HET ARCHIEF VERHELST - MARÉCHAL
door J.Verhelst en G. Maréchal
Inleiding
Juul Verhelst (verder J.V., ° Antwerpen, 4/9/1932) en Griet Maréchal (G.M.,° Brugge,
16/11/1942) sloten deze inventaris af op 22/1/2009. Zij zijn partners sinds eind 1972.
Professioneel zijn zij als archivarissen verbonden geweest aan het Algemeen Rijksarchief en
het Rijksarchief in de Provinciën. Voor een overzicht van hun beroepsactiviteiten verwijzen
we naar de respectievelijke bio-bibliografieën
- over G. Maréchal in “Archiefselectie in Vlaanderen: de proef op de som?”, Archiefkunde 6,
blz. 13-42, VVBAD Antwerpen 2003;
- over J. Verhelst in “Door de archivistiek gestrikt”, Archiefinitiatief 4, blz. 17-32,
VUBPress Brussel 2000.
J.V. en G.M. schonken hun archief -met name het deel dat met hun politieke activiteiten
verband houdt- aan Dacob omdat het hun communistisch engagement weerspiegelt. Zij waren
leden van de communistische partij (KPB) en van Vrede vzw1. Omdat zij vanaf 1973 aan heel
wat activiteiten samen hebben deelgenomen, werd het archief als een eenheid geïnventariseerd. De twee vermelde organisaties vormen de hoofdindeling van de inventaris. Het
archief van J.V. omspant wel de langste periode en is ook het meest gediversifieerd omdat hij
in de partij een zeker traject heeft afgelegd (zie hierna). In de mate van het mogelijke wordt
de chronologische orde gerespecteerd.
In 1956, het jaar waarin hij uit Antwerpen naar Gent geschiedenis kwam studeren, sloot J.V.
zich aan bij de Socialistische Vlaamse Studentenbeweging (SVSB). In 1957 werd hij lid van
de KPB2. Over zijn motieven bezit DACOB een getuigenis op DVD. G.M. woonde in Eeklo
en kwam naar Gent in 1960, eveneens om geschiedenis te studeren. Zij engageerde zich eerst
bij Vrede vzw rond 1972 en werd partijlid in 1974. Gedurende enkele jaren zat zij in de
redactie van de periodiek Vrede.
Lid zijn van een cel was een basisverplichting in de partij. Behalve aan de celvergaderingen namen zij op een meer algemeen niveau ook deel aan leden- en militantenvergaderingen. J.V. werd verkozen in het afdelingsbestuur Gent, daarna in bestuursinstanties van de
federatie Gent-Eeklo-Sint-Niklaas en tenslotte in het centraal comité. Door de federalisering
van de KPB kwam hij ook in de Vlaamse Raad van de partij. Reeds vroeg werd hij betrokken
bij vredeswerk, hetzij rechtstreeks als partijtaak, hetzij namens BUVV-Vrede.
Voor J.V. en G.M. was ook het syndicaal engagement politiek geïnspireerd. Maar van
het desbetreffende archief bleef hier weinig bewaard omdat G.M. als syndicaal afgevaardigde
bij het Rijksarchief haar archief doorgaf aan haar opvolger.
De inventaris heeft deze structuur.
Vooraan de bewaarde partijlidkaarten van beiden [zie inventarisnummer 1], met daarna de
activiteiten per organisatie als volgt [nrs. 2 tot 5 betreffen J.V., nrs. 36 tot 98 hoofdzakelijk
ook]:
1

We scheidden in deze inventaris de besecheiden inzake de Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede
(BUVV, in het Frans UBDP) en zijn opvolger langs Vlaamse kant, Vrede vzw niet.
2
De SVSB sloot inhoudelijk bij de Belgische Socialistische Partij aan maar institutioneel toch niet helemaal. Dit
liet communisten toe via deze organisatie te militeren. Zij beschouwden dit als een voortzetting van een vroegere
eenheid. Het hield ook verband met de soms moeilijke omstandigheden van de koude oorlog. Zo kon J.V. mederedacteur worden van het SVSB-blad “Opbouw”.

-

-

-

de Socialistische Vlaamse Studentenbeweging [nr. 2, met informatie over de jaren
1956-1958];
de Progressistische Studiekring DEBAT (een KPB-initiatief) [nr. 3, 1958-1960];
de Vlaamse Communistische Studenten (VKS) en de cel studenten van de KPB [nr. 4,
1959-1963]
de KPB zelf, ingedeeld per niveau
o de afdeling Gent [nrs. 5-6] en de deelname aan lokale cellen [nrs. 7-10, 19701991];
o de federatie Gent-Eeklo-Sint-Niklaas met de deelname aan federale congressen,
federaal comité en –bureau [nrs. 11-20, 1963-1988], inbegrepen een begeleidingstaak bij de afdeling Eeklo [nrs. 21-23, 1975-1976];
o diverse werkgroepen, activiteiten en gebeurtenissen op het niveau van de
afdeling en de federatie [nrs. 24-35, 1963-1988];
o de centrale leidinggevende instanties [nrs. 36-98], met name de deelname aan
 nationale congressen, dito conferenties en centraal comité (CC) [nrs.3655, 1973-1987];
 Vlaamse congressen, -conferenties en raad [nrs. 56-71, 1972-1988];
 commissies en werkgroepen 3 [72-82, 1975-1988];
 de werkgroep belast met de kadervorming 4 [nrs. 83-93, 1972-1986];
de deelname aan andere organisaties en diverse lezingen [nrs. 94-98, 1961-1987].
De Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede (BUVV), de Union belge pour
la Défence de la Paix (UBDP), Vrede vzw en de afdelingen Vrede-Gent en VredeJongeren 5, met als onderdelen [periode 1958-1996]:
o beleidsorganen en afdelingen, werkgroepen en publicaties [nrs. 99-107];
o activiteiten [nrs. 108-128].
Vakbondswerking bij de Algemene Centrale der openbare Diensten (ACOD) [nrs.129130, 1961-1981].
De deelname aan of documentatie over diverse initiatieven [nrs. 131-138, 1972-1994].

Een aantal boeken, brochures en nummers van tijdschriften die gebruikt werden voor de
vermelde activiteiten werden bij de bibliotheek van Dacob neergelegd.
Aanvraag en methode van verwijzen
De bestanddelen in de leeszaal schriftelijk opvragen met vermelding van:
Verhelst-Maréchal en nummer(s).
De verwijzingen omvatten best volgende elementen:
DACOB, Archief Verhelst-Maréchal, nummer(s).

3

Ongeacht van welke leidinggevende instantie de commissies of werkgroepen afhingen, hebben we omwille van de
inhoudelijke samenhang alles samen gelaten of -gevoegd per thema. Er werd ook informatie bewaard over commissies waar J. V. noch G. M. bij betrokken waren.
4
De kaderscholing zou in de jaren 1950 zijn teloorgegaan. De Vlaamse Gewestraad besloot in de jaren ’70 tot
het heropstarten nadat de federatie Gent een lokale vorming begonnen was in 1972 en weldra ook de andere
federaties. Eerst het Frans Masereelfonds (toen nog niet verzelfstandigd) en daarna het Instituut voor Marxistische Vorming (vandaag Instituut voor maatschappijkritische actie, vorming en onderzoek) organiseerden de
nationale vorming.
5
De BUVV/UBDP is opgericht in 1949, een afdeling in Gent wellicht kort daarna, Vrede vzw in 1971.

