Archieven van de Communistische Partij 1919 – 1939
(brochures, periodieken en boeken werden verwijderd en opgenomen in de catalogus van CarCob)
CAR AVTG is de plaatsingscode die overeenstemt met de inventaris van CarCob. Dezelfde indeling wordt gehanteerd
door DACOB.
Deze inventaris is een vertaling van de oorspronkelijk Franse inventaris. De documenten werden oorspronkelijk
geïnventariseerd volgens jaartal. Gerelateerde documenten kunnen dus terug te vinden zijn onder verschillende
jaartallen.

1919: (CAR AVTG 1)
1.

–'De Syndicalist, veertiendaagsch orgaan van de Federatie der Onafhankelijke Vakbonden
van Vlaanderen', 3 november, 17 november en 29 december 1919.
– Kopie van een artikel van 15 december 1919 uit het Fonds Thonet.

1920: (CAR AVTG 2 – AVTG 7)
1.

– Kopie van een rapport aan de Communistische Internationale over de situatie in België
door War Van Overstraeten, secretaris van de Communistische Federatie van Wallonie,
Moskou, 3 augustus 1920; 13 pagina's.
– Kopie van schrijven van War Van Overstraeten aan Zinoviev, voorzitter van het uitvoerend
comité van de 3de Internationale, Moskou, 8 augustus 1920. (vertaald naar het Engels)

2.

Rapport van de delegatie van de Communistische Partij van België (aan de Communistische
Internationale) door War Van Overstraeten en Félix Coenen, z.d. (tussen 13 november 1920
en begin 1921); 28 pagina's en kopieën.

3.

Schrijven van War van Overstraeten aan J.Humbert-Droz, Elsene, 20 januari en 17 februari
1920; 2 stukken.

4.

'Transport de munitions vers la Pologne', rapport van de Belgische Vakbond voor het
Transport, augustus 1920, 2 stukken.

5.

Oproep aan de jongeren aan de Universiteiten door Charles Plisnier, secretaris van de
interuniversiteire groep “Clarté”, z.d., (1920 – 1921); 2 stukken.

6.

'L'Ouvrier Communiste: organe du groupe communiste de Bruxelles', n°1, 1 maart 1920
(NB: verwijderd, opgenomen in catalogus CarCob; reeks volledig beschikbaar op
microfilm).

1921: (CAR AVTG 8.1 – AVTG 15)
1.

Communistische Internationale: documenten over de fusie van de PCB met de
“Communistische partij van Jacquemotte en Massart”:

a) Rapport voorgesteld door de afgevaardigden van de linkervleugel binnen de P.O.B. (Parti Ouvrier
de Belgique) aan de Executieve van de Communistische Internationale, Jacquemotte en Robert
Poulet, z.d. (voorgelegd op 13 juni 1921); manuscript van 8 pagina's.
b) Schrijven van J. Jacquemotte “pour la délégation”, aan “camarade Zinoviev, voorzitter van het

Uitvoerend Comité van de Communistische Internationale, Moskou (gedateerd op 21 juli, maar
bedoeld wordt juni 1921); 1 stuk.
c) Kopie van een samenvatting van het verslag van de Zitting van het Uitvoerend Comité van de
Communistische Internationale, 13 juli 1921; 1 stuk.
d) Motie met betrekking tot de fusie van de PCB en de linkervleugel van de POB. Kopie;1 stuk.
2.

Brief en verklaring van het Uitvoerend Comité van de Communistische Partij van België
aan alle communistische partijen alsook aan het Centraal Uitvoerend Comité van de
Communistische Internationale te Moskou (gepubliceerd in 'L'Ouvrier Communiste' van 11
juni 1921); 2 stukken.

3.

Administratieve briefwisseling tussen de PCB en het secretariaat van de Communistische
Internationale, 6 en 9 september 1921. Kopieën. 3 stukken

4.

Verslag over de fusie van de twee communistische partijen in België, gericht aan het
Uitvoerend Comité van de Communistische Internationale (Wilhem Coenen), z.d. (na 3
september 1921). Foto, 5 pagina's en kopieën.

5.

Kopie van een manifest van de PCB dat zijn bestaan motiveert en oproept om lid te worden
van de partij (juni 1921), 5 pagina's.

6.

Kopieën van de administratieve briefwisseling en omzendbrieven van het algemeen
secretariaat van de PCB van 16 juni tot 5 september 1921; 13 stukken.

7.

Documenten met betrekking tot de wetgevende verkiezingen van 1921:

a) interne correspondentie, 3 stukken.
b) Verkiezingsprogramma van de PCB (zie ook Fonds Thonet), november 1921
c) Verkiezingsprogramma van de PCB uit de Drapeau Rouge, 12 november 1921 (kopie)
d) Verkiezingsprogramma van de POB uit Le Peuple, 30 oktober 1921
e) '1ste mei 1921. Door de Algemeene werkstaking naar de Sociale Revolutie!' Vlugschrift van de
Kommunistische Partij van België, Antwerpen en van de Kommunistische Jeugd van België,
Antwerpen. (kopie); 2 exemplaren.
8.

De Kommunistische Arbeider. Orgaan van de Vlaamsche Federatie der Belgische
Kommunistische Partij (sectie van de IIIe Internationale), nr 2, 28 mei 1921. (NB:
verwijderd uit het archief)

9.

De Roode Vaan, 1ste nummer, 24 september 1921.
(NB: verwijderd uit het archief, de Ro(o)de Vaan is volledig consulteerbaar op microfilm bij
DACOB).

1922 (CAR AVTG 16 – AVTG 19)
1.

Kopie van het verslag over de situatie van de Belgische Communistische Partij aan de
Communistische Internationale, door War Van Overstraeten, 20 juli 1922; 16 bladzijden.

2.

Kopieën van briefwisseling van de leiding van de PCB betreffende het eenheidsfront van
april – mei 1922; 4 stukken.

3.

Kopieën van administratieve briefwisseling van de leiding van de KPB, juli en augustus
1922; 3 stukken.

4.

Pamflet van het 'Comité de secours ouvrier aux affamés de Russie', de jongerensectie van
Brussel, z.d., juni 1922; 1 stuk.

1923 (CAR AVTG 20 – AVTG 33)
1.

Brief van A. Hennaut, “Waarnemend Secretaris”, aan (Otto Wille) Kuusinen, secretaris van
de Komintern, 14 april 1923 (kopie). 1 pagina

2.

Verslag over de situatie in België, gericht aan de Communistische Internationale van A.
Hennaut, Moskou, 27 september 1923. Foto, manuscript (kopie). 1 stuk

3.

