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INLEIDING

Dit archief is gevormd door meerdere personen zoals Raymond De Smet, Jos De Geyter en 
Marc De Smet. Omdat zij dit meestal deden in hun functie van verantwoordelijke in de 
federatie of afdeling, hebben wij deze dossiers beschouwd als archief van de federatie of 
afdeling. Indien dit ons nuttig leek, hebben wij hun naam vermeld. Was het privé karakter 
duidelijk, dan zijn de stukken geordend onder “andere archiefvormers”. 

Raymond De Smet is geboren in Parijs op 3 april 1918 als zoon van Jozef (°Aalst op 28 juli 
1896) en is gehuwd met Raymonde Jacquet. Hij woont in Begijnhof 46 in Aalst. Na 
Wereldoorlog II oefent hij verschillende functies uit bij de Rode Vaan zoals hoofdredacteur 
van 1954 tot 1961 en administrator van de Kommunistische Pers van 1961 tot 1967. Vanaf 
1967 is hij is voorzitter van de federatie Dender.  In 1961 was hij politiek secretaris van de 
afdeling Aalst. Hij was ook tien jaar gemeenteraadslid in Aalst. Raymond overlijdt op 20 aug. 
1981. Hij wordt opgevolgd door Jos De Geyter.
(Zie ook Dacob, archief PCC nr. 5285)

Jos De Geyter is geboren op 25 april 1933. Lid sinds 1961 van de afdeling Aalst wordt hij in 
1963 bestuurslid van de afdeling, in 1969 lid van het federaal comité en het federaal bureau. 
Op 1 februari 1971 wordt hij bestendige van de federatie Denderstreek. 
(Zie ook Dacob, archief PCC nr. 5387)

Marc De Smet, zoon van Raymond, geboren op 1 juli 1946, werd lid van de KP in 1963. Hij 
werd lid van het partijbestuur in Aalst, bestuurslid van de federatie Denderstreek, van de 
Vlaamse Raad en van het centraal comité. Hij was voorzitter van de bestuurscommissie van 
het begin van de jaren negentig tot eind 2009 bij de ontbinding van de KP Vlaanderen. Tot op 
vandaag is hij nog de financiële verantwoordelijke. Begin 2013 heeft hij gedurende vier 
maanden een lid van GROEN vervangen in de gemeenteraad in Aalst. Vanaf 2013 is hij voor 
GROEN voor 6 jaar lid van de Raad van beheer van het AGSA, het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst. 

Marc De Smet was van 1971 tot 2002 secretaris van het kontaktcentrum Mikis Theodoracis en 
van 2002 tot de ontbinding van de VZW op 25/11/2015 voorzitter. Tot op vandaag blijft hij 
nog de verantwoordelijke van het Trefcentrum De Nieuwbeek (zie verder).
(Mededeling van Marc De Smet)

Dit archief is in driemaal neergelegd. Een groot deel dat berustte in de Mikis Theodorakisclub 
(Nieuwbeekstraat) is na het overlijden van  Jos De Geyter op initiatief van Marc De Smet in 
2009 overgedragen aan Dacob vzw. Deze overdracht bevatte ook heel wat publicaties die in 
de bibliotheek zijn opgenomen en ontsloten via Pallas. De archieven volgen hieronder. In 
2015 volgde een neerlegging van archief door Marc De Smet. Dit archief is hier ook 
opgenomen. De affiches wachten nog op ontsluiting. Een derde deel ten slotte was vroeger 
reeds op Dacob neergelegd. 

Deze neerleggingen bevatten vaak partijdrukwerk zoals exemplaren van de “Rode Vaan” en 
“Feiten en Argumenten”. Deze hebben we verwijderd tenzij ze persoonlijke notities bevatten. 

Omdat in de bibliotheek reeds heel wat lokale en bedrijfsbladen aanwezig waren, hebben wij 
geopteerd om met de exemplaren uit de neerleggingen de reeksen te vervolledigen.



Voorbeelden hiervan zijn “'t Ajuintje”; “KP deelt mee”. Maandblad KP Dender; 
“Ontvoogding”. Informatieblad van de Kommunistische Partij Federatie Denderstreek; “De 
Rode Dender”. Driemaandelijkse uitgave van de K.P.-Dender.

Voor de K.P. – Baasrode is dit “Horizon” en “De Mokerslag” en “Mokerslag", informatieblad 
voor de bedrijven ;  voor Denderbelle “De Belleman”; voor Sint-Gillis “KP-nieuws” en voor 
Dendermonde  “KP-Nieuws”. Bulletin uitgegeven door de KPB afdeling Dendermonde en 
“Werkerseenheid. Informatieblad voor het Dendermondse” .

Voorbeelden van bedrijfsbladen zijn “De Spinmolen. K.P.-Bedrijfsblad der tekstielarbeiders 
van Aalst”,  “Ons recht!  Informatiebladvan K.P.-Afdeling Aalst voor de werkers van 
Tupperware”, “Tegenmacht. K.P.-Informatieblad voor het bedrijf Teinturia”, “Glukose Rood. 
K.P.-Bedrijfsblad der glukose arbeiders van Aalst” en  “Onze strijd. Informatieblad KP-
Dendermonde voor de tekstielbedrijven”.

Een belangrijke archiefvormer is het Kontaktcentrum "Mikis Theodorakis" vzw, opgericht op 
16 maart 1968 (Statuten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad  van 25 april 1968) op het 
Keizerlijk plein 10 in Aalst. Vanaf 21 december 1973 is het adres Nieuwbeekstraat 35 in 
Aalst. Vanaf januari 1996 wordt het Kontaktcentrum Mikis Theodorakis “De Nieuwbeek” 
geleid door een programmagroep die volledig los staat van de Kommunistische Partij, maar 
wel een uitgesproken progressieve uitstraling heeft. 



INVENTARIS

1. (INGEKOMEN) STUKKEN VAN DE NATIONALE BESTUREN

1. Persmededelingen van het politiek bureau van de KP van België, eind 1983-1985. 1 omslag

2-15. Dossiers nationale congressen:

2. 11de Nationaal congres in Vilvoorde op 9-12 december 1954. 1 omslag
(dossier Raymond De Smet). 

