Fonds Joseph Thonet (22 januari 1883 – 17 september 1973)
Inleiding
Victor Joseph Vincent Thonet beter bekend als Joseph Thonet is samen met Joseph Jacquemotte één
van de stichters van de PCB/KPB. Hij was ook actief in het verzet en lid van het Armée belge des
Partisans.
Op jonge leeftijd wordt hij lid van de Jeune Garde Socialiste te Hoei (Huy) en richt er het Syndicat
des Employés op. Later wordt hij secretaris van de Federatie Huy-Waremme voor de P.O.B. (Parti
Ouvrier Belge). Hij is voornamelijk actief als redacteur voor enkele lokale socialistische
tijdschriften als “Le Travailleur” en “l'Exploité”.
Na de Eerste Wereldoorlog verlaat Thonet de P.O.B en in mei 1921 richt hij de Hooise sectie van de
PCB op. Hij is een centraal figuur bij het stichten van de eerste communistische partij van België
en neemt deel aan, samen met Jacquemotte, het fusiecongres met de afgescheurde linkervleugel van
de P.O.B in 1921. In 1923 wordt hij aangehouden voor zijn betrokkenheid bij het “complot contre
la Sûreté de L'État” maar na 5 maanden preventieve celstraf door een jury vrijgesproken.
Vanaf juni 1940 is hij actief in het verzet en werkt mee aan het clandestiene blad “L'Espoir”. In
1943 wordt hij voor de regio Nivelles (Nijvel) nationaal délégué van het Onafhankelijkheidsfront en
commandant van de partizanen voor de provincie Henegouwen.
Na de Tweede Wereldoorlog herneemt hij zijn functie als permanente deputé te Luik.
Van 1921 tot 1960 was Thonet lid van het Centraal Comité van de partij en tezelfdertijd voorzitter
van de Politieke Controle Commissie.
Noot: De zoon van Joseph Thonet, Victor Thonet (ook lid van de partij) was brigadier in Spanje en
later weerstander. Hij wordt in 1942 (voor een tweede maal) gearresteerd en vervolgens
getransporteerd naar Breendonk. Op 20 april 1943 wordt hij te Brussel geëxecuteerd. De vrouw
van Victor – Mariette Verstichel (ook lid van de partij) werd in 1944 gearresteerd en getransporteerd
naar Ravensbruck.
De dochter van Joseph Thonet– Micheline Thonet – werd na de dood van haar broer, Victor, lid van
het verzet. Ze werd in november 1943 gearresteerd en na zeven maanden opsluiting in de
gevangenis van Huy, bevrijd door het verzet.
Zie ook:

biografische dossier Joseph Thonet van de P.C.C.: n° 3053
biografisch dossier Victor Thonet van de P.C.C.: n° 2410
biografisch dossier Mariette (Thonet) Verstichel: n° 0711

Lees ook:

'Victor Thonet' door José Gotovitch, 2016, 9p © Carcob.

Archiefvormer en inventaris
Het is niet duidelijk wie de archiefvormer is (Thonet zelf?). Een eerste inventaris werd opgemaakt
door Juul Verhelst en Griet Maréchal toen het archief zich nog bevond in de voormalige
partijlokalen van de KPB/PCB in de Stalingradlaan te Brussel. De Nederlandstalige inventaris werd
vervolgens vertaald naar het Frans. Later werden stukken toegevoegd aan het archief (nr's 104 115) door José Gotovitch, de Franstalige versie van deze aanvullingen werd opnieuw vertaald naar
het Nederlands en toegevoegd aan de volledige inventaris in 2016.

