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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 POLITIEK BUREAU 

 

Tussen twee nationale congressen in was het Politiek Bureau het uitvoerend orgaan bij 

uitstek. Het vergaderde wekelijks, zorgde ervoor dat de beslissingen van het Nationaal 

Congres en het CC werden uitgevoerd, bereidde de vergaderingen van het CC voor en had de 

leiding over de partijpers, de parlementaire fractie en alle partij-instellingen. Het stond hierbij 

onder leiding van de voorzitter en onder toezicht van het Centraal Comité.  

We vonden bij dit deelbestand veel teksten die soms als bijlagen bij de eigenlijke vergader-

stukken waren bedoeld. Samen met de bijlagen in het CC-archief  vormen zij een belangrijk 

informatief geheel, waarvan het niet altijd duidelijk is bij welke PB-zitting ze horen. Wanneer 

we helemaal geen duidelijk verband vonden met PB of CC, hebben we dergelijke stukken in 

de voorlopige reeks “X” ondergebracht. Bovendien hebben we aan het PB een beperkt aantal 

stukken van de Financiële en de Politieke Controlecommissie (FCC en PCC) onttrokken. Het 

is de bedoeling om later deze samen met het hele bestand van deze commissies (trouwens 

zelfstandige archiefvormers) te inventariseren (zie het overzicht van de archiefbestanden). 

Het Organisatiebureau lieten we echter bij het PB. Deze instantie moest de contacten 

onderhouden tussen de federaties en de centrale partij-instanties maar speelde wellicht veel 

informatie door aan het PB om een goede samenwerking te garanderen (en misschien zelfs 

aan het CC). Een aparte inventaris leek echter niet praktisch omdat we geen groter bestand 

terugvonden om bij aan te sluiten.  

De indeling in rubrieken is als volgt: 

A. Stukken in verband met de vergaderingen: uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten en 

besluitenlijsten, chronologisch per jaar gerangschikt  (nummers 1-33). 

B. Verslagen van de commissies en werkgroepen van het Politiek Bureau.  

Deze rubriek omvat nu  

- de werkgroep van de communistische parlementariërs, waarvan echter nog een omvangrijk 

bestand te inventariseren valt (nummers 34-35),  

- een aantal stukken van het organisatiebureau (nummer 36), 

- en van het studiebureau (nummers 37-41). Wat het laatste betreft vermoeden we dat 

bepaalde teksten, die nu in de reeks “X” werden ondergebracht, misschien hier thuishoren. 
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C.  Ingekomen verslagen en diverse briefwisseling (nummers 4-43). 

D. Krantenknipsels, resoluties en persberichten van het PB (nummer 44) 

E. Verslagen van de Vlaamse en van de Waalse en Franstalige afdelingen (“vleugels”) van het 

Bureau (respectievelijk nummers 45 en 46-49).  

 

Aanvraag en methode van verwijzen 

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

nummer(s). De verwijzingen omvatten best volgende elementen: DACOB, KPB-archief, 

BP/PB, nummer(s).  
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INVENTARIS 

 

A. Stukken in verband met de vergaderingen: uitnodigingen, 
verslagen, werkdocumenten en besluitenlijsten   
 
 

(1944 -) 1945 
 
1. Stukken en documentatie van uiteenlopende aard :  
- Mededeling aan de leden van het PB van de brieven gericht aan de BSP op 6 en 10/3/1945 
(Fr.). 
- Projet de programme pour la rénovation du pays, 12/8/1945, tikwerk. 
- Resolutie (Compte-rendu) van het PB van 31/8/1945 inzake de contacten met de BSP, de 
productie en de eisen van de arbeiders en een aanslag in Leuven, (Fr.- tikwerk). 
- Rapport door E. Lalmand over de politieke situatie voor het PB van 23/11/1945 (tikwerk in 
dubbel). 
- Ontwerp van regeringsverklaring [opgesteld door A. Van Acker?] ,z.d., tikwerk (Fr.). 
- Begeleidende brieven en uitnodigingen voor het PB van 13/6/1945, 19/6/1945, 12/7/1945, 
30/7/1945, 31/7/1945, 7/9/1945, 29/9/1945, 15/10/1945, 31/10/1945, 5/11/1945, 8/12/1945 en 
21/12/1945. 
Later toegevoegde documentatie: 7 kopieën uit DR van 5 september tot december 1944 met standpunten 
ingenomen door de KPB. 
1 pak 
 

1946 
 
2.  Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten en besluitenlijsten (Fr.) van de vergaderingen 
van  2/1/1946 tot 14/12/1946.
Bevat ook een klapper op deze teksten, voor zover toen aanwezig, gemaakt door M. Rikir in 
1993. Bevat verder: 
-  een schema van tussenkomst bedoeld voor het CC van 17/3(in handschrift); 
- een Rapport BP – CC. 22 et 24 mars 1946 ; 
- verslag en rapport ook bedoeld voor CC van 13/4; 
- een voorstel van Programme communal ; 
- een ontwerp voor een onderhoud met P.H.Spaak; 
- een persmededeling 
- rapporten over de politieke toestand en over de Antwerpse dokwerkers; 
- een tekst van Glineur voor het CC; 
-een Schéma du rapport à présenter au BP « Programma d’action parlementaire pour la 
session 1946/47 » (in dubbel) en een overzicht van gevolgde zaken in Kamer en Senaat, mei-
oktober, en van ingediende vragen en gedane interpellaties; 
- met Réunion en vu de la constitution de gouvernement d.d. 23-24/7 en met rapport over een 
conflict in de federatie Luik. 
13 omslagen in 1 pak. 
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1947 
 
3. Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten en besluitenlijsten van de vergaderingen 
van 11/1/1947 tot 20/12/1947.
Bevat een overzicht van de financiële toestand, een rapport over de administratie van de partij 
en een verslag van de Vlaamse commissie d.d. 3/12/1947(Fr.). 
12 omslagen in1 pak. 
 