Kopie van een tekst over de Communistische Partij van België (PC de Belgique) voor de
Communistische Internationale. Werd uit het Duits naar het Frans vertaald; 1 stuk.

4.

Kopieën van schrijven van G. Van den Borre aan Joseph Thonet, Brussel, 15 januari en 6
november 1923; 2 stukken.

5.

Arrestatiebevel en ter beschikking stellen van de beschuldigen van het Grote complot (Le
Grand Complot), Rechtbank in eerste aanleg, arrondissement Brussel, 26 mei 1923, (kopie),
6 pagina's.

6.

Akte van inbeschuldigingstelling n.a.v. “Grand Complot”, Brussel, 15 juni 1923, (kopie), 3
pagina's.

7.

Documenten van Eloi Linkelheld in verband met het “Grote Complot” (Grand Complot),
originelen en kopieën; 10 stukken.

8.

Rondschrijven van Van den Borre “adjunct-secretaris” in verband met hulp toegekend aan
gevangen communisten, Brussel, 1 augustus 1923 (kopieën).

9.

'Drapeau Rouge', 7 juli 1923, n° 93, editie over le 'Grand Complot'; 1 stuk.

10.

'Ons land: in woord en beeld' - 'Notre Pays: Revue panoramique belge', n° 24, 21 juli 1923
en persfoto's van de beschuldigen van het Grote Complot voor de Rechtbank van Assisen in
Brabant; 8 stukken.

11.

Vlugschrift 'Lettre ouverte à ses collègues', door Berthe Kestemont, uit haar ambt ontzette
leerkracht) Brussel, juli 1923. 1 pagina.

12.

'Aux femmes appelées à glorifier le soldat belge inconnu', pamflet van de B.E (= bureau
exécutif = uitvoerend comité) van de PCB en van de vrouwenafdeling van de PCB, z.d.,
(1923?); 1 stuk.

13.

Persknipsels in verband met het uitsluiten van communisten uit de Vakbondscommisie en
andere organen van de POB (Parti Ouvrier de Belgique) ('Le Peuple', 7 november 1923 – 'La
Wallonie', 18 en 21 november 1923).

14.

"A tous les travailleurs du pays pour la révolution allemande", Moskou. Vlugschrift van de
PCB, kopie, 1 stuk (1923?).

15.

'Drapeau Rouge' en de 'Rode Vaan', speciale editie van de soldaat, n° 4, 9 december 1923, 2
stukken (NB: verwijderd uit het archief, de Ro(o)de Vaan is volledig consulteerbaar bij
DACOB / Le Drapeau Rouge is volledig consulteerbaar bij CARCOB).

1924 (CAR AVTG 34 – AVTG 40)
1.

Documenten in verband met het 5de Congres van de Komintern:

a) Kopieën van een verslag over de situatie bij de PCB, april 1924. 7 pagina's.
b) Samenvatting (kopie) van nota's van Jacquemotte aan (Grigori) Zinoviev, 24 juni 1924; 1 stuk.
c) Kopieën van antwoorden op een vragenlijst door Joseph Jacquemotte, afgevaardigde van de PCB
op het 5de Congres van de Komintern, Moskou, 6 juli 1924; 4 pagina's.
2.

Motie over het omvormen van de Partij op basis van cellen in fabrieken, gestemd op het CC
van januari 1924. Foto's, 2 pagina's (kopieën).

3.

Nominatieve verplichtingen bij “La Presse communiste”, coöperatieve, overgedragen aan J.
Maréchal, 17 juni 1924. 4 stukken.

4.

Kopie van een pamflet van de KPB en de Kommunistische Jeugd, afdeling Antwerpen, voor
een meeting ter herdenking van de Russische Revolutie, 6 november 1924, 1stuk.

5.

Vlugschrift van de Federatie Borinage dat oproept tot verzet tegen de politiek van de
regering en de sociaal – democratie, z.d., 1924. 1 stuk.

6.

Manuscript van François Ducarme aan Decharneux, Jumet van de Federatie van de
“Chevaliers du Travail”, 1 januari 1924; 1 stuk.

7.

– Rondschrijven (kopie) van het Secretariaat van de PCB betreffende het 'Comité de Secours
Ouvrier', 31 januari 1924; 1 stuk.
– Rondschrijven (kopie) van het 'Comité de Secours Ouvrier”, Brussel, 8 april 1924; 1 stuk.

1925 (CAR AVTG 41 – AVTG 45)
1.

Interventie van Jacquemotte op het 5de Congres van de Communistische Internationale, 20
juni 1925, 5de zitting. (Verkort fragment van het proces verbaal). (kopie), 1 pagina.

2.

Centraal Comité, verslagen van de zitting op 1 maart 1925:

a) Kopie van motie "Léninisme et bolchévisation", 3 pagina's.
b) Kopie van motie voorgelegd door Van Overstraeten, 3 pagina's.
c) Kopie van motie voorgelegd door J. Jacquemotte, 3 pagina's.
3.

Pamfletten van de PCB voor de wetgevende verkiezingen van 5 april, 1925, z.d.; 2 stukken.

4.

“La lutte contre la guerre, pour l'unité syndicale” redevoeringen van F. Liebaers op het
Congres van de Vakbondscommissie van 25, 26 en 27 juli 1925, in L'Unité. Bevat foto's, 7
pagina's (kopieën).

5.

Pamfletten van de SOI (Secours Ouvrier International / Internationale Arbeiders Hulp) –

Belgische afdeling die oproepen tot solidariteit met de Chinese arbeiders, 24 oktober 1925
en de Afdeling van de Kou-Ming-Tang in Europa, Brussel, 15 november 1925. 2 stukken.
1926 (CAR AVTG 46 – AVTG 64)
1.

Briefwisseling met de Communistische Internationale in verband met de 'Mouvement
Unitaire':

a) Lieberg aan Tomsky (kopieën), 26 september 1926, 15 pagina's.
b) Brief(ontwerp) van Jacquemotte aan Tomsky (kopieën), z.d. (na 26 september 1926, vóór
november 1926), 6 pagina's.
c) Jacquemotte aan Humbert-Droz (kopieën), Moskou, 23 november 1926; bijgevoegd het n° 23
van “L'Unité”, 14 november 1926, bevat het verslag van de Nationale Conferentie van de
'Mouvement unitaire belge', 9 pagina's.
2.

Rapport over de activiteiten van de partij sinds het 5de Nationale Congres, z.d. (tussen 24
oktober en 16 november 1926); 6 pagina's.

3.