Inventaris
Periode tot aan de stichting van de K.P.
1. Historische nota's van de groep “la Propagande”, ca. 1886, en van de groep “Groupe
d'études et de propagande sociales”, ca. 1887, door Nicolas Sauveur. 3 stukken
2. Historische notities in verband met de opkomst van het socialisme in de streek van Hoei,
gedeeltelijk uit die tijd, gedeeltelijk ca. 1946. 3 schriften, 5 stukken
3. Diagram van de betaalde lidgelden van de “Fédération Hutoise du P.O.” voor periode 18891909, door Brabant, federaal schatbewaarder. 1 stuk
4. Jaarverslag van de “Fédération locale Hutoise” (coördinatie van de verschillende
socialistische kringen) door J. Thonet over 1904 en over 1905 (aanzet). Verslagen van de
vergaderingen van de “comités de groupes locaux” en van de “assemblée des affiliés hutois”
door de secretaris J. Thonet, 2 april 1903 – 21 okt 1903. 3 schriften
5. “L'éducation de l'enfance”, rapport voorgedragen op het congres van de Jeunes Gardes
Socialistes, Brussel 20 – 21 juli 1902, door J. Thonet. 1 schrift
6. Brief van Carton de Wiart in verband met het verbod om “Le Peuple” in de spoorwegstations te verkopen, 3 mei 1908. 1 stuk
7. Dagbladknipsel: verslag van J. Thonet betreffende een lezing door A. Kallontay over
“Socialisme et la femme”, georganiseerd door “L'émancipation” en “Les disciples de César
De Paepe”, [1911]. 1 stuk
8. Briefwisseling met de coöperatieve “Les campagnards de Tihange” (secretaris Thonet) in
verband met een studiereis betreffende:
– socialistische propaganda bij de boeren in Frankrijk
– landbouwcoöperatieven in Frankrijk, 1914
(gepland via de centrale van arbeidersopvoeding). 1 omslag
9. Stukken betreffende de socialistische studiegroep “L'Ère nouvelle”, gesticht op 11 november
1918 te Hoei: vlugschriften waarin zij haar internationalistische standpunt uit (1918?),
briefwisseling (secretaris V. Lecharlier), rekeningen, knipsels, aankondigingen van sprekers
(o.m. Thonet) en het overgaan naar “Les amis de l'exploité”, 1918 – 1921. 1 omslag
10. Brief van J. Destrée i.v.m. het bidden in de gemeentescholen, 1920 juli 10. Briefwisseling
met Jean Tousseul (= Olivier Degée), 1919 – 1923. 1 omslag

Verkiezingen tot 1921
11. – 1903, gemeenteverkiezing te Hoei; P.V. van ballotage in de poll (29 aug. 1903), met
ledenlijst van P.O.B., kwijtschriften, kostennota's, kandidaatslijsten.
– 1907 okt., gemeenteverkiezing te Hoei; P.V. van poll (24 – 25 aug 1907) en ledenlijst der
P.O.B.
– 1907, provinciale verkiezing kanton Hoei: P.V. van poll in de P.O.B. voor drie
plaatsvervangers (9 -10 nov.) met ledenlijst, P.V. van telling der stemming (11 nov.) en van
ballotage (18 nov.)

 1908, wetgevende en provinciale verkiezingen arrondissement Hoei – Waremme; P.V.
van poll (24 – 25 aug.) en van de telling der stemming (26 aug.) over het principe van
kartelvorming (met ledenlijst?)
 1911, uitslag gemeenteverkiezing te Hoei
 1912, wetgevende verkiezing arrondissement Hoei – Waremme: knipsel uit “Le
Travailleur” (5 juni 1912) met uitslag. 1 omslag
12. Briefwisseling met de “ Cercle libéral – progressiste des intérets communaux de Huy” en de
“Union libérale progressiste de la circonscription Huy-Waremme” i.v.m. de gemeente- en
wetgevende verkiezingen van 1907 en 1911. 1 omslag
13. – 1914 mei 24: wetgevende verkiezing: knipsels en uitslagen Huy – Waremme
– 1919 nov. 16: wetgevende verkiezing: knipsels en vlugschrift van de liberalen
– 1921 april 24: gemeenteverkiezingen: kandidaten van de P.O.B.; vlugschrift van de
liberalen; speciale editie van “Le Travailleur” en knipsels uit “Le Courrier de Huy”, “Le
Journal de Huy” en de “Gazette de Huy” (27 – 28 april).
– 1921 nov. 22: wetgevende verkiezingen: knipsels met de uitslagen (Gazette de Huy, 23
nov., Le Travailleur, 27 nov.) en een overzicht van de socialistische stemmen in het kanton
Huy – Waremme). 1 omslag
14. Het geschil over de regeringsdeelname tussen Thonet en Hubin aan de vooravond van de
verkiezingen van 1919: standpunten, briefwisseling, knipsels, rondschrijven van de
fédération hutoise du P.O. over de verkiezingsvoorbereiding en het geschil, 1919 met “Le
Travailleur” van 1919 sept. 25 en okt. 2. 1 omslag