1948 
 
4. Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten en besluitenlijsten van de vergaderingen 
van 5/1/1948 tot 26/12/1948. 
Bevat vooraan het jaar het  Règlement de travail …, handschrift en tikwerk z.d., betreffende 
de relatie tussen CCC en PB en een Note sur le projet gouvernement concernant les finances 
provinciales et communales. 
Verder een Schéma du rapport Lalmand sur la situation politique. (bedoeld voor het) C.C. du 
6/2/1948 (waarvan het verslag ontbreekt). 
- La Belgique devant la crise, stencil ; 
- thesissen voor het Nationaal Congres en voor het CC van 10/4 
12 omslagen in 1 pak. 
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1949 
 
5. Besluitenlijsten, uitnodigingen, werkdocumenten en verslagen van de vergaderingen 
van 8/1/1949 tot 31/12/1949. 
Bevat (omslag januari) Problèmes de la Vie du Parti. Textes de causeries pour les sections et 
cellules du Parti - Après de XIe Congrès du Parti Communiste de Belgique, drukwerk,16 blz. 
- Plan de travail national de deux mois, (betreft einde februari-april), stencil 
- Note concernant la situation financière de la Société Populaire d’Editions en Propositions 
concernant la S.P.E. suite à la réunion du Bureau politique du 10 courant, z.d. 
- Rapport du Cde Dispy – Semaine du 3 au 9 octobre 1949, met planning van activiteiten in 
het Luikse.  
- Rapport over de federatie Borinage d.d. 29/12/1949 
12 omslagen in 1 pak. 
 

1950 
 
6. Besluitenlijsten, uitnodigingen, werkdocumenten en verslagen van de vergaderingen 
van 7/1/1950 tot 30/12/1950.
Bevat vooraan het pak Pour gagner la bataille de la paix élever l’organisation du parti au 
niveau des tâches politiques , tikwerk z.d. en een tekst z.d. die aansluit op het CC van 14-
15/1/1950 waarin besloten werd tot vorming van cellen in ondernemingen en wijken. Bevat 
verder: 
- Projet de programme pour l’Ecole Centrale du Parti (structure générale), z.d.  
- in handschrift Décisions du PB 28/1 en met knipsels uit France nouvelle van 17/11/ en 
10/12/1949 over vrouwen en vrede en jeugd en vrede. 
- een dossier waarin 1 stuk gedateerd « 7/3/50 » en waarin ook een Rapport sur la situation de 
la Fédération Boraine door J. Terfve, mogelijk ingediend op PB van 16/3. 
- 2 versies van een Rapport sur le travail parmi les jeunes. 
- een Note sur le cas Demany, stencil z.d. 
- een tekst Visite à Liège le 24/7/50 – Entretien avec Dejace et Juckmès, zonder auteur.  
- een samenvatting (rapport politique) en een in memoriam Julien Lahaut. 
- met afzonderlijk de conclusies door Lalmand  na een discussie over Oost-Vlaanderen. 
- bevat alleen een stenografisch verslag en de besluitenlijst met een schema van een rapport  
(question nationale) dat behandeld werd op 28/10.  
- een Rapport sur la position républicaine du parti. 
- een rapport over de federatie Centre-Soignies en besluitenlijst. 
- een rapport over de pioniers. 
1 pak. 
 

1951 
 
7. Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten en besluitenlijsten van de vergaderingen 
van 6/1/1951 tot 22/12/1951. 
Bevat : 
- Rapport traitant du problème des Mutualités en met lijsten van personen die iets te maken 
hebben met de vriendenkringen Neuengamme en Dachau in het Brusselse, opgemaakt in 
verband met de voorbereiding van een congres van gewezen politiek gevangenen. 
- een voorstel van Taillard aan Terfve inzake de financiën van de pers; 
- L’Unité d’action et la défense de la Paix, tikwerk, in handschrift gedateerd 26/5/1951 met 
vermelding van Sam Herssens. 
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- Verslag federatie Oostende voorgedragen op Politiek Bureel van 2 juni. Betekent de 
handschriftelijke datering “18/6/51” dat het verslag pas dan besproken werd? 
-  Rapport d’activité des A.B.S (= Amitiés Belgo-Soviétiques) ,juin 1951. 
- een rapport (door Terfve) over de CNPPA. 
- Fédération de Namur - Rapport d’ensemble au B.P. 
- Situation de l’organisation du Parti au 30/6/51 ,  
- een handschrift Pour réaliser  
- Liste des permanents, in handschrift gedateerd januari ’51 en een Liste des permanents, 
handschrift, juni 
-Travail paysan, z.d. 
- Rapport sur main d’oeuvre étrangère 
- Rapport sur le conseil d’administration de la fédération des Mutualités neutres de Gand et 
environs, tenue à Gand le jeudi 5.9.51, d.d. 7/9/51 
- Rapport sur travail (lees “parmi les”) femmes, gedateerd september 1951 
- La fédération de Tournai, gedateerd 17/9/51 (handschrift) 
- Rapport du B.P. – situation des cellules (gedateerd oktober) 
- rapport over de toestand van de gemeenten door Dejace (ook in handschrift) 
- rapport over de politieke situatie door J.Terfve 
- rapport door Jean Borremans, Le travail du Service des Cadres en een Projet de programme 
revendicatif immédiat 
- in handschrift en vooraan in de map november Manifestation du 4 novembre1951. 
- teksten die verband houden met het Onafhankelijkheidsfront (O.F.) (Fr.) 
- een rapport over de federatie Borinage (het handschrift werd later  verkeerdelijk 1949 
gedateerd).  
1 pak. 