Verslag over de organisatie van de partij door W. Van Overstraeten (voor 22 maart 1926); 4
pagina's.

4.

Verslag over de reorganisatie van de partij door A. Hennaut, z.d. (na mei 1926); 13 pagina's
(en kopieën).

5.

Verslag over de Syndicale Vraag (La Question Syndicale) door Jacquemotte, z.d. (voor 4
augustus 1926); 2 stukken.

6.

“La Stabilisation monétaire, ses aspects et ses conséquences”, verslag van Jacquemotte, z.d.
(december 1926?); 14 pagina's (en kopieën).

7.

Verslag van een délégué van de Communistische Internationale, over de situatie in het
arrondissement van Luik, getekend met “Paul”, z.d. (1926); 2 stukken (en kopieën).

8.

Politiek Bureau, “Avant-rapport concernant la réorganisation du D.R. (Drapeau Rouge)”,
door Jacquemotte en 'Observation du délégué de la rédaction', A. Habaru, z.d.; 8 pagina's (en
kopieën).

9.

“L'opposition révolutionnaire dans les syndicats réformistes”: artikel van Joseph
Jacquemotte in “L'Internationale syndicale rouge” en de resoluties voorgesteld over dit
onderwerp op het Centraal Comité van april 1926 door W. Van Overstraeten en J.
Jacquemotte; 10 pagina's (en kopieën).

10.

Verslag van het Centraal Comité, november 1926 betreffende de relaties van de PCB met de
'Mouvement Unitaire', verslag opgemaakt door W. Van Overstraeten; 11 pagina's. (kopieën).

11.

Verslag over de Conferentie van nationale eenheid van 7 november 1926 door
Vandenheuvel, 10 november 1926, moties en telegram als steunbetuiging; 12 pagina's (en
kopieën).

12.

Resolutie over de vraag van syndicale eenheid, aangenomen op de zitting van 31 januari
1926 door het Centraal Comité; 2 pagina's (kopieën).

13.

Vlugschrift van de KPB voor de gemeenteverkiezingen 1926 ; gekopieerd pamflet
“Arbeiders en Arbeidsters (V.U.: Jolie Rieter, KPB Antwerpen); 4 stukken.

14.

Pamflet “Thonet ne sera pas élu" en een publicatie "Réponse à certaines attaques
communistes"; 2 stukken.

15.

Pamflet van de P.C.B. "Réponse à l"Appel du pays”;1 stuk.

16.

Vlugschrift van het 'Comité de Défense syndicale de Seraing' dat oproept voor een meeting
over 'le fascisme et les arrestations arbitraires' van 29 mei 1926;1 stuk

17.

Vlugschriften van 'la Centrale du Personnel enseignant socialiste' in verband met het
afzetten van twee onderwijzers vanwege hun (politieke) opinie, z.d. (na 8 oktober 1926); 2
stukken.

1927 (CAR AVTG 65 – 83)
1.

Communistische Internationale: “Matériaux pour la discussion des tâches d'organisation du
P.C.B.”, z.d.; 6 pagina's en “Complément de rapport sur les tâches d'organisation du P.C.B.”,
z.d.; 4 pagina's (en kopieën).

2.

Schrijven van J. Jacquemotte, “membre de l'Exécutif de l'I.C. (Internationale Communiste)
et “Membre du B.P. (Bureau Politique) du PCB” aan het politieke secretariaat van de
Communistische Internationale te Moskou, Brussel, 5 december 1927; 3 pagina's (en
kopieën).

3.

“Résolution interne sur les principaux problèmes du PCB”, z.d. (januari 1927); 7 pagina's.

4.

Verslagen aangenomen op het Centraal Comité van 2 mei 1927:
– “Le Parti communiste et le Mouvement unitaire”; 5 pagina's
– “Rapport sur la situation politique”; 9 pagina's

5.

Nota van het Centraal Comité voor de leden van het Politiek Bureau in verband met de
vraag over vakbondseenheid, 11 november 1927; 5 pagina's (en kopieën).

6.

”Rapport sur l'unité syndicale” aangenomen door het Centraal Comité van 22 oktober 1927,
geamendeerd door het Uitvoerend Bureau op 16 november 1927; 4 pagina's (en kopieën).

7.

Oproep tot een meeting van de PCB ter herinnering aan “des événements de 1902”; 1 stuk.

8.

Verslag over de activiteiten van de federatie Charleroi, voorgelegd op de plenaire zitting
van de federatie op 20 maart 1927; 8 pagina's, met de discussie over het verslag; 4
pagina's.

9.

Verslag over 'la Fédération du Centre', door H. Cloosterman, z.d. en “Rapport des groupes”
(na 26 juni 1927); 7 pagina's.

10.

Verslag over de Federatie “Chevaliers du Travail”, z.d., (na 14 augustus 1927); 6 pagina's.
(Nederlands) (NB: verwijderd uit het archief)

11.

Verslag over de Cel 22 van het 'dépôt d'Enghien', rayon 3, Brusselse Federatie, gericht aan
de leden van het Politiek Bureau, 10 november 1927; 7 pagina's (en kopieën).

12.

Documenten in verband met de delegatie van het 'Syndicat général des Employés au VIIe
congrès de la Fédération des Fonctionnaires et Employés de Russie' gehouden van 10 tot 18
mei 1927 te Moskou, en met de reis naar de USSR; 3 stukken (en kopieën).

13.

“Une fourberie du 'Drapeau Rouge'”, vlugschrift ondertekend door Bottelberghs en Bracops,
in verband met de delegatie van 'L'union des Syndicats', Brussel, 18 oktober 1927; 1 stuk.

14.

Documenten betreffende de reis van de Belgische delegaties in de USSR naar aanleiding van
de 10de verjaardag van de Oktoberrevolutie:

a) verslag van 'de tweede Belgische delegatie (van l'Unité)' in de USSR aan het Politiek Bureau van
de PCB, 4 pagina's
b) verklaring van 'de tweede Belgische delegatie aan de vakbondsorganisaties en aan alle arbeiders
en landbouwers van de USSR, Moskou, 16 november 1927, 5 pagina's (en kopieën)
c) “Appel du Congrés des Amis de l'URSS”, 5 pagina's
d) “Bulletin syndical du Conseil central des syndicats de l'URSS”, n°10, oktober 1927.
e) Brochure over de reis van 'de tweede delegatie', z.d., zonder cover, 48 pagina's.
f) Verklaring van de delegatie van de Vakbonden van Brussel, 1 pagina (en kopieën)
g) Reacties van de vertegenwoordigers van de arbeiders, de landbouwers [et. al.] op het verslag van
A.I. Rykov gegeven op het Congres van de Vrienden van de USSR te Moskou samengekomen n.a.v.
de 10de verjaardag van de Oktoberrevolutie; 5 pagina's.
15.

