FONDS FERDINAND MINNAERT (Gent)
1. Congresdocumenten:
a. XIde nationaal congres, Vilvoorde 9-12 dec. 1954. Ontwerp van thesissen, klad van de
eigen tussenkomst (nationaal congres of federaal congres?), kandidatenlijsten C.C., ontwerp
statuten (beide laatste in het Ned. en het Frans), persoonlijke deelnemingskaart.
b. XII nationaal congres, Gent 19-22 april 1987. Activiteitsverslag, gegevens over de
economische toestand van België (met gestencilde bijlage over Congo en Ruanda-Urundi)
ontwerp van thesissen, welkomstrede door F. Minnaert namens de Gentse federatie, Rode
Vaan van 20 april 1957 met verslag van C.C. door Burnelle.
c. XIIIde nationaal congres, Luik 16-18 april 1960. Activiteitsverslag, ontwerp van thesissen
(in het Ned. en het Frans), verslag van het C.C. door Burnelle (in het Ned. en het Frans),
discussietribune en tussenkomsten, verkiezingsuitslag van het Vlaams deel van het CC.
d. XIVde nationaal congres, Antwerpen 10-15 april 1963. Activiteitsverslag, voorstel nieuwe
statuten, ontwerp van thesissen, Drapeau Rouge van 16 april met het verslag van het C.C.
door Burnelle. Samen 1 pak
2. P. B. standpunt inzake het nationale vraagstuk in unitaire zin: er wordt hier afgeweken van de
besluiten van het C.C. (februari 1951) en van het nationaal congres (maart 1951) die voor België het
federalisme hadden voorgesteld, vermoedelijk einde 1951. 5 bladen in 1 omslag
3. Verslagen van het C.C. (gepubliceerd)
- 14 sept. 1963: E. Burnelle over de vredespolitiek
- 30 november: A. De Coninck over de Communistische jeugd. 2 stukken
4. Federaal congres Gent-Eeklo-Sint-Niklaas. Activiteitsverslag 1963-1964. 5 bladen in 1 omslag.
5. Oproepen aan de leden van de "7de wijk" (Gent-Sint-Amandsberg), 1957-1961. 5 stukken
6. Doorslagen van uitgaande briefwisseling i.v.m. de organisatie of acties van de partij of i.v.m. de
functie van F. Minnaert als senator, 1948-1949. 7 stukken
7. Briefwisseling, hoofdzakelijk i.v.m. sociaal dienstbetoon van en aan Fr. Vanden Branden als
volksvertegenwoordiger en F. Minnaert als gemeenteraadslid in Gent, 1949-1950. 1 omslag
8. F. Minnaert: teksten opgemaakt als
- gemeenteraadslid, dec. 1948 (verwarming stempellokalen). 1 stuk
- senator, begin 1949 (i.v.m. vrouwenstemrecht). 9 bladen
9. F. Minnaert als lesgever:
a. klad van voordracht of les over China en de wereldgeschiedenis, periode 1920-1950,
vermoedelijk samengesteld in 1952. handschrift. 1 omslag
N.B. Deze tekst is geschreven op de rugzijde van het pamflet Aan de kameraden-leden van
het Eenheidssyndicaat, pamflet waarin wordt opgeroepen de fusie in het ABVV te
accepteren (met namen van verantwoordelijke militanten).
b. klad van lessenreeks, 1961. handschrift 28 blz. 1 omslag
c. klad van partijcursus, 1962. handschrift 44 blz. 1 omslag
d. lessenreeks 1954 met eigen nota's, stencil. 44 blz. 1 omslag
e. vertaling van Politzer Elementaire beginselen van de philosophie, gemaakt 1957-1958.
7 schriften
f. deel van lessencyclus i.v.m. de socialistische economie. 1 schrift

10. Lijst van 82 titels, vermoedelijk de eigen bibliotheek van Minnaert. 1 schrift
11. Partijcursussen
- 1961, 16 blz.; brief van 4 blz., woordenlijst
- 1962, 18 blz.
- 1962, 17 blz.
alles gestencild 1 omslag
12. Richtlijnen en informatie voor gebruik binnen de partij:
a. De Arbeidersorganisaties en de gemeenschappelijke markt (richtlijn aan leden C.C. en
F.K.'s), 1950-1951? 9 blz.
b. Het finantieel probleem van de provincien en gemeenten. 12 blz.
c. Evolution de la situation économique et sociale / Evolutie van de ekonomische en
maatschappelijke toestand, 1956-1957. 5 blz.
d. Project van verkiezingsplatform, 1950 of 1954. 5 blz.
e. Synthese van de werkzaamheden van de commissie van het C.C. over het "nationale
vraagstuk", sept.-nov. 1960. 7 blz.
f. Documents pour l'établissement d'un programme de santé publique, 1963? 26 blz.
g. Argumenten, feiten en cijfers voor de eisenaktie der arbeiders. 1963? 10 blz.
h. Binnen een jaar, de gemeenteverkiezingen, na sept. 1963. 5 blz.
i. Richtlijn van de federatie Antwerpen ter discussie in de afdelingen, 1962. 4 blz.