3. 12de Nationaal congres in Gent op 19-22 april 1957. 1 omslag

4. 14de (ontwerp van het activiteitenverslag van het centraal comité) en 15de Nationaal congres 
in Brussel op 28-29 nov. 1964. 1 omslag

5. 16de Nationaal congres in Brussel op 23-24 okt. 1965 met latere persoonlijke notities over 
het conflict in het huis van de pers van iemand die 20 jaar in het huis van de pers staat 
waarvan 4 jaar als beheerder (wellicht van R. De Smet); 17de Nationaal congres in Brussel op 
10-11 dec. 1966 t. 1 omslag
(dossier R. De Smet)

6. 18de Nationaal congres in Brussel op 16-17 dec. 1967. 1 omslag

7. 19de Nationaal congres in Oostende op 15-17 nov. 1968.1 omslag 
(dossier R. De Smet). 

8. 20e Nationaal congres in Charleroi op 19-21 maart 1971. 1 omslag
(dossier Jos De Geyter)

9. 21e Nationaal congres op 14-16 dec. 1973 met een tussenkomst van Raymond De Smet.
1 omslag

10. 22e Nationaal congres in Gent op 9-11 april 1976 (1 blad met notitie van de tussenkomst 
van Jos De Geyter). 1 omslag

11. 23e Nationaal congres in Brussel op 30-31 maart en 1 april 1979 (dossiers van Jos De 
Geyter, Raymond en Marc De Smet). 1 pak (dubbels zonder aantekeningen verwijderd)

12. 24e Nationaal congres in Brussel op 26-28 maart 1982 (met voorbereidende documenten 
uit de federaties en centraal comité). 1 pak
(dossier Jos De Geyter)

13. 24e bis Nationaal congres in Brussel op 18-19 dec. 1982. 1 pak
(dossier Jos De Geyter)

14. 25e Nationaal congres in Brussel op 18-20 april 1986) en 25e bis nationaal congres op 18 
juni 1988. 1 omslag



(dossier Jos De Geyter)

15. 26e Nationaal congres in Brussel op 18-19 maart 1989. 1 omslag 
(dossier Marc De Smet)

16. Dossier centraal comité, politiek bureau, politiek secretariaat enz., jan. 1980- begin 1984. 
1 ordner
(dossier Jos De Geyter)

17. Dossier centraal comité, politiek bureau, politiek secretariaat enz., jan. 1986-begin 1988.
1 ordner
(dossier Jos De Geyter)

18. Twee documenten van de Vlaamse Gewestraad i.v.m. de havenproblematiek, 1973. 
1 omslag

19. Documenten meegedeeld op het Vlaams bureau, briefwisseling, Berichten van de Vlaamse 
Gewestraad, 1978 nr. 1 en 1979, nr. 1, verslagen van Vlaams bureau, van commissies 
(cultuur, vredeswerk, vrouwen), stukken i.v.m. federale congressen, 1978 en 1979 e.v., 
stukken over het jeugdbeleid, enz., 1975-1983. 
Op rug “Vlaamse Gewestraad KPB)". 1 ordner
(dossier Jos De Geyter)

20. Documenten meegedeeld op het Vlaams bureau, briefwisseling, verslagen, 1981-begin 
1983. 1 pak
(dossier Jos De Geyter)

21. Enkele stukken i.v.m. de Vlaamse conferentie op 17 april 1982. 1 omslag

22. Ingekomen stukken van de Vlaamse raad (verslagen van de gewone zittingen, o.m. i.v.m. 
de werkgroep werklozen; leden en lidkaarten, Rode Vaanfeest) o.m. gericht aan de politiek 
secretarissen en hun medewerkers, 1983-1984; aan de leden van het centraal comité, 1983-
1985 (o.m. verslagen zoals dit van Jan Turf aan de leden van het Vlaams bureau over het 
bezoek van de Komsomol aan de jong-kommunisten op 28 mei 1984). 1 omslag

23. Dossier eerste Vlaams congres op 18 en 19 febr. 1984. Bevat ook het verslag van de 
federale bijeenkomst in Aalst op 30 maart 1983 en van de bestuursvergadering op 21 juni 
1983. 1 omslag
(dossier Jos De Geyter)

24. Stukken en verslagen van de Vlaamse raad, Vlaams bureau, commissies, discussieteksten, 
briefwisseling o.m. aan de federale secretarissen, enz. enz. 1983- sept. 1986.
Op rug ”Vlaams Bureau KPB, 83-15/9/86”. 1 ordner en losse stukken
(dossier Jos De Geyter)

25. Dossier Vlaamse raad, Vlaams bureau, Vlaams secretariaat, juni 1986-eind 1987. 1 ordner
(dossier Jos De Geyter)

26. Dossier 2de Vlaams congres van 7 juni 1986. 1 omslag



(dossier Jos De Geyter) 

27. Stukken van de Vlaamse raad, Vlaams bureau, Vlaams secretariaat (briefwisseling, 
verslagen enz.), 1988. 1 pak

28. Verslagen van de Vlaamse raad, Vlaams bureau, Vlaams secretariaat, 1 jan. 1989-juli 
1991. 1 ordner

29. Begrotingsdossiers van de Vlaamse raad (bedoeld voor de leden van het bureau), 1989-
1991; verslagen van vergaderingen van de Vlaamse raad, Vlaams bureau en Vlaams 
secretariaat, 1990-1992, uitnodigingen, briefwisseling met de afdelingsverantwoordelijken; 
stukken i.v.m. de herbronning van de KP (ideologie), 1990. 1 pak
(dossier Jos De Geyter)

2. FEDERATIE DENDERSTREEK

2.1. FEDERALE CONGRESSEN EN FEDERAAL COMITÉ

30. “Kongres van de federatie Denderstreek der Kommunistische Partij van België. Ninove, 7 
april 1957” (fragment). 1 omslag

31. Dossier congres van de federatie Denderstreek in Ninove op 7 april 1957, 1956-1957 met 
o.m. “Kleine bloemlezing uit liederen en gedichten aangeboden aan de afgevaardigden en 
genodigden ter herinnering aan het Federaal Kongres der Kommunistische Partij der 
Denderstreek”, Ninove 7 april 1957. 1 omslag
(dossier Raymond De Smet)

32. Dossier 13e nationaal congres in Geraardsbergen op 16-18 april 1960 met voorbereidende 
stukken op het federaal congres van 20 maart 1960. 1 omslag.

