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ARCHIEF JAAK WITHAGES
INLEIDING
De archiefvormer
Jaak (Jacobus) Withages werd op 2 juli 1920 in Borgerhout geboren.
In mei 1936 begon hij te werken en had diverse baantjes tot hij eind 1945 werk vond bij Antwerpse
firma's voor scheepherstelling. Op 1 augustus 1942 werd hij lid van de K.P. Met communisten had
hij contact gehad via zijn vader die een groot bewonderaar was van de S.U. (Syndicats Uniques) en
een “spijshuis” openhield waar communisten kwamen.
Jaak was de bezieler van de K.P. afdeling onder de scheepsherstellers en bleef altijd zeer actief op
syndicaal gebied. Wellicht gebroodroofd ten gevolge van een actie van de dokwerkers tegen het
lossen van wapens, kwam hij in dienst van de partij. In die tijd werden de verantwoordelijken vaak
verplaatst. Zo was Jaak vanaf dec. 1951 politiek secretaris van de federatie Oostende. Eind 1952
vinden we hem als politiek secretaris in Antwerpen, in 1956 in de federatie Limburg en nadien
opnieuw in de federatie Antwerpen.
In 1974 werd Withages lid van het nationaal secretariaat gevestigd in Brussel (nationaal secretaris;
organisatieverantwoordelijke). Hij is provincieraadslid geweest en tot aan zijn dood was hij
voorzitter van de Club Jef Van Extergem vzw. Hij overleed op 21 november 1993.
Zie ook het biografische dossier van Jaak Withages: PCC nr 6295
Andere bronnen
Martine Vermandere en Josée De Clerck, Plaatsingslijst van het archief van Withages (1907-1993),
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, 200?, p. 2.
Het archief
Als bestendige van de K.P. weerspiegelt het “archief Jaak Withages” zijn verantwoordelijkheden
binnen de organisatie. Dit geldt b.v. heel duidelijk voor de archiefdossiers van de Politieke en
Financiële Controlecommissie, ook 'Kommissie voor kontrole op de interne demokratie” genoemd
(nrs. 30-42). De dossiers vormen een aanvulling op het archief van deze instelling dat recent
gedetailleerd werd ontsloten (zie: Archief Politieke Controle Commissie). De functie van
organisatieverantwoordelijke lag dan weer aan de basis van andere dossiers (nrs 43-48). De
archiefstukken van of betreffende de federatie Antwerpen zijn de neerslag van de activiteit van Jaak
Withages als lid en verantwoordelijke binnen deze federatie. Als bestendige en als verkozene in het
Centraal Comité gecombineerd met zijn functie van organisatieverantwoordelijke heeft hij dossiers
van of inzake de centrale organen gevormd.
Uit dit archief zijn de nummers van het blad “Kommunist”, het blad van de afdeling Sepo (dec.
1982-jan. 1984), overgeheveld naar de verzameling lokale bladen en als dusdanig opgenomen in
Pallas.
Amsab-ISG vzw beheert een uitgebreid archief Jaak Withages. Het bestaat voor een belangrijk deel
uit documenten die aspecten belichten die niet in het hier behandelde archief aan bod komen. Zo
bijvoorbeeld de uitgebreide documentatie die hij rond Jef van Extergem verzamelde en zijn werk
binnen de vakbond van scheepherstellers.1

