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Inleiding

Omvang: 15 kartons / 1,76 lopende m

I. De archiefvormer1

Dit is het politieke archief van iemand die erg jong (van in zijn prille studententijd) opgeklom-
men was in de leiding van de diverse partijstructuren, tot aan de top (het Centraal Komitee) op am-
per 32-jarige leeftijd. Hij is echter minder bekend dan sommige tijdgenoten, omdat hij nooit een po-
litiek mandaat bekleedde, daar de Kommunistische Partij van België constant achteruit ging bij de
verkiezingen. Hij was ook nooit in loondienst bij de partij. Zijn ontslag, samen met een hoop andere
“Mechelse” leden, werd geminimaliseerd en doodgezwegen.

Justin Van Moer werd op 31 augustus 1946 geboren te Willebroek als zoon van een matrijzen-
maker en bracht daar zijn jeugdjaren door. Hij is een oud-leerling van het Koninklijk Atheneum
Boom, waar hij in 1964 afstudeerde in de afdeling Latijn-Grieks.

Vervolgens ging hij zich verder bekwamen in de klassieke talen en werd zo actief in de studen-
tenbeweging van de bewogen zestiger jaren. Eerst – van 1964 tot 1967 – studeerde hij aan de RUG
(Rijksuniversiteit Gent). In 1965 werd hij daar lid van de KPB (Kommunistische Partij van België)
en van 1965 tot 1967 (toen hij Gent verliet) lid van de VKS (Vlaamse Kommunistische Studenten),
waarvan hij van 1966 tot 1967 vice-praeses was en hoofdredacteur van hun tijdschrift “Vlaamse
Perspectieven”. Binnen de VKS (een “massaorganisatie”), was ook een partijcel actief (de cel “Stu-
denten”), waarvan hij politiek secretaris was en als afgevaardigde van de studenten zat hij toen ook
in het Gentse Federaal Komitee (1966-1967), waar af en toe discussies waren over de te volgen weg
aan de universiteit. In die studententijd organiseerde de VKS ook een kadervorming. In de partij
werd vooral vanaf 1968 aan kadervorming gedaan, toen ze begon afstand te nemen van de Sovjet-
Unie, na de inval van de andere leden van het Warchau-pact in Tsjecho-Slowakije op 21 augustus
van dat jaar, een einde makend aan de Praagse Lente. Niet alle leden begrepen waarom, vandaar de
noodzaak tot vorming. Hij was eveneens actief in het Politiek en Filosofisch Convent van de RUG,
maar genoot ook van het studentenleven als lid van meerdere studentenclubs en penningmeester van
het Dagelijks Bestuur van het Seniorenkonvent Gent in 1965-'66.  Op zeker ogenblik (ergens in
1965 of 1966) vond hij dat de KPB te weinig steun verleende aan de strijd van de Vietnamezen te-
gen het Amerikaanse imperialisme (één van de grote katalysatoren van de linkse radicalisering van
de studenten van toen). Hij had toen contacten met Grippisten (aanhangers van de afgescheurde
Jacques Grippa, die door China gesteund werd) en heeft zelfs enkele keren samen met hen vlug-
schriften verspreid, plakacties gedaan en voordrachten georganiseerd met als slogan: “Totale solida-
riteit met het Vietnamese volk”. Dit leidde tot strubbelingen met Jef Turf, maar tot sancties is het
toen niet gekomen. Aan zijn maoïstische sympathieën kwam een abrupt einde door de uitwassen
van de “Grote Proletarische Culturele Revolutie” (1966 tot 1969). Desondanks bleef hij nog enige
tijd Mao-propaganda ontvangen.

Om toch wat meer tijd aan zijn studie te kunnen besteden (na gebuisd te zijn in de eerste licen-
tie), verkaste hij in 1967 naar de VUB (Vrije Universiteit Brussel), waar hij van 1967 tot 1968 wél
nog voorzitter van de VKS was (de periode werd vooral berucht door de studentenopstand van 1968
– vergelijkbaar met de strijd om Leuven Vlaams die ook in januari 1968 een hoogtepunt bereikte en
de Parijse studentenrevolte van l mei 1968 - waarbij de Vrije Volksvergadering de universiteitsge-
bouwen bezette, wat leidde tot studenten-waarnemers bij de Raad van beheer en in 1969 de splitsing
van deze ook nog tweetalige universiteit) en in 1969 afstudeerde als licentiaat klassieke filologie,
met grote onderscheiding.

1 Deze lange biografische schets werd opgesteld aan de hand van een autobiografie die de bewaargever ons bezorgde,
aangevuld met een wisselwerking van mondelinge en schriftelijke vragen en antwoorden om het fonds te helpen or-
denen en tegelijk het verhaal aan te vullen.

1



Zijn eerste beroepsactiviteit werd studiemeester-opvoeder aan het RITO Vilvoorde, van 1969 tot
1970. Op privé vlak huwde hij op 27 maart 1970 Sonia Lauwers, ging dan in de Antwerpse wijk het
Kiel wonen en werd in 1971 vader van een dochter Melissa Van Moer. Van 1970 tot 1971 moest hij
echter zijn dienstplicht vervullen, wat doorging bij de Dienst Geschiedenis van de Krijgsmacht, aan
de Jubellaan in Brussel. Van 1971 tot 1973 volgden dan interims van korte duur aan vijf verschillen-
de scholen in drie provincies. Hierna werd het wat rustiger, met een aanstelling tot  tijdelijk leraar
Grieks  (1973-1975)  en  tijdelijk  leraar  Latijn  (1975-1977),  beide  aan  het  Koninklijk  Atheneum
Mechelen Pitzemburg.

Hoewel Justin dus van 1973 tot 1977 in Mechelen les gaf, woonde hij het grootste deel van die
periode nog in Antwerpen-Kiel en was daar dan ook politiek actief in die periode, als ondervoorzit-
ter van de KPB-afdeling Antwerpen-Kiel (1973-1976) en van 1975 tot 1976 ook lid van het federaal
comité Antwerpen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976 was hij dan ook nog in
Antwerpen kandidaat.

In elke partijfederatie werd geleidelijk een eigen kaderschool ingesteld. In Antwerpen was hij
één van de lesgevers in de periode 1974-1976, samen met Koen Calliauw, Louis Roth, Bob Francis,
Herwig Brusselaers, Frans Denissen en Liliane Brabans. In 1975 was hij tevens lesgever aan de ka-
derschool van de Kommunistische Jongeren van België (KJB), afdeling Antwerpen, samen met de
filosoof Ludo Abicht, die in 1974-1975 vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd was naar Antwer-
pen en daar in 1975 lid werd van de partij (van 1977 tot 1979 zou die directeur worden van het In-
stituut voor Marxistische Vorming en de basiscursussen voor de militanten leiden tot hij in 1979 te-
rugkeerde naar de VS). Buiten en boven dit alles begon de partij vanaf de zeventiger jaren ook met
een nationale kaderschool. De lessen werden gegeven door Emiel De Wilde, een moralist die Justin
nog kende uit zijn Gentse periode. Nadat Jan Debrouwere in Antwerpen federaal secretaris was ge-
worden, werden alle leden van het federaal comité (dus ook Justin) verplicht deze lessen te volgen.

Er zijn wel al wat overlappingen in zijn politiek werk geweest toen, al was dat niet altijd zwart
op wit. Terwijl hij in Antwerpen nog lid was van het federaal comité en bestuurslid van de afdeling
Kiel, was hij tegelijk al actief in Mechelen, waarvan verslagen van de afdeling Mechelen vanaf
1973 getuigen. Dat had uiteraard te maken met het feit dat hij in Mechelen werkte, zodat de Me-
chelse kameraden gevraagd hadden om lid te worden van het afdelingsbestuur. Club 20 - de leerlin-
genvereniging van het Koninklijk Atheneum (Pitzemburg) Mechelen – organiseerde in 1975 (naast
de nodige TD’s natuurlijk) een debat met als thema: “Het socialisme en de socialismen”. Justin
werd gevraagd als moderator. Omdat hij nogal populair bleek te zijn als leraar, kreeg hij wat aan-
hang en dat was aanleiding tot de oprichting in 1976 van een Mechelse afdeling van de Kommunis-
tische Jongeren van België, met als blad “De Rooie Rakker” (niet in opdracht, maar in samenspraak
met de Mechelse partijkameraden). Ook in Mechelen organiseerde de federatie kadervormingen en
ook de KJB deed dat. Zo is Jaap Kruithof op 8 november 1980 in de Wereldwinkel in Willebroek
een voordracht komen houden over het thema “Gezin”, voor de afdeling Willebroek (eigenlijk de
federale  basisvorming)  in  het  kader  van hun tweede reeks  discussienamiddagen met  als  thema
“Marxisme vandaag”.

Sinds 1977 is Justin uit de echt gescheiden en in november 1976 was hij al verhuisd naar Me-
chelen. Daar is hij tot op heden gebleven, hoewel hij dan weer elders ging les geven in klassieke ta-
len (in het Rijksonderwijs, later het Gemeenschapsonderwijs geworden): van  1977 tot 1998 eerst
stagiair, daarna vast benoemd leraar Oude Talen aan de Rijksmiddelbare School en het Koninklijk
Atheneum Keerbergen en tot slot van 1998 tot 2011 leraar Latijn aan het Koninklijk Atheneum
Temse. Tijdens de laatste onderwijsjaren was hij tevens lid van de leerplancommissie Grieks en me-
dewerker aan het Europees project “IT en Klassieke Talen”.

Eens woonachtig in Mechelen, was het niet meer mogelijk om nog in Antwerpen te militeren en
gaf hij daar zijn ontslag om heel eventjes politiek secretaris van de afdeling Mechelen te worden,
tot zijn verkiezing in het nieuw federaal  comité in juni 1977, samen met Hubert van Kerkhoven
(Mechelen), Dirk Knegtel (Sint-Katelijne-Waver), Ronald Jenkinson (Willebroek), Modest de Smet
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(Blaasveld) en John Wilemsen (Kessel). Van 1977 tot 1981 was hij dan federaal secretaris van de
federatie Mechelen (als politiek secretaris van de afdeling werd hij dan opgevolgd door Hubert van
Kerkhoven, die al “organizatiesekretaris” van de federatie was). Eigenlijk had men voor beide func-
ties sterk moeten aandringen, want zo ambitieus was hij niet, met interesses die meer gebruikelijk
zijn voor een jonge man. In 1978 werd hij niettemin in het arrondissement Mechelen-Turnhout lijst-
trekker voor de Kamer bij de parlementsverkiezingen. Het federaal congres van 3 maart 1979 had
hem aangeduid als kandidaat voor het Centraal Komitee en door het 23ste partijcongres op het ein-
de van diezelfde maand werd hij bovendien dan ook verkozen als lid daarvan, als één van de jong-
sten ooit en dit na voordracht van iemand van het politiek bureau die achter zijn ideeën stond en
hem gevraagd had om zich kandidaat te stellen op het partijcongres. In 1979 was hij ook nog plaats-
vervangend kandidaat bij de eerste verkiezingen voor het Europees Parlement, maar de partij be-
haalde geen goede resultaten. In september 1980 werd Ronny Jenkinson dan ontslagen als federaal
secretaris van Halle-Vilvoorde en om hem uit de werkloosheid te halen, werd die opgevist als fede-
raal secretaris van Mechelen, met een BTK-contract (Bijzonder Tijdelijk Kader), nadat eerdere ver-
zoeken om een vrijgestelde door de partij geweigerd waren. Justin, die teveel werk had door de
nieuwe opdracht in Keerbergen en wat met de gezondheid sukkelde, werd dan voorzitter van de fe-
deratie, een nieuwe functie. Door het aanstellen van een federaal secretaris werd de naam “federaal
secretariaat” veranderd in “federaal bureau”, waarvan de secretaris plus drie leden (later dan voor-
zitter en de secretaris plus twee leden) deel uitmaakten. Als lid van het Federaal Bureau van Meche-
len was hij mee verantwoordelijk voor het hele arrondissement Mechelen, dus ook voor Willebroek,
waar een afdeling met zo'n 50 leden actief was (vandaar de uitnodigingen en verslagen van die af-
deling in dit archief). Daarbuiten waren er ook nog leden in Lier, Kessel (deelgemeente van Nijlen),
Heist-op-den-Berg, Bornem en ook nog een paar leden in Puurs. De partij was dus vertegenwoor-
digd in alle gemeenten van het arrondissement, wat vooral tijdens verkiezingscampagnes heel wat
werk meebracht. Alles bij elkaar telde de federatie zo’n 120 leden, natuurlijk niet allemaal even ac-
tief.

Hij ging in die periode ook regelmatig naar vakbondsvergaderingen en nam tevens deel aan ac-
ties (stakingen en betogingen), maar dat was meestal specifiek ACOD-Onderwijs (als leraar).

Ter vervanging van de gestencilde blaadjes van de afdelingen, werd in december 1979 nog be-
gonnen met een nieuw federaal tijdschrift “Vuist”, waarbij Ronny Jenkinson verantwoordelijk was
voor het drukken op offset, Justin voor de inhoud en ze samen de verspreiding deden.

In 1980 was Justin de auteur van de ontwerptekst voor het onderwijsprogramma van de partij en
vanaf dat jaar werd hij door het centraal comité belast met de relaties met de buitenlandse zusterpar-
tijen,  want de commissie Landsverdediging waarvan hij  voorzitter  was, kwam toch niet  van de
grond. Hij heeft in die functie de partij vertegenwoordigd op verscheidene buitenlandse partijcon-
gressen.

Hij was in Mechelen ook goed gekend bij de jeugd en al wie zich vooruitstrevend noemde en
was dan ook actief binnen allerlei actiegroepen, waarbij niet mag vergeten worden dat de partij zelf
ook betrokken was bij of zelfs vertegenwoordigd in diverse actiegroepen en comités, al vond Jef
Turf dat er meer belang gehecht moest worden aan de arbeidersstrijd. Van het Mechels Antifascis-
tisch Aktiekomitee (MAFF) was hijzelf de stichter en drijvende kracht, wat het dikkere dossier in
deze inventaris verklaart. Ook in de Boycot Outspan Actie (BOA) was hij zeer actief. Voor de perio-
de na zijn ontslag uit de KPB, valt vooral het comité te vermelden dat hij samen met de RAL opge-
richt heeft voor steun aan dissidenten in de landen van het “reële socialisme” (zoals voor Solidar-
nosc in Polen: hij was voorzitter van dit comité “Solidariteit Polen-Mechelen”) en ook het Ierland-
comité, dat begon als deelgroep van de Culturele Centrale 't Atelier van het ABVV-Mechelen, maar
hoe langer hoe meer een autonoom karakter en dito werking kreeg.

In hetzelfde jaar 1980 huurde hij (op eigen naam, want er was nog geen vereniging met rechts-
persoonlijkheid) een huis aan de Koningin Astridlaan te Mechelen, bestemd als partijlokaal, maar
vanaf 1980 was er ook toenemende onenigheid binnen de partij over het eurocommunisme en de
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democratie in de partij en in de zogenaamde socialistische landen (tegenover de neo-Stalinistische,
op Moskou gerichte houding van het hoofdbestuur). In 1981 werd hij met de rest van het federaal
bureau door het Centraal Komitee gesanctioneerd wegens het openbaar maken van deze discussie
(in de praktijk voor het in een socialistische krant aanvallen van het standpunt van de partijvoorzit-
ter inzake de Franse zusterpartij en hun houding tegenover gastarbeiders). Zijn verdediging werd
onmogelijk gemaakt en van Jef Turf kwam ook geen steun, maar toch kreeg hij nog één stem tegen
en twee onthoudingen van enkele “moedige mensen”. In hetzelfde jaar volgde dan het ontslag van
het voltallige federaal bureau van Mechelen na de weigering van de partijtop om het democratisch
centralisme te vervangen door meer democratische regels van interne orde. Justin stapte tegelijk op
uit de partij, samen met Ronald Jenkinson en Dirk Knegtel stapte uit de Vlaamse Raad (het vierde
lid van het ontslagnemend bureau was Raf de Bruycker, politiek secretaris van de afdeling Wille-
broek). Uit solidariteit nemen nog dertien andere partijleden in Mechelen ontslag. Om hun ideeën
verder uit te blijven dragen werd dan vzw De Veste opgericht en gestart met het blad “Tamtam”. Hij
kreeg ook een vrije tribune in het progressief tijdschrift “De Nieuwe Maand”, wat hard moet aange-
komen zijn bij de partijleiding, want er kwam geen reactie en vanaf dan werden zij doodgezwegen
(damnatio memoriae). Onrechtstreeks vernam Justin echter dat de discussies tijdens het volgende
partijcongres voor een deel over hun ideeën gingen en vanaf dan versnelde de leegloop uit de KPB.
Eén jaar later wordt wegens geldgebrek een einde gemaakt aan de activiteiten van de vzw De Veste
(met nog een moeilijke afloop voor het gehuurde lokaal).

Justin's politieke betrokkenheid stopte hier niet, want in 1982 nam hij deel aan een initiatief van
Elcker-Ic Mechelen om tot een progressieve eenheidslijst (Links Eenheidsfront Mechelen) te komen
bij de gemeenteverkiezingen van dat jaar. Samen met Rob Feremans (RAL) stelde hij een tekst op
over werkloosheid. De gesprekken verzandden echter door wantrouwen en sektarisme en de onder-
handelingen mislukten. Hij werd dan lid van Agalev, samen met Dirk Knegtel en Ronnie Jenkinson.
Er was echter veel tegenwerking van conservatieve kant en na de – overigens succesrijke - verkie-
zingscampagne verliet hij ook die partij.

Er volgde dan een lange periode van bezinning en twijfels, gepaard gaande met een zware ze-
nuwinzinking, maar in 1989 word hij lid van de Socialistische Partij, zelfs bestuurslid van de wijk-
afdeling Heide en Dijle en lid van het Mechels partijbestuur tot 1991. Vanaf 1991 was hij bestuurs-
lid van de wijkafdeling Nekkerspoel-Nieuwendijk. Rond de eeuwwisseling was er een ernstige cri-
sis in de Mechelse SP en werd hij niet meer uitgenodigd op de vergaderingen. Sporadisch ging hij
dan nog wel eens naar een algemene vergadering, tot ook daaraan een einde kwam, al bleef hij tot
op heden wel lid van de partij.

Vanaf 1989 was hij tijdens de vakantieperiodes al actief als reisleider bij diverse touroperators
en sinds zijn pensionering vanaf 1 september 2011 is hij nog zelfstandig reisleider in bijberoep.

Publicaties :
* J. VAN MOER, Het dialektisch materialisme. Een synopsis van de materialistische wereldbeschou-
wing en van de dialektische methode, Antwerpen (uitgave in eigen beheer), 1975, 29 gestencilde pp.
(ongewijzigde herdruk [wel met voorwoord, uitbreiding van de bibliografie en resoluties van het fe-
deraal congres te Mechelen in 1979], Mechelen, 1999, 40 pp.).
* J. VAN MOER, Anticrisisstandpunt voor de KPB  in  De Nieuwe Maand. Tijdschrift voor politieke
vernieuwing, dl. 24 (1981), nr. 10, pp. 773-783 [de in het tijdschrift verschenen versie verschilt nog-
al aanzienlijk van de ontwerptekst in het archief].

Meer politieke bijdragen heeft hij niet geschreven, buiten tekstjes in partijblaadjes. Dat werd –
aldus de bewaargever zelf – ook niet aangemoedigd, integendeel. Hij schreef wel wat meer over
klassieke talen.
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II. Het archief – inhoud en historiek

De indeling van deze inventaris en dus ook het klassement is volledig van onze hand. Dat bete-
kent natuurlijk niet dat we een bestaand klassement uiteen getrokken hebben ten voordele van een
chronologische of thematische indeling die ons logischer leek. Daarbij zouden we niet altijd direct
zichtbare verbanden tussen documenten voor altijd verbroken hebben en dat is uiteraard tegen de re-
gels van de kunst. Men moet echter ook rekening houden met de historiek van een fonds en het pro-
bleem met dit was nu juist dat het nooit geordend geweest is, ook niet door de bewaargever zelf.
Volgens diens eigen verklaring – zij het dan 30 jaar later – is alles altijd op een hoop gelegd, alle
mogelijke  onderwerpen  ondereen.  Die  hoop werd  natuurlijk  regelmatig  wat  dooreen  gehutseld,
want het was tenslotte een levend archief, zodat er ook geen chronologische ordening was, hooguit
per jaar (voor de laatste jaren dan) en dan nog. Door tijdsgebrek en andere interesses is het er nooit
van gekomen om zijn archief te klasseren, tot plaatsgebrek na een verhuizing hem ertoe noopte alles
aan het stadsarchief te schenken.

In januari 1999 werd Justin door het Amsab gecontacteerd – n.a.v. het onderzoek van een stu-
dente geschiedenis die een thesis maakte over het eurocommunisme (allicht  S. VAN BEURDEN,  De
KPB (1968-1982) : teloorgang van een communistische partij. Onuitgeg. licentiaatsverhandeling
Geschiedenis Katholieke Universiteit Leuven, 1999, 143 pp.) – met een vraag naar zijn eventuele
archief.  Na twee telefoontjes  van Justin  aan het  Mechelse stadsarchief,  liet  wat later toenmalig
stadsarchivaris  H.  Installé  weten  dat  het  teruggevonden  was  en  door  een  medewerkster  (Livia
Geens) toegevoegd aan het verzamelfonds “Varia”. Het werd in de inventaris daarvan opgenomen
als “V 876: Archief van de Kommunistische Partij. In- en uitgaande post (s.d.) (12 dozen). Binnen-
gebracht door dhr. Van Moer in 1985”. Ondertussen had Justin wat fotokopies opgestuurd uit een
dossier dat hij nog thuis liggen had, samen met enkele nummers van het federale tijdschrift “Vuist”,
wat de onvolledige verzameling ervan zal zijn die het Amsab nu heeft en wat tegelijk verklaart
waarom er van dit tijdschrift (waar hij nochtans verantwoordelijk voor was wat de inhoud betrof en
waarvoor hij ook artikels en edito's schreef2) slechts het eerste nummer in het archief steekt (geluk-
kig hadden we zelf thuis de volledige reeks liggen, die we nu aan het stadsarchief schonken3).

Een vluchtige blik op de inhoud moet toen in het stadsarchief geleid hebben tot een etikettering
van de kartons, maar nooit tot een plaatsingslijst. Zelfs die etiketten bleken bedrieglijk, want niet al-
les over die onderwerpen of periode stak daarin en er staken ook andere dingen in, overigens zonder
enig verband, het waren maar stapels. Voor de weinige mappen die er waren, geldt dezelfde opmer-
king. Wat een dossier leek, was soms (op enkele uitzonderingen na) maar een toevallig opschrift op
een farde of bestond slechts uit enkele bladen, meestal dan nog onvolledig en “aangevuld” met qua
onderwerp of periode totaal ongerelateerde documenten, die ergens moesten opgeborgen worden.
Ook enkele ringmappen met een poging tot klassement bleken niet helemaal volledig of consequent
te zijn. Deze etiketten luidden:
Kartons 1-3: “Pamfletten – tijdschriften – fardes – kranten –stickers - … zonder datum”
Karton 4: “Allerlei briefwisseling, stencils, propaganda, tijdschriften – 1966-1969”
Karton 5: “Allerlei briefwisseling – stencils – propaganda - tijdschriften + fardes, 1973 – 1974 – 1975 – 1976”
Karton 6: “Partijscholing '74/'75 KPB” / “KPB basiscursussen 1975-1976” / “Nationale kaderschool 1975”
Karton 7: “Allerlei briefwisseling – stencils – propaganda – tijdschriften – ... 1977”
Karton 8: “Allerlei briefwisseling – stencils – propaganda - tijdschriften + fardes: 1977-1978 + financiële verrich-

tingen 1979”
Karton 9: “Allerlei briefwisseling – stencils – propaganda - tijdschriften + fardes 1979”
Karton 10: “Fardes, 1979 – 1980 – 1981 – 1982 -1983”
Karton 11: “Allerlei briefwisseling – stencils – propaganda – tijdschriften  1980   1982”
Karton 12: “Allerlei briefwisseling - stencils - propaganda - tijdschriften 1981”

2 Van de belangrijkste artikels steken de ontwerpen trouwens wél in het archief.
3 Opgenomen bij de tijdschriftenverzameling als T 21956.
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In overleg met de originele bewaargever (we baseerden ons op zijn autobiografie, plus zijn op-
merkingen en antwoorden op onze vragen), zijn we dus eerst moeten overgaan tot een klasseren van
duizenden losse papieren en het was uiteraard onbegonnen werk om die allemaal te nummeren (ver-
mits er nauwelijks ordening was, was er al zeker niet de minste nummering) met het oog op het op-
stellen van een concordantielijst (er viel gewoon nergens naar te verwijzen). Dit laatste werkt trou-
wens intuïtief, doordat we een chronologische onderverdeling aangehouden hebben vóór de thema-
tische, zoals de plaatsing in de kartons ook 'ongeveer' was. Voor zover ons bekend, werd het fonds
toch ook nooit eerder geraadpleegd; het lag nog te vers in het verleden.

