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ARCHIEF JOS WOLLES
INLEIDING
De archiefvormer
Jozef Frans Alfons (roepnaam Jos) is geboren op 2 oktober 1935, als enige zoon van Alfons Wolles,
die beschouwd kan worden als een pionier van de Communistische Beweging (Jeugd en Partij).
Alfons Wolles kwam om in het KZ Neuengamme, waarschijnlijk geëxecuteerd.
Het politiek verleden van zijn vader en zijn dood in Neuengamme bepaalden voor een groot deel het
engagement van Jos Wolles in de communistische beweging (partij, neven- en mantelorganisaties).
Hij beleefde de lotgevallen van de communistische beweging vanaf het einde van WOII tot aan de
erosie van de KP in Vlaanderen en haar uiteindelijke verdwijning.
Kort na de bevrijding kwam hij samen met zijn moeder in contact met het Onafhankelijksfront en
van daaruit achtereenvolgens met de kinderorganisatie van de Volksjeugd, het Pioniersverbond van
België. Op zestienjarige leeftijd werd hij pioniersleider en tegelijkertijd lid en actief militant bij de
Volksjeugd (VJB-JPB).
In 1952, op zeventienjarige leeftijd, trad hij toe tot de plaatselijke afdeling van de partij (cel
Antwerpen-Noord). Op het einde van de jaren zestig, begin jaren zeventig was hij actief
basismiltant op Antwerpen-Linkeroever. In 1981 werd hij verkozen als lid van het Federaal Comité
van de Federatie Antwerpen om daarna ‘op te klimmen’ tot de Vlaamse Raad en het Centraal
Comité. Hij vertegenwoordigde de partij in 1987 op het internationaal colloquium rond
kernontwapening, georganiseerd door de Japanse Communistische Partij en op het Congres van de
Duitse Communistische Partij. Hij bleef lid van de KP (KP-Vlaanderen) tot en met haar geleidelijke
erosie en uiteindelijke verdwijning.
Vanaf het midden van de jaren zestig militeerde Jos Wolles in de Belgische Vereniging voor de
Verdediging van de Vrede (BUVV, het latere Vrede), werd voorzitter van de Antwerpse afdeling en
verzorgde artikels in het blad ‘Vrede’.
Gedurende een vrij korte periode vertegenwoordigde hij het Masereelfonds in de Culturele Raad
van de Stad Antwerpen. Toen het Vlaams Marxistisch Tijdschrift niet langer door het Masereelfonds
maar door IMAVO werd uitgegeven, werd hij lid van de redactie en voorzitter van IMAVO.
(meegedeeld door Jos Wolles)
Het archief
Het archief dat geschonken werd in 2017 en 2018 bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de
weerspiegeling van de activiteiten van de archiefvormer. Het tweede deel is de neerslag van de
opzoekingen die Jos Wolles ondernam om het leven van zijn vader Alfons te reconstrueren.

INVENTARIS ARCHIEF JOS WOLLES
KOMMUNISTISCHE PARTIJ
1. Dossier sociale zekerheid, 1984 en z.d. 1 omslag.
2. Dossier Internationaal Symposium over nucleaire ontwapening georganiseerd door de Japanse
Communistische Partij (JCP) in Tokyo, 15-17 juni 1987. Bevat behalve documentatie over het
symposium persoonlijke indrukken van Jos Wolles, zijn interventie op het symposium, het schema
van een voordracht die hij nadien gaf, 1987. 1 pak
3. Dossier rond bewapening en ontwapening (kernwapens) als voorbereiding van het symposium in
Japan in 1987; werkgroep “Vrede” van de KP enz., 1986-1987. 1 pak
4. Documentatie i.v.m. de K.P.-delegatie naar Rostock (DDR), 1988. 1 omslag
5. Dossier cel Deurne van de KPB en de dienst voor sociale en politieke kontrole (Sopoko) enz.,
1992-1993. 1 omslag
6. Dossier amnestiestandpunt van de KP met een nummer”Front. Orgaan van het
Onafhankelijkheidsfront”, 51e jg nr. 4, 1994, 1994. 1 omslag
7. Dossier progressieve samenwerking in Antwerpen, 1994-2000. 1 pak
8. Dossier werkgroep Nationalisme/Vlaamse Beweging (van de KP), 1995. 1 omslag
9. Dossier vorming (KP-Antwerpen) met de tekst “De betekenis van het marxisme voor de
arbeidersbeweging. De betekenis van de arbeidersbeweging voor het marxisme” van J.W., 1995 en
later. 1 omslag
10. Dossier “Unie” o.m. de algemene raad van de Unie (1989-1991), de verhouding KP-PC,
stichting Hispatk, Agora, KP-Vlaanderen, 1993-1997. 1 pak
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11. Indrukken en beschouwingen van J.W. na een reis naar Cuba in 1994. 1 omslag
12. Dossier studiereis naar Londen en Oxford georganiseerd door Imavo op 29 okt.-3 nov. 1999. 1
pak
13. Dossier studiereis naar Paris-Saint-Denis, 28 okt.-31 okt. 2003 georganiseerd door Imavo en het
Masereelfonds. 1 pak
14. Dossier colloquium Wereldoorlog I in Luik op 11 dec. 2014. 1 omslag
J.W. nam deel namens Dacob vzw.
15. Stukken i.v.m. het colloquium Wereldoorlog I in Antwerpen op 14 nov. 2015. 1 omslag
16. De bijdragen van J.W. in het tijdschrift van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift (VMT), 19902016. 1 pak
17. Stukken i.v.m. het debat (Debatkring Leo Michielsen) gemodereerd door J.W. over het

“Europaboek” van Geert Mak, 19 okt. 2006. 1 omslag
18. “150 jaar Communistisch Manifest”, tekst van J.W. in “Agora, maart 1998. 1 omslag
19. Polemiek tussen J.W. en Willy Coolsaet over de relevantie van het Communistisch Manifest,
1998 en toevoeging van J.W. uit 2018. 1 omslag (met diskette)
20. Stukken i.v.m. het Colloquium Rudolf Boehm 75 jaar (interventie J.W.), Gent 2003. 1 omslag
21. Gesprekscyclus Leo Michielsen, met J.W. als moderator bij “Het geloof en het engagement van
intellectuelen”, 28 okt.1997. Organisatie Masereelfonds en Imavo. 1 omslag
22. Diverse teksten:
– L. Michielsen, “Iets schrijven over Mandel?”, 23 aug. 1995, 3 p.
– “Bedenkingen bij de tekst van Louis Van Geyt “Durven Doordenken”, z.d. 3 p.
– “Imavo vzw/werkgroep Het Pennoen. De tanden van de Leeuw: overleg m.b.t. een vlaams
sociaal-economisch beleid op basis van een eerste discussie over de nota “post-kapitalisme” van
Antoon Roosens. Brussel 5 juni 1993.
– “ABVV. Een vakbondsstrategie voor sociale democratie”, 6 jan. 1993”, 28 p.
1 omslag
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23. Biografie van Alfons Wolles, met het overzicht en de neerslag van alle opzoekingen, kopieën
van bronnen enz. chronologisch geordend; enkele gegevens over Theodoor Wolles, oudste broer van
Alfons; trouwboekje van de ouders van Alfons, geboorteakte, enkele foto's en brieven geschreven
vanuit de gevangenis door Alfons aan zijn echtgenote Maria Dijck. 1 pak

