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TOELICHTINGEN 

 

1. ALGEMENE TOELICHTING, JANUARI 2008  

 

Deze toelichting betreft de archiefinventarissen van drie centrale leidinggevende organen van 

de KPB, nl. het Centraal Comité (CC), het Politiek Bureau (PB) en het Nationaal Secretariaat 

(NS) van na Wereldoorlog II. Voor alle andere deelbestanden van het KPB-archief verwijzen 

we naar het archievenoverzicht van Dacob op de website (www.dacob.be). De inventarissen 

werden in eerste instantie opgemaakt door Susan De Coninck en daarna breidde Juul Verhelst 

de beschrijvingen verder uit. Immers, nog na Susan De Coninck werd besloten om de 

inventarissen behalve op de website ook op te nemen in het zoeksysteem PALLAS. Dit 

maakte de aanvullingen noodzakelijk.  

 

We vonden deze drie deelbestanden vrij volledig bewaard van einde 1944 tot ca. 1955 maar 

daarna met grote hiaten. Bij de KPB werd geen archiefreglement gevolgd en na 1955-1956 

werd soms een chronologische orde gebruikt maar niet altijd consequent volgehouden. Men 

krijgt de indruk dat er bijna zoveel archiefvormers zijn geweest als de partij personeelsleden 

telde. Om te verhelpen aan de wanorde die o.a. daardoor is ontstaan, werd door ons 1° 

prioritair vastgehouden aan de deelbestanden van CC, PB en Nationaal Secretariaat (wat 

beantwoordt aan de statutair vastgelegde partijstructuren), en 2° in ieder van de rubrieken in 

de mate van het mogelijke de chronologie gevolgd. Een archivistische verantwoording van de 

werkwijze wordt in de leeszaal ter beschikking gesteld. 

 

Bij de processen-verbaal van de vergaderingen vonden we bijlagen, vnl. bij het CC en het PB 

- minder bij het Nationaal Secretariaat. Deze stukken werden bij de PV’s gelaten en beschre-

ven. Omdat de logica achter de plaatsing van de bijlagen niet altijd duidelijk was en deze 

toegevoegde informatie veelal verschilt van bestand tot bestand, is het aan te raden de drie 

deelbestanden in hun chronologische samenhang te raadplegen. Een andere ordening mocht 

niet worden gebruikt, kon immers de eventuele oorspronkelijke archivalische context 

schaden. Wel zagen we ons genoopt om meerdere teksten onder te brengen in een voorlopige 

reeks “X” telkens we er niet in slaagden deze stukken met zekerheid te plaatsen. De lijst van 

de reeks “X” ligt ter inzage in de leeszaal bij Dacob.  
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We hebben het archief van de Unie der Kommunisten van België (1988-1995) tijdelijk als een 

afzonderlijke archiefvormer beschouwd en - voor zover neergelegd - geïnventariseerd, maar 

ze is voorlopig nog niet op website geplaatst. Dit verklaart waarom de deelbestanden CC, PB 

en Nationaal secretariaat ca. 1987/88 werd afgesloten. 

 

Taal, terminologie en afkortingen 

 

Vele verslagen en bijhorende stukken vonden we alleen in Franse versie tot wanneer de 

federaliserende tendensen zich ook in de KPB doorzetten (jaren 1970). Omdat de beide 

auteurs van de inventarissen Nederlandstalig zijn, werden de beschrijvingen in principe in die 

taal opgemaakt, indien nuttig met de vermelding van “Fr./Ndl.” bij de stukken. Van de 

bijlagen echter zijn de titels aangehaald in de taal waarin ze zijn opgesteld. Dit impliceert dat 

men zoektermen in beide landstalen gebruikt en de archiefstukken daarna in chronologische 

samenhang doorbladert.   

 

In de archiefstukken en in de KPB in het algemeen werden veel letterwoorden gebruikt. Deze 

hebben we in de inventarissen meestal opgelost op uitzonderingen na, zoals bijvoorbeeld   

BF (voor Bureau francophone), BP (voor Bureau Politique), BW (voor Bureau Wallon) 

CC (voor Centraal Comité / Comité Central), PB (voor Politiek Bureau), RV (Rode Vaan), 

DR (Drapeau Rouge) en dergelijke meer. 

 

Voor de etiketten van dozen en bestanddelen en bij het invoeren van de nummering in Pallas 

gebruiken we de courante afkortingen:  

- voor het Centraal Comité CC  

- voor het Politiek Bureau BP/PB  

- voor Nationaal Secretariaat NS/SN.  
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2. TOELICHTING BIJ HET ARCHIEF VAN HET CENTRAAL COMITÉ 

Tussen twee nationale congressen in volgde het Centraal Comité de politieke lijn die daar was 

uitgestippeld, beoordeelde de problemen die door het Politiek Bureau en het Nationaal 

Secretariaat of door een controlecommissie werden voorgelegd en het werk van deze en 

andere uitvoerende instanties. Ook klachten en kritieken van partijleden werden aan de CC-

leden bekend gemaakt. Dit maakt de inhoud van dit deelarchief is zeer divers. De indeling in 

rubrieken is als volgt: 

 

A. Stukken in verband met de vergaderingen van het CC: uitnodigingen, verslagen, 

werkdocumenten, rapporten en interventies, resoluties, aanwezigheidslijsten en 

verontschuldigingen, chronologisch per jaar gerangschikt (nummers 1-102). 

 

B. Verslagen, werkdocumenten en briefwisseling van de commissies van het CC. In reeks B. 

zijn alleen de stukken ondergebracht die in afzonderlijke pakjes per commissie werden 

gevonden - als opsomming van de commissies en hun evolutie is deze rubriek onvoldoende. 

P.V.’s van vergaderingen en standpunten van commissies vinden we ook en soms meer 

volledig in de chronologische geordende pakken van reeks A. Bij de zittingen van het CC 

werd immers ook over de commissies gerapporteerd. 

B omvat  

 - Stukken betreffende meerdere commissies samen (nr.103) 

- Stukken per commissie (nrs.104-152) 

 

C. Verzameling brieven, periode 1944-1981 (nr. 153) 

 

D.Gepubliceerde standpunten en verslagen (nrs 154-157)   

 1. Interne publicaties 

2. Verzameling van verslagen en resoluties zoals verschenen in de Drapeau Rouge 

 

E. Statistieken van leden en persverkoop (nrs. 158-167)  

 

F. Verslagen over en informatie bezorgd door de federaties (nrs. 168-176 ) 
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G. Verslagen van de Vlaamse, Waalse, Franstalige en Brusselse raden van de KPB aan het 

Centraal Comité: 

Vlaamse Gewestraad (nr. 177)  

Waalse Regionale Raad (nr. 178)  

Brusselse Raad (nr. 179) 

Franstalige Gewestraad (nrs. 180-181) 

 

H. Informatie over en contacten met zusterpartijen (nrs. 182-185) 

 

Veel stukken vonden we sterk verspreid en zonder uitdrukkelijk geformuleerde samenhang 

met een welbepaalde CC-zitting. Zij betroffen dikwijls organisatorische problemen van de 

partij of een afhankelijke organisatie (‘Le Monde entier’, bijvoorbeeld).  

 

Aanvraag en methode van verwijzen 

De bestanddelen worden bij de archivaris schriftelijk opgevraagd met vermelding van CC en 

nummer(s). De verwijzingen omvatten best volgende elementen: 

DACOB (of CARCOB), KPB-archief, CC, nummer. 
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INVENTARIS 

 

A. Stukken in verband met de vergaderingen: uitnodigingen, 
verslagen, werkdocumenten, rapporten en interventies, resoluties, 
aanwezigheidslijsten en verontschuldigingen.  
 