Gebruikte afkortingen N.B. De spelling is in de beschrijvingen gemoderniseerd en de interpunctie bij
letterwoorden weggelaten, maar de toen gebruikte K in ‘communist’ is in letterwoorden
behouden evenals - in titels - de toen gebruikelijke spelling.

ACOD
BSP
BUVV
CC
CNAPD
DR
FB
FK
FMF
GAKA
G.M.
IMAVO
IOT
J.V.
KPB
KPE
OCV
RV
VKS
SVSB
UBDP
VAKA
VMT

= Algemene Centrale der openbare Diensten
= Belgische Socialistische Partij
= Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede
= centraal comité
= Comité National d’Action pour la Paix et le Développement
= Drapeau Rouge
= federaal bureau
= federaal comité
= Frans Masereelfonds
= Gentse afdeling van het VAKA
= G. Maréchal
= oorspronkelijk Instituut voor Marxistische Vorming; nu Instituut voor
maatschappelijke actie, vorming en onderzoek
= Internationale van Oorlogstegenstanders
= J. Verhelst
= Kommunistische Partij van België
= Kommunistische Progressieve Eenheid
= Overlegcentrum voor de Vrede
= Rode Vaan
= Vlaamse Kommunistische Studenten
= Socialistische Vlaamse Studentenbeweging
= Union belge pour la Défence de la Paix
= Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens
= Vlaams Marxistisch Tijdschrift

INVENTARIS
I.

KPB-lidkaarten

1.
KPB-Lidkaarten van G. Maréchal, 1974-1987 en J. Verhelst, 1974-1989
1 pakje.

II.

De Socialistische Vlaamse Studentenbeweging (SVSB)

2.
Stukken in verband met het engagement van J.V. in de SVSB:
- de periodiek Opbouw (drukwerk) van november en december 1957, januari en maart 1958;
- de periodiek Appèl van 1956-1957, 1957-1958 en mei 1959;
- een voorstel tot organisatie van de gemeenschappelijke Actie der Socialistische – en
Kommunistische Studenten (handschrift van J. V., z.d.);
- ingekomen brief van G. Cooreman namens Perspektieven;
- pamfletten en een affiche.
Aangevuld met Appèl – S.V.S.B, herinneringsboekje in 2005 samengesteld door Edwin
Vonck, voorzitter van de SVSB. Bevat kopieën van Appèl, jaargangen 1956-1957 en 19571958 en foto’s.

1 omslag en 1 band

III. Archief van de Progressistische Studiekring DEBAT
3.
Briefwisseling van oktober 1958 tot januari 1960 en activiteitenverslag over 19591960.
1 omslag

IV. De Vlaamse Kommunistische Studenten (VKS) en de cel studenten
van de KPB
4.
Activiteitenverslag van de jaren 1959-1960 en notities betreffende de vergaderingen
van 1959-1960 met nummers van Perspektieven, oktober 1959 – 1963 en van het Bulletin
intérieur de l’Union nationale des Etudiants communistes, december 1960.
- Briefwisseling gevoerd
- in het kader van het Comité [Komitee]van Waakzaamheid van de Jongeren tegen het
Nazi-gevaar, o.a. met de Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede (BUVV) en
met het Katholiek Vlaamse Hoogstudentenverbond (KVHV), 1960;
- in het kader van de agitatie rond de talentelling;
- met de Nationale beweging der communistische studenten.
1 pak

V.

KPB, Afdeling Gent en federatie Gent-Eeklo-Sint-Niklaas

A.

AFDELING GENT

5.
Verslagen en uitnodigingen van het afdelingsbestuur, februari 1975 tot juni1981.
1 omslag
6.
Verslagen van algemene ledenvergaderingen en militantenvergaderingen, soms met
bijhorende notities of verslagen, februari 1975- september 1991.
1 pak
B.

CELWERKING IN DE AFDELING GENT

7.
Cel Gentbrugge:
- Verslagen van vergaderingen (handschrift), twee nummers van het lokaal KPB-blaadje KNAL;
- documentatie over Gentbrugge, 1970-1975;
- standpunt van de cel in verband met een eurocommunistische discussietekst, 7/12/1981.
1 omslag
8.
Cel Watersportbaan: Verslagen van vergaderingen en briefwisseling, juni 1975-maart
1979 met stukken betreffende het Wijkcomité van de Watersportbaan.
1 omslag
9.
Cel Gent-centrum: Verslagen van vergaderingen met bijhorende stukken, o.a. tracten, juli
1978- december 1981.
1 omslag

10.
Cel Visserij: Verslagen van vergaderingen, februari-maart 1983.
1 omslag
C.

FEDERAAL CONGRES, FEDERAAL COMITÉ EN FEDERAAL BUREAU

11.
Amendementen op de ontwerpstatuten van de KPB op het federaal congres van 30-31/3/
1963.
- Objectieven voor 1974 door het dagelijks bestuur gesteld aan de afdelingen en stukken
betreffende het statutair federaal congres van 1/3/1975, met enkele uitnodigingen tot het FK in
de periode 17/12/1974 tot 2/3/1976.
1 omslag
12.
Stukken betreffende het federaal congres van 5-6/3/1976.
1 omslag
13.
Verslagen van het FK en het FB, april 1975-februari 1977.
1 omslag
14.
Stukken betreffende het statutair federaal congres van 25-26/3/1977.
1 omslag
15.
Verslagen van het FK en het FB, 31/5/1977- juni 1980, met Voorstellen voor de
tewerkstellingsconferentie van Gent en een Nota Gewestelijke Tewerkstellingsconferentie, z.d.
1 omslag
16.
Stukken betreffende het federaal congres van 28-29 oktober 1978, met kopie van brief
van Karel Maes.
1 omslag
17.
Verslagen van het FK en het FB, 1979–1981, met voorbereidend document voor de
federale congressen in 1980.
1 omslag
18.
Stukken betreffende het FK in de periode 1982-1983 en het federaal congres van 2526/2/1982 met
- teksten ter voorbereiding van het 24ste Nationaal Congres (discussieteksten op federaal of op
afdelingsvlak raakten wellicht vermengd);
- een activiteitenverslag;
- een verslag over de afdeling Sint-Niklaas in 1981.
1 pak
19.
Stukken in verband met het FK van de periode 1984-1986 en het federaal congres van
14/1/1984, met verslag van de militantenvergadering te Lokeren van 22/10/1985 en van de
afdelingsvergadering te Sint-Niklaas op 25/10/1985.
1 omslag
20.
Stukken in verband met het FK, 1987-1988, met het ontwerp tot herziening van de
statuten op voorstel van het CC van 26/3/1988.
1 omslag

D.