33. Dossier federaal congres op 26 nov. 1966. 1 omslag
(dossier R. De Smet?)

34. Dossier federaal congres op 26 nov. 1967. 1 omslag

35. Dossier federaal congres op 27 okt. 1968 met o.m. de inlichtingsformulieren van de 
afgevaardigden voor de mandatencommissie. 1 pak
(dossier Raymond De Smet)

36. Dossier federaal congres op 7 dec. 1969 met o.m. de inlichtingsformulieren van de 
afgevaardigden voor de mandatencommissie. 1 omslag

37. Dossier federaal congres op 13 febr. 1971 met o.m. de inlichtingsformulieren van de 
afgevaardigden voor de mandatencommissie. 1 omslag

38. Dossier federaal congres op 22 januari 1972 (met de rede uitgesproken op het FK (wellicht 
comité) van 27 augustus 1971) met o.m. de inlichtingsformulieren van de afgevaardigden voor 
de mandatencommissie. 1 pak



39. Dossier federaal congres op 24 febr. 1973 met o.m. de inlichtingsformulieren van de 
afgevaardigden voor de mandatencommissie. 1 omslag 

40. Dossier federaal congres op 22 febr. 1975 met o.m. de inlichtingsformulieren van de 
afgevaardigden voor de mandatencommissie en nummers van het “F.-K.nieuws”. 1 omslag

41. Dossier federaal congres op 6 maart 1976 met o.m. de inlichtingsformulieren van de 
afgevaardigden voor de mandatencommissie. 1 omslag

42. Dossier federaal congres op 14 mei 1977 met uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1970 en 1976. 1 omslag

43. Dossier federaal congres op 21 oktober 1978 (ter voorbereiding van het 23e nationaal 
congres) met o.m. biografische vragenlijst van de kandidaten. 1 omslag

44. Stukken i.v.m. het federaal congres op 13 febr. 1982 (met kandidatenlijsten en 
biografische vragenlijsten voor de mandatencommissie). 1 omslag

45. Commentaar van het federaal congres op 5 april 1982 op de besluiten van het 24ste 
nationaal congres. 1 omslag

46. Stukken i.v.m. het federaal congres op 14 jan. 1984 van Jos De Geyter (ter voorbereiding 
van het Vlaams congres op 18 en 19 febr. 1984 (met o.m. het verslag van de algemene 
statutaire vergadering van de KP Aalst op 28 nov. 1983. 1 omslag

47. Stukken i.v.m. het federaal congres op 22 maart 1986 en stukken i.v.m. het federaal 
congres op 26 mei 1986 van Jos De Geyter (ter voorbereiding van het Vlaams congres van 7 
juni 1986). 1 omslag 

48. Inleidende verslagen uitgesproken door Raymond De Smet op het 
- federaal comité van 10 febr. 1968 
- federaal comité van 29 juni 1968
- federaal comité (enkel vermeld FK) van 7 dec. 1968
- federaal comité van 18 jan. 1969
- federaal congres van 7 febr. 1969
- federaal comité van 21 maart 1969
- federaal comité van 20 okt. 1969
- federaal congres van 7 dec. 1969
- op ? z. d.
- op de jongerenconferentie van 29 juni 1969
- op het 1 mei feest van 19?? 
1 pak

49. Samenstelling van het federaal comité in 1978, 1980, 1982, 1984, 1989 en de ingevulde 
enquête over de werking van de afdelingen op vraag van de werkgroep doorlichting, ca. 1982. 
1 omslag

50. “De Afdeling Leeft. Innerlijk bulletijn van de afdeling Aalst - Communistische Partij van 
België“, 1 sept. 1954 (4 ex.); brief van 21 april 1955 van de federatie Denderstreek (zetel 



Molenstraat 55 Aalst) over de organisatie van de federale betoging; “De Denderstreek. 
Innerlijk bulletijn der federatie Denderstreek van de Communistische Partij van België”, febr. 
1955 (2 ex.). 1 omslag

51. “F.K. nieuws. Innerlijk nieuwsbulletijn van het federaal Komitee der K.P.-Denderstreek”, 
jan. 1967-dec. 1970. 1 omslag

52. "F.K.- nieuws. Innerlijk nieuwsbulletijn van het federaal komitee der K.P.-Denderstreek” 
(bevat o.m. uitnodigingen, verslagen en werkplannen), 11 jan. 1971 – begin 1980. 1 pak

2.2. WERKING VAN DE FEDERATIE DENDERSTREEK 

2.2.1. Secretariaat
N.B. Voor propagandabladen zie afzonderlijke reeksen. 

53. Notities bij vergaderingen. van o.m. het federaal bureau en comité, sept. 1957-begin 1958, 
bedenkingen bij de verkiezingen van 1958. 1 schrift en enkele losse stukken

54. Propagandabladen van de partij (fabrieken), van vredesbeweging, ABVV, uitnodigingen 
voor algemene vergaderingen, vergaderingen van het federaal comité, van de 
vrouwenvereniging; enz., verkiezingspropaganda (1958), affiches, 1955-1959. 1 pak, 
,oorspronkelijk een ordner

55. Ingekomen stukken van het nationaal niveau zoals “ Voor de toepassing van de besluiten 
van de Nationale Konferentie. Onze aktiviteit tot 1 mei zoveel mogelijk plannen” en “Nieuwe 
etappe in de strijd tegen de krizis en voor de vrede” (1959); uitnodigingen uitgaande van de 
federatie 1958; “werkplan tot 1 februari 1958”, enz. 1 omslag

56. Vlugschrift met oproep tot staken, [1963-1964?], uitnodiging voor de vergadering van het 
federaal comité op 27 jan. 1964; schrijven aan de leden van het federaal comité, aan de 
politiek secretaris en de bestuursleden van 18 jan. 1964 (voor het federaal 'komiteit' tekent Rik 
Van Ussel). 3 stukken.

57. Propaganda: vlugschriften, affiches (o.m.Angela Davis), speciale uitgaven, begin jaren 
zeventig. 1 omslag

58. Verslagen van het F.K., van het bestuur van de afdeling Aalst, stukken uitgaande van de 
Vlaamse raad, in- en uitgaande stukken van de federatie, nummers van het “F.K.-Nieuws. 
Innerlijk nieuwsbulletin van het federaal komitee der K.P.-Denderstreek”; pamfletten, 
werkplan jan.-mei 1980, stukken rond de verspreiding in de federatie van de brochure “Als je 
't mij vraagt” uit 1981 enz., 1975-1983. 1 pak

59. Ingekomen en uitgaande stukken, uitnodigingen, verslagen van het federaal comité, van 
militantenvergaderingen, van werkgroepen enz., okt. 1982- mei 1992. 1 ordner 
(Domien Ghysens)

60. Uitnodigingen en verslagen van het federaal comité, van de militantenvergadering en van 
werkgroepen, briefwisseling enz., dec. 1983- nov. 1993. 1 ordner
(Jos De Geyter) 



61. Uitnodigingen en verslagen van vergaderingen van het afdelingsbestuur, F.K., 
militantenvergadering, vlugschriften, balansen, exemplaren van het” F.K.-Nieuws. Innerlijk 
nieuwsbulletin van het Federaal Komitee … “ enz., (fragmentarisch), 1972-1995. 1 omslag.

