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FOTOARCHIEF REDACTIE RODE VAAN
INLEIDING
Het fotoarchief van de redactie van de Rode Vaan is heel divers en groot: 27 dozen die meer dan 3,5
strekkende meter innemen. De collectie bevat zo een 5000 foto's. Voor de ordening hebben wij voor
elke doos de thematische indeling van de redactie behouden. In meerdere dozen komen dezelfde
thema's aan bod.
Het is vaak moeilijk om de afdrukken binnen een specifieke context te plaatsen, omdat ze niet van
data voorzien zijn. Bevatten ze op de achterzijde verwijzingen naar een specifiek artikel in de Rode
Vaan dan zij ze gemakkelijker te duiden. Betogingen, bedrijfsbezettingen en specifieke politieke
acties kunnen aan de hand van bepaalde slogans, personen en historische details worden
geïdentificeerd.
Dit beeldmateriaal beslaat voornamelijk de periode 1965 – 1990, maar foto's komen ook voor in
andere archieven die DACOB vzw en CarCoB vzw beheren. Zo vindt men oudere foto's,
hoofdzakelijk uit de periode 1921 – 1959, in de fototheek die CarCob heeft ontsloten en die heel
wat beeldmateriaal bevat dat werd gepubliceerd in de Rode Vaan.1
De meeste foto's zijn zwart-wit afdrukken en het werk van Jo Clauwaert2, lange tijd de
huisfotograaf van de Rode Vaan. Daarnaast bezorgden militanten soms beeldmateriaal van hun
acties en manifestaties of ze deden een beroep op freelancers. In het Gentse was dit vaak Winnifred
Bauwens, kortweg Winnie.
De uitgebreide beeldreportages van Jo Clauwaert geven een mooi beeld van specifieke acties en
bedrijfsbezettingen, maar zoemen ook in op industriële architectuur en landschappen. Clauwaert
was van opleiding grafisch designer wat zijn oog voor detail en esthetiek verklaart. Zijn reportage
van de stakende Britse mijnwerkers die hij samen met Jos Gavel voor de Rode Vaan maakte, is
hiervan een mooi voorbeeld.
De acties en manifestaties van de KPB en KJB tegen de abortuswetgeving, tegen het plaatsen van
atoomwapens, tegen de Vietnamoorlog, tegen het apartheidsregime, voor meer sociale rechten en
beter openbaar vervoer enz. vormen het hart van het archief. Congressen, vergaderingen en reünies
binnen de partij zijn eveneens goed gedocumenteerd. Het archief geeft tevens een mooi beeld van
de werking van de redactie van de Rode Vaan zelf. Er zijn tientallen foto's van interviews,
redactievergaderingen en -samenkomsten.
Ten slotte bevat dit archief 'algemene persfoto's' van persagentschappen bijvoorbeeld uit de DDR
en China. Veelal gaat het om sfeerbeelden soms met een propagandistisch karakter.

1 http://www.dacob.be/ONLINETEKSTEN/inventaire_photographies_1959.pdf en
http://www.pallas.be/pls/opac/plsp.getplsdoc?lan=F&htdoc=general/opac_carcob.htm
2 https://ronnydeschepper.com/2019/01/30/tentoonstelling-jo-clauwaert-opent-met-rockconcert/
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NB. Veel thema's en afbeeldingen komen voor in het fotoarchief van de federatie Gent verzameld
door Jef Turf. Een klein aantal foto's komen uit het archief van de Drapeau Rouge of werden er in
gepubliceerd.