BEGELEIDING VAN DE AFDELING EEKLO

21.
Stukken in verband met de afdeling Eeklo, met nummers van het blad De Volkswil,
1975-...
1 omslag;
22. Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van 7/12/1976 en de Eeklose Demokratische Actiegroep (met een nummer van EDA’s actiekrant).
1 omslag
23.
Informatie over de activiteiten van Bart Maréchal in het wijkcomité Prinsenhofstraat,
z.d., en in de Eeklose Cultuurraad namens het Frans Masereelfonds, december 1975.
1 omslag
E.
DIVERSE WERKGROEPEN, ACTIVITEITEN EN GEBEURTENISSEN (BINNEN
DE AFDELING EN DE FEDERATIE GENT)
24.
Enkele nummers van KP-informatie (ledenblad) uit de periode 1984 (ca.) –1988 en
pamfletten uitgegeven door de afdeling Gent waaronder nummers van De Dokwerker, De
Stalen Pijl (voor metaalarbeiders), De Rode Spar (textielarbeiders), KP-universiteit,
gelegenheidspamfletten enz., 1963 en 1975-1987;
- te Gent verspreide nationale en andere pamfletten waaronder één nummer van Immer bereid
(Informatieblad van de Kommunistische Jeugd), mei 1963, één nummer van De Vonk van
afdeling Sint-Niklaas (februari 1980) en een pamflet van de federatie Zuid-West-Vlaanderen
(februari 1976).
1 pak
25.
Activiteiten van diverse aard, meestal in het partijlokaal Volkshuis (1974-1980) o.a.
Käthe Kollwitz-tentoonstelling met inleiding door Wim Van Mulders (29/11/1974) en de
verzameling van gegevens door Griet Maréchal en Chantal De Smet voor een Ferdinand
Minnaert-herdenking (1975).
1 omslag
26.
Pamfletten en persoonlijk gevoerde propaganda in verband met de verkiezingen van
1976 tot 1984;
- stukken in verband met de Werkgroep Gemeentelijk Ontwikkelingsbeleid (initiatief van
Elkerlyk) vanaf 1981;
- en de samenwerking van KPB, RAL en onafhankelijken voor de lijst Kommunistische Progressieve Eenheid (KPE) in 1982, gevolgd door de lijst WERK in 1983.
1 omslag
27.
Stukken in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 10/10/1976 met het verslag
van de Werkgroep Gemeentebeleid (begin juli) en een tekst van de afdeling Sint-Niklaas.
1 omslag
28.
Stukken betreffende de acties voor een gewestelijke tewerkstellingsconferentie, ca. 1977
met informatie over dalende inkomens in het Gentse, ca. 1980.
1 omslag
29.

Twee redevoeringen van Albert De Bruyne als provincieraadslid, z.d..

1 omslag
30.
Stukken in verband met de werkgroepen Openbare Diensten en Bedrijven, 1975- 1987.
1 omslag
31.
Stukken van de werkgroep Vredesproblemen, 1976-1983 (met moeilijk te dateren
notities);
- medewerking van de partij aan anti-fascistische acties, 1975-1982;
- verslag over de betrekkingen met zusterpartijen, z.d.
1 omslag
32.
Stukken in verband met discussies binnen de partij: ontslagnames (o.a. van Albert De
Bruyne) en blaam aan twee leden, 1982 [dit laatste openbaar vanaf 2032].
1 omslag
33.
Stukken van de gespreksgroep met Christenen, ca. 1983-1985. [Openbaar vanaf 2015].
1 pak
34.

Stukken betreffende de Marxistische Progressieve Studiekring PRO-PER, 1986.

N.B. Initiatief van hoofdzakelijk Gentse leden.

1 omslag
35.
Ideeën over gemeentelijke demokratie, tekst opgemaakt door de federatie Gent, z.d.
1 omslag

VI.

Deelname aan centrale leidinggevende instanties

A.
NATIONALE CONGRESSEN, NATIONALE CONFERENTIES EN CENTRAAL
COMITÉ
36.
Stukken betreffende het XXIste Nationaal Congres, Brussel, 14-16/12/1973 met:
- Om beter te leven; Kontrakt-programma tussen de krachten van de arbeid en de vooruitgang,
eindresolutie in verband met het strijdprogramma;
- tekst in verband met de volksgezondheid;
- tekst over de werkwijze in het Gentse.
Toegevoegde documentatie: DR van 14/12/1973 waarin interview met Robert Blansaer, leider
van de bedrijfsbezetting van ACEC-Gent.
1 omslag
37.
Werkplanning van het CC voor de periode vanaf mei-september 1974 tot het eerste
semester van 1979 (met hiaten).
1 omslag
38.
Inwendig reglement inzake de gewestelijke structuren van de partij in uitvoering van
het besluit van het CC van 7/12/1974.
1 omslag
39.
Stukken betreffende het XXIIste Nationaal Congres, Gent 9 tot 11/4/1976 met
- verslag van Louis Van Geyt (nr. 35 van Feiten en Argumenten);
- verslag van het CC over de periode van januari 1974 tot december 1975;
- teksten ter discussie voorgelegd aan de federaties;
- De krisis bedwingen door de eenheid van het volk en andere richtinggevende documenten;
- ontwerp van resolutie.
1 pak
40. Besluiten en vergaderstukken van het CC, periode juni 1976 – november 1978 met
- verslagen en standpunten o.m. over de werkgroepen en de verkiezingen van 10 oktober 1976);
- Intern bulletin van het CC, nr. 84 (vnl. informatie over de activiteiten van de commissies,
[1976-1977];
- tussenkomst van Louis Van Geyt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de begroting
1976-1977, 1 december 1976;
- staat van de effectieven op in mei 1978 (vergeleken met mei 1977);
- stand van het strijdfonds op 16/6/1978;
- verklaring van Claude Renard inzake de ontbinding van de regering, 16/6/1978 en persbericht
van de KPB van 16 juni.
1 pak
41. Dossier in verband met de ideologische geschilpunten met de federatie Luik, april 1976mei 1981,
- met briefwisseling tussen het CC (3/9/1978) en Théo Dejace,
- teksten in verband met het internationalisme en
- ontwerpresolutie van het CC van 21/1/1978.
1 omslag

42.
Stukken ter voorbereiding van het XXIIIste Nationaal Congres, Brussel 30/03–1/04/1979
(oorspronkelijk voorzien voor 15-17/12/1978).
1 pak
43.
Ontwerpen van tekst Tegen de krisis - stop de blokkenpolitiek, manifest voor de Europese
verkiezingen van 10/6/1979.
1 omslag
44.
Verslag door Claude Renard voor de Waalse Gewestraad van 24/11/1979 (Ndl.), 2 ex.
1 omslag
45.
Werkplan voor de afdelingen en de cellen, periode september 1979–maart 1980.
1 omslag
46.
Verslagen met werkdocumenten bij de zittingen van het CC in 1979-1980.
1 pak
47.
Besluiten en vergaderstukken van het CC in 1980 met o.m. de tekst Brussel, een gewest
voor twee gemeenschappen, oktober 1980;
- briefwisseling tussen leden en de partijleiding;
- de tekst van een persconferentie door Louis Van Geyt.
1 omslag
48.
Besluiten en vergaderstukken van het CC in 1981, o.m. een statistiek van de
parlementsverkiezingen van 8/11/1981 en een interpretatie van de geleden nederlaag.
1 omslag
49.
Dossier betreffende het XXIVste Nationaal Congres, Brussel, eerste sessie 26-28/3/1982
en tweede sessie 18/12/1982 met goedgekeurde statuten.
2 pakken.
50.
Stukken voorgelegd aan het CC in 1982 o.m. in verband met de voorbereiding van het
congres 24bis, de uitvoering van bepaalde besluiten, de werking van het CC en de internationale
contacten van de partijleiding .
N.B. zie ook bij de commissie buitenlandse bettrekkingen.