Politieke activiteiten van J. Thonet, 1921 – 1941
15. – Vlugschrift waarin “ Les Amis de l'Exploité” de oprichting van een C.P.B. (aankondigen
(beslissing congres 1921 mei 29)
– Ontslag Thonet uit P.O.B. en oprichting C.P.B. door de groep rond “... l'Exploité”:
briefwisseling o.m. met Jacquemotte, 1919 – 1922,
met statuten “Amis de l'Exploité”, 1921,
“programme de l'action socialiste révolutionaire en Belgique”, voorgelegd op het 3de
kongres van “les Amis...”, mei 1921,
ontwerp statuten van de P.C.B.,
krantenknipsels en briefwisseling i.v.m. de uitsluiting van Thonet uit syndicale en
coöperatieve organisaties, 1921 – 22,
– diverse kladnotities, mogelijk i.v.m. het stichtingscongres of een later congres. 1 omslag
16. – Pogingen van Thonet om terug lid te worden van syndicale en coöperatieve organisaties,
verbod voor hem om het “Maison du Peuple” te Hoei te betreden, 1923 -'29.
– Lidboekje “Syndicat général des employés, techniciens, magroniers et voyageurs de
commerce de Belgique” (z;d.). 1 omslag
17. – Ingekomen briefwisseling i.v.m de partij (Thonet als secretaris federatie Hoei), 1921 -'23,
1927 – '30, 1934.
– Ontwerp van rapport over een “École des militants”, z.d.
– Rapport over de organisatie van de partij, z.d. (beschadigd)
– Twee artikels van Thonet, z.d.
– Brief van Thonet aan Lion , hoofdredacteur “La Travailleur”, 1921 jan. 12. 1 omslag

18. Verslagen van vergaderingen van het federaal comité (en andere?), 1925 sept. 21 – 1926 okt.
31. 1 schrift
19. – Stukken, hoofdzakelijke briefwisseling, i.v.m. partijwerk en de krant “La Voix du
Peuple”, 1936 – '39.
– Tekst voor een meeting: “la question paysanne”, 1939. 1 omslag
20. Briefwisseling aan Thonet als lid van de bestendige deputatie van Luik, 1936 – 1941. 1
omslag
21. Briefwisseling aan Thonet als lid van de bestendige deputatie van Luik betreffende de:
– “Exposition internationale de l'eau”, Luik 1939 en “Exposition internationale de Paris”,
1937;
– Oprichting jeugdherberg te Hoei, 1937;
– Paul Cambier, zgn. wegens geestesziekte door familie geïnterneerd, 1937 – 1940. 1 omslag
22. Briefwisseling van persoonlijke aard, bevat ook inlichtingen van politieke aard, 1935 – 40.
1 omslag
23. – Verklaringen en verslagen van de socialistische en kommunistische fracties in de
Bestendige Deputatie van Luik t.o.v. de respectievelijke provinciale congressen, 1936 – 39,
– knipsel uit “La Voix du Peuple”, 1937 maart 14 – 15. 1 omslag