Doos 1 FOTO RV (DDR)
– Foto's van een bezoek van de KPB aan de DDR met o.a. Louis Van Geyt, Albert De Coninck, Jean
Blume, jaren 1980. 1 pak
– Persfoto's van en over de DDR, jaren 1980. 2 pakken
– Losse persfoto's Hongarije, Polen, Cuba en London. 6 pakken
Doos 2 FOTO RV
– Kritis Festival KJB, Mechelen, 1978. 1 omslag
– Actie Gay rechten, z.d. 1 omslag
– KPB Actie Stop de Plannen van De Croo, voornamelijk in Gent-St-Pieters, z.d. 1 omslag
– Diverse foto's over de spoorwegen en diverse stations, z.d. 1 pak
– Betoging te Brussel voor beter openbaar vervoer, voornamelijk mbt de spoorwegen met o.a. foto's
protesten KPB 'Geen afbraak van het spoor!), z.d. 1 pak
– Diverse personen KPB: Joseph Jacquemotte, Jef Turf, Albert De Coninck, Elie Elia (Elie Van
Muylen), z.d. 1 omslag
– Solidariteitsmarsen te Brussel. Op enkele foto's: Louis Van Geyt, Claude Renard, Jacques Moins,
z.d. 1 pak
– Bezetting Sidmar, z.d. 1 omslag
– Bezetting en staking VTR Renault Vilvoorde, z.d. 1 omslag
– Levis Fabriek, z.d. 1 stuk
Doos 3 FOTO RV
– Boten, z.d. 1 omslag
– Sport en personen, z.d. 1 omslag
– Wielrennen en wielrenners, z.d. 1 omslag
– Sinterklaas, z.d. 1 omslag
– Speelgoed, z.d. 1 pak
– 11.11.11. acties en personeel (?), z.d. 1 omslag
– Diverse beroepen, z.d. 1 omslag
– Onbekende personen, z.d. 1 omslag
Doos 4 FOTO RV (ABVV / FGTB – reeds ingedeeld door de redactie, voornamelijk jaren 1980)
– Betogingen ACOD / CGSP, z.d. 1 omslag.
– Gebouw ABVV/FGTB Brussel, z.d. omslag
– Personen op vakbondscongres en alleen, z.d. omslag
– Betogingen ABVV/FGTB voornamelijk te Brussel (enkele foto's met KPB militanten en de
vrouwencommissie van de KPB), z.d. 1 pak

Doos 5 FOTO RV (ACV / VU / SP / CDV reeds ingedeeld door de redactie)
– ACV: personen en acties, z.d. 1 omslag
– SP: personen en congressen, z.d. 1 pak
– VU: personen en receptie, z.d. 1 omslag
– CVP: personen, persconferenties en spotprent van Martens, z.d. 1 omslag
Doos 6 FOTO RV
– KPB leden en andere (politieke) figuren: Georges Declerck, André Desmet, Mirelle De Simone,
Rudi Van Vlaenderen, Paul Vanhoorne, Honoré Kerschaever, De Batselier, Peter Veltmans, Lode
Vanoutrijve, Ludo Loose, Kris Merckx, z.d. 1 omslag
– PVV: Congressen en verkiezingspropaganda, foto's van diverse personen (o.a. Guy Verhofstadt,
Herman Decroo, Lucienne Herman-Michielsen, anti-PVV betogingen (te Gent?), Willy Declercq,
1980 – 1990. 1 omslag
– Guatemala: vergadering / overleg over Guatemala met o.a. Jef Turf en Louis Van Geyt, z.d. 1
omslag.
– Hongarije: sfeerbeelden en monumenten, Robert Ritanszki, Gyorgy Ruttuer, Imre Furmann, Imre
Nagy, z.d. 1 omslag
– Italië: foto's van een congres van de PCI, sfeerbeelden, ontmoeting tussen Louis Van Geyt en de
PCI, betogingen, z.d. 1 omslag
– Ierland: sfeerbeelden, interview met Richard May en Ann O Sullivan (Prisoners of War),
interview met Rita O'Hara, muurschilderingen Belfast (?), grenscontroles door Britse leger, aktie
'Solidair met het Iers Verzet' (België), z.d. 1 omslag
– Mozambique en Namibië: persfoto's van het SWAPO (Namibië), verzet in Mozambique en lokale
landbouw, z.d. 1 omslag
– Fotoboek 'Shabra & Shatila', uitgave van het FMJD (Fédération Mondiale de la Jeunesse
Démocratique, Frankrijk)
– Korea: persfoto's van het leger, militaire acties en industrie, z.d. 1 omslag
– Japan: sfeerbeelden van Europalia Japan 1989, diverse betogingen, slachtoffers Hiroshima,
interview met een Japanse politicus (JCP?) in België (bureau redactie Rode Vaan?), z.d. 1 omslag
Doos 7 FOTO RV
– Collectie portretten van muzikanten en optredens, popmuziek, z.d. 2 pakken
Doos 8 FOTO RV
– GB: spotobjecten Thatcher (?), betogingen tegen de mijnsluitingen en mijnen in het algemeen,
fabrieken, havens, Dover, politie, Louis Van Geyt in de UK, actie van de KPB Brugge in solidarteit
met de Britse Mijnwerkers (met o.a. Filip Delmotte), Voedselhulp in de UK, Joost Vandommele met
Danny Morisson (Ierland/ Sinn Féin / IRA)? CPGB (Communist Party of Great Britain), z.d. 2
pakken