 

1944 
 
1. Stukken en documentatie betreffende de eerste vergaderingen van het CC vanaf  
september 1944 met 
- vermoedelijk inleidende nota voor de vergadering voorafgaand aan deze van 23/9/1944, 
handschrift en ingeplakte gedrukte tekst (Fr.);  
- nota i.v.m. het eerste legale nummer van de DR (Fr.), tikwerk, 1 blz. 
- verslag van het CC van [24/9/1944] (tikwerk); 
- verslag (Fr.) van het CC van 21/10/1944 over De kommunisten in den bevrijdingsstrijd – Les 
communistes dans la lutte pour la libération met aanwezigheidslijst, uitnodiging (Fr. en Ndl.). 
Toegevoegde documentatie: kopieën uit DR van 5 en 25/9/44 en 23 en 24/10/1944. 
1 omslag 
 

1945 
 
2. Stukken (Fr. en Ndl.) die werden samengevoegd door de organisatiesecretaris R. 
Dispy met: 
- uitnodigingen voor het CC van 19/2/1945;  
- uitgaande brieven, februari – april 1945, o.m. in verband het CC van 19/2/1945; 
- mededeling van de opname in het secretariaat van J. Terfve; 
- uitnodigingen voor het CC van 14/5/1945;  
- uitnodigingen voor het PB van 19/2/1945;   
- stukken in verband met een onderzoek naar fusiemogelijkheden van BSP en KPB, met name 
de vragen gesteld door de BSP en de antwoorden daarop vanwege de KPB, z.d., (Fr.) 
1 omslag 
 
3. Rapporten en interventies van het CC van 19/2/1945 dat gewijd was aan de toepassing 
van de politieke lijn aangenomen sinds 1944 en aan het onderzoek naar de taken van de partij 
in het kader van haar regeringsdeelname (rapport van R. Dispy), (alles in drievoud), resolutie 
(in dubbel),  met uittreksels van een brief aan A. Van Acker (3 blz. - Fr.)  
- en van het CC van 14/5/1945 gewijd aan de onmiddellijke taken van de partij (Fr.) met 
publicatie in de Guide du Militant, nouvelle série n° 3, mei 1945 en, afzonderlijk gebundeld, 
een Rapport sur le problème Leopold III  (door J. Terfve), met aanwezigheidslijst.  
1 pak 
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4. Dossier aangelegd in verband met de houding van bepaalde partijleden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, samengesteld door de Centrale Controlecommissie, februari-juli 1945, 
en ter ratificatie voorgelegd aan het uitgebreid CC van 11/8/1945, met resolutie (onvolledig), 
(Fr.) .  
1 omslag 
 
5. Richtlijn over de organisatie van het nationaal congres (voorzien voor 28-31/12/1945 
maar gehouden 30/5-2/6/1946) gericht aan de federaties en ter informatie medegedeeld aan het 
CC van 16/10/1945, (Fr.). 
- Rapport over activiteiten van de partij in Vlaanderen voor het CC van 26/12/1945, (Ndl.). 
- Mobilisation de toutes les forces … campagne électorale, knipsel uit DR, einde 1945. 
1 omslag (3 blz., 11 blz. en 1 stuk) 

 
1946 

 
6. Rapporten en interventies van het CC van 12/1/1946 in verband met de verkiezingen 
van 17/2/1946, met uitnodigingen en verontschuldiging en verslag over de interne werking en 
over de partijpers, tekst opgesteld in voorbereiding van het achtste Nationaal Congres, met 
desbetreffende persknipsels uit Vérité van 12 mei en Espoir van 28 oktober 1945.  
1 pak 
 
7. Rapporten en interventies  (Fr.) van het CC van 16 en 17 maart 1946, o.m. gewijd aan 
de politieke toestand na de verkiezingen en aan de taak om te beletten dat de partij geïsoleerd 
zou raken, met uitnodigingen, aanwezigheidslijst en verontschuldigingen,  resolutie (Fr. en 
Ndl.), alles in meerdere exemplaren en kladversies.  
1 omslag en 1 pak dubbels. 
 
8. Rapporten en interventies van het uitgebreid CC van 23 en 24/3/1946, gewijd aan de 
taken van de partij (verslag R. Dispy) en aan het Nationaal Congres, met actieprogramma 
voor de landbouw (Fr.) en voor de “handelaars en ambachtslieden” (Ndl.).  
- Stukken in verband met de organisatie van dit CC en werkdocumenten. 
1 pak 
 
9. Rapporten en interventies van het CC van 13/4/1946 over de communistische  
regeringsdeelname en de repercussies daarvan, met aanwezigheidslijst en resolutie, (Fr.). 
1 pak 
 
10. Rapporten en interventies van het CC van 29-30/6/1946 (Fr.) met resolutie (Fr. en 
Ndl.), onder meer in verband met de oprichting van een Waalse en een Vlaamse commissie en 
van andere commissies. 
1 pak 
 
11. Rapporten en interventies van het CC van 27/8/1946 gewijd aan de politieke toestand 
en de benadering van de jeugd (Fr.). 
1 pak 
 
12. Rapporten en interventies van het CC van 26-27/10/1946 gewijd aan de voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen, de financiën, de ondersteuning van de pers, enz., met 
aanwezigheidslijst (Fr.). 
 1 pak 
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13. Rapporten en interventies van het CC van 1/12/1946 gewijd aan de resultaten van de 
gemeenteraadsverkiezingen (Fr.). 
1 pak 

 
14. Rapporten en interventies van het CC van 22/12/1946 gewijd aan de werking en 
reorganisatie van de centrale partijorganen (Fr.). 
1 omslag 

 
1947 

 
15. Rapporten en interventies van het CC van 28/1/1947 gewijd aan de middenklasse, de 
landbouwers en de vrouwen, het werk binnen de onderneming, de interne democratie, de 
planning voor de verspreiding van de pers, de taken van de  communistische vrouwen 
- Verslag van het CC van 1/3/1947 gewijd aan de werking van het CC en de politieke situatie 
(Fr.). 
N.B. de interventie over het werk van/onder de vrouwen is gedateerd op het CC van 25-26/1/1947 maar wellicht 
pas later verspreid (Fr.) 
1 pak 
 
16. Rapporten en interventies van het CC van 22-23/3/1947 gewijd aan de brochure van E. 
Lalmand: Pour la rénovation du Pays, de binnenlandse en de internationale politieke situatie 
en de tactiek van de partij (Fr.); 
- van het CC van 17-18/5/1947, gewijd aan het werk in de bedrijven en de vakbond (Fr.). 
- van het CC van 23-24/5/1947, gewijd aan de verspreiding van de pers 
1 pak  

 
17. Rapporten en interventies van het CC van 29/6/1947 over de actuele fase van de 
klassenstrijd (Fr.)  
1 omslag 
 
18.  Rapporten en interventies van het CC van 26-27/7/1947 o.a. gewijd aan de 
internationale toestand, de jeugd, de pers, het absenteïsme, met aanwezigheidslijst (Fr.) 
1 pak 
 
19. Rapporten en interventies van het CC van 13/10/1947 over de internationale toestand 
(Fr.).  
1 pak 
 
20. Rapporten en interventies van het CC van 29-30/11/1947 over de organisatie van de 
partij (Fr.).  
1 omslag 

1948 
 
21. Rapporten en interventies van het CC van 7-8/2/1948, in hoofdzaak gewijd aan de 
internationale toestand en de strijd voor de vrede, met aanwezigheidslijst (Fr.) 
1 pak 
 
22. Rapporten (La lutte pour la paix) en interventies van het CC van 10-11/4/1948 met 
uitnodiging, aanwezigheidslijst en een mededeling (Fr.).over het 9de Nationaal Congres  

 9



1 omslag 
 
23. Rapporten en interventies van het CC van 23/5/1948 gewijd aan de werking van de 
partij en de politiek van de regering Spaak, aanwezigheidslijst, discussie en resolutie (Fr.) 
1 omslag 
 
24. Rapporten en interventies van het CC van 10-11/7/1948 gewijd aan de staking in de 
metallurgie en de prijzenpolitiek van de regering Spaak, uitnodiging voor de vergadering, 
verontschuldigingen, aanwezigheidslijst en discussieteksten (Fr.) 
2 omslagen 
 
25. Rapport (La politique des cadres du Parti Communiste) en interventies van het CC 
van 11-12/9/1948, met uitnodiging, verontschuldigingen, aanwezigheidslijst, discussieteksten 
en resolutie (Fr.). 
2 omslagen 
 
26. Rapporten en interventies van het CC van 9-10/10/1948 gewijd aan de werking van de 
Centrale Controle commissie (CCC),  de “blocus van Berlijn” en de internationale toestand, 
met aanwezigheidslijst en discussieteksten (Fr.). 
1 omslag 
 
27. Rapporten en interventies van het CC van 18-19/12/1948 gewijd aan het 
actieprogramma van de KPB en diverse andere thema’s. 
1 pak 
 

1949 
 
28. Rapporten en interventies van het CC van 5-6/3/1949, in hoofdzaak gewijd aan de 
internationale toestand. 
1 pak 
 
29. Rapporten en interventies van het CC van 26-27/3/1949 gewijd aan  de voorbereiding 
van de verkiezingen (S. Herssens) en de werking in de bedrijven (J. Bertrand), met 
aanwezigheidslijst. 
1 pak 
 
30. Rapporten en interventies van het CC van 7-8/5/1949 gewijd aan het rapport van het 
Politiek Bureau inzake de kandidaturen voor de verkiezingen. 
1 pak 
 
31. Rapporten en interventies van het CC van 29/6/1949 gewijd aan de verkiezingen van 
26/6/1949. 
1 omslag 
 
32. Rapporten en interventies van het CC van 10/7/1949, gewijd aan de herdenking van 
Georges Dimitrov en aan de financiële toestand van de partij. 
1 omslag 
 