Een bijkomend probleem was dat vele stukken (vooral brochures en pamfletten, maar ook le-
denblaadjes, partij-informatie en zelfs brieven) niet gedateerd waren. Soms konden we ons op de
chronologische context baseren, maar dat was lang niet altijd betrouwbaar, zodat we moesten zien
te achterhalen wanneer die dag van de maand op die weekdag viel, wanneer de partij dat lijstnum-
mer had voor een of andere verkiezing, wanneer die minister die post had, enzovoort. Er werd ook
veelvuldig uit het geheugen van de bewaargever geput om stukken zonder datum of doel te kunnen
duiden.

Het oorspronkelijk klassement (t.t.z. zoals wij het aantroffen; van de bewaargever zelf?) van dit
fonds bestond uit ogenschijnlijk chronologische reeksen (alles bijeen per jaar of enkele jaren), maar
zonder - op enkele uitzonderingen na - verdere onderverdeling in series (van redactioneel gelijkvor-
mige stukken) of rubrieken (per inhoud), om nog even die oude terminologie te gebruiken.
Vermits er per “reeks” toch weinig verband was tussen de stukken (zelfs niet in chronologische
volgorde), hebben we eerst geprobeerd een idee te krijgen van de inhoud door alles te sorteren in se-
ries  (uitnodigingen,  verslagen,  briefwisseling,  etcetera  en dat per organisatieniveau)  plus enkele
dossiers (die meestal al - geheel of gedeeltelijk - in mapjes verzameld waren. Ook de “overschot”
werd zo goed mogelijk in rubrieken ondergebracht, zoals de archiefstukken met betrekking tot di-
verse actiegroepen, partijpublicaties allerhande en vele tijdschriften. Vooral de eerste drie kartons
hebben we eerst zo thematisch moeten ordenen, om daarna alles bij de betreffende periode – stuk-
ken uit andere kartons – onder te brengen. Voor de laatste jaren (1977 tot 1982) was er zo'n één tot
anderhalf karton per jaar, waarin de stukken ook grosso modo per jaar bijeen staken. Voor de voor-
gaande periode staken er meer jaren in één karton en alles nogal dooreen. Zelfs die jaarbundels (of
“meerjarendozen”) moesten aangevuld worden met de vele archiefbestanden of losse archiefstukken
die over de eerste drie kartons (“sine dato”) verspreid waren. Die zogenaamd “chronologische reek-
sen” waren trouwens een illusie, want daar staken ook documenten en dossiers van andere jaren in,
meestal zonder enig verband met de rest van de wanorde.

We hebben ons dan gebaseerd op de autobiografie die de bewaargever ons bezorgde, om ar-
chiefafdelingen  te  maken  volgens  zijn  politieke  “loopbaan”:  de  twee  delen  van  zijn  studietijd
(Rijksuniversiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, met de Vlaamse Kommunistische Studenten en-
zovoort), de twee delen van de tijd bij de afdeling Antwerpen-Kiel (tot 1973 weinig actief door zijn
eerste werk als studiemeester, huwelijk, legerdienst en interims en dan tot 1977 bestuursfuncties in
die afdeling en de federatie Antwerpen), na zijn echtscheiding en verhuizing de vier actieve jaren bij
de afdeling en federatie Mechelen als politiek secretaris (met twee jaar ook in het Centraal Komitee
en de Vlaamse Gewestraad) en dan tot slot nog anderhalf jaar politieke activiteiten na zijn ontslag
uit de partij, met de poging tot vorming van een Links Eenheidsfront voor de gemeenteraadsverkie-
zingen, na een tijdje opgegeven voor medewerking met Agalev. Dat karton 4 met 1969 eindigde en
karton 5 met 1973 begon, heeft ook te maken met die weinig actieve periode, al stak er tussen de
documentatie in de eerste drie kartons wel een klein beetje met betrekking tot die jaren, waarmee
die periode dan ook gereconstrueerd werd. In de periode 1975-1976 is er al overlapping: door zijn
beroepsactiviteiten in Mechelen, werd hij daar ook al politiek actief binnen de afdeling en federatie
Mechelen, hoewel hij dat ook nog was in Antwerpen. Door  zijn verhuizing naar Mechelen eind
1976, konden we alles van 1977 en volgende jaren volledig bij de Mechelse periode klasseren.

Nadien hebben we die archiefafdelingen verder gerubriceerd volgens de verschillende niveaus

6



van de partij en haar werking (met een aantal series en dossiers) en dossiers over andere actiegroe-
pen waarin hij actief was, dit alles met respect voor de weinige dossiers die er waren. Vermits er
voor de Mechelse tijd veel meer archiefbestanddelen waren, hebben we die periode verder onder-
verdeeld per jaar, ook omdat er oorspronkelijk zo'n reeksen in de laatste kartons bestonden en het zo
duidelijk blijft waar de stukken uit die kartons gebleven zijn bij het herordenen. Zeker alle series
van uitnodigingen en verslagen, briefwisseling en dergelijke hebben we zo gereconstrueerd, zonder
daarvoor iets anders te moeten uiteen trekken. In wezen hebben we dus de chronologische ordening
behouden voor zover die er was (om zeker niet in de val van het verzamelen te vallen en dossiers te
gaan aanleggen die nooit bestaan hebben, volgens onze eigen interesse post factum) en ze aange-
vuld met  de verspreide stukken en daarbinnen een hiërarchische en thematische onderverdeling
(naar het model van de reeds aanwezige dossiers over de onderwijscrisis, de werkloosheid, de af-
braak van de NMBS, het lokaal “De Veste”, Agalev, ...) aangebracht die ook al gedeeltelijk aanwe-
zig was, zij het dan beperkt, onvolledig, ondereen en zonder structuur.

Bij de oorspronkelijke twaalf kartons kwamen er nog vijf bij omdat de stevige, zuurvrije mapjes
waarin we klasseerden natuurlijk ook een dikte hebben. Tot slot werd een doorlopende inventaris-
nummering toegevoegd aan de beschrijvingen, zodat er geen nood meer was aan kartonnummers.
Nietjes,  schuivertjes en ringkaften werden uiteraard verwijderd.  Dubbels (twee kartons) werden
eveneens verwijderd, zodat er nog vijftien kartons overblijven.

Op 10 september 2015 was er op de valreep ook nog een tweede deponering gevolgd, bestaande
uit een map met aanvullende stukken uit de jaren 1981-1982, vroeger uit het archief gelicht (voor-
namelijk rond het ontslag uit de partij en kort daarna; originele documenten en wat kopies van stuk-
ken waarvan de originelen reeds in het archief staken) en een map met stukken rond de Socialisti-
sche Partij en de Culturele Centrale 't Atelier van het Vlaams ABVV (onder andere rond Ierland en
Chili).

Het is niet allemaal strikt privé archief, het bevat ook vele stukken uit hoofde van zijn functie
(bijvoorbeeld brieven aan en van de federale secretaris). Het was echter – in de eigen woorden van
de bewaargever – allemaal zijn persoonlijk archief en in het leven kun je dat soms moeilijk splitsen.
Hij heeft nooit een archief ontvangen van iemand anders (zijn voorganger in een bepaalde functie)
en het was ook nooit zijn bedoeling om zijn archief aan iemand anders (een opvolger) over te ma-
ken. Het was trouwens ook nooit de bedoeling om zo vroeg de KPB te verlaten. De gebeurtenissen
zijn gewoon hun eigen gang gegaan. Dat onderscheid tussen persoonlijk en partijarchief werd ge-
woon niet gemaakt door de archiefvormers zelf. Die in theorie verschillende archiefdelen geraakten
van nature gemengd en dus is het nu ook niet zo evident om het fonds te gaan scheiden volgens de
archivalische inzichten en richtlijnen van nu.

Een chronologische indeling van een archief is ook niet het beste criterium, omdat sommige
stukken dan moeilijk te klasseren kunnen blijken of thematische dossiers je periode kunnen overlap-
pen. Maar dat was nu eenmaal de hoofdindeling zoals we ze aantroffen.

Het interessante aan dit fonds is tevens dat het geen verzameling is, maar unieke briefwisseling
en handschriftelijke verslagen bevat, naast zeldzame tijdschriftjes. Het weerspiegelt alle problemen
van de zestiger en zeventiger jaren die de communisten toen interesseerden, als voorvechters van de
vrede en gelijkberechtiging en tegen alle vormen van onderdrukking: anti-Vietnamoorlog, gevan-
genneming Angela Davis, tegen Apartheid, tegen fascisme, tegen de atoombewapening, voor het
vreemdelingenstemrecht. Maar ook de grippistische begeestering van een jonge enthousiasteling, de
moeilijke strijd voor het eurocommunisme – met een “kritische solidariteit” met de socialistische
landen  –  en  meer  basisdemocratie  binnen  de  partij.  Zoals  de  bewaargever  ons  zelf  recentelijk
schreef, is hij zich ervan bewust – ondanks de hoeveelheid van het archief waarvan hij nu zelf onder
de indruk is – dat er  ook veel lacunes zijn. Sommige dingen (uitnodigingen voor en verslagen van
allerlei vergaderingen) heeft hij niet bewaard omdat het toen gewoon niet zijn bedoeling was een ar-
chief te maken. Over andere onderwerpen (kritische houding ten opzichte van de Sovjetunie, China,
enzovoort) werd er gewoon niet veel op papier gezet, omdat het controversiële onderwerpen waren.
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Nog andere dingen (tijdschriften, vlugschriften, ...) werden blijkbaar zo succesvol verspreid dat er
geen van overblijven.
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III. Raadpleging

Aanvraag en methode van verwijzen
De archiefbestanden in de leeszaal schriftelijk opvragen met vermelding van het fondsnummer

V 876 en de nummers van de doorlopende nummering (slechts aaneensluitende nummers op één fi-
che) der archiefbestanden en korte beschrijving van het fonds (bijvoorbeeld: politiek archief J. Van
Moer – KPB).

De juiste verwijzing is: SAM, V 876 (Politiek privé archief van Justin Van Moer …), nrs. xxx-
xxx.

Voorwaarden: de raadpleging is vrij

9



IV. Bibliografie

Er komen teveel onderwerpen ter sprake in deze inventaris om hier naar literatuur daarover te
kunnen verwijzen. Zelfs uitsluitend over de KPB en haar voormannen is er geen recente retrospec-
tieve bibliografie voorhanden, al hopen we er binnenkort zelf een dergelijke on line te publiceren.
Er wordt wel – naast de archieven - een bibliografie opgegeven door Rik Hemmerijckx4, maar die is
heel beknopt. Ook Els witte beperkte zich tot zeven titels en wat CRISP-dossiers5. Hetzelfde geldt
voor wat de bibliografie betreft die geproduceerd werd door het Gentse Seminarie voor Politieke
Wetenschappen (nadien: Centrum voor politiek-wetenschappelijk onderzoek VZW)6. We willen ook
nog verwijzen naar de bibliografie van Marc Willems7, afgesloten vóór het einde van de door ons
onderzochte periode.

Wel werd de betreffende historiografie al meermaals geanalyseerd, met name door Rudy Van
Doorslaer, de Vlaamse autoriteit ter zake8, de Waals-Brusselse specialist José Gotovitch9 (een vrij
volledig, chronologisch en thematisch overzicht, het meest recente ook, maar uiteraard alweer ietsje
verouderd), wiens belangrijkste artikels, onder vier hoofdingen gebundeld, enkele jaren geleden op-
nieuw uitgegeven werden 10 en de Leuvense slavist Idesbald Goddeeris11.

Het Dacob zorgde ook voor wat ze zelf “de meest uitgebreide KPB-bibliografie voorhanden”12

noemen13, doch dit is geen opsomming van studies over de KPB, maar van KPB-uitgaves14 of uitga-
ves die vrij direct aan de Partij zijn gelieerd. Periodieken werden er niet in opgenomen, daarvoor is
er het repertorium van Milou Rikir15.

4 HEMMERIJCKX (R.),  De communistische partijen  in  EECKHOUT (P., VAN DEN) en  VANTHEMSCHE (G.) (red.),  Bronnen
voor de studie van het hedendaagse België 19e-21e eeuw,  Brussel (Koninklijke commissie voor geschiedenis),
2009, pp. 799-808.

5 WITTE (Els),  Aperçu des études consacrées aux partis belges  in  HASQUIN (Hervé) (red.),  Histoire et historiens
depuis 1830 en Belgique. Themanummer van Revue de l’Université de Bruxelles, 1981, 1/2, p. 97-124 [ook on line],
<http://digistore.bib.ulb.ac.be/2011/DL2503255_1981_1_2_000.pdf>, (opgehaald op 26/11/2015).

6 WAELE (Maria, DE), GAUS (Helmut) en UYTTERHAEGEN (Frank), Beknopte Bibliografie van de Politieke en Sociaal-
Ekonomische Evolutie van België 1918-1980 , Gent, 1983, (XII-228 pp.), pp. 41-42: “De KP” en p. 43: “Biografie-
ën en memoires van kommunistische politici” (ook beperkt gebleven in de uitgaven van 1986 en 1988, met nog een
vierde in 1992).

7 WILLEMS (Marc),  Bibliografie van de Belgische politieke partijen, 2 dln. (Voor 1940 /  Periode 1945-'77), Leuven,
1978,  VIII-120 en VIII + 145 pp.

8 DOORSLAER (R., VAN),  De Kommunistische Partij en haar geschiedschrijving, een kritische analyse  in  Vlaams
Marxistisch Tijdschrift, jg. 12, nr. 1, 1979, pp. 25-36.

9 GOTOVITCH (J.),  À la recherche d'une historiographie du Parti communiste en Belgique  in  NANDRIN (Jean-Pierre)
(red.), Bilans historiographiques  (Facultés universitaires Saint-Louis. Cahiers du CRHiDI, 30), Brussel, 2008, (26
pp.).

10 GOTOVITCH (J.),  Du communisme et des communistes en Belgique. Approches critiques (Recueil d’articles) (voor-
woord door P. LAGROU), Brussel, 2012, 436 pp.

11 GODDEERIS (I.), Passions and ideals. Belgian historiography on Belgian communism  in  Revista de historiografia,
dl. 6, afl. 10 (Comunismo e historiografía tras la caída del Muro), 2009, pp. 51-60.

12 Een herziening, herschikking en aanvulling van de bibliografieën van Bernard Dandois (Bibliografie van de kom-
munistische beweging in België  in  VMT Cahier 2: Een geschiedenis van het Belgisch kommunisme, 1921-1945,
Gent, mei 1980, pp. 118-150), Jacques Elias (Archives du PCB 2: Catalogue des livres et brochures publiées en
Belgique (Inventaires et catalogues, 2), Brussel, 1986, 93 pp.) en de Stichting Joseph Jacquemotte (Catalogue des
brochures communistes. 1ère partie: des origines à septembre 1944, s.l.n.d., 12 pp.).

13 [BEERTEN (J.)],  Bibliografie van de Communistische Partij  van België en ‘verwante’ organisaties,  s.l.  [Brussel]
(Dacob),  2009 (update 2007, herzien 2009),  [on line],  <www.dacob.be/ONLINETEKSTEN/Bibliografie%20van
%20de%20KPB%202009.pdf >, (opgehaald 03/07/2015), 126 pp.

14 Ook van de verschillende partijcommissies, van federaties en lokale afdelingen.
15 RIKIR (M. E.),  Archives du PCB 1: Répertoire des périodiques: 1. Les communiste (Inventaires et catalogues, 3),

Brussel, 1986, 436 pp. Zie ook  Les périodiques du PCB/KPB et de ses organisations, CArCoB, 5 pp. [on line],
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Verder bestaan er wel enkele algemene historische syntheses (buiten de in tijd of plaats meer be-
perkte), van de hand van André Mommen (1980)16, Rudi Van Doorslaer (1981)17, José Gotovitch
(1997)18 en Claude Renard (2009)19.

Voor de periode van deze inventaris vallen er verder in hoofdzaak wat recente biografieën en
autobiografieën aan te halen, wat begon met de biografische thesis over voorzitter Louis Van Geyt20,
recentelijk aangevuld met  Libres Entretiens21;  dertien jaar na de eerste kreeg ondervoorzitter Jef
Turf  zijn  biografische  eindverhandeling22,  die  hij  zelf  tien  jaar  later  aanvulde  met  een
autobiografie23; Jan Debrouwere (politiek directeur van de Rode Vaan) schreef in 1992 direct zijn
autobiografie24.

Tot slot wensen we nog enkele verhandelingen25 te vermelden die deze periode, wat controversi-
ële thema's en het einde van de partij behandelden: Luc Peiren analyseerde de partij tussen 1958 en
1965 (het jaar dat Justin lid werd)26, Veerle Van de Moortel had het over de houding van de KPB te-
genover de controversen binnen de internationale communistische beweging27, Soetkin Van Muy-
lem beschreef de invloed van het eurocommunisme28, Siggie Vertommen betreurde de onvoldoende
emancipatie van de vrouw binnen de partij29 en Sarah Van Beurden betitelde wat Justin's actieve pe-
riode was als de “teloorgang van een communistische partij”30.

<http://www.carcob.eu/IMG/pdf/periodiquescommunistes.pdf>, (opgehaald op 16/08/2015).
16 MOMMEN (A.),  De geschiedenis van de Kommunistische Partij van België  in  Tijdschrift voor Diplomatie, jg. 6,

1980, pp. 561-566.
17 DOORSLAER (R., VAN), Kommunistische Partij van België  in  Spiegel historiael. Maandblad voor geschiedenis en ar-

cheologie, jg. 16, nr. 4, Hilversum, 1981, pp. 207-209.
18 GOTOVITCH (J.), Qu’est-ce que le Parti communiste de Belgique. A quoi a-t-il servi? Quelques propositions pour en

comprendre l’histoire et la signification  in  Brood & Rozen. Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegin-
gen, jg. 1997, nr. 4, pp. 9-23; ID., Histoire du Parti Communiste de Belgique  in  Courrier Hebdomadaire du CRISP,
nr.  1582,  1997/37,  pp.  1-36  [ook  on  line  als  CRIS_1582_0001.pdf]  <http://www.cairn.info/load_pdf.php?
download=1&ID_ARTICLE=CRIS_1582_0001>, (opgehaald op 20/09/2015).

19 RENARD (C.),  Contribution  à  l’histoire  du  Parti  communiste  de  Belgique,  Brussel,  2009,  28  pp.  [on  line]
<http://www.carcob.eu/IMG/pdf/contribution_histoire_du_pcb.pdf> (opgehaald op 17/08/2015).

20 VEKEMAN (H.), Een politieke biografie van Louis Van Geyt. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Politieke Weten-
schappen RUG, Gent, 1989, 151 pp.

21 LEMAÎTRE (J.), Louis Van Geyt. La Passion du Trait d’Union. Libres Entretiens (voorwoord door P. Moureaux), Nij-
vel, 2015, 440 pp.

22 CONINCK (S.,  DE),  Jef  Turf.  Een  politieke  identiteit  van  een  communist.  Onuitgegeven  licentiaatsverhandeling
Nieuwste  Geschiedenis  RUG,  Gent,  2002,  [ook  als  e-thesis  on  line],
<http://www.ethesis.net/jef_turf/  jef_turf_inhoud.htm  > (geraadpleegd 14/08/2015), 259 pp.

23 TURF (J.), Memoires : van kernfysicus tot Vlaams communist, Tielt, 2012, 280 pp.
24 DEBROUWERE (J.), Waarom valt Icarus ? Het communistisch netwerk (Mensen en feiten, 5), Leuven, 1992, 205 pp.
25 Ondertussen al iets minder recent is het overzicht van HOEYLANDT (O., VAN), GEYSEN (W.) en LIEVYNS (L.), Bibliogra-

fie van thesissen met betrekking tot de geschiedenis van de KPB  in  Brood & Rozen. Tijdschrift voor de geschiede-
nis van sociale bewegingen, jg. 1997, nr. 4, pp. 156-158.

26 PEIREN (L.), De kommunistische partij van België tussen 1958 en 1965, een partijanalyse . Onuitgegeven licentiaats-
verhandeling Geschiedenis VUB, Brussel, 1988, 2 dln., 485 pp.

27 MOORTEL (V., VAN DE), Bijdrage tot de geschiedenis en problematiek van de kommunistische partij van België sedert
1968 : haar houding inzake enkele kontroversen binnen de internationale kommunistische beweging . Onuitgegeven
licentiaatsverhandeling Nieuwste Geschiedenis RUG, Gent, 1981, 2 dln., 487 pp.

28 MUYLEM (S., VAN), Eurocommunisme in de KPB: casus Gent. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Nieuwste Ge-
schiedenis RUG, Gent, 2002.; ID., De invloed van het eurocommunisme op de werking van de Communistische Par-
tij van België. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Politieke Wetenschappen RUG, 2 dln., Gent, 2002.

29 VERTOMMEN (S.), Hoe de KPB het feminisme links liet liggen. De emancipatiegraad van de vrouw in de Kommunisti-
sche Partij van België, 1921-1991. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Geschiedenis RUG, Gent, 2006, 298 pp.

30 BEURDEN (S., VAN), De KPB (1968-1982) : teloorgang van een communistische partij. Onuitgegeven licentiaatsver-
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handeling Geschiedenis KUL, 1999, 143 pp.
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Inventaris

Cursief onder de beschrijving31:
Begindatum-Einddatum / Beschrijvingsniveau / Omvang medium32 / Taal / Aantekening

I. Studietijd – woonachtig in Willebroek
1964-1969, Archiefafdeling, 51 nummers, Nederlands

A. Vóór universiteit
1960-1964, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

1 Vrije Universiteit Brussel - 'Programma voorlichtingsdag van woensdag 22 april 1964'.

1964-1964, Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands

B. Student aan de Rijksuniversiteit Gent
1964-1967, Archiefbestanddeel, 24 nummers, Nederlands en Frans

1. Lid en vice-praeses van het studentensyndikaat 'Vereniging der Vlaamse Studenten'

1964-1967, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands

2 'Waarom V.V.S.? Waarom … studentensyndikaat?'
[1964 of 1965], Archiefstuk, 1 katern, Nederlands

over de belangrijkste problemen die hen aanbelangen
3 'kongres 1966 resoluties – VVS uw bijdrage tot een demokratisch onderwijs'.

1966-1966, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands
4 Gestencild  nieuwsblad  van  de  'Vereniging  der  Vlaamse  Studenten  (VVS)  /  Kommissie

fakulteiten'.

[1967]-[1967], Archiefstuk, 3 stukken, Nederlands

2. Lid van de Vlaamse Kommunistische Studenten (binnen de Nationale beweging van
de Kommunistische Studenten) en cel Studenten van de KPB
1965-1968, Archiefbestanddeel, 6 nummers, Nederlands en Frans

31 Deze afdrukbare PDF-versie is gebaseerd op het Exel-bestand dat we maakten voor de on line databank van het
Mechelse stadsarchief, volgens het "Atomis_ISADG_Sjabloon" ("Atomis" is de clienttool voor "(ICA-)AtoM", de
open source webtoepassing voor het beschrijven en het beheren van archieven, waarbij dan de archiefstandaard
"ISAD(G)" gebruikt werd) en de huisregels. Het voornaamste verschil tussen beide bestanden zit in de terminologie
van het beschrijvingsniveau: voor het Exel-bestand volgden we de ISAD(G)-regels, voor deze PDF de Vlaams-
Nederlandse overeenkomst. Cfr. ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven. Vertaling
van de tweede uitgave, Antwerpen-Leuven-Amsterdam, 2004, 37 pp. + appendices en DEN TEULING (A. J. M.),  Ar-
chiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, ’s-Gravenhage, 2007, X-[64] pp. We gebruikten hier ook een iets
diepere paragrafenindeling, om de bruikbaarheid van deze doorlopende tekst te bevorderen.

32 De totale omvang is 670 nummers (doorlopend van 1 tot 672, met echter de nummers 176 en 572 vacant).
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5 'Vlaamse perspektieven. Tweemaandelijks orgaan van de Vlaamse Kommunistische Studen-
ten', nummers 1 (februari 1966), 4 (januari 1967) en 5 (februari 1967).