– Nicaragua: anti-Reagan betogingen 'Handen af Nicaragua' met o.a. Socialistische Jonge Wacht te
Gent, algemene persfoto's Nicaragua en sfeerbeelden, hulp aan Nicaragua (?), KP in Nicaragua (?),
fotodocumentaire over Nicaragua, magazine Nicaragua 1983, jaren 1980 – 1990. 1 pak
Doos 9 FOTO RV
– Werkgroep Indianen: foto's van een optreden en een persbijeenkomst, diverse personen, circa
1989, 1 omslag
– Nederland: foto's van verkiezingspropaganda van de CPN, hoofdredacteuren 'De Waarheid', foto's

van de redactie 'De Waarheid' en het 30ste congres van de CPN, diverse foto's uit het fotoarchief
van 'De Waarheid', foto's van graffiti, anti-neutronenbom betogingen (met KPB deelname), leden
van de CPN, Bob Schijndel (Groenlinks), Winnie De Boer, beelden van stakingen, circa 1989. 1
omslag
– Anti-apartheid: Godfrey Motsepe ( ANC’s diplomatic representative to the BENELUX countries
in Brussels), anti-apartheid betogingen (o.a. door de KPB georganiseerd), Mandela Vrij acties, 75
jaar ANC, Boycot Outspan actie (BOA) te Gent, Anti-apartheid betoging in Antwerpen op 26
februari 1977, 1977 – 1989. 1 pak
– USA: Reagan spotcollages, (anti)McDonalds beelden, algemene persfoto's over antiVietnamoorlog acties, Abraham Licoln Brigades te NY, anti-oorlog, centraal Amerika en de
Caraïbische gebieden, z.d. 1 omslag
– China: algemene persfoto's, fabrieken, ontvangst van een Chinese delegatie (?) door Jef Turf te
Gent (?), een Chinese delegatie bij studenten aan de universiteit (Gent?), bezoek van Louis Van
Geyt aan China, z.d. 1 omslag (N.B. zie ook de fotocollectie van Jef Turf)
-El Salvador: betoging en actie te Antwerpen tegen de ter dood veroordeling van politiek
gevangenen, Rojas (FMLN) circa 1979, foto's van moordaanslagen en militairen, KPB betoging in
Brussel (?), bezoek van een FMLN ( Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional)
gevaardigde aan België, z.d. 1 omslag
Doos 10 FOTO RV
-Turkije: samenkomst van de KPB over Turkije, actie van de KPB in de expo-hallen te Gent tegen
het gevangenschap van de Turkse KP leiders, betogingen en akties van de Turkse KP in België, z.d.
1 omslag
– Tanzania: algemene beelden Tanzania/Dar es Salaam, Afrikaanse kunst, z.d. 1 omslag
– Vietnam: Nationale betoging tegen de Vietnamoorlog te Brussel met o.a. KPB, algemene
toeristische foto's, anti-vietnamoorlog betoging te Antwerpen circa 1968, algemene persfoto's, z.d. 1
omslag
– Westelijke Sahara / Polisario: documentaire foto's Westelijke-Sahara, persconferentie, Zakaria (?)
in Brussel (?), z.d. 1 omslag
– PTT: interviews met Freddy Willockx (minister van de PTT) door Piet Lampaert voor de RV,
portretten Freddy Willockx, beelden van foto's, betoging RTT, circa 1980 – 1990, 1 omslag
– Ferries Oostende-Dover: boten, bemanning, havens, vakbondsacties tegen 'de afbouw van de
Regie Maritieme Transport (RMT)' te Oostende, acties Visserij en haven Oostende of Zeebrugge
(?), Actie tegen de LNG terminal te Zeebrugge, z.d. 1 pak
– Alcoholisme: foto's van alcoholische dranken, flessen, brouwerijen, z.d. 1 omslag
Doos 11 FOTO RV
– Advocaten en notarissen: actie 'Advocatuur te Duur!', foto's van advocaten en het gerechtsgebouw
te Gent, foto's van wetboeken, z.d. 1 omslag
– Jeugd: foto's van jongeren, festivals en theaterproducties, KJB vergaderingen, stands van de JCB,
jeugdhuizen (T-Klub, JC De Spikkel), studentbewegingen en betogingen, nationale betogingen mbt
het onderwijs met o.a. deelname van de KPB, vergaderingen van de KPB (?), A.M.O.K. vzw,
Hellegat vzw z.d. 1 pak
– Steun aan de mijnwerkers / Limburg: betoging 'Vlaanderen eist Jobs' met KPB deelname, z.d. 1
omslag
Doos 12 FOTO RV
– Luchtvaart / Sabena: onderhandelingen met de vakbonden (?), betogingen tegen het beleid van De
Croo te Brussel, Sabena vestiging, portretten van vakbondsafgevaardigden, z.d. 1 omslag

– Diverse bedrijfsbezettingen en betogingen: De Kempen, C.P. Clare, Phillips, Allan, z.d. 1 omslag
– Sport: voetbalploeg van de Rode Vaan en oefenmatchen, pingpongwedstrijden met o.a. KPB leden
(?), z.d. 1 omslag.
