
(Omwille van de informatie vermeld door de militanten (zgn. militantenformulieren) mag de 
bescherming van de private levenssfeer niet uit het oog worden verloren)

INVENTARIS VAN DE FEDERATIE ANTWERPEN

1. INGEKOMEN STUKKEN VAN DE CENTRALE BESTUREN

1- 6. Documenten die op het politiek bureau zijn behandeld of eraan zijn overgemaakt en wellicht 
via een Antwerps lid van het politiek bureau in dit archief zijn terechtgekomen. De stukken gaan uit 
van het centraal secretariaat, het politiek bureau, het Vlaams bureau, de Vlaamse raad, het Bureau 
francophone/Bureau wallon et francophone en de commissies buitenland, sociale zaken enz. Het 
gaat om uitnodigingen, persmededelingen, briefwisseling, verslagen, rapporten, het intern 
informatiebulletin van het centraal comité. Deze dossiers droegen de kenletters PB en een jaartal.

1. "1979". 1 pak

2. "1980". 1 pak

3. "1981". 1980-begin 1982. 1 pak

4. "1982". 1982-begin 1983. 1 pak

5. "1983" (met “De Rode Vaan in cijfers. Analyse en commentaar” door Jan Vermeersch, herfst 
‘83). 1 pak

6. "1984". 1 pak 

7. Stukken van het centraal comité gericht aan Ludo Loose:
- uitnodiging voor het centraal comité van 27 sept. en 4 okt. 1975
- intern bulletin van het centraal comité van 1975, nrs 79 en 80
- verslag van Louis Van Geyt en conclusies op het centraal comité van 21 juni 1975
- de tekst "voor een degelijke voorbereiding van de federale kongressen en gewestelijke 
konferenties", febr.-maart 1975. 1 omslag

8. “Voorstellen op korte termijn”, okt. 1977- 31 dec. 1978. 1 stuk

9. Standpunten, ca. 1985-1991. 1 ordner

10. Persberichten, 1979-1982, 1986-1987. 1 omslag

11. Dossier inzake de commissie Gemeentebeleid of gemeentepolitiek van het centraal comité met 
het Bulletin, 3, 4 en 5 en zonder nummer en het standpunt "Recht op inspraak is Recht op 
informatie", z.d. en febr. 1978, 1983-1987. 1 pak

12. Dossier 23e nationaal congres, 30-31 maart-1 april, 1979. 1 pak

13. Dossier 24e nationaal congres in 1982, 1980-1982. 1 pak



14. Stukken van het centraal comité ter voorbereiding van congressen, 1985-1987. 1 pak

15. Stukken van het 26e nationaal congres, maart 1989. 1 omslag

16. Overzichten van de financiële middelen van de KPB en hun verdeling, 1987. 1 omslag

17. Stukken van de commissie buitenland, 1989-1990. 1 omslag

18. Dossier Vlaamse raad van 9 nov. 1976 (22e congres) tot 30 maart 1979 (23e congres) met 
persberichten, verslagen en briefwisseling van de Vlaamse raad, het Vlaams bureau, bulletins van 
de Vlaamse raad, verslagen van commissies enz. 1 pak

19. Dossier Vlaamse conferentie gewijd aan de (organisatie = ) gewestelijke structuur van de partij, 
1979. 1 omslag

20. Dossier Vlaamse raad van 16 juni 1979 gewijd aan het jeugdbeleid; verslagen en andere teksten 
i.v.m. de economische toestand, 1979. 1 omslag.

21. Dossier Vlaamse raad van 30 nov. 1980 gewijd aan de vrouwenstrijd. 1 omslag

22. Dossier Vlaamse congressen en raad, 1985-1986. 1 pak

23. Dossier Vlaams bureau en Vlaamse congressen, met verslagen van trefdagen, persberichten en 
briefwisseling, 1985-1989. 1 pak

24. Stukken uitgaande van de Vlaamse raad betreffende de
- werkgroep Rode Vaan, 1986-1987
- ad hoc werkgroep Vrouwendag, 1986
- actiedag Limburg (steenkoolmijnen), 1986
- openbare diensten (standpunten), 1986
- werkgroep onderwijs, 1985-1987 
- onderwijsproblematiek met standpunten van de KP, 1985. 1 omslag

25. Stukken betreffende het conclaaf van de Vlaamse raad, 1987. 1 omslag

26. Dossier studiedag over het gemeentebeleid in Aalst op 13 juni 1987, georganiseerd door de 
Vlaamse raad. 1 omslag

27. Ingekomen stukken hoofdzakelijk van de Vlaamse raad, 1988-1992. 1 omslag

28. Stukken betreffende de Vrouwencommissie, 1982-1983 en z.d.. 1 omslag

29. Dossier inzake de Vredesproblematiek en de Vredeswerkgroep van de KPB en de themagroep 
"Vrede" van de Vlaamse raad met o.m. verslagen van de vergaderingen op 6 juni, 6 sept. en 11 dec. 
1985 met documentatie, 1983 –1989 en z.d. 1 pak

30. Dossier "Waarheen met de KP?", 1997. 1 omslag

31. Verslagen, discussieteksten en teksten van de KP-Vlaanderen, 1992-2001.
1 pak



2. WERKING VAN DE FEDERATIE, HAAR AFDELINGEN EN 
CELLEN

2.1. LEDENADMINISTRATIE

32. Boekhouding van de lidgelden (zonder vermelding van namen), 1970. 1 schrift

33. Stukken met de ledenaantallen en de stand van het strijdfonds in het algemeen en in Antwerpen 
in de periode 1975-1982 (zonder opgave van namen); dossier rond niet hernieuwde leden in 1982 
en 1983. 1 omslag

34. Enquête door de werkgroep "Doorlichting" naar de werkorganisatie en naar de leden met 
ledenstatistiek, 1982-1983. 1 omslag

35. Ledenfiches (de zogenaamde “onthaalfiches”) per afdeling geordend: 
Borgerhout/Berchem/Oost, Burcht, Deurne, Edegem, Ekeren, Essen/Kalmthout, Hemiksem, 
Hoboken, Kiel Linkeroever, Merksem/Schoten, Sepo/Noord/Dam, Zuid, 1983-1984. 1 ordner

36. Lijsten van leden en veteranen, 1992-1994; "Kontrolelijsten leden KP regio Antwerpen", 1996 
en lijst z.d.. 1 omslag

37. Uitdraai van adreslijsten van lezers van de Lange Wapper inclusief de leden, z.d. en 1993; fiches 
van betalingen, 1992-1994; lidkaarten, 1992 enz. 1 pak 

38. Stukken over de uitreiking van lidkaarten, 1993-1995. 1 omslag

39. Overzicht van de ledenbijdragen, 1998-2001. 1 ordner

2.2. FINANCIEN 
(zie ook de ledenadministratie hiervoor)

40. Strijdfonds. Het Boekje van de Militant. blanco ex. (fed. Antw.); blanco formulier voor de 
werving van abonnees op de RV. 2 stukken 

41. Overzicht van de stand van de bijdragezegels en van het strijd- en persfonds, 1971-1975; 
objectieven, ontvangsten en verdeling van het strijdfonds, 1972-1973; overzicht van de verdeelde 
propagandabladen, 1973; overzicht van de stand van het pers- en strijdfonds, 1974. 1 pak

42. Overzicht van de stand van het pers- en strijdfonds, 1975, 1976-1977. 1 pak

43. Financiële overzichten met lijsten van veteranen jaren 1960 –1980. 1 ordner

44. Financiële stukken en verantwoordelijken, 1973-1974. 1 omslag

45. Ingekomen facturen van de drukkerij Volksuitgave N.V., 1975-1976. 1 omslag
N.B. Ze geven een idee van de oplage van de bladen.

46. Boekhoudingstukken van de federatie en van de vzw Jef Van Extergem: begroting, financieel 
verslag over 1978; "boekhoudingsfiches 1979 & 1980"; situatie van de bijdragezegels en het 
strijdfonds, 1978-1980. 1 pak



47. Financieel verslag over 1980 met de evolutie van het strijdfonds en van de bijdragezegels; 
boekhoudingstukken, 1980-1981 met o.m. maandelijkse overzichten van de financiële situatie, de 
evolutie van het strijdfonds en van de bijdragezegels; financieel verslag over 1979 en 1980 en 
budget voor 1980 en 1981; briefwisseling over de financiën, voornamelijk over de bijdragezegels en 
het steunfonds, 1980-1981. 1 pak

48. Boekhoudingstukken met o.m. de begroting, maandelijkse overzichten van de financiële 
situatie, het strijdfonds, de bijdragezegels enz., 1982-1983. 1 pak

49. Overzichten van het strijdfonds; de bijdragezegels en dergelijke per afdeling, 1984; 
boekhoudingstukken van de federatie en van de Club Jef Van Extergem, huurcontracten e.d. 
(kladwerk), begroting en financiën,1982-1986. 1 pak

50. Boekhoudingstukken, 1984-1985 met overzichten van het strijdfonds; de bijdragezegels en 
dergelijke per afdeling, 1984. 1 pak

51. Boekhoudingstukken met o.m. de begroting en de afrekening tombola, 1987-1988. 1 omslag

52. Financiële overzichten, 1986-1989. 1 ordner

53. Dossier gevormd door L. Brabans ? met o.m. de stand van de bijdragezegels in 1986 en 1987, 
de begroting voor 1987, de stand van het strijdfonds in 1986 en 1987, financiële resultaten van de 
vzw Jef Van Extergem, dec. 1986; uitnodigingen met bijhorende stukken voor vergaderingen van 
het federaal secretariaat en comité, verslagen van deze vergaderingen en van de werkgroep racisme; 
briefwisseling, 1986-1994. 1 omslag

2.3. VORMING

54. "Federale Partijschool 1945": teksten van 14 lessen. 1 pak

55. Dossier "Scholing-Vorming" (Imavo) met schema's van uiteenzettingen, cursussen, 
inschrijvingsformulier van de deelnemers enz., 1968-1979. 1 pak

56. Lessenschema van de basisvorming en enkele teksten, z.d. 1 omslag

57. Dossier rond de kaderscholing georganiseerd door Imavo, stukken over andere activiteiten van 
Imavo en over de rol van Imavo, okt. 1979- nov. 1983. 1 pak
N.B. Bevat stukken van en over Imavo, ook teksten van de kaderschool, programma en evaluatie.