 
1952 

 
8. Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten en besluitenlijsten van de vergaderingen 
van 5/1/1952 tot 21/6/1952(7) 
Bevat in een afzonderlijke omslag “1952 SD”: 
- Kladtekst in handschrift, z.d. [later toegevoegd “1952”] , (Fr.) 
- Schéma rapport in handschrift [later toegevoegd “mars 52”] 
- RFP, ontwerp (?) van rapport over de Rassemblement des Femmes pour la Paix, handschrift 
z.d. , (Fr.) [later toegevoegd “1952”]. Verwijst naar aanmerkingen die voordien gemaakt 
werden door het PB. - Uitnodiging voor deelname aan een vergadering van de Culturele 
Commissie op 12/6/1952, stencil, (Fr.) 
- Rondschrijven met oproep tot financiële steun voor het blad Femmes, stencil, z.d. , (Fr.)   
- Overzicht van de politieke situatie, handschrift z.d. [verwijst naar een embargo uitgeroepen 
door de UNO op 18 mei en naar een ABVV-congres op 20 mei] , (Fr.) 
- Plan éducation J.P.B., plan voor oktober 1952- maart 1953, z.d. , handschrift (Fr.) 
- Overzicht Composition de nos cercles et de nos écoles einde 1952 begin  1953 (alleen blz. 6 
tot 15) 
Bevat verder: 
- Situation politique 25/1/52, handschrift door De Coninck 
- Projet de rapport introductif à la conférence nationale du travail communal –Bruxelles – 
27/1/1952 
- rapport over de federatie Kortrijk in dubbel en met twee niet gedateerde blz. handschrift in 
verband met het O.F. (Fr.) 
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- Rapport sur la situation dans le mouvement syndical belge et sur le tâches des communistes 
met in handschrift een tussenkomst over het Onafhankelijkheidsfront (Fr.) 
- met een tekst over de internationale toestand in handschrift 
- rapporten over de BUVV (UBDP) (Fr.), over het bijgewoonde congres van de 
C.P.Luxemburg (Ndl.) en een planning voor de 1-meiviering (Fr.) 
-  nota over de toestand van de partijpers (Fr.) 
- Rapport sur le Congo, juin 1952 en een rapport over de politieke toestand door Borremans, 
(Fr.) z.d. 
1 pak 
  
9. Uitnodigingen, verslagen, werkdocumenten en besluitenlijsten van de vergaderingen 
van 5/7/1952 tot 27/12/1952
Bevat : - Eléments de rapport au BP sur la préparation des élections communales, ook 
handschrift ; 
- een rapport over de « Fédération du Centre » ; 
- een nota aan J. Terfve, d.d. 7/8/52 betreffende de acties tegen de 24 maanden in juli-
augustus; 
- in handschrift een Rapport sur A.P.E. , d.d. 25/8/52, nl. een overzicht en kritiek op het stuk 
van agitprop en vorming sinds een jaar, en een Rapport sur le congrès des peuples. 
- een rapport over de Federatie Namen en in handschrift Plan d’éducation 1952-1953. 
- Quelles sont les répercussions des préparatifs de guerre sur la vie des femmes. 
- een rapport over de tweede SED-conferentie, Berlijn 9-12 juli, d.d. 26/9/52 (Ndl.)  
- Communication sur l’exécution des tâches et évolution de la situation, gedateerd 4/10/52 en 
een doorslag van het Organisatiebureel Campagne renouvellement des cartes (lees : 
lidkaarten) en Plan du travail 
- een  verslag over de Federatie Limburg (copie gemaakt 12.12.1952), Ndl. 
- een verslag over de Federatie Oostende (Fr.) 
- een met rapport over de federatie Huy-Waremme en rapport over de J.P.B 
1 pak. 
 

1953 
 
10. Besluitenlijsten, uitnodigingen, werkdocumenten en verslagen van de vergaderingen 
van 3/1/1953 tot 28/3/1953.
Bevat - een aanvulling van het rapport over de federatie Namen, z.d. waarin nog wordt 
verwezen naar  verkiezingen van oktober en naar gemeenteraadsverkiezingen (van 12 oktober 
1952?).  
- Een Rapport sur l”activité dans les organisations patriotiques, z.d. [1952-1953 ?]. 
-  Verslag Fed. Oost-Vlaanderen – P.B. 3/1/53 door Verdoodt (handschrift) 
- Rapport sur l’activité des “Amitiés Belgo-Soviétiques” au cours de l’exercice 1952 (A.B.S),  
- Rapport sur Sécurité Sociale (Georges Glineur) en een ander Rapport sur la Sécurité sociale 
(dit laatste behelst de voorstellen van de partij), z.d. (gevonden bij PB van 14/2). 
- Rapport (titel in handschrift Rapport de Van den Boom) vnl. over de internationale politiek. 
- Examen de la situation de la revue “Communisme” (door Terfve) 
- Rapport over Fédération du Luxembourg, 31/1/1953 
- Rapport Cadres en met Réactions du P. et de sa Presse face à la catastrophe du 1 février 
(twee teksten in handschrift gedateerd 7/2/1953 en daaraan toegevoegd een brief aan DR en 
RV gedateerd 11/2/1953 
- Rapport L’Union des Pionniers de Belgique en janvier 1953 en daaraan toegevoegd de 
teksten Complément en Remarques complémentaires en een Tableau synoptique (titel in 
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handschrift) betreffende de verantwoordelijken en de toestand van de Pioniers in het land 
(blauwe doorslag) ongeveer alles in dubbel 
- Rapport door G. Glineur over het partijwerk onder de jeugd  
- Rapport over de federatie Tournai  door A. Bonenfant [maart 1953 laatst vermelde datum]. 
1 pak. 
 
11. Besluitenlijsten, uitnodigingen, werkdocumenten en verslagen van de vergaderingen 
van 4/4/1953 tot 27/6/1953.
Bevat - Rapport Luxembourg (Demunck), z.d. [opgesteld na 10/5/53 en voor 7 juni 
- Rapport sur les organisations de masse (G. Glineur), z.d. (verwijst naar voorbereiding van 
een festival van Jeugd en Pioniers te Aalst op 10 mei [1953] 
 - Rapport présenté au B.P. du 5 (sic)/4/1953 sur la fédération de Courtrai 
- Rapport over de politieke situatie door Burnelle 
- Verslag van de “Commission de la Presse” van 16/4/1953 
- Rapport door Burnelle over Méthodes de travail du B.P., 18/4/1953 
- Rapport Fédéral du Borinage le 2 mai 1953 
- Rapport de la situation politique 
- Rapport à l’usage du B.P. et du C.C. sur les enseigements à tirer des élections Communales 
d’octobre 1952 à Roux en met 
- Rapport sur la Fédération de la Flandre Orientale eerst gedateerd « 2.6.1953 » en in 
handschrift veranderd in « 23/5/53 »  
- Rapport sur la Fédération du Centre au Bureau Politique du 30 mai 1953 
- Examen du travail parmi les pensionnés door G. Glineur 
- Met rapport over de vriendschapsverenigingen door G. Glineur 
- een voorbereidende tekst in verband met de aanstaande verkiezingen van 1954. 
1 pak. 
 