Vlugschrift van de PCB-afdeling van Jupille, dat oproept tot 3 meetings over de 'nationale
situatie en Russische Revolutie', z.d.; 2 stukken

16.

“ A l'occasion de la commémoration de la Révolution russe de novembre”, pamflet met een
artikel van Henriette Roland-Holst, eerder verschenen in 'De Tribune: orgaan van de
Communistische partij van Holland', nr 21, 25 oktober 1927 (verspreid door G. Vereecken);
1 stuk.

17.

Vlugschriften in verband met de 'mouvement unitaire' en het aftreden van Louis Foriers uit
de PCB; 2 stukken

18.

“L'Avant-Garde du Dépot d'Enghien', nr 3, 18 juni 1927; 1 stuk

19.

“Rapport sur la réunion du conseil général de la ligue internationale contre l'impérialisme et
pour l'indépendance nationale”, gehouden van 9 tot 11 december 1927 in " La Maison
Flamande" 16, Grand'Place de Bruxelles. exemplaar nr 47; 21 pagina's.

1928 (CAR AVTG 84 – 96):
1.

Nota van het Secretariaat aan de leden van het Politiek Bureau, Brussel, 20 september 1928;
3 pagina's; 2 stukken.

2.

Verslagen van de bijeenkomsten van het politiek bureau van 24 en 26 maart, (28 juli); 24
november en 1 december 1928. 5 stukken

3.

Verslagen van bijeenkomsten van het Centraal Comité op 9 en 10 juni 1928;13 pagina's.

4.

Commissie van de Centrale Vakbond: “La tactique du parti dans les grèves. Rapport sur la
grève des métallurgistes réparateurs de navires du port d'Anvers”, door J. Jacquemotte,
'secrétaire syndical', Brussel, 14 april 1928 (kopieën).

5.

“Bulletins d'information pour les cellules, rayons et fédérations, nr 1, nr 2, nr 3 (kopieën).

6.

“Les questions de l'opposition du P.C., de l'URSS. Verslag en motie van Van Overstraeten,
verslag en motie van Coenen, voorgelegd aan het centraal Comité van 1 en 2 januari.
Gedrukte brochure ter discussie voorgelegd aan de partij. (1 exemplaar in het Frans en het
Nederlands).

7.

– “Lettre du comité exécutif de l'I.C. (Internationale Communiste), aux membres du P.C.B.”,
gedrukt pamfletje ondertekend door Kuusinen en ontvangen op 18 januari 1928; 3 stukken.
– Antwoord van het Politiek Bureau, ondertekend door W. Van Overstraeten, A. Hennaut, M.
Lootens en L. Lesoil, gevolgd door “Projet de résolution sur la lettre du C.E. de l'I.C.” van
18 januari 1928, 6 pagina's; 2 stukken.

8.

Toespraak van de vertegenwoordiger van het uitvoerende comité van de Communistische
Internationale op het Centraal Comité, 29 januari 1928, 4 pagina's; 2 stukken.

9.

Kopieën van briefwisseling tussen De Bouck en Humbert-Droz (vertegenwoordiger van de
Communistische Internationale), 22, 26 en 30 maart 1928; 2 exemplaren.

10.

De Kommunist, orgaan van de oppositiegroep van de KPB, n° 1, 24 maart 1928. (
verwijderd uit het archief)

11.

Federatie van “Le Centre”, werkplan voor de afdeling van Houdeng, van november 1928 tot
1 januari 1929; 4 pagina's.

12.

Verslagen over a) de staking bij de nationale oorlogswapenfabriek van Herstal (Luik) van
20 juli tot 13 oktober 1928 en b) de Haven van Antwerpen en c) de glasfabrieken (1928); 3
stukken.

13.

“Le Reveil du Postier, journal communiste des travailleurs de la poste centrale, Bruxelles,
n°12”, augustus 1928 (verwijderd uit het archief, opgenomen in Carcob catalogus;
plaatsingnr: CAR W/049-31)

14.

“I.R.H., maandelijksch orgaan der Internationale Roode Hulp”, afdeeling Vlaanderen, n° 2,
februari 1928.(NB: verwijderd uit het archief)

15.

Comité central du Syndicat général des Travailleurs du Bâtiment, du Bois et de
l''Ameublement: “Quelques explications relatives à l'exclusion du citoyen Devillers”, z.d.,
(tussen 12 april en 27 mei); 14 pagina's.

16.

Pamflet dat de conferentie van Bracops aankondigt over “la Russie nouvelle”, voorgezeten
door Tordoir, van de 'Centrale du Vêtement', 30 januari 1928; 1 stuk.

1929 (CAR 97 – 113)
1.

Verslag van de vergadering van het Politiek Bureau van 1 november 1929, 12 pagina's (en
kopieën).

2.

Fragment van het verslag van het Centraal Comité van 13 juni 1923, 5 pagina's (en
kopieën).

3.

Verslag over “le Contenu politique de la campagne du parti en vue de la journée du 24
octobre”, 25 september 1929. 3 pagina's (en kopieën).

4.

– Open brief van het Centraal Comité aan alle leden van de PCB (“Lettre ouverte à tous les
membres du PCB”), 12 pagina's (en kopieën).
– Nota van het secretariaat van de PCB “Voor het herinrichten van de partij” (“Pour le
redressement du parti”), – met de publicatie van de open brief in de Drapeau Rouge van 29
september 1929. (Voorlopige) Verklaring van het Politiek Bureau in de Drapeau Rouge van
1 oktober 1929.

5.

“Rapport sur les tâches économiques-syndicales du parti” van de Sectie van de Centrale
Vakbond, 3 december 1929. 7 pagina's (en kopieën).

6.

“Rapport sur la situation au Borinage après les grèves” door het Secretariaat, 12 november
1929, 7 pagina's (en kopieën).

7.

“Rapport sur la situation de la Fédération du Hainaut”van het Secretariaat voor het Politiek
Bureau, november 1929, ondertekend door G.H., 7 pagina's (en kopieën).

8.

Federatie van Charleroi:

a) Schrijven van het Secretariaat van de P.C. aan het federale comité van Charleroi, 23 januari 1929,
Brussel, 4 pagina's (en kopieën).
b) Verslag van het federale comité van Charleroi, 12 maart 1929 geadresseerd aan het Secretariaat
door H. Glineur, 2 pagina's (en kopieën).
9.