1 omslag
51.
Stukken meegedeeld aan het CC van 18/6/1983 dat o.m. gewijd was aan een ontwerp
van ‘federaal pact’ (in bijlage Voorstellen van de kommunistische partij van België).
1 omslag
52.
Stukken meegedeeld in verband met de uitsluiting in januari 1984 van 4 leden bij de
afdeling Antwerpen;
- een discussie met André De Smet;
- het oppositioneel blad Kommunist (van de afdeling SEPO), nr.3 van maart 1984.
1 omslag
53.
Stukken voorgelegd aan het CC in 1984 o.a. gewijd aan de Europese verkiezingen en de
regeringspolitiek met in bijlage een ontwerp van persmededeling, een oproep Laat de slopers
betalen! (nota bij de persconferentie door Louis Van Geyt op 1 /3 1984), problemen van de partij

en van de beweging en discussieteksten voor het CC van 22 september en van 15 december
1984.
1 omslag
54.
Moties voor het CC van 20/4/1985 en verslag van het CC van 22/6/1985 en
- We moeten onze achteruitgang naar juiste waarde schatten, voorbereidend document van het
Nationaal Congres voor te leggen aan het CC van 14/12/1985;
- voorbereidend document van het Nationaal Congres voor te leggen aan het CC op 13/1/1986;
- nota voorgelegd aan de CC-leden in verband met de telecommunicatie, z.d. [vóór juni 1985].
1 omslag
55.
CC-document: Bezinningsdocument over de binnenlandse politiek, 27/3/1987, 2 ex.)
1 omslag
B. VLAAMSE CONGRESSEN, CONFERENTIES EN RAAD
56.
Stukken van
- de Conferentie van de Vlaamse federaties, Aalst, 16/12/1972, met voorbereidende nota over de
context waarin moet worden gewerkt;
- de Vlaamse Gewestelijke Conferentie, Brussel, 5/4/1975 met statistiek van leden en persverkoop, ontwerp van resolutie en interne resolutie van het Centraal Comité van 23/3/1975.
1 omslag
57.
Stukken uit 1976 van
- de Vlaamse Gewestelijke Conferentie te Aalst van 15/5, gewijd aan de besluiten van het XXIIe
congres met inleidend verslag door Jef Turf, een werkplan voor mei-oktober, bijdragen van
Georges De Clerck (Kortrijk) en van de federatie Gent, stand van het strijdfonds, enz.; 6
- de Vlaamse Gewestraad van 24/6, gewijd aan de verkiezing van het Vlaams Bureau (alleen
uitnodiging);
- de Vlaamse Gewestraad van 11/12,gewijd aan het cultuurbeleid.
1 omslag
58.
Stukken uit 1977 en 1978 van
- de Vlaamse Gewestraad van 25/6, gewijd aan de RV en de politieke toestand (alleen
uitnodiging);
- de Vlaamse Gewestelijke Conferentie van 10/12 te Mechelen, gewijd aan de strijd tegen de
werkloosheid en voor een democratisch federalisme;
met de uitnodigingen tot de Vlaamse Gewestraad van 1/4/1978 en 8/6/1978.
1 omslag
59.
Stukken uit 1979 van
- de Vlaamse Gewestelijke Conferentie van 12/6 te Brussel, met voorstellen van interne
organisatie van de Raad in afdelingen (sociaal-economische actualiteit, culturele actualiteit,
nieuwe problemen, ideologische strijd), lijst van bijkomende leden, ontwerp van resolutie;
- vergaderingen en teksten van de Vlaamse Gewestraad van 16/6, gewijd aan het jeugdbeleid in
Vlaanderen (ook de eigen jeugdorganisaties), de werking van de Raad en de verkiezing van het
Vlaams Bureau;
- de Vlaamse Gewestraad Het politiek engagement van de opbouwwerker, januari 1979.
1 omslag
6

Deze conferentie verkoos de Vlaamse Gewestraad).

60.
Stukken van de Vlaamse Raad van 30/11/1980 met
- een voorbereidende nota met een tekst over het feminisme door Ludo Loose en resoluties over
vrouwenstrijd en anti-fascisme;
- een verslag over het CC van 11 en 27/10 over de statutaire verkiezingen;
- de bespreking door LouisVan Geyt van het Vlaams regeerakkoord van 5/11/1980;
- een verslag door Raymond De Smet over incidenten op het Wereldparlement voor de Vrede te
Sofia, 23-27/9/1980;
- uittreksel uit de notulen van het Vlaams Bureau, meegedeeld aan de Vlaamse CC-leden op
17/10.
1 omslag
61.
Ontwerp van resolutie voor de Vlaamse Raad van 21/3/1981, met
- stukken over de problemen in de afdeling Mechelen en in de Communistische Jeugd;
- een kopie van het vraaggesprek van Dirk Knegtel in Bevrijdings Pers Agentschap,
12/6/1981;
- het blad Vuist nr. 0 van oktober 1981;
- een kopie van een artikel van J. Van Moer, Anticrisisstandpunt voor de KPB.
1 omslag
62.
Teksten voor de Vlaamse Raad van 14/5/1982, gewijd aan de gemeenteraadsverkiezingen van 10/10/1982 met het ontwerp-programma en een dokument OCMW.
1 omslag
63.
Stukken van de zittingen van de Vlaamse Raad in 1983
- van 5/2, gewijd aan de voorgestelde statutenwijziging die verworpen werd door de Vlaamse
afgevaardigden op het 24bis-congres en aan een ontwerpresolutie inzake het regeerakkoord van
30/1/1983;
- van 4/6 over rationeel energiebeleid, een democratisch federaal pact (op voorstel van het
Politiek Bureau), economie en werkgelegenheid, de sociale strijd en een alternatief.
1 omslag
64.
Dossier van het Eerste Vlaams Congres te Brussel, 18-19/2/1984 met voorbereidende
nota van de Vlaamse Raad van 12/11/1983.
1 pak
65.
Stukken van de Vlaamse Raad en het Vlaams Bureau in 1984 met
- reactie van het Vlaams Bureau op de SP inzake de politieke frontvorming, 27/2;
- tekst in verband de Europese verkiezingen, z.d.;
- verslag van de Vlaamse Raad van 23/6 in verband met de resultaten van de Europese verkiezingen van 17/6, met kopie van de brief van Louis Van Geyt aan minister Tindemans over de
politieke gevangenen in Turkije;
- uitnodigingen voor de Vlaamse Raad van 1/9/1984 en 25/10/1984;
- resolutie van de Vlaamse Raad van 24/11/1984 in verband met de politieke toestand;
- uitnodiging aan militanten op de studiedag van 8/12/1984, gewijd aan het sociaal-economisch
alternatief;
- stukken in verband met de 5-urenweekcampagne van september 1984.
1 omslag
66.