1966-1967, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands
Justin was hoofdredacteur

6 Afgevaardigde van de Vlaamse Kommunistische Studenten in  de Algemene Raad en de
Kommissies van het Gents Studentenkorps.
1966-1966, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands

7 Uitnodigingen, verslagen, rapporten, discussies en varia van de Vlaamse Kommunistische
Studenten Gent en de cel Studenten van de KPB-Gent.
1965-1967, Archiefbestanddeel, 3 omslagen, Nederlands en Frans

8 Derde Nationale Conferentie van de Nationale Beweging van de Kommunistische Studenten
op 18 en 19 maart, documenten vooraf.
1967-1967, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands

9 Derde Nationale Conferentie van de Nationale Beweging van de Kommunistische Studenten
op 18 en 19 maart, voorbereidende documenten.
1967-1967, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands en Frans

10 Protest van de Nationale Beweging van de Kommunistische Studenten tegen het expansie-
plan van Leuven, januari (envelop plus gestencilde brief).
(1968-1968), Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands

Franstalige afdeling naar Brabant vinden ze irrationeel

3. Studenvakbeweging Gent
(1967-1967), Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

11 Nieuwsblad op “Klaasdag”, met nieuwe gegevens over hun werking en uitnodiging voor een
massabetoging van het “Aksiekomitee Universitaire ekspansie van Leuven”.

(1967-1967), Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

4. Etudiants Communistes de Bruxelles
(1966-1966), Archiefbestanddeel, 1 nummer, Frans

12 Uitnodiging voor de “Exposition d'Art Monumental” van 28 februari tot 5 maart.

1966-1966, Archiefstuk, 1 stuk, Frans

5. KPB federatie Gent-Eeklo-Sint-Niklaas
1966-1966, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

13 Dossiertje van het federaal congres van 24 november.

1966-1966, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands

6. Belangstelling voor het internationaal communisme
1963-1969, Archiefbestanddeel, 10 nummers, Nederlands
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a. Vietnam

1963-1969, Archiefbestanddeel, 6 nummers, Nederlands, Frans en Vietnamees

14 Folder van het Belgisch Komitee voor Solidariteit met het Vietnamese Volk, sine anno.
[1966]-[1966], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

15 Petitie van de Kommunistische Jeugd van België aan minister Harmel.
[na maart 1966]-[na maart 1966], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

16 J.  Verhelst.  'Vietnam, einde of  begin.  Inzet'  (belgische unie voor de verdediging van de
vrede, document 1). Gent, sine anno.
[na augustus 1967]-[na augustus 1967], Archiefstuk, 1 katern, Nederlands

17 'De heilige eed van het dertig miljoen sterke Vietnamese volk'. Brussel, sine anno.
[1965]-[1965], Archiefstuk, 1 katern, Nederlands

18 Affiche van de Kommunistische Jeugd van België voor een Europese manifestatie van de
jongeren te Parijs en solidariteitsdagen met het Vietnamese volk in oktober en november.
[1966]-[1966], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

19 Postzegels van het Nationaal Front Bevrijding Zuid-Vietnam.
1963-1969, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Vietnamees

b. China

1966-1966, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

20 'Mao Tse-Toeng over de tegenstelling'. In 'De Strijd', 1966, nummer 2, bijlage.
1966-1966, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands

21 'Mao Tse-Toeng over de praktijk. Over het verband tussen kennis en praktijk, tussen begrip
en handelen' . In 'De Strijd', 1966, nummer 3, bijlage.
1966-1966, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands

c. Rusland

[1965]-1966, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Frans

22 A.  Krachénninnikov.  'En  finir  avec  les  vestiges  du  colonianisme  (La  lutte  menée  par
l'U.R.S.S. à l'O.N.U. pour la liquidation du système colonial)'. Sine loco nec dato.
[1965]-[1965], Archiefstuk, 1 katern, Frans

23 'Discours d'Alexei Kossyguine [Déclaration du gouvernement soviétique sur les questions
fondamentales de la politique intérieure et extérieure] et Déclaration du Soviet Suprême de
l'U.R.S.S. [au sujet de l'intensification de l'agression de l'impérialisme Américain au Viet-
nam]' in 'Etudes soviétiques', nummer 222 (september 1966), bijlage.
1966-1966, Archiefstuk, 1 katern, Frans

7. Nationale informatie

1967-1967, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands
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24 Brochure 'conjuncturele evolutie'. Brussel, 25 augustus 1967.

1967-1967, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
25 Brochure 'Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Advies op eigen initiatief door de Raad uit-

gebracht  betreffende de economische  evolutie  in  1967 en  de  vooruitzichten  voor  1968'.
Brussel, 28 december 1967.

1967-1967, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

C. Student aan de Vrije Universiteit Brussel
1967-1969, Archiefbestanddeel, 26 nummers, Nederlands en Frans

1. Vlaamse Kommunistische Studenten / Nationale beweging van kommunistische stu-
denten

1967-1967, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands
de uitnodigingen van de VKS-Brussel september, november en december steken achteraan
nummer 7

26 Eerste brochure (oktober): 'De evolutie van de ekonomische en sociale situatie der intellek-
tuelen'.

1967-1967, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
27 Tweede brochure (december): 'Universitaire expansie'.

1967-1967, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

2. Union Etudiante Syndicale en Brussels Studentengenootschap
1967-1968, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Frans

28 Heruitgave van een dossier uit 1966: 'Pour la défence de la liberté d'expression à l'U.L.B.'.

[1967?]-[1967?], Archiefstuk, 3 stukken, Frans
29 Oproep van de Union Etudiante Syndicale: “Loi de lynch à l'U.L.B.?”, februari.

1968-1968, Archiefstuk, 3 stukken, Frans

3. Actie 1968
1968-1969, Archiefbestanddeel, 6 nummers, Nederlands en Frans

30 Beslissingen en oproepen van de (bezettende) Vrije Volksvergadering van de Brusselse Uni-
versitaire Gemeenschap, mei en juni.

1968-1968, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands en Frans
31 Union Nationale des Etudiants Communistes – Cellule cadres: verslag Nagels 18 juni.

1968-1968, Archiefstuk, 3 stukken, Frans
32 Documentatiemap Brussels Studentenfront, sine anno.

[1968]-[1968], Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
33 Manifest en stakingsoproep van het “Aksiekomitee Universitaire expansie V.U.B.”.

[1968]-[1968], Archiefbestanddeel, 2 stukken, Nederlands en Frans
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34 Omzendbrieven nummers 4-6 (december 1968) van het algemeen secretariaat van de univer-
siteit, betreffende de verkiezing van vier studenten-waarnemers bij de Raad van beheer van
de Vrije Universiteit Brussel en studenten-leden van de Sociale Commissie op 20 januari
1969.

1968-1968, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
35 Inlichtingen van het secretariaat van de Raad Van Beheer van de Vrije Universiteit Brussel,

betreffende de verkiezing van zeven afgevaardigden-studenten voor de “eerste Raad van be-
heer van de nieuwe Nederlandstalige V.U.B.” in oktober 1969.

1969-1969, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

4. Studenten VakBeweging
1967-1968, Archiefbestanddeel, 6 nummers, Nederlands

36 'De Geus. Stem van de Brusselse Studentenvakbeweging' ('orgaan van het brussels studen-
tengenootschap'). Akademiejaar 1967-1968, nummer 2 (november).

1967-1967, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands
37 '13 MEI. SVB-informatieblad voor de (progressieve, ja dat wel) leuvense, gentse, brusselse

en antwerpse studenten'. Nummer 5 (18 januari 1968): thema-nummer over de Bijzondere
opsporingsbrigade.

1968-1968, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands
38 Studiemap SVB-Brussel maart.

1968-1968,  Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
39 'AKSIE, uitgave van de StudentenVakBeweging Brussel rond de wetgevende verkiezingen

van 1968', sine loco nec dato [Brussel, maart 1968].

[1968]-[1968], Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
40 'SVB werkstuk' voor voor- en tegenstanders. Sine loco nec dato.

[1968]-[1968], Archiefstuk, 1 katern, Nederlands
41 Pamflet met steunbetuiging aan het “aktiekomitee universitaire expansie”, onderschrijving

van het manifest en oproep om de informatie-meetings bij te wonen, sine anno.

[1968]-[1968], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

5. Toegevoegde documentatie over de universiteit
1970-1970, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

42 Vrije  Universiteit  Brussel  –  3-maandelijks informatieblad,  nummer 3-4 (juli),  met  onder
andere de nieuwe wet op de rechtspersoonlijkheid van de universiteiten en de splitsing van
de oude ULB-VUB.

1970-1970, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

6. KPB
1968-1968, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands
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43 Afgevaardigde  van de federatie  Mechelen  (als  lid  van de afdeling  Willebroek)  naar  het
“XIXe Nationaal Kongres der K.P.B.” in Oostende , van 15 tot 17 november 1968.

1968-1968, Archiefbestanddeel, 1 omslag
bij de afdeling Willebroek, want hij zat niet meer “op kot” tijdens zijn VUB-periode

7. Comités en verenigingen

1968-1969, Archiefbestanddeel, 4 nummers, Nederlands

44 'Bulletin van de vereniging België-China vzw'. Brussel, 1968, nummer 3.
1968-1968, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

 o.a. over de Chinese culturele revolutie
45 Dossier van het “XIde Nationaal Kongres van de Belgo-Sovjetse Vereniging”, gehouden te

Brussel op 23 november.

1969-1969, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands
46 ''t zal wel gaan' (tijdschrift van het vrijzinnig Taalminnend Studentengenootschap “'t Zal Wel

Gaan”, werkgroep bij de Humanistiese Jeugd Gent). Sine loco nec dato [Gent, december
1968].

[1968]-[1968], Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
47 “Nationaal Palestina Komitee” en documentatie over de Palestijnse kwestie.

1969-1970, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands

8. Documentatie
1894-1969, Archiefbestanddeel, 4 nummers, Nederlands en Frans

48 'Les cahiers du Centre d'Etudes Socialistes', nummers 70-71 (mei-juni): onderwerp “Réfor-
me de l'entreprise ou Controle ouvrier. Débat public (…)”.

1967-1967, Archiefstuk, 1 katern, Frans
49 'L'Exploité, périodique du Parti Communiste de Belgique (M[arxiste]-L[éniniste])'.  Num-

mers 24, 25, 33, 35, 36, 38 en 39. Herstal, juni-september.

1969-1969, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Frans
grippisten, maoïstische afscheuring

50 Raadplegende konferentie der Kommunistische Partijen te Boedapest op 26 februari 1968:
“Tussenkomst van de delegatie der Kommunistische Partij van België” door Jean Terfve en
“Boodschap van Boedapest aan het strijdende volk van Vietnam”.
1968-1968, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands

51 “Verklaring van grondbeginselen, aangenomen in Kongres van 26 maart 1894 te Quareg-
non”, plus definities van kapitalisme en socialisme (met Paul Goossens als contactadres Stu-
dentenVakBeweging).
1894-1894, Archiefstuk, 3 stukken, Nederlands

het Paascongres van de Belgische Werkliedenpartij, te Quaregnon, op 25-26 maart 1894

II. Woonachtig te Antwerpen
1969-1977, Archiefafdeling, 126 nummers, Nederlands, Frans, Spaans en Portugees

18



A. De tijd van studiemeester, huwelijk, legerdienst en interims
1969-1973, Archiefbestanddeel, 9 nummers, Nederlands en Frans

1. KPB
1970-1973, Archiefbestanddeel, 4 nummers, Nederlands

52 'Lange Wapper. Periodiek propagandablad van de Kommunistische Partij van België –Afde-
ling Antwerpen'. Maart-april 1972, april-mei 1972, december 1972 – januari 1973 en juni-
juli 1973.

1972-1973, Archiefbestanddeel, 4 stukken, Nederlands
53 ''t Kiel vandaag. Wijkblad uitgegeven door de K.P.B. afd. Kiel'. 1973, nummer 3 (juni).

1973-1973, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
54 Affiche “direkte demokratie – stem voor de kommunistische kandidaten” voor de gemeente-

raadsverkiezingen van [3 juni] 1970.

1970-1970, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
55 Uitnodiging van 19 oktober van de Kommissie “Onderwijs” van het Centraal Komitee voor

een “Nationale zitdag van de kommunistische leerkrachten” op 19 november, met bijlagen;
verzoek van 27 oktober van de federatie Antwerpen om eraan deel te nemen; “feiten en ar-
gumenten” 1972 nummer 10 (november) over “Het schoolpakt” van 1972.

1972-1972, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands

2. Nationaal Vietnam Komitee
1972-1972, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

56 'Mededelingen Nationaal  Viëtnam Komitee  en Komitee  voor  geneeskundige  en sanitaire
hulp  aan  Viëtnam'.  1972,  nummer  10/11  ('vietnam,  laos,  kambodja,  de  agressie  duurt
voort…').

1972-1972, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands

3. Volkstoerisme vzw – Voor de Werker – Met de Werker
1971-1971, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

57 'Volkstoerisme vzw – Voor de Werker – Met de Werker. Tweemaandelijks tijdschrift'. Maart-
april 1971: “onze reiskalender 1971”.

1971-1971, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

4. Jongkommunisten
1970-1970, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

58 Brochure van de “jongkommunisten” Antwerpen over de gevangenneming van Angela Da-
vis (in bijlage een “open brief aan Eldridge Cleaver”). Sine loco nec dato.

[1970]-[1970], Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
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5. AMADA

1971-1971, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

59 1 mei pamflet en tijdschrift 'Alle macht aan de arbeiders', nummer 37 (15 november).
1972-1972, Archiefbestanddeel, 1 stuk plus 1 katern, Nederlands

6. Schoolblad

1971-1971, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

60 'Kadeke. Tweemaandelijks schoolblad K.A.D.'. 11° jaargang, nummer 1 (november).
1971-1971, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

K.A.D. = Koninklijk Atheneum Deurne

B. Werkzaam in twee federaties
1973-1977, Archiefbestanddeel, 117 nummers, Nederlands, Frans, Spaans en Portugees

1. Agenda

1976-1976, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

61 Persoonlijke agenda 1976.
1976-1976, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

2. Federatie Antwerpen en Antwerpse afdelingen

1973-1976, Archiefbestanddeel, 59 nummers, Nederlands en Frans

2.1. Federatie Antwerpen
1973-1976, Archiefbestanddeel, 29 nummers, Nederlands

2.1.1. 1973

1973-1973, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

62 Uitnodigingen van het federaal secretariaat en inwendige bulletins, eind 1973.
1973-1973, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands

63 “KPB Federaal kongres Antwerpen 1 en 2 december 1973”.
1973-1973, Archiefbestanddeel, 3 stukken plus 2 katernen, Nederlands

2.1.2. 1974

1974-1974, Archiefbestanddeel, 7 nummers, Nederlands

64 Uitnodigingen, mededelingen en activiteitenverslag vanwege het federaal secretariaat.
1974-1974, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands

20



65 Inwendig bulletin van de federatie Antwerpen.

1974-1974, Archiefbestanddeel, 3 stukken plus 1 katern, Nederlands
66 Uitnodiging voor de federale conferentie van 7 februari.

1974-1974, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
67 Uitnodiging, agenda, verslagen en ontwerp-resolutie van het federaal congres van 26-27 ok-

tober.

1974-1974, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands
68 Uitnodigingen en verslagen van het federaal comité oktober-december.

1974-1974, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands
69 Lesgever in de basisscholing van de federatie.

1974-1974, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands
69/a. Brieven van de federale secretaris en IMAVO aan de lesgever(s) van de federale basis-
cursussen, september-november.

1974-1974, 1 omslag, Nederlands
IMAVO = Instituut voor Marxistische Vorming

69/b. Gestencilde lijst van de deelnemers en cursusleiders.
1974-1974, 2 stukken, Nederlands

69/c. Handschriftelijke nota's over leerstof en leerlingen.
1974-1974, 1 omslag, Nederlands

69/d. Gestencilde cursussen lessen 1 tot 5.
1974-1974, 1 omslag, Nederlands

70 K.P.B.-Overheidsdiensten en K.P.B.-Borgerhout-Diamant, respectievelijk uitnodiging voor
de Nieuwjaarsreceptie en de plechtige uitreiking van de lidkaarten in januari (eind 1974).
1974-1974, Archiefbestanddeel, 2 stukken, Nederlands

2.1.3. 1975

1975-1975, Archiefbestanddeel, 12 nummers, Nederlands

a. Federaal komitee
1975-1975, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands

71 Uitnodigingen en verslagen.

1975-1975, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands
72 Brieven aan de leden van het federaal comité.

1975-1975, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands
73 Eerste nummer van het 'Inlichtingenbulletin' van de Vlaamse Gewestraad van de KPB, voor

de leden van de Vlaamse Gewestraad en van de federale comités in Vlaanderen, juni 1975.

1975-1975, Archiefstuk, 3 stukken, Nederlands

b. Mededelingen
1975-1975, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands
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74 Uitnodigingen en oproepen van het federaal secretariaat.

1975-1975, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands
75 Inwendig bulletin van de federatie Antwerpen (februari, mei, augustus en september).

1975-1975, Archiefbestanddeel, 2 katernen en 2 stukken, Nederlands
76 Werkplan voor de afdelingen 13 september tot 31 december.

1975-1975, Archiefstuk, 3 stukken, Nederlands

c. Federale conferentie 9 maart
1975-1975, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

77 Uitnodiging, dagorde, politieke verslagen en voorbereidende teksten.

1975-1975, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands

d. Cellen
1975-1975, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

78 Openbare diensten – Onderwijs: uitnodigingen, verslag en info-bladen.

1975-1975, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands
79 Bedienden: uitnodiging voor de opbouw van een partijcel.

1975-1975, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

e. Lesgever federale basiscursus
1975-1975, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

80 Uitnodigingen en verslag van de bijeenkomsten der lesgevers, handgeschreven nota's, aan-
wezigheidslijsten en cursussen ('Het land waarin wij leven', 'De wereld waarin wij leven' en
'Wat is de Kommunistische Partij').

1975-1975, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands

f. Acties
1975-1975, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

81 Verslag van de vergadering van 12 maart van de federale (Antwerpen) Vrouwencommissie.

1975-1975, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
dit was een bijlage bij de brief van 26 maart in nummer 72

82 Pamflet met oproep van de federatie voor een uur werkonderbreking in het Antwerpse als
boycot van het Franco-regime, na de misdadige terechtstelling van de afgelopen zaterdag
van vijf personen.
1975-1975, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

executie van vijf jonge gevangen verzetsstrijders van de ETA en de FRAP, na een schijnpro-
ces, op 27 september, voor terroristische moord
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2.1.4. 1976

1976-1976, Archiefbestanddeel, 8 nummers, Nederlands

a. Federaal Komitee
1976-1976, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

83 Uitnodigingen, bijlagen en verslagen.

1976-1976, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands

b. Mededelingen van het federaal secretariaat
1976-1976, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands

84 Uitnodigingen voor meetings, colportages, 1 mei-feest, studiedag, actie verkiezingsvoorbe-
reiding, plakploeg.

1976-1976, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands
85 Nieuwe takenverdeling van het federaal bureau, na de fusie tot één afdeling Antwerpen, met

behoud van de vorige afdelingen als cellen.

1976-1976, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
86 Werkplan 1 juni tot 10 oktober.

1976-1976, Archiefstuk, 3 stukken, Nederlands

c. Federale conferenties
1976-1976, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

87 Uitnodiging voor de federale conferentie van 7 mei.

1976-1976, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
88 Uitnodiging voor en verslag van de federale conferentie van 10 oktober.

1976-1976, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands

d. Federaal congres van 20-21 maart
1976-1976, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

89 Werkplan ter voorbereiding van het congres, politiek verslag, dagorde, verslag van de pro-
grammawerkgroep, teksten uit de 'rode vaan', weekblad van RAL, lijst van de mandaten-
commissie, ontwerp-resolutie, activiteitenverslag, stemuitslag van de verkiezing van de af-
gevaardigden.

1976-1976, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands

e. Federale basisscholing
1976-1976, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

90 Brieven aan de verantwoordelijken voor de basiscursussen/ideologische vorming.

1976-1976, Archiefbestanddeel, 2 stukken, Nederlands
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2.2. Afdeling Antwerpen – afdeling/cel Antwerpen-Kiel

1973-1976, Archiefbestanddeel, 30 nummers, Nederlands en Frans

2.2.1. 1973
1973-1973, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

91 Handgeschreven verslagen van de bestuursvergaderingen van 27 september en 21 november
en de algemene ledenvergadering van 14 november.

1973-1973, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
92 De Lijn', bedrijfsblad K.P.B. auto-montage-bedrijven, speciaal nummer [begin 1973].

[1973]-[1973], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

2.2.2. 1974
1974-1974, Archiefbestanddeel, 7 nummers, Nederlands en Frans

93 Uitnodiging en handgeschreven verslagen van de bestuursvergaderingen van de afdeling
Antwerpen-Kiel.

1974-1974, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands
94 Uitnodigingen en handgeschreven verslagen van de algemene ledenvergaderingen van de af-

deling Antwerpen-Kiel.

1974-1974, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
95 Uitnodigingen en mededelingen (standaardbrieven) en wijkblad 'Kiels aktueel' aan de mili-

tanten  van  de  afdeling  Antwerpen-Kiel  vanwege  het  afdelingsbestuur  en  het  federaal
secretariaat, plus brief van 'Drapeau rouge'.

1974-1974, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands en Frans
96 Artikel van Justin 'De krizis van het kapitalisme' in 'Lange Wapper' (propagandablad KPB

afdeling  Antwerpen),  december,  bladzijde  3  (handgeschreven  ontwerp,  doorslag  van het
tikwerk en het tijdschrift).

1974-1974, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
97 Andere handgeschreven ontwerpen uit 1974: 'Ons land in de greep van de petroleummaffia',

'Pas op! Laat je niet bedotten' en pamflet rond de 1 mei betoging.

1974-1974, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
98 Twee versies van een uitnodiging voor de algemene vergadering op 18 oktober van de KPB-

cel 'Overheidsdiensten'.

1974-1974, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
99 Uitnodigingen 'Borgerhout-Diamant' voor de algemene ledenvergadering op 29 maart en een

Sovjetavond op 31 oktober.

1974-1974,  Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

2.2.3. 1975
1975-1975, Archiefbestanddeel, 9 nummers, Nederlands
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100 Handgeschreven verslagen van de bestuursvergaderingen Antwerpen-Kiel van 28 augustus
en 1 oktober.

1975-1975, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
101 Uitgaande post van Justin als organisatiesecretaris: één brief van 10 februari.

1975-1975, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
102 Uitnodigingen voor en handgeschreven verslagen van de algemene ledenvergaderingen Ant-

werpen-Kiel.

1975-1975, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
103 Diverse uitnodigingen aan de leden van de afdeling Antwerpen-Kiel,  plus een brief van

'Drapeau rouge'.

1975-1975, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands
104 Pamflet van de afdeling Borgerhout, bewerkt voor de afdeling Antwerpen-Kiel (hoogdrin-

gendheidsprogramma van de partij tegen de regering).

1975-1975, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
105 Twee versies van 'Kiels aktueel. Informatieblad van K.P.B. Afdeling Antwerpen-Kiel', juli-

augustus (crisisbestrijding).

1975-1975, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
106 Uitnodiging van de afdeling Antwerpen-Dok voor een bier- en dansavond op 6 december.

1975-1975, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
107 Pamflet  van de afdeling Deurne voor een “grote  sandwichtocht  tegen het dure leven en

werkloosheid” op 1 februari.

1975-1975, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
108 Uitnodigingen van de afdeling Antwerpen-Stad.

1975-1975, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands

2.2.4. 1976
1976-1976, Archiefbestanddeel, 12 nummers, Nederlands

109 Uitnodigingen voor en verslagen van de bestuursvergaderingen van de afdeling Antwerpen.

1976-1976, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
de Antwerpse afdelingen werden in 1976 verenigd tot één afdeling en de voormalige afdelin-
gen werden cellen

110 Uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen van de afdeling Antwerpen.
1976-1976, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands

111 Mededeling van Ludo Loose aan de politieke secretarissen van de cellen der afdeling Ant-
werpen, met een overzicht van de toestand der cellen en de lijst der bestuursleden van de af-
deling.
1976-1976, Archiefstuk, 3 stukken, Nederlands

112 3 nummers van 'Vuist info' van de afdeling Antwerpen, 2° jaargang.
1976-1976, Archiefstuk, 3 katernen, Nederlands

113 Afdeling Antwerpen, voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober:
aanduiding als kandidaat en oproepen voor tellers en getuigen.
1976-1976, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands
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114 Oproep van de afdeling Antwerpen om op 17 september te gaan plakken “voor een rode
stad” met nummer 7 [gemeenteraadsverkiezingen].

1976-1976, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
115 Handgeschreven verslagen van de bestuursvergaderingen van de afdeling Antwerpen-Kiel.

1976-1976, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
116 Uitnodigingen voor en handgeschreven verslag van de algemene ledenvergaderingen (en lid-

kaartenuitreiking) van de afdeling Antwerpen-Kiel.

1976-1976, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
117 'Kiels aktueel. Periodiek propagandablad van afdeling Antwerpen-Kiel' (nummer naar aan-

leiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober.

1976-1976, Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands
118 Extra uitgave van 'De dokwerker' (afdeling Antwerpen-Dok).