Uitnodiging door de federatie van Luik, afdeling Verviers voor een vergadering geadresseerd
aan de 'camarades sectionnaires métallurgistes du Bassin” in verband met de uitsluiting uit
de vakbond van Leemans, lid van het Politiek Bureau, z.d.

10.

Twee pamfletten van de Federatie Brabant:

a) Oproep voor een betoging op 27 januari georganiseerd door de P.O.B. in verband met het
werknemersverlof, z.d.
b) Pamflet gericht aan het personeel van de 'Tramway bruxellois', z.d. (Franstalige en
Nederlandstalige pamfletten).
11.

Twee pamfletten van de Luikse Federatie van de PCB in verband met provinciale
verkiezingen van 9 juni 1929

12.

Vlugschrift van de communistische oppositie betreffende de wetgevende verkiezingen van
1929, (Nederlandstalig), 8 pagina's.

13.

Artikel uit 'La Dernière Heure' over het in beslag nemen van de meubels van Joseph
Jacquemotte (1929).

14.

Uitnodiging voor filmavonden van de Vereniging van de Vrienden van de USSRop 25 en 26
februari 1929, federatie Verviers.

15.

Vlugschrift tegen anti-sovjet propaganda en lidkaart van de Vereniging van de Vrienden van
de USSR , z.d. (1929?)

16.

Pamflet getekend door “un groupe d'exilés espagnols”, tegen de dictatuur van Primo de
Rivera en ter herinnering aan de moord op F. Ferrer (oktober 1929?).

17.

Eerste aandeelbon van "la Prolétarienne", société coopérative ouvrière, 2 stukken.

1930 (CAR AVTG 114 – 125)
1.

Documenten van de Communistische Internationale over de oppositie binnen de PCB/KPB,
z.d. (voor 2 december 1930), Duitse tekst, 3 pagina's (kopieën).

2.

Brief van 17 juli 1930 met verslag over de Vlaamse (nationale) kwestie, voorbereid door het
Secretariaat van de PCB/KPB voor de Nationale Conferentie van 1930, met bijhorend
verslag, 35 pagina's (kopieën).

3.

Studiemateriaal voor het Centraal Comité van 13 en 14 december 1930, 21 pagina's (de
eerste pagina's – punten nr.1 tem. 6 – ontbreken), (kopieën).

4.

Studiemateriaal voor het Centraal Comité van 6 en 7 december 1930:

a) Algemeen plan voor de werking van de partij tot aan het congres (eind januari), 8 pagina's
(kopieën).
b) “Cahier national de revendications ouvrières de l'opposition syndicale révolutionnaire.”, 5
pagina's, (kopieën).
5.

Verslagen van vergaderingen van het Politiek Bureau van 4 januari, 15 september, 29
september en 11 november 1930; 4 stukken (en kopieën).

6.

Federatie Brabant:

a) Richtlijnen en documentatie voor de organisatie van de1 mei campagne van 1930, 13 pagina's
(kopieën).
b) Resolutie betreffende de zelfkritiek van de Federatie Brabant, 20 april 1930, 14 pagina's
(kopieën).
c) Secretariaat van de PCB: “Décisions du bureau fédéral sur la question 'tram'". 2 bladzijden.
(kopieën).
d) Richtlijnen voor de organisatie, resoluties en pamfletten, 4 stukken (kopieën).
7.

Verklaringen van kameraad Van den Boom in verband met zijn interventie op het Centraal
Comité, 3 pagina's (kopieën).

8.

Onderdeel van een brief van het Secretariaat van de PCB aan Joseph Thonet, Brussel, 24
mei 1930 (kopie).

9.

Vlugschriften, richtlijnen en aankondiging van de afdeling Charleroi over het verdwijnen
van de federatie Henegauwen die vervangen wordt door een federatie van de PCB en
arrondissementen Charleroi, Thuin en Soignies (CHTS); Fédération C.H.T.S. – verslag van
de vergadering van 25 september 1930.

10.

Activiteitenverslag van de federaal comité van de federatie Hainaut, 31 mei 1930. Verslag
over de punten die moeten bediscussieerd worden op de provinciale conferentie van de
Partij, 10 juni 1930.

11.

Federatie Luik: Resolutie van het federaal comité van de federatie Luik van 2 maart 1930
over de situatie in de federatie “du peigne et des tâches” van de afdeling Verviers en een
verslag over deze situatie.

12.

Vlugschriften van de Federatie “Chevaliers du Travail”

1931 (CAR AVTG 126 – 129)
1.

Informatiemateriaal van het Secretariaat ter voorbereiding van het Centraal Comité van 24
en 25 mei, verdeling van het werk binnen de directie van de partij en het aanwijzen van de
centrale secties. 16 mei 1931, 3 pagina's

2.

Verslag door het secretariaat over de situatie van de Metaalindustrie en de taken van de Parti
Communiste (P.C.) en de “Opposition Syndicale Révolutionnaire”(O.S.R.), aangenomen
door het Centraal Comite van 10 en 11 oktober 1931.

3.

Verslag betreffende de deelname van de “Opposition Syndicale Révolutionnaire”(O.S.R.) en
de 'centrale révolutionnaire des mineurs' aan de verkiezingen van de vertegenwoordigers van
de mijnen van december 1931, unaniem aangenomen door het Centraal Comité van 10 en 11
oktober 1931, 4 pagina's.

4.

Verslag van de vergadering van het centraal Comité van 5 en 6 december 1931, 36 pagina's.

5.

“L'exploité de Cockerill: organe mensuel des ouvriers de Cockerill, edité par la cellule
communiste des usines Cockerill de Seraing”, nouvelle série, nr. 1, 25 juli 1931, z.d. (juli augustus 1931), nr 3, oktober 1931.

6.

“L'Eclair, journal de l'opposition syndicale révolutionnaire”, nr. 1, februari 1931 en nr 2, mei
1931.

7.

“La Lutte de classe: journal de l'opposition syndicale révolutionnaire de Huy”, nr. 1, februari
1931.

8.

“Le Mineur rouge de la Violette, organe édité par 'Opposition Syndicale Révolutionnaire”,
februari 1931, nr 1

9.

“De Kommunist, n° 2, februari 1931 (verwijderd uit het archief)

1932 (CAR AVTG 130 – 141)
1.

Verslag over het functioneren van de leidinggevende organen van de partij, z.d. (1932), 5
pagina's.

2.

Verslag van de vergadering van het Politiek Bureau van 17 juni 1932, 5 pagina's.

3.

Resoluties over de Vlaamse kwestie door het Centraal Comité van 28, 29 en 30 mei 1932, 1
pagina.