Stukken van de Vlaamse Raad in 1985 met

- verslagen van de zitting van 17/4;
- voorstellen van de Vlaamse Raad van 11/5 over de strijd tegen de armoede;
- een stuk in verband met de 8 mei-herdenking;
- voorbereidende nota voor de zitting van 26/10;
- briefwisseling tussen de Vlaamse Raad en de federatie Denderstreek;
- het programma van de militantentrefdag van 30/11 tot 1/12 te Blankenberge en verslagen van
de werkgroepen.
1 omslag
67.
Stukken van de zittingen van de Vlaamse Raad in 1986
- op 18/1 met statistisch overzicht van het ledenaantal en de bijdragen per federatie in 1985;
- op 8/3/1986 (uitgebreide Vlaamse Raad) met de resultaten van een interne enquête naar de
wensen inzake organisatie en werking, met Voorstel tot reorganisatie van de K.P. in Vlaanderen7
(tekst van J. Turf, gedateerd 12/12/1985);
- op 20/3/1986, gewijd aan de taken van het dagelijks bestuur;
- op 3/6/1986, met voorstel inzake de samenstelling van de Raad en informatie over de
oprichting van het blad Arm-Moedig.
1 omslag
68.
Teksten in verband met het tweede Vlaams Congres, Lombardzijde, 7/6/1986, en
voorbereiding ervan in de Vlaamse Raad van 13/5/1986.
1 omslag
69.
Stukken van de zittingen van de Vlaamse Raad en het Vlaams Bureau in 1986 met
- verslagen van de Vlaamse Raad van 16/9 en het Vlaams Secretariaat van 10/6;
- verslagen van het Vlaams Bureau van 24/6, 26/8 (over de sociale strijd enz.), 9 en 23/9 (o.a.
over prioriteitenprogramma), 21/10 oktober (over federalisering van de KPB), 28/1 (idem en
beknopte verslaggeving van de werkgroepen), 12/11 (over pers, vorming, werkgroepen), 25/11
(federalisering, werking van het Bureau) en 9/12 (begroting);
- verslag van de bijeenkomst van de politiek secretarissen op 7/10 over de vorming, de campagne
inzake het onderwijs, enz.
1 omslag
70.

Stukken van de zittingen van de Vlaamse Raad in 1987

- op 13/1, gewijd aan de begroting en de sociale strijd, met verslag van het Vlaams Bureau van

9/12/1986;
- op 27/1 (alleen uitnodiging);
- op 17/2, gewijd aan de politieke en sociale toestand, de werking van het Vlaams Bureau en het
feest van de Rode Vaan, met een bijdrage over het syndikalisme door D[eclerck];
- op 31/3, gewijd aan de politieke en sociale toestand, met conclusies door Miel Dullaert na de
Raad van 17/2 en verslag van het Vlaamse Bureau van 10/3 (over de campagne voor de RV en
over de werkgroepen);
- op 21/4, gewijd aan de politieke en sociale actie en aan de gemeenteraadsverkiezingen, met
herhaling van het verslag van de Vlaamse Raad van 20/3 waarin o.m. de samenstelling van de
werkgroepen vermeld wordt;
- op 13/6 (uitgebreide Vlaamse Raad) over de ziekenfondsen, met verslag van het Vlaams
Bureau van 26/5 over de financiën 8;
7
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- op 16/6 over de pers;
- op 15/9 met teksten over de federalisering van de KPB (verslag van het CC van 23/5) en een
persbericht van 9/9 inzake de ziekenfondsen;
- op 13/10, gewijd aan de ziekenfondsen (met discussienota) en de politieke toestand, met
verslagen van de werkgroep over de RV van 31/8, van de Raad van Beheer van VPU van 8/9,
van de werkgroep onderwijs van 9/9 en van het Vlaams Bureau van 8/9;
- een persbericht van de Vlaamse Raad over het verkiezingsresultaat, 22/12;
- en brief van 30/4 aan J. Verhelst.
1 omslag
71.
Stukken in verband met zittingen van de Vlaamse Raad in 1988
- op 9/1 over het conflict met Jef Turf ;
- op 9/2, gewijd aan de RV met verslag van de Werkgroep;
- op10/05, gewijd aan de gemeenteraadsverkiezingen en 6/09, gewijd aan de gemeenteraadsverkiezingen en aan de activiteiten, met verslag van het Vlaamse Bureau van 21/6 dat
gewijd was aan het personeelskader, de RV en het FMF (alleen de uitnodiging);
- de uitnodigingen voor de zittingen van 8/3, 12/4, 31/5 en 18/10.
1 omslag
C.

COMMISSIES EN WERKGROEPEN BIJ DE LEIDINGGEVENDE INSTANTIES

72.
Archiefcommissie:
- briefwisseling over het beheer en de inventarisering van het partijarchief, januari 1975;
- verslagen van de archiefcommissie en de Catalogue des brochures communistes – lère partie:
des origines à septembre 1944 en 2ème partie: de 1944 au Xème congrès à Vilvorde –
décembre 1954 , stencils, uitgave Fondation Jacquemotte, 1975;
- nazicht van de archiefbestanden in de Stalingradlaan en notities allerhande, z.d.
1 pak
73.
Verslagen van Cahiers marxistes – groupe responsabilité de l’historien, 12/12/1977 tot
24/5/1978.
- Uitnodigingen voor het Collectif d’histoire et d’études marxistes (Chéma), 17/5/1978 tot
29/4/1983.
1 pak
74.
Vrouwencommissie:
Verslagen, brieven en andere stukken in verband met de Vrouwenvereniging voor Vrede en
Welvaart (later Vrouwencommissie genoemd), maart 1975 – oktober 1986 en van haar afdeling
in de federatie Gent, mei 1975 – april 1977.
1 omslag
75.
Commissie Buitenlandse politiek:
- Verslagen en ontwerp van teksten door Paul Van Praag, van oktober 1976 tot september
1981 met documentatie en met De huidige inzet inzake buitenlands beleid (Politiek Bureau
van 16/10/1986).
- Document van de werkgroep EEG, z.d.
N.B. Deze commissie had twee werkgroepen: ‘Europese veiligheid en samenwerking en ontwapening’en ‘CEE’.

