1970 en oktober 1982). 
* = bevat ook Franstalige teksten.
1 pak.

2.   Documenten van de Vlaamse Gewestelijke Conferentie (1976), de Vlaamse Raad (1982 
en 1985), het 2de en het 4de Vlaams Congres (1986 en 1992) en van de KP-Vlaanderen. 
1 pak.

3.   Voorbereidende documenten van nationale en federale congressen en dito conferenties en 
van leden- of militantenvergaderingen op Vlaams niveau, 1968-1998 en 2001. 
1 pak.

4.  Verslagen en briefwisseling over de werking in de federatie Antwerpen, o.a. verslagen van 
het Federaal Comité van 29/9/1982 tot 04/1/1988 en diverse stukken in verband met  
- de afdeling SEPO en de cel SOPOKO, 1986; 
- de cel Deurne en de afdeling Luchtbal; 
- de acties rond tramlijn 52 (1983-1984), de spoorverbinding met de kust, enz. 
- en briefwisseling met Koen Calliauw en met anderen (1988-1989), en tussen Karel Maes en 
de RV.
1 pak.

5.  Diverse briefwisseling en andere teksten in verband met standpunten en acties van de partij 
(1968-1969):
- briefwisseling van G. Goeminne met W. Courteaux (1974) en met De Morgen (1985);
- in verband met de werking van de afdeling overheidsdiensten, met verslagen en brief-
wisseling met haar voorzitter, L. Michielsen, ca. 1976-1982;
- de provinciale tewerkstellingsconferentie, 1980;
- discussiedocumenten, 1978;
- tekst bij een studiedag van de commissie Gemeentebeleid, 1978;
- in verband met stakingsacties;
- archief en documentatie i.v.m. de partij- en vakbondswerking (bedrijfswerkgroep).
1 pak.

6.  Brieven en teksten over diverse onderwerpen inzake vernieuwing van partij of beweging, 
o.m. over het vormen van een progressieve alliantie, 1994-1998 en ontwerpen van nieuwe 
statuten.
1 omslag.

7.  Diverse teksten en knipsels i.v.m. ideologische vraagstukken, hoofdzakelijk over het 
gauchisme, 1960-1980.
1 omslag,
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8.  Teksten i.v.m. het amnestieprobleem.
1 pak.

9.  Standpunten van G. Goeminne, P. Verstappen, L. Roth, meestal in het kader van de 
stuurgroep der syndicalisten (bedrijfswerkgroep) met bijhorende documentatie over diverse 
onderwerpen (o.a. de staking in de overheidsdiensten) en briefwisseling, 1983-1988. 
1 omslag.

10.  Standpunten geformuleerd op uiteenlopende niveaus van de KPB, dito verslagen en 
pamfletten, persoonlijke briefwisseling tussen de echtparen Goeminne en Michielsen, 1991-
1993. 
1 ordner.

11 en 12.  Archiefstukken over diverse activiteiten van partij en club, briefwisseling (vooral 
met L. Michielsen) en documentatie, 1990 -2006.
1 omslag en 1 ordner.

B. Vakbondswerk en
partijwerking inzake openbare diensten en bedrijven 

Zie ook de nrs. 5 en 9.

 13.  Brochures van de ACOD en bijhorende documentatie (zie ook II. Bibliotheek): 
- Privatisering van de openbare sector: het waarom van ons verzet, december 1986; 
- De basis, jg. 14, nr. 58, 1994;
- Protocol …van de onderhandelingen  … over het kwalitatief intersectoriaal akkoord,
1995-1996, 24/4/1996; 
- ABX – ACTIEPLAN, 19/02/1992;
- Samenvatting van het ontwerp tot herstructurering van de N.M.B.S, z.d.;
- 60-61… De staking tegen de Eenheidswet (met notities), 1985;
- Omzendbrief (aan leden bij het Spoor), 12/1/1998;
- Documentatie uitgegeven door de Commissie van de Europese Gemeenschappen en nr. 38 
van tijdschrift MO; 
- enz.
1 pak.