4.

Resolutie over “le développement du parti et les tâches dans ce domaine”. Project
voorgelegd tijdens de discussies van het Centraal Comité van 17, 18 en 19 december
1932, 8 pagina's.

5.

Resoluties van het centraal comité van 7 augustus 1932 over 'les causes et la
portée historique de la grande grève (1932)”gevolgd door het aantal nieuwe leden ten
gevolge van de staking, 7 pagina's.

6.

Verslag van het Centraal Comité op 17, 18 en 19 december 1932, 13 pagina's.

7.

Documentatiebulletin van de centrale sectie van de Agitprop, documentatiedienst: nr 2, z.d.
(na 10 augustus 1932), 12 pagina's. (verwijderd uit het archief, opgenomen in CARCOB
catalogus, zie CAR W/051-03).

8.

Manifest van de conferentie van de stakingcomités van de Waalse en Vlaamse mijnwerkers,
Seraing, 13 augustus 1932, 7 pagina's.

9.

Pamfletten en documenten van de revolutionaire centrale van de mijnwerkers en de PCB
(augustus 1932) naar aanleiding van de staking van de mijnwerkers, 4 stukken.

10.

Vlugschrift van de Federatie Brabant over de solidariteit met de stakers in Wallonië, z.d.
(1932)

11.

Opmaak voor een brochure van Frantz Moriens over de staking van 1932 met bijhorende
brief met toelichting van F. Morriens aan Fried, 2 stukken.

12.

Wetgevende en provinciale verkiezingen van 1932, pamflet van de PCB/KPB gericht aan de
dokwerkers, Brussel, z.d. en Nederlandstalig en Franstalig pamflet van de Vrienden van de
Sovjet Unie / Les Amis de l'Union soviétique, z.d.

13.

“Le Réveil du Postier: journal de la cellule communiste de la Poste centrale”, november
1932. (NB: verwijderd uit archief, opgenomen in CARCOB catalogus zie CAR W/049-31)

14.

“Journal des chômeurs: organe de l'union des chômeurs de Liège”, n°1, januari 1932.
(NB: verwijderd uit archief, opgenomen in CARCOB catalogus, zie CAR W/049-43)

15.

“L'Exploité de chez F.F.: édité par la cellule communiste, n° 14, februari-maart 1932.
(NB: verwijderd uit archief, opgenomen in CARCOB catalogus, zie CAR W/049-46)

16.

Briefwisseling van de “Groupe belge de l'opposition communiste internationale de gauche”
geadresseerd aan de 'membres et aux sympathisants du P.C.B.', V.U. G Vereecken z.d. (na 9
oktober 1932).

1933 (CAR AVGT 142 – 153):
1.

Verslag van het Centraal Comité naar aanleiding van een discussie over een verslag
voorgelegd door De Boeck en M. Willems (voor 10 februari 1933), 8 pagina's.

2.

Verslag voorgelegd aan het Centraal Comité over 'La Marche de la Faim', de ontwikkeling
en de organisatie van de werklozenbeweging, z.d. (tussen 30 maart en 12 juni 1933); 8
pagina's.(NB: zie ook “Marche de la Faim: organe périodique de l'union des comités des
chômeurs des Ardennes”)

3.

Verslag over de werking onder de werklozen, z.d. (voor 12 juni 1933?), 9 pagina's.

4.

Politieke resoluties voorgesteld door het Centraal Comité van 5 en 6 november 1933, 9
pagina's.

5.

Analyse van Jacquemotte over de theses en resoluties van de 8ste zitting van het Uitvoerend
Comité van de Communistische Centrale, uitgegeven door het Centraal Comité van de PCB
(november en december 1933).

6.

Verslag over de stakersbeweging van België, z.d. (na augustus 1933, 2 september?), 10
pagina's.

7.

Verslag van de zitting van de centrale sectie van de organisatie van 14 augustus 1933:
“Bilan du travail de la SCO durant le dernier trimestre du 29 mai au 14 août”, 19 pagina's.

8.

“Vive le front unique des travailleurs socialistes, communistes, chrétiens et sans parti”,
pamflet van het Centraal Comité van de PCB, z.d. (maart 1933). 1 stuk

9.

Steunkaart voor de 'Marche de la Faim' (de Hongermars, manifestatie van de
werklozenbeweging, 29 maart 1933); op de achterzijde een lijst met vaste bijdragen van de
communistische en aanverwante organisaties.

10.

“Bulletin de documentation” van de Agitprop, documentatiedienst, n°5, 5 januari 1933, 21
pagina's. (NB: verwijderd uit archief, opgenomen in CARCOB catalogus, zie CAR W/05103)

11.

“Premier Mai 1933. Aux travailleurs de tous les pays!”, pamflet van de Brusselse federatie
van de “Groupe de l'opposition communiste internationale de gauche”. 1 stuk

12.

Pamfletten die oproepen tot betogingen om Torgler, Dimitrov, Tanev en Popov te redden,
2 stukken.
a) Pamfletten van de PCB, z.d. (betogingen van 5 en 6 oktober 1933)
b) Kopieën van pamfletten van de federale comités van de SRI (Secours Rouge International), van
de PCB en van de Jeunes Communistes, z.d. (betogingen van 29 oktober 1933). (origine: Politie
Archieven van Brussel Stad).
1934 (CAR AVTG 154 – 168)
1.

“A bas le capitalisme! A bas la monarchie! Vivent les soviets!” verklaring van de PCB op 22
februari 1934 in het parlement.

2.

Richtlijnen voor de schatbewaarders van de federaties en cellen vanwege de nationale
schatbewaarder, Brussel, 31 december 1934 (kopieën), 9 pagina's.

3.

Documenten betreffende de staking in de textielsector van februari tot juli te Verviers:

a) Pamflet van het internationale comité van de textielarbeiders, z.d.
b) Pamflet van het centraal comité van de staking. “Le rapport de la commission d'enquête et le
carnet des 22 conditions d'esclavage et de fascisation”, z.d., 8 pagina's.
c) Brochure van de 'fédération unitaire du textile de France et des syndicats unitaires du textile du
Nord': “La vérité sur le prêt de Halluin. Lettre ouverte à tous les grévistes de Verviers. Aux grévistes
membres de la fédération libre des ouvriers et ouvrières de la laine peignée”, z.d., 16 pagina's.
4.

Voorstellen en resoluties van het Congres van het verenigde front van de mijnwerkers van
het centrale bassin, 9 pagina's.

5.

“Marche de la faim sur Mons, date provisoire, 19 mars 1934, calendrier de travail pour 8
semaines”, z.d. (voor 22 januari 1934), 2 pagina's.