33. Rapporten en interventies van het CC van 3-4/9/1949 gewijd aan de analyse van het 
partijwerk met resolutie en handgeschreven verslag, met teksten uit DR.  
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1 omslag 
 
34. Verslag van het CC van 13/11/1949 gewijd aan de actie ten voordele van de 
communistische pers en de werking van de partij (Fr. en Ndl.), met artikel in DR.  
1 omslag 
 

1950 
 
35. Rapporten en interventies (meerdere handschriftelijke teksten) van het CC van 13 en 
van 14-15/1/1950 gewijd aan de partij en de syndicaten, de zaak Grippa(1) en de 
organisatieproblemen van de partij, met besluiten en resolutie betreffende het beleid van de 
regering Eyskens- Van Zeeland – Devèze (hoofdzakelijk Fr.), met lijsten van CC-leden en 
uitgenodigden. 
N.B.(1)  Omwille van de problemen met de chronologie van bepaalde gebeurtenissen werd het pakje later 
gemaakte kopieën van Grippa’s tussenkomsten op de CC-vergaderingen van 14/5 tot 29/6/1949 bij dit nummer 
ondergebracht.  
2 pakken  
 
36. Discussieteksten voor het CC van 24-25/2/1950 gewijd aan de herbewapening van 
Duitsland en de toestand van de partij, met aanwezigheidslijst en ontwerp van telegram in 
verband met de actie tegen de 24 maanden. 
1 omslag 
 
37. Rapporten en interventies van het CC van 18-19/3/1950 gewijd aan de internationale 
en nationale toestand en problemen binnen de partij. 
1 omslag 

 
38. Rapporten en interventies van het CC van 6 en 8/5/1950 gewijd aan J. Remotte, de 
politieke situatie, de verkiezingen van 4 juni, problemen binnen de partij, met de slotrede (uit 
DR) en met stencil En défendant la paix nous défendons notre pain et nos libertés – Wij 
verdedigen de vrede en aldus ons brood en onze vrijheid. 
1 omslag 
 
39. Rapporten en interventies van het CC van 10-11/6/1950 gewijd aan de internationale 
en nationale situatie (teksten in meerdere ex. - Fr.) en met publicatie van de besluiten door E. 
Lalmand in DR van 17/6/1950. 
1 pak 
 
40. Rapport door J. Terfve van het CC van 2-3/9/1950 (met publicatie ervan in DR) 
gewijd aan de strijd voor de vrede en de taken van de partij met aanwezigheidslijst (Fr.). 
1 omslag 
 
41. Rapporten en interventies van het CC van 16-17/12/1950 in voorbereiding van het 
tiende Nationaal Congres (Fr. en Ndl.), met aanwezigheidslijsten (Fr.) en met discussie over 
het Huis van de Pers en de verantwoordelijkheid van Grippa (niet gedateerd). 
1 pak 
 

1951 
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42. Standpunt waarin een herziening wordt voorgesteld van de resolutie van het tiende 
Nationaal Congres (Maart 1951) en van het rapport van het CC van 24-25/2/1951 inzake de 
federalisering van België, stencil z.d.  
1 omslag 
 
43. Discussieteksten en handschriftelijke notities voor het CC van 22/4/1951 gewijd aan 
de taken van de partij volgens de besluiten genomen op het tiende Nationaal Congres 
1 pak 
 
44. Rapporten en interventies van het CC van ?/5/1951 gewijd aan de gemeentelijke 
financiën en de toestand van de partijfinancies (Fr.). 
1 omslag 
 
45. Rapport en slotrede (versie DR) van het CC van 21-22/7/1951 gewijd aan de 
propaganda, de vorming en de communistische pers (resp. door J. Terfve en E. Lalmand).  
Begroeting van de leden van het Partizanenleger na hun vrijspraak.(Fr. en Ndl.). 
1 omslag 
 
46. Rapporten en interventies van het CC van 17-18/11/1951, gewijd aan het Nationaal 
Congres van het Onafhankelijkheidsfront, de rol van dit O.F. en de houding van J. Terfve en 
B. Van Hoorick in de verkiezing van Demany tot secretaris-generaal, met resolutie zoals 
gepubliceerd in de DR van 23/11/1951, interventies en briefwisseling met (later toegevoegde) 
verslagen en persberichten van het PB van 12/08/1951 en 16/10/1951 en een verslag met 
dossier (samengesteld in oktober) van de Politieke Controle Commissie van 12/11/1954.  
N.B. In oorsprong is dit zeker een dossier geweest, maar in welke mate het door toevoegingen (zie o.m. de 
kritiek van G. Van Moerkerke van 28/10/1954) later tot een onderwerpsmap werd gemaakt, valt niet meer 
precies te onderscheiden. Voor een deel bevat de map alleszins archief herkomstig van de Politieke 
Controlecomissie en van het Politiek Bureau. 
1 pak 
 
47. Rapport en slotrede van het CC van 1-2/12/1951 zoals gepubliceerd in DR van 
5/12/1951 (Fr.) met Onmiddellijk eisenprogramma der Communistische Partij van België, 
aanvaard door dit CC (drukwerk). 
2 stukken 
 
48. Interventies op het CC,  z.d.  [1951], betreffende de sociale strijd in het land. 
1 omslag 

 
1952 

 
49. Verslag over het uitgebreid CC van de Communistische Partij Nederland  d.d.  
3/7/1952 inzake de resultaten van de verkiezingen in Nederland. (F.),  6 blz.  
1 omslag 
 
50. Rapport en interventies van het CC van 23-24/8/1952 over de politieke toestand door 
J. Borremans (Fr. en Ndl.) en conclusies door E. Lalmand (Fr.) met rapporten betreffende de 
internationale situatie, de verkiezingsstrijd, de strijd tegen de 24 maand militaire dienst, enz.  
1 pak 
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51. Rapporten en interventies van het CC van 29-30/11/1952 over de heroriëntatie van de 
kaderpolitiek, het uitnodigen van CC-leden op de zittingen van het PB, over nieuwe leden van 
het PB, enz. met sprekerslijsten. 
1 pak 

 
1953 

 
52. Rapporten en interventies van het CC van 14-15/3/1953, in het teken geplaatst van het 
overlijden van Stalin en over de politieke situatie, met sprekerslijst. 
1 pak 
 
53. Verslag van de vergadering van de federale politiek-secretarissen met afgevaardigden 
van het CC op 21/5/1953. 
1 omslag 
 
54. Rapporten (Fr. en Ndl.) en interventies van het CC van 20-21/6/1953, gewijd aan de 
de politieke situatie, de partijpers met sprekerslijst, discussieteksten met aantekeningen en een 
besluitenlijst, inclusief het verslag van de perscommissie  
(3 omslagen in) 1 pak 
 
55. Interventies van het CC van 3-4/10/1953, gewijd aan de federalistische tendens in de 
partij en betreffende het cultureel werk, met aanwezigheidslijst (de rapporten ontbreken). 
1 pak 
 
56. Rapport (Fr. en Ndl.) en interventies op het CC van 12-13/12/1953, in voorbereiding 
van de verkiezingen van 1954 met handgeschreven notities, lijst van de kandidaten voor 
Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat en aanwezigheidslijst. 
1 pak 
 
57. Note sur le projet de révision constitutionnelle, nota opgesteld vanuit juridisch 
oogpunt, z.d. [na juni 1953?].  
1 omslag 
 

1954 
 
58. Rapport sur la question: classes moyennes door R. Van Aerschot, 18/1/1954, 2 ex. 
1 omslag 

 
 59. Stukken van het CC van 8-10/1954: Rapport (Fr.) gewijd aan de resultaten van de 
verkiezingen met gestencilde samenvatting van het tweede deel van dit rapport (Fr. en Ndl.) 
en ontwerp van resolutie.  
1 pak. 
  
60. Interventies (Fr. en Ndl.) op het CC van 8-10/5/1954, met aanwezigheidslijsten. 
1 pak. 
 
61. Rapport door E. Lalmand en interventies van het CC van 15-16/5/1954, gewijd aan 
betreffende de organisatie van het PB en het CC en met resolutie en aanwezigheidslijsten (met 
dubbels).  
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N.B. bevat ook voorstellen voorgelegd aan dit CC en enkele misschien ook aan het CC van 8-11/5 over de 
reorganisatie van het partijwerk en een beter betrekken daarin van de basis en over de activering (soms 
heroriëntering) van het werk in de mantelorganisaties (meeste teksten Fr.).   
N.B. Het gaat om gestencilde stukken die werden opgesteld door de sectie organisatie (Section Nationale 
d’Organisation) en voorgelegd aan het CC:  

- kalender van de vergaderingen van CC en PB, periode mei-september 1954 (op keerzijde een resolutie 
van de afdeling Tubise);  

- besluiten van het PB van 22/5/1954 wat betreft het functioneren van PB en secretaraat en andere 
organisatievoorstellen;  

- werkplan tot december; 
- de territoriale reorganisatie van de federaties, gedateerd 8/5/1954;  
- tekst die de politieke toestand beschrijft, 24/4/1954 (Fr.2 ex., Ndl.1 ex.) 
- teksten die ter discussie worden voorgelegd. 