62. Dossier i.v.m. de strijd om de energie-intercommunale en ‘Intergem’, 1980. 1 omslag

2.2.2. Verkiezingen

2.2.2.1. Gemeenteraadsverkiezingen

63. “Voor een schone en welvarende stad waarin het goed is te leven!”. Programma voor 
gemeenteraadsverkiezingen van 1946 of 1952. 1 omslag (fotokopieën)

64. Dossier gemeenteraadsverkiezingen van 12 okt. 1958 in Aalst (o.m. ’t Ajuintje van sept. 
en okt. 1958), met propaganda o.a. uit het Brusselse en ook van andere partijen. 1 pak

65. Lijst met de behaalde naamstemmen van de verschillende partijen in Aalst in de 
gemeenteraadsverkiezingen van okt. 1964. 1 omslag.

66. Dossier gemeenteraadsverkiezing van 11 okt. 1970 met o.m. gegevens over het strijdfonds 
en facturen van uitgaven en subdossiers over Baasrode, Denderbelle, Erembodegem, Hofstade 
en Ninove en “De Spiegel. Maandelijks orgaan van de P.V.V.- Kanton Aalst”, jaargang 11 
(1969) nrs 1, 2/3, 4, 6, 7, 8, 10; jaargang 12 (1970), nrs. 1, 2 en 5 (zie ook nummer 42). 1 pak

67. Dossier gemeenteraadsverkiezing van 11 okt. 1970 in Aalst met exemplaren van “De 
Aankondiger. Algemeen onpartijdig dagblad voor Aalst en omgeving” en “De Gazet van Aalst 
van 5 sept. 1970 met propaganda van de KP; de voorbereidende tekst van de uiteenzetting op 
het FK van 23 okt. 1970.1 pak

68. Dossier gemeenteraadsverkiezing van 10 okt. 1970 in Aalst: publiciteit van CVP, PVV, 
KP, BSP, VU. 1 pak

69. Dossier gemeenteraadsverkiezing (Denderstreek) van 10 okt. 1976 met de uitslagen van de 
K.P. voor heel België. 1 pak

70. Dossier gemeenteraadsverkiezing 10 okt. 1976: algemene organisatie, resultaten voor de 
lijst KPB, propaganda in Ninove (met ledenlijst), Geraardsbergen en Dendermonde; 
kiespropaganda van diverse partijen en de uitslagen in Aalst. 1 pak

71. Dossier gemeenteraadsverkiezing van 10 okt. 1982: uitslagen met voorkeurstemmen (alle 
partijen); “Wat willen de Kommunisten? Programma gemeenteraadsverkiezingen 10.10.1982, 
uitgave van de KP te Aalst”; propaganda (ook van andere partijen) met 2 affiches voor Aalst; 
stukken inzake de organisatie. 1 pak

72. Socialistische Progressieve Eenheid ( SPE): Verkiezingsplatform voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 10 okt. 1982. 
7 brochures die respectievelijk volgende onderwerpen betreffen: 
-participatie, inspraak, democratische planning;



-vrede en ontwikkeling;
-ruimtelijke ordening, verkeer, grondbeleid, huisvesting, leefmilieu;
-onderwijs, cultuur, sport en recreatie
-welzij en emancipatie
-personeel
-tewerkstelling, middenstand, handel, toerisme, fiskaliteit, financiën, openbare werken.
N.B. Ze vermelden geen uitgever maar bevatten algemene doelstellingen inzake gemeente-
politiek en, waar de tekst meer concreet wordt, betreffen de doelstellingen de Stad Leuven.

73. Overeenkomst tussen S.P. en K.P. van Groot-Ninove voor progressieve samenwerking, 8 
mei 1982; protocol van 1 sept. 1982 van S.P-K.P. Dendermonde i.v.m. een gezamenlijke lijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1982 ; brief van volksvertegenwoordiger N. 
De Batselier aan K.P.-Groot-Dendermonde i.v.m. de lijstvorming voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 1988, 22 dec. 1986. 3 stukken.

74. Propaganda bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 (van diverse partijen), 1982.
1 omslag

75. Dossier “Project De Wakkere Burger” voor de gemeenteraadsverkiezingen van okt. 1982. 
1 omslag
.
76. Dossier gemeenteraadsverkiezingen van 9 okt. 1988 met de gemeenschappelijke “Open 
KP-Lijst” met leden van SAP en linkse onafhankelijken; stukken i.v.m. de samenwerking 
K.P.-SAP in andere gemeenten. 1 pak

77. Dossier gemeenteraadsverkiezing 9 okt. 1988 met ook de inhoudelijke voorbereiding, 
1987-1988. 1 pak

78. Dossier gemeenteraadsverkiezing van 9 okt. 1994 met propaganda voor verruimings-
kandidaten op de SP-lijst: Agnes Vinck, Chantal Herregodts (Geraardsbergen), François 
Stuyver (Ninove)- K.P.B.-leden- en Jan Ghijselen (Aalst) namens de groep Blokbuster; reactie 
op het SP-programma. 1 pak

79. Dossier gemeenteraadsverkiezing van 8 okt. 2000 (KP-kandidaten op de SP-lijst) met o.m. 
propaganda van PVDA, Ral, KP. 1 pak

80. Programma voor de gemeentepolitiek door LEEF! Aalst. z.d. 1 omslag. 

2.2.2.2. Wetgevende en provinciale verkiezingen

81. “Kandidaten van het Volk voor dewelke wij stemmen” met enkele biografische gegevens, 
1949 (lijst nr. 2); wetgevende verkiezingen van 11 april 1954: een pamflet (2 ex.); 
wetgevende verkiezingen van 1 juni 1958: propaganda ook van andere partijen; analyse van 
de kommunistische onthoudingen op de socialistische stemmen (vergelijking tussen 1954 met 
1958). 1 omslag

82. Overzicht van de verkiezingsresultaten van de KPB van 1974, 1977, 1978 en 1981. 
1 omslag



83. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 10 maart 1974: organisatie, 
propaganda. 1 omslag.

84. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 1977: organisatie, propaganda en 
uitslagen ook van 1978. 1 pak (oorspronkelijk 1 ordner en losse stukken)

85. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 8 nov. 1981: kandidaten en 
propaganda ook van andere partijen, uitslagen; kiesfonds; evaluatie van de desastreuze 
verkiezingsresultaten. 1 pak

86. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 8 nov. 1981: propaganda van SP en 
PVV. 1 pak

87. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 13 okt. 1985: propaganda ook van 
andere partijen. 1 pak

88. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 13 okt. 1985: organisatie, 
propaganda, voorkeurstemmen, uitslagen. 1 pak

89. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 13 dec. 1987: organisatie, 
propaganda, met vergelijkende tabel van de verkiezingsuitslagen. 1 pak

90. Dossier wetgevende verkiezingen (met Vlaamse Raad) van 21 mei 1995: Rood-Groene 
lijstduwers op de Agalevlijsten (affiches) en de verkiezingsuitslagen uitgegeven door “De 
Standaard”. 1 omslag

2.2.2.3. Europese verkiezingen

91. Dossier Europese verkiezingen van 17 juni 1984: propaganda (ook van andere partijen), 
organisatie, briefwisseling, 1984. 1 pak.

92. Dossier Europese verkiezingen van 18 juni 1989 met de lijst regenboog: organisatie, 
propaganda enz. en programma van de PVDA. 1 pak.

93. Dossier Europese verkiezingen van 12 juni 1994: propaganda van linkse partijen.
1 omslag.

2.2.3. Vorming-IMAVO

94. Basiscursus van de KPB, lessen 1-5, z.d. 1 omslag.

95. Cursus aan de centrale school der C.P.B. mei-november 1952 met als leraar Bob 
Claessens,“De Kapitalistische Maatschappij. Onderbouw en bovenbouw”. 1 pak
(Raymond De Smet)

96. Cursus aan de centrale school der C.P.B. april-november 1952, soms van maart tot 
oktober 1952 met als leraar o.m. E. Lalmand over het vraagstuk van vrede en oorlog en over 
de partij. 1 omslag



97. Cursus I. Dialectisch Materialisme; Historisch Materialisme uitgaande van de Centrale 
School van de CPB, 1952 met nota’s van Raymond De Smet; III. De opgang van het 
socialisme, idem; IV. De Socialistische Maatschappij. 3 delen
 
98. Cursus van het Centraal Comité, cyclus 1961; cursus voor ideologische vorming, 1963-64; 
“Tweede les. Het socialistisch wereldsysteem” 2 ex., door? z.d.. 1 omslag

99. “Schriftelijke cursus 1969-1970, lessen 1-5. 1 omslag.

100. Basiscursussen van de KPB (drie teksten), 1975-1976.1 omslag

101. Vormingscursus IMAVO, 1977-78, 1978-79 en 1986. 1 pak.

102. Vormingscursus KP-Aalst, lessen 1-5 en appendix, 1980. 1 omslag

103. Imavo-Aalst: jaarverslagen en diverse stukken, 1978-1982. 1 omslag

104. Discussieteksten met
- Luc Vanneste, “Marx contra de Kommunistische partij van België”, maart-april 1979.
- R. Miry, “Beknopte wetenschappelijke inhoud van het oorspronkelijk marxisme”, z.d.
1 omslag

105. Samengevatte tekst van de 3de les in de marxistische vormingscyclus over “De Noord-
Zuid-verhoudingen en het kapitalisme op wereldschaal”, 1987. 1 omslag

2.2.4. Rode Vaan en Rode Vaanfeest 

106. Stuk i.v.m. de perscampagne in 1960 voor de Rode Vaan. 3 p. 

107. Stukken i.v.m. de organisatie van diverse Rode Vaanfeesten en perswedstrijd, ca. 1973-
1981 en 1983 (met affiche uit 1976). 1 omslag

108. Dossier organisatie van het Rode Vaanfeest op 29 okt. 1988 in Aalst. 1 pak

109. Uitnodigingen voor het Rode Vaanfeest op 29 okt. 1988 in Aalst aan zusterpartijen, aan 
hun organisaties in België en aan de ambassadeurs, 1988. 1 omslag

110. Dossier organisatie van het Rode Vaanfeest in Gent op 20 okt. 1990 (met affiche). 
1 omslag.

2.3. AFDELINGEN

2.3.1. Afdeling Aalst

111. Uitnodigingen voor vergaderingen, mei-avondfeest, solidariteitsacties, moties, 
pamfletten, stukken i.v.m. gepensioneerden (de onafhankelijke confederatie), de Mikisclub 
enz. enz. ca. 1971-1977; krantenknipsels met KP propaganda, 1972-1973. 1 pak



112. Uitnodigingen voor en verslagen van vergaderingen, persberichten, diverse notities enz. 
13 nov. 1979-10 febr. 1981. 1 pak

113. Uitnodigingen voor en verslagen van vergaderingen, diverse notities, propaganda in de 
pers, enz., okt. 1981-1982. 1 omslag

114. Uitnodigingen voor en verslagen van vergaderingen, diverse notities en documentatie, 
1982-1984. 1 omslag

115. Uitnodigingen voor en verslagen van vergaderingen, briefwisseling, enz. van het 
afdelingsbestuur met inbegrip van de Mikisclub, 1 jan. 1983 – eind dec. 1986 1 ordner

116. Bestuurssamenstelling van de afdeling van okt. 1981 tot maart 1986. 1 omslag

117. Uitnodigingen voor en verslagen van algemene vergaderingen, van het secretariaat, het 
bestuur enz., vlugschriften, persberichten, brieven enz., 1979-2000. 1 pak

118. Uitnodigingen voor en verslagen van vergaderingen van het bestuur (afd. Aalst) en van 
enkele werkgroepen (Mikisclub, “barbecue voor de Vrede" ..), “Regenboog” (1992), eind 
1981-1992. 1 ordner

119. “De Aalsterse K.P. in tegenstroom”, een reactie van de K.P. Aalst op de standpunten van 
Bert Van Hoorick, febr. 1983. 3 ex. 