6.

Verslagen van 21 januari tot 15 mei 1934 van de federatie van Charleroi , 32 pagina's.

7.

“Rapport sur la fédération boraine du P.C.B.” getekend door Cordier op 18 juli 1934, 4
pagina's.

8.

Dossier van de Federatie Ath – Doornik (januari-februari 1934), 5 pagina's.

9.

Dossier van de Federatie Het Centrum (maart – mei 1934), 6 pagina's.

10.

Dossier van de Federatie Luik (maart – mei 1934), 8 pagina's.

11.

Verslag van het Federaal Comité van 4 februari 1934 betreffende Federatie van HuyWaremme, 3 pagina's.

12.

Brief van René Dillen “aan de kameraden van Willebroek”, 25 oktober 1934 (Federatie van
Mechelen, cel Willebroek), 1 pagina.

13.

Brief aan de hoofdredacteur van de “Volksgazet” (Antwerpen), Turnhout, 26 november
1934 (niet ondertekend), 1 stuk.

14.

“Echo ouvrier d'Etterbeek”, orgaan van de onderafdeling van de P.C., n° 1, februari 1934.
(verwijderd uit het archief, opgenomen in CARCOB catalogus, zie CAR W/049-51)

15.

“Le chômeur de Schaerbeek”, uitgegeven door de 'comité des chômeurs de Schaerbeek',
n°1, maart 1934. (Franstalig an Nederlandstalig)
(verwijderd uit het archief, opgenomen in CARCOB catalogus, zie CAR W/049-52)

16.

Verslag van een bijeenkomst gehouden door een afdeling van de “Secours Rouge
International” van Mechelen (federatie Antwerpen), 21 januari 1934, 2 pagina's.

1935 (CAR AVTG 169 – 177)
1.

Interventie van Joseph Jacquemotte op het 7de Congres van de Communistische
Internationale, 27 juli 1935, 23 pagina's.

2.

Richtlijnen van de syndicale commissie van de PCB/KPB voor het werk binnen de
vakbonden gericht aan de federale comités en cellen, 29 maart 1935, ondertekend door J.
Berlemont, 5 pagina's.

3.

Kopieën van “Directives concernant la préparation du congrès de la Centrale des Mineurs
des 17, 18 et 19 août 1935” – PCB.

4.

Kopieën van richtlijnen van het Vlaams Bureau aan de federale comités, 15 november en 28
mei 1935, 2 stukken.

5.

“Oproep ter voorbereiding aan het Wereldkongres voor de Vrede” van het Vlaams Bureau,
z.d. (tussen 6 augustus en 3 september) (kopieën), 4 pagina's.

6.

Richtlijnen van de Federatie van Antwerpen gericht aan de cellen, 2 stukken.

7.

Briefwisseling van de Federatie Mechelen, cel Willebroek met de leiding van de partij, de
VlaamseKommunistische Partij, de federatie Mechelen, De Rode Vaan en de Willebroekse
afdeling van de Belgische Werklieden Partij (BWP) (kopieën), 30 stukken.

8.

Nationaal Comité van het Volksfront in België: “de grondbeginselen van het Volksfront in
België”, 2à oktober 1935, 2 bladzijden.

9.

“L'Exploité de Cockerill”, nr 1 januari 1935 en nr 2, februari 1935 (NB: verwijderd uit het
archief en opgenomen in de Carcob catalogus – plaatsingnr: CAR W/030-37).

10.

“La Marolle Rouge: journal des travailleurs du quartier édité par la cellule communiste”, nr
2, 15 februari 1935, 1 stuk (NB: verwijderd uit het archief en opgenomen in Carcob
catalogus – plaatsingnr: CAR W/049-37).

1936 (CAR AVTG 178 – 186)
1.

Richtlijnen van de KPB voor de schatbewaarders (1936), 6 pagina's.

2.

Richtlijnen van de KPB ende Communistische Jeugd aan het secretariaat in verband
een brochure over de militaire dienst, z.d. (1936) (kopieën).

3.

De Roode Vaan, Administratieve briefwisseling en richtlijnen van het Vlaams Bureau
over de Roode Vaan, z.d. (1936), 7 stukken.

4.

Briefwisseling van de cel Willebroek, Federatie Mechelen met het Vlaams Bureau en het
Secretariaat van de KPB, 20 stukken.

5.

Briefwisseling van de cel Willebroek, Federatie Mechelen met de afdeling van de BWP
(Belgische Werklieden Partij) te Willebroek, 4 stukken.

6.

“Contrat d'entente élaboré au nom du P.O.B. de la province de Liège et du P.C.B (Liège),
juni 1936 en “Programme de l'entente socialiste-communiste au Conseil provincial de
Liège”, 2 stukken.

7.

“Rapport présenté au Congrès provincial du P.C. le mardi 22 septembre 1936 sur le travail et
la collaboration des deux partis prolétariens pour l'administration de la Province de Liège”, 5
pagina's.

met

8.

Twee pamfletten betreffende “la Légion nationale”: “fédération liégeoise du P.C. / Légion
Nationale. Copie d'une lettre de citoyens et associations liégeois adressée au Chancelier
Hitler concernant l'exécution d'Edgard André “, z.d. (1936), 2 stukken.

9.

Persknipsels betreffende de wetgevende en provinciale verkiezingen van 7 juni 1936.

1937 (CARCOB AVTG 187 – 197)
1.

Verslag “La situation des Femmes en Belgique” voorgesteld door Alice Degeer. “Pour une
forte concentration de femmes communistes” en verslag voorgesteld door Georgette
Relecom, Brussel – 12 december 1937 naar aanleiding van de Eerste Nationale Conferentie
van de communistische vrouwen van Vlaanderen en Wallonië.

2.

Resoluties van de Vlaamse Kommunistische Partij – 13 en 14 november 1937. voor de
gemeenteverkiezingen van 1938, 3 pagina's.

3.

“Résolution sur les perspectives politiques et les tâches de la fédération bruxelloise votée à
l'unanimité par la Conférence fédérale des 3, 4 et 5 mai 1937”, Brusselse Federatie, 5
pagina's.

4.

Briefwisseling van de cel Willebroek met de Federatie Mechelen, de Vlaamse
Kommunistische Partij, het secretariaat van de KPB, 'Het Vlaamsche Volk' (Antwerpen) en
de boekhandel “De Nieuwe Tijd” (Antwerpen), 34 stukken.

5.

Dossier van briefwisseling tussen A. Spinoy, BWP – federatie Mechelen en A. Van den
Heuvel (cel Willebroek), 20 april 1937, 1 omslag.