Verkiezingen 1925 – 1965
24. 1925 april 5, wetgevende verkiezingen: spreekverbod voor Cachin, knipsels van artikels en
met verkiezingsuitslagen (met specimen van “Gazette de Huy”, “Le travailleur” en “La
wallonie”, maart – april). 1 omslag
25. 1925 okt. 8, provinciale verkiezingen: uitslagen van het arrondissement Luik, knipsel uit
“Le Travailleur”. 2 stukken
26. 1926 okt. 10, gemeenteverkiezing te Hoei: lijst van de voordragende kiezers van de C.P.;
briefwisseling; vlugschrift van de katholieke partij en van de P.O.B. , verkiezingsuitslagen
(knipsels en specimen van “Le Travailleur” en “Gazette de Huy”). 1 omslag
27. 1929 mei 26, wetgevende vergaderingen: vlugschrift van de federatie Huy – Waremme,
stukken i.v.m. het indienen van de lijst, knipsels en kranten (“Le Travailleur”, “Journal de
Huy”) met propaganda en uitslagen. 1 omslag
28. 1929 juni 19, provinciale verkiezingen: stukken i.v.m. het indienen van de lijst, kiesbrief van
Thonet, kiespamflet der liberalen, knipsels en specimen ('Le Travailleur”, “La Wallonie”)
met propaganda en uitslagen. 1 omslag
29. 1932 okt. 9, gemeenteverkiezingen: lijst der voordragende kiezers van de C.P. te Hoei,
stukken i.v.m. het indienen van de lijst; socialistische en liberale vlugschriften, knipsels en
specimen (“Gazette de Huy”, “Le travailleur”, “La Wallonie”, “La Meuse”) met propaganda
en uitslagen. 1 omslag
30. 1932 nov. 27, wetgevende verkiezingen: stukken betreffende het indienen van de lijst;
brieven met klachten over het optreden van de gemeentesecretarissen, knipsels en specimen
(D.R., “Le Travailleur”, “La Meuse”, “Journal de Huy”) met propaganda en uitslagen;

liberaal pamflet; rapport over de inspanningen en resultaten van de C.P. 1 omslag
31. 1932 nov. 27, verkiezingsbrochure der P.O.B. 1 brochure
32. 1932 dec. 4, provinciale verkiezingen: ontvangstbewijs van ingediende lijst; 3 brieven;
vlugschrift van K.P. ; idem van de katholieken; knipsels en specimen (D.R., “Le
Travailleur”, “La Wallonie”) met propaganda en uitslagen. 1 omslag
33. 1936 mei 24, wetgevende verkiezingen: ontvangstbewijzen van ingediende lijst; pamflet van
Rex-Huy, 1936 april 19; knipsels en specimen (D.R., “Journal de Huy”, “Gazette de Huy”,
“La Meuse”) met propaganda en uitslagen. 1 omslag
34. 1936 juni 7, provinciale verkiezingen: stukken i.v.m. ingediende lijst en verkozenen;
gedetailleerde uitslagen (Huy, Wandrin, Ferrières, Héron, Jehay-Bodegnée); knipsels en
specimen (D.R., “Le Travailleur”) met propaganda en uitslagen; pamfletten van Rex en
socialisten. 1 omslag
35. 1938 okt. 16, gemeenteverkiezing te Hoei: stukken i.v.m. de ingediende lijst; geplande
meeting; briefwisseling over een eventueel samengaan met de socialisten;
verkiezingsprogramma K.P., gedetailleerde uitslag; vlugschriften (o.a. van socialisten en
Rex), knipsels en specimen (“Le Travailleur”, “Gazette de Huy”, “Journal de Huy”) met
propaganda en uitslagen; rondschrijven van J. Grégoire, gemeenteraadslid, die ontslag
neemt uit de “Cercle libéral de Huy”, 1937 febr 4. 1 omslag
36. 1939 april 2, wetgevende verkiezingen: aankondiging van meeting te Luik op 30 maart;
verklaring van Thonet waarom hij nog niet voorkomt op de lijst; knipsels en specimen
(“Gazette de Huy”, “La Meuse”, “Journal de Huy”) met uitslagen; vergelijkende staat der
verkiezingsuitslagen 1932 – 1939. 1 omslag
37. 1946, febr. 17 en 24, wetgevende en provinciale verkiezingen: nationale en federale
vlugschriften van C.P.; ook enkele vlugschriften van P.S.B.; specimen van D.R.; een rede of
artikel (van Thonet?). 1 omslag
38. 1946, nov. 24 (?) gemeenteverkiezing te Hoei. 3 vlugschriften
39. 1949, juni 26, wetgevende en provinciale verkiezingen: knipsels en specimen (“La vie
rurale”, “Le Monde du Travail”, “Le Travailleur”, “Gazette de Huy”) met propaganda en
uitslagen; brief van A. Mathieu. 1 omslag
40. 1950 juni 4, wetgevende en provinciale verkiezingen: 2 vlugschriften van de K.P. en
“Gazette de Huy” met verkiezingsuitslagen. 3 stukken
41. 1952 okt. 12, gemeenteverkiezingen: vlugschriften van de KP en verkiezingsuitslagen.
42. 6 stukken
43. – 1954 april 11, wetgevende en provinciale verkiezingen: “ Gazette de Huy” met uitslagen;
– 1958 juni 1, idem, federaal vlugschrift (“D.R. / La Liberté) en “Gazette de Huy” met
uitslagen;
– 1958 okt. 12, gemeenteverkiezingen: vlugschriften van de K.P. en socialisten, uitslagen
(“Gazette de Huy”);
 1964 okt. 11, id: vlugschrift van de KP;
 1965 mei 23, wetgevende verkiezingen: vlugschrift K.P. 1 omslag