Deze teksten vormden één pak met een aantal stukken van latere datum die nu ondergebracht zijn bij de 
nummers 62, 63, 64.  
1 pak 
 
62. Rapport (Fr., Ndl.) en interventies van het CC van 10-11/7/1954 gewijd aan de 
politieke situatie van het land na de verkiezingen van 11/4/1954 (Fr.) met diverse gestencilde 
stukken met discussiestof en standpunten van de federaties Denderstreek en Luik, mei-juni 
1954 en een samenvatting van de behandelde thema’s, vermoedelijk medegedeeld aan het 
volgende CC (Fr.). Zie de N.B. bij nr. 61. 
1 pak 
 
63. Rapport (Fr., Ndl.) en interventies van het CC van 11-12/9/1954, gewijd aan de 
toestand van de partij, de partijpers, de politieke situatie met diverse gestencilde stukken over 
de pers (Fr.) Zie de N.B. bij nr. 61. 
1 pak 
 
64. Rapporten en interventies van het CC 25-26/9/1954 over het werk in bedrijven en 
syndicaten (Fr.) met diverse gestencilde stukken over de pers. Zie de N.B. bij nr. 61. 
1 pak 
 
65. Dossiers voorgelegd aan het CC van 14/11/1954 in verband met Somerhausen, 
Relecom (met biografische nota), Leemans, Van den Boom en Grippa met verslagen van 
verhoren en standpunten van de PCC, het PB en de “commissie van drie” en met later 
toegevoegde kopieën van de PCC en het PB van juli-november 1954 
1 pak. 
 
66. Dossier behandeld op het CC van 5-7/12/1954 gewijd aan de kandidaturen voor het 
CC, handgeschreven verslag. 
1 omslag. 

1955 
 
67. Rapport en interventies van het CC van 22-23/1/1955 gewijd aan de deelname van 
leden van de PCC aan het CC, de akkoorden van Londen en Parijs met voorstel van resolutie 
(Fr. en Ndl.).  
1 pak. 
 
68. Rapport en interventies van het CC van 2-3/4/1955 bij het rapport van A. De Coninck 
inzake de eenheid van arbeiders en democraten om blok te vormen tegen de CVP (PSC), met 
onvolledig verslag (Fr.). 
1 omslag. 
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69. Rapport en interventies van het CC van 18-19/6/1955 gewijd aan de sociale en de 
politieke situatie (Fr., Ndl.), over de lonen van het permanent personeel en over bepaalde 
leden.  
1 omslag. 
 
70. Rapport (Fr. en Ndl.) en interventies van het CC van 17-18/9/1955, gewijd aan de 
internationale situatie, de financiële toestand van de pers, met bespreking van het rapport Van 
Moerkerke en met resolutie. 
1 pak. 
 
71. Interventies van het CC van 2/10/1955 met vervolg van de discussie over de pers. 
Interventies van het CC van 16-17/10/1955 gewijd aan de voorbereiding van het Nationaal 
Congres (Fr.). 
1 omslag. 
 
72. Rapporten (Ndl. en Fr.) en interventies van het CC van 10-11/12/1955, gewijd aan de 
evaluatie van het werkjaar na het elfde partijcongres, met verslag van de financiële controle-
commissie, met dubbel. 
2 omslagen. 
 

1956 
 
73. Interventies van het CC van 3-4/3/1956, met lijst van sprekers betreffende het XXste 
congres van de KPSU, in dubbel. 
1 pak. 
 

1958 
 
74  Idées à discuter pour le prochain  rapport au CC, met een ontwerptekst ter 
voorbereiding van de nationale conferentie inzake de politieke en economische situatie en met 
ingekomen brieven van leden, [1958] 
- Resolutie van het CC na 1/6/1958 betreffende de verkiezingen 
1 omslag. 

 
1961-1963 

 
75.  Resolutie van het CC van 8-9/4/1961:  Pour un règlement des relations entre Wallons 
et Flamands met voorbereidende documenten inzake het standpunt van de communistische 
parlementairen;  
- de aankondiging van een publicatie gericht aan de landbouwers, 10/9/1962; 
- statistieken medegedeeld naar aanleiding van het XIVde congres; 
- informatie betreffende de pro-chinese dissidentie; 
- La lutte pour les réformes de structure anti-monopole et la démocratie, 17 blz. ;  
- Uitnodiging voor de vergadering van het CC van 17-18/11/1962;  
- Propositions de modification des statuts en vue de la session du CC des 24 et 25 novembre 
1962, Voorbereidende nota van de Commissie statuten.  
1 omslag. 
 

1962-1963 
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76.  Briefwisseling en teksten in verband met de discussies tussen de KPB en de Chinese 
KP, met een vertaling van een tekst van Souslov en Pour aider à comprendre nos divergences 
avec les camarades chinois, door R. Beelen, oktober 1963; 
- uitnodiging voor het CC van 18-19/5/1963, resolutie over de rol en de statuten van de 
Centrale ControleCommissie (CCC)   
- uitnodiging voor de vergadering van het CC van 29-30/6/1963, met resolutie inzake de 
partijorganisatie; 
- stukken in verband met het CC van 14-15/9/1963 waaronder Om het jongste sukses der 
vredeskrachten uit te breiden, door E. Burnelle (6 ex. Ndl., 1 ex. Fr.); 
- uitnodiging voor het CC van 28-29/9/1963 te wijden aan de gemeenteverkiezingen met 
bijhorende tekst; 
- interne resolutie van het CC van 26-27/10/1963;  
- teksten in verband met de communautaire problemen; 
- Rapport à la conférence des PC  du Marché commun door Pierre Joye 
1 pak. 
 

1963 
77.  Werkplan voor mei-augustus en september-oktober 1963; 
- lijst van de commissies van het CC, 19/5/ 1963; 
- uitnodiging voor het CC van 30/11-1/12/1963  gewijd aan de jeugd en interne resolutie ,met 
Gagner la jeunesse, verslag van A. De Coninck.  
- Note sur le problème des avantages aux syndiques 
1 omslag. 

1964 
 
78. Lijst met het aantal zittingen van het CC sinds het 12de Nationaal Congres;. 
- werkprogramma’s van de KPB voor 1964; 
- Uitnodiging voor het CC van 11-12/1/1964 met werkdocumenten en verslag voorgedragen 
door R. Beelen: De arbeidersstrijd in 1964 en het verder streven van de communisten naar 
eenheid (Ndl. en Fr.); 
- uitnodiging voor het CC van 21-22/3/1964, met werkteksten en verslag van E. Burnelle, 
Pour que les prochaines élections reflètent valablement l’avis des travailleurs; 
- uitnodiging voor het CC van 9-10/5/1964 met werkdocumenten; 
- uitnodiging voor het CC van 20-21/6/1964, met werkdocumenten en het verslag van G. 
Moulin: La lutte du mouvement ouvrier pour un gouvernement antimonopoles et l’action pour 
l’alliance de la classe ouvrière avec les classes moyennes des villes et des campagnes ; 
- voorbereiding van het CC van 5-6/9/1964; 
- ontwerpresoluties en rapporten van het CC van 17-18/10/1964: 
- uitnodiging voor het CC van 7-8/11/1964;  
- activiteitenverslag voor het federaal comité van Tournai-Ath-Mouscron. 
1 pak 

 
1965-1966 

 
79.  Werkplan voor maart – december 1965; 
- verslag van de delegaties van het CC;  
- uitnodigingen, voorbereidingen, werkdocumenten en resoluties van de vergaderingen van 
het CC van: 9-10/1/1965; 13-14/2/1965; 4/3/1965; 27/3/1965; 12-13/6/1965; 4-5/9/1965; 
3/11/1965; 26/10/1965; 16/11/1965; 27-28/11/1965; 8-9/1/1966. 
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1 pak. 
 

1966 
 
80. Werkplan voor1966; 
- aanwezigheidslijst CC 1966; 
- voorbereiding en werkteksten voor het CC van 8-9/1/1966; 
- twee teksten Plan de travail – réussir l’opération drapeau rouge 1966 ;   
- voorbereiding voor het XVIIde  Nationaal Congres  door het CC; 
- uitnodigingen en werkdocumenten voor de vergaderingen van het CC van 17/12/1966; 21-
22/5/1966. 
1 pak. 