14.  Historiek, documentatie en partijwerking:
- Het klein verhaal, historiek sinds WOI van werk- en stelplaats van de NMBS te Antwerpen 
door G. Goeminne, 4 blz.
- het Informatiebulletin van de afdeling Overheidsdiensten van de KPB, 1979 en1983; 
- Verslag door R. Crivit van het bezoek van een DKP-delegatie uit Ludwigshafen 
(naar aanleiding van problemen bij BASF), handschriftelijke titel “Arbeid en milieu”.
- 2 nummers van De Shopman, (scheepsherstellers),1993;
- Diverse briefwisseling; 
- Tentoonstelling naar aanleiding van het deporteren van opgepakte scheepsherstellers.
1 pak. 
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15.  Stukken in verband met geschillen en processen: 
- Kopieën van vergaderingen geleid door een plaatsvervangend vrederechter en de provincie-
gouverneur in verband met de acties van dokwerkers tegen wapenleveringen aan Korea;
- G. Goeminne tegen NV Mercator, 1989;
- Stukken in verband met een stakerspiket bij het bedrijf Griffin, Merksem, 1983.
2 omslagen.

16.  - Briefwisseling in verband met de werkgroep bedrijven, 1983-1984 (betreft o.a. de 
solidariteit met de stakende Britse mijnwerkers); 
- Dossier solidariteit met Nicaragua, ca. 1984.
1 pak

17.   Documentatie in verband met de bescherming van de vakbondsafgevaardigden (met een 
pamflet van de “Parti communiste de Wallonie et de Bruxelles” dat de verdediging van de 
openbare diensten betreft). 
1 omslag. 

18. Idem.
1 ordner

C. Activiteiten van de Club Jef Van Extergem en andere organisaties

19.  Dossiertjes in verband met activiteiten van de Club, 1991- 1995 en verslagen van de Raad 
van Beheer van 1995.
1 pak.

20. Idem, met verslagen van de Raad van Beheer, 1996-1997.
1 pak. 

21. Idem, 1997-1998.
1 omslag.

22. Idem, 2000-2008.
1 omslag.

23.  Lijst van de activiteiten in 1992-2001 (handschrift) en enkele losse stukken, onder meer 
de brochure Hiroshima – De dag dat een stad verdween, z.d.
1 omslag.

24.  Ingekomen stukken van andere organisaties:
- 2 afleveringen van het tijdschrift Pogen van de mandolineclub “De Kriekskes”; 
- verslagen van de Raad van Beheer van de “1000 Appeltjes”, mei-sept. 1987;
- een activiteit in het kader van de “Stichting Anti-Fascisme »;
- “Charta”, Vrienden van het Vredescentrum, met verslagen 1991-92 en tekst over Jan Van 
Calsteren, Dacob, vzw Vrede, IMAVO;
- persdossier van “Vonk” inzake oorlogsvoorbereidingen in Antwerpse haven …”, enz.
1 pak.
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D. Persoonlijk archief en diverse documentatie
Zie ook nr. 36.

25. Deelname aan colloquia :
- deelnemersmap van het colloquium De erfenis van Hendrik de Man, Amsab, 2003;
- deelnemersmap van het colloquium Vooruitgang en volksverheffing, 2008;
- deelnemersmap van het colloquium 10 jaar Vredescentrum, 1987-98;
- Vlaamse vredesweek, 28 sept – 4 oktober 1998.
Documentatie:
- Bob Claessens, Dialectisch materialisme. 9 afleveringen in 1 ordner, 160 blz.;
- Notities en persknipsels allerhande, o.a. De breuken in het bestaande socialisme (Rode 
Vaan).
1 pak.

26.  - Samenvattende tekst van de tussenkomsten van Lode Hancké in de Vlaamse Raad, als 
uitdraai gedateerd 24 januari en 9 februari 1995 en ingedeeld in hoofdstukken (maar met 
hiaten): 1. De toekomst van 1789 - 2. Vrijheid en gelijkheid – 3. Nationalisme – 4. Overheid 
en economie –  5. Verzuiling – 6. Revisionisme – 9. Antwerpen – 10. Spelling – en 1 blz. uit 
vermoedelijk een hoofdstuk Milieu. 
- Diverse teksten o.a. gedichten door G. Goeminne en door Patricia Lasoen.
- Bart HAERS, Herman Van den Reeck. Een martelaar voor de Vlaamse Beweging ? 
(project van het ADVN). 
 - Louis Roth, Inleiding bij de overdrachtslijst bij AMSAB. 
 - In memoriam Van Calsteren en Herman Vermeulen.
1 pak.

