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ARCHIEF JUSTIN VAN MOER (FEDERATIE MECHELEN)

INLEIDING

In januari 2019 schonk Hugo Verstrepen een klein archief met dubbels uit het persoonsarchief van 
Justin Van Moer dat zich bevindt in het Stadsarchief van Mechelen. 

Deze kleine collectie bevat voornamelijk stukken van de federatie en afdeling Mechelen en 
aanverwante organisaties, maar weerspiegelt ook de politieke carrière en interesses van Justin Van 
Moer.  

Justin Van Moer was betrokken bij de Vlaamse Kommunistische Studenten (1965 – 1967). In de 
jaren 1970 was hij o.a. onder-voorzitter van de KPB afdeling Antwerpen-Kiel en lid van het 
federaal comité van de KPB Antwerpen. In oktober 1976 was hij er kandidaat bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Van 1977 tot 1981 was hij federaal secretaris van de federatie 
Mechelen, waar hij eerder al de lokale afdeling van de Kommunistische Jeugd van België (KJB) 
had opgericht. 

Van Moer was daarnaast ook lid van het Centraal Comité van de KPB. In 1981 verliet hij – samen 
met andere leden van de federatie Mechelen- de partij maar bleef steeds sterk actief in linkse, 
progressieve kringen te Mechelen. Ook hiervan zien we een neerslag in het archief. 

Voor meer details verwijzen we naar het interview van Hugo Verstrepen met Justin Van Moer, 
opgenomen in deze collectie (nr. 59).  

Deze inventaris geeft een beeld van een samengesteld archief maar is alles behalve volledig. Zo 
omvatte de federatie Mechelen de afdelingen Mechelen, Willebroek en Lier wat hier spijtig genoeg 
niet weerspiegeld wordt.  Daarnaast richtten leden van de federatie diverse zij-organisaties op of 
hadden er nauwe banden mee: zoals het Strijdfonds, de KJB Mechelen, FMF Mechelen, het 
Mechels Antifascistisch Front, VAAF en Boycot Outspan Actie, de Willebroekse Verenigde 
Aktiekomitees. Hiervan zijn slechts enkele stukken aanwezig. 

Om een vollediger beeld te krijgen verwijzen we naar de archieven neergelegd in het Stadsarchief 
van Mechelen: https://archiefbank.mechelen.be/index.php/van-moer-j-2 

Zie ook het biografische dossier van Justin Van Moer: PCC nr 6145

https://archiefbank.mechelen.be/index.php/van-moer-j-2


ARCHIEF JUSTIN VAN MOER (FEDERATIE MECHELEN)

STUKKEN VAN DE NATIONALE BESTUREN

1. 'Werkplan voor de afdelingen en de cellen', september 1979 – maart 1980, januari – mei 1980, 
september – december 1980. 3 stukken.

2. 'Werkdokument Centraal Komitee' m.b.t. de 'Democratische Partijwerking', 27 oktober 1980. 2 
stukken.

3. ' Aktiviteitenplan voor de Partij-Basisorganisaties', document opgesteld door het Centraal 
Comité, november 1976 – maart 1977. 1 stuk.

4. – 'Informatiebulletin voor de Gemeenteverkozenen: uitgave van de kommissie Gemeentebeleid 
van het Centraal Komitee van de Kommunistische Partij van België', Bulletin nr 1, z.d. 1 stuk.
– 'De studiedag van de Kommissie Gemeentebeleid Brussel 18 februari 1978: een uitgave van de 
Kommissie Gemeentebeleid van het Centraal Komitee van de Kommunistische Partij van België', 
Bulletin nr 4, februari 1978. 1 stuk.