12. Besluitenlijsten, uitnodigingen, werkdocumenten en verslagen van de vergaderingen 
van 4/7/1953 tot 29/8/1953. 
Bevat : - Rapport du 4.7.53 “Sol” au B.P, door Hémel (« Sol » = « Notre Solidarité »). 
- Fédération liégeoise – rapport au B.P en een tekst Autocritique die daar wellicht bij aansluit  
- een rapport  over de U.B.D.P. 
- Le Congo – Rapport 1953 door De Coninck. 
- Rapport over de politieke situatie door Van den Boom. 
- Rapport sur la Fédération de Verviers au Bureau Politique. 
- Le travail paysan, rapport door Gaston Moulin 
- Rapport Fédération Anvers door F. Van den Branden. 
- Rapport Activités développées par les mutuelles dont le direction est assurée par des 
communist.s 
- Rapport politique. 
1 pak. 
 
13. Besluitenlijsten, uitnodigingen, werkdocumenten en verslagen van de vergaderingen 
van 5/9/1953 tot 28/12/1953 .  
Bevat - Een blz. 5 van een beslissingenlijst over kandidaturen van jonge ex-invivieken en het 
overplaatsen van Hémel, W. Frère en Heyman naar andere functies. 
- Rapport sur la fédération de Verviers, door Th. Dejace, gedateerd 1 september 1953. 
- Rapport au B.P. du 12.9.53 (over de Jeunesse populaire). 
- Rapport waarin de Duitse kwestie en de strijd voor de terugkeer naar 12 maanden 
legerdienst ten berde worden gebracht (door Terfve) 
- Rapport au B.P. – sur le travail parmi les femmes. 
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- Rapport sur Fédération de Huy (mai-15 septembre 1953).  
- Rapport sur Fédération de Courtrai, in handschrift gedateerd 19/9. 
- Rapport sur Fédération de Namur, gedateerd 23/9/1953. 
- Rapport sur Fédération de Tournai, door L. Motquin, in handschrift gedateerd 8/10. 
- Rapport Dachet  in verband met het werk van de A.P.  
- Rapport Fed. Charleroi. 
- Een nota door Leemans (antwoord op een beslissing van het PB om hem over te plaatsen 
van de Borinage naar Verviers.) 
- Rapport Politique door A. De Coninck dat wellicht aansluit bij een niet aanwezig rapport 
door  Borremans is. 
- Rapport La Lutte Syndicale = la situation dans les syndicats et nos tâches door G. Van den 
Boom 
- Rapport d’organisation 
- Rapport sur Fédération de Luxembourg (situation septembre-novembre 1953), in 
handschrift 2/12 gedateerd .  
- Rapport de la Fédération liégeoise, oorspronkelijk gedateerd 20.11.1953  
- Communiqué sur les Référendums organisés dan des usines au sujet de la C.E.D., stencil. 
- Décisions du C.C. des 12/13 décembre 1953. 
1 pak. 

1954 
 
14. Besluitenlijsten, uitnodigingen, werkdocumenten en verslagen van de vergaderingen 
van 4/1/1954 tot 26/6/1954. 
Bevat : - in omslag « z.d. » een Communiqué de la direction du Parti Communiste de 
Belgique sur la tactique électorale à appliquer au cours des élections législatives 1954 
en rapport door G. Glineur over Solidarité, [jan. of febr.]. 
- Rapport door Van den Boom over de staking in de Borinage. 
- Rapport situation politique . 
- Rapport sur la situation de la fédération Ostende/Bruges en een nota (Fr.) hierover van A. 
De Coninck . 
- Rapport over de organisatie van de politieke gevangenen. 
- Les rapports entre les O.M.(lees « organisation de masse ») en de partij.  
- Rapport au Bureau Politique sur le Travail de la Commission de Contrôle Politique, door J. 
Borremans, gedateerd 10/2/1954. 
- Rapport sur le travail syndical du parti et sur nos tâches door G. Van den Boom. 
- Rapport over de politiek situatie (Fr.). 
- Rapport sur la Fédération de Tournai d.d. 3/3.1954. 
- Rapport sur la Fédération de Huy – B.P. du 6/3/1954 
- Rapport sur l’activité des Amitiés Belgo-Soviétiques au cours de l’année 1953 
-Rapport de l’Union des Pionniers de Belgique en een stencil Principes et organisation de 
l’Union des Pionniers de Belgique admis par le Conseil National des 27 et 28 mars 1954. 
- Note pour le Bureau Politique sur les refontes de l’organisation, ook in handschrift, en 
andere voorstellen, waaronder Modifications proposées par de B.P. du 17 avril 1954. 
- Brief d.d. 5 mei (Fr.) van de Commissie voor de verkiezingsverrichtingen.  
- Kalender voor P.B. en C.C., voorstellen tot reorganisatie en werkplan van einde mei tot aan 
Nationaal Congres in november, d.d. 25/5/1954, stencil waarin ook een protest van de 
federatie van de Borinage is opgenomen (Fr. en Ndl.).  
- Rapport over de communistische pers. 
- Qu’est-ce que le gouvernement a fait?, rapport door Van Moerkerke. 
- Programme de formation idéologique du Parti pour l’année 1954-1955, stencil. 
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-  Intervention  … Lalmand à la Conférende Fédérale de Bruxelles.  
-  Projet d’article … Jean Terfve, aan het PB medegedeeld met rondschrijven van 22/6/1954. 
- Een  overzicht van de besluiten van het P.B. van 29 mei tot 12 juni gedateerd 22/6/1954.  
- Een brief van Bruyninckx aan het partijsecretariaat met in bijlage de Note de Delogne, d.d. 
18.6.54, stencils.  
- Een klad van voorstellen tot reorganisatie, misschien opgemaakt in voorbereiding van het 
Nationaal Congres, tikwerk (Fr.). 
-  Rapport de CCP au Bureau Politique, d.d. 25/6/1954, stencil. 
1 pak. 
 