27.  Archief betreffende uiteenlopende onderwerpen:
- briefwisseling, vooral met L. Michielsen;
- artikels van Goeminne, gepubliceerd in De Lange Wapper;
- briefwisseling over de partijwerking, 1997-2001;
- verslagen van vergaderingen van plaatselijke aard, 1998; 
- vertaling van het onderhoud door Leo Collard toegestaan aan Combat.
1 pak.

28.  - Briefwisseling tussen L. Michielsen en G. Goeminne;
- teksten door G. Goeminne en een tekst van Marcel Maes;
- commentaar van Frans Van Den Brande op Communistisch netwerk door J. Debrouwere, 
mei 1992 (gericht aan L. Michielsen maar wellicht breder verspreid);
- standpunten, vnl. van Marcel Maes, ca. 1994-1995.
1 pak.
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E. Verzameling stukken in verband met en door Leo Michielsen

29. - Een ideologische biografie, autobiografische notities van Leo Michielsen, 23/8/1995, en 
brieven en notities van dezelfde, 1988-1995, over diverse onderwerpen
- Leo Michielsen. Historicus, militant en minzaam humanist, in: Bevrijding, 
1981/4-5.  
- Met dank aan Leo Michielsen, in: Bevrijding, 982/5;
- Huldecolloquium L. Michielsen, georganiseerd door ACOD, met referaten door F. Moulaert, 
F. Uytterhaegen en J. Vilrokx, 30/10/1982.  
1 pak.

 30.   Artikels door Leo Michielsen, bezorgd aan G. Goeminne: 
N.B. Voor een beter begrip te lezen samen met de briefwisseling tussen L. Michielsen en G. 
Goeminne.
- Het XXe congres van de KPSU en het probleem van de Stalinkultus (passages uit het verslag 
van Leo Michielsen op de kaderconferentie te Antwerpen, 1/7/1956 (kopie). 
- Inflatie, uitgave Vrede vzw, voordracht in Oostende februari 1975. 
- Peking zweert het Marxisme af, 10/12/1984, 6 blz.