Internationale Rode Hulp en aanverwante activiteiten
44. Hulp aan de Weense kinderen, 1920 – '21. 1 omslag
45. – Comité international du secours à la Russie: rapporten van de commissies, enz., zittingen
van 1922 te Genève;
– diverse briefwisseling i.v.m. hulpacties in (hoofdzakelijk) Hoei, Luik en Brussel, o.a.
vlugschriften en archiefstukken van het “Comité ouvrier de secours à la Russie” en
“Internationale Arbeidershulp Brussel”, 1921 – 1923;
– “La correspondance internationale” supplement n°21 van 1922 nov. 8. 1 omslag
46. “Secours ouvrier international”. Hulpacties i.v.m. de overstromingen in de Maasstreek,
1926, vlugschriften, enz. 1 omslag
47. “Secours Rouge International – Internationale Rode Hulp” (met Thonet in een gegeven
periode als voorzitter): rapporten, resoluties, briefwisseling 1933 – '36. 1 omslag
48. Specimen van “Au Secours”, 1934 – 1935. 1 omslag
49. Oproep van de Belgische sectie der I.R.H. ten voordele van de politieke vluchtelingen uit
fascistische landen en voor amnestie in België, z.d. (dertiger jaren!). 1 stuk
50. Hulp aan Duitse vluchtelingen, documentatie, 1937. 1 omslag
51. Duits pamflet i.v.m. de internationale hulp aan de Duitse revolutie, z.d. – Knipsel i.v.m. de
hulp aan de hongerenden in Duitsland, 1924. 2 stukken

Plaatselijke organisaties van diverse aard
52. Briefwisseling met:
– “Comités national et arrondisement de secours et d'alimentation et les oeuvres de
l'enfance, 1917 – '18
– “comité des prisonniers de guerre”, 1917 -'18
– “ la Mutuelle”, 1918. 1 omslag
53. Verslagboek van “Les disciples de César de Paepe” (Vrij Onderzoek) te Hoei, 1923 – '26. 1
schrift
54. “Comité national des Amis de l'URSS”, diverse stukken, 1930 – '33. 1 omslag
55. Stukken i.v.m. de coöperatieve “Coopérons. La Maison du Karl Marx” te Hoei, 1934. 1
omslag
56. Brief i.v.m. meeting door de “Rassemblement Universel pour la Paix”, 1936. 1 stuk

Kommunistische Pers (zie ook bij verkiezingen)
57. Specimen van de D.R., 1936 (met rexistisch pamflet), 1945, 1944, 1948, 1956, 1957, 1958.
1 omslag