1976-1976, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
119 Uitnodigingen voor vergaderingen van de leden/militanten van de afdeling Overheidsdien-

sten/Openbare diensten van de federatie Antwerpen.

1976-1976, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands
120 Uitnodiging van de federatie Antwerpen voor een algemene vergadering van alle gesyndi-

ceerde leden op 13 juni, met als doel de oprichting van en verkiezing voor de 'Stuurgroep
sindikaal en bedrijfswerk'.

1976-1976, Archiefstuk, 3 stukken, Nederlands

3. Kommunistische Jongeren van België, afdeling Antwerpen
1973-1976, Archiefbestanddeel, 8 nummers, Nederlands en Frans

3.1. Activiteiten

1973-1976, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

121 Activiteitenkalenders en uitnodigingen van de Kommunistische Jeugd afdeling Antwerpen
(en clubhuis 'De 1000 Appeltjes').
1973-1976, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

3.2. Acties

1973-1975, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands en Frans

122 Solidariteit met Chili: uitnodigingen, affiche, brochures en tijdschrift.
1973-1975, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands en Frans

123 Affiche tegen het beroepsleger: “Geen beroepsleger. Troepen uit Duitsland”.
[1973]-[1973], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

allicht naar aanleiding van het plan Vanden Boeynants 1973 (nationale uitgave)

3.3. Vorming: lesgever scholing (gespreks- en debatavonden)
1975-1975, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands
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124 Brieven mei-december in verband met de scholingsavonden in 1975 en 1976.

1975-1975, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands
125 Drie handgeschreven ontwerpen: 'De filosofie, 'Het imperialisme' en 'Plato en zijn leer –

idealisme'.

[1975]-[1976], Archiefbestand,1 omslag, Nederlands

3.4. Tijdschriften
1975-1976, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands

126 'Kritis: tweemaandelijks tijdschrift van de Kommunistische Jeugd van België', nummer 5
(bis), november-december: speciale uitgave 'universiteit', in samenwerking met de Vlaamse
Kommunistische Studenten.

1975-1975, Archiefbestand, 1 stuk, Nederlands
127 'Agitprop' van de Kommunistische Jeugd van België afdeling Antwerpen, sine dato [eerste

kwart 1976].

[1976]-[1976], Archiefbestand, 1 katern, Nederlands
128 'Appel-info', juni 1976 (1° jaargang) en juni 1977.

1976-1977, Archiefbestand, 2 katernen, Nederlands

4. Nationale kaderscholing
1975-1976, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

129 Uitnodigingen september, oktober en november 1975 (eerste jaar) en een klacht over afwe-
zigheid oktober 1975, plus een klacht over afwezigheid november 1976 (tweede jaar).

1975-1976, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
130 Cursussen, nota's en informatieblad over de deelnemers aan het eerste jaar.

1975-1975, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

5. Federatie en afdeling Mechelen
1976-1976, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands

5.1. Federatie Mechelen

1976-1976, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

131 Pamflet van de federatie Mechelen met oproep voor de onderwijsstaking op 5 en 6 oktober.
1976-1976, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

5.2. Afdeling Mechelen

1975-1975, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands
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132 'Vuist',  tweemaandelijks  tijdschrift  van  de  KPB-afdeling  Mechelen,  1°  jaargang  (1975),
nummers van september-oktober en november-december / 2° jaargang (1976), nummers van
januari-februari,  maart-april  en  twee  zonder  nummer,  plus  twee  met  folders  met  1  mei
oproep.

1975-1975, Archiefbestand, 8 katernen, Nederlands

5.3. Afdeling Willebroek
1976-1976, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

133 Pamflet van de KPB-afdeling Willebroek voor een debatavond op 9 juni, over gemeentelijke
autonomie/democratie (inleiding en debat: Justin Van Moer, Karel Maes) en brief van 7 sep-
tember van Ronald Jenkinson aan de leden, in verband met de afwijzingen van de BSP-
voorstellen voor samenwerking bij de gemeenteraadsverkiezingen.

1976-1976, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
BSP = Belgische Socialistische Partij

6. Kommunistische Jongeren van België, afdeling Mechelen

1976-1976, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

134 Uitnodiging door Dirk Knegtel voor een vergadering op 20 november in café Jambo, ter be-
spreking van de uitbouw van een volwaardige Mechelse afdeling (blanco en geannoteerd
exemplaar).
1976-1976, Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands

7. Verkiezingen 1974 en 1976

1974-1976, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

135 Wetgevende verkiezingen van 10 maart  1974, lijst  7 (federatie Antwerpen):  kandidatuur,
voorbereidingen, propaganda.
1974-1974, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

136 Gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober  (afdeling Antwerpen):  oproep,  raadgevingen,
inlichtingen, propaganda, 'feiten en argumenten' nummer 32 (oktober 1975), nota.
1975-1976, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

8. Diverse partijdocumenten

1976-1977, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

137 Programma van de feestavond op 1 mei 1977 in de Handelsbeurs, ingericht door de club 'Jef
van Extergem'.
1977-1977, Archiefbestand, 1 stuk, Nederlands

138 Twee brieven van Jan Debrouwere over bandjes van Justin, met opnames van toespraken
van Louis Van Geyt en Ludo Loose, juni.
1976-1976, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
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9. Partijpublicaties

1974-1976, Archiefbestanddeel, 6 nummers, Nederlands en Frans

139 Supplement bij 'le drapeau rouge' van 2 november: 'Unir les progressistes pour un tournant
démocratique', met voorwoord door nationaal voorzitter Louis Van Geyt.
1974-1974, Archiefstuk, 1 katern, Frans

140 Drie nummers van 'le drapeau rouge' (4-5, 6 en 7 januari 1975): VS bedreigt de olieproduce-
rende landen (plus knipsel over de beroemde Amerikaanse econoom J. K. Galbraith, die
meent: “L'inflation est due au capitalisme et non aux producteurs de pétrole”, interview met
AFP op 01/12[/1974]).
1974-1975, Archiefbestand, 3 katernen plus 1 stuk, Frans

141 Propagandafolder voor aansluiting bij de partij.
[1975?]-[1975?], Archiefbestand, 1 stuk, Nederlands

142 KPB-brochures: 'Regeringspolitiek twee maten twee gewichten onaanvaardbaar!' en 'De kri-
sis kan bedwongen worden. 5 wetsvoorstellen van de Kommunistische Partij  van België
voor structuurhervormingen', sine anno.
[1975?]-[1975?], Archiefbestand, 2 katernen, Nederlands

143 'Feiten  en  argumenten  -  maandblad  van de  propagandist,  uitgegeven door  de  propagan-
dadienst van het C.K. van de K.P.B.', nummer 35 (juni-juli 1976): “XXIIe kongres van de
KPB. Het verslag van Louis Van Geyt”; nummer 36 (november-december): “Aktiviteiten-
plan voor de partij – basisorganisaties periode: november 1976 – maart 1977”.
1976-1976, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

congres: 9 tot 11 april 1976
144 (Informatie)bulletin van de Kommissie Gemeentebeleid/Gemeentepolitiek bij het Centraal

Komitee van de Kommunistische Partij van België,  eerste nummer (23 december 1976),
plus nrs. 2 en 3.

1976-1976, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

10. Actiecomités, verenigingen en andere politieke groeperingen
1973-1977, Archiefbestanddeel, 24 nummers, Nederlands, Frans, Spaans en Portugees

10.1. Vrouwenvereniging voor Vrede en Welvaart

1976-1976, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

145 Uitnodiging van de afdeling Ekeren voor het debat “De vrouw in de D.D.R.” op 28 maart.
1976-1976, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

146 Informatieblad 'Vrouwen', nummer 12, Brussel, februari-maart.
1976-1976, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

10.2. Club 20

1975-1975, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands
leerlingenvereniging van het Koninklijk Atheneum Mechelen Pitzemburg
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147 'Club 20' Pitzemburg Koninklijk Atheneum Mechelen: uitnodiging voor het debat “Het soci-
alisme en de socialismen” op 22 mei.

1975-1975, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
Justin was gevraagd als moderator

10.3. Mechels Antifascistisch Aktiekomitee

1974-1976, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands
afgekort: MAFF (Mechels Antifascistisch Front)

148 Krant van het 'Anti-Fascistisch Front Gent', 1° jaargang, nummer 1 (eind 1974).

1974-1974, Archiefbestand, 1 stuk, Nederlands

149 Manifest, uitnodigingen, brieven en nota's van het Mechels comité.
1975-1976, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

10.4. Boycot Outspan Actie Mechelen

1976-1976, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands
afgekort: BOA

150 Verslag van 10 september van de werkvergadering van 3 september ter voorbereiding van
het “Kultureel Festival” van 22 tot 28 februari in de stadsfeestzaal.

1976-1976, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
151 Petitie tegen het bestaande “Kultureel akkoord” tussen België en Zuid-Afrika en steun aan

de “kulturele Anti-Apartheidsweek” van 22 tot 28 februari.

1976-1976, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

10.5. Ekerse vooruitstrevende aktiegroep
1973-1974, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

afgekort: EVA

152 Krantje van de Ekerse vooruitstrevende aktiegroep: nummers 9 (september-oktober 1973),
11 (februari 1974), 12 (mei 1974) en 13 (september-oktober 1974).
1973-1974, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands

collectief voor gelijkwaardige partners als christen-demokraten, linkse socialisten, partij-
ongebonden mensen en communisten

10.6. Revolutionaire Artiesten Mechelen
1976-1976, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

afgekort: RAM

153 Maandelijkse periodiek van de vzw RAM, nummer 3 (november).
1976-1976, Archiefstuk, 3 stukken, Nederlands
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10.7. Belgische Liga voor de Verdediging van de Rechten van de Mens

1976-1976, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

154 Petitie november-december van de Belgische Liga voor de Verdediging van de Rechten van
de Mens, voor de bevrijding van een aantal non-conformistische Tsjechische muzikanten.
1976-1976, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

10.8. Aktie jeugd-mindervaliden Europa

1976-1977, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands en Frans

155 Envelop met documentatie en brieven, onder andere in verband met deelname aan het debat
in de Stedelijke Feestzaal op 16 april 1977.
1976-1977, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands en Frans

10.9. Frans Masereelfonds – Vlaams Marxistisch Tijdschrift

1973-1976, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

156 Reclame en brieven over boeken en abonnement, pamfletten voor activiteiten en uitnodigin-
gen, onder andere voor een bijeenkomst van een nieuw gestichte afdeling te Mechelen in
1976.
1973-1976, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

10.10. Belgo-Sovjetse Vereniging

[1974]-[1974], Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands
afgekort: BSV

157 Brief van de Belgo-Sovjetse Vereniging met betrekking tot inschrijvingen voor de groepsreis
naar de USSR in 1975, sine dato.

[1974]-[1974], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

10.11. Revolutionair Marxistische Tendens, afdeling België
1976-1977, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

Vereekens Trotskistische groep

158 Maandblad 'de macht aan de werkers', nummers 119-122 (december 1976 tot maart 1977).
1976-1977, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

10.12. Revolutionaire Arbeidersliga

1973-1973, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands
afgekort: RAL
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159 Pamflet van de 'Revolutionaire Arbeidersliga – Belgische afdeling van de vierde internatio-
nale' voor een meeting in verband met de staking van de arbeiders van het horlogebedrijf
LIP-Besançon.

1973-1973, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

10.13. Club Jef van Extergem
1973-1973, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

160 'Club Jef Van Extergem Nieuws', maandelijks tijdschrift, nummer 5 (oktober).

1973-1973, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

10.14. Zuidelijk Afrika
1976-1976, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Engels

161 Kalender 1976 van het “International Defence and Aid Fund for Southern Africa”.

1976-1976, Archiefstuk, 1 omslag, Engels

10.15. Solidariteit met het Spaanse volk
1974-1975, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands, Frans en Spaans

162 Verklaring van de Democratische Junta van Spanje, verklaring van het Uitvoerend Comité
van de Spaanse communistische partij, pamflet van de regionale “Parti Communiste Marxis-
te Léniniste De Belgique (Clarté-L'Exploité)” [grippisten] van Brussel en pamflet van de
Antwerpse federatie van de Kommunistische Partij van België.

1974-1975, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands, Frans en Spaans

10.16. Komitee “Nieuw Portugal”
1975-1976, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands en Portugees

163 Uitnodigingen en mededelingen betreffende het comité, het Tractorfonds en de Portugalreis
van 26-31 december 1975.

1975-1976, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands en Portugees

10.17. Vereniging België-China
1974-1977, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands

164 Uitnodiging (periodiek, nummer 1974/1) van het algemeen secretariaat te Brussel.

1974-1974, Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands
165 Ledenbrief van de regionale afdeling Antwerpen, mei.

1975-1975, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
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166 Propagandatijdschriften uit China: 'Peking information', nummer 26 van 1 juli 1974 en 'In-
formatie Bulletin. Cultuur- en voorlichtingsdienst der ambassade van de Volksrepubliek Chi-
na', nummers 1974/10, 1975/2, “Eeuwige roem aan onze grote leider en leraar Voorzitter
Mao Tsetung” (naar aanleiding van diens overlijden op 9 september 1976) en 1976/3.

1974-1976, Archiefbestand, 5 katernen, Nederlands

10.18. Antwerps Komitee tegen de Diktatuur in Griekenland
1974-1974, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

167 Ledenbrief januari.

1974-1974, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

10.19. Volksschool Elcker-Ik Mechelen
[1974?]-1975, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

168 Programma 1975 en uitnodiging voor de tweede stadswandeling sine anno [1974?].

[1974?]-1975, Archiefbestand, 1 stuk plus 1 katern, Nederlands

11. Diverse documentatie
1973-1976, Archiefbestanddeel, 9 nummers, Nederlands en Frans

169 Stuk uit de 'Volksgazet' van 18 januari over het politiek akkoord onder de partijen over de
gewestvorming (bladzijden 13-19).

1973-1973, Archiefbestand, 1 katern, Nederlands
Vlaamse socialistische krant (1914-1978)

170 Tijdschrift voor de voorbereiding van het 10de Wereldfestival van de Jeugd en de Studenten
(voor anti-imperialistische solidariteit, de vrede en de vriendschap) Berlijn 1973: “Festival”,
1973/2 (Franstalig) en “Festival”, 1973/4 (Nederlandstalig).
1973-1974, Archiefbestand, 1 katern plus 1 stuk, Nederlands en Frans

171 L. Michielsen. 'De economische betekenis van de N.A.V.O. voor Europa' (verslag gehouden
op de studiedag te Aalst op 26 mei 1973). Gent (uitgave van Vrede vzw, Studie en informa-
tiecentrum voor vredes en ontwikkelingsproblematiek), sine anno [1973].
1973-1973, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

172 Stageverslag van M. Van Dievel (tweede licentie psychologie, augustus) over het farmaceu-
tisch bedrijf Upjohn/Belgium te Puurs.
1973-1973, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

bedrijf waar de echtgenote van Justin werkte
173 Ledenbrief van de BSP, arrondissementsfederatie Mechelen, een nieuwjaarsgift voor 1976

vragend, ter  spijzing van het kiesfonds, opdat de partij  zou kunnen reageren op de zeer
slechte toestand in het land, 15 december.

1975-1975, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
174 'Genster' (“vzw Genster. Socialisme in zelfbeheer” – BSP), 3° jaargang, nummer 1 (mei).

1976-1976, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands
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175 Catalogus van QAS (questions actuelles du socialisme), sine anno.

[1976?]-[1976?], Archiefstuk, 1 stuk, Frans
176 Vacant.

177 Pamflet van F. De Wilder, ex AMADA militant uit Mechelen tegen AMADA, sine anno
[eind 1975].
[1975]-[1975], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

een initiatief  van Freddy De Wilder,  die later vakbondssecretaris-sector vervoer van het
ACV-Openbare diensten werd

III. Woonachtig te Mechelen en actief in de federatie en afdeling Mechelen
1977-1981, Archiefafdeling, 426 nummers, Nederlands en Frans

A. 1977
1977-1977, Archiefbestanddeel, 55 nummers, Nederlands en Frans

1. Federatie en afdeling Mechelen
1976-1977, Archiefbestanddeel, 12 nummers, Nederlands

1.1. Federatie Mechelen

1976-1977, Archiefbestanddeel, 8 nummers, Nederlands

1.1.1. Financiële verrichtingen
1976-1977, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

178 Archief van penningmeester Hubert Van Kerkhoven.

1976-1977, Archiefbestanddeel, 1 pak, Nederlands

1.1.2. Brieven aan de federale secretaris
1977-1977, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

179 Brieven aan de federaties, voornamelijk vanwege de nationale leiding en administratie.

1977-1977, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands

1.1.3. Federaal Komitee
1977-1977, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

180 Uitnodiging voor de vergadering van 16 maart en verslag van de vergadering van 31 augus-
tus, met in bijlage het federaal werkplan Mechelen september-december en het verzoek om
een politiek bestendige op 19 juni met antwoord van Jef Turf van 22 juli.

1977-1977, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands
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1.1.4. Federale congressen
1977-1977, Archiefbestanddeel, 4 nummers, Nederlands

181 Uitnodiging  door  politiek  secretaris  Justin  Van  Moer  voor  het  federaal  congres  in
Willebroek op 30 september.

1977-1977, Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands
182 Brief van politiek secretaris Van Moer van 9 september met wijziging van de datum voor het

federaal congres te Willebroek naar 18 november.

1977-1977, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
183 Document van het Centraal Komité voor de federale congressen en gewestelijke conferen-

ties, 22 januari (niet en wel geannoteerd exemplaar).

1977-1977, Archiefstuk, 2 omslagen, Nederlands
184 Samenvatting van het verslag van het Centraal Komité ter voorbereiding van de federale

congressen, oktober.

1977-1977, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

1.1.5. Afgevaardigde op de “Vlaamse Gewestelijke Konferentie”
1977-1977, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

185 Uitnodiging, ontwerpen van motie en resolutie en handgeschreven verslag van de Vlaamse
Gewestelijke Konferentie, vergaderd te Mechelen op 10 december.

1977-1977, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

1.2. Uitnodigingen en verslagen van de afdeling Mechelen
1977-1977, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands

186 Activiteitenplan voor de partij-basisorganisaties, november 1976 – maart 1977.

1976-1976, Archiefstuk, 3 stukken, Nederlands
187 Verslag van de algemene ledenvergadering van 12 oktober.

1977-1977, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
188 “Afdelingskomitee”: uitnodiging voor de vergadering van 15 maart en verslagen van de ver-

gaderingen van 1 februari, 1 maart, 23 augustus, 25 oktober, 8 november en 5 december.

1977-1977, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

1.3. Afdeling Willebroek
1977-1977, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

189 Mededeling van de “sindikale delegatie” van de vakbonden (Willebroek 26 juli [tewerkstel-
lingssituatie Granges-Graver]) en getypt ontwerp van Ronnie [Jenkinson] met kritiek op de
vakbonden.

1977-1977, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
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2. Kommunistische Jongeren van België, federatie/afdeling Mechelen

1977-1977, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands

190 Pamfletjes voor de eerste activiteiten: TD op 18 maart en voordrachtavond over de democra-
tisering van het onderwijs op 29 april.
1977-1977, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands

191 Ontwerp voor 'rooie rakker' (blad van de Kommunistische Jeugd van België, federatie Me-
chelen), nummer 0 en 5 nummers van de 1° jaargang.
1977-1977, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

192 'Kritis.  Tweemaandelijks  tijdschrift  voor  jonge  progressisten'  (uitgave  Kommunistische
Jeugd van België), 3° jaargang (1977), nummer 11.
1977-1977, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands

3. Basiscursussen federatie Antwerpen

1977-1978, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

193 Stencils en handgeschreven nota's voor de cursussen basisvorming.
1977-1977, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

4. Verkiezingen

1977-1977, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

194 Wetgevende verkiezingen 17 april  (afdeling Mechelen):  verkiezingsblad van de federatie
Mechelen, blaadjes van de afdeling Mechelen, de Kommunistische Jeugd afdelingen Meche-
len en Willebroek, RAL, AMADA; knipsels met de verkiezingsuitslagen.
1977-1977, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

5. Partijpublicaties

1977-1977, Archiefbestanddeel, 6 nummers, Nederlands en Frans

195 'Feiten en Argumenten. Maandblad voor de propagandist' (uitgegeven door het Centraal Ko-
mitee van de Kommunistische Partij van België), 1977: nummers 38 (wel en niet geanno-
teerd exemplaar), 39, 39bis (documenten in verband met het actieplan juni-december: 'De
kommunisten en gemeenschapsproblemen – Eerste-lijns-rechtshulp') en 40.
1977-1977, Archiefbestanddeel, 1 omslag, Nederlands

196 Diverse brochures van de Kommunistische Partij van België sine anno [eind 1977]: 'tegen
de KRISIS – samen… niet alleen', 'plan 5000' [federatie Gent-Sint-Niklaas-Eeklo] en 'plan
100.000. Tewerkstellingsplan van de K.P.B. federatie Antwerpen'.
[1977]-[1977], Archiefbestand, 3 katernen, Nederlands

197 Foldertje van de KP Gent voor de tewerkstelling, de bescherming van de koopkracht en de
verdediging van de democratische rechten, sine anno.
1977]-[1977], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
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198 Reclamefolder voor “De rode vaan” sine anno [eind 1977]: Jef Turf deelt mee, dat het week-
blad vanaf 1 december anders zal worden van vorm en inhoud.

1977]-[1977], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
verscheen dan in de vorm van een magazine

199 Pamflet van de federatie Antwerpen voor een betoging op 1 mei, sine anno [1977] na de ver-
kiezingen [17 april 1977] en het plan Tindemans tot regeringsvorming met de Belgische
Socialistische Partij.
[1977]-[1977], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

200 Knipsels  over  eurocommunisme  uit  'le  drapeau  rouge'  en  'rode  vaan'  en  fotokopies  uit
'Temps Nouveaux en 'France nouvelle' (begin 1977).
1977-1977, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands en Frans

6. Andere communistische partijen in België

1977-1977, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands en Frans

201 Folder van het politiek bureau van de Parti Ouvrier Revolutionnaire (Trotskisten), gericht
aan de kameraden van de Parti Communiste Belge, voor een openbaar debat van heel links
over de marxistische principes en het eurocommunisme, 9 september
1977-1977, Archiefbestand, 1 katern, Frans

202 'Internationalisme. Orgaan van de Internationale Kommunistische Stroming in België', num-
mer 9, maart-april.
1977-1977, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

internationale linkscommunistische organisatie, niet leninistisch

7. Nationale politieke problematiek (onderwijscrisis)
1977-1977, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

203 Tijdschriften en pamfletten over de onderwijscrisis en brochure 'De kommunisten en het on-
derwijs' van verslaggeefster Louise Gotovitch.

1977-1977, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

8. Nationale actiegroepen
1977-1977, Archiefbestanddeel, 7 nummers, Nederlands en Frans

204 Folder van de “Nationale vrouwen kommissie” van de partij, plus ontwerp en doorslag van
een artikel van Justin van 12 juli over “abortus”, met mapje diverse info over feminisme en
abortus.

1977-1977, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
205 Pamflet  met “dringende oproep” van de “Demokratische Aktiegroep Gastarbeiders” naar

aanleiding van de “Dijlefeesten '77”.

1977-1977, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
afgekort: DAG
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206 Folder van Interschol-Mechelen, in samenwerking met JAC-Leuven, voor een info-avond
rond de actie van Info-jeugd nationaal: “meerderjarigheid op 18 jaar”.

1977-1977, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
207 Pamflet met oproep van het “Nationaal initiatiefkomitee tegen de werkloosheid” voor een

nationale betoging op 25 maart.

1977-1977, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands en Frans
208 Uitnodiging, folders en brief van het “Mechels Antifascistisch Front” rond Chili, plus docu-

mentatie.

1977-1977, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
afgekort: MAFF

209 Pamflet met “oproep tot alle progressieve mensen” van de “Latijns-Amerika groepen” en het
“Komitee tegen de wapentransporten”, tegen de Belgische wapensteun en wapenhandel, 1
januari.
1977-1977, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

210 Daens  Aktiefonds:  uitnodigingen  en  verslagen  (15  januari  en  19  maart)  en  nieuwsbrief
(nummers 2-3, februari en maart) van het arrondissement/gewest Mechelen; intern bulletin
nummers 2-5 van nationaal; 'Het blad' (uitgave Daens-aktiefonds Antwerpen), 1° jaargang,
nummer 1 (februari).
1977-1977, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

9. Mechelse verenigingen

1977-1977, Archiefbestanddeel, 5 nummers, Nederlands

211 Pamflet met aankondiging door “Tvruug-urreke” van een “draai-maar-goeie-muziek”-avond
op zondagavond 3 april.
1977-1977, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

212 Aankondiging door “Cineclub Mechelen” van een vertoning van de film “Nashville” op 15
april.
1977-1977, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

213 Twee uitnodigingen van de Mechelse artistieke en culturele kring “De Microbe”.
1977-1977, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

214 Aankondiging  door  het  “Reddingskomitee  Stadhuis  Mechelen”  van  een  betoging  op 12
maart.
1977-1977, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

afgekort: RKSM
215 “Jaarverslagbrosjure” van “De Dijlebrassers”, 20 maart.