– Industrie: verlaten industrieterreinen, leegstand, stortplaatsen, treinstations, z.d. 1 pak
– Het Rode Kruis: gebouw van het Rode Kruis, interventies in Bangladesh en Tsjaad, z.d. 1 omslag
– Rijkswachtbetogingen: betogingen tegen besparingen bij de rijkswacht in Brussel en Gent, 1
omslag
– Politie en Rijkswacht divers, z.d. 1 omslag
– KPB actie te Gent voor goedkoper openbaar vervoer, z.d. 1 omslag
– 'Cut the Red Tape': persvoorstelling van een actie rond prostitutie en pensioenrechten, z.d. 1
omslag
Doos 13 FOTO RV
– Collectie foto's van muziekwinkels, z.d. 1 omslag
– Klassieke muziek: dirigenten en artiesten, gebouwen, optredens en het Festival van Vlaanderen,
z.d. 1 omslag
– Staking en bezetting Michelin fabriek, z.d. 1 omslag
– Masereelfonds: gebouwen, interventies van Raf Vanden Bussche, z.d. 1 omslag
– Interviews door de Rode Vaan (voor het Masereelfonds?) met Jef Turf, Rik Coolsaet, Jan
Vermeersch en anderen z.d. 1 omslag.
– BTB: haventransport, ABVV actie en betoging, z.d. 1 omslag
– Collectie foto's over industrie, spoorwagen en ambachten in het algemeen, z.d. 1 pak
– Vandemoortele: staking, interview voor de Rode Vaan met Piet Lampaert; KPB actie bij Devos &
Lemmens, z.d. 1 omslag
– Militaria: algemene foto's van tanks, vliegtuigen, soldaten, z.d. 1 omslag
– Navo: foto's van het Navo gebouw te Brussel, z.d. 1 omslag
– Anti-oorlog: protest tegen de aankoop van legervliegtuigen te Gent, fotomontages voor antioorlog publicatie in de Rode Vaan, z.d. 1 omslag
– Protestacties: van de Sociale en culturele sector, betoging door de BTK, het ACOD en de LBC.
Slogan 'Beter Poma bloot dan Jeugdwerk dood', z.d. 1 omslag
– Foto's van Jeugdhuizen, herbergen en gebouwen, z.d. 1 omslag
– Foto's van flipperkasten en spelconsoles, z.d. 1 omslag
– Foto's van Belgian Acid House mode en New Beat logo's, z.d. 1 omslag
– Dokwerkers: KPB aan de dokken in Gent, Antwerpen, scheepswerven Temse met o.a. Jef Turf,
Louis Van Geyt, Miel Dullaert, René Stroobant, z.d, 1 omslag
– Dokwerkers: betoging van dokkers te Antwerpen, z.d. 1 omslag
– Staking van de Schippers 1975, 1 omslag
– Shopman: logo van het KPB blad en bijhorende foto van een boot, z.d. 1 omslag
– Boel: gebouwen van de Boelwerf en betoging, z.d. 1 omslag
Doos 14 FOTO RV
– Universiteit: personen (o.a. Jaap Kruithof, Etienne Vermeersch, Els Witte) en studenten,
studentenrestaurant, gebouwen Ugent en VUB, studentenprotest te Brussel, Gent en Antwerpen
('Neen aan de 10000', 'Lijf tegen Lijf tegen Martens V'), protest tegen besparingen in het onderwijs,
z.d. 1 pak
– Het Planetarium & Russische Ruimtevaart, z.d. 1 omslag
– Anti-racisme organisaties (personeel?) en betogingen, z.d. 1 omslag
– Seksvoorlichting en AIDS campagne, z.d. 1 omslag
– VRT en journalisten, Radio Antwerp City Pelgrim, z.d. 1 omslag

Doos 15 FOTO RV
– Kunstwerken, z.d. 1 pak
– Kunsttentoonstellingen, z.d. 1 pak
Doos 16 FOTO RV
– KPB en de Rode Vaan (?), z.d. 1 omslag
– Diverse foto's en thema's – niet gecatalogiseerd, z.d. 1 omslag
– Staking mbt de legerdienst te Gent (?), z.d. 1 omslag
– Luik: sfeerbeelden van de stad Luik door Bob Ver Meylen, circa 1992. 1 omslag
– Ieper: ziekenhuis, oud openluchtzwembad, Menenpoort in stellingen, Lakenhallen, Jan Yperman
ziekenhuis, industriezone, bouw nieuw zwembad en Fenix (?), Westflandria, Picanol, z.d.. 1 pak
– Viering 8 mei te Gent met o.a. Jef Turf, Bert Van Hoorick, Louis Van Brussel,..., z.d. 1 omslag
– Anti-rakettenbetoging te Brussel, jaren 1980. 1 omslag.