58. Specimen van “l'Exploité”, 1920 – '21, knipsel uit “Le Peuple” met artikel van Jacquemotte
i.v.m. de regering van nationale eenheid (1920). 1 omslag
59. Specimen van plaatselijke, kommunistische pers:
- “L’Entente ouvrière et paysanne” (Hoei), 1925 dec. – 1926 juni
- Idem (Huy, Waremme, Namur), 1927 jan. – juli (met lijst van militanten-verspreiders en de
door hen bereikte ondernemingen)
- “Le Journal des Ouvriers et de la Petite Bourgeoisie” (Hoei), 1932 okt. – 1933 maart
- “Le Fondeur rouge”(Hoei – Atelier Poto & Co), 1930 jan. – maart
- “Le Travailleur de Saint Rémy” (Hoei – wijkblad), 1927 juli –1928 april
- “Clarté”(Hoei – wijkblad), 1927 sept. – juli 1928
- en enkele bladen voor wijken en bedrijven (“L’Exploité”, “La Hesbaye”, “Le Chomeur”,
“Le paysan exploité”, “Le compteur rouge”,”L’Aurore”) 1927 – 1934. 1 omslag
60. Specimen van “La Voix du Peuple”, dec. 1938. 2 stukken
61. “L’espoir”, orgaan van de federatie Hoei – Waremme – Andenne,
1ste jaargang, 26 sept. – 1944 – 7 okt 1945 (met hiaten)
2de jaargang, 28 okt. / 4 nov 1945 – 25 nov. /1 dec. 1945
5/12 jan. 1946 – 16/22 maart 1946
15 juni 1946 – 8 sept. 1946. 1 omslag
62. Specimen,meestal van maandbladen: “Le petit Hulois”, 1947 (Hoei); “L’Action”, 1946 –
1949 (Seilles); ”En Avant”, 1947 (Antheit & Vinalment); “Le Réveil Tihangeois”, 1947
(Tihange); “L’Avant – garde” (van de Jeunes Gardes socialistes unifiés, federatie Hoei) 24
nov. 1944; “Pierreux en avant», 1946 (Luik); “Unité Spadoise”,1946 (Spa). 1 omslag
63. Specimen van “Liberté”, blad van de federatie Hoei, 1955 – 1958. 4 stukken

Kommunistische pamfletten (zie ook verkiezingen)
64. Pamfletten, periode 1919 (“Groupe socialiste révolutionnaire de Belgique”) – ca. 1938 i.v.m.
diverse onderwerpen, een D.R. n° spécial i.v.m. de moord op Lahaut, 1958, en pamfletten
van de federatie Hoei der K.P., ca 1930 – 1949. 1 omslag

Pers van andere organisaties (zie ook verkiezingen)
65. “Le Travailleur. Organe socialiste…Huy & Waremme” 1926 jan. 17. 1 stuk
66. “La Lutte socialise” (directeur F. Brunfaut), 1940 jan. 11 – febr. 22. 7 nummers
67. “La Libre Belgique”, bulletin de propagande patriotique, 1944 nov. 1.
“Le Partisan”, 1950. 2 stukken
68. «Le perron», weekblad van de Fédération liégeoise du Front de l’Indépendance», 1944 okt.
9. 1 stuk
69. «Bulletin intérieur du Front de l’Indépendance», 1e jrg nr. 4, 1952. 1 stuk
70. «Bulletin d’informations du ministère du ravitaillement», n° 1 – 10, 1945 maart 13 – nov 17
(10 nummers)
«Reconstruction», Ministère de la reconstruction, juni-juli 1946 (4 nummers)

71. «Le Soir», 1945 april 16 & «Miroir paysanne», 1947 juli 27. 2 stukken

Pamfletten van andere organisaties. Diverse krantenknipsels en Franse pers en varia
(zie ook verkiezingen).
71. Enkele vlugschriften, periode 1920 – 1950
- van syndicale aard; - anti-kommunistisch, - van de weerstand (na WO II); - van de
vredesbeweging; - tegen het fascisme in Spanje; - betreffende de koningskwestie (met uitslagen
van de volksraadpleging in de «Gazette de Huy». 1 omslag
72.Specimen van «La Victoire» (1919 juni 20), «L'Humanité» (1919 juni 24); knipsel met
interview J. Jacquemotte uit «L' Humanité» (1919 dec. 17). 1 omslag
73. Knipsels over Rusland uit «Le Peuple» en «La Wallonie», 1920 – 1922 en over de S.M. van
E. Vandervelde, A. Vermeylen, Spaak, Bordet, Montauban, P. Hubermont, enz, 1923 – '35. 1
omslag
74.Knipsels i.v.m. de algemene staking, juli 1932. 1 omslag
75. Knipsels over J. Jacquemotte na diens overlijden, 1936 okt. 11. 1 omslag
76.Knipsels over de periode 1911 – 1940, o.m. over J. Lahaut uit de «Pourquoi pas?» en over
het provinciaal domein van Wégimont (1938). 1 omslag
77.Uittreksels uit de «Annales parlementaires» en de «Moniteur» betreffende het wetsontwerp
ter verdediging van de nationale instellingen (jan.-maart 1940). 1 omslag
78.Knipsel i.v.m. F. Demany 1950 (o.m. “Front de la résistance et de la démocratie” 1950 mei
27). 1 omslag
79.Knipsels uit periode na 1945. 1 omslag
80.Varia:
- i.v.m. verpachting van gronden (na 1925)
- In memoriam E. Martel, socialistisch lid van de bestendige deputatie van
Henegouwen, 1935. 1 omslag