58. Stukken over “Josema”, studie- en documentatiecentrum, 1980. 2 stukken

59. Teksten i.v.m. de cyclus "Geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging" in Brugge, 1977. 1 
omslag

60. Dossier "Vorming" in Antwerpen (van de Nationale kaderscholing), 1977-1980 met teksten van 
de basiscursus 1975-1976 (Wat is de Kommunistische Partij?). 1 pak

2.4. BRIEFWISSELING (zie ook de zgn. reeks richtlijnen) 



61. Ingekomen brieven van de centrale organen gericht aan de federatie en aan het federaal 
secretariaat, ca. 1968-1977. 1 pak

62. Briefwisseling, 1972-1975. 1 pak

63. Briefwisseling, 14 okt. 1975-30 sept. 1977. 1 pak

64. Briefwisseling, jan.1977 tot het federaal congres van 28-29 okt. 1978. 1 pak

65. Briefwisseling, eind 1978 (enkele van 1974-1975) tot het federaal congres van 12-13 april 1980. 
1 pak

66. Briefwisseling, april 1980 tot februari 1981. 1 pak

67. Briefwisseling, einde 1981-1982. 1 pak

68. Briefwisseling, 1983-begin 1984. 1 pak

69. Briefwisseling, jan. 1982 tot het federaal congres van 21 maart 1986 (hiaten). 1 pak

70. Briefwisseling, van het federaal congres van 21 maart 1986-1987. 1 omslag

71. Briefwisseling, 1987-1989. 1 ordner

72. Briefwisseling, waaronder mededeling van persoonlijk ingenomen standpunten,1988-1990. 1 
ordner 

73. Diverse briefwisseling, 1992-1995. 1 omslag

2.5. FEDERALE CONGRESSEN EN CONFERENTIES

74-99. Dossiers van de federale congressen 
Deze dossiers kunnen bevatten: de voorbereiding van het congres, kandidatenlijsten en de 
verkiezing van de afgevaardigden voor tal van organen zoals het Vlaams congres, de Vlaamse raad, 
het federaal comité, de federale financiële controlecommissie, de mandatencommissie enz.; 
verslagen van de werkgroepen en van de uittredende federale financiële controlecommissie, het 
verslag van de activiteiten sinds het voorgaande congres, tussenkomsten, discussieteksten, 
resoluties ... Ze bevatten vaak oudere stukken over de voorbije werking. 
N.B. De meeste dossiers zijn gevormd door J. Withages

74. Federaal congres van 3-4 maart 1951; 19-20 april 1952; 18-19 april 1953; 27-28 november 
1954. 1 pak
.
75. Federaal congres van 30-31 maart 1957. 1 pak

76. Federaal congres van 28 febr.-1 maart 1959 en van 19-20 maart 1960. 2 omslagen

77. Federaal congres van 25-26 november 1961. 1 pak

78. Federaal congres van 30-31 maart 1963. 1 pak



79. Federaal congres van 29 febr.-1 maart 1964. 1 pak

80. Federaal congres van 14-15 nov. 1964. 1 pak

81. Federaal congres van 15 en 17 okt. 1965. 1 pak

82. Federaal congres van 18 en 20 nov. 1966. 1 pak

83. Federaal congres van 2-3 dec. 1967. 1 pak

84. Federaal congres van 26-27 okt. 1968. 1 omslag 

85. Federaal congres van 12-14 dec. 1969 en van febr. 1971. 2 omslagen

86. Federaal congres van jan. 1972. 1 omslag

87. Federaal congres van 3-4 maart 1973 en van 1-2 dec. 1973. 1 pak

88. Federaal congres van 26 sept. 1974 en van 20-21 maart 1976. 1 pak

89. Federaal congres van 1-2 okt. 1977. 1 pak

90. Federaal congres van 28-29 okt. 1978. 1 pak

91. Federaal congres van 28 okt. 1978 en van 10 maart 1979. 1 pak

92. Federaal congres van 12-13 april 1980. 1 pak

93. Federaal congres van 13 okt. 1980 en van 5 jan.1981 met o.m. informatie over de leden (met 
namen) en documenten opgemaakt door en voor het CC van okt. 1980, 1980-1981. 1 omslag

94. Federaal congres van 19-21 febr. 1982, verslagen van de voorbereiding bij de afdelingen, eind 
1981-19-21 febr. 1982. 1 pak

95. Federaal congres van 19-21 febr. 1982. 1 pak

96. Federaal congres van 27 nov. 1982 ter voorbereiding van het nationaal congres 24 bis op 18-19 
dec. 1982 over de statuten. 1 pak

97. Federaal congres van 21-22 jan. 1984. 1 pak

98. Federaal congres 21-23 maart 1986 en van 24 mei 1986. 1 omslag

99. Federaal congres, 22-23 april 1988. 1 omslag

100. 
- Schema van het politiek verslag voor de algemene afdelingsvergadering van februari 1975 ter 
voorbereiding van de federale conferentie van 9 maart 1975. 
- Verslag uitgebracht door Jan Debrouwere op de federale conferentie van 14 okt. 1976; 
samenvattend verslag van het federaal comité van 18 okt. 1976; stukken i.v.m. de zaak Wolf 
Biermann, aangebracht door Koen Calliauw. 1 omslag



101. Dossier "federale konferentie op 5.12.1981"en op 21 jan.1982 met de openingstoespraak, de 
verslagen van de werkgroepen, de tussenkomsten op de plenaire zitting, discussieteksten over de 
ideologische toestand van de partij met het oog op de conferentie, ca. 1981-1982. 1 pak
N.B. Zie ook nr. 127

2.6. WERKING (zgn. reeks "Uitnodigingen en richtlijnen")

Deze dossiers droegen de naam "Uitnodigingen en richtlijnen". Ze weerspiegelen de werking 
gevoerd in de periode tussen twee opeenvolgende federale congressen. Ze bevatten de 
uitnodigingen voor en verslagen van vergaderingen van tal van niveaus zoals van de politieke 
secretaris, het federaal bureau, het federaal secretariaat, het federaal comité, van afdelingen en 
werkgroepen, pamfletten, activiteitsverslagen, briefwisseling enz. Zoals Jacques Withages het 
formuleerde: "documentatie dienstig voor het politiek werk en de voorbereiding van het volgend 
federaal congres".

102. van het federaal congres (FK) van 1960 tot het FK van nov. 1961. 1 omslag

103. van het FK van nov. 1961 tot het FK van maart 1963. 1 omslag

104. van het FK van maart 1963 tot het FK van maart 1964. 1 omslag

105. van het FK van maart 1964 tot het FK van nov. 1964. 1 omslag

106. van het FK van nov. 1964 tot het FK van okt. 1965. 1 omslag

107. van het FK van okt. 1965 tot het FK van nov. 1966. 1 omslag

108. van het FK van okt. 1966 tot het FK van dec. 1967. 1 omslag

109. van het FK van dec. 1967 tot het FK van okt. 1968. 1 omslag

110. van het FK van okt. 1968 tot het FK van dec. 1969. 1 omslag

111. van het FK van dec. 1969 tot het FK van febr. 1971. 1 omslag

112. van het FK van febr. 1971 tot het FK van 29/30 jan. 1972. 1 omslag

113. van het FK van jan. 1972 tot het FK van dec. 1973. 1 omslag

114. van het FK van 1-2 dec. 1973 tot het FK van okt. 1974. 1 omslag

115. Uitnodigingen voor het federaal congres, het federaal comité en het federaal bureau en voor 
een militantenvergadering met bijhorende teksten (tussenkomsten?), verslagen, briefwisseling, 
persmedelingen enz.1974. 1 pak 

116. van het FK van 29 okt. 1974 tot het FK van 30 sept. 9/77. 1 pak

117. van het FK van 29 okt. 1974 tot het FK van 30 sept. 1977 (= notulen van het federaal bureau 
en comité en bijhorende teksten van 22.10.1974 tot 8 juni 1977). 1 pak

118. "Afdelingsverslagen 7/1/1975 - 30/9/1977". 1 pak 



119. "Uitnodigingen en richtlijnen", 1977-1978. 1 pak

120. Dossier gevormd door Jan Debrouwere, actief op het federaal niveau, 1977-1978 met onder 
meer 
- briefwisseling, verslagen van het federaal bureau, het comité en de redactie 
- verslagen van lokale en andere activiteiten
- exemplaren van De Haven, uitgave van de BTB-ABVV, De Dokwerker. 1 pak

121. "Uitnodigingen en richtlijnen van november 1979 tot 13 april 1980" (bevat ook enkele 
verslagen van de Clubraad Jef Van Extergem). 1 pak

122. "Organisatie. Verslagen FB-FK tot kongres 12-13/4/1980" (vooral verslagen van het federaal 
bureau en comité). 1 pak

123. "Afdelingsverslagen tot kongres 12-13/4/1980" (met briefwisseling en uitnodigingen. 1 pak

124. Uitnodigingen aan de leden van het federaal comité, voor het federaal bureau, voor 
vergaderingen van de afdelingen en werkgroepen, april 1980-febr. 1982. 1 pak 

125. Uitnodigingen, financiële stukken, richtlijnen, briefwisseling, verslagen, 1980-1982. 1 pak

126. Uitnodigingen aan de leden van de verschillende afdelingen met verslagen, april 1980- jan. 
1982. 1 pak

127. Verslagen van de federatie en ingekomen stukken, 1981-1982. 1 ordner
N.B. Bevat ook stukken inzake de federale conferentie in 1982 en nummers van Vuist/Info.