1977-1977, Archiefstuk, 4 stukken, Nederlands
studentenclub van Mechelaars te Gent

10. Internationaal (actiegroepen, buitenlandse communistische partijen, ...)

1977-1977, Archiefbestanddeel, 14 nummers, Nederlands, Frans en Engels

216 'Amandla, maandblad over zuidelijk afrika', 1° jaargang, nummer 2 (februari).
1977-1977, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands
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217 'Kommunist. Organe de la Ligue des communistes de Yougoslavie', speciaal nummer 35°
jaargang, september, naar aanleiding van de 40ste verjaardag van Tito aan het hoofd van de
communistische partij daar; pamflet van de Joegoslavische communistische partij 'Joegosla-
vië in het kort', september.

1977-1977, Archiefbestand, 1 katern plus 1 stuk, Nederlands en Frans
218 Russische uitgaven over Biélorussie en Ukraine/Moldavië (“1971-1975 . 1976-1980”).

1977-1977, Archiefbestand, 2 stukken, Frans
219 Artikel 'Il faut virer !' van Enrico Berlinguer in een supplement van “Bulletin pour l'étran-

ger” van de “Parti Communiste d'Italie”, april.

1977-1977, Archiefstuk, 1 katern, Frans
220 'Informatie Bulletin' van de Cultuur- en voorlichtingsdienst der ambassade van de Volksre-

publiek China, 1977/2 en 1977/3.

1977-1977, Archiefbestand, 2 katernen, Nederlands
221 Pamflet van het “Chili Comité Antwerpen,” met vraag om inlichtingen over vermiste syndi-

calisten, sine anno.

[1977?]-[1977?], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
222 “Vrienden van Cuba”: uitnodiging, pamflet, folder van het documentatie- en uitleencentrum

“sago” en “cuba-kant”.

1977-1977, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
223 Uitnodiging voor de eerste informatievergadering van het “Nationaal Steunkomitee aan het

Palestijnse Volk”.

1977-1977, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands en Frans
afgekort: NSPV/CNSPP

224 “Boycot Outspan Actie Mechelen” en “(Gewestelijk) Vlaams Anti-Apartheidsfront”.
1977-1977, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

afgekort: BOA
225 Uitnodiging van het “Comité tegen de beroepsverboden in de D.B.R.” voor een ontmoe-

tingsavond op 12 december in Gent.

1977-1977, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
226 “Amnesty international Belgium”, Nederlandstalige afdeling en werkgroep Mechelen: drie

folders (1977: jaar van de politieke gevangenen).

1977-1977, Archiefbestand, 2 stukken plus 1 katern, Nederlands
227 Twee pamfletten van de “Anti-Imperialistische Bond”: Sharpeville herdenking op 27 maart

in Etterbeek en stand van AIB-Mechelen op de Dijle-feesten [in Mechelen] op 19-21 augus-
tus.

1977-1977, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
afgekort: AIB; steun aan Zuid-Afrika en Zimbabwe

228 Activiteitenkalender juni (gespreksavonden over Italië en Zuidelijk Afrika) van de Ekerse
vooruitstrevende aktiegroep.
1977-1977, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

afgekort: EVA
229 Gefotokopieerd pamflet van de “Knights of the Ku Klux Klan”.

1977-1977, Archiefstuk, 2 stukken, Engels
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11. Reclamefolders en pamfletten

1977-1977, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands

230 Reclamefolder van het Frans Masereelfonds, sine anno.
[1977]-[1977], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

231 Bijna identieke reclamefolder van het Frans Masereelfonds, sine anno.
[1977]-[1977], Archiefbestand, 1 stuk, Nederlands

met tweede contactadres voor West-Vlaanderen en zonder dat van Limburg
232 Formulier voor een abonnement op het 'Internationaal  Marxistisch Tijdschrift',  eventueel

samen met de 'Rode Vaan'.

1977-1977, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

B. 1978
1978-1978, Archiefbestanddeel, 56 nummers, Nederlands en Frans

1. KPB

1978-1978, Archiefbestanddeel, 14 nummers, Nederlands

a. Federatie Mechelen
1978-1978, Archiefbestanddeel, 5 nummers, Nederlands

233 Handgeschreven verslagen van de vergaderingen van het Federaal Komitee, januari-februari
en augustus-november.

1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
234 Brieven aan de politieke secretaris vanwege nationaal.

1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
235 Brieven van de politieke secretaris, voornamelijk met derden.

1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
236 Dossier over oud-lid en mogelijke infiltrant Alfons De Rijcke, september-oktober.

1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
237 Verslag van de eerste vergadering van de bedrijfsafdeling Openbare Diensten.

1978-1978, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

b. Afdeling Mechelen
1977-1978, Archiefbestanddeel, 5 nummers, Nederlands

238 De “revolutionaire arbeiders liga – belgische afdeling van de vierde internationale” vraagt
eenheidslijsten voor de verkiezingen van 17 december en gezamenlijke informatieavonden,
16 en 22 november.

1978-1978, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands
239 De 'stichting leon lesoil' vraagt medewerking aan het debat 'Vele wegen leiden naar het soci-

alisme' op 21 april 1978, 21 december 1977 en 7 februari 1978.

1977-1978, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands
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240 Schepen Charlier vraagt om manifestaties mee te delen voor de feestkalender van de stede-
lijke dienst voor toerisme, 22 september.

1978-1978, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
241 Uitnodiging en handgeschreven verslag van de algemene ledenvergadering van 12 septem-

ber en aankondiging eind 1978 van de vergadering van 3 januari 1979.

1978-1978, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands
242 Uitnodiging en verslagen van het afdelingscomité en werkkalender eind 1978.

1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

c. Afdeling Willebroek
1978-1978, Archiefbestanddeel, 4 nummers, Nederlands

243 Handgeschreven verslag van de algemene ledenvergadering van 12 oktober.

1978-1978, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
244 Twee brieven over de verkiezingsuitslagen.

1978-1978, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
245 Perslijst.

1978-1978, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
246 Brief van Dirk Knegtel in verband met zijn verlof en de datum van de algemene ledenverga-

dering, januari.

1978-1978, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

2. Kommunistische Jongeren van België, afdeling Mechelen
1978-1978, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

247 Uitnodigingen, verslagen, brieven, motie, open brief en tijdschriften ('rooie rakker', 2° jaar-
gang, januari-februari; 'Oktober '78', 1° jaargang, nummer 0).

1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

3. Kaderscholing
1978-1978, Archiefbestanddeel, 4 nummers, Nederlands

248 IMAVO – Nationale kaderscholing: berichten aan de lesvolgers en de lesgevers.

1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
IMAVO = Instituut voor Marxistische Vorming

249 Federale basisscholing: drie brieven (september-november) en een handgeschreven vergade-
ringsverslag (mei) in verband met de basiscursus 'Inleiding tot het Marxisme', het 'Marxis-
tisch Woordenboek' van Dhanenens en Lambrechts en de 'Geschiedenis van de socialistische
arbeidersbeweging' door professor Dhondt.
1978-1978, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands

250 Uitnodiging van het Frans Masereelfonds provincie Antwerpen voor een informatieavond
rond de werking van de “kulturele raad”.
1978-1978, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
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251 Handgeschreven 'Bedenkingen bij een tweede uitgave' van Justins basiscursus over de mar-
xistische levensbeschouwing en methode.

[1978]-[1978], Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

4. Parlements- en provincieraadsverkiezingen 17 december
1978-1978, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

252 Onderrichtingen, vergaderingen, brieven en propaganda.

1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

5. Voorbereiding 23ste Nationaal Kongres
1978-1978, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands en Frans

253 Voorbereiding van het 23ste Nationaal Congres: 'Discussiedokumenten ….', handgeschreven
nota's en twee Franstalige krantenknipsels.

1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands en Frans
gepland voor december 1978, gehouden in maart 1979

6. Handgeschreven en getypte ontwerpen van artikels door Justin

1978-1978, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

254 Brief van 7 juli (enkele woorden bij het enquêteformulier) [aan het Politiek Bureau of het
Centraal komitee], in verband met de evolutie rond “kritische solidariteit” tegenover de soci-
alistische landen, sinds het Congres van Oostende in 1968.
1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

255 Brief van 25 oktober met een ontwerp voor de Rode Vaan: 'Bijdrage tot een levendig debat
over dode talen. Voor kruideniers, technokraten, revolutionairen en ook voor Paul Wage-
mans'.
1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

7. KPB-publicaties

1978-1978, Archiefbestanddeel, 15 nummers, Nederlands en Frans

256 'de rode vaan' van 29 december 1977 – 5 januari 1978, met kritiek van het Centraal Komitee
tegen het Egmontakkoord.
1978-1978, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands

257 Verslag van Jos De Geyter (Aalst) in januari als inleiding op de problematiek van de ge-
meentelijke financiën (soberheidspolitiek afgewenteld op de gemeenten), plus schema van
de studiedag van de commissie Gemeentebeleid op 18 februari en bulletin nummer 4 van de
commissie hierover.
1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
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258 Twee nummers van “de rode vaan” met artikels over de plaats van de Kommunistische Partij
van België en de “Parti communiste français” in de internationale communistische bewe-
ging: nummer 6 (9-16 februari) en bijlage bij het nummer van 2 februari.

1978-1978, Archiefbestand, 2 katernen, Nederlands
afgekort tot KPB en PCF

259 “de rode' vaan' van 23-30 maart, met een artikel van Jef Turf over “De fundamentele doel-
stellingen van het A.C.W.”.
1978-1978, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands

260 Pamflet van de partij tegen het afbraakplan van de regering [Tindemans II]: oproep voor een
Europese actiedag tegen de werkloosheid op 5 april [begin 1978, rond maart].
1978-1978, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

261 “le drapeau rouge”, nummers 93 en 94 (20 en 21 april 1978): “Tribunal des jeunes”, een uni-
taire actie tegen de crisis en de werkloosheid.
1978-1978, Archiefbestand, 2 katernen, Frans

262 Folder van de partij tegen de nieuwe eenheidswet en de neutronenbom (oproep voor een na-
tionale manifestatie te Brussel op 7 mei).
1978-1978, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

263 “feiten en argumenten” (IMAVO-uitgave), nummer 44 (september), over de gewestvorming.
1978-1978, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

264 Tweetalige folder voor het feest van 'de rode vaan' en 'drapeau rouge' in Oudergem op 16-17
september.
1978-1978, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands en Frans

265 'Voorstellen op korte termijn van de Kommunistische Partij van België (van oktober 1977
tot december 1978)'.
1978-1978, Archiefstuk, 4 stukken, Nederlands

266 Bijlage bij 'de rode vaan' van 12 oktober: “Resolutie van het Centraal Komitee – Strijd op
alle niveaus tegen krisispolitiek”, plus pamflet van de partij tegen de “antikrisiswet”.
1978-1978, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

267 Tussenkomst van Louis Van Geyt in de Kamer op 26 oktober ter gelegenheid van de rege-
ringsverklaring van de overgangsregering Vanden Boeynants.
1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

268 Intern informatiebulletin over de werkzaamheden van de commissies bij het Centraal Komi-
tee, november.
1978-1978, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

269 Knipsel uit 'de rode vaan': resolutie van het Centraal Komitee van de partij over de politieke
wisseloplossing na de mislukte informatieopdracht van Willy Claes en met nu Martens als
formateur, sine dato [eind december 1978 of begin 1979, na de parlementsverkiezingen van
17 december].
1978-1978, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

270 Pamfletten van diverse Oostvlaamse cellen van de partij, over allerlei onderwerpen.
1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

8. “Fronten” (comités)

1978-1978, Archiefbestanddeel, 11 nummers, Nederlands
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271 Pamflet van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront van het verzekeringspersoneel tegen de
verhoging van de taksen op verzekeringspremies, sine anno.

[1978]-[1978], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
272 Solidariteitskomitee RBP (blokkage en bezetting tegen de sluiting van die olieraffinaderij /

arbeiders petroleumsector), september-oktober.

1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
273 Racisme/apartheid: twee ontwerpen van een pamflet tegen racisme (Aktiekomitee Zuidelijk

Afrika Leuven, Boycot Outspan Aktie Antwerpen, geschrapt: “werkgroep gastarbeiders” in
de Elcker-Ik Mechelen): 'Racisme: een bom in deze maatschappij!'; pamflet van het Anti-
Fascistisch Front Antwerpen voor een anti-apartheidsbetoging op 30 september.

1978-1978, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands
afgekort: AKZA en BOA

274 Uitnodigingen, verslagen en pamfletontwerp van het Mechels Anti-Fascistisch Front, sep-
tember-oktober.
1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

afgekort: MAFF
275 Ingevulde petitie van het “Overlegcentrum voor de Vrede”, tegen de neutronenbom.

1978-1978, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
afgekort: OCV

276 Verslag van de vergadering van Interschol van 8 februari.
1978-1978, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

277 Twee standaardbrieven voor de vernieuwing van het abonnement op 'Het blad' (maandblad
van het Daensaktiefonds).
1978-1978, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

278 Frans Masereelfonds: 'intern kontaktblad voor plaatselijke afdelingen',  3° jaargang, num-
mers 1 en 3 (april en oktober 1978); 'Aktief. Kalender rond de werking van de afdelingen',
met aankondiging van het eerste congres op 20 mei: “De eigenheid van ons socio-kultureel
vormingswerk”.
1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

279 Amnesty International: brieven en een pamflet van de werk- en adoptiegroep afdeling Me-
chelen en een pamflet van de Vlaamse afdeling.
1978-1978, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands

280 Pamflet juni en uitnodiging oktober van het Mechels Kongo-komitee.
1978-1978, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

281 Pamflet voor een info-avond van de AIB op 27 september over recente gebeurtenissen in
Peru (staking in koper-, ijzererts-, lood- en zinkmijnen na inflatie en een nieuwe grondwet
met afbraak van enkele democratische rechten).
1978-1978, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

9. Informatie allerhande

1978-1978, Archiefbestanddeel, 7 nummers, Nederlands
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282 Informatieblad “INS – Mannen van den Dam”, 2° jaargang, nummer ? (september), over de
première van 'Tractor' (animatietoneel van de Oostduitser Heiner Muller).

1978-1978, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
de “Internationale Nieuwe Scène” was in 1976 opgesplitst in “Kollektief I.N.S.” en “I.N.S.-
Mannen van den Dam”

283 Het onderwijs tegen de verhoging van de inschrijvingsgelden: staking aan de Vrije Universi-
teit  Brussel  tegen de  financiële  last  van  het  studeren;  'Kritis  student'  (tijdschrift  van  de
Vlaamse Kommunistische Studenten, met een uitvoerige bespreking van het boek van Caril-
lo, 'Eurocommunisme' en Staat), 1° jaargang, nummer 1 (oktober) en Edito; pamflet voor
een optocht van de Studenten Industriële Hogescholen Mechelen op 30 oktober.
1978-1978, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

284 Krantenknipsel (plus fotokopie ervan) uit de Gentse 'Vooruit' van 26 oktober, over de ver-
oordeling van een oud-gevangene van Auschwitz, die door Duitsland nog kon geïdentifi-
ceerd worden aan de hand van zijn daar getatoeëerd volgnummer.
1978-1978, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

285 'de rode mol' (Mechels contactblad van RAL, SJW en Lesoil), 2° jaargang, nummer 1.
1978-1978, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

trotskisten: RAL = “Revolutionaire Arbeiders Liga”, SLW = “Socialistische Jonge Wacht”,
'lesoil' = “Stichting Leon Lesoil”

286 'Enkele vraagstukken omtrent de lijn van de kommunistische beweging in ons land. A: Om-
trent “Eurokommunisme” en proletarisch internationalisme. B: Omtrent de “Vlaamse weg
naar het socialisme”' (artikels verschenen in 'de Strijd', maandblad van de Vlaamse Kommu-
nistische Partij VKP, oktober en november).

1978-1978, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
de toenmalige VKP was een stichting van de grippisten

287 'de macht aan de werkers' (maandblad van de “Revolutionair Marxistische Tendens afdeling
België”), nummer 134 (maart).
1978-1978, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

afgekort: RMT
288 Jongsocialisten Mechelen: pamflet voor activiteiten op 12 en 22 mei en pamflet voor een

betoging voor ontwapening in Brussel op 27 mei.

1978-1978, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

C. 1979
1976-1979, Archiefbestanddeel, 121 nummers, Nederlands en Frans

1. Centraal Komitee

1979-1979, Archiefbestanddeel, 5 nummers, Nederlands

289 Brieven, uitnodigingen, verslagen, discussienota's, tussenkomsten (bij december het dossier
stemrecht migranten in 1982).
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
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290 Commissies van het Centraal Komitee: uitnodiging voor een bijeenkomst voor een onder-
zoek naar de werking van de commissies op 19 september; informatiebulletin oktober over
'De werking van de kommissies'; uitnodigingen en verslagen van de commissies landsverde-
diging en jeugdbeleid en de vrouwenkommissie.

1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
291 Uitnodigingen en verslagen van de Vlaamse Gewestraad en 'berichten Vlaamse Gewestraad'

(met verslagen tot december).

1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
292 Dossier van de Vlaamse Gewestelijke Konferentie te Brussel op 12 mei, met de voorstellen

van de Mechelse federatie.

1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
293 Opname van Justin in “Wie is Wie in Vlaanderen – 1980”: brief van de uitgever, brief van

Jef Turf en twee pamfletten, november-december.

1979-1979, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands

2. Federatie Mechelen
1979-1979, Archiefbestanddeel, 18 nummers, Nederlands

2.1. Federaal Bureau

1979-1979, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands

294 Verslagen van het federaal bureau.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

295 Financieel bilan, op 1 september voorgelegd aan het Federaal Bureau door Etienne Relens,
federaal penningmeester.
1979-1979, Archiefbestand, 5 stukken, Nederlands

296 Persmotie van het Federaal Bureau in verband met het bedrijf Marie Thumas, 12 december.
1979-1979, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands

2.2. Federaal Komitee

1979-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

297 Verslagen van het federaal komitee.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

2.3. Briefwisseling van het federaal secretariaat

1979-1979, Archiefbestanddeel, 6 nummers, Nederlands

298 Brieven aan de federaal secretaris vanwege nationaal.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

299 Brieven van derden aan de federatie Mechelen.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
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300 Brieven aan de federaal secretaris vanwege IMAVO en het Frans Masereelfonds .

1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
IMAVO = Instituut voor Marxistische Vorming

301 Brieven aan de federaal secretaris vanwege diverse.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

302 Brieven aan Justin individueel.
1979-1979, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands

303 Brieven van de federaal secretaris.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

2.4. Verslagen vergadering politieke secretarissen

1979-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

304 Uitnodigingen en verslagen van de vergaderingen van 31 augustus en 21 december.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

2.5. Federale militantenvergadering

1979-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

305 Handgeschreven verslag van de federale militantenvergadering van 2 mei.
1979-1979, Archiefbestand, 1 stuk, Nederlands

2.6. Federale congressen

1979-1979, Archiefbestanddeel, 4 nummers, Nederlands

2.6.1. Federaal Kongres Mechelen van 3 maart, ter voorbereiding van het Nationale
Partijcongres
1979-1979, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands

306 Herinnering aan de afgevaardigden door de politiek secretaris, 27 februari.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
307 Congresmap.

1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
308 Verslagen aan nationaal.

1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

2.6.2. Organisationeel federaal congres van 27 oktober
1979-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

309 Gestencilde uitnodiging, handgeschreven en gestencild verslag en gestencilde lijst van de
verkozenen in het federaal komitee, het federaal bureau en de financiële commissie.

1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
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2.7. 1-meifeest

1979-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

310 Culturele avond van de federatie ter gelegenheid van 1 mei in het auditorium van het Cultu-
reel Centrum in Mechelen, 27 april.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

2.8. Federaal tijdschrift Vuist
1979-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

311 Eerste nummer (1° jaargang, nummer 0, december) van het nieuwe tweemaandelijks tijd-
schrift 'Vuist' van de federatie, exemplaar van de erin gepubliceerde persmededeling van 8
oktober over de tewerkstellingsproblemen in het gewest Mechelen – Klein Brabant.

1979-1979, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands

3. Afdeling Mechelen
1979-1979, Archiefbestanddeel, 7 nummers, Nederlands

a. Afdelingscomité

1979-1979, Archiefbestanddeel, 4 nummers, Nederlands

312 Uitnodigingen en verslagen.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

313 Fotokopies van twee brieven: één van het huurdersaktiekomitee Lier en één van de afdeling
Mechelen aan Jef Turf in verband met dat comité, juni.
1979-1979, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands

314 Werkplan van de Vlaamse Gewestraad voor de afdelingen en de cellen, september 1979 –
maart 1980.
1979-1979, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

315 Contract en factuur met betaalstrook voor technische inspectie van de stencilmachine.
1979-1979, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands

b. Ledenbijeenkomsten

1979-1979, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands

316 Uitnodiging voor en verslagen van de algemene ledenvergadering.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

317 Activiteitenkalender maart-juli.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

318 Diverse brieven: uitnodiging voor de jaarlijkse vormingscursus (in samenwerking met de
Mechelse afdeling van de Kommunistische Jongeren van België), herinnering aan de colpor-
tage van de Rode Vaan en herinnering aan de afgevaardigden van de afdeling voor het fede-
raal organisatorisch congres van 27 oktober.
1979-1979, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands
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4. Afdeling Willebroek

1979-1979, Archiefbestanddeel, 5 nummers, Nederlands

319 Uitnodigingen en verslagen van het afdelingscomité Willebroek.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

320 Uitnodigingen en verslag algemene ledenvergaderingen Willebroek.
1979-1979, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands

321 Folder en uitnodigingen voor de info-cyclus 'Het marxisme vandaag', plus cursusteksten 1
(West-Europees marxisme), 3 (Kristenen en marxisten) en 4 (Eurokommunisme en de staat).
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

322 Verzoek om op 22 oktober te spreken over “Waarom zijn wij Marxisten” op de avond inge-
richt door pastoor Forton in “den Brand”, 6 oktober.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

Karel Forton (1936-2012) was van 1969 tot 2001 pastoor van de Heilige Familie-parochie
aan de Dendermondsesteenweg in Willebroek

323 Tweemaandelijks tijdschrift 'Vuist', 4° jaargang (1979), nummers van januari (?), maart, mei
en september.

1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

5. Federatie Antwerpen
1979-1979, Archiefbestanddeel, 10 nummers, Nederlands

324 Campagne tegen kernraketten in België: brochure 'bewapening ontwapening', 'feiten en ar-
gumenten' nummer 50, folder en affiche voor de nationale betoging op 9 december, brief
van Luk Loose, folder voor een vormingscyclus.

1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
325 ''t sintanneke', tijdschrift van de afdeling Linkeroever, 1979/4.

1979-1979, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
326 'Een visie van de artsen, apothekers en de gezondheidssektor'.

1979-1979, Archiefstuk, 3 stukken, Nederlands
327 Blad 'De petroleumwerker', tegen beknotting van de syndicale vrijheid.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
328 Pamflet van de afdeling MIVA, voor herstel van de vakbondsdemocratie, 16 oktober.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
MIVA = Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen

329 Pamflet van de afdeling Deurne tegen woningbouw zonder groen, oktober.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

330 'De lijn', bedrijfsblad van de afdeling auto-assemblage, tegen de afdankingen bij Ford, 15
november.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

331 Pamflet van de afdeling RTT over de stiptheidsstaking, 3 september.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
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332 Pamflet van 'De proefbuis' over de strijd voor de arbeidsduurvermindering (CAO-onderhan-
delingen Antwerpse petroleumsector).