Doos 17 FOTO RV
– De Rode Vaan: foto's van mensen die de RV lezen, colporteren van de RV (voornamelijk Gent),
reclame opnames voor de RV, drukkerij in de Kazernestraat te Brussel, redactie en redactieraad van
de RV te Brussel, Feest van de Rode Vaan 1979 en 1984. 1 pak (N.B. Op foto's o.a. Louis Van Geyt,
Filip Delmotte, Marc Desmet, Ludo Loose, Albert De Coninck Jan Debrouwere)
– Beelden van de Redactie van de Rode Vaan: Filip Delmotte, Piet Lampaert, Miel Dullaert, enz. 1
omslag
– Vergaderingen en persconferenties van de KPB, z.d. 1 omslag
– Betogingen tegen Martens VI in Gent, Antwerpen, Brussel (Slogans: 'Martens-Gol de maat is vol'
en 'Martens-Gol, Ras de Bol'); bedrijfsbezettingen; betoging van de vuilnisdiensten in Brussel,
betoging tegen Martens VI en o.a. het beleid van Daniel Coens te Gent; nationale betoging tegen
Martens VI te Brussel, circa 1987. 1 pak
Doos 18 FOTO RV
– Beeldverslag van het KPB Congres van 1976 met o.a. Louis Van Geyt, Claude Renard, Jef Turf,
1976. 1 omslag
– Beeldverslag verkiezingen 1985: affiches van Louis Van Geyt, plakken van affiches,
verkiezingslijsten, verkiezingspropaganda van andere partijen, verkiezingsbijeenkomst van de KPB
te Gent. 1 pak.
– Foto's federatie Brugge (Marc Braet, Filip Delmotte, …), tentoonstelling te Antwerpen over Jef
Van Extergem (met o.a. Ludo Loose, Jan Debrouwer), 'milieu-actie' te Gent, Willy Minnebo
colporteert en betoogt te Antwerpen, z.d. 1 omslag
– Beeldverslag van het 23ste congres te Brussel van de KPB, 1979. 1 pak
– Sfeerbeelden van het Feest van de Rode Vaan / Fëte Drapeau Rouge, foto's van de redactie van de
Rode Vaan, eind jaren 1980. 1 omslag
Doos 19 FOTO RV
– Huldigingen en plechtigheden na WOII: bezoek van De Gaulle aan Brussel, huldiging
Montgomery in Brussel, huldigingen en begrafenissen van verzetslui en militairen te Brussel en
Luik, inhuldiging van de Stalingradlaan te Brussel en de Quai Staline te Luik, 1945 – 1946. 1 pak
(N.B. een aantal foto's dragen de stempel van de Drapeau Rouge)
– Diverse plechtigheden te Brussel na de bevrijding, begrafenissen en eerbetoon aan het monument
van de onbekende soldaat, bezoek van Eisenhower te Brussel, huldigingen van partizanen te

Brussel, 'l'amicale des prisonnières politique de Ravensbrück' leggen een krans neer, 1945 – 1950. 1
omslag
Doos 20 FOTO RV
– Fotodocumentaires van de Boelwerf te Temse en Cockerill Yards Hoboken, betogingen van
Boelarbeiders, infostand van de KPB over Boel, vakbondsvergaderingen (met o.a. René Stroobant
en Jef Turf), z.d. 2 pakken
– Het feest van de Rode Vaan / Fête du Drapeau Rouge te Brussel (1979) en in Auderghem (1978).