1 omslag

76.
Teksten van de vredeswerking van de partij en de themagroep Vrede van de Vlaamse
Raad met
- stukken en documentatie van 1977-1988 met een kopie van een Projet de déclaration du
Comité National d’Action pour la Paix et le Développement (CNAPD) , opgesteld met het oog
op de Conferentie van Belgrado van 1977 en een Note sur le rôle de l’UBDP (door Jef Turf,
z.d.);
- kopie van een brief van André De Smet met opsomming van zijn verantwoordelijkheden,
1977;
- verslagen van de themagroep Vrede, 29/12/1978 –11/12/1985 met onder meer volgende
teksten
- een Open brief aan de CVP-leden die achter het rakettenstandpunt staan ingenomen
door hun partij te St-Niklaas in november 1984;
- De K.P.B. en de rakettenkwestie (30 januari 1985);
- Basisgegevens over het Strategic Defense Initiative (Star wars), (24/6/1985);
- Basistekst vredesekonomie (ontwerp door W. Jespers), z.d.;
- De Belgische wapenhandel (OCV-tekst?, ca. augustus 1986);
- Standpunt over de betekenis van militaire bestellingen van de Sociaal Economische Raad
van Vlaanderen (10/7/1986).
1 pak
77.
Commissie Onderwijs:
Verslagen, brieven en standpunten, 1962-’63 en november 1979- september 1986.
1 omslag
78.
Ontwerp van een sociologische enquête naar het ledenbestand van de partij, september
1980.
1 omslag
79.

Verslag (Fr.) van de commissie inzake de DR, september 1980.

N.B. betreft de kritiek van de federatie Luik inzake “anti-sovjetisme”.

1 stuk.
80.
Commissie Wetenschapsbeleid, ook genoemd Universiteit en Onderzoek:
verslagen, brieven, diverse teksten en documentatie, maart 1980-december 1988.
1 pak
81. Verslagen over de discussie tussen het Vlaams Bureau en de redactie van de RV, juli 1986 –
september 1988.
1 omslag
82.
Vergaderstukken van diverse commissies:
- Cultuur, december 1976- december 1979;
- Landsverdediging, 27/10/1980;
- Democratische vrijheden, 2/10/1980- januari 1981;
- Gemeentebeleid, 13/12/1985;
- Bedrijfsmilitanten en openbare diensten, 23/11/1984-29/11/1988;
- Arbeid en milieu, studiedag van 15/11/1986;
- Vacantiecommissie, z.d.;
- Propaganda, september-oktober 1984.
1 omslag

D.

WERKGROEP BELAST MET DE KADERVORMING

N.B. De handschriftelijke notities zijn van J.V. (als lesgever) en van G.M. (zij volgde in 1974 de basis- en later de
nationale scholing).

83.
Kopie van de statuten van het IMAVO, 30/12/1976 .
Verslagen van vergaderingen, notities in verband met opzet en thema’s van de lessencycli, ca.
1972–1986, met
- Bibliografisch bulletijn nr. 1 en 2, z.d.,
- enkele stukken in verband met de vorming in de federaties Gent en Antwerpen en verslag
van een BTK-project in 1979-1980.
1 omslag
84.
Teksten voor de basisscholing, niet gedateerd:
1. Wat is de Kommunistische Partij?; 2. Marxisme-Leninisme; 3. Historisch & dialektisch
materialisme; 4. Marxistische politieke ekonomie; 5. Het internationalisme der arbeidersbeweging.
1 pak
85.
Teksten van gastsprekers en teksten die werden gebruikt :
- Walter Ceuppens, De sociale leer van de kerk (met een informatieve tekst over het ACW);
- Rudi Van Doorslaer, Inleiding tot de vooroorlogse geschiedenis van de Kommunistische
Partij van België (1921-1940);
- Albert De Coninck, Over de politiek van vreedzame Koëksistensie, De konferentie van
Genua en het verdrag van Rapallo (1922), Om klaarheid te brengen en wellicht van dezelfde
auteur de tekst KPB;
- Jan De Brouwere, Geschiedenis van de Vlaamse beweging;
- Paul Goossens, Opinie-onderzoeksrapport over informatie in de onderneming en
Humanisering van de arbeid;
- Toon Colpaert, Help, de verzorgingsstaat verzuipt – Een ekonomische ontleding;
- Guy Desolre, Het eurokommunisme, uitgave Stichting Leon Lesoil – marxistische vorming
vzw , 7/10/1977; 9
- Guido De Meyer (geen lesgever), De geschiedenis van de BSP;
- Ludo Abicht, Voor een marxistische utopie;
- Adriaan Linters: Het zwarte archief – geschiedenis van de industrialisering, tekst voor een
radio-uitzending.
1 pak
86.
Voorbereidingen voor de cursus geschiedenis van de arbeidersbeweging (Juul Verhelst,
Roel Jacobs, Jan Mestdagh) en notities bij enkele sprekers.
1 pak
87.
Briefwisseling met Jan Mestdagh, 1976 (openbaar vanaf 1927).
1 omslag
88.
Naamloze teksten van verschillende lesgevers.
1 omslag
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89.
Notities door Griet Maréchal bij de basis- en nationale scholing en bij studiedagen,
1974-1984.
2 pakken.
90.
Praktijkoefeningen, discussieteksten, briefwisseling, kritieken van lesvolgers, enz.,
1972-1983.
1 pak
91.
Teksten van de Franstalige kaderscholing, 1974-1975 en 1976-1977.
1 pak
92.
Studiedagen hoofdzakelijk georganiseerd door IMAVO10
- op 4/6/1974 over het ABVV-congres te Kortrijk;
- in de periode 1981-1983 over het neo-liberalisme (kritieken op De Grauwe), de Staat
vandaag (met teksten van/of notities bij Noël Molisse, Toon Colpaert, Koen Raes, Rudy
Doom, enz.) en over de nieuwe technologieën (teksten van W. Coolsaet, Paul Goossens, Miel
Dullaert, A. Vanden Broucke [ACW]).
1 pak
93.
Notities, enz. bij een verblijf van de kaderscholing in de DDR, augustus 1976.
1 omslag
E.

DEELNAME AAN ANDERE ORGANISATIES EN DIVERSE LEZINGEN

94.
Documentatie over het colloquium “De actualiteit van Karl Marx”, 24-26/11/1983 en
over de oprichting bij de Vrije Universiteit Brussel van een Brussels Marx-Engels Instituut,
later Instituut voor Marxistische Studies/ Institut d’Etudes Marxistes, met enkele nummers
van IMS –INFO-IEM, 1983-1986.
Teksten bij een diamontage over Marx gemaakt door het FMF.
1 pak
95.
Medewerking aan lessenreeksen (J. Verhelst en G. Maréchal) van het Instituut voor
permanente vorming te Brugge (1975-1976) en van de Volkshogeschool te Brugge (19821983) over de Franse, Russische en Chinese revoluties.
Brieven in verband met voordrachten voor Imavo-Aalst (4/10/1984) en voor de Jongkommunisten, 7/12/1985.
1 pak
96.
Verslagen van de commissie Vooruitstrevende tijdschriften van de Stichting Lodewijk de
Raet, oktober-december 1961, met brochure Politiek en volksopvoeding van de Stichting.
1 omslag
97.
Werkgroep voor contact met het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV),
april 1987, met
- een standpunt van het OVV inzake de staatshervorming;
- het verslag van de Werkgroep belast met het opmaken van een inventaris van de sociale en
menselijke gevolgen voor de slachtoffers van de oorlog, met name ook van de Spaanse
10
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burgeroorlog en voor de getroffenen van de repressie- en epuratiewetgeving, uitgave Vlaamse
Raad, 11/10/1984;
- kopieën van vroegere stukken (1980) en standpunt van het Davidsfonds (1988);
- De Staatshervorming …Standpunten van de Vlaamse Verenigingen, uitg. OVV, februari
1988.
1 pak
98.
Teksten van toespraken op de internationale wetenschappelijke conferentie, naar
aanleiding van de 150ste verjaardag van de geboorte van Friedrich Engels, Berlijn 1213/11/1970, bijgewoond door J.V. als vertegenwoordiger van de KPB.
6 stukken en 2 foto’s.