128. "Uitnodigingen, richtlijnen" (= het verspreide propagandamateriaal), febr. 1982 tot jan. 1984. 1 
pak

129. Uitnodigingen voor en verslagen van vergaderingen van het federaal bureau, federaal comité 
en tal van werkgroepen, maart 1980, febr. 1982-januari 1984.1 pak 

130. Uitnodigingen voor diverse activiteiten aan de afdelingen van de federatie en enkele verslagen 
van vergaderingen, 1982-1984. 1 omslag

131. Uitnodigingen, briefwisseling, pamfletten, van het FK van maart 1983 (sic) tot het FK van 
sept. 1987. 1 pak

132. Uitnodigingen, briefwisseling,verslagen van het federaal comité en het federaal bureau, van de 
clubraad Jef van Extergem, van de vergadering van Sepo, begrotingen, discussietekst enz., van het 
FK van febr. 1983 (sic) tot het FK van maart 1986. 1 pak

133. Verslagen en bijhorende stukken, 1984, eind 1985-1992. 1 pak

134. Uitnodigingen voor en verslagen van vergaderingen van het federaal comité, 1985-1990. 1 
omslag

135. Uitnodigingen voor en verslagen van het federaal comité, 1986-1987. 1 omslag

136. Briefwisseling, verslagen van het federaal comité en bijhorende stukken, 1988-1989. 1 omslag 



137. Briefwisseling en verslagen van het federaal secretariaat en federaal comité, van de werkgroep 
anti-racisme, de algemene ledenvergadering, de stuurgroep syndicaal en bedrijfswerk (1976), varia, 
1976-1989; "inwendig bulletin van federatie Antwerpen", jan. 1966 met hierin de uitleg over het 
federaal archief en de lijst van de dossiers betreffende acties. 1 omslag

138. Dossier inzake het regionaal coördinatiecomité (RCC): uitnodigingen, verslagen enz., 1992-
1999. 1 pak

139. Verslagen van diverse niveaus, uitnodigingen en briefwisseling uit de regio Antwerpen, 1991-
1996. 1 pak

140. Briefwisseling, verslagen van vergaderingen in de federatie, 1994-1998, stukken van het 
regionaal coördinatiecomité en van de stuurgroep Antwerpen, 1992-1996. 1 pak

2.7. PROPAGANDA 

2.7.1. Gevoerde propaganda 
De nummers 141 tot 166 bevatten de bladen van lokale afdelingen en bedrijfsbladen zoals Het Vrije  
Woord, Voorwaarts, De dokwerker, De Lijn, De gepensioneerde, De shopman, Vuist-Info, De Zaat, 
'tSintanneke, Het Spoor enz., en pamfletten of vlugschriften. Deze documenten zijn geordend per 
periode tussen twee federale congressen.
N.B. Zie ook de zgn. reeks uitnodigingen en richtlijnen.

141. van het FK van 30-31 maart 1957 tot het FK van 28 febr.-1 maart 1959. 1 pak 

142. van het FK van febr. 1959 tot het FK van maart 1960. 1 omslag 

143. van het FK tot het nationaal congres, maart 1960- nov. 1961.1 pak

144. van het FK van 1961 tot het FK van maart 1963. 1 omslag 

145. van FK van 1963 tot het FK van maart 1964. 1 omslag

146. van FK van 1 maart 1964 tot het FK nov. 1964. 1 omslag

147. van FK van nov. 1964 tot FK okt. 1965. 1 omslag

148. van FK van okt. 1965 tot FK nov. 1966. 1 omslag

149. van FK van nov. 1966 tot FK dec. 1967. 1 omslag

150. van het FK van 1967 tot het FK van okt. 1968. 1 pak

151. van het FK van okt. 1968 tot het FK van dec. 1969. 1 pak

152. van het FK van dec. 1969 tot het FK van febr. 1971. 1 pak

153. van het FK van febr. 1971 tot het FK van jan. 1972. 1 pak

154. van het FK van jan. 1972 tot het FK van maart 1973. 1 pak



155. van het FK van maart 1973 tot het FK van dec. 1973. 1 pak

156. vanaf het FK van 1-2 dec. 1973 tot het FK van 26-27 okt. 1974. 1 pak

157. van het FK van 26-27 okt. 1974 tot het FK van april 1975. 1 pak.

158. van het FK van april 1975 tot het FK van febr. 1977. 1 pak

159. van 1977 tot 30 sept. 1977. 1 pak

160. van eind 1977 tot eind 1978. 1 pak

161. van het FK van eind 1978 tot het FK van 12-13 april 1980. 1 pak 

162. van 1980 tot febr. 1982. 1 pak

163. van 1980 tot febr. 1982. 1 pak 

164. van het FK van febr. 1982 tot 16 jan. 1984. 1 pak

165. 1984 tot jan. 1986 (vooral 1985) met resultaten van colportages en wat briefwisseling. 1 pak

166. van febr.1986 tot 1987. 1 pak

167. KP-Flash voor de regio, 1994-1996. 1 omslag

2.7.2. Over gewestelijke, lokale en bedrijfsbladen

168. Dossier inzake de gewestelijke propagandabladen 1972 met voorbeeldexemplaren van o.m. De 
Lange Wapper, Eva, De Volksstem, De Bel telefoner, Kritisch .., 1971-1973. 1 pak

169. Dossier inzake de gewestelijke propagandabladen met aantallen, kosten, voorbeeldexemplaren 
van o.m. Eva, Kritisch, Lange Wapper, Echo, 'tVrije Burcht .., 1973. 1 omslag

170. Dossier inzake de gedrukte propagandabladen, 1974 met het werkplan voor de pers 1974-1977, 
voorbeeldexemplaren van o.m. 'tVrije Burcht,Volksstem, Echo, enz. en colportagecijfers, 1970-1977; 
verslag van de redactiecommisie “gedrukte bladen”, 4 nov. 1975. 1 pak

2.8. VERKIEZINGEN

171. Pers en vlugschriften in verband met de verkiezingen - ook van andere partijen - en over 
andere onderwerpen, 1945-1957. (CVP, 1946; Socialisten, 1954; ABVV, 1946; Lange Wapper, 
1946, 1947, 1953, 1957; Bell Telephoner, okt. 1946, 1954; De Volksbode van Borgerhout, 1946; Het 
Gemeente-Staatspersoneel, 1946; Tramman, mei 1945; Dokstaking, 1946; De Schijf, 1952; 
Ackerman (= diamantbewerkers), 1945, 1949, 1950; Troeven Aas (van KP Ekeren), z.d.; 
uitnodigingen voor 1 meifeest, 1945. 1 omslag

2.8.1. Gemeenteraadsverkiezingen

172. Dossier gemeenteraadsverkiezingen (vooral propaganda ook van andere partijen), 1958. 1 



omslag

173 Dossier gemeenteraadsverkiezingen van 11 okt. 1964: voorstelling van de kandidaten, 
organisatie en propaganda van de KPB en van andere partijen; uitslagen per wijk enz., 1964. 1 pak

174 Dossier gemeenteraadsverkiezingen van 11 okt. 1970: vooral propaganda voor Antwerpen, 
Burcht, EVA (Ekeren), Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem, Temse, Turnhout, Wilrijk en 
nationaal materiaal; Het dossier operatie 11.10.70. Handleiding voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 10 okt. 1970 (drukwerk). 1 pak
 
175. Dossier gemeenteraadsverkiezingen van 11 okt. 1970: propaganda van andere partijen. 1 pak

176. Stukken i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen van 1970-1976 en van de gemeenteraads-
verkiezingen van 10 okt. 1976 in Zwijndrecht-Burcht. 1 omslag
 
177. Dossier gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1976 met de KPB Handleiding Gemeente-
raadsverkiezingen van 10 okt. 1976, 1 deel; propaganda en speciale uitgaven, propaganda van 
andere partijen, getuigenlijst, uitslagen (ook van andere gemeenten; vergelijking tussen 1970 en 
1976), organisatie, lijsten van de dienstplichtige militairen opgevraagd bij de gemeentebesturen met 
het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, 1976. 1 pak

178. Dossier gemeenteraadsverkiezingen van 10 okt. 1976: organisatie en propaganda van de KPB 
(o.m. Lange Wapper) en van anderen, enz. 1 pak

179. Dossier "Demokratische kontakten. Gemeenteverkiezingen 1982", 1981-1982; dossier ELA (= 
eenheidslijst Antwerpen voor een ekologisch en links alternatief) met het oog op de verkiezingen 
van 10 okt. 1982; kandidatenlijst en propaganda; briefwisseling en berekeningen van de kosten 
verbonden aan de propaganda; de brochure Gemeentelijk Migrantenbeleid van VOCOM, 1982. 1 
pak