1 omslag
– Reclame en fotocollages voor de Rode Vaan, persvoorstelling van een nieuwe editie van de Rode
Vaan (met o.a. Willy Minnebo, Ludo Loose, …), z.d. 1 omslag
– KPB Congres, jaren 1980 met o.a Miel Dullaert, Jan Debrouwere, Filip Delmotte. 1 omslag
– Verkiezingen: foto's van verkiezingsaffiches van de KPB en andere partijen, stemlokalen,
persbijeenkomst en vergadering met leden van de KPB in het partijlokaal in de Stalingradlaan
(foto's met Louis Van Geyt, Filip Delmotte, Jef Turf, Albert De Coninck, Raymond Desmet) foto's
van het partijlokaal met slogans, circa 1976. 1 omslag
– Samenkomst met standjes van o.a. de Rode Vaan, Vrede vzw en andere progressieve organisaties.
Bevat ook beelden van een voordracht of persvoorstelling met Louis Van Geyt en Miel Dullaert,
z.d. 1 omslag
– Beeldverslag van het Feest van de Rode Vaan / Fête Drapeau Rouge 1982 te Brussel, 1982. 1 pak
Doos 21 FOTO RV
– Diverse betogingen o.a. de brandweerlui en de postbodes, betogingen van de vakbonden voor
openbare diensten tegen besparingen, acties van de KPB te Gent, z.d. 1 omslag
– Belgische delegatie op handelsmissie met o.a. Camiel Huysmans, jaren 1950. 1 omslag
– Betoging te Gent van o.a. de KP tegen mijnenvegers in de golf, z.d. 1 omslag
– Foto's van de gebouwen van ACEC en solidariteitsacties, z.d. 1 omslag
– Technologie in de DDR en anderen sfeerbeelden uit de Oostblok, z.d. omslag
– CCC: foto's van aanlagen van de CCC (Cellules Communistes Combattantes) en andere
gewapende groepen, betogingen en meetings tegen het terrorisme met o.a. Louis Van Geyt en Jef
Turf, 1984 – 1985. 1 omslag
– Verkiezingen: beeldverslag met verkiezingsaffiches en verkiezingsaankondigingen te Gent en
Brussel, oktober 1988. 1 omslag
– Gemeenschappelijke betoging van de ABVV en ACV te Brussel, circa februari 1982. 1 omslag
– Betogingen tegen de sluiting van de Limburgse mijnen o.a. te Brussel, circa 1986. 1 omslag
– Aktie te Nieuwpoort en Oostende van de KPB tegen de sluiting van Michelin, z.d. 1 omslag
– Sociale strijd: diverse betogingen te Brussel, bezetting van Fabelta (met o.a. Jef Turf) en Griffin,
sluiting van VTR, jaren 1970 – 1980. 1 omslag
– Anti-apartheid: foto's van Robbeneiland, David Moisi, Ted Pekane (foto's genomen door Rudi De
Moor), 1990 – 1991. 1 omslag
– Rode Vaan: foto's van krantenartikelen en handgetekende lay-outs voor publiciteit, z.d. 1 omslag
Doos 22 FOTO RV
– Beeldverslag van het 24ste Congres van de KPB te Brussel, 1982. 1 omslag
– Beeldverslag van het 25ste Congres van de KPB te Brussel, 1986. 1 omslag
– De redactie van de Rode Vaan, het gebouw in de Kazernestraat en leden van de redactie, z.d. 1
omslag
– Diverse KPB: de brand in de Foundation J. Jacquemotte in 1979; een actie tegen het Berufsverbot
in 1976 te Gent, de KPB te Antwerpen ?, een KPB samenkomst in het Volkshuis, KPB gebouwen te

Oostende, opening van het KPB lokaal te Kortrijk, goepsfoto in de 1917 te Kortrijk? z.d. 1 omslag
– Diverse: verder te classificeren
– Sociale acties tegen huurkontracten in St Niklaas en betoging van de pers (specifiek de
Volksgazet) en bijhorende beelden van een drukkerij, z.d. 1 omslag
– Beeldverslag van het eerste KPB Vlaams Kongres, 1984. 1 omslag
– Beeldverslag van het Feest van de Rode Vaan te Aalst, 29 oktober 1988. 1 omslag
– Diverse feesten / Fêtes divers: foto's van de Fancy Fair van 30 juni tot 1 juli 1945 door te Brussel
(de partij is mede-organisator), beelverslag van de Fêtes Drapeau Rouge / Feest van de Rode Vaan
in de Heizel/Heysel gebouwen te Brussen oktober 1947 (zie CAR PHO 0372), Kermesse
Brueghelienne, fêtes jeunesse populaire, fêtes gilles de Buche, feest voor het goeddoel 'pour nos
petits', kinderen van de 'Solidarité' wachten op Sinterklaas aan het Noord station te Brussel. 1
omslag
Doos 23 FOTO RV
– Kleurfoto's van de Kazernestraat en de drukkerij (NB bevat ook negatieven), z.d. 1 omslag
– Beelverslag van de sluiting van Nobels-Peelman (Metaalbouw) te Sint-Niklaas, circa 1983. 1 pak
– Betogingen van BN-GIS personeel te Brugge en Brussel, betogingen van Spoor Personbeel,
vakbondsacties te Brussel (?); z.d. 1 pak
– Jongerenmars I en II: betogingen tegen Martens-Gol te Brussel en Brugge, z.d. 2 pakken
– Kleurfoto's van en steunmanifestatie van de KPB voor Doel, z.d. 1 omslag
– Diverse KPB bijeenkomsten en manifestaties: o.a. 'Limburg eist Jobs', 'Neen aan de Grote Ring',
Colporteren van de Rode Vaan, flyeren op diverse locaties, acties tegen Martens Vaan
supermarkten, manifestatie voor de 36 uren week, Feest van de Rode Vaan met o.a. Herman De
Coninck (NB het betreft veelal dubbels). 3 omslagen.