1967 
 
81. Ontwerp van het intern reglement 
- voorbereiding van het activiteitenverslag van het CC voor het 18de Nationaal Congres. 
- werkplan Au coeur de l’action van de KPB 1967 
- stand van zaken in verband met de De Rode Vaan; 
- uitnodigingen, werkdocumenten, resoluties van de vergaderingen van het CC van 4-
5/2/1967; 15-16/4/1967; 27/5/1967; 7-8/10/1967; 
- samenstelling van de delegaties voor de conferentie van Karlovy-Vary.  
1 pak. 
 

1968 
 
82. Catalogue des brochures communistes -  1e partie : des origines à septembre 1944; 
- Verslag van het CC van 17/11/1968 
1 pak. 

1969 
 
83. Uitnodigingen  voor het CC van 7/1/1969 en van de Waalse CC-leden op 19/1/1969, 
met ontwerp van de tekst Pour la Paix et la Sécurité en Europe – déclaration des partis 
communistes et ouvriers d’Europe en een omzendbrief aan de CC-leden. 
1 omslag. 

1970 
 
84. Overzicht van de vakanties voor het CC, 1965-1969;  
- resolutie van het CC betreffende de oprichting van een jeugdcommissie bij het CC; 
- verslag van J. Turf voor het CC van 27-28/6/1970 Le développement des luttes sociales et 
les tâches du Parti Communiste / De ontwikkeling van de sociale strijd en de taken van de 
kommunistische partij.   
- voorbereiding van het CC van 24-25/10/1970; 
- voorbereiding en conclusies van het CC van 7-8/11/1970, met verslag van U. Coussement 
“De herstructurering van de organisatie der partij” / “La restructuration et l’organisation du 
Parti”;  
- een analyse van een interne enquête, afgesloten 6/7/70.  
1 pak. 

 
1971 
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85. Werkplan  voor januari, april, mei en september 1971 
- verslag van A. De Coninck voor het CC van 14/2/1971 
- uitnodiging voor de vergadering van het CC van 24-25/4/1971, met werkdocumenten en 
resolutie 
- voorbereiding en verslag van het CC van 19-20/6/1971 en van 2-3/10/1971 
- dossier inzake de veteranen van de partij 
- voorbereiding van het CC van 4-5/12/1971, met persbericht 
- verslagen van de commissies Gezondheid en Pers 
-analyse van de resultaten van de wetgevende verkiezingen van 1971. 
1 pak. 

1972 
 
86. Aanvulling op het werkplan eerste trimester van 1972, met “Note sur les luttes 
sociales en cours”, opgemaakt door het PB; 
- briefwisseling, onder andere met de commissies en verslagen van de vergaderingen van de 
commissies; 
- uitnodigingen voor het CC op 25/2/1972, 8-9/4/1972, 10-11/6/1972, 27/6/1972, 23-
24/9/1972 (met werkdocumenten en verslag) en 9-10/12/1972 (met werkdocumenten en 
persbericht); 
- verslag van de delegatie van de KPB in Joegoslavië tussen 5 en 11 april 1972; 
- Schema van tekst voor het contact met een delegatie van de KPSU in Moskou, februari 
1972, en te Brussel oktober 1972. 
- nota ter voorbereiding van de conferentie der Vlaamse federaties, Aalst 16/12/1972 
- verslag van de Conférence des fédérations Wallonnes du PCB, Namur, 17/12/1972 
1 pak. 
 

1973 
 
87. Werkplan voor de periode 1/9/1973-31/12/1973 
- uitnodigingen voor het CC van 13 en 20/1/1973, 22/1/1973 (met resolutie), 23 en 25/2/1973 
- uitnodiging voor het CC van 16-17/6/1973, met verslag van L. Van Geyt Combat du parti 
pour unir les forces ouvrières et démocratiques contre le pouvoir des monopoles et le 
gouvernement triparti en persbericht;  
- verslagen van de KPB-delegaties bij de zusterpartijen van Tsjechoslovakije, DDR, 
Duitsland, Frankrijk 
- uitnodigingen voor het CC van 22-23/9/1973, 13-14/10/1973, 8/12/1973, 23/11/1973; 
- Bulletin d’information de la campagne D.R. Quotidien, 3nummers z.d .(betreffen alleen de 
Waalse federaties); 
- Budget du Comité Central 1974 , projet  
1 pak. 
 

1974-1975 
 
88. Resolutie van het CC van 8/6/1974 
- Verslag van de belangrijkste activiteiten en debatten van het CC in uitvoering van de 
richtlijnen van het 21ste Nationaal Congres, periode januari 1974 – december 1975; 
- project van resolutie 11/1/1975; 
- verslag en conclusies van het CC van 25-26/1/1975; 
- verslag van L. Van Geyt voor het CC van 10/5/1975; 
- verslag en conclusies van L. Van Geyt voor het CC van 21/6/1975 met resolutie; 
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- verslag van het CC van 27/9/1975 met conclusie van de debatten. 
1 pak. 
 

1976 
 
89. Verslag van J. Terfve voor het CC van 21/2/1976 betreffende Een buitenlandse 
politiek gericht op de werkelijke belangen van het land, met resolutie; 
- voorbereidende nota voor het CC van 23/5/1976 over de werkorganisatie van het CC (Fr.); 
- verslag van L. Van Geyt voor het CC van 30/8/1976 : “Sur les luttes du Parti à la Rentrée 
politique” 
1 omslag. 

1977 
 
90. Werkdocument van het CC ter voorbereiding van de federale congressen en de 
nationale conferenties, 22/1/1977; 
- ontwerp van het verslag van J. Terfve voor het CC van 22/1/1977, gedateerd 13/1/1977; 
- verslag en conclusies door L. Van Geyt voor het CC van 23/4/1977; 
- conclusies door L. Van Geyt van het CC van 1/5/1977; 
- verslagen door L. Van Geyt voor het CC van 18/6/1977 en 17/12/1977. 
1 omslag. 
 

1978 
 
91. Solidarité internationaliste, rassemblement des forces ouvrières et démocratiques – 
lutte contre la politique des monopoles,  rapport van C. Renard voor het CC van 21/1/1978; 
- verslag van het CC van 17/6/1978 betreffende mogelijke politieke allianties: inleiding en 
conclusie van L. Van Geyt; 
- verslag van L. Van Geyt voor het CC van 2/9/1978; 
- resolutie van het CC van 30/9/1978; 
- verslag van L. Van Geyt voor het CC van 24/10/1978, met resolutie; 
- ingekomen brieven van T. Dejace ( 19/6/1978) en L. Van Geyt (6/10/1978). 
1 omslag. 
 

1979 
92.  Teksten bij het CC van 23/1/1979 (resolutie), 16/5/1979 (werknota) en 19/6/1979 
(samenstelling van de commissies);  
- verslagen van L. Van Geyt voor het CC van 23/6/1979 (met besluitenlijst), 7/9/1979 (met 
besluitenlijst) en 13/10/1979; 
- besluitenlijst van het CC van 8/12/1979. 
1 omslag 
 

1980 
 
93. Stukken van het CC van 19/5/1980 (besluitenlijst),  27/10/1980 ( werkdocument 
betreffende de democratische partijwerking), 27/10/1980 (interventie van L. Van Geyt, uit 
naam van het PB over de meningsverschillen in de partij),  11/10/1980 (besluitenlijst), 
13/101980 (tussenkomst van L. Van Geyt over het energievraagstuk), 27/10/1980 
(besluitenlijst) en 13/12/1980 (verslag van J. Turf); 
- ingekomen brieven van leden, maart-april 1980 en aanmerkingen bij het werkplan door 
Pierre Joye. 
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1 omslag. 
 

1981 
 
94. Voorbereidende teksten van het CC voor het Nationaal Congres en besluitenlijst van 
het CC van 31/1/1981. 
1 omslag. 
  

1982 
 
95. Werkdocument voor het CC van 19/6/1982: “Le PCB et l’alliance atlantique” 
1 omslag. 
 

1984-1985 
 
96. Nota ter voorbereiding van de zitting van het Centraal Komitee van 22/9/1984 over de 
problemen van de partij en van de beweging, 14/9/1984  
en huishoudelijk reglement van het CC,  20/4/1985 
1 omslag. 
 

1986 
 
97. Trakt van de federatie Huy-Waremme met een  motie van het CC, genomen uit Le 
Drapeau Rouge van 17/6/1986 
- Uitnodiging voor de vergadering van het CC van 13/9/1986 met ingekomen brief van M. 
Vanderborght. 
- Ontwerp van motie (Fr. en Ndl.) voor het CC van 29/11/1986, met verslag en persbericht: 
Vredesobjektieven 1987 voor België en voor Europa 
1 omslag. 
 

1987 
 
98. Uitnodiging voor het CC van 28/3/1987 met Bezinningsdocument over de 
binnenlandse politiek voor het CC van 27/3/1987, 6 ex.; 
- Stukken in verband met het CC van 23/5/1987 (verslag), 3/10/1987 en 3/11/1987 (verslagen 
en werkdocumenten). 
- Brief van het PB aan de CC-leden. 
1 pak. 

