DE SCHENKING JAN EVERAERT EN PIERRETTE CUELENAERE
Gent
DE ARCHIEFVORMERS
Deze schenking is gevormd door Pierrette Cuelenaere en Jan Everaert. Pierrette werd geboren in
Parijs op 14 dec. 1922. Op 11 januari 1942 werd zij aangehouden in Gent wegens politieke
propaganda en sabotage. Vanuit Gent werd zij overgebracht naar Essen, Hamburg, Lübeck en ten
slotte Bützow waar zij op 3 mei 1945 bevrijd werd. Zij overleed in Gent op 8 januari 2009.
Haar echtgenoot, Jan Everaert, werd geboren in Oostende op 26 maart 1920 en stierf op 22 augustus
1990. Jan was vanaf 1935 lid van de Rode Studenten, de latere Geünifieerde Socialistische
Studenten en vanaf 1938 lid van de KP. Op 31 juli 1941 werd hij aangehouden door de bezetter. Na
de gevangenis van de Nieuwe Wandeling in Gent kwam hij in het concentratiekamp Breendonk
terecht en vandaar in Neuengamme (oktober 1941) waar hij het grootste gedeelte van de 1380
dagen gevangenschap doorbracht. Van Neuengamme ging het op het einde van de oorlog naar
Lübeck waar hij overgebracht werd op het schip Cap Arcona waarvan hij de schipbreuk overleefde.
Hij werd bevrijd op 3 mei 1945. In het proces der oorlogsmisdadigers te Hamburg werd hij als
getuige opgeroepen.1
Hun hele verdere leven zou anti-fascisme en vredespolitiek centraal staan. Beiden waren actief in
tal van organisaties die deze doelstellingen nastreefden en de herinnering aan de oorlogsgruwel
levendig hielden.
DE SCHENKING
In 2004 werd een eerste deel dat vooral boeken en andere publicaties bevatte door Pierrette Cuelenaere
aan Dacob geschonken. In november 2005 volgde een kleine aanvulling. De lijst is te raadplegen op
Dacob. Na het overlijden van Pierrette op 8 januari 2009 volgde een derde schenking die vooral archief
omvatte. In overleg met de zonen Marc en Jean Pierre Everaert en de schoondochter Marie Jeanne Van
Mol werden de afspraken met Pierrette Cuelenaere inzake de opsplitsing volgens archiefvormer en de
overdracht naar bewaarplaatsen nagekomen. Er werden immers twee types van archief gevonden:
persoonlijk archief en verenigingsarchief. Nog met Pierrette Cuelenaere was overeengekomen dat dit
laatste aan de eigenaars zou worden terugbezorgd. Dit had vooral betrekking op het
Herdenkingscomité van het executie-oord Ertvelde-Rieme (meer recent ‘Rieme-Oostakker’) en op de
Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Gelijkgestelden - Gewest Gent-Eeklo. Het
‘Herdenkingscomité’ zou zijn archief, nauw verbonden met de lokaal georganiseerde herdenkingen en
zo bekeken nog dynamisch en “Gents”, overbrengen naar het Stadsarchief van Gent. .Dit is gebeurd in
2011.2 Omdat het nationaal archief van de Confederatie van Politieke Gevangenen en Gelijkgestelden
reeds vroeger bij het SOMA was neergelegd, werd op 18 maart 2009 het archief van de afdeling van
het gewest Gent-Eeklo er neergelegd.
Jan Everaert en Pierrette Cuelenaere hebben in vele organisaties een belangrijke rol gespeeld en
gedurende vele jaren heeft Pierrette bestuursfuncties uitgeoefend, onder meer in de Nationale
Confederatie van Politiek Gevangenen en Gelijkgestelden - Gewest Gent-Eeklo als verificateur van de
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Nrs 20, 21, 24, 30 en 31 en biografisch dossier van de P.C.C.nr. 5482.