6.

Provinciaal Congres van de PCB van 8 juli 1937:

a) verslag van de communistische fractie van de Luikse bestendige deputatie, J Thonet en H.
Grognard, 1 juli 1937 en de aankondiging voor het congres, 2 stukken.
b) Resolutie die het werk van de communistische groep in de Provincieraad en dat van zijn
vertegenwoordigers in de bestendige deputatie goedkeurt, 1 pagina.
7.

“Notre Bulletin: mensuel d'information de la fédération de Huy-Waremme”, n°2, december
1937, 1 stuk (NB: verwijderd uit het archief en opgenomen in de carcob catalogus –
plaatsingnr: CAR W/049-34)

8.

Briefwisseling tussen Joseph Bondas ('Fédération Générale des Syndicats de Liège') aan
Jules Blavier (Secrétaire de la C.R.M (Centrale Révolutionnaire des Mineurs) – Liège), 4
januari 1937. (kopieën).

9.

Pamflet van de PSR (Parti Socialiste Révolutionnaire), federatie Luik: “Aux travailleurs
Tilfois (réponse aux calomniateurs)”, ondertekend door G. Vereecken, z.d. (mei 1937).

10.

Polemiek omtrent de brochure "Je parle au peuple" van Eugène Van Den Bossche. Een recht
op antwoord geadresseerd aan Paul Nothomb, z.d. (1937), 1 stuk.

11.

Verkiezingen van het centraal comité van de 'Centrale des Employés', 5 oktober 1937, 1
stuk.

1938 ( CAR AVTG 198 – 209)
1.

Open brief van de communistische fractie aan de democratische groepen in het Parlement
(“pour la fraction communiste”, ondertekend door X Relecom) – mei 1928, 2 pagina's.

2.

Voorstel van resolutie van het Centraal Comité van 19 en 20 maart 1938 over het
landbouwvraagstuk, 7 pagina's.
Circulaires van het algemeen secretariaat van het PCB nrs. 87 tot 100 – 9 maart tot 25 mei
1938; 13 stukken (n° 88 ontbreekt).

3.
4.

“La Voix du Peuple”: lijst van geabonneerden, verslag in verband met geabonneerden en
“carte du comité de défense du journal”, z.d. (1938), 7 stukken.

5.

Kopieën van richtlijnen en rondschrijven van de Vlaamse Kommunistische Partij van juli
tot oktober 1938, 16 stukken.

6.

Rondschrijven van het “Het Vlaamsche Volk” (Antwerpen) aan de federale secretariaten en
verantwoordelijken van de pers, februari tot november 1938, 13 stukken.

7.

Rondschrijven van de “De Nieuwe Tijd”, Antwerpen van september tot december 1938, 4
stukken.

8.

Briefwisseling van de cel Willebroek met Het Vlaamsche Volk, de Federatie Mechelen , de
Vlaamse Kommunistische Partij, Le Monde Nouveau (revue mensuelle des Amis de
l'URRS), 22 stukken.

9.

Briefwisseling van de cel Willebroek met de BWP, Federatie Mechelen (1938), 4 stukken.

10.

Provinciaal Congres van de PCB (Luik), 13 juli 1938. Verslag van de communistische
fractie binnen de Bestendige Deputatie van Luik, J. Thonet (4 juli 1938) en convocatie voor
het congres, 4 pagina's

11.

Richtlijnen van de Federatie Brussel voor de secretarissen van groepen, cellen en afdelingen,
12 maart 1938, 3 pagina's.

12.

Pamfletten en stickers van de PCB naar aanleiding van de gemeenteverkiezingen van 9
oktober 1938, 5 stukken.

13.

“La Lumière”, krantje van de communistische groep van Châtelet, november 1938. (NB:
verwijderd uit het archief en opgenomen in de Carcob catalogus – plaatsingnr: CAR W/04940)

14.

“Volksstimme”, orgaan van de PCB – afdeling Eupen-Malmédy, Saint-Vith en Aubel, nr 10
– oktober 1938 (Duitstalig). (NB: verwijderd uit het archief en opgenomen in de Carcob
catalogus – plaatsingnr: CAR Z/007-04)

15.

Traktaat van de Brusselse federatie van het 'Comité de coordination et d'information pour
l'aide à l'Espagne républicaine', herinnering voor een conferentie door Louise Brunfaut et J.
Bestien, 21 april 1938.

1939 (CAR AVTG 210 – 220)
1.

“Déclaration du PCB. Le pacte soviéto-allemand sert la cause de la paix”. Verso-zijde:
“Vorochilov revèle la vérité sur la rupture des négociations militaires de Moscou.”, 1 stuk

2.

“Qui veut mettre le parti communiste hors la loi? Et pourquoi?”, manifest van de PCB,
gepubliceerd in de Drapeau Rouge, hernomen als pamflet.

3.

Nota van de algemeen secretariaat van de PCB/KPB, aan de bestendigen van de partij, 15
september 1939. (kopieën), 1 pagina.

4.

“La Voix du Peuple, vaillant quotidien d'unité ouvrière”, verslag van J. Jamard, beheerder
van de communistische pers (1939), 10 pagina's.

5.

Vlaamsche Kommunistische Partij (Antwerpen):

a) nota's en rondschrijven, van juli tot november 1939
b) gegevens voor een conferentie over de geschiedenis van de communistische partij van de USSR
7 stukken.
6)

Cel van Willebroek:

a) briefwisseling tussen de Vlaamsche Kommunistische Partij en de Federatie Mechelen, van 7
januari tot 12 juni 1939
b) tekst over illegale arbeid in tijden van oorlog, het fascisme en opstand, (vertaald uit het
Esperanto), 11 stukken.
7)

Provinciaal congres van de PCB, Luik,1 oktober 1939:

a) rapport van de communistische fractie van de Bestendige Deputatie te Luik en bijhorende brief
van 28 september 1939.
b) politiek verslag aan het Congres, 4 pagina's.
8)

Pamfletten en stickers van de PCB naar aanleiding van de wetgevende verkiezingen van 2
april 1939, 15 stukken.

9)

“Lettre ouverte aux calomniateurs de l'URSS”, pamflet van de Association des Amis de
l'Union Soviétique, maart 1939.

10)

“La lettre de démission du Dr. Bourguignon, ancien sénateur communiste”, artikel uit 'Le
Peuple', 15 april 1939.

11)

Vlugschrift van “La Fraternelle des anciens combattants d'Espagne” dat de kiezers oproept
te stemmen voor de communisten (verkiezingen van 2 april).