 
1988 

 
99. Teksten van het CC van 26/3/1988 met uitnodiging en verslag over toestand in Polen 
door M. Levaux  (Ndl) en verslag over het gesprek tussen PB-leden en Jef Turf op 18/3/1988;  
- Teksten van het CC van 26/3/1988 (Ndl.) met o.m.“1992-Vers une Europe sociale” door 
Dirk Vonckx en “La dimension européenne de notre politique” door Susa Nudelhole ;  
- Teksten van het CC van 18/6/1988, 24/6/1988, 5/11/1988 (is alleen het verslag van 
Commissie  “Dimension sociale” door S. Nudelhole) en 3/12/1988.  
1 pak. 
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Zonder datum 
 
100. Stenoschriftje met vermoedelijk notulen van het CC, z. d.  
1 schrift 
 
101. Verslag van het CC, z.d., met rapporten over het partijwerk bij de middenklasse en de 
landbouwers (door R. Dispy) en over het werk in de bedrijven (door Simon), z.d. [nog bij 
leven van Lahaut] 
1 omslag. 
 
102. Memorandum van J. Terfve (Ndl.) betreffende de oriëntering en de vooruitzichten van 
de Waalse volksbeweging (MPW) 
1 omslag. 
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B. Verslagen, werkdocumenten en briefwisseling van de 
commissies 

Stukken betreffende meerdere commissies samen: 
 
N.B. voor de samenstelling van de commissies zie ook passim rubriek A (bijvoorbeeld CC10, 
54, 72, 84 en 154) 
  
103. 
Samenstelling van de commissies zoals bepaald door het CC in mei 1963 en januari 1965 en 
op 8-9/1966 en 4-5 februari 1967.  
1 omslag. 

Archief per commissie: 
 Commissie pers 

 
104. Uitnodigingen, verslagen van de vergaderingen en samenstelling van de commissie, 
1950-53. 
1 omslag. 

 
105. Verslagen, rapporten en briefwisseling van de commissie pers 1962-1963 
1 omslag. 
 
106. Stukken uit de periode 1970-1974: 
- Verkoopscijfers van de Zwitserse Voix Ouvrière 
- Briefwisseling, rapporten, cijfergegevens in verband met de planning van een Drapeau 
Rouge Quotidien.  
- Carnets van de abonnementen van de DR. 
- Briefwisseling van de federaties aan de partij (t.a.v. U. Coussement) betreffende de 
abonnementencampagne voor de Drapeau Rouge Quotidien 
- Verslag van de vergadering van de commissie 
1 pak. 
 
107. Verslag van de commissie pers, 1983. 
1 omslag.  

Commissie der Vakanties 
N.B. Vacantiecommissie / Vacances vermeld onder de commissies voor praktisch 

werk  als “kommissie van de verloven in mei 1963 en in het Bulletin  2/1967 – 11/1968 
 
108.  Lijsten opgemaakt door de commissie met vermelding van  de  der vakanties en de 
bestemmingen periode 1950-1968, met de statuten van de commissie, z.d., 1950-1969. 
1 omslag. 

 
Commissie organisatie 

 
109. Nota van J. Blume voor de vergadering van de organisatiecommissie van 3/12/1974 
1 omslag. 
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Studiecommissie 

 
110. Diverse teksten, 1947-1950 : 
- Notes économiques, Document édité par la Commission d’Etude du Parti Communiste de 
Belgique, Revue de la situation économique, 1947: nrs. 614, 627, 631, 659, 1948: nrs. 1-8 
-Notes sur la politique internationale, Bulletin édité par la Commission d’étude des affaires 
étrangères du PCB, 1948 nr.1 
-Note sur le titisme en Belgique, 12/06/1950. 
 
 
111. Service de Documentation du CC du PCB: nr. 4, juli 1970 
1. omslag 

 Sociale Commissie /  Commission sociale 
 
112. Besluitenlijsten  van de vergaderingen van 25/10/1977 en 13/11/1979. 
1 omslag. 

Commissie democratische vrijheden 
 
113. Besluitenlijst van de vergadering van 10/1/1980 
1 omslag. 
 

 Commissie Buitenlandse Zaken (of –Politiek) – Commission/section affaires étrangères 
en ondercommissies (Moyen-Orient ;Vietnam ; Ontwapening – Europese veiligheid) 

 
114. Besluitenlijsten van de vergaderingen van 12/5/1976 en 16/1/1978 tot 13/2/1980. 
- Besluitenlijst van de ondercommissie Ontwapening – Europese veiligheid van 23/11/1976. 
- Besluitenlijsten en werkdocumenten van de vergaderingen van 12/5/1976 tot 11/1/1980.  
1 omslag. 
 

Commissie gemeentepolitiek 
 
115. Stukken uit de periode 1977-1982: 
- Verslag van de studiedag van 18/2/1978 
- Bulletin de la Commission Politique Communale, n° 3: Les budgets communaux de la 
politique d’austérité [1979] 
- Verslag van de studiedag van 12/6/1982 
- Uitnodigingen voor de vergaderingen, tijdschrift (nrs. 1,2 en 4) en verslagen van de 
vergaderingen, 1977-1978 
- Uitnodigingen, verslagen van vergaderingen, verslagen van studiedagen en werkdocumenten 
1 pak. 

Commissie (Publieke) Gezondheid 
 
116. Diverse stukken, 1944-1981: 
- Verslagen, nota’s, werkdocumenten en briefwisseling van de commissie 
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- Nota van de commissie: Documents pour l’établissement d’un programme de santé publique 
- Advies van de Commissie Gezondheid over de programmawet, meer bepaald over het 
hoofdstuk Publieke Gezondheid [12/1963] 
- Le PCB, les hôpitaux et la santé, 15/9/1979 
- Besluitenlijst van de vergadering van 28/3/1981 
- Omzendbrief van J. Vlemincq aan de leden van de commissie van  24/4/1981, 26/5/1981 
- Orientations générales d’une politique sanitaire de premier échelon, s.d. 
- Besluitenlijst van de vergadering van 29/12/1964 
-  Verslag van de vergadering van 13/12/1965 
- Verslagen, briefwisseling, werkdocumenten en knipsels van de commissie 
1 pak. 
 
117. Verslagen, briefwisseling, werkdocumenten en knipsels van de commissie, 1977-1981. 
1 pak. 
 
118. Uitnodigingen, verslagen en werkdocumenten van de vergaderingen, 1971-1981. 
1 pak. 
 

 Commissie van de Onafhankelijke Arbeiders of  “Zelfstandigen” 
Commission des Travailleurs indépendants of  “Indépendants” 

 
119. Besluitenlijsten van de vergaderingen van 7/10/1975 en 17/2/1978.  
- Met ontwerp van trakt door U. Coussement 
1 omslag 

Commissie Nationale Veiligheid 
 
120.   Besluitenlijsten van de vergaderingen van 9/3/1981 en 27/4/1981. 
1 omslag. 

Partijscholing 
 
121.  Cursus politiek van de commissie opvoeding van het CC. 
- Omzendbrief aan de leden van de commissie met verslag en voorbereiding van de volgende 
vergadering, van 29/1/1965. 
- Briefwisseling van de commissie opvoeding betreffende het verslag van de werkgroep over: 
problèmes statutaires des membres du personnel de l’enseignement de l’Etat 
1 omslag 

1962-1968 

Commissie Opvoeding en Nationale opvoeding 
/ Education nationale  maar ook Enseignement 

 
122. Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten, briefwisseling, bulletin “L’Enseignant 
communiste” en communiqués 
N.B. In de jaren ’70 werden verschillende nationale studiecommissies, waaronder de commissie onderwijs en  
opvoeding, samengevoegd om te ressorteren onder de noemer “éducation” 
- Besluitenlijst van de vergadering van 28/1/1981 
- Verslag van de vergadering van 18/3/1981 
- Verslag van de vergadering van de sectie universiteit van 28/3/1981 
1 pak. 
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 Vrouwencommissie 
 
123. Verslag van de vergadering van 4/7/1952 
- Verslag van de studiedag over de actie van de vrouwelijke communistes in de 
ondernemingen 
- Omzendbrief van M. Guisse aan de leden van de commissie van 18/5/1981 
1omslag. 
 

 Commissie Cultuur 
 
124. Verslag van de vergaderingen van 17/10/1953, 14/11/1953 en 19/12/1953. 
- Verslag van de vergadering van 10/1/1977 betreffende kunstonderwijs en architectuur, met 
werkdocumenten. 
- Omzendbrief van J. M. Simon aan de leden van de commissie van 12/5/1981, 21/5/1981 
1 omslag. 
 