Bezettingsperiode 1940 – 1944 en naweeën
81.- Een persknipsel uit «Le Soir», 1940 juli 6.
- Kopie van het schrijven van 1940 dec. 20 door O. Plisnier, secretaris generaal bij het
ministerie van Financiën, aan Reeder, voorzitter van de Militärverwaltung, i.v.m. de
financiële toestand van het land.
– Brief geschreven door een weerstander, “Victor” (=zoon van Thonet?).
– Foto's, meestal van oud-weerstanders en oud-politiek gevangenen (Julien Lahaut, Jean
Hoche, Rene Falaise, Armand Hubin) (1 omslag). 1 omslag
82. “Vigilance dans l'action”, Bulletin de la Commission Centrale des Cadres (C.C.C.) n° 1,
1944 (P.C. de France). 1 stuk
83. Zaak van de gevangen gebleven weerstanders te Luik, 1944 – '45 (André Gérard e.a.) en

protestschrijven van een weerstander, gevangen te Vorst, 1945. 1 dossier
84. Kopieën van briefwisseling tussen Mevr. Nolevaux en een sovjet-militair, die door haar
geherbergd werd tijdens de oorlog, 1945. 2 stukken
85. Stukken i.v.m. de houding tijdens de bezetting van burgemeester Burton, 1945 – 46, en van
Boisnar Raymond, 1946, en brief waarin Thonet verwittigd wordt dat hij als getuige zal
opgeroepen worden tegen Nothomb, Prévot en Develer, 1946. 1 omslag

Periode na Wereldoorlog II (Thonet als provinciaal député)
86. Nota van de provinciegouverneur met de namen van te schrappen leden en suppleanten van
de provincieraad omwille van incivisme (Luik), 1945 aug. 28. 1 stuk
87. Ingekomen brieven e.a; stukken i.v.m. de landbouwcoöperatie en het desbetreffende
provinciaal instituut, 1948 – 1949. 1 omslag
88. Ingekomen brieven i.v.m. de ravitaillering, 1944 – 1946. 1 omslag
89. Regionale en provinciale melkcommissies (Thonet als voorzitter), met knipsels en specimen
van kranten (“Revue médical de Liège”, “La Wallonie”, “Le Réveil du Paysan”, “Union
Paysanne”, “La Vie Rurale”), 1948 – 1949. 1 omslag
90. Briefwisseling i.v.m. de invaliden, 1945 – 1948. 1 omslag
91. Diverse briefwisseling, o.a. aanbevelingen van kandidaten, 1945 – 1948. 1 omslag
92.Schrijven aan de provincieraadsleden van Luik van de “Fédération nationale des
mandataires provinciaux & communaux communistes”, 1948. 1 stuk

Partijwerk
93. Verslag “Commission Centrale de Controle” voor het Nationaal Congres van 1946 –
Ontwerp tussen VIIIe Nationaal Congres (mei 1946) – Rapport IXe Nationaal Congres – “Le
Problème national en Belgique”: verslag Lalmand voor C.C. In voorbereiding van het Nationaal
Congres van 1954 – Ontwerp van resolutie van het C.C. na de verkiezingsnederlaag van april
1954 – Verslag Politieke Controle Commissie voor het Nationaal Congres van 1960. 1 omslag
94. Lijst van de federaties met hun schulden voor de periode dec. 1946 – mei 1947 t.o.v. de
administratie van het partijblad. 1 stuk
95. Politieke briefwisseling met de nationale leiding en enkele directieven, 1944 – 1954. 1
omslag
96. Rapporten, directieven, briefwisseling i.v.m. de federatie Hoei- Borgworm– Andenne 1944
– 1954. 1 omslag
97. Opmerkingen geformuleerd in de cellen en afdelingen van Hoei – Borgworm over de
partijpers, gericht aan de C.C-leden J Thonet en C. Thirion. 1 stuk
98. Politieke briefwisseling over diverse onderwerpen, 1944 – '48. 1 omslag