Dit is het nummer 55 in de reeks Particuliere Archieven van het Stadsarchief. Het aanwinstnummer is
2011/33. Het gaat om ongeveer 15 dozen met ondermeer 5 VHS-cassettes en 5 audiocassettes. Tim De Craene is de
auteur van een thesis over dit onderwerp: http://www.cageweb.be/catalog/cgw03:000108289 . Met dank aan Pieter-Jan
Lachaert voor de informatie.
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rekeningen en als ondervoorzitster van het Onafhankelijkheidsfront.
Het persoonlijk archief van beiden betreft onder meer hun lidmaatschap van de Kommunistische Partij
van België (KPB) of verwante organisaties en van weerstands- en patriotische organisaties. Er zijn
enkele stukken bij van voor 1940. De naoorlogse documentatie omvat zowel hun persoonlijke
herinneringen als informatie over andere politieke gevangenen, die al dan niet de kampen overleefden,
en over de vele vriendenkringen, de herdenkingen en documentatie die ze inzamelden in het kader van
de strijd tegen een herlevend fascisme. Archiefstukken, documentatie en soms zelfs publicaties hielden
vaak onderling verband. We hebben ze dan ook niet gescheiden.Van het deel dat voor Dacob bestemd
was, volgt hier de inventaris.
Dit bestand is ondermeer nuttig voor politieke mentaliteitsgeschiedenis. Vooral bij Pierrette
Cuelenaere sprak een “belgicistische” instelling. Dit laatste zou volgens haar mondelinge getuigenis
(in 2004) niet zo zeer het geval zijn geweest bij J. Everaert. Anti-fascisme en vredespolitiek stonden
voor beiden centraal.

DE INVENTARIS
1. Lidkaarten van Jan Everaert, Pierrette Cuelenaere en familieleden
1. Lidkaarten van Jan Everaert: Scouts De Reiger- le héron, 1931-1941 en 1984-85; Vrienden van
het Kon. Atheneum, 1936-1939; Kring geneeskunde universiteit, 1940-1941; 't Zal wel gaan, 19391940; Hereman's zonen, 1936-1937, 1938-1939; Touringclub,1939; Melomanen, 1941 enz., 19311947. 1 omslag
2. Lidkaarten of -boekjes van Jan Everaert: Kommunistische partij, 1944-45, 1955; ACOD, 1950
e.v.; Onafhankelijkheidsfront, 1945-1986; Vereniging der Oudstrijders Verbroedering, 1968-1985;
Nationale Confederatie der Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België, 1967-1985;
Nationaal Verbond der Oudgevangenen van Breendonk, 1959-1986; Nationale Vriendenkring
Neuengamme, 1945-1986 (hiaten); Bond der Politieke Gevangenen en Agenten der Geheime
Diensten, 1945; Club voor Hoffelijkheid in het verkeer; het Belgische Rode Kruis, 1977-1987
(hiaten); Ridders met zwaarden; Wijkkomitee Nieuw Gent- Steenakker; IJzerfront voor België enz.
enz. 1 omslag
3. Lidkaarten van Jan (en Jean-Pierre) Everaert: Vriendenkringen België-S.U., België-DDR, BelgiëBulgarije, De Vrienden van Tsjecho-Slowakije, Belgisch-Hongaarse Vereniging, De Vrienden van
het Republikeinsch Spanje. 1 omslag
4. Lidkaarten van Pierrette Cuelenaere: het Onafhankelijkheidsfront (confederatie en patriottische
milities), 1946 e.v.; Ridders met zwaarden; Nationale Confederatie van politieke gevangenen en
rechthebbenden; Belgische Progressieve aktiegroep; Vriendenkring van Neuengamme enz.; BelgoSovjetse vereniging; De vrienden van Tsjecho-Slowakije; lidkaart KPB 1959 enz. 1 omslag