15.  Besluitenlijsten, uitnodigingen, werkdocumenten en verslagen van de vergaderingen 
van 2/7/1954 tot 31/12/1954. 
Bevat : - Note sur la productivité (juin 1954). 
- Résolution du Bureau Politique du P.C.B. sur le cas de Luc Somerhausen, i.v.m. de gang 
van zaken tijdens de eedaflegging van Boudewijn als koninklijke prins. 
- Verslag gewijd aan de ziekte en invaliditeitsverzekering en aan de jeugd, met rapporten o.a. 
Le Parti et le problème des Jeunes (door R. Verdoodt, 27 blz.) en met een antwoord van de 
Federatie Brussel op uitgebrachte kritiek (alles Fr.).  
- In de omslag over september ook een verslag van de “Commission scolaire du B.P.” van 2 
september 1954   
- Note sur la consultation de nos amis syndicalistes (door Dejace).  
- Rapport over de toestand in de partij (Fr.) en een handschriftelijk verslag  (Fr.), hier 
bijgevoegd omdat de inhoud ervan aansluit bij wat in dit P.B. behandeld is (alles in een 
omslag “CC/2  P.V. sur le B.P. et le secretariat 1954”) 
- Rapport over de politieke toestand (Fr.). 
1 pak. 
 

1955 
 
16. Besluitenlijsten, uitnodigingen, werkdocumenten en verslagen van de vergaderingen 
van 14/1/1955 tot 26/8/1955.   
Bevat:  
- Conclusions du Bureau Politique sur la Campagne Julien Lahaut. 
- Rapport paysan (onvolledig bewaard) van 12/4/1955 (wellicht later behandeld). 
- Rapport au Bureau Politique sur les dispositions à prendre pour combattre la propagande 
anti-soviètique (in dubbel) door J. Blume. 
- een overzicht in verband met de slechte financiële toestand in sommige federaties. 
- Préparation du Ve Festival de la Jeunesse; Exécution du plan de travail (betreft het 
Wereldjeugdfestival in Warchau). 
- Projets de textes pour les calicots du 11 septembre (in dubbel) 
- een brief van E. Burnelle in verband met de artikels te publiceren in “Communisme” (Fr.).  
1  pak. 
 

1964-1969 
 
17. Verslag over een vergadering van de propagandacommissie van 25/1/1965, met 

- Brief aan de leden van het « Collectif fédéral Services Publics », 15/2/1965,  stencils. 
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- Uitnodigingen voor de vergaderingen van het PB van 29/11/1968 tot 10/1/1969. 
- Mededeling door U. Coussement en A. De Coninck i.v.m. de agenda van een vergadering 
van 6/1/1969.  
3 stukken. 

1970 
 
18. Verslagen (procès-verbal genoemd maar vanaf deze periode meestal alleen 
besluitenlijsten) van de vergaderingen van 20/3/1970 tot 11/12/1970. 
Bevat: 
- De planning van vergaderdata met agenda voor PB en CC in oktober-december 1970;  
- teksten in verband met de Nationale Konferentie … ter gelegenheid van de opening der 
kieskampagne  - Brussel, 23.5.1970 met daarbij een Mededeling van de persdienst van de 
K.P.B. in verband met het Dossier 11.10.70 en het  thema “Tegenmacht en Democratie” ; 
- een verslag van de zitting van de commissie onderwijs (Fr.) van 17/10/1970;  
- een communiqué Vers de noveaux succes pour la jeunesse;  
- een nota door J. Turf over de zitting van het Vlaamse Bureau van 13/3/1970 (Fr.); 
- een nota van L. Van Geyt over zijn contact met Theodorakis tijdens diens bezoek aan 
Brussel, 2/6/1970; 
- het Bulletin intérieur du Comité Central, n° 54 verslaggevend over de periode 15/5-1/7/1970 
en met een Résolution intérieur …  
1 pak. 

1971 
 
19. Besluitenlijsten, werkdocumenten en omzendbrieven van het PB van
8/1/1971 tot  23/12/1971.
N.B. Dit pak is  herkomstig uit het zgn. ‘archief U. Coussement’ ; omwille van de oorspronkelijke samenhang 
werden de stukken betreffende het PB en deze betreffende de nationaal secretaris hier bijeen gehouden.  
Bevat : 
- Mémorandum du Parti Communiste de Belgique présenté au formateur du futur 
gouvernement, z.d. [1971-…] 
- Brieven van Clément Tholet aan U. Coussement in verband met zijn opdrachten en 
permanenties. 
- Rondschrijven van de PCC aan de partijleden met vraag om redactie van hun biografie (Fr. 
en Ndl.) 
- De Ephémérides (Fr.) over de periodes van november 1968 tot februari1971 (betreffende de 
internationale gebeurtenissen), 6/11/1970 tot 10/2/1971. 
- Een note pour le secrétariat over « Décisions en panne »,  z.d. 
- Verslag van het NS van 8/2/1971 en  uitnodiging voor het CC van 13-14/2/1971 
- Verslagen van het PB van de Waalse vleugel van 22/1 en 1/2/1971, van dito CC op 
13/2/1971 
- Notities (vermoedelijk van tussenkomsten op het CC van Renard en Gordower), Fr., 1 blz., 
13/2/1971 
- (Ontwerp ?) interne resolutie van het CC van 14/2/1971 in voorbereiding van het XXste 
Nationaal Congres, Fr.  
- Lijst van verkozenen in het Federaal Comité van de Borinage tijdens het [federaal congres] 
van 21/2/1971 
- Verslag van de vergadering van de “groupe parlementaire communiste” op 25/2/1971, door 
G. Glineur 
- Handschriftelijke notitie over de taakverdeling als presidium op het Nationaal Congres, 
gedateerd “secrétariat 1/3/1971” 
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- Uitnodiging aan de federale comités om op 10/3 in te vergaderen over de Drapeau Rouge.   
- Voorstel inzake het organigram van de centrale organen en de taken, 2 blz. (Fr. - 26/2/1971) 
1 pak. 