1 http://opac.amsab.be/digital/47BBB3CD-D4C7-4BC8-93EC-B4810A245BD6.pdf

INVENTARIS ARCHIEF JAAK WITHAGES
NATIONALE CONGRESSEN
1. Dossier XXIIste congres, Gent 9-11 april 1976. 1 pak.
2. Dossiers van de organisatie en van de kandidatencommissie ter voorbereiding van het XXIVste
congres, Brussel 26-28 maart 1982. 1 pak
3. Dossier XXIVste Nationaal congres, Brussel 26-28 maart 1982: lijsten van kandidaten; verslag
van de kandidatencommissie; uitslagen van de verkiezingen voor het Centraal comité, de financiële
controlecommissie enz., 1982. 1 pak
4. Dossier XXIVbis Nationaal congres, Brussel 18-19 dec. 1982. 1 pak
5. Voorstellen voor wijzigingen aan de statuten, onderwerp van het XXIVbis congres, 1982. 1 pak
CHRONOLOGISCH GEORDENDE DOCUMENTEN VAN DE CENTRALE ORGANEN
6. “Dossier 1981 en 1982” met documenten van het Vlaams Konklaaf, de federatie Luik, het verslag
van Jan Debrouwere voor het Centraal Comité van 14 maart 1981 (over de Drapeau Rouge), 9 en 3
mei 1981, het politiek bureau, “à propos de la soi-disant 'supériorité eurostratégique de l'URSS'.
Faits et chiffres”, Nationaal Secretariaat, Vlaamse Konferentie 17 april 1982, ingekomen brieven
enz. 1 pak
CENTRAAL COMITÉ
7. Schrijven van het Centraal Comité van de Chinese K.P. (reactie op de houding van de KPB), 1
april 1963. 1 stuk
8. “Innerlijk Bulletin van het Centraal Komitee”, nrs 1-85 (enkel 77 ontbreekt), 1963-197[7]. 1 pak
9. “De ontwikkeling van de sociale strijd en de taken van de Kommunistische Partij. Verslag
voorgedragen door J. Turf, ondervoorzitter op de zitting van het Centraal Komitee van 27-28 juni
1970”. Dokumentatiedienst van het Centraal Komitee van de Kommunistische Partij van België,
Periodiek n° 1, aug. 1970. 1 katern
10. Uitnodigingen en notities genomen door J. Withages op de vergaderingen van het Centraal
Comité , juni 1970-april 1975. 1 pak
11. Dossier van de vergaderingen van het Centraal Comité, eind 1976-1980. 1 pak
12. Verslag van de vergadering van de bedrijfsmilitanten op 7 okt. 1972. 1 omslag
13. Stukken inzake de commissies bij het Centraal Comité; “Informatiebulletin voor de kommissies
van het centraal komitee”, nr. 2, okt. 1979. 1 omslag
14. Dossier rond de discussie met de federatie Luik, 1973, 1975-1977. 1 pak
15. Dossier “Demokratische (Partij)Werking”, 1979-1980. 1 pak

16. Dossier statuten(wijziging), werkzaamheden van groep IV “voor een demokratische
partijwerking, 1962-63, 1980-1982. 1 pak
17. Dossier vergadering van het Centraal Comité van 19 sept. 1981 ter voorbereiding van het
XXIVste congres. 1 pak
18. Dossier vergadering van het Centraal Comité van 23 okt. 1982 o.m. over de statuten en de
structuur van de partij. 1 omslag
19. Stukken inzake de begroting, ca.1971-1981. 1 omslag
20. Briefwisseling van het Nationaal Secretariaat (CC), 1980 (meestal fotokopieën). 1 omslag
POLITIEK BUREAU
21. Stukken betreffende het Politiek Bureau, 1960 met onder meer documenten ter voorbereiding
van het XIIIe Nationaal congres, 1960. 1 omslag
22. Stukken betreffende het conclaaf van het Politiek Bureau, 10 juni 1977. 1 omslag
23. Stukken betreffende de discussie tussen Théo Dejace en het Politiek Bureau, 1977-1978. 1
omslag
24. Dossier van het Politiek Bureau betreffende de statuten en structuren van de partij, 1981-1982. 1
pak
25. Notities, verslagen of uitnodiging van het Bureau wallon, het Secretariaat, het Politiek Bureau,
mededeling van het Centraal Comité, de Vlaamse Gewestraad, 1976;“Onze partij en de SovjetUnie. Een verklaring van het Nationaal Sekretariaat van de K.P.B.”, 20 jan. 1976. 1 omslag
26. Nota van Roel Jacobs over de sociale zekerheid voor het Politiek Bureau, 30 jan. 1984. 1
omslag
VLAAMSE GEWESTRAAD EN KONFERENTIE
27. Nota ter voorbereiding van de konferentie der Vlaamse Federaties, Aalst, 16 dec. 1972; stukken
betreffende de Vlaamse Gewestraad, 1974, het Vlaams Bureau, 1974-1975, Konferentie van de
Vlaamse Gewestraad, Brussel 5 april 1975; nota ter voorbereiding van de Vlaamse Gewestraad,
Gent, 11 dec. 1976; notities (handschrift) genomen op de vergadering van de Vlaamse Gewestraad
van 10 nov. 1979. Berichten van de Vlaamse Gewestraad, 1979 nr 2/3. 1 omslag
28. Stukken betreffende de “Vlaamse Gewestelijke Konferentie”, Brussel 12 mei 1979; dossier
kandidaturen Vlaamse konferenties van 12 mei 1979 en 17 april 1982. 2 omslagen
29. Dossier “Vlaamse Gewestraad. Afd. I. Sociaal-ekonomische aktualiteit”. Het betreft de
werkloosheid en de tewerkstellingsplannen, 1979-1980; actieweek tegen werkloosheid, 1980;
persmededelingen van het Politiek Bureau, 1980 enz. 1 pak