5. Chronologisch geordende lidkaarten op naam van Jan Everaert en Pierrette Everaert, 1968-2007.
1 pak
6. Lidkaarten van Georgette Cuelenaere: de Vlaamse kommunistische Partij, 1944-1948; de BelgoSovjetse vereniging, 1945 en 1949; de BUVV, 1957 en 1958; de Belgische Vrouwen Vereniging ter
Verdediging van het Gezin, 1945; van Claudine Cuelenaere: de Belgo-Sovjetse Vereniging, 1948 en
1946. 1 omslag
7. Lidkaarten van Georgette Jorby (Marie Georgette Jorby, soms ook Gorby geschreven was de
moeder van Pierrette, geboren in Parijs 8 maart 1900): de Kommunistische Partij van België, 19491958 (hiaten); de Vrouwenvereniging voor Vrede en Welvaart, 1955; de Vrienden van de Republiek
Spanje, 1946; de Belgo-Sovjetse vereniging, 1947-1958 (hiaten). 1 omslag
2. Jeugd en werk van Jan Everaert (zie ook nummer 32)
8. Archief en documentatie van Jan Everaert inzake het Algemeen Verbond der Geünifieerde
Socialistische Studenten van België, zoals verslagen uit 1938 (met Mandrycxs als secretaris) en
briefwisseling; inzake het Gentsch Studentenverbond, 1940-1941 en de Heremans’ zonen met o.m.
de periodiek “Opgaande Zon”, jg 1, nrs 1-2 en jg 2 nrs 1- 5 (nov. 1938-mei 1939), briefwisseling
enz., ca. 1937-1938. 1 ordner
9. Album van Jan Everaert waarin voor hem belangrijke documenten: identiteitskaarten van politiek
gevangene, kaart met opgave der oorlogsdiensten, kaart als lid van de “conseil général” van de FIR,
1978, lidkaart van de Vriendenkring der veteranen van de kommunistische Partij van België, 1961,

kaart van afgevaardigde bij het Nationaal Congres in 1983 van de Nationale Confederatie der
Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België, kaart van afgevaardigde op de 9de FIR
congres in Berlijn, 1982, stukken i.v.m. “Le grand serment royal des archers de St-Sébastien”, 1971
en 1974. 1 omslag
10. Stukken i.v.m. de handelsactiviteiten van Jan Everaert: Tradex S.A. (Jan was directeur), Samel
S.A. en Hanrez S.A. waar Jan vertegenwoordiger was, het handelsverbod vanwege de U.S.
Departement of commerce, 1977, visum voor Tsjecho-Slowakije, de S.U., zakelijke naamkaartjes,
agenda van 1978, geboorteuittreksels, “Etude d'un système monétaire en économie socialiste”, wat
persoonlijke briefwisseling, 1983, 1990 en twee pasfoto's. 1 omslag
11. Brief van de KPB waarbij Jan Everaert aanvaard wordt door het secretariaat om de Vlaamse
leergang om de scholing te volgen, 2 aug. 1946; brief van de “Vereeniging voor
Vreemdelingenverkeer 'De Westvlaamshe Bergen'” aan het blad “De Volkswil”, 1 juli 1946. 2 st.
– Verkiezingspamflet van de KP voor de verkiezingen van 1949 (lijst nr. 2). V.u. G. Van den Boom,
Koornmarkt 17 Gent. 1 stuk
– Pamflet van de cel Jozef Mussche (Gent) opgesteld door Karel Bissaert (Tolhuislaan in Gent) en
gericht aan de bewoners van de Groene Briel waar huizen zullen worden afgebroken volgens de
gemeenteraadszitting van 21 september 19[53-58]. 1 stuk
– “NU. Vlaams-Waalse demokratische solidariteit tegen de unitaire Groot-Financie. Een uitgave
van de Kommunistische Partij van België”, z.d., begin jaren 1960. 1 stuk
12. Rapport opgesteld voor het partijsecretariaat door Jan Everaert? over vijf jaar activiteit als
vertegenwoordiger bij “de sector” in de DDR, febr.-maart 1964, 4 p; aanbevelingsbrief van E.