5. Dossier betreffende de 'kommisie van landsverdediging' van de KPB: verslagen van 
vergaderingen en discussie over de standpunten van de partij i.v.m. het militaristische beleid en het 
leger, november 1980 – januari 1981. 1 omslag

6. Vlugschrift met de standpunten van de 'Nationale Vrouwen Kommissie' van de KPB, circa 1977. 
1 stuk 

FEDERATIE MECHELEN 

Federatie Mechelen

7. Dossier Federaal Congres: document opgesteld door het Centraal Comité ter voorbereiding van 
de federale congressen en gewestelijke Conferenties, uitnodigingen, resoluties en politiek verslag 
van de congressen in 1979, 1977 – 1979. 1 omslag

8. Verslag van het Federaal Bureau Mechelen, 10 december 1979. 1 stuk

9. Resolutie van het Federaal Bureau Mechelen betreffende de interventie van het Sovjetleger in 
Afghanistan, 7 januari 1980. 1 stuk (en dubbels).

10. Verslagen van het Federaal Comité over de werking en standpunten van de federatie. Bevat 
tevens bijhorende briefwisseling en krantenknipsels (kopieën), 1977 – 1981. 1 omslag

11. 'KPB-nota inzake het Gezondheidsbeleid in België', opsteller en v.u. Is J. Van Moer, federatie 
Mechelen, circa 1981. 1 stuk (en kopieën)

Afdeling Mechelen

12. Briefwisseling betreffende vergaderingen van de afdeling Mechelen, november 1979. 1 omslag.

13. Werkkalender van de afdeling Mechelen en bijhorend verkiezingsdrukwerk 'Stem voor Karel!! 
Hij leerde zijn volk drinken', circa december 1978. 1 omslag.



14. Verslagen van het afdelingscomité, 23 augustus 1977 en 28 maart 1979. 1 omslag

15.  Brief van de afdeling Mechelen gericht aan de leden van de partij i.v.m. de activiteitenkalender 
van de afdeling. Bijgevoegd: de activiteitenkalender van de Mechelse afdeling, maart – juli 1979. 1 
omslag

16. Briefwisseling van het afdelingscomité over vormingscursussen. Bijgevoegd: de brochure over 
de info-cursus 'Het Marxisme Vandaag' voor de afdeling Willebroek en de eigenlijke cursus, circa 
1979 – 1980. 1 omslag.

Verkiezingen Mechelen

17. 'Kontrakt-programma tussen de krachten van de arbeid en de vooruitgang om beter te leven', 
verkiezingsprogramma voor de federale verkiezingen van 1974. 2 stukken

18. Verkiezingsnummer van 'Vuist, periodiek van de afdeling Mechelen' met kandidaten voor de 
parlements- en provincieraadsverkiezingen van 1977 (KPB nr 5), april 1977. 1 stuk. 

19. Verkiezingsprogramma en standpunten van de KPB Mechelen voor de federale- en 
provincieraadsverkiezingen van 1978 (KPB nr 9). Met een speciaal nummer van 'Vuist, periodiek 
van de afdeling Mechelen', december 1978. 1 omslag

20. Uitgave 'Dossier Bareel '79' over migranten en politiek stemrecht en de standpunten van diverse 
politieke partijen (o.a. KPB), circa 1979. 1 stuk.

21. Briefwisseling van de KPB Mechelen met desbetreffende gemeentebesturen over aanplakborden 
n.a.v. de Europese verkiezingen van 1979, mei 1979. 2 stukken.

Periodieken, vlugschriften en propaganda federatie Mechelen

22. Uitnodiging voor het 'Strijdfeest van 1 mei' in het Cultuur Centrum te Mechelen, 27 april 1979. 
1 stuk (en dubbels)

23. Vlugschrift 'Neen De Croo!!' Betoging te Mechelen tegen besparingen in het onderwijs, 1979. 1 
stuk

24. Krantenknipsel (kopie) over de periodiek 'Vuist' van de KPB Mechelen, februari 1980. 1 stuk

25. 'Roos: maandelijkse uitgave van de kommunistische partij van België'. Speciaal nummer over 
het wetsartikel 356, maart 1967. 1 stuk

26. Dossier met vlugschriften van de KPB over de NMBS, circa 1979. 1 omslag

27. Vlugschrift van de KPB over het Eurosystem-schandaal, circa augustus 1979. 1 stuk

28. Vlugschrift van de KPB over de 'Programmawet' van de regering Martens (atoomraketten, 
staatshervorming en sociale zekerheid), 1979. 1 stuk (en dubbels)