Commissie Sociale Zekerheid – Commission Sécurité Sociale 
 
125. Verslagen van de vergaderingen van 6/2/1951 en 26/2/1955  
- Uitnodigingen, verslagen en werkdocumenten van de vergaderingen, 1977-1978-1985. 
1 pak. 

Audiovisuele Commissie 
 
126. Stukken uit de periode 1965-1985: 
- Lijst met uitzendingen waarvan kopijen en briefwisseling met de RTB 
- Uitnodigingen, verslagen, krantenknipsels en persberichten. 
1 omslag. 

Comité National d’Education Physique et des Sports du PC 
 
127. Verslagen, briefwisseling, werkdocumenten en knipsels van de commissie, 1946.  
1 omslag. 

Commissie ideologie 
 
128. Verslagen, vergaderingen en planning van de commissie, 1950-1952. 
1 omslag. 

 

 Commissie van de gemeentelijk en provinciaal gekozenen 
 
129. Briefwisseling tussen provinciale en gemeentelijke gekozenen en het Nationaal 
Secretariaat, 1946-1949 
- Verslag van de vergadering van de nationale subcommisie van provinciale mandatarissen op 
4/4/1946.  
1 pak 
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130. Stukken uit de periode 1954-1966: 
- Verslag van de vergadering van 15/7/1954 
- Verslagen, werkdocumenten, briefwisseling en intern tijdschrift van de commissie  
- Omzendbrief van de commissie aan haar leden van 12/2/1965 
- Verslag van de vergadering van 5/3/1966 
- Verslag van de vergadering van 5/10/1966 met werkdocumenten en Bulletins van februari, 
juni en juli 1966 
- Verslag van de vergadering van 5/10/1966  
- Opsomming van de standpunten ingenomen in Henegouwen in verband met de vestiging van 
de S.H.A.P.E. 
- Een omslag (waarop de naam van Urbain Coussement) over de problemen van de 
gemeenten 
1 pak 

Nationale Commissie van de spoorwegen 
131. Werkdocumenten van de commissie , met ontwerpnota’s, [1955-1961] 
1 omslag. 

Commissie Textiel 
132. Uitnodigingen, verslagen, nota’s en persknipsels, 1955-1956 
1 pak. 

Commissie Agitatie en Propaganda 
 
133. Verslag van de vergadering van 14/9/1953. 
1 omslag. 

Commissie Mutualiteiten 
 
134. Verslag van de vergadering van 19/10/1953. 
1 omslag. 

Commissie Sociale Politiek 
 
135. Uitnodiging voor de vergadering van 15/1/1969 
1 omslag. 

Commissie verstedelijking – Milieu 
 
136. Omzendbrief aan de federale secretarissen betreffende de eerste vergadering die plaats 
had op 9 december 1976. 
1 omslag. 

Nationale Commissie van de gepensioneerden 
 
137. Verslag van de vergadering van 17/8/1951 
1 omslag. 
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Commissie Instituties en gemeenschappen 
 
138. Uitnodiging voor de eerste vergadering van de commissie op 16/1/1969 
1 omslag  

Geschiedeniscommissie 
139. Handgeschreven werkdocumenten van de commissie, [1957] 
- Script van J. Grippa: Histoire de Belgique, [1958] 
1 pak. 
 

Commissie voor de verbetering van de democratische werking van de partij 
 
140. Werkdocumenten van de commissie (ontwerp “L’amélioration du fonctionnement 
démocratique du parti » en de tekst welke door het CC van 27/10/1989 werd aanvaard.  
1 omslag. 

Commissie Economie 
 
141.  Enkele verslagen van de commissie, 8/10/1953 en 1954 
- Werknota’s, verslagen van studiedagen en  persberichten  
- Tekst “ Marx et l’actualité”,16 pp. z.d. ; en  
- Stencil met “ Les problèmes européens et l’action syndicale” (een samenvatting van de 
uiteenzettingen van Fondation André Renard, studiedag 24-26 mei 1966. 
N.B. Bevat stukken die gericht waren aan Burnelle o.m. brieven van P. Joye) 
1 pak. 

Werkgroep Statutaire Problemen van de personeelsleden in het onderwijs 
Commission “Mutations et Désignations” 

 
142. Briefwisseling en werknota’s van de commissie, 1967-1968. 
1 omslag. 

Nationale Landbouwcommissie / Commission paysanne 
 
143. Nota van E. Lalmand betreffende het boerenvraagstuk in België,1948. 
- Verslag van de vergaderingen van 27/12/1952, 7/9/1953, 15/10/1953, 21/10/1953, 
19/11/1953, 17/12/1953. 
1 omslag. 

Werkgroep  Belastingen- Financiën 
Groupe de travail Fiscalité-Finances 

 
144. Werkdocumenten, omzendbrieven en persberichten, 1987 .  
1 pak. 
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Werkgroep IDS/EUREKA 
N.B. ontstaan als een deelgroep van de commissie buitenlandse zaken  
 
145. Uitnodigingen, verslagen en werkdocumenten, 1985-1986. 
1 pak. 

 

Werkgroep Wetenschappelijk onderzoek 
 
146. Uitnodigingen, verslagen en werkdocumenten, 1986-1987.  
1 pak. 

 

Commissie Transport 
 
147. Omzendbrieven, werkdocumenten en persknipsels, 1976-1986.  
1 omslag. 

Nationale Commissie Jeugd en jongerenwerking 
 
148.    Publiciteit van het Pioniersverbond van België voor het ‘Congres der scholieren’ van 
11/5/1952. 
- Verslagen van de vergaderingen van 1/9/1953 en 7/10/1953. 
- Omzendbrief ter voorbereiding van de deelname aan de nationale conferentie op 6 en 
7/11/1965. 
- Liaison’66 – Bulletin d’information n°9, 1966. 
- Briefwisseling en nota’s van de Vlaamse Kommunistische Studenten, 1965. 
- Rapport en werkdocumenten over de communistische jeugd. 
- Statuts de la J.C.B. (Jeunesse Communiste Belge), 1966. 
1 pak. 
 
149.   Verslagen, werkdocumenten, rapporten en briefwisseling van de commissie, 1970. 
- Briefwisseling en werkdocumenten van en aan U. Coussement betreffende de jeugdwerking 
- Invulformulieren voor de afgevaardigden op het Nationaal Treffen van de Jonge 
Kommunisten op 15/3/1970 en verslagen van de commissies op het congres 
- Verslagen, werkdocumenten en lijsten van de commissie. 
1 pak. 
 
150.   Stukken uit 1971: 
- Inschrijvingsformulieren en documenten met betrekking tot het kamp in Cuesmes 
- Uitnodigingen voor een vormingsweekend en antwoorden 
- Cursus montage  
- Facturen voor de commissie en uitnodigingen voor kadervorming 
- Union Nationale des étudiants communistes – Bulletin d’information 
- UNEC RED NEWS – Journal intérieur de l’union nationale des étudiants communistes, nr.1, 
1971 
- Briefwisseling van  de UNEC 
- Briefwisseling van de Jeunesse Communiste de Belgique  
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- Verslag van de conferentie van 30 maart 1971 met G. Soria 
- Verslagen, werkdocumenten, rapporten, briefwisseling en lijsten  van de commissie 
- Werkdocumenten en tijdschriften van de JC 
1 pak.  
 
151.    Stukken uit 1972:  
- Unec Red News: intern tijdschrift van de UNEC, omzendbrieven en verslagen van 
vergaderingen van de UNEC 
- Briefwisseling van en aan U. Coussement betreffende diverse zaken in het jeugdwerk 
- Verslagen, werkdocumenten, rapporten en briefwisseling van de commissie 
- Werkdocumenten en tijdschriften van de JC 
1 pak. 
 
152.   Stukken uit 1970-1977:  
- Statuten, werkdocumenten en briefwisseling van de commissie en van de JCB 
- Verslagen, werkdocumenten, rapporten en briefwisseling van de commissie 
- Werkdocumenten en tijdschriften van de JC 
- Verslag van de nationale conferentie van de Pionniers op 12-13/10/1974 
1 pak. 
 

C. Verzameling brieven, periode 1944-1981 
 
153. Briefwisseling betreffende de “Monde Entier”,  1957-1966 met bijhorende uittreksels 
uit het Staatsblad, 1947-1957.   
- Felicitaties van verschillende buitenlandse communistische partijen voor de vijftigste en de 
zestigste verjaardag van de KPB, 1961 en 1981 . 
1 omslag. 
 