Brunelle bij het CC van Roemenië voor Jean Everaert, 23 jan. 1964; schrijven van Marc Braet aan
Jan Everaert om prijzen voor het strijdfonds te krijgen, 14 jan. 1967. 1 omslag
13. Notities en briefwisseling van Jef Van den Abeele (Gent) in verband met partij- en
vakbondsactiviteiten, 1949-1972. 1 omslag
14. Stukken in verband met de benoeming van Jan Everaert in de controlecommisie van de
gewapende weerstand [1957-1958]. 1 omslag
15. Verzameling toespraken bij diverse gelegenheden waaronder enkele van Jan Everaert met
andere stukken, vaak in verband met de Vriendenkring van Neuengamme en de Nationale
Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden, ca. 1958-1993. 1 ordner en losse
stukken
16. Verzameling toespraken bij zeer uiteenlopende gelegenheden door Jan Everaert ? en anderen,
1965, ca. 1974-2001. 1 pak
17. Voordracht over de slag bij Stalingrad op 18 febr. 1983; brief van Günther Schwarberg met de
tekst van het antifascistisch “Lehrstück” “Das letzte Spielzeug” waarin Jan zou voorkomen, 28 okt.
1987. 1 omslag
18. Brief waarbij de toekenning van het Auschwitz Kruis aan Jan in het vooruitzicht wordt gesteld
met het verzoek de nodige gegevens te zenden, 5 okt. 1989. 1 stuk
19. Overlijdensbericht, doodsprentjes, rouwbetuigingen en documenten waarin het overlijden van
Jan wordt vermeld. 1990. 1 pak

3. Jeugd van Pierrette Cuelenaere
20. Aanvraag tot het bekomen van een geboorte uittreksel van Pierrette Cuelenaere op 19 okt. 1945
en twee uittreksels, nl. van 23 februari 1948 en 22 november 1947.
– Een schriftje gewijd aan Gorki en een reglement van de “faucons rouges” vermoedelijk uit de
jeugdjaren van P. Cuelenaere; speldjes van de rode valken, de KP enz.
– Overzichten van de gevangenkampen waar Pierrette verbleef en data van haar erkenning als
politiek gevangene; brevet van toekenning der zwaarden; een ontwerp van brief aan dr. Eiber, 4 juli
1987 (sic);
– Biografische informatie (uitgetikte teksten en handschrift) vnl. over haar aanhouding en
gevangenschap; een getuigenis over Violette Bost. Pasfoto als jonge vrouw; overlijdensbericht en
doodsprentje. 1 omslag
21. Historiek van de “Revolutionnaire Volksjeugd” in Vlaanderen tijdens Wereldoorlog II waarvan
op 1 nov. 1940 in Gent de eerste afdeling werd opgericht met stichters “Manderynxs”, Van Meurs,
Minnaert en Hebbelynck; verklaring op 1 juli 1945 van G. Hebbelynck, “président National des
Jeunes Gardes Populaires de Belgique”, dat Pierrette Cuelenaere tot de dag van haar aanhouding op
11 jan. 1942 in Gent lid was van het Gentse federaal comité van de Revolutionnaire Volksjeugd;
verklaring dat Pierrette Cuelenaere zich op 3 mei 1945 als politieke gevangene in de
vrouwengevangenis van Bützow bevond, origineel en kopie met overzicht van de plaatsen waar zij
gevangen zat. 1 omslag
22. Sluikbladen (en kopieën):
– “Deutsches Reich. Weg met dit monster”, juni 1941, met kopieën.
– “Vengeons Guilissen, Doussy, Chaimagne, Colonval, Buinfont. Liberons Leten”. Gaat uit van de
section Bruxelloise du Rassemblement estudiantin, 22 juni 1942.
– “Solidariteitsblad. Wetenschappelijk orgaan van het Hulp- en Strijdfonds tegen den Bezetter, 14,
22 en 29 juli 1941.
– “La voix des femmes” van 8 maart 1942. 1 ex. en 3 kopieën.
1 omslag
23. Kopie uit het dagblad “De Gentenaar” van 2 aug. 1941 waarbij opgeroepen wordt zich niet te
laten ophitsen door communistische woelmakers en met de mededeling dat een aantal
communistische functionarissen n.a.v. de betoging in Ledeberg in een concentratiekamp opgesloten
is. 2 ex.