– KP Brugge: betoging van de Brugse progressieven (ook toneel opvoering en muziekoptredens),
foto's van KP leden( Vanderguwe Yvonne, Vanderborght Michel, VAKA delegatie bij minister
Coens (met o.a. Filip Delmotte) te Sysele ter voorbereiding van een parlementair debat 5 november
1983 (Bijgevoegd: foto's debat en manifestatie tegen kernwapens), betoging tegen de A17 op 23
april 1977, lokalen van de KP Brugge, acties tegen de afbraak van het openbaar vervoer,
jongerenactien, foto van Humo Rock Rally te Torhout. 1 omslag
– Beeldverslag van boerenprotest, z.d. 1 omslag
– Acties en protessten van de Shopmannen met o.a. Michel Moorkens, Stan Castemans, Georges
Claes, Anbdré Van Thillo, augustus – november 1989. 1 omslag. (NB bevat ook de negatieven).
– Beeldverslag van de begrafenis van Jean Terfve te Brussel, circa 1978. 1 omslag
– Foto's en postkaarten mbt Karl Marx en zijn familie, z.d. 1 omslag
Doos 24 FOTO RV
– Rode Vaan propaganda: mensen die de RV lezen, colporteren, andere recklame beelden, z.d. 1
omslag.
– Diverse sfeerbeelden van de DDR, foto van Gorbatsjov,...1 omslag
– Dossier over de Vereniging België – DDR / Association Belgique – RDA (collectie van Christiane
Delrue): tentoonstelling Ontmoeting met de DDR (in de Beurs) te Antwerpen in januari – februari
1985; tentoonstelling 'affiches van John Heartfield' in het Stedelijk Museum te Leuven met o.a.
Christiane Delrue; tentoonstelling 'theaterarchitecten in de DDR' in het RITCS Brussel met Ettiene
Mets, Willy Frère, Rudi van Vlaenderen, en Christiane Delrue circa 1968; Internationale
bijeenkomst van voorzitters en secretraissen – general van de vriendschapsverenigingen met de
DDR in Berlijn in juni 1986; diverse fotoreporatgaes van samenkomsten van de Vereniging België
– DDR; foto”s van delegaties van Belgische gemeentebesturen die de DDR bezoeken. 1 omslag
– Een collectie herdrukte foto's: betoging tegen Spaak in de Kazernestraat circa 1948, het 10de
Congres van de KPB te Brussel 1951, begrafenis Stalin: ceremonie te Brussel met Jean Terfve en

Bert Van Hoorick in 1953, het oude en nieuwe partijgebouw in de Stalingradlaan 18 – 20, de
maquette van het nieuwe partijgebouw, figuren van de partij, vlugschriften en persknipsels, z.d. 1
omslag (NB sommige beelden zijn reeds opgenomen in de fototheek van Carcob. Bijgevoegd:
kopieën met onderschriften).
– Beeldmateriaal gebruikt voor tentoonstelling over Louis Paul Boon en de RV redactie (?), z.d. 1
omslag (NB: bevat ook kopieën)
– Portefolio met perskaart, lidkaarten, krantenknipsels en diverse foto's van Emiel Wackenier en een
delegatie van de partij op bezoek in de USSR, foto's van de redactie van de RV, z.d. 1 omslag (NB:
zie ook het biografische dossier van Emiel Wackenier nr 6304)
Doos 25 FOTO RV:
– Chili Solidaridad: solidariteitsbetoging voor Chili te Brussel, 21 september 1975, 1 omslag.