180. Dossier gemeenteraadsverkiezingen van 9 okt. 1988 waarbij KP en SAP in kartel opkwamen 
samen met progressieve onafhankelijken; oproep van Ludo Abicht, Staf Schmidt en Luc Verhees tot 
linkse eenheid, met documentatie, 1988; p.v. van algemene telling der stemmen op het hoofdbureau. 
1 pak 

181. Publiciteit bij de samenwerking van Agalev met de Beweging voor Sociale Vernieuwing (= 
BSV van Patsy Sörensen) voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 9 okt. 1994.1 
omslag

2.8.2. Wetgevende en provinciale verkiezingen

182. Overzicht van de resultaten van de KPB bij de verkiezingen voor de Kamer van 1925 tot 1979; 
analyse van de verkiezingen van 1976/1982/1981. 1 omslag

183. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 1954 met propaganda ook van andere 
partijen. 1 pak

184. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 1958 (vooral propaganda ook van andere 
partijen); uitslagen van de provinciale verkiezingen; stukken in verband met de federale conferentie 
van 21 februari 1958 gewijd aan de verkiezingen en de kandidaten. 1 omslag



185. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 26 maart 1961 (vooral propaganda ook 
van andere partijen); vlugschrift waarin het federaal comité uitlegt waarom de KPB in zes 
provincies niet opkomt bij de verkiezingen (in Antwerpen wel voor de provincie), z.d. [1961]. 1 
omslag

186. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 1965: kandidaten, propaganda (ook van 
Grippa, Huysmans, CVP, VU en PVV), toelatingen, organisatie, uitslagen van de provinciale 
verkiezingen enz. 1 pak

187. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen 1968: voorbereiding en propaganda met 
gedrukt-, plak- en gestencild materiaal; organisatie, voorstelling van de kandidaten en uitslagen. 1 
pak

188. Propagandamateriaal van andere partijen, 1968. 1 pak

189. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 7 nov. 1971: organisatie en propaganda 
(ook van andere partijen). 1 pak

190. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 10 maart 1974: organisatie, 
voordrachtslijsten, "militantenformulieren" (= opgave van de mogelijkheden van de individuele 
militanten om propaganda te voeren). 1 pak

191. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 10 maart 1974 : propaganda, affiches, 
bladen, pamfletten, uitslagen enz. 1 pak

192. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 10 maart 1974: propaganda van andere 
partijen. 1 pak

193. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 17 april 1977: verkiezingsuitslagen per 
bureau, zetelverdeling voor de hele provincie en vergelijkende tabellen met de uitslagen van andere 
verkiezingen; voordrachtlijsten; getuigenlijsten; organisatie en propaganda. 1 pak

194. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 17 dec. 1978: propaganda, briefwisseling, 
organisatie 1 omslag

195. Dossier buitengewone wetgevende en provinciale verkiezingen op 8 nov. 1981: toelatingen 
voor het voeren van propaganda d.m.v. aanplakborden, autokaravanen en radiowagen, 
verkiezingspropaganda, organisatie van de verkiezingsmeeting op 30 okt. 1981, persconferentie op 
16 okt. 1981, richtlijnen van de federatie van eind 1981 met foto's van de kandidaten, propaganda, 
kandidatenlijsten voor Kamer en Senaat. 1 pak

196. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 13 okt. 1985 met het ontwerp van 
verkiezingsprogramma, organisatie en propaganda (ook Turnhout), uitslagen. 1 pak 

197. Verkiezingspropaganda ook van andere partijen en uitslagen van de verkiezing van 13 okt.. 
1985. 1 pak
 
198. Dossier wetgevende en provinciale verkiezingen van 13 dec. 1987: aanwijzing der getuigen en 
verdeling van de zetels voor het arrondissement in de provincieraad (met voorkeurstemmen). 1 
omslag



2.8.3. Europese verkiezingen

199. Dossier Europese verkiezingen 10 juni 1979: manifest van de KPB voor een demokratisch en 
vreedzaam Europa; peters-, getuigen- en kandidatenlijsten; propaganda en persknipsels hoofd-
zakelijk van de KPB; organisatie van de propaganda; documentatie van de CPN; dossier over de 
gemeenschappelijke meeting van CPN en KPB in Antwerpen op 25 mei 1979; uitslagen in 
Antwerpen (stad). 1 pak

200. Dossier Europese verkiezingen van 17 juni 1984: propaganda, organisatie van de propaganda 
en organisatie van het "Politiek Kafee" enz. 1 pak

201. Dossier Europese verkiezingen van RGB (= Rood Groene Beweging Willy Courteaux) van 12 
juni 1994 (lijst 18). 1 omslag

2.8.4. Aanwezigheid in de gemeente- en provincieraad

202. Kopie van de brief van gemeenteraadslid Louis Roth aan het College van burgemeester en 
schepenen i.v.m. de schade veroorzaakt door de watersnood, 7 jan. 1975. 1 stuk

203. Stukken in verband met de activiteiten van Ludo Loose als provincieraadslid, 1979-1982 o.m. 
over de herziening van het kadastraal inkomen met een pamflet gericht aan eigenaars en huurders 
uit 1980, rampenplan voor Doel en vervuiling van Kruibeke, sept.-nov. 1979; stukken in verband 
met de uitwisseling tussen Rostock (DDR) en Antwerpen, 1980-1983. 1 omslag
N.B. Het gedrukt archief van de provincieraad van Antwerpen o.a. de begroting1980 is vernietigd, 
zelfs indien terloops een ja of een neen genoteerd stond. 

204. Dossier van Ludo Loose over de provinciale tewerkstellingsconferentie, georganiseerd door de 
GOM (= Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen), (1978), 1980-1982. 1 pak

2.9. RODE VAAN-, 1 MEI- EN ANDERE FEESTEN

205. Stukken i.v.m. de viering van 50 jaar KPB, 1971. 2 stukken

206. Stukken i.v.m. het Rode Vaanfeest in Dour in 1961 en in Waver in 1962. 2 st.

207. Dossier organisatie van het Rode Vaanfeest, 1975, 1977, 1980 en 1983. 1 pak

208. Dossier organisatie van het Rode-Vaanfeest, 1982 en 1983. 1 pak

209. Stukken i.v.m. de organisatie van het Rode Vaanfeest, 1988 en 1989 en de benefiet van 1987. 1 
omslag

210. Dossier 1 mei feesten, ca. 1967, 1969-1978. 1 pak

211. Stukken i.v.m. de 1 meifeesten van de KPB en van het Daensactiefonds, 1979, 1994 en 1983 
en z.d.; stukken i.v.m. het Lange Wapperfeest van 24 september 1994. 1 omslag

2.10. ORGANISATIE



2.10.1. Concrete organisatie

212. Leidraad tot het houden van algemene vergaderingen met bespreking van de zitting van het 
Centraal comité en van het federaal comité door J. Withages?, 1954; "Verslag over de 
organisatieproblemen in de federatie Antwerpen, 16 juli 1954" door A. Minnebo in opdracht van het 
federaal bureau (9 p.). 1 omslag

213. "Intern reglement van het federaal kongres en komitee", ca. 1984. 1 omslag.

214. Dossier werkplan, 1975 en 1979-1980 en fragment van 1973 met de stand van de ledenaantal 
en van het strijdfonds. 1 pak 

215. Dossier "Militantenploeg" (= ingevulde vragenlijsten van de militanten over hun 
beschikbaarheid om propaganda te voeren), z.d., wellicht 1979. 1 omslag

216. Briefwisseling tussen Albert Minnebo en Ernest Zils over politieke ideeën n.a.v. de 
verkiezingen, jan.-juni 1958. 1 omslag

217. Overzicht van de vertegenwoordigers van de KP in ELA, A.I.F., K.I.S., VAKA, VAKS en AFF, 
z.d. [jaren 1990]. 1 blad

218. Stukken i.v.m. de discussies in Antwerpen rond de omvorming van de KP: reactie op het 
congres van 23 mei 1992, 1992. 1 omslag

2.10.2. Dossiers gevormd door afzonderlijke personen

219. Dossier gevormd door Herman Vermeiren met zeer diverse inhoud zoals
- stukken i.v.m. de federale congressen van begin jaren zestig
- stukken i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen van 11 okt. 1970 in Burcht
- vlugschriften en andere stukken i.v.m. Hoboken, 1950 en later 
- Blad voor de soldaten-miliciens uitgaande van de Jong Kommunisten i.v.m. de 
gemeenteraadsverkiezingen van 11 okt. 1970
- De wegwijzer, plaatselijk blad van de KPB Hoboken, 1974 en 1975
- vlugschriften i.v.m. de gemeenteraadsverkiezing van okt. 1970 en gericht aan verschillende 
doelgroepen
- verslagen van de politieke en financiële controlecommissie op het 17de partijcongres
- exemplaren van de waarheid (van de Vlaamse KP) van jan. 1962, Het Vrije Woord, 
propagandablad van de federatie Antwerpen van dec. 1961, sept.-okt. 1962 en nov. 1962, 
De Dokwerker van jan. 1958, sept. 1968, dec. 1970, febr. en sept. 1973 enz., De Zaat, z.d. enz. 
- stukken i.v.m. federaal congres van 3 en 4 maart 1973
- dossier van het 19de nationaal congres op 15-17 nov. 1968
- vlugschrift tegen de terugkeer van Leopold III
- stukken i.v.m. Burcht, b.v. 'tVrije Burcht van juni 1958
- Roos, april 1969
- de Bell Telefoner, okt. 1972
- de Shopman(scheepsherstellers) juli 1965, april en okt. 1973
- De metaalbewerker z.d. [1974]
- De Lijn (automontage). 1 pak 