24. Diverse briefwisseling van de ouders van Pierrette, onder meer over haar situatie in
gevangenschap en telegrammen naar aanleiding van haar bevrijding, en andere administratieve
kwesties, 1942-1945. 1 omslag
25. “Bulletin d’information” van de “féderation démocratique internationale des femmes”, april-mei
1949 en juli-aug. 1949. 1 omslag
4. Gevangenis Bützow
26. “Rapport sur les agissements de la Directrice Pless à la prison de Bützow (Mecklenbourg) au
Comité des ex-prisonniers politiques. Hambourg-39” door Elisabeth Sneijers, weduwe
Depelsenaire, z.d.
– Rapport sur les agissements du Dr. Kurt Eberhardt à la prison de Bützow (Mecklenbourg) au
Service Central des Crimes de Guerre, (Avenue Louise 148, Bruxelles) door ?, 11 febr. 1947.
– Vraag om inlichtingen over mevr. Pless, directrice van de gevangenis Bützow, 23 april 1947.
– Ontschepingsfiche uit Lüneburg, kopie van de capitulatieakte van Duitsland, 8 mei 1945; foto's

van medegevangenen? z.d. 1 omslag
27. Dossiertje rond de de opening van twee kleine historische musea in Bützow waarvan één, het
“Heimatmuseum Bützow Gedenkstätte für die Opfer der politischen Gewalt” is, gewijd aan de
slachtoffers van het politiek geweld voor, tijdens en na de oorlog 1940-1945 met persknipsel van 11
dec. 1992 en het verslag van Betty (Elisabeth Sneyers) over de reis naar Bützow [1992], 6 p.; foto's
uit 1945 en 1992; 2000. 1 omslag
5. KZ Neuengamme / Cap Arcona
28. Kopieën van brieven i.v.m. de voorbereiding van de oprichting van Neuengamme, 1938,1940;
“Samenvattende historiek van het kamp Neuengamme 1938-1945”. 1 omslag
29. Drie brieven aan de familie Boulanger in Luik van hun zoon Stéphane vanuit Neuengamme,
1943-1944. 3 stukken
30. Proces-verbaal (pro-justitia) van de verklaring van Jan Everaert op 15 mei 1945 over de
mishandelingen waarvan hij getuige is geweest in Neuengamme (niet over zijn mishandelingen).
– Rapport van Jan Everaert over Neuengamme, genoteerd door de officier van politie P. Beauprez in
Oostende op 3 juli 1945 (“rapport sur la mission spéciale de recherche concernant le camp de
Neuengamme près d'Hambourg”), 2 ex.; verklaring gedaan op 12 dec. 1945 door ? over zijn verblijf
in Neuengamme.
– Verklaring op 5 juni 1945 dat Joannes Everaert, politiek gevangene, is teruggekeerd uit het kamp
Neuengamme. 1 omslag
31. Originele knipsels uit “De Volkswil” van 1946 met het “Ooggetuigenverslag van Jan Everaert,
politiek gevangene”, met kopieën. 1 omslag
32. Brieven aan en van Jan Everaert, 1937, 1940, 1945-‘46 (en 1983, 1985) meestal van en met
vragen naar medegevangenen in Neuengamme; briefwisseling met de universiteit en de
universitaire stichting, 1940-1941, 1945-1946. 1 ordner en enkele losse stukken
33. Brieven gericht aan Jan meestal met de vraag om hulp bij het verkrijgen van erkenningen of om
informatie over medegevangenen in Neuengamme, 1946. 1 omslag
34. Lijsten van de personen aan wie bezittingen afkomstig uit het kamp van Neuengamme zijn
terugbezorgd, 1950; bijdrage van Albert Van Nerum over voorwerpen van politieke gevangenen
bewaard door het Rode Kruis in Den Haag, 1996 (kopie). 1 omslag
35. Verklaringen van Jan Everaert over politieke gevangenen die verbleven in Neuengamme en
elders, diverse briefwisseling over en met gewezen politieke gevangenen; uittreksels van
gerechtelijke en andere beslissingen enz, 1944-1950. 1 omslag
36. Twee foto's van Julien Van Hoecke, politiek gevangene uit Gent, foto van Jean Vivier uit Luik,
van Lucien Delannoy uit Gent, van Tremmerie (Neuengamme), van Marcel-Maurice
Bouckenooghe; gegevens over de slachtoffers in het concentratiekamp Neuengamme, 1946-1947;
vijf foto's van het kamp, 1941-1946. 1 omslag
37. Documentatie: onder meer persknipsels met getuigenissen over Cap Arcona; artikels in “Stern”
over Neuengamme en Cap Arcona; getuigenis van de Antwerpenaar Lucien Tinck die zich bevond
op de Cap Arcona: kopieën uit ?; getuigenis van Max Herman over Neuengamme en Cap d'Arcona
in het blad “L'Indépendance” van 2 en 4 juni 1945.