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
333 Pamflet van de 'Openbare diensten', met oproep voor een gemeenschappelijk vakbondsfront

voor het afdwingen van een goede nieuwe collectieve overeenkomst tegen dat op 31 decem-
ber die van 1978-1979 zal aflopen.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

6. Tijdschriften, folders en pamfletten van Oost- en West-Vlaamse federaties, arrondis-
sementen, afdelingen en cellen
1979-1979, Archiefbestanddeel, 9 nummers, Nederlands

6.1. Oost-Vlaanderen

1979-1979, Archiefbestanddeel, 7 nummers, Nederlands

334 Pamflet van de federatie Gent tegen de milieubelasting van de provincie.
1979-1979, Archiefbestand, 1 stuk, Nederlands

335 Folders, pamfletten en tijdschrift 'KPB-informatie' van de afdeling Gent.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

336 'KPB-informatie, tweemaandelijks tijdschrift van de K.P.B. cel Gentbrugge', sine anno (na
de verkiezingen van 17 december 1978).
[1979?]-[1979?], Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands

337 Mededeling van de afdeling Ledeberg aan de buurtbewoners van de Belle-Vuewijk, aanvan-
kelijk bedoeld als recreatiegebied en waar Gent nu een nieuwe brandweerkazerne wil bou-
wen.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

338 Mededeling  van  de  afdeling  Lokeren  aan  de  werkers  van  het  te  koop  staande  bedrijf
Hart&Cooley.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

339 'KPB deelt mee… Maandblad KP-Dender', nummers 100-103 (juli-december).
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

340 't Ajuintje' (KP-Dender, Aalst), nummers 14, 16 en 18 (juni-juli, oktober en december).
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

6.2. West-Vlaanderen

1979-1979, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

341 'rond d'halletorre' (tweemaandelijkse uitgave van het arrondissement Brugge), 3° jaargang,
nummer 3 en een zonder nummer.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

342 'kompas. Maandblad uitgegeven door de K.P.B.-federatie Oostende', 9° jaargang, nummers 7
(september) en 9 (november).
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
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7. Kommunistische Jongeren van België, afdeling/gewest Mechelen

1979-1979, Archiefbestanddeel, 13 nummers, Nederlands

7.1. Uitnodiging en verslagen
1979-1979, Archiefbestanddeel, 5 nummers, Nederlands

343 Verslag van de vergadering van het afdelingscomité op 23 juni.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
344 Uitnodigingen en verslag van de algemene ledenvergaderingen van afdeling/gewest.

1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
er was maar één afdeling (Mechelen) binnen het gewest

345 Mededelingen betreffende de reis naar Amsterdam voor het feest van het Algemeen Neder-
lands Jeugdverbond, het lidmaatschap, het “Nationaal kongres” van 7-8 april en de deelna-
me aan de reis van de “Jeunesse Communiste” naar Siberië.
1979-1979, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands

346 Oproepen aan de leden om een abonnement te nemen op het nationaal blad 'Kritis' en om
een colportage ervoor te houden op het festival van Werchter.
1979-1979, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands

347 Twee brieven aan Justin persoonlijk.
1979-1979, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

7.2. Tijdschriften

1979-1979, Archiefbestanddeel, 5 nummers, Nederlands

348 Standaardbrief om mee te delen dat het abonnement op 'Kritis' verlopen is.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

349 'de roje rakker. Periodiek van de Kommunistische Jeugd : afdeling Mechelen', 3° jaargang,
nummer 1, sine anno.
[1979]-[1979], Archiefstuk, 3 stukken, Nederlands

350 'kontakt. Intern informatieblad van de Kommunistische Jeugd van België-Vlaamse Vleugel,
3° jaargang, nummer 1 (maart): bijzonder nummer met de nieuwe statuten en de eindresolu-
tie van het 7de congres.
1979-1979, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

351 'kontakt. Intern informatieblad van de Kommunistische Jeugd van België-Vlaamse Vleugel,
3° jaargang, nummer 3 (september).
1979-1979, Archiefstuk, 4 stukken, Nederlands

352 'Appel-info' (maandelijks blad van de afdeling Antwerpen), 4° jaargang, nummer 1 (januari).
1979-1979, Archiefstuk, 4 stukken, Nederlands

7.3. Pamfletten

1979-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands
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353 Pamflet voor “studiedagen onderwijs” in Antwerpen op 17 maart en 28 april.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

7.4. Discussiedocument
1979-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

354 Driedelig discussiedocument vanwege de Kommunistische Jongeren.

1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

7.5. Congres
1979-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

355 'Het 7de Nationaal Kongres en de federalisatie van de KJ/JC' (zal worden gehouden op 3-4
maart): document over de noodzaak van de federalisatie en de verhouding met de Jeunes
Communistes erna.

1979-1979, Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands

8. Vlaamse Kommunistische Studenten
1979-1979, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

356 Pamflet van de Vlaamse Kommunistische Studenten Brussel voor een debat “burgerdienst of
dienstplicht” op 22 februari.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
357 'Kritis Student. Periodiek tijdschrift van V.K.S.' [Gent], 2° jaargang, nummer 6 (december).

1979-1979, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

9. “23ste Nationaal Kongres van de Kommunistische Partij van België” op 30-31 maart
en 1 april
1979-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands en Frans

358 Map van het 23ste nationaal congres, met congresdocumenten, documentatie, nota's en een
brochure met een verslag van het congres, met de namen van de nieuwe leden van het Cen-
traal Komitee (waaronder Justin) en de leden van het Politiek Bureau.

1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands en Frans

10. Europese verkiezingen 10 juni (lijst 10)
1979-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

359 Uitslagen 1925-1978, propaganda, uitnodigingen, brieven aan kandidaten en aan partijver-
antwoordelijken, extra uitgave van 'feiten en argumenten', werkplan voor de federaties en af-
delingen, 'Courier hebdomadaire du CRISP' nummer 840-841 (1 juni).

1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
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11. Dossiers

1976-1979, Archiefbestanddeel, 9 nummers, Nederlands en Frans

a. Map “Dokumentatie over onderwijs”
1977-1979, Archiefbestanddeel, 7 nummers, Nederlands

360 Pamflet van de “K.P.-Werkgroep R.U.G.” voor de vergadering van 21 februari, tegen de on-
dergraving van de universiteiten, begonnen in 1971.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
RUG = Rijksuniversiteit Gent

361 Partijbrochures 'beroering in het onderwijs!' en 'KPB – het onderwijs, het parlement en onze
voorstellen'.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

362 “Samenvatting van de tussenkomst van kameraad Van Geyt in het debat over de begroting
van nationale opvoeding in de cultuurraad op 5 juni 1979”.
1979-1979, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

363 Drie discussieteksten van de Kommunistische Jongeren van België over onderwijs.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

364 Handgeschreven ontwerpen en doorslag van een “Nota over het vernieuwd secundair onder-
wijs”, met nota's en een knipsel uit 'De Standaard' van 20 augustus.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

het VSO werd ingevoerd op 1 september 1971
365 Ontwerp van een brief aan het Humanistisch Verbond, met klacht tegen de radio-uitzending

“Het vrije woord” van 12 december (sine anno), waarin de leraars uitgescholden werden
voor “rotte vis”.

[1979]-[1979], Archiefstuk, 3 stukken, Nederlands
366 M. Lemaître is documentatie aan het voorbereiden over “School en economie” en vraagt

punten ter overweging te willen nemen voor de discussie op 4 juni, sine anno.

[1977]-[1977], Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands
voor de bijeenkomst van de KPB-commissie Nationale Opvoeding, met op de dagorde een
inleidend verslag van kameraad Lemaître over “School en Bedrijf” (zie in nummer 179)

b. “Afbraak NMBS”

1979-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

367 Informatie, petitie, pamfletten en tijdschriften in verband met de actie tegen het herstructure-
ringsplan van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

c. Werkgelegenheid en werkloosheid

1976-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands en Frans
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368 Tijdschriften,  statistieken,  krantenknipsels,  vakbondsnota,  partijbrochures  en  -pamfletten,
persnota, wetsvoorstel, nota's.

1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands en Frans

12. Kommunistische Partij van België Nationaal
1979-1979, Archiefbestanddeel, 5 nummers, Nederlands en Frans

369 Feest van de “rode vaan/drapeau rouge” in Brussel op 15-16 september: Nederlandstalig
pamflet, tweetalige folder, prijslijst van de drank op de stand “PCE – Espagne” en pamflet
van de stand van de federatie Gent over het zelf maken van propagandamateriaal.

1979-1979, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands en Frans
370 Studiedag over de geschiedenis van de partij, door het “studiekollektief voor marxistische

vorming / Collectif d'Histoire et d'Etudes Marxistes” op 28 april: uitnodiging, probleemstel-
ling en inschrijvingskaartje.

1979-1979, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands
371 Twee partijbrochures sine anno: 'Vlaanderen horizont 2000 [tweede helft 1979] en 'Voor een

demokratische rechtshulp' [1979].

[1979]-[1979], Archiefbestand, 2 katernen, Nederlands
372 Twee pamfletten: amendementen van de partij tegen de begrotingswet Martens; tegen de be-

groting van de regering Martens-Claes-Defosset, augustus.

1979-1979, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
373 'Nota over herziening kadastraal inkomen' (vanaf 1 januari 1980), plus fotokopies van het

artikel L. Carsauw. 'Meer belasting op mijn huis? De perekwatie van de kadastrale inkomens
en de nieuwste bepalingen inzake onroerende fiskaliteit (deel 1)' over de berekeningen.

1979-1979, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands

13. Vakbond
1979-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

374 Map over diverse vakbondsonderwerpen: ACOD-Onderwijs, hervorming interne structuren
ACOD, RBP-bezetting, syndicale werking, buitengewoon informatief congres en het eisen-
programma betreffende het nieuw vergoedingssysteem van de militaire lasten.

1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

14. Democratisch centralisme en eurocommunisme
1979-1979, Archiefbestanddeel, 4 nummers, Nederlands

375 'Internationaal marxistisch tijdschrift', 3° jaargang, nummer 1 (januari), met o.a. het artikel
van R. Gray. 'De staat en de demokratische strategie'.

1979-1979, Archiefbestand, 1 katern, Nederlands
376 Tekst van Leo Michielsen over het achterhaalde van het leninisme en het democratisch cen-

tralisme dat tot meer centralisme dan democratie geleid heeft.

1979-1979, Archiefstuk, 4 stukken, Nederlands
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377 Pamflet van de Vlaamse Kommunistische Studenten Brussel voor een spreekbeurt van J.
Vermeersch over “eurokommunisme” op 28 maart.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
378 “blad uit de brochure DE K.J.B.” over het democratisch centralisme en innerlijke democra-

tie.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

15. Locale problemen en acties
1979-1979, Archiefbestanddeel, 20 nummers, Nederlands en Frans

15.1. Diverse info Mechelse politieke problematiek

1979-1979, Archiefbestanddeel, 10 nummers, Nederlands

379 'Info-CVP Mechelen', 6° jaargang, nummer 1 (april), met onder andere het zevenjaren-plan
rond de Nekkerspoelbrug en het Mechels Broek, de sociale woningbouw en de dienstencen-
tra.
1979-1979, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands

380 Krantenknipsels over de geruchten (niet doorgegaan) dat er een nieuwe wapenindustrie zou
komen in de installaties van Ragheno te Mechelen.
1979-1979, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

381 Oproep van de Jongsocialisten afdeling Mechelen voor een meeting op 20 februari tegen re-
pressie overal ter wereld.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

382 Brief van Ronnie [Jenkinson], met krantenknipsels over nieuwe schilden en matrakken voor
het Mechels politiekorps en politiegeweld, eind maart (mogelijk onderwerp voor 'Vuist').
1979-1979, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands

383 Twee nummers van 'PVV bouwt. Periodiek orgaan van de PVV afdeling Mechelen', sine
dato.
[1979]-[1979], Archiefbestand, 1 katern plus 1 stuk, Nederlands

384 'Vragen en Antwoorden' van de Kamer van Volkvertegenwoordigers, buitengewone zitting
van 10 april, beginnend met de vraag van de heer Somers over de aankoop van de Mechelse
kazernes en de verwarmingsinstallatie van de kazerne “Baron Michel”.
1979-1979, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands en Frans

385 Krantenknipsel uit 'De Morgen' van 10 september: “Mechelen plant flats en dienstencentra”.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

386 Krantenknipsel  uit  'De Morgen'  van 10 september:  “Pas  aangekocht  Zennegat  reeds  be-
dreigd?”.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

387 Pamflet van boekenwinkel “de rode mol” voor een viering van de heropening op 14 decem-
ber.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

388 Pamflet  van  Elcker-Ik  voor  de  vormingscyclus  “België,  een  sociaal  paradijs”,  februari-
maart.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
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15.2. Niet-Mechelse problemen en activiteiten

1979-1979, Archiefbestanddeel, 10 nummers, Nederlands en Frans
389 Samenvatting van het geheim document van een vergadering tussen burgemeesters en com-

missarissen van het arrondissement Turnhout over jeugdcriminaliteit, dat het JAC in handen
kreeg.

1979-1979, Archiefstuk, 3 stukken, Nederlands
JAC = Jongeren Advies Centrum, opgericht in Turnhout in 1974

390 Pamflet van de federatie Antwerpen met gelukwensen voor het jubelcongres van de [socia-
listische bond der] havenarbeiders.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

391 Tekst en nota's voor een avond over “Het Marxisme” voor de Pastorale Basisvorming, 22
oktober.
1979-1979, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

392 Pamflet over acties van “Wereldscholen Mechelen” voor geneeskunde voor het volk.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

393 Pamflet van het “Kontactorgaan Internationale Solidariteit” voor het tweede festival van de
immigrant op 24 november.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands en Frans

394 Folder van het Daens-aktiefonds voor een nationale studiedag over “Gemeentebeleid & Ver-
kiezingen 1982” (bijlage bij 'het blad' nummer 26, juni).
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

395 Pamflet van de Vrouwengroep van de Vrije Universiteit Brussel voor een stand in de cafeta-
ria en een vergadering in verband met aanrandingen en verkrachtingen door mannelijke stu-
denten.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

396 Folder van het Frans Masereelfonds voor een ludiek rebels feest te Damme op 25 augustus.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

397 Folder van het Abortus Komitee Mechelen voor een info-avond op 16 maart en een interna-
tionale betoging op 31 maart.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

398 Pamflet van de Vlaamse Militanten Orde met eis voor de onmiddellijke vrijlating van Bert
Eriksson na de bezetting van het gemeentehuis in Voeren, sine anno.
[1979]-[1979], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

16. Internationale problemen

1979-1979, Archiefbestanddeel, 7 nummers, Nederlands en Frans

399 Pamflet van Boycot Outspan Aktie met uitnodiging voor een Anti-apartheidsavond in de
Oude Stadsfeestzaal op 18 februari.
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

afgekort: BOA
400 Pamflet van het Zaïre-komitee voor een betoging in Brussel op 24 februari, tegen de para's

in Zaïre.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
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401 Pamflet van het Komitee België-Vietnam met “handtekening aktie”, ten bate van de vluchte-
lingen uit Indochina, om het samenwerkingsprogramma met Vietnam niet op te schorten
(bijlage bij 'het blad' nummer 28).

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
402 Ledenbrief van de “Vrienden van Cuba” afdeling Antwerpen, met uitnodiging voor de le-

denvergadering van 10 oktober (gesprek met de Cubaanse ambassadeur).

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
403 Pamflet van de “Résistance Nationale Grècque contre le fascisme hitlérien” (die na 30 jaar

als politieke vluchtelingen nog altijd niet naar hun vaderland mogen terugkeren) voor een
avond in Anderlecht op 12 oktober.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Frans
404 Pamflet van de “Koerdische arbeiders- en studentengemeenschap in België”, voor internati-

onale solidariteit met het onafhankelijke Koerdenvolk.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
405 Brochure van de Kommunistische Partij van Griekenland tegen aansluiting van Griekenland

bij de Gemeenschappelijke Markt en de onderwerpingspolitiek, sine anno.

[1979]-[1979], Archiefstuk, 1 omslag, Frans

17. Informatie
1979-1979, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands

406 Stuk van een tijdschrift, met een verslag van het colloquium over de toekomst van het socia-
lisme in Vlaanderen, georganiseerd door het weekblad LINKS op 2 december 1978.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
407 Folder van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift: voor de 13° jaargang (1979).

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
408 Pamflet met oproep voor een cursus Marxisme, georganiseerd door boekhandel Rode mol en

de stichting Leon Lesoil.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

18. Niet identificeerbaar
1979-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

409 Plannetje naar het clubhuis van het tennisterrein in de Frederik Lintstraat [Leuven], sine
anno.

[1979]-[1979], 1 stuk, Nederlands

D. 1980
1979-1980, Archiefbestanddeel, 100 nummers, Nederlands, Frans, Engels en Duits

1. Centraal Komitee en commissies ervan

1980-1980, Archiefbestanddeel, 4 nummers, Nederlands
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a. Bijeenkomsten van het Centraal Komitee

1980-1980, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

410 Uitnodigingen en verslagen van de bijeenkomsten, met voorbereidende nota's, documenten
en brieven aan de leden (op datum, plus twee niet dateerbare stukken).
1980-1980, Archiefbestand, 2 omslagen, Nederlands

b. Commissies van het Centraal Komitee

1980-1980, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands

411 Landsverdediging / Nationale defensie (verantwoordelijke: Justin Van Moer).
1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

412 Onderwijs (hierin ook de door Justin geschreven stukken voor het ontwerpprogramma over
onderwijs van de KP : 'Het onderwijs in de kapitalistische maatschappij' en 'Voorstellen voor
een vooruitstrevende onderwijspolitiek'.
1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

413 Demokratische vrijheden: uitnodiging van 9 december voor de vergadering van 8 januari
1981.
1980-1980, Archiefbestand, 1 stuk, Nederlands

2. Vlaamse Raad

1980-1980, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

414 Uitnodigingen, verslagen, documenten en brieven.
1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

415 'Feiten en Argumenten. Uitgave van de Vlaamse Raad van de KPB', nummers 55 (februari),
56 (maart), 57 (mei), 58 (juni) en 60 (november).
1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

3. Federatie Mechelen

1980-1980, Archiefbestanddeel, 15 nummers, Nederlands

a. Federaal Bureau Mechelen
1980-1980, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

416 Uitnodigingen en verslagen, plus een interne resolutie over de Sovjetinval in Afghanistan.

1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

b. Federaal Komitee Mechelen
1980-1980, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

417 Uitnodigingen en verslagen

1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
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c. Federaal secretaris Mechelen

1980-1980, Archiefbestanddeel, 4 nummers, Nederlands

418 Brieven aan de federale secretaris.
1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

419 Brieven van de federale secretaris: drie brieven van Justin, plus een persmededeling al door
Ronnie Jenkinson.
1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

420 Brief van Justin aan de leden van het Vlaams Bureau over zijn vervanging door Ronald
Jenkinson, waarbij hijzelf voorzitter wordt, plus nota over de zaak Vilvoorde en het ontslag
van Ronnie daar.
1980-1980, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

421 Uitnodigingen voor de vergadering van de federale secretarissen september en december.
1980-1980, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

d. Federaal congres Mechelen 29 maart

1980-1980, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

422 Uitnodiging, plus “Voorbereidend document federale kongressen 1980”.
1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

e. Publicaties van de federatie

1980-1980, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

423 Pamflet van de federaties Antwerpen en Mechelen, tegen de atoomlobby en het dumpen van
nucleair afval in de Rupelstreek, met verwijzing naar de brochure.
1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

424 Brochure van de federaties Antwerpen en Mechelen: “De KPB en het energiebeleid”.
1980-1980, Archiefstuk, 4 stukken, Nederlands

f. Vzw “De Veste”

1980-1980, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

425 Uitnodiging voor de vergadering van 16 juni en nota's.
1980-1980, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands

426 Herinnering van Intercom van 25 augustus voor een openstaande rekening en rekeningen
van aankopen bij electro-groothandel J. Piscaer van november en december voor materiaal-
aankopen.
1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

g. Nieuw federaal tijdschrift “Vuist”

1980-1980, Archiefbestanddeel, 4 nummers, Nederlands
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427 Adressenlijsten en etiketten voor het toesturen van het nieuwe federale tijdschrift “Vuist”.

1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
428 Eerste (nul)nummer van december 1979 van het tijdschrift 'Vuist', met een fotokopie van

een knipsel uit “OKB” van 8 februari erover en een brief van de federale secretaris uit janua-
ri aan de gewestelijke secretaris van het ABVV in verband met de in het nummer geformu-
leerde voorstellen over de tewerkstellingsproblematiek.

1980-1980, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands
ABVV = Algemeen Belgisch Vakverbond / OKB = allicht 'Ons Klein-Brabant', een regionaal
informatieweekblad voor de streek van Bornem, Sint-Amands, Puurs en Willebroek

429 Ontwerp van een artikel [voor 'Vuist', 1° jaargang, nummer 6 (november-december 1980),
pagina's 2-3] “Tewerkstelling: na 1 jaar trekken en duwen eindelijk beweging?”, plus een
dossier met knipsels en nota's over werkloosheid en tewerkstelling en een petitie om het
wetsvoorstel  van Louis Van Geyt voor een rechtvaardig statuut voor deeltijdse arbeid te
steunen.
1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

430 Handgeschreven ontwerp en doorslag van het artikel “Bestaat er een “Mechelse afwijking”
in de SP?”, door “Deng Kwa Tong”, voor “Vuist”, jaargang 1 nummer 6 (november-decem-
ber), bladzijde 5.
1980-1980, Archief, 1 omslag, Nederlands

een pseudoniem van Justin

4. Afdeling Mechelen
1980-1980, Archiefbestanddeel, 6 nummers, Nederlands

431 Verslagen van het afdelingscomité.

1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
432 Drie gestencilde uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering.

1980-1980, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands
433 Gestencilde brief aan de leden met het verzoek om steun voor het nieuw (te openen) lokaal

“De Vest”, sine anno.

[1980]-[1980], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
434 Bevestigingen  van  de  afdelingskas  Mechelen  voor  ontvangst  van  storingen  voor  zes  of

twaalf maanden bijdrage.

1980-1980, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands
435 Handgeschreven naamlijstje voor het ophalen van vijf lidgelden door Justin.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
436 “Werkplan voor de afdelingen en de cellen” van nationaal: december 1979 – maart 1980, ja-

nuari-mei 1980 en september-december 1980.

1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

5. Brieven aan kameraad Justin persoonlijk
1980-1980, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands
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437 Brief van “Willy il Vichingo” aan “Caro Jiustino”, in verband met een ontmoeting.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
dit was Willy Vander Zanden, een collega op het Atheneum van Mechelen (leraar Duits met
diploma Italiaans en Duits van de tolkenschool en hij studeerde toen ook Deens, vandaar
zijn bijnaam)

438 Brief van kameraad Marcel de Meijer uit Gent, bedankend voor een antwoord.
1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

hij dacht dat Justin zijn oude legermaat Janneke Van Moer was

6. Afdeling Willebroek
1980-1980, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

439 Folder en uitnodigingen voor de tweede reeks van de info-cyclus “Marxisme vandaag”.

1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

7. Federatie Antwerpen, afdeling Kiel
1980-1980, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

440 “'t sintanneke”, jaargang 1980, nummers 1 en 2.

1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

8. Tijdschriften en pamfletten van Oost- en West-Vlaamse federaties
1980-1980, Archiefbestanddeel, 6 nummers, Nederlands

441 Pamfletten van de federatie Gent-Eeklo.

1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
442 Maart-nummer van “KPB-informatie” van de afdeling Gent en drie pamfletten sine anno.

[1980]-[1980], Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
443 Pamflet  “KPB-informatie” van de afdeling St.-Niklaas,  met groet  aan de stakers van de

Boelwerf en alle solidaire metaalbewerkers van het Waasland.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
444 'KPB deelt mee” – maandblad KP-Dender (Aalst), nummers 104 (januari) en 106 (juni).

1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
445 ''t Ajuintje' (afdeling Aalst), nummers 19 (januari), 20 (februari), 21 (maart) en 23 (mei).

1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
446 'Kompas. Maandblad uitgegeven door de K.P.B.-federatie Oostende', 9° jaargang, nummer

10 (december 1979) = nummer 1 (januari 1980).

1980-1980, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

9. Brochure van de federatie Halle-Vilvoorde
1980-1980, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands
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447 Brochure 'Halle-Vilvoorde ook Uw federatie'.

1980-1980, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands

10. Kommunistische Jongeren van België
1979-1980, Archiefbestanddeel, 4 nummers, Nederlands

a. Algemeen

1980-1980, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

448 Speciale editie van het tijdschrift 'ATAK', met losse lezersbrief over het feit dat de KJ nu
niet alleen politiek maar ook financieel onafhankelijk is.
1980-1980, Archiefbestand, 2 stukken , Nederlands

449 Brief van de algemene secretaris aan de lokale verantwoordelijken betreffende het opkrik-
ken van de activiteiten in de federaties, 16 december.
1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

b. Afdeling Mechelen

1979-1980, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

450 Uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen van 9 februari en 26 april.
1980-1980, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

451 Brief met klacht van de internationale nieuwe scène “mannen van den dam” over de onbe-
taalde rekening voor hun optreden op 27 april 1979 (plus fotokopie van de bevestiging van
de betreffende uitvoering van “Tractor” op die dag in het Conservatorium), 4 februari.
1979-1980, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

11. Vlaamse Kommunistische Studenten

1980-1980, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

452 'Kritis Student. Periodiek tijdschrift van de V.K.S.', 3° jaargang, nummer 7 (maart).
1980-1980, Archiefstuk, 4 stukken, Nederlands

453 Reproductie van de bespreking door J.P. van Rossem van Van Meerhaeghe's 'Handboek van
de economie'.
1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

12. Vakbond ACOD

1980-1980, Archiefbestanddeel, 6 nummers, Nederlands

454 Protocolakkoord van de Post: goedkeuring door het Nationaal Comité van de Sector “Post
en vraag om een tussenkomst door kameraad Van Geyt, januari.
1980-1980, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands

455 'Huishoudelijk reglement Vlaamse intergewestelijke A.C.O.D.'.
1980-1980, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
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456 Brief aan de leden van ACOD-Onderwijs betreffende de bijdrage 1981 en de syndicale pre-
mie.