120. Uitnodigingen voor en verslagen van vergaderingen, persberichten, briefwisseling enz. 
enz. eind 1986-1988. 1 pak

121. “Beraadsweekend” van de KP Aalst te Modave op 18-20 nov. 1983: gedetailleerd 
verslag. 1 omslag (Marc De Smet)

122. Dossier (met pers) over de slechte economische toestand vooral in de textielsector in 
Aalst, met de brochures uitgegeven door de Stichting Lodewijk de Raet namelijk “De 
Dendervallei” n.a.v. het 78e studieweekend in Ninove op 17-18 nov. 1956 en “Welvaart en 
Cultuur” n.a.v. het 71e studieweekend in Aalst op 30 sept. 1956, 1957-1958, 1960. 1 omslag

123. Stukken i.v.m. de werkloosheidsproblematiek o.m. i.v.m. de Safirbrouwerij in Aalst, 
1986. 1 omslag

124. Stukken i.v.m. het ‘Vredeshuis Aalst’, 1984-1986. 1 omslag
N.B. Op sommige stukken staat de naam van Jos Gavel. 

125. Stukken i.v.m. de activiteiten van VAKA-Aalst met o.m. enkele nummers van het Intern 
Bulletin, verslagen, briefwisseling enz., 1982-1985. 1 pak

2.3.2. Afdeling Baasrode
N.B. Voor “Horizon”, blad van de KP Baasrode en “De Mokerslag” en “Mokerslag", 
informatieblad voor de bedrijven uitgegeven door de K.P.-Baasrode, zie afzonderlijke 
reeksen.



126. Pamfletten o.m. van de Kommunistische Jeugd, einde jaren 60-jaren 70. 1 omslag

2.3.3. Afdeling Dendermonde
N.B. Voor “De Belleman”, maandelijks informatieblad voor Denderbelle, “KP-nieuws. 
uitgave van de afdeling Sint-Gillis, “KP-Nieuws. Bulletin uitg. KPB afd. Dendermonde” en 
“Werkerseenheid. Informatieblad voor het Dendermondse” van de KPB, “Onze strijd. 
Informatieblad KP-Dendermonde voor de tekstielbedrijven”, zie afzonderlijke reeksen.

127. Dossier “Dendermonde” met o.m.
- ontwerp “Plan 2000” voor Dendermonde
- verkiezingspropaganda van Frans De Mol e.a., 1971, verkiezingspamflet uitgaand van de 
Kommunistische Jeugd Dendermonde, z.d. (lijst nr. 6)
- uitnodiging filmvertoning (Viëtnam) in Denderbelle, 1969
- pamflet i.v.m. 1 mei viering in Aalst z.d. 
- “Vruchten van 1 jaar C.V.P.beleid”, brochure uitg. door de K.P. Dendermonde [1978], 2 ex. 
1 omslag

2.3.4. Afdeling Geraardsbergen
N.B. Voor "De Rode Solfer" uitg. door de Kommunistische Partij -afd. Geraardsbergen en 
Ninove", “De Rode Solfer. K.P.-Bedrijfsblad voor de Union Allumettiere – Geraardsbergen” 
en voor “Manneken Pis. Maandblad der K.P. voor Groot-Geraardsbergen”, zie afzonderlijke 
reeksen. 

128. Verkiezingspamflet van Marcel Lefebvre voor de wetgevende verkiezingen van 7 nov. 
1971. 1 stuk

2.3.5. Afdeling Hofstade
N.B. Voor “ Volksbelangen. Propagandablad van de Vrije Demokraten van Hofstade”, 
“Volksbelangen. Propagandablad BSP en KPB Hofstade en “Hofstadenaarken. 
Propagandablad van de Kommunistische Partij. Afd. Hofstade”, zie afzonderlijke reeksen.

2.3.6. Afdeling Ninove
N.B. Voor “’t Novieterken. Propagandablad der Kommunistische Partij – Afdeling Ninove, 
 “De Vonk”, wijkblad van de K.-P.-Ninove, “Eenheid. Maandblad der Kommunistische Partij 
voor de Werknemers Sofilaine-Ninove”, “De Rode Draad. Bedrijfsblad Fabelta Ninove 
Komunistische Partij”, "De Rode Solfer" uitg. door de Kommunistische Partij -afd. 
Geraardsbergen en Ninove" en “De Rode Solfer. K.P.-Bedrijfsblad voor de Allumetterie 
Merckx- Ninove”, zie afzonderlijke reeksen. 

129. Kommunistisch vlugschrift om mee te gaan betogen in Brussel op 27 september tegen de 
stijgende militaire uitgaven en lage werklozenvergoeding, z.d. 
(v.u. Gustaaf De Ville uit Ninove). 1 stuk

130. “Geen verwarring”, pamflet voor Nieuwerkerken (sic), [1971?] v.u. Ray De Smet. 3 ex.; 
uitnodiging mei-avondfeest voor K.P.-Dender, 1971; knipsel uit het weekblad “De Schakel” 
van 1 juni 1973, met teksten van G. De Ville; “Ken uw wijk”, blad uitgegeven door het 
wijkcomité voor veiligheid, gezondheid en urbanisatie, z.d. [beginjaren ’70] pamfletten 
uitgegeven door De Eenheid, uitnodigingen en schrijven voor de afdeling Ninove, z.d. en 



1975; enkele stukken i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen in Ninove in1982 waarbij KP en 
SP samenwerkten (o.m. getekende affiche) enz. 1 omslag

2.3.7. Afdeling Wetteren
N.B. Voor “ Nieuwe tijd”. Informatieblad voor de bedrijven uitgegeven door de K.P.-
Wetteren, “Nieuwe tijd” en “Nieuwe tijd. Informatieblad van de K.P.-Aalst voor het 
Industrieterrein-Wijngaardveld, zie afzonderlijke reeksen.