POLITIEKE EN FINANCIËLE CONTROLECOMMISSIE (PCC en FCC)
30. Autobiografie van Bert Dekeyzer (Tervuren), na 24 januari 1945. 1 omslag
31. Uitgebreide autobiografie van Cyrille Verkest (° 2 maart 1883) uit Gent, na W.O. II. 1 katern
32. Diverse brieven i.v.m. ontslagen enz. 1968, 1971, 1975. 1 omslag
33. Politieke Controlecommissie, 1962 en 1963: discussie over de grippisten; ontwerp van rapport
met het oog op het 14de congres; samenstelling PCC; verslag van het Bureau van de PCC van 6 juni
1962 enz. 1 omslag
34. Rapporten over de werking van de PCC met het oog op de nationale congressen (12de, 14de,
15de en 17de), 1957, 1963, 1964 en 1966. 1 omslag
35. Verslag van de vergadering van het bureau van de PCC op 24 febr. 1965; commissie voor het
opstellen van een reglement voor de voorstelling en verkiezing van de leden van het CC, 1964 en
1965; voorstel van de PCC met het oog op het Centraal Comité van 8 en 9 januari 1966 voor een
reglement inzake de organisatie van de partij waarbij rekening wordt gehouden met de
Gemeenschappen, 1966; bevat het “Bulletin interieur du Comité Central”, n° 12 van jan. 1965. 1
omslag
36. Ontwerp van verslag van de PCC voor het Centraal Comité van 7 en 8 sept. 1968 met het oog
op het XIXde congres van 15-17 nov. 1968 met bijhorende stukken (een geval in Mechelen; zaak
Charleroi: niet neerleggen van de apparenteringslijsten voor de verkiezingen), 1968. 1 omslag
37. “Rapport relatif aux sollicitations depuis 1950, présenté en 1969 et complété jusqu'en 1972”.
Betreft kommunisten die benaderd zijn door de “klassevijand” om informatie te verstrekken. 1
omslag
38. Verslagen van vergaderingen van en ingekomen stukken bij de PCC, 1973. 1 omslag
39. Rapporten van de financiële controlecommissie over de financiële situatie van de federaties, van
de NV Volksuitgave en van de Kommunistische Jeugd met bijhorende briefwisseling, 1974, 1975,
1976; verslagen van de vergadering van de FCC van 11 okt. 1974. 1 pak
40. Stukken van de financiële controlecommissie, 1974-1981. 1 pak
41. Problemen met partijleden, 1981. 4 stukken
42. Dossier “SEPO” (over de Antwerpse afdeling), 1982-1984. 1 pak
Voor Sepo zie ook de nummers 54-57.
ORGANISATIEVERANTWOORDELIJKE
43. Stukken uitgaande van de hoofdzetel van de partij naar de afdelingen, 1974-1978. In de periode
1974-1975 worden de bescheiden vaak genoemd als uitgaande van de organisatieafdeling. 1 pak
44. Dossier betreffende het personeelsbeleid, het inwendig reglement van de politieke medewerkers
op het partijcentrum, werkorganisatie enz. 1974-1983. 1 pak

45. “Fonctionnement Maison”.Functiebeschrijvingen van de (politiek) bestendigen en het personeel
werkzaam in Brussel, ca. 1978; neerslag van de ondervraging van medewerkers, 1979 en 1980;
verslagen van personeelsvergaderingen, 1978-1979; richtlijnen voor het personeel, 1974-1976;
verdeling der taken binnen het Politiek Bureau, invulling van de commissies van het Centraal
Comité, z.d.; “Note sur l'organisation de la direction du Parti” door Jef Turf, febr. 1976;
briefwisseling, 1974-1980 enz. 1 pak
N.B. Withages is dan nationaal secretaris verantwoordelijk voor de organisatie in Vlaanderen en
Nederlandstalig Brussel
46. Wetgevende verkiezingen 1974: oplage van de propaganda; “Het Kiesmanifest der KPB”
(1974); lijst van de verantwoordelijken per administratief arrondissement, 1976. 1 omslag
47. Dossier betreffende de voorbereiding van de begroting (objectief) 1980 met retroacten zoals de
evolutie van het strijdfonds, 1972-1976, 1976-1980, de evolutie van de leden en ledenbijdragen,
1973-1978, het propagandabudget. 1 pak
48. Stukken inzake het archief en het organiseren van een documentatiecentrum, 1981-1982. 1
omslag
FEDERATIE ANTWERPEN
49. Dossier federaal congres Antwerpen, federaal bureau Antwerpen, 26-27 okt. 1974. 1 omslag
50. Dossier federaal congres Antwerpen, 12 en 13 april 1980, 19-21 maart 1982. 1 omslag
51. Dossier federaal congres Antwerpen, 21-22 januari 1984; 1ste Vlaams congres, 18-19 febr.
1984. 1 omslag (onvolledig)
52. Dossier federaal comité Antwerpen (o.m. werking), 1970-1971, 1974 (retroacte 1969), 19791980, 1981. 1 pak
53. Dossier van de werking in de federatie Antwerpen, o.m. van de werkgroepen zoals de
werkgroep pers, partijwerking en organisatie, verslagen van vergaderingen, rekening en begroting
van de Club Van Extergem (1982-83), 1983; de brochure “Een leefbare gemeente. Gemeentebeheer
een zaak van al haar bewoners. Een K.P.B. Standpunt”; “De krukhaak”, maandelijks tijdschrift van
het Onafhankelijk Arbeiderskomitee, 7de jg nr 39-40 (april-mei 1983). 1 pak
54. Verslagen van de vergaderingen van de leden/militanten en de redactieraad van 'Kommunist' van
de afdeling Sepo in Antwerpen, 1982-1983. 1 pak
55. Dossier betreffende de discussie over het invullen van de onthaalfiches/lidkaarten in de afdeling
Sepo, 1983. 1 omslag
56. Dossier betreffende het dispuut tussen de federale leiding Antwerpen en Sepo, 1983 en 1984;
exemplaren van het blad “de STRIJD. VKP-MAANDBLAD”, dec. 1982, sept. 1983, okt. 1983 en
dec. 1983; “Kommunist”, extra-pamfletnummer n°4, 10/01/1983 en 12 van 9 nov. 1983. 1 pak
57. Dossier betreffende het dispuut tussen de federale leiding Antwerpen enerzijds en Sepo en
SOPOKO (= Dienst voor Sociale en Politieke Kontrole) anderzijds, 1983-1984. 1 pak