220. Dossier gevormd door Herman Vermeiren i.v.m. de internationale solidariteit en de 
vredesproblematiek: vlugschriften, uitnodigingen, publicaties, 1963-1975, 1986-1987, 1992 en z.d. 
1 pak



221. Bundel gevormd door Ludo Loose (?) met 
- het schema van het politiek verslag voor de afdelingsvergaderingen in febr. 1975
- het verslag uitgebracht op het federaal comité op 15 sept. 1975
- het verslag van de bijeenkomst van de federale delegatie op het nationaal congres op 31 maart 
1976. 
- verslag van de vergaderingen van 
het federaal comité van 10 okt. en 26 okt. 1977, 1 juni 1978 
het federaal bureau van 23 jan. 1978, 6 febr. 1978, 6 en 20 maart 1978, 7 aug. 1978 
het uitgebreid federaal comité van 29 mei 1978 
het bestuur en alle leden van de afdeling dok op 21 en 25 jan. 1978 en 11 jan. 1978 
de werkgroep lokaal beleid van de federatie op 21 nov. 1977
het AFF op 13 jan. 1978
- de stand van het strijdfonds in jan. 1977
- brief aan de leden van het federaal comité, 19 sept. 1978
- verslag van een algemene vergadering op 29 mei 1980 gewijd aan het lokaal blad St-Anneke
- brief van de afdeling West aan het federaal secretariaat (Ludo Loose), 17 dec. 1979
- teksten van tussenkomsten, einde jaren 1970. 
1 omslag

222. Chronologisch gevormd dossier door Piet Loose met onder meer Info-Vuist, periodiek van de 
federatie, exemplaren van Feiten en argumenten en diverse verslagen onder andere van de 
bedrijfswerkgroep, 1979-1981. 1 ordner

223. Kladschrift van Honoré Kerschaever ter voorbereiding van vergaderingen van de federatie, ca. 
1994-1995; twee brieven van “Soi” en een foto met verjaardagswens van “Hildeke”, z.d. 1 omslag

2.11. WERKING MET STUUR- EN WERKGROEPEN

224. Dossier "Gelijk loon voor gelijk werk": tal van documentatie o.m. de statuten van de 
Vrouwenvereniging voor Vrede en Welvaart, ca. 1963-1970. 1 pak

225. Dossier stuurgroep syndicaal en bedrijfswerk met vragenlijsten, 1976 en z.d.. 1 pak

226. Verslagen van de stuurgroep lokale werking, de bijeenkomst van de politieke secretarissen, de 
stuurgroep bedrijfswerk en de commissie vrouw, 1981, 1979. 1 omslag

227. Stukken i.v.m. de “Werkgroep etnische minderheden” o.m. rond de ontvoering van een 
islamitische vrouw, circa 1992-1993. 1 omslag

228. Stukken i.v.m. de werkgroep Vlaamse Beweging, 1995. 2 stukken

2.12. WERKING VAN DE AFDELINGEN EN CELLEN

229. Uitnodigingen voor en verslagen van vergaderingen van afdelingen zoals Hoboken, Sepo1, 
Kiel, Oude Stad/Noord, Ekeren enz., 1983-1986. 1 ordner

230. Vragenlijst van de federatie aan de afdelingen, maart 1987. 1 omslag

1 Sepo was de 5de en 11de wijk



231. Stukken van de afdelingen Antwerpen Kiel, 1983 en z.d.; stukken i.v.m. het "Wijkkomitee 
Antwerpen-Noord", 1977, Antwerpen Noord, 1978 en z.d.; Antwerpen Oost, 1977; Antwerpen 
Zuid, 1977, 1992-1993 en z.d.; Antwerpen Linker-Oever, 1977. 1 omslag

232. Herdenking van 20 jaar bevrijding door de KPB Burcht. 1 stuk. 

233. Stukken i.v.m. de discussie over de Sovjet-Unie, meer bepaald tussen de federale leiding en de 
afdeling Sepo-Sopoko2, 1981-1984. 1 pak

234. Dossier over de afdeling Sepo, verslagen, briefwisseling en uitnodigingen, 1981-1983. 1 pak

235. Diverse teksten van Marcel Maes (behoorde tot de afdeling SEPO) o.m. gericht aan Honoré 
Kerschaever, met het verslag van de bestuursvergadering van de afdeling op 18 okt. 1979 en 
voorstel voor het werkplan 1979-1980 (door Maes), 1969-1993. 1 omslag

236. Verslagen van vergaderingen van de redactieraad, de militantenvergadering, de open 
partijbijeenkomst enz. van Sepo en van vergaderingen over Sepo; briefwisseling, pamfletten enz. 
van Sepo, 1981-1984. Bevat nummers van het Sepo-blad Kommunist 1983 en twee exemplaren van 
De Strijd, blad van de VKP, 1983. 1 pak

237. Verslagen van vergaderingen (1992-1994), intentieverklaring (1992) enz. van de cel Deurne, 
1992-1996. 1 omslag

238. Informatieblad, verslagen van vergaderingen, briefwisseling van de cel Deurne en Sopoko, ca. 
1987-1992. 1 ordner

239. Archief over de cel Deurne en Sopoko met tal van verslagen, briefwisseling, pamfletten enz.   
1986-1987, 1993-1995 en z.d. 1 pak

240. Diverse stukken van de afdeling Sepo, 1986-1988. 1 omslag

241. Archief van de cel Deurne en Sopoko met tal van verslagen, briefwisseling, standpunten enz. 
1992-1994. 1 pak

242. Verslagen van de cel Deurne en Sopoko met exemplaren van het krantje Dordrecht (1997), 
1993-1998; cel Deurne: een kleine opiniepeiling, 1993 en z.d.. 1 pak

243. Stukken i.v.m. de afdeling Edegem, 1978 en z.d. 3 stukken

244. "Propaganda (van de) KPB Hoboken", van ca. 1954-1972. 1 omslag
N.B. Oproepen om te gaan betogen tegen de gevangenzetting van Edgard Poncelet "omdat ge 
gestreden hebt tegen de 24 maanden". 

245. Dossier van de afdeling Hoboken met (verkiezings)propaganda, ca. 1952?-1975. Bevat 
verscheidene vlugschriften, het blad Voorwaarts van de KPB Hoboken (okt. 1964)  en tal van 
brochures. 
De brochures waaronder Communisme. Vlaams Tijdschrift der Communistische Partij van België, 
1ste jaargang nr. 2 (maart 1949) en 3 (aug. 1949), 3de jg nr. 10 (nov. 1951), 4de jg nr. 11 (mei 
1952); Een koloniale vulkaan Congo (2 ex.) z.d., Voorpost, 1948 nr. 2 en 1949 nr. 6-7; Allen aan het  

2 Sopoko was tot 30 december 1983 een onderafdeling van Sepo. Sopoko staat voor Dienst voor sociale en politieke 
kontrole. John Kennes was de verantwoordelijke. 



werk door Edgar Lalmand; Resoluties aangenomen door het Informatiebureau der Communistische 
en arbeiderspartijen, november 1949, enz. De brochures zijn overgebracht naar de bibliotheek. 
Dubbels zijn hier behouden: Allen aan het werk! Inleiding tot de uitwerking van het programma der  
kommunistische partij van België, z.d. door Edgar Lalmand; Naar meer Welstand! De essentieele 
eischen van de burgerlijke sachtoffers van den oorlog, 1945, uitg. Solidariteit Brussel; Resoluties 
aangenomen door het Informatiebureau der Communistische- en arbeiderspartijen, nov. 1949.   1 
omslag

246. Propagandamateriaal, uitnodigingen en affiches van de afdeling Hoboken met o.m. exemplaren 
van Wegwijzer, Voorwaarts, De Jonge Garde. Bevat ook congresstukken, ingekomen briefwisseling 
of richtlijnen, ca. 1949-1978. 1 pak
N.B. Bevat een brief van 5 nov. 1954 van de harmonie "Voorwaarts door eigen kracht" waarvan 
Albert Minnebo (Burcht) secretaris is. 

247. Uitnodigingen en verslagen, notities, briefwisseling van de afdeling Hoboken met enkele 
exemplaren van Wegwijzer. Propagandablad (1976) enz., 1949-1985. 1 omslag

248. Briefwisseling tussen de afdeling Merksem en de federale leiding inzake financiële en andere 
kwesties, 1977-1981, enkele verslagen enz. 1 omslag

Voor de afdeling dok zie verder (de nrs 2007 en 2100 verder bij haven dok. )

249. (Fotokopie van een) Schrijven van de afdeling Sint-Job over de aanwending van drie ton 
vleesconserven geschonken voor de stakende schippers, nov. 1975. 1 stuk

2.13. AANDACHTSPUNTEN /ASPECTEN WAARROND GEWERKT WORDT

2.13.1. Algemene politiek

250. Stukken i.v.m. de strijd tegen de 24 maanden legerdienst, z.d. 4 stukken 

251. Stukken i.v.m. de strijd tegen de eenheidswet, 1960. 1 omslag

252. Dossier i.v.m. de actie tegen de anti-stakingswetten, 1963. 1 omslag

253. Petitie bij bedrijven en wijken in Antwerpen voor de communistische voorstellen om de crisis 
op te lossen en tegen de soberheidspolitiek, 1973; petitie van werkloze vrouwen, z.d. 1 omslag

254. Brochure Langdurige werkloosheid... een KP-wetsvoorstel, 1982 en Plan 100.000 - 
tewerkstellingsplan van de KPB-federatie Antwerpen, [1977?]. 2 stukken

255. Stukken i.v.m. twee actiedagen van de federatie Antwerpen, 20 dec. 1980 en 21 febr. 1981. 1 
omslag

256. Stukken i.v.m. de bescherming van délégués, 1989-1992.1 omslag

257. Stukken i.v.m. het amnestiedebat, 1994. 1 omslag

2.13.2. Streven naar samenwerking en het vormen van een bredere beweging
N.B. Bij sommige initiatieven sloten communisten zich aan, maar kan men niet van een 



communistisch initiatief spreken. 