 
1972 

 
20. Besluitenlijsten, uitnodigingen, werkdocumenten en verslagen van de vergaderingen 
van 7/1/1972 tot 25/8/1972. 
Bevat : - enkele besluitenlijsten van de Waalse vleugel van het PB (25/2, 28/4, 8/6 en 30/6) 
- persmededelingen (Fr. en Ndl.) van het PB, mededelingen aan de federaties 
- Note sur le problème scolaire (14/1, L. Van Geyt),  
- Sécurité européenne - rapport introductif à l’Assemblée mondiale de Paris, 11-13/1/1972, J. 
Terfve),  
- een amendement van de regionale Mons-Borinage inzake het schoolpact (CGSP-
Enseignement),   
- Problème Chine ( J. Terfve),  
- Proposition de statut pécuniaire des pensionnés du Parti (z.d.), 
- Schéma de proposition de loi régionale (L. Van Geyt, 4/2/1972) 
- L’U.N.E.C et les gauchistes (Nationaal secretariaat aan de jongeren en de federatie Brussel) 
Statistiek van de bijdragezegels en strijdfonds va 1971 en tot op 31/5/1972, 
- Nota Positions des partis politiques sur le plan économique et institutionel, z.d. 
- en een reeks teksten van einde augustus 1972 (propagandaplanning , conjunctuuranalyse, 
acties tegen de crisis) en met een (ontwerp?) van organogram van een Centre de promotion 
culturelle Marxiste 
1 pak. 

 
21. Besluitenlijsten, uitnodigingen, werkdocumenten en persberichten van het PB van 
1/9/1972 tot 22/12/1972 
Bevat ook: - Plan de travail 1.9.-31.12.72 
- Pour la paix au Moyen –Orient et la sécurité Européenne / Voor de vrede in het Midden-
Oosten en de Europese veiligheid, 15/9/1972 
- Union de toutes les forces démocratiques d’opposition,  
- Notre attitude sur la revision du pacte scolaire, 17/10/1972. 
- Onderhoud tussen PB en delegatie uit de Borignage, 6/12/1972 
- Memorandum gericht aan minister De Saeger, z.d. 
- Nota i.v.m. de abortus-kwestie 
1pak. 
 

1973 
 
22. Besluitenlijsten, uitnodigingen, werkdocumenten en verslagen van de vergaderingen 
van 12/1/1973 tot 7/12/1973. 
Met persmededelingen, ook van de parlementaire groep,   
- een informatieve nota vanwege het secretariaat inzake de Communistische Jeugd 
(22/6/1973)   
- een verslag van het Waalse federaalcomité van de jeugd; 
- antwoord aan het Taal-Aktie-Komitee (Fr. vertaling) 
- overzicht van het strijdfonds (Fr.) en staten i.v.m. de begroting 1973, z.d. 
- lijst van uit te delen trakten ‘Stop à la droite’ 
1 pak. 

 16



 
1974 

 
23. Besluitenlijsten van enkele vergaderingen tussen 7/3/1974 en 22/11/1974. met een 
Bevat een nota van de werkgroep ‘energie’ (Fr.), z.d.,  
- een ontwerp van rapport aan het CC. 
1 omslag. 
 

1975 
 
24. Besluitenlijsten, uitnodigingen, werkdocumenten en verslagen van enkele  
vergaderingen van 10/1/1975 tot 5/9/1975. 
Met een voorbereidende tekst voor het CC van 27/9.
1 omslag. 
 

1976 
25. Besluitenlijsten, uitnodigingen, werkdocumenten en verslagen van de vergaderingen 
van 23/1/1976 tot 16/12/1976 (grote hiaten).. 
Bevat: - Reacties van J. Lemaitre op een nota van J. Turf inzake de werking van het CC en 
haar commissies, maart 1976; 
- amendementen uit de federaties bij een niet vermelde tekst, maart 1976. 
1 omslag 

 
1977 

 
26. Besluitenlijsten, uitnodigingen, werkdocumenten en verslagen van de vergaderingen 
van 4/2/1977 tot 15/12/1977. 
Met een aanvulling door J. Nagels bij een oriënterende tekst voor de federale congressen, 
11/1/1977. 
1 omslag. 
 

1978 
 
27. Besluitenlijsten van vergaderingen van 3/2/1978 tot 3/11/1978. 
met een nota ‘Fermetures de charbonnages et réconversion’, z.d. [1978 ?].
1 omslag. 
 

1979 
 
28. Besluitenlijst van enkele vergaderingen van 19/1/1979 tot 21/12/1979.
Bevat - voorstellen door R.L. (R. Lewin?). 
- een nota door José Gotovitch : Problème de l’histoire et des archives du Parti, 15/6/1979.  
- een voorstel van werkplan door L.Van Geyt. 
- een ontwerp van discussietekst door Jean Blume, z.d. 
- enkele persmededelingen. 
1 omslag. 
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1980 
 
29. Besluitenlijsten van enkele vergaderingen van 1/2/1980 tot 21/10/1980 
met een schema van actieplan (Fr.) voor september-oktober en een persmededeling.
1 omslag. 
 

1981 
 
30. Besluitenlijsten van enkele vergaderingen van 6/1/1981 tot 5/6/1981.
Met een nota inzake de partijorganisatie door P. Beauvois en een persmededeling. 
1 omslag.  
 

1986 
31. 
Besluitenlijsten van de vergaderingen van 19/2/1986 tot 12/12/1986.
Bevat een vertaling in Ndl. van het interview met L. Van Geyt in de Drapeau Rouge. 
- een rapport over het 13de congres van de Ligue des Communistes de Yougoslavie (25-
28/6/1986) door D. Fedrigo.  
- een ontwerp van een (tweede) open brief door L. Van Geyt   van 23/6/1986.  
- notities en documentatie over Van Miert. 
- een tekst ‘De huidige inzet inzake buitenlands beleid (6/10/1986). 
- een tekst van L. Van Geyt inzake de politieke toestand (Ndl. en Fr.) en diverse 
documentatie. 
1 pak. 