DIVERSE INSTELLINGEN/AFDELINGEN
58. Verslag van het federaal congres van Gent op 26 febr. 1982 met uitgebreid activiteitenverslag en
vlugschrift. 1 omslag
59. Teksten aanvaard op de Conferentie van de federatie Brussel rond het thema “notre combat
démocratique et la lutte internationaliste”, maart 1978. 1 omslag
60. Stukken inzake Imavo, 1978-1982; ”Omtrent het marxisme. Een inleidende kursus uitgegeven
door de KP Groot-Brittanië. Vertaald en aangepast door Imavo”, 1977. 1 omslag
61. Dossier Pioniersverbond van België, 1976-1980. 1 pak
BUITENLANDSE CONTACTEN
62. Tussenkomsten op de Raadplegende Konferentie (consultatieve bijeenkomst) van de
Communistische en Arbeiderspartijen in Boedapest van 26 febr. tot 5 maart 1968 (met inbegrip van
de tussenkomst van J. Terfve); “Tchécoslovaquie 68. Documents”, uitg. van La Nouvelle Critique,
n° spécial sept. 1968. 1 omslag
63. Dossier Conferentie van Europese Communistische en Arbeiderspartijen, Berlijn (DDR), juni
1976. 1 omslag
64. Stukken inzake het contact met de CPN, 1977-1978 en documentatie over de CPN, 1968-1969.
1 pak
65. Dossier 26ste congres van de communistische partij van Nederland, 20, 21 en 22 januari 1978. 1
pak
66. Bijdrage van de KPB op het “Rencontre des partis communistes des pays capitalistes d'Europe
sur la crise, l'intégration européenne et les luttes ouvrières et démocratiques” in Brussel op 8 en 9
okt. 1980. 1 omslag
DIVERSE TEKSTEN
67. “Hedendaagse aspekten van een oud debat: hervormingen of revolutie? Integrale tekst van het
inleidingsverslag, voorgedragen door A. Duchateau op het colloquium, dat op 20 oktober 1963 te
Brussel werd ingericht door de Stichting Joseph Jacqmotte”. 1 katern
68. “Welk federalisme”, tekst van een voordracht door Jaak Withages voor de Natuurvrienden op
Linker oever in 1971; bedenkingen van J.W. o.m. over de organisatie en de rekrutering van de
partij, z.d. 1 omslag
69. Schrijven van Jan Debrouwere aan Louis Van Geyt na de verkiezingen van 17 april [1977]. 1
omslag
70. “Voor vrede en ontwapening. De redevoering van de leider der CPSU-delegatie, B.N.
Ponomarjov, … op de ontmoeting in Parijs van de Europese Communistische en Arbeiderspartijen
voor Vrede en Ontwapening”, 28-29 april 1980; “De K.P.B. en het Atlantisch Bondgenootschap”,
standpunt van Paul van Praag. z.d. [begin jaren '80].1 omslag

71. Voor een progressief welzijnsbeleid, ca. 1983-1985. 1 omslag
VARIA
72. Stukken betreffende het “Politiek alternatief”: algemene vergadering op 29 juni 1974 in SintNiklaas. 1 omslag
73. Persdossier over “Mijn Kamp”, aug. 1982. 1 omslag
74. Turnhout. Manifest: 1 Mei en Rerum Novarum, z.d. 1 stuk