258. Dossier Ecologisch en Links Alternatief (ELA), 1982-1983; ontwerp van progressistisch 
alternatief, 52 blz., zonder auteur en z.d.; verslagen, dec. 1982-1983, met stukken i.v.m. het 
Antwerps progressief overleg, 1983-1984. 1 pak

259. Stukken i.v.m. EVA (Ekerse vooruitstrevende actiegroep), 1975, 1986. 1 omslag

260. 10 jaar Vredescentrum, uitg. van de Vrienden van het Vredescentrum, 1998. 1 omslag 

261. Stukken i.v.m. KP-Antwerpen en Regenboog Antwerpen, 1988-1990, 1992. 1 omslag
 
262. Dossier Regenboog Antwerpen, 1989-1990. 1 ordner

263. Oproep tot samenwerking in Het Blad, febr. 1980 en oproepen tot linkse eenheid door een 
aantal personaliteiten, 1989 en z.d. 1 omslag

264. Stukken i.v.m. de Linkse alliantie, een initiatief van de KPB, 1994-1995; verruimingsoperatie 
SP, 1994. 1 omslag

265. Dossier Beweging voor Sociale Vernieuwing (= BSV; Patsy Sörensen was de 
initiatiefneemster) met o.m. beginselverklaringen en programma’s, activiteitsverslagen, oktober 
1994 – maart 1995; administratief en financieel verslag, 1996-1997, briefwisseling, 1993, verslagen 
van vergaderingen (van leden, coördinatoren en per wijk), 1994-1995; afleveringen van het 
tijdschrift Eerste wijk / Veemarkt, 1994-1995, de periodiek Beweeg!, 1995-1998 (hiaten)
 en diverse teksten zoals “Recht op bescherming” en “infotekst voor hulpverleners” (van vzw 
Payoke), 1993. 1 pak

2.13.3. Internationale politiek en solidariteit

266. Uitnodiging van De Volksjeugd van België Gewest Antwerpen voor een voordracht door 
Albert De Coninck ter gelegenheid van de internationale Dag van de Strijd tegen het kolonialisme 
op 21 februari 1952. Onderwerp: 'Het Kolonialisme in Belgisch-Congo'. 1 stuk

267. Resolutie en vlugschrift i.v.m. Kongo,18 juli 1960 en z.d. 2 stukken

268. Verklaring van Havana, 1960. 1 stuk

269. Solidariteitsactie met West-Duitse syndicalisten, 1964. 2 stukken

270. Stukken i.v.m. de solidariteitsactie met de communistische partij in de VSA, 1965. 1 omslag

271. Dossier i.v.m. de actie tegen het Amerikaans optreden in Vietnam, 1965-1971 met o.m. de 
brochure Vietnam - eind- of begin – inzet door J. Verhelst, z.d. en Vietnam. Wenteltrap naar 
atoomoorlog? door J. Verhelst, z.d. 1 pak

272. Dossier Vrede. Antwerps initiatiefkomitee voor vrede in Vietnam, 1966-1967. 1 pak

273. Stukken i.v.m. een solidariteitsactie tegen het kolonelsregime in Griekenland, 1970. 1 omslag

274. Stukken i.v.m. een solidariteitsactie met Angela Davis, 1970. 1 omslag



275. Dossier "Angola-komitee": verslagen, propaganda, notities, 1975 . 1 omslag

276. Stukken i.v.m. het Spanjekomitee, febr. 1976. 2 stukken

277. 11 oktober 1973. Een maand na de putsch = clandestiene oproep aan het Chileense Volk door 
de KP van Chili. Uitg. KPB, federatie Antwerpen en andere stukken i.v.m. Chili, 1976, 1978, 1986. 
1 omslag

278. Dossier Tsjecho-Slowakije, 1968. 1 omslag

279. Stukken i.v.m. het Palestinacomité, 1982 en z.d. .1 omslag

280. Dossier rond de organisatie van het solidariteitsfeest met het ANC samen met BOA en AKZA 
op 30 april 1984 in de zaal Harmonie in Antwerpen (met o.m. optreden van Johan Verminnen) en 
andere stukken i.v.m. solidariteit met Zuidelijk Afrika (kalender ANV 1987; Boycot-outspan, 1982, 
VAAK nieuwsbrief nr. 1, 1992). 1 omslag

281. Stukken i.v.m. de vereniging België-USSR, 1976-1977, 1983, 1989 en een lidkaart van de 
vereniging België-DDR, 1976. 1 omslag

282. Stukken i.v.m. het Anti-interventiefront (Antwerpen), 1985-1986. 1 omslag

283. Stukken i.v.m. de Vrienden van Cuba, 1992-1994 en z.d. 1 omslag

284. Dossier gevormd door Ludo Loose bij het colloquium "Potsdam en de Vrede. Veertig Jaar 
daarna" georganiseerd door de Vereniging België-DDR op 12 nov. 1985. 1 omslag

2.13.4. Atoomwapens, bewapening, racisme en vrede

285. Stukken i.v.m. de strijd tegen de herbewapening van Duitsland, tegen atoomwapens, voor de 
vrede enz. Bevat ook stukken uitgaande van de BUVV en Vrouwen voor de Vrede, met twee 
letteraffiches, 1949-jaren 50. 1 omslag

286. Dossier Actie 8 mei Vredesdag, 1962-1964. 1 omslag

287. Stukken i.v.m. de Europese Veiligheid, 1967-1968. 1 omslag

288. Stukken i.v.m. Anti-atoommars, 1965, 1966, 1967. 1 omslag

289. Stukken i.v.m. de strijd tegen de 30 miljard, 1975. 1 omslag

290. Dossier rond de strijd tegen atoombewapening en het plaatsen van raketten (anti-
rakettenbetoging) met zowel initiatieven (en stukken) van VAKA (o.m. verslagen van het 
provinciaal comité) als van de KPB; met stukken van het Vredescomité Ekeren, het Turnhouts 
komitee voor de vrede, Vrede vzw. enz., ca. 1971-1985 en z.d. 1 pak

291. Dossier rond VAKA , zowel nationaal, provinciaal als plaatselijk (Antwerpen, Berchem): 
verslagen, briefwisseling enz. ca. 1980, 1984-1987; dossier rond de actie ‘fietstocht naar 
Woensdrecht’,1985. 1 pak

292. Ingekomen stukken van het Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens (VAKA), febr. 1980 - 
maart 1983 en van het Daensaktiefonds, april 1978-jan.1983. 1 ordner



293. Dossier rond kernwapens (zowel VAKA als KPB), ca 1981-1985, 1989. 1 pak

294. Exemplaren van bommelding..? Bommelding, maandelijks tijdschrift van VAKA provincie 
Antwerpen, 1985-1987 en De Antwerpse Vredesduif, 1985-1987. 1 pak

295. Stukken i.v.m. Antifascistisch Front (AFF) 1984-1987. Brochure Tegen racisme: een principe 
een uitgave van de federatie Antwerpen, ca. 1982. 1 omslag

296. Antwerpen Helemaal Anders (AHA) (= samenwerking tussen verschillende antiracistische 
organisaties, ca. 1993-1995 en VAKA/Hand-in-Hand, ca. 1993-1998. 1 omslag

297. Petitie tegen een wapenbeurs door het Forum voor Vredesactie, 1995; oproep tegen het geweld 
in ex-Joegoslavië, 1995. 2 stukken

298. Stukken i.v.m. de Homobeweging, 1982, 1985 en z.d.. 1 omslag

2.13.5. (Kern)energie

299. Dossier kernenergie met KPB-documenten (acties en documentatie), 1979-1983. 1 omslag

300. Dossier energie, hoofdzakelijk kernenergie en VAKS (= Verenigde Aktiegroepen voor 
Kernstop), ca. 1979-1983. 1 pak

2.13.6. Afzonderlijke bedrijven/bedrijfstakken

2.13.6.1. Openbare diensten en instellingen

301. Vlugschrift over "manoeuvres rond de actie voor de R.M.Z." (= Rijksmaatschappelijke 
Zekerheid) (tegen het besluit genomen door minister Van Den Daele). z.d.[1952] 1 stuk

302. Inleiding tot de problemen van de gemeentelijke bevoegdheden. Nota bestemd aan (sic) de 
gemeenteraadsleden en aan de afdelingssekretarissen, z.d.; De gemeentelijke en provinciale aktie. 
Bulletijn van de kommunistische verkozenen, febr. 1966. 2 ex.; Een leefbare gemeente. 
Gemeentebeheer een zaak van al haar bewoners. Een KPB. standpunt", z.d. 2 ex.; Gemeentebeleid 
’82. Een kommunistisch standpunt; verslag van de werkgroep locale democratie van de KPB. 
Federatie Antwerpen, 15 dec. 1982, stukken n.a.v. de fusie van gemeenten en de vorming van 
districtsraden, 1981-1983. 1 omslag

303. Dossier actie i.v.m. havenkapiteindiensten en actie i.v.m. nacht - en zondagsdienst, 1963-1966. 
1 pak

304. Dossiers i.v.m. 
- de actie rond het personeel van financiën, 1963. 1 omslag
- de actie rond het onderwijzend personeel, 1964 en z.d. 1 omslag
- de staking van de gemeentediensten op 10 nov. 1966. 1 omslag
- de actie rond de RTT, 1965 en 1979. 1 omslag
- de staking van de gas-elektriciteitsdiensten, 1967; 1974-1975. 1 omslag
Samen 1 pak
N.B. De nummers 304 en 305 zaten in een lintfarde waarop stond geschreven: "Het hierin 
verzamelde materiaal dient als dokumentatie voor het politieke werk en de voorbereiding van het 
nationaal kongres. J. Withages" en verder: "Dokumentatie vanaf het 13e Nationaal kongres te Luik 



1960; voortzetting vanaf het 14e Nationaal kongres te Antwerpen 1963".