1980-1980, Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands
457 Pamflet voor de gewestelijke betoging van het ACOD te Antwerpen op 18 december (fak-

keloptocht van alle sectoren), tegen de loonmatiging, het loonblokkeren en de inleveringen.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
458 Uitnodiging voor  een uitgebreide militantenvergadering van het  gewest Mechelen op 16

september, ter bespreking van de “Algemene Toestand 2 %”.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
459 Knipsel uit 'De Morgen' van 12 juni: “Kritisch leraar krijgt blaam” (voor gebruik in de klas

van twee artikelen uit 'De Morgen'.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

13. Instituut voor Marxistische Vorming – Nationale kaderscholing
1980-1980, Archiefbestanddeel, 6 nummers, Nederlands

460 Brief met vragenlijst over de nationale kaderscholing, 4 juni.

1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
461 Pamflet voor vooruitbestelling van het werk van IMAVO over kernenergiebeleid in Vlaan-

deren, te verschijnen in december.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
462 Brief aan de lesvolgers van het tweede jaar kaderschool, 3 januari.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
463 Brief met herinnering aan het tweede weekend van het tweede jaar, in de jeugdherberg van

Hofstade op 9-10 februari, sine anno.

[1980]-[1980], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
464 Handgeschreven verslag van de IMAVO-vergadering van 26 januari, over het doel bij de op-

richting in 1977 en de perspectieven nu, met discussie en besluiten.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
465 Uitnodiging aan de verantwoordelijken van de federale en lokale basisvormingsactiviteiten

voor een bijeenkomst te Brussel op 14 juni.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

14. Kommunistische Partij van België Nationaal
1980-1980, Archiefbestanddeel, 10 nummers, Nederlands

466 Brochure van de Kommunistische Partij van België, Gewest Brussel: ''Brussel een gewest
voor twee gemeenschappen', oktober.

1980-1980, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
467 Drie sleutelvoorstellen van de Kommunistische Partij om de regressie te stoppen, het begro-

tingstekort te verminderen en een nieuwe groei te financieren ten gunste van de tewerkstel-
ling', Brussel, 7 oktober.

1980-1980, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
licht ingekort verschenen in 'feiten & argumenten', nummer 60-11/80 (zie in nummer 415)

63



468 'De Kommunistische Partij van België, de artsen en de gezondheidszorg'.

1980-1980, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
469 'Schema voor een inleiding' (over de crisis en het crisisbeleid).

1980-1980, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
470 Brochure 'als je 't mij vraagt' (over het anti-crisisplan van de partij), plus fotokopies van een

stuk erover in 'De Nieuwe'.

1980-1980, Archiefbestand, 1 katern plus 1 omslag, Nederlands
471 Pamflet van de partij tegen de programmawet.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
472 Pamflet voor het nationaal feest van de Rode vaan op 20-21 september, plus een handge-

schreven nota.

1980-1980, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
473 Toestand per federatie eind 1980: gedrukte lijst met de bedragen van de bijdragen en het

steunfonds per federatie (realisaties op 11 december), plus een handschrift met de ledenaan-
tallen per federatie en de gespecificeerde inkomsten en uitgaven van nationaal (toestand op
30 november).

1980-1980, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands
474 Verklaring over de medewerking van de partij aan de Gewestelijke Tewerkstellingskonferen-

tie Antwerpen, sine anno.

[1980?]-[1980?], Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
475 'De Bell-Telefoner. Bedrijfsblad voor Bell-Telephone. Kommunistische Partij van België',

sine anno [begin 1980].

[1980]-[1980], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

15. Actiegroepen
1980-1980, Archiefbestanddeel, 21 nummers, Nederlands en Engels

476 Fotokopie van een tekst van 28 januari: 'Inleiding tot de bespreking van en het zoeken naar
oplossingen voor gemeentelijke problemen, en hun verhouding tot de partij' (actiecomités
niet manipuleren en ze niet afhankelijk maken van onze inzet).

1980-1980, Archiefstuk, 4 stukken, Nederlands
477 Vlaams Aktiekomitee tegen Atoombewaping: brief van de partij aan de federaties, uitnodi-

gingen en pamfletten van het comité, persconferentie van Louis Van Geyt.

1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
478 Viering van 10 jaar “Amnesty International Belgium”.

1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
479 Pamflet voor een informatieavond van het Mechels Nicaraguakomitee op 5 oktober.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
480 Uitnodigingen en mededeling van “De vrienden van Cuba vzw” (nationaal secretariaat, af-

deling Brussel en afdeling Antwerpen).

1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
481 Tijdschrift 'Aan de rand. Uitgave van het onthaalcentrum voor thuislozen' (januari-maart)

van “Het werk der daklozen vzw”, met overschrijvingsformulier.

1980-1980, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
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482 Boycot Outspan Actie:  mededelingen en formulier van BOA-België (Antwerpen) en uit-
nodiging van [de afdeling] Mechelen.

1980-1980, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands
483 Komitee “Mechelen tegen Apartheid”.

1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands en Engels
484 “Mechels Anti-Fascistisch Front”: verslag van een vergadering van het Anti-Fascistisch Ko-

mitee Oostende, oproep van het Anti-Fascistisch Front Antwerpen, uitnodigingen en versla-
gen van het Mechels Anti-Fascistisch Front.

1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
afgekort: MAFF

485 Pamflet “Geen 10 % meer maar volksgeneeskunde”, met verantwoordelijke uitgever uit Me-
chelen, sine anno.
[1980]-[1980], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

1980, want toen was Califice minister van Volksgezondheid en Leefmilieu
486 Nota met schikkingen voor de reis naar Portugal eind december (met bezoek aan fabrieksra-

den, landbouwcoöperatief, wijkcomités, …), plus vertaald uittreksel uit het “Informatieblad
van de unie van landbouwkoöperaties van Azambuja”.

1980-1980, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
na de Anjerrevolutie in 1974 en de winst van de Democratische Alliantie in 1979 en 1980

487 Aantekeningen in verband met wapenleveringen aan Zaïre, sine anno.
[1980?]-1980?], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

488 Documenten betreffende een informatiebeurs voor jongeren in jeugdhuis Asgard op 30 april,
in het kader van de 1 mei viering (waarvoor Justin gevraagd wordt het juiste standpunt van
de partij mee te delen).
1980-1980, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

489 Voorstelling door de redactie van wat het “Daems Aktie Fonds” wil zijn en wil doen, met
vraag voor een vrijwillige bijdrage voor hun loonfonds.
1980-1980, Archiefstuk, 3 stukken, Nederlands

490 “Centrum Gastarbeid Mechelen”: brief met de mededeling dat omstandigheden dwingen de
publicatie van 'De immigrant' voorlopig op te schorten, juni; uitnodiging van de socio-kultu-
rele kring vzw Herten Aas voor onder andere een avond rond gastarbeid op 28 maart, in sa-
menwerking met Centrum Gastarbeid Mechelen.
1980-1980, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

491 Verslag van de “vzw Stadsanimatie Mechelen” van de vergadering van 10 maart.
1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

492 Fotokopies van het “Filmhuis Mechelen”: brief met voorstelling van de organisatie, plus be-
schrijving van de film “Je leeft maar één keer” (Franse film: “La vie t'en n'a qu'une” uit
1977), die op 21 december zal geprojecteerd worden.
1980-1980, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

493 Pamflet van volksschool Elcker-ik, met voorstelling van een aantal avonden en cyclussen in
november, voornamelijk over stadsvernieuwing en milieu.
1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
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494 Brief van de Mechelse Stadskrant 'De Gazet' van de vzw “Den ambetante Mecheleir”, met
vraag naar vakantie-initiatieven van de vereniging voor hun geplande kalender, 27 mei.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
495 Brief van “Aktief Linkse Studenten”, waarmee een spreker van de partij uitgenodigd wordt

voor een debat aan de Vrije Universiteit Brussel over “Eenheid van de arbeidersbeweging”
op 23 januari.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
496 Folder van “Kristenen voor 't Socialisme”, die eind september gaan starten in Mechelen.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

16. Nationale problematiek
1980-1980, Archiefbestanddeel, 5 nummers, Nederlands, Frans en Duits

497 Persbericht van het nationaal secretariaat van de partij over hun petitiekaart ter ondersteu-
ning van de amendementen op de programmawet, die onder andere de verdediging van de
tewerkstelling tot doel hebben, 27 maart.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
498 Krantenknipsels over het regeerakkoord (staatsvernieuwing, sociaal beleid, …), 12 mei.

1980-1980, Archiefbestand, 1 katern plus 1 stuk, Nederlands
499 Pamflet van de federatie Antwerpen: “sociale woningen te hduur”, juni.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
500 Speciaal nummer van 'La relève de Vise. Journal de la section de Vise du Parti Communiste',

tegen de verhoging van de grondbelasting, oktober.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Frans
501 Tabel van de 'Goederentrafieken ter zee (uit- plus invoer) van de voornaamste Westeuropese

zeehavens (uitgedrukt in miljoenton)',1938-1979 (belang Antwerpse haven en bedrijfsleven
enzovoort).

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

17. Internationaal
1980-1980, Archiefbestanddeel, 4 nummers, Nederlands en Duits

502 Brochures van de sovjet-communisten en het Warchau-pact: “Verklaring van de lidstaten
van het Warchau-pact” plus “Communiqué van de conferentie van het consultatieve comité
der staten die lid zijn van het Warchau-pact”; “Voor vrede en ontwapening” (ontmoeting in
Parijs van de Europese communistische en arbeiderspartijen voor vrede en ontwapening).

1980-1980, Archiefbestand, 2 katernen, Nederlands
503 Krantenknipsel uit 'De Morgen' van 14 juni over “Grote staking in USSR tegen lege winkels

/ Arbeidersstrijd in de USSR”.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
504 'Tagung  des  Parteivorstands  der  DKP'  (bijlage  bij  nummer  253  van  30  oktober  van

'Unserezeit. Zeitung der DKP').

1980-1980, Archiefstuk, 1 katern, Duits
communistische partij van de Duitse Bondsrepubliek
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505 Krantenknipsel uit 'De Morgen' van 25 maart over de bedreiging van het ruiterstandbeeld
van Marcus Aurelius in Rome door milieuverontreiniging, nadat neo-fascisten op 19 april
van het vorige jaar al een bom tot ontploffing gebracht hadden, waarbij Marcus Aurelius
lichte “schaafwonden” opgelopen had.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

18. Frans Masereelfonds - Vlaams Marxistisch Tijdschrift
1980-1980, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

506 'kontaktblad Masereelfonds. Maandelijks tijdschrift'. 5° jaargang, nummer 1 (januari): “10
jaar Masereelfonds”.

1980-1980, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
507 Standaardbrief met vraag om het abonnement op het Vlaams Marxistisch Tijdschrift te ver-

nieuwen (“bijlage bij V.M.T. 1980/4 – 14de jaargang”).

1980-1980, Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands

19. Niet klasseerbaar
1980-1980, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

508 Naamlijstjes van partijleden, doel onbekend.

1980-1980, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
509 Brief van W. Bossier voor de redactie van een onbekend tijdschrift, met de mededeling dat

met het nummer van 15 april dat van 15 maart zal meegestuurd worden, 2 april.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

E. 1981
1981-1981, Archiefbestanddeel, 94 nummers, Nederlands, Frans en Duits

1. Centraal Komitee en commissies

1981-1981, Archiefbestanddeel, 14 nummers, Nederlands, Frans en Duits

a. Aangesteld door het Centraal Komitee als vertegenwoordiger bij buitenlandse com-
munistische partijen
1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands en Duits

510 Bijwoning van het zesde congres van de Duitse communistische partij, met verslag van de
internationale bijeenkomst daar in mei en de toespraak van Justin.

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands en Duits

b. Bijeenkomsten van het Centraal Komitee
1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands
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511 Uitnodigingen en verslagen (met een resolutie van 7 mei van de afdeling Marcinelle voor
een crisisalternatief uit progressieve kringen en het dossier van april-mei tegen de afwijken-
de meningen geuit door de fedederatie Luik).

1981-1981, Archiefbestand, 3 omslagen, Nederlands

c. Commissies van het Centraal Komitee
1981-1981, Archiefbestanddeel, 12 nummers, Nederlands en Frans

512 Uitnodigingen en verslagen van de commissie Landsverdediging.

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
513 Uitnodiging voor de commissie Sociale Zekerheid op 26 mei.

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
514 Uitnodigingen voor de commissie Buitenlandse Zaken, februari-april.

1981-1981, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands
515 Verslag van de commissie Universiteit en Onderzoek.

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
516 Uitnodigingen en verslag van de commissie Onderwijs.

1981-1981, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands
517 Uitnodiging, verslagen en documenten van de commissie Gezondheid.

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
518 Uitnodigingen en oproepen van de Vrouwencommissie.

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
519 Nota van de energiewerkgroep (die zich tot taak gesteld had een aantal basisopties te nemen

voor een ander energiebeleid als alternatief voor het beleid van monopolies en regering)
voor de commissie Energie.

1981-1981, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
520 'Rapport de la commission “DR” [drapeau rouge]' in verband met Afghanistan, Polen, de in-

ternationale ontspanning en de klachten van de federatie Luik.

1981-1981, Archiefstuk, 1 omslag, Frans
521 Uitgebreid  dossier  van  de  “Kommissie  demokratische  partijwerking”  (werkgroep  IV ter

voorbereiding van het 24ste kongres), voorjaar.

1981-198, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands en Frans
522 Uitnodigingen voor de vergadering van werkgroep IV op 22 juni en de vergaderingen van

het Centraal Komitee, met voorgelegde documenten van alle groepen voor het congres.

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
523 (Definitieve?) documenten voor het 24ste partijcongres in september, met handschriftelijke

amendementen.

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

2. Vlaamse Raad
1981-1981, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands
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524 Uitnodigingen, mededelingen en verslag.

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
525 Tekst van de commissie “Jeugd en leger”.

1981-1981, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
526 'Feiten en argumenten. Maandelijkse uitgave van de Vlaamse Raad van de KPB', nummers

62-64.

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

3. Federatie Mechelen
1981-1981, Archiefbestanddeel, 16 nummers, Nederlands

a. Federaal Bureau

1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

527 Handgeschreven verslagen 6 januari – 18 augustus.
1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

b. Federaal Komitee

1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

528 Uitnodigingen en verslagen.
1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

c. Voorzitter van de federatie
1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

529 Brief en bestelbon aan de voorzitter: reclame van drukkerij/uitgeverij Vanden Broele die alle
formulieren voor de aanstaande parlements- en provincieraadsverkiezingen kan leveren.

1981-1981, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

d. Secretaris van de federatie
1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

530 Brieven aan de federale secretaris.

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

e. Ledenlijst
1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

531 Doorslag van een lijstje met leden uit de federatie (Lier, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en
Willebroek), geboren tussen 1973 en 1979.

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
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f. Publicaties van de federatie

1981-1981, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

532 Adres voor een abonnement op 'Vuist'.
1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

533 'KPB – Nota inzake het gezondheidsbeleid in België', opgesteld door Justin voor de federa-
tie Mechelen.
1981-1981, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

g. Vzw en lokaal “De Veste”

1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

534 Brief, uitnodigingen, verslagen en formulier in verband met de werking van de vzw en de
infrastructuur.
1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

h. Blaam en ontslag

1981-1981, Archiefbestanddeel, 8 nummers, Nederlands

535 Dossier over de houding van de Franse Kommunistische Partij tegenover immigranten.
1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

536 Dossier over de waarschuwing van interne orde die het Federaal Bureau opgelegd kreeg
voor het in een socialistische krant aanvallen van de partijvoorzitter.
1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

537 Brief aan voorzitter Louis Van Geyt en diens antwoord aan kameraad Van Moer, over het in-
gaan tegen het overdreven absenteïsme op de vergaderingen van het Centraal Komitee, 15
juni en 5 juli.
1981-1981, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands

538 Ontwerp voor een artikel van Justin in 'Vuist' van oktober (jaargang 0, nummer 0): 'De Bel-
gische KP: een neostalinistische vuist in een eurokommunistische handschoen'.
1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

539 Brieven van Leo Michielsen na het ontslag van Justin uit de partij, 13 oktober en 6 novem-
ber.
1981-1981, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands

540 Artikel 'Herrie in Mechelse KP' in 'De Morgen' van 14 oktober, met de reactie van Jef Turf
op het ontslag van het Federaal Bureau, plus een lezersbrief 'KPB – Van Moer' met de re-
pliek van Justin (ontwerp en stuk krant) in 'De Morgen' van 7 november en 'de rode vaan'
van 22-29 oktober met een stukje 'KP-Mechelen onthoofd? Een storm in een glad water'
door J[ef] T[urf].
1981-1981, Archiefbestand, 2 katernen en 2 stukken, Nederlands

541 'De rode vaan' van 19-26 november, met op pagina 7 kritiek op 'De Vuist'.
1981-1981, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands
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542 Fotokopie  van het  artikel  'Anticrisisstandpunt  voor  de  KPB'  door  Justin  in  'De Nieuwe
Maand' (24° jaargang, nummer 10), plus ontwerp en gebruikte documentatie (evolutie leden
en abonnementen).

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

4. Afdeling Mechelen
1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

543 Uitnodigingen en verslagen voor werken aan het lokaal, afdelingscomité, pamfletten en de
financiële werkgroep.

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

5. Federatie Antwerpen
1981-1981, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

544 Pamflet voor de betoging van 24 januari tegen de anti-sociale politiek van de regering Mar-
tens.

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
545 Doorslag van een uitnodiging door L[udo] Loose voor de zitting van de provinciale werk-

groep op 16 juni, ter voorbereiding van de provincieraad van 17 juni, 4 juni.

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

6. Afdeling Gent
1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

546 Twee nummers van 'KPB informatie / uitgave van de Kommunistische Partij van België –
Afdeling Gent', sine anno: tegen het raamakkoord van de regering en tegen de plannen van
de Luxemburgse Arbed-groep.

1981-1981, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

7. Nationale kadervorming
1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

547 Uitnodigingen van het Instituut voor Marxistische Vorming voor een studiedag op 4 april
over “de rol van de staat, hier en nu, in ons kapitalistisch sisteem” en uitnodigingen (ter in-
formatie) voor de weekends van het eerste, tweede en vierde jaar kadervorming.

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

8. Kommunistische Jongeren van België
1981-1981, Archiefbestanddeel, 8 nummers, Nederlands

548 Folder voor de themadag op 31 januari over “De Vlaamse Beweging”.

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
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549 Uitnodiging voor “het eerste administratieve congres van de K.J.” te Brussel op 28 februari,
met in bijlage het voorstel tot statutenwijziging.

1981-1981, Archiefstuk, 4 stukken, Nederlands
550 “Dokumenten Kongres KJ Mechelen 9 mei 1981” (uitnodiging, motie, congresteksten, statu-

ten).

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
551 Documenten (in verband met congres?): “Universiteit en hoger onderwijs” en “Werkende en

werkloze jongeren – basisdokument van Jan Turf (deel 1)”, sine anno.

[1981]-[1981], Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
552 Document “De krisis is geen toeval”, sine anno.

[1981]-[1981], Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands
553 “De K.J.-werking”.

1981-1981, Archiefstuk, 4 stukken, Nederlands
554 Artikel (plus fotokopie ervan) uit het weekblad 'Bevrijdings Pers Agentschap', 7° jaargang,

nummer 270 (12 juni): “Je moet niet naar de Stalingradlaan om de K.J. te spreken” (inter-
view met de nieuwe voorzitter Dirk Knegtel, over hun nieuwe koers na het congres van 9
mei).

1981-1981, Archiefbestand, 1 katern plus 4 stukken, Nederlands
555 'Kontakt. Intern informatieblad van de Kommunistische Jeugd van België-Vlaamse Vleugel',

nummers 1, 2 en 5.

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

9. Vlaamse Kommunistische Studenten (Gent)
1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

556 'Kritis Student. Uitgave van de Vlaamse Kommunistische Studenten – VKS', sine anno.

[1981]-[1981], Archiefstuk, 4 stukken, Nederlands

10. Actiecomités binnenland
1981-1981, Archiefbestanddeel, 18 nummers, Nederlands en Frans

a. Mechels Anti-Fascistisch Front

1981-1981, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands en Frans
afgekort: MAFF

557 Uitnodigingen, verslagen, brieven en pamflet.

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
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558 Documentatie: 'drapeau rouge' (26 juni, over het proces van SS-luitenant Kurt Assche die
verantwoordelijk was voor de joodse zaken in België; 27-28 juni: over de IJzerbedevaart
van Diksmuide als  internationaal  festival  van het  fascisme);  'Pour',  weekblad van “Pour
Écrire La Liberté asbl” (nummer 369 van juli-augustus, over de aanslag door extreem-rechts
op 5 juli op hun redactielokalen en drukkerij; nummer 371-373 van juli-augustus, tegen de
VMO, de  IJzerbedevaart  en  dergelijke);  'PIO info.  Mensuel  de l'union des  pionniers  de
Belgique'  (jeugdbeweging  van  de  partij,  voor  kinderen  van  de  partijleden),  nummer  26
(maart), met op pagina 5 het artikel “Fascisme non!!”.

1981-1981, Archiefbestand, 5 katernen, Nederlands en Frans

b. JAC Antwerpen
1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

559 Pamflet van het JAC-Antwerpen voor een fuif op 9 mei.

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
één van de erkende JIAC-centra voor Jeugdvorming

c. Daens-aktiefonds

1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

560 'Het Blad' van het Daens-aktiefonds, september (met linkse visies op de crisis).
1981-1981, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands

d. Kristenen voor het Socialisme

1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

561 Pamflet voor “solidariteit met de arbeiders van Boel Temse” (stakerscomité).
1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

e. Aktiegroep Kritis Onderwijs

1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

562 'Aktiegroep Kritis Onderwijs. Maandelijks Bulletin', 12° jaargang, nummer 5 (januari), met
een verslag over “Vakbonden en vernieuwing”.
1981-1981, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

f. Mechels Komitee tegen Apartheid

1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

563 Aankondiging, verslagen en briefje.
1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
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g. Vrouwenbewegingen

1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

564 'de rode vaan', 60° jaargang, nummer 48 (26 november – 3 december), met op pagina's 6-12
een interview van Chantal De Smet over 10 jaar vrouwenbeweging: “Het krisisbeleid heeft
niet alleen de vrouwenbeweging als doelwit”.
1981-1981, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands

h. Tegen kernraketten

1981-1981, Archiefbestanddeel, 8 nummers, Nederlands en Frans

565 Pamflet van de “Brugse Initiatiefgroep tegen kernbewapening” voor “'n bom in de foyer –
politiek kafee” in de Stadsschouwburg te Brugge op 7 februari, sine anno.
[1981]-[1981], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

566 Vredeskomitee Klein-Brabant – Willebroek: uitnodigingen, verslag en tijdschrift  'Vredes-
nieuws', september.
1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

567 Petitie van de Vlaamse Federatie van Pioniers, tegen oorlogsspeelgoed.
1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

568 Petitie naar aanleiding van de Nationale betoging tegen kernwapens op 25 oktober in Brus-
sel.
1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

569 Vlaams aktiekomitee tegen atoomwapens: uitnodiging voor de eerste Mechelse vergadering
van het Vlaams aktiekomitee tegen atoomwapens, regio Mechelen, op 14 mei; uitnodiging
van het Vlaams aktiekomitee tegen atoomwapens en het Vrouwenoverlegkomitee voor een
persconferentie op 15 juli over de “Voettocht van Skandinavische vrouwen voor de Vrede”;
'Vrouwen – vredeskrant' (maandblad van het Vrouwenoverlegkomitee), 1° jaargang,nummer
1 (juni), met oproep voor de (Skandinavische) Vrouwenvredesmars (Voettocht van Noorse
vrouwen voor de vrede), met affiche; 'De Vlaamse Vredeskrant', juni en sine dato [eerste
kwart 1981]; oproep van de partij aan de militanten om solidariteit te betuigen aan de Vre-
desmars, 6 juli.
1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

570 'atak, kameraden. magazine v.d. kommunistische jeugd'. 1° jaargang, nummer 1 (september),
met op het voorblad “STOP kernbewapening, geen neutronenbom”.
1981-1981, Archiefbestand, 1 katern, Nederlands

571 'KPB  info'  van  KPB-Maldegem  (nieuwe  afdeling  sinds  1980).  1°  jaargang,  nummer  1
(april), met op pagina 5: “De gevolgen van een atoomoorlog”.
1981-1981, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands

572 Vacant.
573 Pamflet “Guerre à la guerre impérialiste” van de “fraction armée rouge”, over hun aanval op

de vliegmachtbasis Ramstein, centraal vertrekpunt voor de atoomoorlog in Europa, 31 au-
gustus.

