
De collectie 'foulards' van de KPB

Carcob beheert een heel mooie collectie sjaals waarvan sommige ontworpen zijn door bekende 
artiesten zoals Pablo Picasso, Fernand Léger, Jean Amblard en Louis Deltour. Een inventaris 
hiervan is nu beschikbaar. 

Deze halsdoeken komen voor een groot deel uit het archief van Michel Vanderborght, die gedurende 
vele jaren nationaal secretaris van de Communistische Jeugd was en als dusdanig één van de 
organisatoren van de Wereldfestivals van de Jeugd. Naar aanleiding van deze festivals creëerden 
diverse artiesten 'foulards' die door de deelnemers werden gedragen. Alle festivals, behalve het 
eerste van 1947, tot en met het elfde festival van de Wereldfederatie van de Democratische Jeugd te 
Havana zijn vertegenwoordigd in de verzameling. 

Sjaal voor het derde Wereldfestival van de Jeugd
en studenten voor de vrede, Berlijn 1951

De Wereldfederatie van de Democratische Jeugd (WFDJ)

De Universele Jeugdraad, die opgericht is in oktober 1942 om te strijden tegen het fascisme , roept 
in  november 1945 een mondiale jeugd conferentie te Londen bijeen. Vertegenwoordigers van 63 
landen komen er samen en richten er de Wereldfederatie van de Democratische Jeugd op. Vanaf 
1947 vindt om de vier jaar een Wereldfestival plaats. De belangrijkste samenkomst is deze van 1957  
te Moskou met 30.000 deelnemers. Een film van dit festival is te bezichtigen in de leeszaal.

         
Sjaal van de Belgische delegatie voor Sjaal van het zesde Wereldfestival
het zesde Wereldfestival van de Jeugd van de Jeugd voor de Vrede en  
voor vrede en vriendschap, Moskou 1957. vriendschap ontworpen door Pablo Picasso



Voor diverse andere gelegenheden zoals het 'Congres van de Wereldvredesraad' te Wenen in 1952,  
de 'Nationale Samenkomst van de Vrouwen voor de Ontwapening' van 11 maart 1951 of nog de 
'Rencontre des jeunes filles d'Europe' dat doorging te Brussel in 1956, werden halsdoeken 
gecreëerd. 

Louis Deltour
Nationaal Festival van de Jeugd voor de vrede 
en vriendschap, Charleroi 17-18 juli 1954

Fernand Léger
“Paix, Liberté, Solidarité”
(portret van het Rosenberg echtpaar)

Rosenberg

In 1951 – op het hoogtepunt van het Mccarthyisme – werd het New Yorkse echtpaar Ethel en Julius 
Rosenberg schuldig bevonden aan spionage voor de USSR. Na hun veroordeling ter dood werd een 
mondiale protestcampagne georganiseerd en opgeroepen tot gratie. 

In Frankrijk werd op initiatief van de PCF in 1952 een 'comité de défense des Rosenberg' 
opgericht. Fernand Léger, lid sinds 1945 van de partij, ontwierp een sjaaltje om geld te verzamelen  
voor het comité. De Rosenbergs werden uiteindelijk op 19 juni 1953 geëxecuteerd. 

Lees het oorspronkelijke artikel van Marie-France Hanon: https://www.facebook.com/notes/centre-
des-archives-du-communisme-en-belgique-carcob/la-collection-des-foulards-du-
carcob/473314856407961/ 
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