29. Vlugschrift 'Een uitzonderlijk slecht voorstel' van de KPB tegen de sociale afbraak, circa 1978. 
1 stuk (en dubbels)

30. Vlugschrift met de oproep zich aan te sluiten bij de KPB, circa 1975. 1 stuk (en dubbels)



Kommunistische Jeugd  van België (KJB) – Mechelen

31. Briefwisseling van de politieke secretaris Bert De Prins aan de KJB Mechelen over de 
abonnementen van Kritis, circa 1979. 1 stuk. Bijgevoegd ontwerp van een lidkaart van de KJB 
Mechelen. 1 stuk.

32. Uitnodiging om deel te nemen aan de vergadering van de KJB Mechelen met als agenda de 
uitbouw van de afdeling en de actie 'Humblet – De Croo', december 1976. 1 stuk (en dubbels)

33. 'Rooie Rakker: blad van de KJB Mechelen' nr. 0, z.d. 1 stuk (en dubbels)

34. 'Atak: maandblad van de Vlaamse federatie van de Kommunistische Jeugd van België 
(verschijnt maandelijks 1972 - )' nr. 1, september 1981. 1 stuk (N.B. Nummer tegen 
kernbewapening en neutronenbom, bevat 2 affiches als bijlage).

35. Verkiezingsdrukwerk, programma en standpunten uitgaand van de KJB Mechelen gericht aan de 
jeugd in het algemeen, 17 april 1977. 3 stukken. 

36. Petitieformulier tegen de oorlog in Vietnam opgesteld door de KJB, circa 1966. 1 stuk

37. Affiche: 'Stop de Terreur. Solidariteit met Chili !!!', Kommunistische Jeugd van België, 
Middaglijn 24 – 1000 Brussel, v.u. Rob Berrevoets, Augustijnenstraat 3 – 3000 Leuven, 55 x 37 cm. 
1 stuk

Verwante organisaties KPB Mechelen of van oud-leden KPB Mechelen 

N.B. vaak gaat het om organisaties waarin Justin Van Moer een centrale rol speelde. Sommige 
organisaties werden door voormalige leden van de KPB opgericht na ontslag uit de partij in 
1980/1981. Zie interview Justin Van Moer, nr 59. 

38. Dossier Veste v.z.w. en het lokaal De Veste te Mechelen en doelstellingen, april 1981. 1 omslag

39. Dossier Mechels Antifascistisch Aktiekomitee: bevat briefwisseling en standpunten van het 
comité, 1981. 1 omslag

40. Dossier met stukken van andere organisaties: 
–  Stukken betreffende het Nationaal Palestina Komitee, juni 1969
– Vlugschrift van 'Les résistants Grecs de Belgique', 1979
– Verslagen van 'Komitee Solidariteit Polen' – Mechelen, december 1981
– Uitnodiging voor het debat: 'het Socialisme en Socialismen' in Club 20, het Atheneum te 
Mechelen, 1975
– Boycott Outspan: uitnodiging voor een anti-apartheidsavond te Mechelen, februari 1979. 1 stuk
– Vlugschrift van het Mechels Kongo-komitee met uitnodiging voor een meeting, circa 1978, 1 stuk
– Uitnodiging van het Komitee Nieuw Portugal i.v.m. een studiereis, 6 december 1975. 1 stuk
– Uitnodiging voor een ekulturele avond over Denemarken', februari 1987
– Vlugschrift door F. De Wilder tegen Amada, circa 1977.
1 pak. 



VLAAMSE KOMMUNISTISCHE STUDENTEN (VKS) / NATIONALE BEWEGING 
KOMMUNISTISCHE STUDENTEN (NBKS)

Vlaamse Kommunistische Studenten – KPB (VKS)

41. Statuten van de Vlaamse Kommunistische Studenten, circa 1966. 1 stuk

42. Uitnodiging om deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering van de VKS Gent, april 1967. 
1 stuk. 

43. 'Vlaamse perspektieven: Vlaamse Kommunistische Studenten' (tweemaandelijks tijdschrift, 
VKS Gent), nr. 4 januari 1967 en nr 5 februari 1967. 2 stukken (N.B. Justin Van Moer en Paul 
Wegemans zijn hoofdredacteur)

44. 'Oktober '78: uitgave van de Vlaamse Kommunistische Studenten en de Kommunistische Jeugd 
van België' (verschijnt maandelijks). 1ste jrg nr. 0, april 1978. 1 stuk (en dubbels). 