305. Dossier openbare diensten, sociale programmatie, gemeenschappelijk front, 1964-1971; 
dossier openbare diensten, 1977; Informatiebulletin. Afdeling Overheidsdiensten der KPB, nr. 4, 
dec. 1979; nr. 5, 1 maart 1980; nr. 5, mei 1980 (sic); nr. 10, febr. 1982; nr. 15, 12 mei 1980; 
pamfletten enz. i.v.m. de overheidsdiensten in Antwerpen (Spoor, Onderwijs), 1982, 1987 en z.d. 
enz. Lijsten van openbare diensten en bedrijven in Antwerpen bedoeld voor de verdeling van 
propaganda, z.d. Samen 1 pak

306. Exemplaar van Demokratie, extra uitgave van dec. 1975? [L. Roth was gemeenteraadslid], 
bedrijfsblad van de afdeling overheidsdiensten van Antwerpen; uitnodiging tot de 
bestuursverkiezing van de afdeling overheidsdiensten, 19 maart 1975; uitnodiging voor de 
voordracht over syndicalisme in het leger, 9 mei 1980. 3 stukken 

307. Stukken i.v.m. acties rond het spoor met o.m. de tussenkomst van L. Roth in de gemeenteraad 
van Antwerpen op 5 juli 1976, 1976; een vlugschrift Het Spoor van de afdeling Spoor z.d. [eind 
1985-21 okt. 1987] e.a. 1 omslag

308. De Rebuu, bedrijfsblad van het Postpersoneel, uitgegeven door de KPB, 25 febr. en 15 mei 
1980. 2 ex.

309. Dossier "Onze tram", met exemplaren van het bedrijfsblad, Onze Tram, 1960, 1965-1966.
1 omslag

310. Dossier Universiteit Antwerpen "RUCA" met standpunten en propaganda van de KPB, 
verslagen, knipsels, 1969; brochure Antwerpen. Let op uw zaak van L. Craeybeckx, einde 1963-
begin 1964; rapporten o.m. Universitaire expansie door de 'Nationale beweging van 
kommunistische studenten', z.d. (einde jaren 1960?). 1 pak

2.13.6.2. Dok en havenproblematiek

311. Dokwerkersliederen en een stakingslied, z.d. 4 p. 

312. Pamfletten van de KP en van andere organisaties (ook buitenlandse), briefwisseling en 
persknipsels i.v.m. de haven van Antwerpen, ca. 1948-1950; kort verslag van de staking der 
havenarbeiders Amsterdam van 11 januari 1949 tot 23 Februari 1949 door D. Kleinsma, 1949-
1950. 1 pak
N.B. De knipsels zijn vaak opgeplakt op oudere stukken uit 1947-1949. 

313. Vlugschrift "Een rechtzetting" uitgegeven door "De Communistische Partij. Haven" van een 
artikel verschenen in "De Haven" van 31 dec. [z. jaartal; jaren 1950]; Voddegazet, van 27-28 maart 
1954 (2 ex.); een pamflet gericht aan de dokwerkers, z.d. 4 stukken

314. Pamfletten van de KP, het ABVV, de christelijke centrale van vervoerarbeiders enz. n.a.v. 
acties in verband met de eenheidswet en n.a.v. latere acties rond de havenpolitiek, 1960-1964. 1 pak

315. Pamfletten van de KP en andere organisaties met persknipsels, 1965-1966 en 1972. 1 pak

316 en 317. Pamfletten van het stakerskomitee, RAL, AMADA, KP, VKP enz. en documentatie 
(persknipsels) i.v.m. de dokstaking, 1973. 2 pakken

318. Intekenlijsten voor het houden van een algemene vergadering voor havenarbeiders aangesloten 



bij de transportbonden, 1973. 1 omslag

319. Propaganda van het stakingscomité van de federatie Antwerpen, van anderen en persknipsels, 
1973-1975. 1 omslag

320 en 321. Documentatie in verband met de haven en de dokstaking; propaganda van de KP en van 
andere organisaties; motie- en petitielijsten voor de heropname van BTB-bestuursleden, 1972-1976. 
2 pakken

322. Documentatiemap "Dokwerkersstaking 1973" met oproepen tot solidariteitsacties en tal van 
vlugschriften. 1 ordner

323. Petitie over het sluiten van de havenkantine door het Onafhankelijk Havenarbeiderskomitee en 
de afdeling Dok van de KPB, 1975; kopie van de brief van L. Roth aan het college van 
burgemeester en schepenen over de mogelijke aanwending van het “Huis van de Havenarbeider” 
voor andere doeleinden, 4 okt. 1975; petitie van de Antwerpse dokwerkers tegen de belasting op 
werkloosheidsvergoeding enz. (met intekenlijst, maar vermoedelijk voor andere bedrijven), z.d.; 
verslag van de vergadering van het "stakerskomitee "73" op 18 okt. 1975 en ontwerp van statuten; 
stukken i.v.m. contacten tussen de havenarbeiders van diverse Europese staten, 1977; De 
Uitsluitingen. Het anti-sindikalisme van de vakbondsleiders, brochure uitgegeven door het 
onafhankelijk havenarbeiderskomitee, De krukhaak, z.d. [1976]. 1 pak

324. Losse stukken i.v.m. acties aan de haven, stukken van de afdeling dok en documentatie, 1974-
1978, 1987 en z.d.. 1 omslag

325. Stukken i.v.m. de internationale havendag (vooral informatie inzake Duinkerken, ca. 1976. 1 
omslag

326. Dossier Internationale Conferentie KP-Haven op 11 juni 1977 met veel documenten van de 
DKP i.v.m. de Hamburgse haven. 1 pak

327. Dossier havenpolitiek, 1977-1978 en z.d. 1 omslag

328. De Dokwerker, 1958, 1976, 1977, 1978 en z.d. met documenten van de afdeling dok uit 1975 –
1977. 1 omslag

329. Brochures: Arbeid en kapitaal aan de haven van Antwerpen, uitg. Arbeidersmacht Antwerpse 
haven, jan. 1976; Marc Van Ryssen, De privatisering van de haven van Antwerpen en de strijd van 
de arbeidersbeweging, 1974; Voor een demokratisch havenbeleid [gaat uit van de fed. Antw.] met 
een inleiding door Louis Roth, gemeenteraadslid z.d.; Grenzen aan de groei? Haven en Milieu, 
uitgave van de Bond Beter Leefmilieu, 1979. 4 brochures

2.13.6.3. Petrochemie en chemische nijverheid

330. Dossier rond acties in de petrochemie en de chemische nijverheid met pamfletten ook van 
andere organisaties en documentatie, ca. 1965-1973 en z.d.. 1 pak

331. Idem, met nummers van Eenheid in de strijd. Bedrijfsblad van de petroleum uitgegeven door 
de Socialistische Jonge Wacht en de Arbeiderskern van de S.I.B.P, (of door de RAL) ca. 1953-1972 
en z.d. 1 pak 

332. Idem, met o.m. nummers van De Petroleumwerker, ca. 1968-1973 en z.d. 1 pak 



333. Dossier rond actie in de petrochemie (met pamfletten, documentatie en knipsels), 1972-1974 
en ca. 1980, met stukken rond het ontslag van Emiel De Bruyne, lid van de ABVV-delegatie bij 
S.I.B.P., 1977, 1982. 1 omslag 

334. Dossier Agfa-Gevaert en een nummer van De ontwikkelaar van okt. 1977, 1976-1978 en z.d.. 
1 omslag

335. Dossier RBP met o.m. solidariteitstelegrammen voor de RBP-arbeiders in 1978 (tegen de 
afbraak van de werkgelegenheid), documentatie en pamfletten in verband met de syndicale strijd in 
de petroleumsector en bij Essochem, 1964-1984 (exemplaren van De Petroleumwerker). 1 pak 

2.13.6.4. Andere nijverheden en bedrijven

336. Nota van A. Minnebo, politiek secretaris van de federatie Antwerpen voor het Politiek Bureau 
(in het Frans) over de stakingsbeweging bij de scheepswerf Cockerill-Ougrée in Hoboken [1957]; 
documentatie en pamfletten in verband met de syndicale strijd bij Cockerill-Antwerpen met 
nummers van De Zaat, 1980-1984 en z.d. 1 omslag
. 
337. Dossier Antwerpse 'scheepsherstellers-Shop' met o. m een vlugschrift met een oproep tot 
eenheid met de stakers in de industrie, z.d. [1964], een getuigenis van een KP-militant over de 
periode 1970-1982), exemplaren van De Shopman, 1982, 1990-1994 en z.d., 1972-1980, 1993-1994 
en z.d. 1 pak