Informatie i.v.m. het kamp en de rampschepen; overzicht van de aussenkommando's van
Neuengamme; “Verzeichnis der Aussenkomandos des KZ Neuengamme”; lijst van de
“angeschwemmte Leiche in der Lübecker Bucht; “Ostsee-Zeitung” van 15 september 1970 met
artikel over een internationaal treffen van gewezen Neuengamme-gevangenen, met op p. 1 en 4 foto
waarop Jan Everaert; “Das System der Konzentrationslager”, Dokumentenhaus des KZ's
Neuengamme. 1 pak
38. Teksten over de concentratiekampen in Duitsland en over Neuengamme in het bijzonder met
o.m. getuigenis van “Herbert Schemmel (1914-2003). Ueberlebender und Chronist des KZ
Neuengamme. Mahner gegen das Vergessen”, Hamburg, 2004, 52 p.; getuigenis van Jean
Borremans over zijn transport van Neuengamme naar Sandbostel; de publicatie “Erinnert Euch!”,
36 p, 1974? enz. 1 omslag
39. «Neuengamme enfin libéré. Dokumentation der Gedenkveranstaltungen vom 4. bis 6.
September 2003»
- Documentatie over de Roma in Neuengamme; «Das Falsche Wort. “Wiedergutmachung” an
Zigeunern (Sinti) in Deutschland?” door Melanie Spitta en Katrin Seybold en andere documentatie
in dit verband.
- Computerlijst van de Belgische gevangenen in het concentratiekamp Neuengamme.
1 pak
40. “Koncentratiekamp van Neuengamme. Album der verdwenen kameraden uit de Luikse streek”.
Uitg. Luikse afdeling van de Verbroedering van Neuengamme, z.d. 1 brochure.
6. Vriendenkring van Neuengamme (Nationale vriendenkring der politieke gevangenen en
rechthebbenden van het uitroeingskamp van Neuengamme)
41. Stukken i.v.m. de statuten, statutenwijzigingen van de “Vriendenkring ....Neuengamme” en
voorstel tot inwendige verordening van dezelfde Vriendenkring, 1945, financiële rapporten over
1991-1994 en bijhorende stukken. 1 omslag
42. Uitnodigingen voor de vergaderingen van het comité en van de algemene vergadering, 19932007 (hiaten). 1 omslag
43. Briefwisseling (soms ook persoonlijk getinte), jaarverslagen, ledenlijsten enz. 1949, 1952, 1974,
1980-1997, 2001, 2004; In memoriam André Mandrycxs (1985); in memoriam Maurice De Graaf
(1985); homelie uitgesproken ter gelegenheid van de algemene vergadering van de Vriendenkring, 5
nov. 1988 enz.; catalogus van de tentoonstelling georganiseerd door de afdeling Ixelles (Elsene) van
de vriendenkring, 1998. 1 omslag
44. Ontwerp voor het voorwoord van het eerste nummer van het “Bulletin bimestriel de l'amicale de
Neuengamme”, 1984-1985? ; “Driemaandelijks Tijdschrift Neuengamme”, blad van de
Vriendenkring, 1987/4, 1990/1-4, 1991/1 (onvoll.), 1995/2/3, 1996/2, 1996/3, 1999/1 met
getuigenis over André Mandrycxs, 1999/4 en 2006/4; “N'oublions jamais”, nov-dec. 1978 en novdec. 1990 (Frankrijk). 1 pak