131. Vlugschriften o.m. tegen het bijzonder plan van aanleg van de wijk “De Berg”, 1972, 
1974. 1 omslag

3. VERWANTE ARCHIEFVORMERS

3.1. MIKIS-KLUB-TREFCENTRUM

132. Kontaktcentrum Mikis Theodorakis, Keizerlijke Plaats 10 te Aalst: 
saldo-balans, 1968-1976; verslagen algemene vergadering, 1970-1974, 1981; verslagen 
werkgroepen, 1972-1973; dagelijks bestuur, 1973; lijst van “schuldbekentenissen Mikis-klub 
nieuwe inrichting, mei 1973”. NB. Bevat ook de verrekening van de gas- en 
elektriciteitsrekening van het ziekenfonds De Eenheid van 1975 en 1977. 1 deel

133. Mikisclub en Trefcentrum De Nieuwbeek: uitnodigingen voor en stukken i.v.m. de 
programmatie, financiële stukken, stukken i.v.m. het personeel, uitnodigingen voor en 
verslagen van vergaderingen, briefwisseling o.m. i.v.m. de erkenning, activiteitsverslag over 
1969; 1974-1975; 1968-febr. 1977. 1 pak

134. Mikisclub en Trefcentrum De Nieuwbeek: uitnodigingen en stukken i.v.m. de 
programmatie; verslagen van vergaderingen, briefwisseling, enz. maart 1980-2002. 1 pak
(Dossier van Jos De Geyter)

135. Diverse stukken i.v.m. de Mikis-Club, o.m. briefwisseling en verslagen, dossier rond het 
toekennen van een gewetensbezwaarde aan het “kontaktcentrum Mikis Theodorakis”, 1974, 
1980-1982 met de ingevulde inlichtingsfiche van het Jeugdhuis Kontaktcentrum Mikis 
Theodorakis, 1979. 1 omslag
(Dossier van Marc De Smet) 

136. Evaluatie van de werking door Raymond De Smet na de heropstart, z.d. [1973?]; statuten 
van 15 maart 1968, wijzigingen op 15 febr. 1971, 22 sept. 1981 en 11 mei 1987; 
huishoudelijk reglement, z.d., reglement spaarkas, dec. 1972; uitnodigingen voor activiteiten 
en andere diverse briefwisseling (o.m. hernieuwing uitbating in 1987; toekenning stedelijke 
subsidie), verslagen van algemene en werkgroepvergaderingen, stukken i.v.m. de lening, ca. 
1973-1979; ledenlijst van 1974, 1975 en 1976; overzicht van de voornaamste activiteiten in 
de periode 1968-1987, stukken i.v.m. BTK-project 1982 en vrijstelling stempelcontrole 1983, 
gewetensbezwaarde 1991, enz. 1 omslag
N.B. Personeelszaken worden niet in lezing gegeven. 

137. Losse stukken o.m. persknipsels i.v.m. activiteiten in de Mikisclub, 1969-1998 (hiaten) 
en z.d.; uitnodigingen en verslagen van vergaderingen van de programmagroep van het 
Trefcentrum De Nieuwbeek (1999), briefwisseling en verslagen van vergaderingen van de 



werkgroep “Mikis Theodorakis” (1999), stukken i.v.m. de campagne tegen extreem rechts 
waarvan de werkgroep vergadert in de Nieuwbeek (1999), drukwerk en affiches, 1991, 1994, 
1998, 1999, 2002, 2004, 2005 en z.d. 1 omslag

138. Viering van het twintigjarig bestaan van het kontaktcentrum Mikis Theodorakis: 
verslagen, briefwisseling, contract, persknipsels enz., 1987-1988. 1 ordner

139. Brochure: 1968-1988. 20 jaar Kontaktcentrum “Mikis Theodorakis” Aalst, uitgave van 
het ‘Kontaktcentrum Mikis Theodorakis’ in Aalst, 1988. 2 ex.

140. Foto's van de viering van het 20 jarig bestaan en het optreden van Mikis Theodorakis, 
1988. 1 omslag

141. Komisch verzoekschrift tot scheiding vanwege Raymonde Faluuintjes gehuwd met 
Marcel van Aalst, feestprogramma van de Mikisclub, z.d. 1 deel

142. Catalogus van de Mikisbibliotheek: 2 numerieke (1984) en 1 systematische, 1984. 3 
delen

143-147. Dossiers rond de activiteiten georganiseerd door de Mikis-klub/Imavo in de 
Nieuwbeekstraat met documentatie, 1978-1983. 
143. 1978. 1 omslag
144. 1979. 1 omslag
145. 1980. 1 omslag
146. 1981. 1 omslag
147. 1982 en 1983. 1 omslag

148-152. Dossiers rond de activiteiten georganiseerd in het “Trefcentrum De Nieuwbeek” met 
heel wat documentatie, 1996-2000.
148. 1996. 1 pak 
149. 1997. 1 pak
150. 1998. 1 pak
151. 1999. 1 omslag
152. 2000. 1 omslag

153. 2001.
Dossiers rond de activiteiten in het Trefcentrum De Nieuwbeek, 2001
o.m. 
- Infoavond van en voor vrijwilligers op 22 juni 2001.
- Organisatie van een tentoonstelling ‘Sociale fotografie’ van de fotogroep ‘Brandpunt 23’ in 
sept. 2001. 
- Organisatie van de tentoonstelling Geert De Somer in maart 2001. 
- Idem rond de Toneelvoorstelling ‘Nooit zonder jas’ van Pier De Kock op 7 april 2001.
- Idem rond het Palestinaweekend op 8 en 9 juni 2001.
- Idem rond de tentoonstelling “Over het Vlaams Blok gesproken”, ma 21-do 31 mei 2001.
- Privatiseringen van de openbare diensten op 11 mei 2001.
- Meiavond 2001: “Minister, minister” door Anton en Raymond Cogen
- Debat met Eddy Boutmans e.a. over Ontwikkelingssamenwerking i.s.m. de Vrienden van 
Cuba op 2 juni 2001; fototentoonstelling op 2-9 juni ; met documentatie.



- “Ouvrières du monde”, documentaire film gevolgd door een gesprek met Mara Van Riet op 
28 sept. 2001.
 “Doortrappen”, Jos Van Herreweghe en Bart Vuyst over hun fietstocht langs de zijderoute op 
7 dec. 2001, 
- “furor teutonicus” en andere activiteiten. 1 pak

154. Dossiers rond de activiteiten in het Trefcentrum De Nieuwbeek in 2002. 1 pak

155. Agenda’s van Heidi Neukermans, verantwoordelijke in De Nieuwbeek, 2001 en 2002. 
2 delen. 

156. Programma van de tentoonstelling “Eigen Volk eerst - politiek georganiseerd racisme in 
vier West-Europese landen”, organisatie door o.a. de Anne Frankstichting Nederland en de 
Mikisclub Aalst, ca. 1990, 23 p. 1 ex. 