338. Dossier scheepsbouw en scheepsherstelling (Boel Temse en Cockerill-Antwerpen) en 
exemplaren van De Zaat en De shopman, 1975-1984; 1994. 1 pak

339. Stukken en documentatie i.v.m. de staking van metaalbewerkers, monteurs bij de zgn. 
“Industrie” in Mercantile, Beliard en Fulton enz., einde 1962-1964. 1 omslag

340. Dossiers rond de nationale akkoorden in de metaalverwerkende nijverheid van 1965-1966, 
1967-1968 en 1969-1970 en andere stukken, 1979-1980. 1 pak

341. Dossier met brochures, documentatie inzake de crisis in de textielsector, 1976-1978. 1 pak

342. Pamflet i.v.m. de arbeidsduur en de loonaanpassingen in de bouw, z.d. 1 stuk

343. Stukken i.v.m. "Rupel Steen - dood". Actiedag op 5 mei 1979. 1 omslag

344. Dossier i.v.m. acties bij het bedrijf Bell, ca. 1951-1973, documentatie over Bell-ITT, 1972, 
vlugschriften en exemplaren van De Telefoner en De Bell-Telefoner, 1 pak

345. Stukken i.v.m. de actie vrouwenlonen-solidariteit-staking FN, 1962-1966. 1 omslag

346. Stukken i..m. de actie tegen de sluiting van Laminoires de l'Escaut in Burcht, 1967. 1 pak

347. Stukken i.v.m. de stakingen in Antwerpse walserijen (Laminoir in Schoten), 1966. 1 omslag

348. Vlugschrift "Merksem solidair met de stakers van Griffin" [= staalgieterij], uitgave van het 
Merksems solidariteitskomitee, [1983] en schrijven van G.. Goeminne over zijn vermoedelijke 
gerechtelijke vervolging, 20 juni 1983; oproep tot solidariteit, 31 mei 1983. 3 stukken



349. Vlugschriften gericht aan de bedienden van ATEA in Berchem, juni 1972 en z.d. 2 stukken

350. Vlugschrift gericht aan de Fordarbeiders, 20 februari 1964 en exemplaren van De Lijn, 
bedrijfsblad van de afdeling auto-assemblage en automontage van Antwerpen of van de afdeling 
KPB-Ford, 1966-1979 en z.d.; pamflet voor de arbeiders van Opel, [1997]. 1 omslag

351. Dossier Imperex, 1987. 1 omslag
N.B. KP zit in het steuncomité

352. Stukken i.v.m. zelfstandigen/KMO’s, 1978 en z.d., 4 stukken

2.13.7. Andere sectoren dan bedrijven

353. Stukken i.v.m. de actie der scholieren (tegen VDB) en SKAR (=Scholierenkomitee anti-
repressie), 1972-1973. 1 omslag

354. Stukken i.v.m. de watervervuiling in Nijlen, 1973-1974. 1 omslag

355. Stukken i.v.m. de actie dokters Hoboken, 1972-1973. 1 omslag

356. Stukken i.v.m. paramedische zorg, 1974. 1 omslag

357. Stukken i.v.m. dienstplichtige militairen, 1974. 1 omslag

358. Stukken i.v.m. de boerenproblematiek, 1974. 1 omslag

359. Stukken i.v.m. de Arenaweide in Deurne, 1979. 1 omslag

360. Stukken i.v.m. “Vrij en Vrolijk" in Brasschaat, 1980. 1 omslag

361. Stukken i.v.m. activiteiten rond de "Zoomse weg" en de "actie polder", okt.- nov. 1974. 1 
omslag 

362. Stukken i.v.m. de onrust in de banksector, eind 1976-begin 1977. 4 stukken. 

363. Een visie van de KPB. De artsen, apothekers en de gezondheidssektor, z.d. 1 brochure 

2.13.8. Varia

364. Vakbewegingsproblemen, tekst van de hand van G. Oosterwijck; z.d., 17 p. stencil. 

365. Opleiding ten gebruike van de Belgische Partisanen door ? . 15 p. stencil

366. Deelname aan of belangstelling voor conferenties en studiedagen georganiseerd door de 
Lodewijk De Raetstichting, Het Pennoen enz., 1962-1966. 1 omslag

367. Stukken i.v.m. "Demokratisch Aktiekomitee Vlaanderen" (= DAK), 1967. 1 omslag

368. Stukken i.v.m. de progressieve frontvorming op uitnodiging van R. Noel, 1971-begin 1972. 1 
omslag

369. Dossier (documenten en documentatie) aansluitend bij de rede van Collard in mei 1969 



(poging tot samenwerking) met pamfletten. 1 pak

370. Stukken i.v.m. de bijeenkomst van de Vlaams ABVV-Gewesten (met veel krantenknipsels), 
1967-1969. 1 omslag

371. Stukken i.v.m. de Conferentie van de Waalse Communisten, Charleroi 26 febr. 1967. 1 omslag

372. Stukken i.v.m. de BSP in de oppositie, 1965. 1 omslag

373. Reacties op het congres van de Vlaams socialisten te Klemskerke, 1967. 1 omslag

3. VERWANTE ARCHIEFVORMERS

3.1. CLUB JEF VAN EXTERGEM, VZW
(Opgericht 15.11.1966 (BS 05.01.1967)

374. Algemeen dossier van de vzw, met statuten, contacten met de eigenaar, huurovereenkomsten, 
contracten, polissen, twee foto’s van interieur enz., 1967-1978. 1 pak

375. Verslagen, briefwisseling, Clubnieuws J. Van Extergem, boekhoudingstukken enz., 1972-begin 
1982. 1 pak

376. Dossier van de Club J. Van Extergem als culturele organisatie en later als aangesloten bij het 
Frans Masereelfonds vzw, ca. 1968-1971. 1 omslag

377. Diverse stukken o.m. de enquêteformulieren i.v.m. een onderzoek naar de functie en uitbating 
van de club “Jef Van Extergem” van ca. 1984, stukken i.v.m. de organisatie van tombola's ten 
gunste van het Cultureel centrum Jef Van Extergem en de harmonie "Door eigen kracht", 1977-
1983; uitnodiging voor het concert op 20 nov. 1994 om Jaak Withages (+ 21 nov. 1993) te 
herdenken, 2 ex.; toespraak van Charles Van Der Vinck, voorzitter van de vzw "Jef Van Extergem", 
op de begrafenis van Herman Vermeiren op 24 juli 1998; De dag dat een stad verdween. Hiroshima. 
Brochure uitg. door het ‘Kultureel Centrum Jef Van Extergem’, z.d. 1 omslag 

378. Dossier over de organisatie van de tentoonstelling Jef Van Extergem, 8 mei 1985; fotokopieën 
van het Proces Van Extergem (Assisenhof van Antwerpen. Zittingen van 14 tot en met 16 juni 
1920). 1 omslag

3.2. JEUGDCLUB "1000 APPELS/APPELTJES" 
(° in 1967)

379. Dossier rond het jeugdhuis "1000 Appeltjes" met o.m. de statuten, jaarverslagen, 
arbeidscontracten, evaluatieverslag, verslagen stuurgroep en beheerraad, 1979-1983, 1987; het 
verslag van de algemene vergadering van 4/11 (sic). 1 pak

380. Dossier project Bijzonder Tijdelijk Kader voor de jeugdclub "1000 Appels", 1978-1980; 1983. 
1 omslag

381. Boekhoudingstukken, 1986-1989; briefwisseling, 1989, enz. 1 omslag



3.3. ARBEIDERSFILM- EN FOTOCLUB “LICHTPUNT"

382. Enkele stukken en foto’s (van Albert Van Hauwaert), 1973 en z.d. 1 omslag

4. DIVERSEN

383. “Een avond met Ernst Busch”, samensteller en inleider Jan Debrouwere, 19 januari 2005. 1 
stuk

384. Affches en diverse pamfletten, drukwerken, fotonegatieven, vanaf 1956. 1 pak

385. 
- Negatieven van foto’s van de deelname aan het feest van “Unsere Zeit” in Dortmund, 2 sept. 1995
- twee foto’s met o.m. Patsy Sörensen, bedoeld voor de Lange Wapper nov.-dec. 1997
- twee foto’s met Ludo Loose waarvan één tijdens de actie “Hier geen havenweg”
- 22 foto’s van de teraardebestelling in Antwerpen in 1945 van John De Renty, aangehouden in 
sept. 1941 en vermoord door de nazi’s op 27 sept. 1944
- een foto van het congres van Vilvoorde, 1954
- vijf foto’s van Ché Guevara..

386. “Over de diktatuur van het proletariaat”, tekst van A. De Coninck, z.d., 2 pagina’s. 

387. Voorwerpen: 
- kistje met afbeeldingen in koper (12,5 x 10 cm) van Lenin en Marx.
- vier spelden met onder meer de letters VOKD.
- twee wimpels (15,5 x 20 cm) waarop “30 STAVEBNI ISOLACE 1953-1983” en op keerzijde: 
“STAEBNI ISOLACE n.p. PRAHA nositei Radu prace”.
- vlag van de Jongkommunisten, 87 x 140 cm.
- spandoek met de tekst EUROPA FASCISME VRIJ en de hamer en sikkel, circa 3,13 op 0,95 m