45. Vlugschrift ' De Belgische Ekonomie en het Budget 1966'. Een uitgave van de VKS Gent. 1 stuk

46. 'Kritis: een uitgave van de Vlaamse Kommunistische Studenten – VKS', ongenummerd, 1981. 1 
stuk

47. Dossier Gents Studenkorps (G.S.K.): – programma en verkiezingslijst van het Links Eenheids 
Front (LEF met o.a. VKS kandidaten) voor verkiezingen van het G.S.K., 1967.
– Uitnodiging voor deelname aan de Algemene Raad van de G.S.K., 1966.
– Gents Studentenkorps: kommissie demokratisering hoger onderwijs. Vergelijkende studie Acco – 
Leuven vs. Unishop Brussel, z.d. 
– Oproep voor de nationale betoging op 12 oktober (1979) – 'Onderwijs, een recht voor iedereen' 
(N.B. met de slogan: 'verbetering beurzenstelsel – neen aan de 10.000' – zie ook de fotocollectie 
DACOB).
1 omslag. 

Vlaamse Kommunistische Studenten – Grippa

48. Vlugschrift 'Het Fascisme komt er niet door! Onmiddellijke invrijheidstelling van Erik Liukku!', 
uitgave van de VKS (Grippa). 1 stuk

Nationale Beweging van de Kommunistische Studenten (NBKS) / Union Nationale des 
étudiants Communistes (UNEC)

49. Dossier van de 3de Nationale Conferentie van de Nationale Beweging van de Kommunistische 
Studenten (N.B.K.S.). Bevat dagorde, verslag en resoluties, maart 1967. 1 omslag

50. Vlugschrift van de NBKS over 'Leuven Vlaams', 19 januari 1968. 1 stuk (en dubbels)

VERWANTE KPB ORGANISATIES

51. Stukken over het 11de nationaal congres van de Belgo-Sovjetse Vereniging (BSV), 23 
november 1969. 1 omslag

52. Uitnodiging voor de studiedag 'De Geschiedenis van de Kommunistische Partij van België' door 
het Collectif d'Histoire et d'Études Marxistes, 5 april 1979. 1 omslag



ANDERE FEDERATIES 

Federatie Gent

53. 'De Stalen Pijl: uitgave van de Kommunistische Partij' (ongenummerd), z.d . 1 stuk

54. Vlugschrift 'De Kleine Middenstand het zwaarst belast. De KPB tegen deze belasting', circa 
1979. 1 stuk

Federatie Antwerpen

55. Briefwisseling van de afdeling Antwerpen aan de leden m.b.t. de bevestiging van hun 
kandidatuur voor de lokale verkiezingen, 28 juni 1976. 1 stuk

56. Uitnodigingen voor deelname aan de ledenvergaderingen (en agendapunten) van de afdeling 
Antwerpen – Kiel, 1974 – 1976. 1 omslag

57. Uitnodiging voor –  en deelnemersformulier en samenstelling van de 'stuurgroep sindikaal en 
bedrijfswerk' van de KPB federatie Antwerpen, oktober 1976. 1 omslag

58. Uitnodigingen voor deelname aan de basiscursussen van de federatie Antwerpen. Bijgevoegd 
enkele basiscurssussen, circa 1975. 1 omslag

DIVERSEN JUSTIN VAN MOER

59. Interview met Justin Van Moer afgenomen door Hugo Verstrepen op 09/01/2016. 1 stuk

60. Teksten van Justin Van Moer over het 'onderwijs en kapitalisme' en de 'Dode Talen', 1978 – 
1979. 1 omslag 




