ARCHIEF EN DOCUMENTATIE NAGELATEN DOOR KAREL SCHEPENS (te Gent)
(2 febr. 1928-10 okt. 2014)

Inleiding:
Biografische gegevens verstrekt door Jeanine Schepens

Karel Schepens werd op 2 februari 1928 in Gent geboren als zoon van Edmond Schepens en Angèle
Loppens. Zijn vader was metaalarbeider bij ACEC, zijn moeder werkte in een viswinkel. Zijn broer
Willy was 11 jaar jonger. Karel werd voor een groot stuk opgevoed door zijn grootouders. Op het
einde van de oorlog was Karel vrijwilliger in het leger.
In 1948 ging hij zich aanmonsteren als lichtmatroos op respectievelijk de volgende schepen : de
Rolla, de Alexandre André, de Lord Byron, de San George enz. Hij was dan lid van de "National
Union of seaman".
In 1950 begon hij te werken bij de NMBS, eerst in Wallonië en later dichter bij huis in WestVlaanderen om tenslotte in Gent te eindigen.
Hij huwde in 1953 met Yvonne Verschueren. Het koppel kreeg twee kinderen : Jeanine (1954) en
Eddy (1958).
Hij werd lid van het ACOD Spoor in 1950 (toen nog ABVV) en was een noeste militant. Hij was
gekend voor zijn vele scherpe interventies. Van de Kommunistische Partij van België werd hij lid in
1953 maar verliet de partij uit vrees voor broodroof. Hij bleef wel Rode Vaan lezer en werd
opnieuw lid van de partij in 1965 of 1966. Hij colporteerde met de Rode Vaan aan de bekende
fabrieken in Gent o.a de ACEC. Karel werd ook lid van de Vereniging België-USSR en hield enige
jaren de souvernirwinkel met producten uit de USSR thuis open.
Toen hij verhuisde naar de Kikvorsstraat werd hij lid van de cel Zwijnaarde van de KP, samen met
Jan Everaert, Pierrette Everaert, Maurice Vanderhaeghen, Jean-Pierre Everaert, Marie-Jeanne
Vanmol enz. De vergaderingen vonden plaats bij Jan Everaert. Samen met Maurice richtte Karel
ook het eerste wijkcomité in deze wijk op. Hij ijverde daarin voor verbeteringen aan de sociale
flatgebouwen, die toen nog eigendom van de Vlaamse huurdersvereniging waren (zie briefwisseling
en verslagen). Hij zou zich daarvoor blijven inzetten tot wanneer zijn vrouw Yvonne op 86-jarige
leeftijd alzheimer kreeg en moest verzorgd worden in een home. Yvonne stierf in 2013 op 90-jarige
leeftijd. Het verdriet om het verlies zorgde ervoor dat Karel Schepens zijn vrouw slechts met 1 jaar
en 9 maanden overleefde.
Zie ook het biografische dossier Politieke Controle Commissie nr. 5896.

Inventaris:
1. Archief gevormd door Karel Schepens als huurder of in een andere functie bij "De Goede
Werkmanswoning" geordend volgens thema's (inhoud vooraan), 1995-2014. 1 ordner
2. Briefwisseling en persknipsels, 1968-2012. 1 ordner
3. Documentatie in verband met Vrede vzw en bewapeningswedloop, 1983-2001. 1 ordner
4. - Briefwisseling en wat documentatie hoofdzakelijk in verband met de huurdersproblematiek,
namelijk met of over de c.v. De Goede Werkmanswoning, met de Huurdersbond en met
particulieren, 1987, 1996-2009.
- Door Karel Schepens ingevulde enquête opgezet door de onderzoeksgroep criminologie en
rechtssociologie van de vakgroep strafrecht en criminologie van de Universiteit Gent okt. 2006.
- Enkele brieven i.v.m. de KP o.m. de reactie van Karel Schepens in 1993 op een boek van Karel
Maes, 1979, 1993 en 1996. 1 omslag
5. Stukken in verband met de zeemansloopbaan:
- Zeemansboekje afgeleverd aan Schepens Karel Jozef te Antwerpen op 21 sept. 1945.
- Members contribution Book. The National Union of Seamen: 2 ex. één over de periode
1948-1950 en één over 1950.
- “Certificate of discharge”: vier stuks, 1948-1950; loonbriefjes, 1949-1950;
aanbevelingsbrief, 1950, enz. 1 omslag
6. Vier lidboekjes van de vakbond: ABVV/FGTB, 1950-1954; ACOD, 1954-1965, 1966-1982,
1983-2010. 1 omslag
7. Twee aansluitingskaarten bij de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS; lidkaart KPB
1978; gedachtenisprentje. 1 omslag
8. Getuigschriften voor Karel Schepens van de scholendienst van het A.B.V.V.-C.A.O. van het
eerste, tweede en derde jaar kaderscholing, 1964-1965, 1965-1966, 1966-1967.
- Diploma Burgerlijk Ereteken, namelijk Burgerlijke Medaille 2de klasse op 11 februari 1977.
- Diploma Burgerlijk Ereteken, namelijk Burgerlijk Kruis 2de klasse op 24 oktober 1986.
1 omslag
9. “Bedenkingen in telegramstijl”, bijdrage van Karel Schepens in Arbeidersliteratuur deel 2,
Kreatief, 13de jaargang nr. 2/3, juni 1979 op p. 48.
10. Diverse teksten van de ABVV-kaderscholing, ca. 1960-1966. 1 omslag
11. Verzameling krantenknipsels in verband met de oorlog in Viëtnam, ca. 1967-1973. 1 omslag
12. Mapje uit 1969 met 21 foto's uit het leven van Lenin uit de periode 1918-1921.
13. Mapje uit 1970 met 12 ansichtkaarten van etsen gemaakt door M. Akhunov gewijd aan het leven
van Lenin.
14. Mapje met 12 ansichtkaarten van foto's gewijd aan het leven van Lenin.
15. Herdenkingsfoto's i.v.m. de verblijf- of de gedenkplaatsen ? van Lenin in een klein doosje
(boekvorm).

16. Ingekaderde foto van een getekend portret van Lenin. Dit zou een schoolplaat geweest zijn in de
USSR. Afmetingen 32 x 26 cm.
17. Zarodov, K. (1969). Conférence Internationale des Partis Communistes et Ouvriers, Moscou
1969. Prague: Editions Paix et Socialisme. 687p.