- Latijns Amerika en de godsdienst, 28/2/1985, 5 blz. met 1 blz. handschriftelijke 
commentaar. 
- 10. Omtrent de ontwapening, 15/3/1985, 13 blz. genummerd 102 – 114 (de vroegere titel De 
vredesbeweging werd handschriftelijk vervangen).
- Een groene kijk op de ekonomie, 1985.
- Inleiding, 30/4/1985, 3 blz. 
- Aanvulsel bij hoofdstuk over Sovjetunie, 1985, 2 blz. genummerd 82 en 83. 
- De mythe van de subversie, 20/6/1985, 9 blz.
- Brief aan de P.V.D.A.,1985 of ’86 ?, 8 blz. (titel in handschrift).
- De bewapeningswedloop is een uitsluitend Westers – in de eerste plaats 
Amerikaans-initiatief. Dat is mijn stelling, 10.7.1985, 7 blz.
- De welvaartseconomie voor de keuze tussen bewapeningseconomie en 
vredeseconomie, november 1985, 43 blz.
- Ideeën voor een nieuwe kommunistische partij of voor een totale vernieuwing 
van de bestaande …, 3/12/1986. 
- Naschrift van een lang opstel over “Productieve en niet-productieve arbeid”, 
(titel in handschrift), 29/1/1986, 3 blz.
- Brief (of artikel?) over “Aan de vooravond van het 27ste congres van de KPSU 
…, 18/2/1986, 9 blz. over de crisis van de Sovjeteconomie. 
- Een sovjetimperium?, 10/1/1987, 8 blz.
- Dehaene en de toekomst, 2/6/ 1987, 3 blz. (titel in handschrift).
- De Arbeidersklasse, 30/6/1987, 16 blz. (met slotwoord dat de kritiek op Van 
Geyt – zie hierna - samenvat.
- Omtrent bezinningsdocument van L. Van Geyt, 7/6/1987, 9 blz. 
- De krach, 1987. 
- Communautair ?, 25/4/1988.
- Militant bedenkingen, (titel in kapitaal in de aanhef), 24/12/1988.
- Nota over de PVDA, 1988. 
- Ekonomische krisis?, 1988. 
- Waarop was onze hoop gevestigd? Waarom hield ze zo lang stand? Waar staan 
we vandaag?, 3/4/1989 met antwoord van G. Goeminne.
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- Ondergang van het stalinisme, 7/6/1989, 7 blz.
- De enige uitweg, 7/7/89, 4 blz.
- Markt en plan in de socialistische maatschappij, 6/8/89, 7 blz.
- In de lijn van de geschiedenis, 11/9/89, 2 blz.
- November 1989.
- Ontwapening? Vergeet het maar, 5/3/1990, 7 blz.
- Van 0 opnieuw beginnen. Proeve van een manifest voor de 21ste eeuw, met een 
Voorontwerp, uitgave van okt. 1990,  
Onder dezelfde titel een gezamenlijke uitgave van Het Masereelfonds –
Zwijndrecht/Burcht en de Club Jef van Extergem, juni, 1991, met opdracht van 
L.Michielsen aan G. Goeminne..
- Het Sienjaal, 1996. 
- Betekent de ineenstorting van de Sovjet-Unie het einde van het socialistisch 
perspectief ?, 1/9/1997.
- Nationalisme en De bedreigde Nederlandse taal, 12/10/1991.
- Voortbouwend op mijn manifest, 21/12/1991 met een vervolg) op Van nul …, 28/1/1992.
- Andermaal … over hetzelfde, okt. 1992.
- Een revisionistische stelling, 20/8/93.
- Einde 1993, 22/12/93.
- Arbeidersbeweging – Socialisme, 30/12/93.
- Voor de derde maal, 1/2/1994.
1 pak.

II. BIBLIOTHEEK 

31.  KP-tijdschriften en reeksen: 
- De Kommunisten, uitgave IMAVO.
- Nummers van Lange Wapper en Lange Wapper/De Steen, jaren 1990– 2001 met 1 nummer 
van De Shopman. 
- Feiten en argumenten, losse nummers van 1972 tot 1994.
- Agora, enkele nummers 
- KP-brochures: Amada en de buitenlandse politiek van Peking, 1975 en Als je ’t mij 
vraagt…, jan. 1981.
- 1 000 000, uitgave van “Avant garde” en “De Jonge garde” (over staking van ’60-’61).
- Universitaire expansie, uitgave van de Nationale Beweging van Kommunistische Studenten, 
[1968].
- K.P.Flash (“voor leden en belangstellenden”), enkele nummers, Antwerpen, 1994-2003. 
- Statuten van de KPB, 1963 en 1971 en de KP-Vlaanderen, 1998. 
- Jacques NAGELS, Capital – Travail. Etat – Pouvoir. Uitgave: Fondation Joseph 
Jacquemotte, 1986. 
- Le Coup de ROUGE, 8ste jaargang nr. 72, nov. 1991.
1 pak.

32.   Diverse teksten en nummers van tijdschriften:
- Projet de résolution van het 27ste Congres van de PCF. 
- Temps nouveaux, n° 26.
- Monde diplomatique, dec. 1996 en sept. 1999 en bijzonder nummer van Le Monde 2, 1994, 
(geschiedenis van landing in Normandië). 
- Nieuw Links, nummers 21 en 24-25 van 5/3/1993 en april 1994.
- Bevrijding nr. 1994-1 en 1996-3 (met artikel over J. Van Calsteren). 
- Het belang van Luxemburg (“Oproep van de 600”). 
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- DAK (Daklozen Aktie Komitee - Koen Calliauw).
1 pak.