VII. De Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede (BUVV), en de
Union belge pour la Défence de la Paix (UBDP), Vrede vzw en de
afdelingen Vrede-Gent en Vrede-Jongeren
A. ALGEMEEN: BELEIDSORGANEN EN AFDELINGEN, WERKGROEPEN EN
PUBLICATIES
99.
Verslagen van vergaderingen van de centrale beleidsorganen van de BUVV- nationaal
(d.i. samen met de UBDP), Vlaams Bureau, dagelijks bestuur, politieke
werkgroep/secretariaat), juli 1967-oktober 1982.
- Enkele activiteitenkalenders (zonder jaartal).
- Samenstelling van het nationaal comité van BUVV/UBDP en de gewestelijke comités, z. d.
1 pak
100. Statuten, standpunten en voorstelling van de BUVV en van Vrede vzw, teksten voor
ledenwerving en oproepen tot medewerking, inbegrepen interne discussies, ca. 1964-1978.
- Teksten van het Wereldparlement voor de Vrede, Sofia 23-27 /9/1980.
1 pak
101. Beschuldigingen inzake manipulatie van de vredesbeweging door de Sovjet-Unie.
1 omslag
102. Archiefstukken in verband met de redactie van het blad Vrede, 1973-1979.
1 pak

103. Archief van de BUVV-afdeling Gent (met Berichtenblad afdeling Gent nr. 1), 1967-...
1 pak
104. BUVV-Jongeren (later ook Jongeren van Vrede vzw of Jeugdcommissie genoemd):
ledenlijst en activiteiten, 1975-1977.
N.B. De jongeren vergaderden soms samen met de redactie van Vrede.
1 omslag
105. Werkgroep Geschiedenis, 1971-1972.
1 omslag
106.Periodieken uitgegeven door Vrede vzw (onvolledige reeksen), andere dan Vrede:
- BUVV-informatie (maandblad van het Vlaams Komitee van de BUVV), 1964-1973;
- Vrede-telex, 1972-1983, onvolledig.
1 pak
107. Teksten en periodieken:
- overzicht van de vredesbewegingen in Vlaanderen (bij Vrede vzw opgemaakt?), z.d.;
- Louis Callewaert, De vredesbeweging in Vlaanderen, z.d. [1980?];
- standpunt tegen een beroepsleger van het Rassemblement liégeois pour la paix;
- platform van het Comité National d’Action pour la Paix et le Développement;
- gemeenschappelijke verklaring van de Wereldvredesraad en de Esperantobeweging voor de
Wereldvrede [1974];
- ingekomen aankondigingen of stellingnamen van andere verenigingen;
- vragen om inlichtingen over de BUVV en diverse briefwisseling, 1971-1984.
1 pak
B.

ACTIVITEITEN

108.Briefwisseling en verslagen in verband met opeenvolgende initiatieven voor ontwapening
en tegen de atoombomproeven,1957-1981:
- Voorlichtingskomitee van Gentse studentengroeperingen;
- Gents Aktiekomitee voor stopzetting der atoomproefnemingen;
- ontvangst Japanse delegatie (alleen knipsel);
- Colloquium over ontwapening en internationale samenwerking, Brussel 19-20/4/1958,
(brochure);
- initiatiefcomités voor een Belgische Bijdrage tot de Internationale Ontspanning, 1960-1962;
- verslag van het colloquium van 27/09/1969 van het Nationaal Actiecomité van de Jeugd;
voor Vrede en Ontwapening, met lijst van ondertekenaars op 1/7/1976;
- krantenknipsels van 1981.
1 pak
109. Acties van Kunstenaars tegen Atoomwapens en Kunstenaars voor de Vrede, ca. 19821984.
1 omslag
110. Werkgroep Leerkrachten tegen Atoombewapening, 1981.
1 omslag
111.

Medische werkgroep tegen atoomoorlog, 1958-1981.

1 omslag
112. Stukken in verband met Indo-Chinese aangelegenheden, vnl. solidariteit met Viëtnam
(o.a. de Humanitaire werkgroep X), 1965-1979.
1 pak
113.Dossiers of losse stukken in verband met diverse colloquia en studiedagen van
BUVV/Vrede vzw, 1969-1978:
- Kunst en Maatschappij i.s.m. Kunstkring ’63, Geluwe 1969;
- Indo-China, Midden-Oosten, Europese Veiligheid en Samenwerking en Derde Wereld,
Harelbeke december 1972;
- diverse thema’s in verband met Europa met teksten van Staf Schmidt, Jean-Pierre Everaerts
en Leo Michielsen, Aalst 1973;
- de rol van de multinationale ondernemingen, juli 1973- maart 1974;
- Driedaagse over Portugese koloniën en apartheid, 9-11/5/1974;
- het Midden-Oosten, Aalst 1975;
- voordracht door Naim Khadr (Palestijnse zaak);
- de oorzaken en gevolgen van wereldoorlog II, Oostende 1975;
- de media, Gent, 1978.
- Afrika en de samenwerking met de Mouvement de la Paix français voor een internationaal
colloquium over Zaïre, Rijssel 1979.
- Europees seminarie over Zaïre en Afrika (door de UBDP?), maart 1979;
- mensenrechten, Brugge, 1979
1 pak
114. Stukken in verband met contacten met de vredesbewegingen van de DDR (1971) en
Hongarije (1973-1976) en documentatie ingezameld op het National Peace Congres, Londen
(25-26/5/1974), 1971-1976.
N.B. J.V. en G.M. vertegenwoordigden Vrede vzw op het NPC.

1 omslag
115.Stukken in verband met het Overlegcentrum voor de Vrede (OCV) en zijn afdeling Gent
met informatie over de acties Onze stem in het Kapitool (ook President), Ontwapenen om
te overleven’, tegen de neutronenbom en over ontmoetingsdagen,1972-1985.
1 pak
116. Stukken van/over het Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens (VAKA), 1980-1981,
met:
- met notities over de historiek [einde 1983?] van het OCV en het ontstaan van VAKA;
- deel 3 van de platformtekst van VAKA-OCV (ontwerptekst?);
- nummers van Vlaamse Vredeskrant (1980-1985), Vredeskrant (van IOT) en Vredesgazet
(Leuven 1982), 1980-1983.
1 pak
117.. Stukken in verband met activiteiten in de Machariuswijk te Gent:
- het Gents Aktiekomitee tegen Atoomwapens (met Gaka-berichten van maart 1985);
- het initiatief om arbeidersorganisaties bij VAKA te betrekken;
- de werkgroep ‘Wijk Heirnis Macharius-Visserij’ (later ‘Vredesgroep Heirnis’ - actief o.m. in
verband met 11.11.11), 1979-1986;

- het ‘Hand in Hand – Buurt zonder racisme’- comité in de wijk (met enkele nieuwsbrieven
Hand in hand, uitgave VAKA), 1992-1996.
1 pak
118.