1 omslag
13. Kranten en pamfletten:
a. Aan alle havenarbeiders ! Pamflet van het Havenarbeiders Aktie Komitee (anti KP) te
Antwerpen en Gent, sept. 1946. drukwerk. 1 stuk
b. De Stalen Pijl, okt. 1956. drukwerk, De Stalen Pijl, 24 okt. 1957. stencil. 2 stukken
c. Aux habitants / Aan de bevolking, pamflet van de federatie Brussel, okt.--nov. 1960.
drukwerk. 1 stuk
d. Het Drama van Marcinelle, aug. 1956. drukwerk; Justice pour les Mineurs / Giustizia per
i Minatori / Gerechtigheid voor de Mijnwerkers!, nationaal pamflet i.v.m. de mijnramp van
Marcinelle van 1956, aug. 1957. drukwerk. 2 stukken
e. Het ogenblik is gunstig voor loonsverhoging, pamflet van de federatie Gent-Eeklo-SintNiklaas aan de textielarbeid(st)ers, 1957 of 1958? drukwerk. 1 stuk
f. De Nieuwe Weg, nr. 1, oktober 1946. Blad van het Eenheidssyndicaat. drukwerk. 1 stuk
g. Revélation d'un officier ouest-allemand. drukwerk. 1 stuk
14. - ONTBREEKT op 10 sept. 2013: Documenten i.v.m. het beheer en de boekhouding van de SM
"Samenwerking" (coöperatieve in het lokaal te Gent), 1948-1965, met kopie van de stichtingsakte
van 1932. 1 omslag
- Reglement van inwendige orde van de spaarmaatschappij "De Toekomst" in Gent, zonder datum,
met uitnodiging voor de ledenvergadering). 2 stukken
15. - Nationale Confederatie der Politieke Gevangen en Rechthebbenden / Confédération nationale
des Prisonniers politiques et Ayants droit (en aanverwante organisaties): congresdocumenten van
1950 en 1951 en enkele brieven, 1949.
- Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Bestuur der Oorlogsslachtoffers. Lijst van
tentoonstellingsdocumenten. stencil . Samen 1 pak
16. Voordracht van J. Jones, uitgegeven ten behoeve van de leden van de Ondernemingsraden door
het ABVV met 1° een beknopte studie over de naamloze vennootschap en 2° over de S.E.M. in
Gent (vroeger Carels, later Acec), okt.-dec. 1951. stencil 35 blz. 1 omslag

17. Ontwerp van inwendig reglement van de "Amicale des Vétérans du PCB" (in het Frans). 1
omslag
18. Briefwisseling o.m. met het N.I.R. en de Patroonskas, 1948, 1949, 1961 en 1971. 1 omslag
19. Varia
- Fondation J. Jacquemotte: colloquium Aspects nouveaux d'un vieux débat: réformes ou
révolution?
- 10 Steunkaarten in het kader van de hulp aan de Spaanse democraten tijdens de
burgeroorlog (o.a. van Orta[..], Parrilla, S. del Pilar, Juana-Francisca, Miciano, Quintavilla,
Caňavata, Molina (?), e.a., 1937
- Steunkaart Volksjeugd van België, 2 fr.: Met de dokkers roepen de jongeren: Weg met de
U.S.A.moordtuigen, ca. 1950?
- Steunkaart van de partij met foto van Stalin, 5 fr., voor het einde van de Leopoldskwestie.
z.d.
- Postkaart Grande fête du Drapeau Rouge / Groot feest van de Rode Vaan, 11-12 okt. 1947
- Kenteken 60ste TACB-verjaardag - 100ste Textielbond, Gent 9-11 mei 1958.
1 omslag
20. Pamfletten
- Geen Duitse troepen in ons land (A. Allard). drukwerk. 1 stuk
- U kan ons de glimlach weergeven (Week Ouden van dagen). drukwerk. 1 stuk
- Mouvement Renaissance (anti-communistisch). drukwerk. 1 stuk
- Anti-fascistenmars en Linksmars. stencil. 1 stuk
- Anastatische heruitgave van 1ste blz. van de Rode Vaan, I, 1, 24 sept. 1921, bij de 40ste
verjaardag. drukwerk. 1 stuk
21. Pachtboekje van het huis Nieuw-Begijnhofstraat 25, later 13 (nu Nieuwenhove 10 ?), mei 1911april 1917. 6 steekkaarten

