Archievenoverzicht
° Archieven die de oprichting van de KPB en de periode van de jaren twintig, dertig en het begin van de
jaren veertig 'documenteren' - Dit valt samen met de periode waarin de KPB de Belgische afdeling van de
Communistische Internationale (B.A.K.I.) was, hoewel het einde van de jaren twintig als een belangrijke
cesuur kan worden beschouwd voor de verhouding Internationale / 'eigen' natie. Een deel van de archieven
voor deze periode is aanwezig in de vorm van gekopieerde microfilms van archieven van het Instituut voor
Marxisme-Leninisme van het Centraal Comité van de KPSU (Communistische Partij van de Sovjet-Unie,
Moskou)
>> Inventaris is raadpleegbaar in de leeszaal.
° Archieven van de centrale leidinggevende organen van de KPB - Archieven van de Nationale Congressen
(vanaf het ontstaan van de KPB), het Centraal Comité (vanaf 1944), het Politiek Bureau (vanaf 1944) en het
Nationaal Secretariaat (vanaf 1944) van de KPB. Valt samen met een groot deel van de archieven die in
bewaring worden gegeven door Hispatk. Voor het archief van (een belangrijk deel van) de Nationale
Congressen bestaat al een inventaris. De archieven van het Centraal Comité, het Politiek Bureau en het
Nationaal Secretariaat (samen ca. 11 strekkende meter of 70 dozen) werden stuksgewijs doorgenomen en
vervolgens geïnventariseerd. De inventarissen van de archieven van deze drie organen houden de
beschrijvingen in van respectievelijk 140, 121 en 48 bestanddelen.
>> Inventarissen in pdf vorm zijn raadpleegbaar op de site of via PALLAS
° Archieven van commissies van de centrale organen van de KPB (Biografische Dossiers) - Een veelheid aan
archieven, waarbij vooral het archief van de Politieke Controlecommissie verdient aangehaald te worden,
ook al omdat als een zelfstandige archiefvormer kan worden beschouwd. Een neerslag van de activiteiten
van deze commissie zijn de vele 'persoonlijke dossiers' die raadpleegbaar zijn via twee catalogi:
>> catalogi met dossiers van zowel de Franstalige federatie als de Nederlandstalige Federatie zijn
raadpleegbaar in de leeszaal.

[ Ook het archief van de 'Congo-commissie' verdient hier aangehaald te worden, niet in de laatste
plaats omdat dit archief als uitvalsbasis heeft gediend voor een 'Congo-fonds' (KPB-archieven aangevuld
met talrijke papieren afkomstig van archieven van privé-personen)]
° Archieven van deelorganisaties van de KPB - Archieven van de sectoren 'jeugd', 'vrouwen' e.d. Dit deel
werd amper ontsloten.
° Archieven van federaties en lokale afdelingen van de KPB. Reeds gedeeltelijk ontsloten.
>> inventarissen in pdf vorm zijn op de site raadpleegbaar of via PALLAS
° Archieven van Vlaamse organen van de KPB - Archieven van de Vlaamse gewestraad van de KPB, het
Vlaams Bureau, het Vlaams Secretariaat, de Vlaamse Congressen. Nog niet ontsloten.
° Archieven van Franstalige en Waalse organen van de KPB
>> Raadpleeg hiervoor de CArCoB-website.
° Archieven van personen: een groot deel van de 'privé-papieren' wordt door Dacob en CArCoB
gemeenschappelijk bewaard. Gedeeltelijk ontsloten.
O.m. van volgende personen zijn archieven aanwezig: Ballewijns R., Beauvois P., Benoy H., Blume I., Blume
J., Broos R., Brunfaut F. en L., Burnelle E., Coenen F., Cornille P., Couteau M., Crivit R., De Backer C., De
Canne L., De Coninck A., Deguent J., De Pauw F., De Smet A., Drumaux M., Faust A., Fonteyne J., Goeminne
G., Grippa J., Guisse M., Heirwegh J.-J., Jacquemotte F., Jacquemotte M., Joye P., Lahaut J., Lauwers L.,
Levaux M., Lewin R., Loose L., Magis M. Sr., Massart C., Mathieu A., Michielsen L., Minnaert F., Molitor R.,
Mommen A., Mordant H., Moulin G., Noël R., Pirlot J., Renard C., Rochette D., Smesman A., Taillard J., Terfve
J., Thonet J., Van den Boom G., Van den Branden F., Van Extergem J., Van Geyt L., Van Holmen M., Van
Lierde J., van Vlaenderen R., Verhelst J. - Maréchal G., Vrand J., Weiler-Laurent M., Wolstijn B.
° Archieven van neven- of ‘aanverwante’ organisaties - Archieven van vredesorganisaties, culturele
organisaties enz. Een voorbeeld is het archief van het Frans Masereelfonds. Nog niet ontsloten.
° Archieven van andere communistische stromingen – Voorlopig in beperkte mate aanwezig, niet
ontsloten.