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Frans
afkomstig van een bijgewoonde betoging
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i. Promotie voor de krant 'De Morgen'

1981-1981, Archiefbestanddeel, 2 stukken, Nederlands

574 Uitnodigingen, oproepen en verslag van het Komitee “Promotieavond De Morgen” regio
Mechelen.
[1981]-[1981], Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

575 Brochure van de 'De Morgen' zelf rond haar voortbestaan en de herlanceringsactie.
[1981]-[1981], Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

11. Actiecomités buitenland

1981-1981, Archiefbestanddeel, 8 nummers, Nederlands

a. Vrienden van Cuba
1981-1981, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

576 Uitnodigingen, activiteitenverslag en persmededeling van het nationaal secretariaat te Brus-
sel.

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
577 Uitnodiging van de afdeling Antwerpen, 2 januari.

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

b. El Salvador Komitee Mechelen
1981-1981, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

578 Petities, pamfletten voor een betoging, uitnodiging voor een infoavond en verslagen.

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
579 'de rode vaan' van 21-28 mei, met aankondiging van een betoging en het artikel “Een rooms

reepje El Salvadorwerking. Het kristene Vlaanderen kontra Duarte” op pagina's 14-15.

1981-1981, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands

c. Zaïre komitee
1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

580 Pamflet voor een actie (start nationale campagne 15 september) om militaire hulp aan het
Mobutu-regime stop te zetten.

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

d. Chileens Solidariteitsfront Antwerpen en andere
1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

581 Pamflet van het Chileens Solidariteitsfront Antwerpen en andere organisaties voor een Chili-
manifestatie te Antwerpen op 12 september.

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

75



e. Aktie “Nieuw Nicaragua” Mechelen

1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

582 Pamflet met vraag om een solidariteitsbijdrage voor de nationale wederopbouw en de drin-
gendste behoeften na de val van het Somoza-regime.
1981-1981, Archiefstuk,1 stuk, Nederlands

f. Revolutionaire Arbeiders Liga

1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

583 Pamflet van de Revolutionaire Arbeidersliga IVde Internationale voor solidariteit met Soli-
darnosc: “Stop aan de repressie in Polen. Voor het stakingsrecht. Voor het socialistisch zelf-
bestuur”.
1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

afgekort: RAL; trotskisten

12. Locale problematiek
1981-1981, Archiefbestanddeel, 14 nummers, Nederlands

584 Oproep van de 'anarchistische beweging' om op 1 mei aanwezig te zijn en op te komen voor
de idealen van een vrij socialisme.

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
deze beweging bestond uit Herwig Candries en Bodo Van de Voorde

585 Pamflet met “Gemeenschappelijk standpunt van RAL en KPB over politiek in de vakbond
en syndikale onafhankelijkheid” (niet alleen in Polen).
1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

RAL = Revolutionaire Arbeiders Liga, trotskisten / KPB = Kommunistische Partij van Bel-
gië

586 'de rode vaan' van 3-10 december, onder andere over werkloosheid, met op pagina's 7-10:
“Wie braaf is krijgt dop, wie stout is de strop”.

1981-1981, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands
587 Brief van Gustaaf Van der krieken aan de procureur tegen de nozembende “MC Outlaws”,

die de Mechelse bevolking terroriseert, 7 januari.

1981-1981, Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands
588 “Voor een alternatief industriebeleid in de regio Mons – Borinage”, door J. Vercaigne voor

het bureau van KPB-Borinage.

1981-1981, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
589 Folder voor de Mechelse jeugdbeurs op 31 oktober en 1 november (groen en wit exem-

plaar).

1981-1981, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
590 Pamflet van het Revolutionair Marxistisch Kollektief, Arbeid, Dendersaktiekomitee en Am-

bras, waarin de vrijspraak voor de 5 bezetters van de boot met nucleair afval geëist wordt,
maart.

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
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591 Pamflet van “Kollektief. Internationale Nieuwe Scène” voor “Het ja en het nee van BB”
(Bertold Brecht avonden) in maart.

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
592 Pamflet voor een “Nationale meeting en steunfeest” op 16 april, om abortus uit het strafrecht

te halen.

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk,Nederlands
593 Frans Masereelfonds: lezersbrief van de afdeling Brussel-centrum aan 'De Morgen' in ver-

band met het artikel over de Brakke Grond; uitnodiging van de afdeling Mechelen op hun
startactiviteit (gespreksavond over de problematiek van bewapening en ontwapening); uitno-
diging van de afdeling Antwerpen voor een poëzieavond; voorstelling van het Frans Ma-
sereelfonds (vormingswerk, uitgaven, afdelingen).

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
594 Pamflet “Genoeg! Het kan anders!” van de partij voor hun anticrisisplan, sine anno.

[1981]-[1981], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
tijdens de regering Eyskens 6 april – 17 december 1981

595 Gestencilde brochure 'Krachtlijnen voor een andere ekonomie. Synthese van de voorstellen
van Polekar'.
1981-1981, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

Polekar  =  “werkgroep  Politieke  ekonomie  en  arbeid”  van  economen  en  sociologen,
ontstaan aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1979-1989)

596 Blad uit een krant: “De slag om de militaire transportvoertuigen is nog niet gestreden. Be-
herman-Demoen laat ACEC niet begaan” (over het feit dat dit bedrijf liever zijn hele engi-
neeringsafdeling in Bornem ziet sluiten en 150 man op straat zou zetten, dan toe te laten dat
een Vlaams bedrijf zich zou gaan uitbouwen in de richting van de militair-industriële know-
how), sine anno.

[1981]-[1981], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
597 Stukje in 'De Morgen' van 7 november, over het onderzoek van de gerechtelijke politie tegen

de KP'ers Ludo Loose en Bert Vermeire, in verband met hun “op straat gevonden” plannen
van de kerncentrale Doel 4, die ze aan de gouverneur van Antwerpen terugbezorgd hadden.

1981-1981, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands

13. Wetgevende verkiezingen 8 november
1981-1981, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

598 Verkiezingskrantje van de partij “de grens is bereikt: van koers veranderen”, met de kandi-
datenlijst van Mechelen(-Turnhout).

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
599 'WIJ' (Vlaams nationaal Weekblad). 27° jaargang, nummer 21 (mei-juni). Krisisuitgave van

dit weekblad over de “uitweg” in het programma van de Volksunie.

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

14. Buitenlandse communistische partijen
1981-1981, Archiefbestanddeel, 5 nummers, Nederlands en Frans
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600 Nederland: krantenknipsel uit 'De Morgen' van 26 mei over de CPN en de aanstaande Ne-
derlandse parlementsverkiezingen; fotokopies van twee artikels uit 'De Groene Amsterdam-
mer': “Gesprek met het CPN-raadslid Rudi van der Velde” (25 maart) en “De CPN van de
toekomst: geen voorhoede alsjeblieft” (29 april).

1981-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
CPN = Communistische Partij van Nederland

601 Polen: krantenknipsel uit 'De Morgen' van 17 april “Breuk tussen top en basis. Leden Poolse
KP eisen hervormingen” en 'de rode vaan' van 10-17 december met op pagina's 19-21 een
interview van Ludvic Krasucki van de PVAP.
1981-1981, Archiefbestand, 1 stuk plus 1 katern, Nederlands

PVAP = Poolse Verenigde Arbeiderspartij
602 Spanje: krantenknipsel uit 'De Morgen' van 11 mei “Grote krisis in Spaanse KP” (ontslag

van Ramon Tamanes).

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
603 Tsjechoslowakije: 'le drapeau rouge' van 8 oktober, met op pagina 3 “Le PCB et les procès

en Tchécoslovaquie”.

1981-1981, Archiefstuk, 1 katern, Frans
604 Turkije: 'Atilim. Organe du Comité Central du Parti Communiste de Turquie', speciaal num-

mer voor het feest van de 'Drapeau rouge' op 5-6 september (met als hoofdartikel: 'La situa-
tion en Turquie et le PCT').

1981-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Frans

15. Agalev
1981-1981, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

politieke partij “Anders GAan LEVen”

605 Ontwerpteksten voor het Agalev-programma (groen open congres Mechelen 19 september).
1981-1981, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

IV. Na ontslag (1982)

1980-1994, Archiefafdeling, 28 nummers, Nederlands, Frans en Italiaans

A. 24ste partijcongres
1982-1982, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

606 Drie artikels uit de krant 'De Morgen' van april: J. Van Doorslaer. 'De KP en het gevecht met
het eurokommunisme' (verslag van het 24ste partijcongres).

1982-1982, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands

B. “Partito Comunista d'Italia”
1982-1982, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Frans

afgekort: PCI
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607 Verklaringen van de Italiaanse communistische partij, begin 1982: brochure 'Au détriment
de la paix et du socialisme', plus fotokopie van 'Terrain glissant (A propos de récentes décla-
rations de la direction du Parti communiste italien)' in 'Kommouniste', 1982, nummer 2, pa-
gina's 18-23.

1982-1982, Archiefbestand, 1 omslag, Frans

C. Mechels Antifascistisch Front
1982-1982, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

afgekort: MAFF

608 Verslagen van de vergaderingen van 2 en 21 juni.
1982-1982, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands

D. Vrouwenfestival

1982-1982, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

609 Verslag van suggesties ter voorbereiding van het “Vrouwenfestival Mechelen '82” door “Eli-
ane voor de Vrouwenwerking Elcker-Ik”.
1982-1982, Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands

E. Komitee “Vereniging Solidariteit Mechelen-Polen”

1981-1982, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

610 Dossier van het Komitee “Vereniging Solidariteit Mechelen-Polen” eind 1981-1982: kran-
tenknipsel, pamfletten, oproepen, verslagen, geldinzameling, briefwisseling met vakbonds-
centrales, bankrekening, potentiële medewerkers.
1981-1982, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

F. Leerlingenblad 'POL'

1982-1982, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

611 Ontwerp van een artikel 'De logika van de onmacht' (over de Sovjetunie) voor 'POL'.
1982-1982, Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands

'POL' was het leerlingenblad van het Atheneum Keerbergen

G. Onderwijsstaking
1982-1982, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

612 Pamflet voor een onderwijsstaking van 4 tot 6 oktober.

1982-1982, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
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H. Links Eenheidsfront en Agalev (gemeenteraadsverkiezingen 10 oktober 1982)

1982-1982, Archiefbestanddeel, 10 nummers, Nederlands
Anders GAan LEVen

613 Nota's over de standpunten van kandidaten afkomstig uit diverse partijen.

1982-1982, Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands
614 Persmotie en programma van het Links Eenheidsfront Mechelen voor de gemeenteraadsver-

kiezingen van oktober.

1982-1982, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
615 Nota van het comité “Objectief '82”.

1982-1982, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
616 Verslagen, brieven, nota's, pamflet, persmededeling, officiële stukken en adressenlijst van

Agalev en vzw De Veste, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

1982-1982, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
617 Aanklacht van Agalev “Dag, beste Mechelaar, heb je even de tijd om met ons een boompje

op te zetten ?” (origineel plus fotokopie).

1982-1982, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands
618 Stuk kaart uit het “Gewestplan Mechelen 1976” (streek ten westen van de Zenne).

1982-1982, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
in verband met het opstellen van het programma van Agalev voor de gemeenteraadsverkie-
zingen; gewestplan: Koninklijk Besluit van 5 augustus 1976

619 Brief van Justin vanwege Agalev aan de pers, plus krantenknipsels over de op 6 februari
door de stad omgehakte unieke Gingko-Biloba boom.
1982-1982, Archiefbestand, 4 stukken, Nederlands

620 “Ontwerp van beginselverklaring van Agalev”, gedeeltelijk goedgekeurd op het congres van
Hasselt op 22-23 mei.
1982-1982, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands

621 Lijst van zeventien kandidaten van Agalev-Mechelen, plus hun programma van 24 pagina's.
1982-1982, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

622 Lichtjes andere versie van het programma van Agalev (25 pagina's) voor de gemeenteraads-
verkiezingen van oktober, plus een beknopte versie van vijf pagina's door Jo Billemont.
1982-1982, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

I. Dossier vzw De Veste en haar lokaal

1980-1982, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands en Frans

623 Dik dossier over de vzw “De Veste”, de huur van het lokaal op de Koningin Astridlaan en
documenten rond de Kommunistische Partij van België, die haar samenwerking ermee opge-
zegd had.
1980-1982, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands en Frans

J. PCI/Berlinguer

1984-1984, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Italiaans
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624 Brief aan het Centraal Komitee van de “Partito Comunista d'Italia”, als oud-lid van het Cen-
traal Komitee van de Kommunistische Partij van België, met rouwbetoon over de dood van
Enrico Berlinguer, 12 juni.

1984-1984, Archiefstuk, 1 stuk, Italiaans

K. Socialistische Partij
1988-1990, Archiefbestanddeel, 3 nummers, Nederlands

625 Envelop van Frank Vandenbroucke aan Justin, datumstempel 6 december.

1988-1988, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
626 'Conclusies uit de Europese verkiezingen 1989', met de problemen waaraan het “Politieke

Congres van de SP” in oktober bijzondere aandacht zal besteden.

1989-1989, Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands
627 Afdeling Mechelen, wijkafdeling Heide & Dijle: verslagen van de bestuursvergaderingen

van 18 januari en 7 februari en agenda voor de bestuursvergadering van 14 maart.

1990-1990, Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands

L. Vlaams ABVV – Culturele Centrale 't Atelier
1989-1994, Archiefbestanddeel, 4 nummers, Nederlands en Engels

socialistische vakbond in Vlaanderen

628 Verslagen van de bestuursvergaderingen van juni 1989 tot maart 1990.
1989-1990, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

629 Werkgroep/commissie “migranten”: verslag van de vergadering van 21 juni en verslag van
de vergadering “november en december”.
1989-1989, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

630 Werkgroep Noord-Ierland: verslag, uitnodigingen, krantenknipsel, tijdschriften, adres.
1988-1994, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands en Engels

631 Uitnodiging voor een reis naar de Duitse Democratische Republiek, ter ondersteuning van
de linkse oppositie, 28 februari tot 4 maart.
1990-1990, Archiefbestand, 1 stuk, Nederlands

M. Reactie op het interview van Jef Turf in Humo

1988, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

632 Interview van Jef Turf in Humo, plus lezersbrief van Ludo Loose als Vlaams KP-voorzitter
in reactie erop, een korte reactie daarop door Jef Turf weer en twee (niet gepubliceerde) le-
zersbrieven hierop van Justin, april en mei.
1988-1988, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

N. Vraag van het 'Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging' naar
Justin's archieven

1999-1999, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands
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633 Vraag van Rik De Coninck, archivaris bij het AMSAB, naar Justin's archieven uit zijn KPB-
tijd, 27 januari.

1999-1999, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

V. Niet te klasseren omdat zonder datum of onderwerp
1972-1981, Archiefafdeling, 4 nummers, Nederlands

634 Vakbondspamflet tegen de Mechelse onderwijsschepen Ch[arles] Van de Plas, sine anno.

1975-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
635 Stuk van een handgeschreven verslag (federatie Mechelen?), sine anno.

1977-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
636 Ontwerp van een tekst “De wereld veranderen en het leven veranderen”, sine anno.

1972-1977, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
zeer  filosofische  (en idealiserende)  tekst  van Justin  over  de verbetering  van de wereld,
waarschijnlijk ter voorbereiding van een voordracht

637 Dubbele rode kaart om het verkiezingsfonds te steunen (100 Bfr) of lid te worden van de
partij, sine anno.
[1979?]-[1979?], Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

met KPB-logo uit de zeventiger jaren; misschien voor de eerste Europese verkiezingen van
1979

VI. Documentatie
1957-1981, Archiefafdeling, 8 nummers, Nederlands, Frans en Engels

638 Knipsel “Anarchistisch-kommunistisch manifest over de meibeweging” van de “Anarchis-
tisch-kommunistische Vrije Groep”, in potlood gedateerd “29 april 1894”.

1894-1894, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
639 Brief van 13 oktober 1957 vanwege het Mechels Festival Komiteit van het 6de wereldfesti-

val van Jeugd en Studenten voor Vrede en Vriendschap, stadsarchivaris en mevr. Dero[o]
uitnodigend op de Openbare Conferentie en het culturele gedeelte erna in feestzaal Cinex.

1957-1957, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
640 Pamflet over twee communistische voorstellen van de partij tegen de ongelukswet, 28 de-

cember.

1960-1960, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands en Frans
641 Handgeschreven uittreksels van John Adams, Lewis Carroll en R. D. Laing, sine anno.

1973-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
citaten ter persoonlijke bezinning

642 Afdruk van een cartoon, een monument voor “The unknown politician” voorstellend, uit
“Green Left Weekly Australia”, sine anno.
1973-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Engels

een Australische socialistische krant
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643 Verzameling  stickers  van de partij,  'de  rode vaan',  'De Morgen',  het  ABVV, 'Les  Pieros
d'Bos', “stop racisme fascisme”, het Anti Fascistisch Front, “liberté pour le P.C. de Turquie”
en de Sportieve School, sine dato.

1973-1981, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands en Frans
644 Ontwerpen voor een Vuist-embleem, sine anno.

1979-1980, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands
allicht getekend door Ronnie Jenkinson; vermoedelijk een ontwerp dat niet door het Fede-
raal Komité van Mechelen gekozen werd voor het nieuwe federale tijdschrift 'Vuist'

645 Schutblad  van een  kalender  van het  Frans  Masereelfonds (met  tekening van Frans  Ma-
sereel), met het refrein van De Internationale (vertaling Henrriette Roland  Horst): “Mak-
kers. Ten laatste male, / Tot den strijd ons geschaard. / En d’Internationale / Zal morgen
heersen op aard'.”, sine anno.
1964-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

VII. Niet politiek

1974-1985, Archiefafdeling, 27 nummers, Nederlands, Frans, Engels, Italiaans en Russisch

A. Documenten als leraar/classicus/oud-student
1974-1985, Archiefbestanddeel, 13 nummers, Nederlands

1. Pitzemburg

1974-1976, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands
= Koninklijk Atheneum Mechelen

646 Uitnodiging van de Vriendenkring, mededelingen van de prefect voor de examens, uitnodi-
ging van het stadsbestuur voor een benefit-toneelopvoering en een sarcastisch (op Justin)
“Meesterwerk der Latijnse dichtkunst” door een leerling.

1974-1976, Archiefbestand, 1 omslag, Nederlands

2. Vriendenkring Koninklijk Atheneum Keerbergen
1978-1978, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

647 Uitnodiging van de Vriendenkring voor een Italiaanse dag, waarvan de opbrengst bestemd is
voor het aankopen van leerboeken, 16 februari.

1978-1978, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

3. 1979
1979-1979, Archiefbestanddeel, 6 nummers, Nederlands

a. Vliebergh-Sencie-leergangen

1979-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands
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648 Verzoek tot inschrijving voor een voordrachtenreeks van de Vliebergh-Sencie-leergangen
aan de Katholieke Universiteit Leuven in september, met als algemene thema “Het beginon-
derwijs in het Latijn in de Type-I-scholen”, 27 augustus.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

b. “Vaertgeus”, oudstudentenvereniging van de Vrije Universiteit Brussel
1979-1979, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

649 “Verslag van de stichtingsvergadering van de vereniging van Oudstudenten V.U.B. te Wille-
broek op 6 april 1979”.

1979-1979, Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands
650 Uitnodiging voor de tweede algemene vergadering van “Vaertgeus” in Willebroek op 14 no-

vember, 29 oktober.

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

c. Vriendenkring Pitzemburg
1979-1979, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

651 Uitnodiging voor een Sinterklaasfeest voor de kleintjes op 28 november en uitnodiging voor
een algemene ledenvergadering op 7 december.

1979-1979, Archiefbestand, 2 stukken, Nederlands

d. Diverse
1979-1979, Archiefbestanddeel, 2 nummers, Nederlands

652 Pamflet “Studentennieuws” van The Pub die “Schooltime” lanceert (prijzen van 12-14 en
16-18 uur).

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
café (vroeger “Derby”) in de Bruul van “Franky Moreno” (artiestennaam van de gewezen
zanger Frans Serneels) en zijn echtgenote Simonne, toen al overgenomen door weekendkel-
ner René

653 Folder van de “Dijlefeesten 79” (openlucht Jazz/POP-festival op de Vismarkt te Mechelen
31 augustus – 2 september).

1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

4. 1980
1980-1980, Archiefbestanddeel, 4 nummers, Nederlands

654 Uitnodiging van de "Oudervereniging voor de moraal" afdeling Mechelen op het eerste Fak-
kelbal, september.

1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
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655 Adres voor het tijdschrift 'School en Omroep', uitgegeven door BRT-Schooluitzendingen.

1980-1980, Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands
hij kende een collega-gids die tevens verantwoordelijke was voor de Educatieve Omroep
(opvolger van de Schooltelevisie)

656 Handgeschreven verslag van de klassenraad van 16 september.
1980-1980, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

Keerbergen
657 Blanco blad voor de leerlingenbeoordeling (bijwerklessen en schoolresultaten) in het Ko-

ninklijk Atheneum Keerbergen, sine anno.

[1980?]-[1980?], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
hij was daar werkzaam in de periode 1977-1985

5. Bibliografie Romeins aardewerk

1980-1985, Archiefbestanddeel, 1 nummer, Nederlands

658 Fotokopie van een op verzoek opgestelde bibliografie “Romeins aardewerk in onze streken”,
sine anno.
1980-1985, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

B. Andere

1974-1984,  Archiefbestanddeel,  14  nummers,  Nederlands,  Frans,  Engels,  Italiaans  en
Russisch

659 Rekening van 25 februari voor geneeskundige ontledingen voor Justin's dochter Melissa in
de Kinderkribbe Antwerpen op 6 december 1973.
1974-1974, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

660 Pamflet van “Grand bal champêtre sous chapiteau” op 17 september op de berg van St.-Job
in Ukkel-Sint-Job, met ballonvaart, georganiseerd door het “comité de protection et de réno-
vation de la montagne St Job”, sine anno.
[1974]-[1974], Archiefstuk, 1 stuk, Frans

661 Reclame aan Justin gestuurd van Alifib Sound Systems (met reclame voor gitaren en een
kortingscheque, naar aanleiding van de vernieuwing van hun winkel), 1 mei.
1982-1982, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands en Engels

gitaarspelen was één van Justin's hobby's
662 Bevolkingsstatistieken (Nationaal Instituut voor de Statistiek), 1983, nummer 3 (opgestuurd

1984).

1983-1984, Archiefstuk, 1 katern, Nederlands
663 Info over een reis van het NKV naar Boergondië, sine anno.

1973-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
NKV = Nederlands Klassiek Verbond

664 'Nota Bene' (tijdschrift van de Nationale Opera). 1979, nummer 5 (oktober-december).
1979-1979, Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands
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665 Spincursus, sine anno.

1973-1981, Archiefstuk, 1 omslag, Nederlands
666 Deense  culturele  avond,  georganiseerd  door  café  Torenhuis:  pamflet  met  inschrijvings-

strook, vergaderingsverslag, samenvattende biografie van de spreekster (die aan het hoofd
stond van het Deens Instituut in Brussel), plus recepten voor het eten dat die avond zou wor-
den aangeboden.

[1981?]-[1981?], Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands
ingericht door Willy Van der zanden, sympathisant maar geen partijlid; verantwoordelijken:
Willy en Justin

667 Folders van Esperanto, de internationale hulptaal, sine anno.
[1977]-[1977], Archiefbestand, 3 stukken, Nederlands en Frans

668 Folder  voor  voordrachten  met  kleurenfilms  van “Ontdek  de  wereld”  (over  Turkije,  Sri-
Lanka, de Nederlandse Antillen, Thailand, Ruanda en Tanzania), sine anno.
[1977?]-[1977?], Archiefstuk, 1 stuk, Nederlands

669 “Het bionisties tijdschrift” van Peter Van de Ven uit Antwerpen, gestencild, sine anno.
1973-1981, Archiefstuk, 4 stukken, Nederlands

670 Handgeschreven lijst van Amerikaanse presidenten (Washington tot Eisenhower) en enkele
belangrijke akten, sine anno.
1973-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Engels

671 Nota's over Russisch.
1974]-[1974], Archiefstuk, 2 stukken, Nederlands en Russisch

van een cursus zelfstudie thuis
672 Ingangsbiljet van 4000 lires van het Italiaanse Ministerie van Cultuur en Milieu, sine anno.

1973-1981, Archiefstuk, 1 stuk, Italiaans
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