1987 
32.  Besluitenlijsten (meestal Fr. en Ndl.) van de vergaderingen van 16/1/1987 tot 
23/10/1987.
Bevat een ontwerpnota van Pierre Beauvois over de technologische mutaties in België, januari 
1987, en een 2de werkdocument van juli 1987 inzake de neo-liberale politiek (Fr.).   
1 omslag. 
   

1988 
33. Besluitenlijsten van de vergaderingen van 22/1/1988 tot 9/12/1988(hiaten).
1 omslag.

B. Verslagen van de commissies en werkgroepen van het Politiek 
Bureau 

1.  Werkgroep communistische parlementariërs  
 
34. Periode 1945-1971 
- Werkdocumenten i.v.m. het financieel beleid van de Staat, o.m. inzake het wetsontwerp 
Craeybeckx & cs. over la nationalisation des institutions de la monnaie, de l’épargne et du 
crédit, gedateerd april 1945,  
- KPB teksten zoals  Finances et politique, Mainmise des banques sur l’Etat, Les bénéfices 
des grandes banques en briefwisseling tussen Otto en Borremans over de organisatie van een 
partijcommissie over deze materie. 
1 pak 
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35. Periode 1954-1979 
Activiteitenverslagen e.a. notities i.v.m. het werk van de communistische parlementairen van 
1954-1959 en 1968-1971, o.m. Les parlementaires communistes rendent compte de 40 mois 
d’activité, stencil [1968-1971] .  
- Wetsvoorstellen van de communistische parlementariërs tussen 1959 en 1972 (fiches met 
naam, voorstel en jaar) . 
- Verslagen van de vergaderingen van de WG communistische parlementairen van 
17/10/1968, 22/04/1970, 2/12/1970, 4/2/1971 en 25/2/1971. 
- Réunion du groupe parlementaire communiste le 28 septembre […] –à la chambre, met 
taakverdeling in de parlementaire commissies. 
- Interpellaties van communistische parlementairen tussen 1968 en 1973 
- Briefwisseling van de communistische volksvertegenwoordigers aan collega’s en aan de 
centrale partijorganen tussen 1970 en 1979 
1 pak 

2. Organisatiebureau 
 
36. Verslagen , 1949-1950 en 1984 betreffende 
- de vergaderingen van het ‘Bureau d’Organisation’ van 13/02/1950-18/12/1950 
met verslag van 15/10/1984 (in handschrift) en met knipsel uit Drapeau Rouge (oproep 
betreffende de lidkaarten voor 1952). 
- de federatie Borinage betreffende de acties, de secties, de werking in de bedrijven, de 
algemene werking, …met documentatiemateriaal: krantenknipsels  tussen  23/10/1949 en 20 
november [1950]; 
- betreffende de federatie Tournai over de acties, de secties, de werking in de bedrijven, de 
werking, … 1949-1950;  
- de federatie Huy-Waremme betreffende de acties, secties, de werking in de bedrijven, de 
werking,… tussen  22/10/1949- 6/1/1951. 
1 pak. 

3.  Studiebureau 
 
N.B. Voor een aantal van de hier vermelde stukken is het duidelijk dat het om studies gaat die in het kader van 
het Studiebureau en voor het PB werden gemaakt, voor andere niet.  
37. Teksten en ingezamelde informatie uit de periode 1946-1954: 
- Tekst Arguments de la campagne ant-soviétique avant la guerre (suite), 17/5/1946   
- Note sur néo-fascisme met informatie over bepaalde personen 
- Bulletin édité par la Commission d’Etude des Affaires Etrangères du PCB,  n° 1, octobre 
1948 : Notes sur la politique internationale. 
- Bulletin édité par la Commission d’Etude et de Ducumentation du PCB, n° 4, 15 octobre 
1948 : Notes économiques. 
- Les conditions de la Femme congolaise, z.d. (in potlood toegevoegd ‘50/51’ en in inkt 
‘Etude de la commission coloniale’).  
- Handgeschreven verslagen van lessen of voordrachten gegeven in de Cercle d’études (du 
Bureau politique), gedateerd 27/3/1953, 3/4/1953, 17/4/1953, 24/4/1953, 15/5/1953, 
30/5/1953 en 18/9/1953. 
- Bilan du gouvernement Van Acker depuis sa constitution, z.d. (de vermelding ‘54’ in 
potlood klopt niet : 1955 ?). 
- Teksten over economische en sociale onderwerpen betreffende de jaren 1939-1956. 
1  pak.
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38.  Uiteenlopende economische en sociale studies, door het studiebureau (met name door 
E. Lalmand) bezorgd aan het PB, 1955.  
1 pak. 
 
39. Vervolg van nr. 38 en stukken zonder duidelijk verband met de taak van het 
studiebureau en waarin de informatie de jaren 1950-1960 betreft. 
1 omslag. 
 
