FEDERATIE GENT-EEKLO-SINT-NIKLAAS
Herkomst
Het is onduidelijk hoe deze bescheiden in Dacob terecht zijn gekomen. Het recentste deel zat
vermengd tussen stukken die eerder het nationale niveau betroffen; het oudere deel was
wellicht reeds veel vroeger neergelegd op het nationaal secretariaat. Het archief Juul VerhelstGriet Maréchal vormt een aanvulling voor de afdeling Gent-Eeklo.
SECRETARIAAT VAN DE FEDERATIE
1. Pamflet “OP! Voor den Strijddag van EEN MEI”, uitgaande van de Kommunistische Partij,
afd. België; Sektie IIIde Internationale Federatie Oost-Vlaanderen, 1934; pamflet “Aan alle
Textiel-bewerkers Mannen, Vrouwen en Jongeren. DE STORM RIJST”, z.d. [1936?] 2
stukken
2. “De Volkswil. Orgaan Vlaamsche Kommunistische Partij. Federatie Gent", nr. 8, sept.
1942. 2 stukken
3. “De Eenheid. Blad der eenheidsfront-komiteiten van socialisten en kommunisten.
Oostvlaanderen”, nr. 4, aug. 1944. 1 stuk
4. Gedachteniskaart van Prosper Cattrysse, overleden in Mauthausen op 26 juni 1942 (werd in
1938 secretaris van de Gentse federatie en in 1939 lid van het CC van de VKP); steunkaart
voor het Rode Kruis van het Onafhankelijkheidsfront met herinnering aan Louis Vits
(katholiek) en Julien Minnaert, zoon van kommunistisch senator F. Minnaert, z.d.;
programma van het liefdadigheidsfeest op 29 nov. 1945 voor de behoeftigen van de stad
Eeklo (Georges Van Acker spreekt het openings- en het dankwoord uit). 3 stukken
5. Verslagen van het federaal ‘bestuur’ en (soms ‘komiteit’), juli 1947-dec. 1949. 1 omslag
6. Archief gevormd door politiek secretaris René Verdoodt met voornamelijk briefwisseling,
1950-1953 en het verslag van de algemene vergadering van de leden van de afdeling Gent op
23 nov. 1950 en op 9 maart 1953 en van de zittingen van de kadercommissie in april en mei
1952. 1 omslag
N.B. Dit dossier betreft vooral de uitsluiting van leden.
7. Archief gevormd door politiek secretaris R. Verdoodt, 1952-1953 met verslagen van het
federaal comité, het federaal bureau en secretariaat, rondschrijven aan leden, rapporten (over
textielnijverheid enz.), namenlijsten (leden? jonger dan 25 jaar?), de planning van de splitsing
van de federatie Oost-Vlaanderen op 25 mei 1952, het algemeen verslag over de federatie
door A. De Coninck, 23 juni 1952 en andere verslagen zoals van het ziekenfonds ‘De
Eenheid’, okt. 1952. 1 omslag
8. Archief gevormd door politiek secretaris Bob Wolstijn met o.m. verslagen van afdelings(lees cel)vergaderingen, briefwisseling met leden e.a., tekst van een radiotoespraak, stukken
i.v.m. de vorming (lessen), enz., 1954-1959 en z.d. 1 pak
9. Archief gevormd door politiek of federaal secretaris met voornamelijk briefwisseling,
1959-1965 (onder meer een brief gericht aan de verantwoordelijke van de "zanggroep der

Russissche vrouwen van Gent" van 7 dec. 1962 en briefwisseling met de BUVV, 1960-1962),
twee verslagen van vergaderingen van het federaal bureau uit 1962. 1 pak
10. Verslag van het federaal congres van de federatie Oost-Vlaanderen (sic), 10 en 11 maart
1951. (onvolledig) 1 omslag
11. Teksten van tussenkomsten op het federaal congres op 21 nov. 1954 in de “Wapens van
Zeeland” in Gent en stukken i.v.m. het federaal congres op 5 febr.1956 in de Sleepstraat.
Stukken ter voorbereiding van het Nationaal Congres van 1954. Verslag van de financiële
controle van de federatie. Pamflet voor de textielarbeiders om voor het ABVV te stemmen
(eis voor 44 urenweek met behoud van loon). Uitgebreide inleiding op ?? door Bob Wolstijn?
1 omslag
12. “Autobiografische vragenlijsten” van 22 leden, wellicht gevraagd aan de deelnemers van
het nationaal congres van 1954. 1 omslag
13. Inleidende toespraak wellicht door Bob Wolstijn op het federaal congres [? ] van 31 maart
1957 ter voorbereiding van het XIIe nationaal congres dat in Gent zal plaatsvinden. 51 p.
14. Dossier i.v.m. het federaal congres van nov. 1966 (met steekkaarten van de
afgevaardigden ten behoeve van de mandatencommissie). 1 omslag
15. Tekst van een uiteenzetting op een federaal congres ? z.d. [1971]. 18 p.
16. Verslagen van het federaal bureau en comité, 1958-1959. 1 kleine ordner met enkele losse
bladen
17. Verslagen van het federaal bureau van 29 dec. 1959 tot 15 nov. 1960. 1 schrift en 3 losse
bladen
18. Verslagen door Juul Verhelst van het federaal bureau, het federaal comité en van het
coördinatiecomité van 5 dec. 1961 tot 14 aug. 1962. 1 schrift
19. Uitnodigingen voor en verslagen van de bestuurs- en algemene vergaderingen van de
cellen/afdelingen Centrum en Muide, 1959-1963. 1 omslag
20. Verslagen van de afdeling Muide, 1957-1959,
verslagen van de afdeling Brugse poort, z.d. 1956, 1957 en 1959,
verslagen van de afdeling Gent centrum 1955, 1956, 1957, 1959 en z.d.
verslagen van de 7de wijk (= Sint-Amandsberg), 1959,
verslagen van de afdeling Gentbrugge, 1955, 1956, 1957, 1959,
verslag afdeling Heuvelpoort, 1956, 1957,
verslagen van de celvergaderingen van de 1e, 2e en 10e wijk, 1955,
korte autobiografie 1940-1945 door Edgar Delvo. 1955. 1 omslag
21. Verslagen van de bestuurs- en algemene vergaderingen en enkele andere stukken van de
cel Brugse Poort (6de en 10de wijk), 1959-1964. 1 omslag
22. “Plan tot oprichting van een coöperatieve kruideniershandel", z.d. en z.auteur. 2 p.