Stukken in verband met de Initiatiefgroep tegen bewapeningsescalatie, 1979-1980.

N.B. Initiatief geleid door Rudy Doom.

1 omslag
119. Stukken in verband met de solidariteit met Latijns Amerika, met:
- Chili en de Chileense vluchtelingen, waarbij een handtekeningenactie van het Masereelfonds Gent, (17/5/1978) en nummers van het Informatiebulletin van het Chili-komitee
Antwerpen (1978), 1973-1978;
- de Brazil Export-actie;
- het Nicaraguacomité te Gent met een solidariteitsactie van kunstenaars tijdens de Gentse
feestweek van 1989;
- informatie van de studie- en actiegroep voor ontwikkelingssamenwerking (SAGO), 1981.
1 pak
120. Stukken in verband met de solidariteit met Zuidelijk en met Portugees-Afrika en met
Portugal, nl. het Aktiekomitee Zuidelijk Afrika (AKZA) en Boycot Outspan Actie (BOA),
de anti-apartheidsweek en de Bevrijdingsactie (zie ook onder nummer 116), 1974-1983.
1 pak
121. Stukken in verband met de herdenking van Bob Claessens, Gent 1973.
1 omslag
122. Aankondiging en verslag van het Wereldcongres voor de Vredeskrachten, Moskou
1973-1974.
1 omslag
123. Stukken in verband met het Overlegcentrum voor Ontwikkelingssamenwerking en de
medewerking van Vrede-Gent aan het Stedelijk Comité voor Ontwikkelingssamenwerking11,
maart-november 1979 en 11.11.11-acties in 1974, 1977, 1986.
1 omslag
124. Stukken in verband met de anti-fascistische strijd, o.a.:
- uitnodigingen en verslagen van vergaderingen van het Overlegkomitee tegen het fascisme en
van het 8-mei-komitee (te Gent), 1974-1978, januari 1980 en februari-mei 1982;
- de organisatie van dit comité, 1975–1978 en activiteiten zoals de week van het anti-fascisme
van 19 tot 26/9/1975;
- de tentoonstelling Neuengamme, georganiseerd door de Vriendenkring van Politieke
Gevangenen van het uitroeiïngskamp Neuengamme, 1976;
- het Anti-fascistisch Front Gent (AFF) en de Anti-fascistische samenwerking (AFS), 19821986.
1 pak
125. Stukken in verband met de solidariteit met de oppositie in Spanje en de betoging
‘Vrijheid voor alle volkeren in Spanje’ van 14/12/1975, 1974-1977.
1 omslag
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Onder het voorzitter schap van Prof. dr. Maurice Van Spaandonck.

126. Informatie over:
- het Daens-Actiefonds, 1977;
- het Gents Komitee tegen de Wapenhandel, 1977-1978;
- het Komitee tegen de Berufsverbote, 1974-1978;
- Pax Christi;
- de L. De Raetstichting, 1978;
- de Belgisch-Palestijnse vereniging, 1978;
- het Zaïre-comité, 1979;
- het Koerden-comité, 1980.
Met informatie van vriendenkringen: Belgo-Sovjetse, maart 1974-december 1976;
- Viëtnam (1973-1981);
- Cuba (Cuba s)i, maart 1975-juli 1976);
- Eurabia, september 1974;
- Portugal, 1975-’76;
- Tsjechoslovakije ;
- DDR, 1974-1976 en het colloquium over Potsdam en de Vrede van 12/11/1985.
Informatie over de Vlaamse Vredesuniversiteit (Ernst Gülcher), januari-augustus 1979.
1 pak
127. Stukken in verband met initiatieven van Europese Veiligheid en Samenwerking vzw,
1968-1979 met de brochures Poursuite du dialogue, Europese veiligheid en samenwerking,
het Vlaams socialistisch veiligheidsplan voor Europa (SEVI, z.d.) en De operatie
Solzjenitsyn (Nederland,1974).
1 pak
128. Stukken in verband met de Solidariteit met de Sahraouis, 1976-1978 en met Tunesië.
1 omslag

VIII. Vakbondswerking bij de Algemene Centrale der Openbare Diensten
(ACOD) 12
129. Stukken in verband met de Afdeling Hoger Onderwijs aan de Rijksuniversiteit
Gent,1961-1964 met informatie over:
- activiteiten, organisatie en ledenadministratie van de afdeling, 1961-1964;
- de samenwerking van de ACOD met de Vereniging van het Wetenschappelijk Personeel
van de Rijksuniversiteit Gent, het zgn. Actiecomité, juli 1961-juli 1964;
- teksten van de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten, 1962-1963;
- het syndicaal congres van de Vereniging der Vlaamse Studenten (VVS), 22-24/2/1964;
- briefwisseling, 1961 – 1963.
Stukken en pamfletten uit 1970-1980 en 4 nummers van het tijdschrift Onze Stem van ACOD
Gent.
1 pak
130. Stukken in verband met de sector Ministeries, 1980 -1981.
1 omslag
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J.V. was als assistent aan de Rijksuniversiteit te Gent lid van het ACOD-bestuur. Als tewerkgestelden bij een
wetenschappelijke instelling als het Rijksarchief was men aangesloten bij de sector Ministeries i.p.v. bij het
Hoger Onderwijs. Verbonden aan het Algemeen Rijksarchief te Brussel waren J.V. en G.M. opeenvolgend
ACOD-afgevaardigden. Hun archief in deze functie is echter grotendeels doorgegeven aan opvolgers.

IX. Deelname aan of documentatie over diverse initiatieven
131. Uitnodigingen en briefwisseling i.v.m. het Frans Masereelfonds, vnl. de afdelingen
Gent en Gentbrugge, 1974-1989, met de cursusmap Marxisme en het Masereelfonds van 26/2/
1983.
1 omslag
132. Verslagen van de redactievergaderingen van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift
(VMT), juni 1972-juni 1977.
1 omslag
133. Stukken in verband met de deelname aan de werkgroep Gent van Charta’91, 19921994.
1 pak
134. Rondschrijven en verslagen van Politiek Alternatief Oost-Vlaanderen, 1973-1974.
1 omslag
135. Brief en artikel van een adoptiegroep van Amnesty International Vlaanderen en het
Jaarverslag 1982 van de organisatie Steun aan onderdrukte kunstenaars /Association
internationale de défense des artistes, 1982.
1 omslag
136. Stukken in verband met politieke initiatieven van Elcker-ik en actiegroepen te Gent,
oktober 1974-november 1979.
1 omslag
137. Deelname aan een studieweekend van het tijdschrift Socialistische standpunten op 6-7
oktober 1979.
1 omslag
138. 2 Stukken over een colloquium georganiseerd door de Stichting Joseph Jacquemotte
op 20 oktober […].
1 omslag