7. Amicale internationale de Neuengamme (A.I.N.)
45. Stukken i.v.m. de statuten, 1966-1991 (in juni 1966 vertegenwoordigt Everaert er België).,
ontwerp van het verslag over de zitting van het uitvoerend bureau van de A.I.N. begin april 19[85?]
in Tsjecho-Slowakije; “Bericht über die Geschichtsarbeit der A.I.N. auf der Tagung des
Exekutivsbüros in Avignon am 14.5.1976” en ander stukken i.v.m. organisatorische zaken. 1 omslag

46. Briefwisseling van de Amicale internationale de Neuengamme en de KZ Gedenkstätte
Neuengamme met Jan Everaert en Pierrette Cuelenaere en andere briefwisseling, ca. 1974-1998;
toespraak bij de inhuldiging van de straat “Jean Aimé Dolidier, 24 nov. 1986. 1 omslag.
47. Meer particuliere brieven i.v.m. Neuengamme; “Neuengamme Information”, nrs 16, 17, 18, 19,
24 (1961-1964); andere stukken i.v.m. Neuengamme en de (Internationale) Vriendenkring van
Neuengamme, 1960-1964, 1974, 1977 en z.d. 1 omslag.
48. Dossier (van Jan Everaert) inzake de internationale Vriendenkring Neuengamme, met onder
meer de organisatie en de eindverklaring van de internationale manifestatie in Keulen in april 1978
gericht tegen de rehabilitatie van het nazisme en voor een verbod op SS-bijeenkomsten, 1976-1978
en documentatie; “Pressespiegel über die Internationale Manifestation vom 22. April 1978 in Köln”,
uitgave Bund der Antifaschisten. 1 pak
49. Dossier in verband met de Algemene vergadering van de Amicale Internationale de
Neuengamme, 12-15/9/1987. 1 omslag
50. Foto’s van plechtigheden bij een bezoek aan Neuengamme in 2003 en (in dit album gevoegd ter
beveiliging) oudere foto’s van een bezoek in 1946 en in … (nog met J. Everaert). 1 map
51. “Labor Journal” van Neuengamme (kopie). 1 pak
52. Documentatie rond de herdenking van 50 jaar Neuengamme en vooral van het bombarderen van
de schepen met krijgsgevangenen, 1995. 1 ordner.
53. Documentatie over de Herinneringssite Neuengamme. 1 omslag
8. Breendonk, kommando's of buitenkampen van Neuengamme en andere
concentratiekampen
54. Dossier “Komitee ehemaliger politischer Gefangenen, Hamburg”, 1945-1946. 1 pak
55. Dossier Nationaal Verbond van Breendonk, de pelgrimstocht naar Breendonk, het fort van
Breendonk, “vereniging van Breendonk” (brieven van Jan, 1945), 1952?, 1976 en 1994-2005. 1
omslag
56. “Faire le point” van de Vriendenkring van Buchenwald, [1995]. 2 p.
57. Publicatie van Fritz Bringmann, “Kindermord am Bullenhuserdamm”, 1979. 1 omslag
58. Guy Laenen, “Les enfants de Bullenhuser Damm” (Eng. en Frans) BRT-radio 1985. 2 ex.
59. Plakboek met persknipsels over de herdenking op 8 mei 1985 in Gent van de kindermoord in
Bullenhuserdamm in Hamburg in 1945. 1 katern
60. Dossier over het Internationaal Tribunaal over de kindermoord van Bullenhuserdamm op 20
april 1945 met persknipsels, affiche, brochure enz. 1986. 1 omslag
61 en 62. Documentatie Bullenhuserdamm herdenking (kindermoord), 1985-1986. 2 ordners
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