23. Dossier rond de samenwerkende maatschappij "samenwerken" (Korenmarkt 17 in Gent;
drankgelegenheid (= partijlokaal) en verkoop in het klein van kruidenierswaren), 1945-1964
(F. Minnaert was afgevaardigd beheerder). 1 omslag
N.B. Statuten in de bijlagen van het BS van 31 dec. 1932 nr. 15908 (HR Gent 8470)
24. Stukken i.v.m. het beheer van de vzw Samenwerken en de vzw Vooruitgang en Cultuur,
ca. 1974-1991. 1 omslag
25. “Cahiers voor politieke vorming. Gentse studentenbeweging, Sint-Kwintensberg 64
Gent”, z.d. Bevat de tekst van een lessencyclus over het historisch materialisme. 27 p.
26. Stukken i.v.m. de volksjeugd met o.m. een exemplaar van "Tijl Uilenspiegel", orgaan der
Gentse federatie van geünifieerde socialistische Jonge Wachten, 25 okt. 1944; organisatie van
het nationaal festival van de jeugd voor vrede en vriendschap in Charleroi op 17 en 18 juli
1954; “De Strijd met de jeugd voor het behoud van de Vrede”, uitg. Volksjeugd Gent, z.d.
[1951]; “Nieuwe Jeugd”, uitgave van de Volksjeugd van België, nov. 1955, dec. 1955, juli
1954; stukken van de afdeling Sint-Niklaas; stukken i.v.m. het VIe congres van de
Volksjeugd, “De Gids van de Volksjeugd-Militant", jan. 1955 enz. 1 omslag
27. Dossier Samijn, 1947-1948. 1 omslag
28. Pamflet uitgaande van de afd. Lokeren gericht aan de middenstand (V. U. R. Verdoodt,
Korenmarkt 17), z.d. [1952] 3 ex.
29. Dossier rond de afdeling Sint-Niklaas met verslagen van vergaderingen, pamfletten,
stukken van de Belgo-Sowjetische vereniging, briefwisseling enz., 1960-1965. 1 omslag
30. Enkele administratieve stukken i.v.m. verkiezingen, 1946, 1952; verkiezingspamfletten
waaronder “’t Stropke” nr. 17, april 1954 (2 x.) en van 11 okt. 1970; pamflet ("vier jaar na de
bevrijding; stem nr 2"). 1 omslag
31. Dossier rond de gemeenteraadsverkiezingen in Gent (Kommunistische progressieve
eenheid (KPB-RAL-KPE) en enkele stukken i.v.m. Lokeren en Sint-Niklaas, 10 okt. 1982. 1
omslag
N.B. Bevat lijsten met namen van personen die financieel willen steunen, propaganda
verspreiden enz.
32. Ledenlijsten en overzichten van de betalingen van het lidgeld, ca. 1985-1987.
1 deel en losse stukken
33. Stukken vooral i.v.m. abonnementen op de Rode Vaan, 1978-1983; overzicht van de (niet
hernieuwde) abonnees, 1984-1986. 1 omslag
34. Register met betalingen voor de Rode Vaan, 1982. 1 deel
35. "Dagboek Rode Vaan". Ontvangstboek van de verkoop van de Rode Vaan, 1983-1985.
Verso: Lijst van deelnemers aan de scholing in februari 1983. 1 deel
36. Dagboek van inkomsten en uitgaven, april 1978-juli/aug. 1988. 1 deel

37. Grootboek, mei 1973-dec. 1979. 1 deel
38. Grootboek, jan. 1980-juni 1984. 1 deel
39. Grootboek, juli 1984-mei 1987. 1 deel
40. Grootboek, mei 1987-juni 1990. 1 deel
41. Grootboek van ?, jan. 1981-sept. 1982. 1 deel
42. Kasboek van de afdeling Lokeren (fotokopieën), 1946-1982. 1 omslag
N.B. Origineel op het Stadsarchief te Lokeren.
43. Twee pamfletten, 1977 [?] en 1978 en een aanvulling op het ‘Plan 5000’ sector haven. 3
stukken
44. Krantenknipsels uit het KPB secretariaat, ca. 1979-1990, 13 jan. 1996. 1 ordner
45. Dossier "Nica brigade" (= Nicaragua), 1987. 1 ordner
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46. Archief van de KPB-cel RU Gent,1970-1987. 1 pak
47. Dossier inzake de oprichting van een wijkgezondheidscentrum Watersportbaan in Gent
(niet gerealiseerd), ca.1973-1975. 1 pak
48. Archief en documentatie inzake de gezondheidszorg in het algemeen, o.a. met verslagen
van de Werkgroep Welzijn van de KPB, ca. 1980-1991. 1 pak
ANDERE ARCHIEFVORMER
49. Stukken i.v.m. ‘De Vrienden van Cuba vzw’, regio Gent, 2003-2006. 1 omslag