– KJB / JCB: betogingen te Brussel, vergaderingen van de JCB met o.a. de Deense
Communistische Jeugd, Marc Braet en de verantwoordelijken van de Portugese Communistische
partij en jeugd, Het 2de Congres van de Deense Communistische Jeugd, Pro Chili Manifestaties,
z.d. (jaren 1970), 1 omslag
– Persfoto's veelal uit de DDR met beelden over telecommunicatie, technische evoluties, tv en
radio, fabrieken, etc. z.d. 1 pak
– Acties van de KPB (?) omtrent openbaar vervoer en algemene beelden van spoorwegen, z.d. 1
omslag
– Algemene beelden van auto's en fietsers, z.d. 1 omslag
– Losse persfoto's over de DDR, z.d. 1 omslag
Doos 26 FOTO RV:
– Beeldverslag van het 2de Vlaamse Congres van de KPB, eind jaren 1980. 1 omslag
– Beeldarchief Louis Van Geyt: foto's van vergaderingen, acties, betogingen enz met Louis Van
Geyt, z.d. 1 pak
– Beeldarchief Jef Turf (NB: voornamelijk dubbels), z.d. 1 pak
– Betoging 'Dr. Peers Vrij!' (abortusbetoging) te Antwerpen, 8 februari 1973. 1 omslag
– Beelden van diverse acties en betogingen van de KPB: tegen het beroepsleger, tegen EBES en de
vervuiling van de zee, tegen werkeloosheid, tegen rascisme en fascisme te Brussel, VAKA betoging
tegen de Eerste Golf Oorlog te Brussel in 1990, de drukkerij in de Kazernestraat te Brussel z.d. 1
pak (NB. het betreft veelal dubbels)
– Beeldverslag naar de aanloop van de verkiezingen in 1981 (KPB heeft nr 9), z.d. 1 omslag
Doos 27 FOTO RV:
– 1 mei viering te Sofia – Bulgarije, z.d. 1 omslag
– Louis Van geyt in de DDR (Graf van de Onbekende Soldaat?) en algemene foto's over de DDR,
z.d. 1 omslag
– Foto's van Tallin en Estland: Kinderkoor van Tallinse pioniers, Feest van het Lied te Tallin,
Meeting in Tallin ter viering van de toetreding van Estland tot de USSR, z.d. 1 omslag
– Krantenknipsels met afbeeldingen van o.a Moskou, beelden van de USSR, Gorbatsjov en Jeltsin.
Bijgvoegd enkele losse beelden van Moskou, z.d. 1 omslag
– Fotocollectie van marktkramers, verkopers, winkels, het ministerie van de ravitaillering te
Brussel, jaren 1930- 1950 (NB op de achterzijde van veel foto's bevat een stempel van de Drapeau
Rouge). 1 omslag
– Tekeningen, fotocollages en andere afdrukken voor de RV redactie, z.d. 1 omslag
– Persfoto's over bacteriële oorlogsvoering in China en Korea, z.d. 1 pak
– Diverse foto's van zeehavens en boten, circa 1945 – 1950 (NB op de achterzijde van veel foto's

bevat een stempel van de Drapeau Rouge). 1 omslag
– Vergadering van de KPB met Wilchar, Jean Blume en Louis Van Geyt
– Beeldverslag van de deelname van de KPB aan de Europese verkiezingen van 10 juni 1979 te
Antwerpen. Bevat foto's van kandidaten, verkiezingslijsten en verkiezingsaffiches, voordrachten en
festiviteiten met o.a. Jef Turf en Ludo Loose. 1 omslag
– Foto van Tauret Michel die de Rode Vaan leest. 1 stuk
– Foto van Verdonck H avn de Landelijke Bediende Centrale. 1 stuk
– Foto's van SAP – KPB kadidaat Wolf Bruggen. 1 omslag
– Foto's van Hersovici Anne. 1 omslag
– Foto voor de Rode Vaan van colporteerende leden van de KPB Aalst: Veerle De Geyter, René De
Waegeneer, Marc De Smet, Marcel Van Geert, José De Geyter, Peter Van Den Bossche, Claude De
Smet. 1 omslag
– Een Sinterklaas bezoek aan de dokkerskinderen in 'Klub Kamiel Van Acker' Federatie Gent, 7
december 1974. 1 foto
– Café 1917, Partijlokaal KPB Federatie Kortrijk. 1 foto