40.  Werkdocumenten opgesteld voor het PB, periode 1951-ca. 1960, onder meer:  
- Situation globale des banques ; 
- een reactie (Fr.) op een artikel in Le Peuple over de Stalinkritiek door Kroutchov , 7 blz.; 
- een tekst over de sociale en politieke toestand van België (Fr.- in potlood gedateerd “après 
février 56”), 9 blz.; 
- Bestaanszekerheid, in potlood gedateerd “1956”; 
- Classes moyennes (suite), in potlood gedateerd “vers 56”, blz. 1-7 in dubbel, Classes 
moyennes (suite au premier document) blz. 8 en Note à ajouter au chapitre III. Les monopoles 
et la concurrence.  
- Marché commun, socialisme, avenir économique et social, in potlood gedateerd “1957”, 6 
blz. 
- Les objectifs fixés en 1945 à l’A.M.I. , in dubbel, in potlood gedateerd “après 54”. 
- Een reeks teksten in verband met de sociale zekerheid uit de periode 1954-1958: 
Note au sujet de la gratuité des soins de santé à certaines catégories de bénéficiaires sociaux, 
ondertekend R.C. ; Assurance chomage ; Assurance maladie-invalidité ; Durée du travail et 
dérogations ; Les allocations familiales pour salariés ; Les pensions de vieillesse 
(handschrift).  
- Note au Bureau politique. Remarque sur la “Note sur la réforme des institutions”, door 
Pierre Joye. Vermoedelijk einde jaren ’60 of zelfs begin ’70. (verwijst naar VEV-congres in 
Kortrijk en naar “le sauvetage de Sybetra”. 
- Note sur M.E. Anseele. Ministre des Communications in regering Van Acker (1954-58). 
- Note pour les membres du B.P.. Projet de loi sur la protection contre l’abus de la puissance 
économique, 19 blz. 
- Quelques remarques personelles au sujet de l’affaire Sinyavski-Daniel à usage intérieur;  
- een handschrift waarvan alleen blz.5-6 bewaard is en dat klaarblijkelijk een bespreking is 
van een werk van E. Mandel. 
1 pak 
 
41.  Studies en documentatie uit de periode 1960-1978:  
-“1936-1966: du front populaire aux perspectives acuelles d’union des forces démocratiques. 
A. Duchâteau. Quelques réflections pour un débat.” (FAR – Fondation André Renard) 
- “L’Association Internationale des Travailleurs” 
- FAR – Dossiers et Documents – J. Auger: “Société de consommation ou socialisme?” 
- CRISP – Centre de Recherche et d’information socio-politiques; Courrier Hebdomadaire n° 
341: “Les discussions doctrinales au sein du Parti Socialiste” 
- Krantenknipsels uit ‘L Humanisme’ en de Drapeau Rouge over diverse onderwerpen 
(intellectuelen en de KPB, anarchisme, de burgerij) 
1 pak. 
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C.  Ingekomen verslagen en diverse briefwisseling 

42.  Periode 1952-1954: 

- Verslagen van de federatie Luik. 
- Verslag van de federatie Oostende door A. De Coninck, van 25/11/1952 
- Verslag van de federatie Luxemburg door Demunck 
- Verslag van de federatie Oost-Vlaanderen van 21/1/1954 door A. De Coninck 
- Verslagen van de federaties Tournai, Borinage, Ath-Tournai, Verviers, Centrum, Charleroi, 
Kortrijk, Oostende en Oost-Vlaanderen, in verband met acties en werking. 
- Standpunt van het PB in verband met de kieslijst voor Waals Brabant, z.d., en ingekomen 
klacht van de afdeling Mons, januari 1958.  
- Union des Pionniers de Belgique – Rapport au Bureau Politique- situation fin 1966, (op 
omslag Rapport au 31.12.66) met in dubbel een handschrift over hun effectieven. 
1 pak. 
 
43. Diverse briefwisseling, 1954-1980, onder meer :  
- Brieven over de gezondheidstoestand van E. Lalmand, februari – april 1954. 
- Dispuut tussen Van den Boom en o.m. Renard e.a. in verband met een artikel over de 
staking van 1886, einde 1963.  
- Briefwisseling met René Noel; 
- Voorstel van José Gotovitch (Propositions pour l’organisation de la Fondation 
Jacquemotte). 
- Briefwisseling van Cl. Renard, o.m. in verband met het Fonds Jacquemotte. 
- Brief van de sectie van Tubize aan het P.B., 1964 
- Dispuut met J.P. Vankeerberghen, december 1977. 
- Brieven van G. Gintertaelle, fed. secretaris van Oostende, 3/6/1955 en van B. Gordower, 
Brussel, 28/6/1960 i.v.m overbelasting door werk.  
1 pak 
 
 

D. Krantenknipsels resoluties en persberichten van het PB 
 
44. Krantenknipsels en stencils, periode 2/8/1950- 1987. 
N.B.  Onvolledige verzameling in verschillende reeksen, voorafgegaan door een overzicht van resoluties van 
1949-1950. 
1 pak.
 

E. Verslagen van de Vlaamse en van de Waalse en Franstalige 
afdelingen van het Bureau 

 

1. Vlaamse vleugel  
 
45. Besluitenlijsten en uitnodigingen (soms in Franse vertaling) van de Vlaamse vleugel  
van het PB van 19/11/1971 tot 22/2/1980. 
1 omslag. 
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2. Waalse en Franstalige vleugel 
 
46. Verslagen, besluitenlijsten, werkdocumenten en uitnodigingen voor de vergaderingen 
van 8/6/1970 tot 14/12/1979. 
1 pak. 
 
47. Verslagen, besluitenlijsten, werkdocumenten en uitnodigingen voor de vergaderingen 
van 11/1/1980 tot 18/12/1981. 
1 pak.
 
48. Verslagen, besluitenlijsten, werkdocumenten en uitnodigingen voor de vergaderingen 
van 13/1/1982 tot 28/9/1984.
1 pak. 

 
49. Verslagen van de vergaderingen van Franstalige bureaux:  Bureau Wallon (BW), 
Bureau Francophone (BF), het BOF, van commissies en ook informatie van werkgroepen van 
het PB, 1985-1987
Bevat: 
- de uitgetikte verslagen van 5/6/1986 (BW), 12/6, 12/9, 26/9, 7/11, 21/11/ en 5/12/ 1986, 
23/1, 6/2/, 20/2, 25/2, 13/3, 27/3, 10/4, 8/5, 22,5, 5/6, 19/6, 4/9 en18/9/1987 (allen BF) en 2 
persmedelingen uit 1986. 
-  4 schriftjes met de verslagen in handschrift.  
In de schriftjes zijn de verslagen opgenomen van: 
Schrift 1, 14/1/1985 tot 29/5/1985; 
Schrift 2, 31/5/1985 tot 9/12/1985; 
Schrift 3, 13/12/1985 tot 9/6/1986;  
Schrift 4, 12/6/1986 tot 22/5/1987. 
1 pak. 
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