33.  Idem:
-ACOD Statutair Congres 1972 en 1984 ;
- ABVV (buitengewoon congres 1994, interprofessioneel overleg 1996).
- AFF – Kunstenaars tegen fascisme, 1991. 
- Fatima MEER, Vrouwen in de apartheidsstaat, in reeks Aantekeningen en documenten 4/85, 
Uitgaven van Centrum tegen apartheid (Verenigde Naties).
- Frans Masereel Fonds-publicaties (Aktief e.a.), 1 pakje. 
- Albert DE CONINCK, De oorlog in Spanje, 27/12/1995, uitgave L. De Canne.
- Beweeg ! (Beweging voor Sociale Vernieuwing – medewerkers Calliauw, Kennes,e.a).
- Nederland- USSR, 1 nr.
- België-USSR magazine 1 nr. 
- John Heartfield 1891-1968, brochures in verband met tentoonstellingen.
- Stedelijk Lyceum Linkeroever (de inhoud heeft betrekking op de tento “schoollopen in 
oorlogstijd”. 
- Dossier du Kurdistan, juli 1990 (waarin Öcalan de internationale toestand en de 
sovjetpolitiek analyseert).
- Kopie van het Polekar-artikel De zekere weg naar de jaren 50, in De Nieuwe Maand, jg. 24.
- Jan DEBROUWERE, De Man die de Weg wees (over Paul De Groot), VMT nr.4, 2000 
(kopie).
- Ernesto LACLAU, Class War and After, kopie uit Marxism Today, april 1987.
- en andere documentatie, o.a. nummer van Rood over Ernest Mandel
 1 pak.

34. Uitgaven van Vrede vzw.:
- Vrede-telex (nieuwe reeks), 2004, nr. 4. 
- Nummers van Vrede, nr.323, jan-febr 1997 (behalve nr. 336) tot nr. 345, sept.-okt. 2005 en 
nr. 347, jan.-feb. 2001. 
- Ontwerptekst voor het congres van Vrede vzw., 1992.
- Brochures uitgegeven door Vrede vzw.:

- L. Michielsen, Inflatie, voordracht in Oostende, februari 1975.
- F. Houtart, De industrialisatie van de Derde Wereld en de invloed daarvan op de 

struktuur & het klassebewustzijn van de arbeiders.
- De rol van de multinationale ondernemingen Deel 2: D. Van den Bulcke, De 

multinationals in België en Europa, en Deel 4: J. Nagels, De multinationals en de 
arbeidersbeweging met bijdragen van G. De Swert, R. De Gendt en Eug. Lambrecht. 

- Militarisering in Europa, verslagboek internationaal colloquium, Oostende 1994, met 
kopies uit andere publicaties.

1 pak.

35.  Boeken en andere publicaties
- Y. KRASSINE, Lénine. Sa vie et son œuvre, Editions du Progrès, 1985.
- Coup d’œil sur la Carte de l’U.R.S.S., uitgave ANH.
- DR URZUA, 5 Palomas chilenas, verspreid door het Chilicomité Antwerpen, 1978?
- Helios GOMEZ, Visca octubre dibuixos sobre la Revolucio Iberica.
- Kris BORMS, Terugblik op ’89, uitgave BRT-Teletekst (34 blz. over Oost-Europa en 
China).
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- 24 november 1991, Kritak 1992 (kopie).
- G. DIMITROF, Eenheid tegen het Fascisme, uitg. Pegasus, Amsterdam 1972. 
- Gerhard Grümmer, Accusation de la jungle, Viëtnamcomité DDR, z.d..
 E.  BADSTÜBNER-PETERS,  Wie  unsere  Republik  entstand,  in reeks  Illustrierte  

historische Hefte, nr. 2. 
1 PAK

36.  Notities en foto’s in verband met reizen naar de S.U.
1 pak.

37.  Krantenknipsels en kopieën (moeilijk om te situeren en om te oordelen over bewaring 
dan wel vernietiging). Bevat o.m. schikkingen van het 3de Franstalig congres en een 
protestbrief van Marcel Hotterbeex aan de partijleiding, 24/1/1977.
1 pak.
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