99.De huldigingen van kameraden – stichters en leden sinds 1922 – 1930, met naamlijst,
toespraak, verontschuldigingen, enz., 1954. 1 omslag
100. Briefwisseling i.v.m. pogingen tot democratisch overleg of electorale
bondgenootschappen:
– “Comité régional de Concertation démocratique”, P.V.'s der vergaderingen, nov. – dec. 1944 –
Brief van de “Union Socialiste Communale”(U.S.C), 1958 – Beslissing van de U.S.C. om
eenheidslijst te vormen met de KP voor de gemeenteverkiezingen van 1964 – “Mouvement
Populaire Wallon”, gemeenteverkiezingen van 1964. 1 omslag
101. Teksten van voordrachten en tussenkomsten op congressen, in de provincieraad of elders,
meestal niet gedateerd maar na WO II. 1 omslag

Persoonlijk
102. Persoonlijke briefwisseling, 1945 – 1964. 1 omslag
103. Diverse autobiografische notities, met portretschets van J. Thonet, ca. 1940 – 1967. 1
omslag

Thonet Supplement
(N.B: Het supplement bevat stukken die later zijn toegevoegd aan het archief Thonet. De inventaris
van het supplement werd opgemaakt door José Gotovitch en opnieuw vertaald naar het Nederlands
in 2016).

Voor de oorlog
104. Socialistische antimilitaristische vlugschriften (J.G.S, zonder datum en Federatie
oproep voor een betoging op 11 februari 1901). 2 stukken

Brussel:

105. Incidenten in de Kamer C. Demblon in verband met de discussie over de wet van de nationale
feestdag op 11 november.
- Parlementaire annalen, de bijeenkomsten van 6 en 13 juli 1922.
- Persknipsels ("La Nation belge" en "La Wallonie"). 1 dossier. 1 omslag
106. Persknipsels over verschillende onderwerpen (uit "L'Ami du Foyer", "La Wallonie", “La
Gazette de Liège", "Le Peuple", "L'Humanité", "Drapeau Rouge"). 1918 – 1933. 1
omslag

Na de oorlog
Thonet als bestendig afgevaardigde van de provincie
107. Documenten i.v.m. de repressie van de collaboratie
- Verslag over de verhoor van M. Bodson, voormalig provincieraadslid voor Rex, door de
Provincieraad van Luik.
- Persconferentie van het "Comité Action et vigilance" te Luik, 9 oktober 1947.
- Lijst van het onderwijzend personeel dat vervolgd werd voor collaboratie. 1 dossier. 1 omslag
108. Documenten in verband met centra voor leerlingenbegeleiding:
- Verslagen en briefwisseling, van 1945 tot 1947.

- Verslag van het 3de congres over leerlingenbegeleiding te Nantes, oktober 1948. 1 pak.
109. Documenten i.v.m. de stopzetting van de Provinciale Commissie voor de Bevoorrading, 1948.
3 stukken
110. Uitnodigingen voor recepties. 1947, 9 stukken
K.P.B. en persoonlijke stukken
111. "Lettre ouverte au Conseil général extraordinaire du P.S.B", Edgard Lalmand, algemeen
secretaris voor het Politiek Bureau van de KPB. Vlugschrift voor de gemeenteraadsverkiezingen
(1950 - 1952?). 1 stuk
112. Documenten betreffende het conflict Doro, oktober 1965. 4 stukken
113. Pacifistische vlugschriften en documenten, 1952 en 1955 (U.B.D.P. et Prisonniers politiques,
anciens combattants, etc.). 3 stukken
114. Notities, correspondentie en persknipsels van de KPB en andere. 1945 – 1949. 1 omslag
115. Documenten betreffende de Jeugdherberg van Hoei. 1948 – 1949. 1 omslag