D. Gepubliceerde standpunten en verslagen   
 
1. Interne publicaties 
 
154.  Bulletin Intérieur du Comité Central / Inwendig (soms Innerlijk of Intern)  Bulletijn 
van het Centraal Komitee, nr.1 van 21/6/1963 tot – (nieuwe reeks) nr. 2 van 10/1979 

N.B. 1° Werd volgens het besluit van het Centraal Comité van 18 en 19 mei 1963 ingesteld als een 
vertrouwelijk en uitsluitend aan de CC-leden voorbehouden informatieblad in verband met de werking van het 
CC en zijn commissies. Soms worden er voorstellen bediscussieerd ter verbetering van het werk. De 
verschuivingen in het kader en het toewijzen van  verantwoordelijkheden worden vermeld. Wanneer een 
bepaalde informatie uitsluitend bedoeld is voor de Vlaamse dan wel Franstalige leden van het CC  wordt dit 
alleen in die taal aangereikt. Later en vooral in de jaren ’70 wordt de verslaggeving over het commissiewerk 
steeds meer gedetailleerd. Een gedetailleerde lijst is ter beschikking.  
1 pak. 
 
155. Ephemerides 1968-1972 
N.B. bevat een opsomming van belangrijke gebeurtenissen, zo binnenlands als internationaal 
1 pak. 
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2. Verzameling van publicaties van verslagen en resoluties in de  Drapeau Rouge 
 
156.  Knipsels en kopieën uit de Drapeau Rouge 
- omslag a) 1941-1948 
- omslag b) 1950-ca. 1954 
- omslag c) 1954-1959 
1 pak van 3 omslagen.. 

 
 157.  Knipsels en kopieën uit de Drapeau Rouge uit de periode 1954-1968 en 1978.  
N.B. Een gedetailleerde lijst is ter beschikking; 
1 pak. 

 

E. Statistieken van leden en persverkoop 
Zie ook nr. 76  
 
158.  Statistieken betreffende de partij inzake leden, abonnementen van de communistische 
pers, acties en een statistiek van de persverkoop op 20/6/1954, 1950-1953 
1 omslag. 
 
159.  Statistieken van de federaties, secties/afdelingen: leden, zegelverkoop en algemeen 
rapport (gedateerd 31/3/1952), periode 31/12/1951-6/8/1952. 
- Overzichtstabel van het ledenaantal van 1949 tot1962.  
- Statistiek van de ledenaantallen in de federatie Brussel op 14-16/2/1958 
1 omslag. 
 
160.  Statistieken van de persverkoop voor en na de staking van 1960-’61, door 
Jos Leemans, 28/11/1962. 
- Statistieken van het aantal leden van de federaties, augustus 1963- december 1968 
- Staat van het uitgegeven propagandamateriaal sinds het XIIIde congres, april 1960 – maart 
1963 
- Vergelijkende tabel van het aantal behaalde stemmen op 26/3/1961, het ledenaantal en de 
aantallen abonnementen, 22.10.1963 
1 pak. 

 
161. Statistieken van het aantal leden van de federaties in 1969.
1 pak. 
 
162.  Statistieken van het aantal leden volgens de federaties in 1970 
- Algemene tabellen voor 1950--1957, 1962-1967, 1972-1979 en 1980 
1 pak. 
 
163.  Statistieken van het aantal leden van de federaties in 1971 
1pak.  
 
164.  Statistieken van het aantal leden van de federaties in 1972 (december ontbreekt) 
1 pak. 
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165.  Lijsten van de verspreiders van de communistische pers per federatie, 1973 
1 omslag. 
 
166.  Statistisch overzicht van het aantal leden tussen 1980 en 1989 
1 omslag. 
 
167.  Lijst van de Franstalige leden van het CC en van de federale comités , 1975-1979 
- Lijsten van nieuwe leden volgens de federaties  
1 omslag.  

 

F. Verslagen over en informatie bezorgd door de federaties 

Zie ook passim onder rubriek A. en CC167. 
 
168.   Déclaration d’alliance des Conseillers PSB et PCB, overeenkomst gesloten te 
Courcelles op 11/11/1964 
1 omslag. 
 
169.  Propaganda van de federatie Brussel, 1968-1970 
1 pak. 
 
170.  Propagandabladen Rassemblement des Progressistes van de federatie Moeskroen, 
[1969] , 
- L’Ensemble , jan. 1969 en febr. 1972 (sectie Cuesmes en Flénu), ,  
- Le Débat en  s’Unir, april-mei 1970 (Mons) 
- Contacts Borinage n° 4 [(tegen Brasil Export] 
- Diverse trakten  
1 omslag. 
 
171.  Propagandablad L’Ensemble van de sectie Cuesmes en Flénu, Le Débat, s’Unir 
1969-1970 
1 pak. 
 
172.  Propaganda van de federaties: pamfletten en publicaties, uit 1972, o.m. met “Roos” 
(Ndl.), “De kommunistische leerkracht/L’enseignant communiste”, 1989, « En avant - 
Manuel … communistes des services publics »,  
1 pak. 
 
173.  Propagandabladen La Commune (federatie Herstal), 1974, “Le flambeau de lUnité » 
(Luik), « Basse Meuse »,  « Liberté », « La Commune « ,  “Namur, élevage de chomeurs?” 
(federatie Namen), 1978; “Ecole Emploi, Enquête réalisée dans la région du Centre, 1977.  
 
174.  Resoluties en/of verslagen van de federale congressen van 1975, 1976, 1977 en 1978 
(Luik, Centre, Namur, Brabant Wallon, Thudinie, Huy-Waremme, Tournai-Ath-Mouscron, 
Charleroi,  
- Tekst van de rede van L. Van Geyt voor het federaal congres te Luik op 15/5/1981. 
1 pak 
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175.  Resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 per federatie 
1 omslag. 
 
176.  Ontwerptekst voor de samenwerking van de socialistische en de communistische partij 
in Grand Reng ,z.d. 
1 omslag. 
 
 

G. Verslagen van de Vlaamse, Waalse, Francofone en Brusselse 
raden aan het CC 

 De Vlaamse Gewestraad 
 
177.  “La communauté flamande sous la tutelle de la droite”, vertaalde tekst van een rede 
door J. Turf gehouden voor de Regionale Vlaamse Raad van 15/5/1976 
1 omslag. 

De Waalse Regionale Raad 
 
178.  Verslag van C. Renard op de Regionale Waalse Conferentie van 16/5/1976 
- Verslag van C. Renard betreffende het oppositie voeren van de partij voor de Regionale 
Waalse Raad van 20/5/1976 
- Verslag van C. Renard voor de Waalse Regionale Raad van 24/11/1979 betreffende de 
Belgische regering 
1 omslag. 

De Brusselse Raad 
 
179.  Verslag van J. Moins op de Regionale Conferentie van de Brusselse Communisten op 
29/4/1976. 
1 omslag. 

Franstalige Gewestraad 
 
180.  Verslag van J. Blume voor de Franstalige Gewestraad van 23/5/1981 
- Verslag van de Franstalige Gewestraad van 9/3/1985 
1 pak. 
  
181.  Interventies op de vergadering van de Franstalige Gewestraad van 8/6/1985 
(gepubliceerd in Faits et Arguments nr. 74, van jan. 1986); 7/9/1985; 26/10/1985 
- Werkdocumenten voor de Franstalige Gewestraad van 26/10/1985 
1 pak. 
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H. Informatie over en contacten met zusterpartijen 
 
Zie ook passim rubriek A, meer bepaald CC76. 
 
182.  Verslag van het negentiende congres van de KPSU: Le 19e Congres du Parti 
Communiste de l’Union Sovietique et notre lutte pour l’indépendance nationale. La 
démocratie et la paix   
- “Nos tâches”, tekst waarvan de blz. genummerd zijn van 33 tot 60 en die aansluit bij de tekst 
over het 19de congres van de KPSU., opgemaakt na de gemeenteverkiezingen van 1950 en 
ook handelend over de vredesproblematiek, z .d. 
1 omslag. 

1950 
 
183.  Verslag van de delegatie van het CC over het bezoek aan de USSR in juli-augustus 
1957, gedateerd  10/9/1957 met kladnotities 
- Verslag van de delegatie van het CC in de USSR in juli 1959 
1 omslag. 
 
184.  Verslagen van delegatiebezoeken van het CC (Fr.), 1964-1986 : 
- in Frankrijk, januari-februari 1964 en juni 1973;  
- in de DDR, mei 1964 en mei 1973; 
- in Joegoslavië, juni 1964 en maart 1973; 
- in Bulgarije van juni-juli 1964; 
- in de USSR, juli 1965. 
- en 2 stukken in verband met Korea en Griekenland en Bulgarije. 
1 pak. 

 
185.  Verslag van het Centraal Komitee der K.P.S.U. aan het XXIIe Kongres uitgebracht 
door N.S. Kroesjtsjov op 17 oktober 1961 (tekst uit Rode Vaan) 
- Verslag van een ontmoeting met de KPSU op 24 en 29/6/1986 
- Overzicht van de contacten met zusterpartijen tussen 1984 en 1986. 
1 pak. 
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