157. Dossier rond de organisatie door het buurtwerk Acro van het wijkfeest Rechteroever in 
Aalst, op 29 en 30 juni 2001. 1 omslag
(Heidi Neukermans, medewerkster van het Trefcentrum Nieuwbeek, speelde hierin een rol)

3.2. VERENIGING OF VRIENDENKRING DERDE LEEFTIJD "DE EENHEID"

158. Verslagboek van de vereniging, gesticht op 21 juni 1978. Lokaal “Mikisclub” 
(Nieuwbeekstraat 35 in Aalst). Recto de verslagen van de bestuursvergaderingen, 5 augustus 
1978 tot 15 febr. 1989; verso het ledenboek tot 1989. 1 deel

159. Briefwisseling en stukken rond het organiseren van activiteiten door deze vereniging, 
1981-1996. 1 omslag

3.3. KOMMUNISTISCHE JEUGD

160. Dossier nationaal congres van de kommunistische jeugd van België 1922-1962, 1962. 
1 omslag

161. Dossier i.v.m. de conferentie van de jong-kommunisten op 29 juni 1969; verslagen van 
het nationaal treffen van de jong-kommunisten op 15 maart 1970; stukken i.v.m. de 
kommunistische jeugd, 1971-1972; stukken i.v.m. het Pioniersverbond van België, o.m. 
enkele nummers van “INFO PIO. Tweemaandelijks Informatieblad”, 1969-1973. 1 pak

162. Dossier kommunistische jeugd van België (van Marc De Smet die voorzitter was), ca. 
1971-1973 met o.a. nummers van “Kontakt” innerlijk bulletin van het federaal comité van de 
kommunistische jeugd en “Band” informatief maandblad van het nationaal secretariaat van de 
kommunistische jeugd, 1972; dossier van het federaal congres K.P.-Dender op 22 jan. 1972. 
1 ordner

163. Voorbereidende documenten uitgewerkt door het “Nationaal Komitee” voor het nationaal 
congres van de kommunistische jeugd van België, Kortrijk 11 en 12 mei 1974; oproep i.v.m. 
de actie tegen de 30 miljard, 1975. 1 katern en 1 stuk



3.4. ZIEKENFONDS DE EENHEID (Jos De Geyter)

164. Verslagen van vergaderingen van de algemene vergadering, het secretariaat en dergelijke, 
met overzichten inzake financiën en werking enz., 1978-1988. 1 pak 

165. Idem, 1989. 1 omslag 

166. Idem, 1990-1993. 1 pak

3.5. REGENBOOG Z.O. Vlaanderen-AALST/ROOD-GROENE BEWEGING
N.B. Voor “Weerlicht”, een uitgave van Regenboog regio Z.O.-Vlaanderen en “Regenboog. 
Voor een ekologisch en demokratisch socialisme” en “Weerbericht”, zie afzonderlijke 
reeksen.

167. Verslagen van de stuurgroep nationaal, 1990-1994. 1 omslag
(dossier Jos De Geyter)

168. Uitnodigingen, verslagen van vergaderingen, persberichten, discussieteksten, stukken 
i.v.m. verkiezingen, affiches enz. 1988-1994. 1 pak

169. Acties van Regenboog: de reorganisatie van de NMBS, ca. 1992; de werkloosheid in het 
arrondissement Aalst, 1993; een betere recyclage van huisvuil / IlVA (Interkommunale Land 
van Aalst, enz. 1991-1995.1 pak

3.6. ARCHIEF VAN RAYMOND DE SMET EN JOS DE GEYTER 
N.B. Het gaat hier vooral om de documenten die niet onder het archief van de federatie 
konden worden geordend waarin zij functies vervulden.

170. Dossier van Raymond De Smet met stukken uit de periode 1957-1963 zoals een 
uitgebreide tekst door R. De Smet? over het Daensisme, de Vlaamse beweging en de 
collaboratie; memorandum voor een oplossing van de Vlaams-Waalse problemen (19 okt. 
1961); tekst van een lezing over het federalisme, z.d.; brochure “Handhaving van de orde. De 
Regeringsamendementen”, door Marc De Kock, Roger Lalleman, Serge Moureaux en Jacques 
Schellekens, febr. 1963; stukken over de uitsluiting van Bomon uit BSP en ABVV, 1959-
1960; “Enkele raadgevingen aan de basisorganisaties voor de werkplanning van 1 mei tot 15 
juli 1962; “L’éveil du Congo”, van nov. 1958; “Front. Speciaal nummer over de 
Koningskwestie va de Weerstand en de Democratie”, 7de jaargang nr. 5, febr. 1950; enkele 
stukken i.v.m. het CC o.m. "inwendig bulletijn" van 23 juni 1963, vlugschriften rond de 
staking 1960-1961, “Het verleden en het heden van Paul-Henri Spaak door M. Severov (New 
Times n° 22), enz. 1 omslag

171. Tekst van de lezing over de pers door Raymond De Smet op basis van materiaal hem 
bezorgd door Pierre Joye, wellicht 1958 of later. 1 omslag

172. Verslag van de delegatie van de KP-België naar de SU in juli 1959. 1 omslag

173. Teksten i.v.m. de discussies tussen de Belgische Vredesbewegingen onderling op het 
Wereldparlement voor de Vrede, Sofia, 23 tot 27 sept. 1980. 1 omslag



174. Dossier Vrede vzw met onder meer de documenten van het congres in Gent op 25 april 
1992 met notities op de basistekst door Jos De Geyter. 1 omslag

175. Dossier van Jos De Geyter met o.m. 
- “Gemeentelijke financiën – Soberheidspolitiek afgewenteld op de gemeenten – 
Gemeentelijke autonomie opgedoekt”, tekst van De Geyter opgemaakt voor de militanten die 
in de gemeentepolitiek een rol (kunnen) spelen, januari 1978. 11 p.;
– stukken van de Commissie ‘Onderwijs’ van het CC waarvan Jos De Geyter voorzitter was: 
uitnodigingen voor vergaderingen, ledenlijsten, briefwisseling;
– lijst van boeken en tijdschriften in de bibliotheek van de commissie; 
-brochure “Dossier werkloosheid”, door de werkgroep jeugdwerkloosheid, Aalst okt. 1979; 
– dossier bij het colloquium “vernieuwing basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen’ op 4 
november in Antwerpen, georganiseerd door het ANV enz. 1976-1981. 1 pak

4. DIVERSEN

176. Verslag opgemaakt door de studiegroep.S.O.D.E.G.E.C. van het ministerie van openbare 
werken, belast met de studie van de Denderstreek in het raam van de ruimtelijke ordening en 
expansie, vermenigvuldigd door het bureau van de KPB federatie Denderstreek voor de leden 
van het federaal komiteit, z.d. [1963]. 2 ex.

177. Stukken i.v.m. reizen van Volkstoerisme, eind 1982-1984 en 1987-1988. 1 omslag
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