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ARCHIEF GEORGES VAN DEN BOOM
Inleiding
Georges Charles Van den Boom (Gent, 11 december 1897 – Brussel, 21 juni 1978) werd op jonge
leeftijd lid van de Socialistische Jonge Wacht (SJW). Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij
vrijwilliger en behaalde hij aan het front de rang van onderofficier. Na de oorlog was hij
medeoprichter van de Gentse afdeling van de Socialistische Oud-strijders, een antimilitaristische
organisatie. Na zijn uitsluiting uit de BWP in 1919 werd hij actief in de eerste Vlaamse
Communistische groep te Gent.1
In 1921 nam hij deel aan het fusiecongres van de Belgische Kommunistische Partij, waarvoor hij
van 1925 tot 1936 in de provincieraad van Brabant zetelde en in 1938 gemeenteraadslid van
Anderlecht werd.2
Hij was al vlug actief in de communistische pers en het syndicale leven. Als secretaris van de
Belgische afdeling van de Internationale Arbeiders Hulp / Secours Ouvrier International
(I.A.H/S.O.I.) was hij ook werkzaam voor de partij in de Borinage. Tijdens de turbelente periode
1927 – 1928 bleef Van den Boom strikt de lijn van de Communistische Internationale (C.I.) volgen.
Ook in zijn latere politieke carrière zal hij een strakke, zelfs sectarische visie aanhouden.
Vanaf 1933 werkte Van den Boom in Moskou bij de Profintern (De Rode Internationale van de
Vakbonden). In 1935 keerde hij op vraag van de partij terug naar België en werd lid van het Politiek
Bureau.
“Op het 6de partijcongres legde hij een rapport neer Voor de gelijkheid en de autonomie van de
volkeren van Vlaanderen en Wallonië (1936) waarin gepleit werd voor zelfbestuur. Van separatisme
kon echter geen sprake zijn vanwege de noodzaak tot anti- fascistische frontvorming. In Moskou
werd zijn visie positief geëvalueerd wat leidde tot zijn aanstelling -- en niet die van de populaire
maar radicalere Jef van Extergem -- tot voorzitter van de in januari 1937 opgerichte Vlaamse
Kommunistische Partij (VKP). Als voorzitter pleitte Van den Boom voor Vlaams en Waals
zelfbestuur binnen de Belgische structuur. In het kader van de frontvorming tegen het fascisme riep
hij Vlaamse socialisten, christen-democraten, liberalen, en democratische Vlaams-nationalisten op
tot een bundeling van de krachten in een Vlaams Volksfront.
Tijdens de bezetting was Van den Boom actief binnen de communistische sluikpers (redacteur van
Le Drapeau Rouge en hoofdredacteur van Le Paysan). Op 2 juli 1943 werd hij aangehouden, maar
overleefde het concentratiekamp.
Na de bezetting werd Van den Boom lid van het Centraal Comité (1948-1954), lid van het Politiek
Bureau (1952-1954) en nationaal secretaris van de KPB/Parti communiste belge (PCB). Als
hoofdredacteur van Communisme: Vlaams Tijdschrift der Communistische Partij van België (19491955) schonk hij aandacht aan de Vlaamse Beweging (in het eerste nummer van februari 1949 werd
het federalisme verdedigd).
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2 Wouters, N. (1998) lemma Georges Van den Boom. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse
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Van den Boom werd niet herkozen op het congres van 1954 en was daarna enkel nog actief binnen
de Amitiés belgo-bulgares. Wel publiceerde hij nog over de ontstaansgeschiedenis van de KPB en in
het Vlaams Marxistisch Tijdschrift.”3
Voor een gedetailleerde en volledige biografie van Georges Van den Boom zie onder andere:
DACOB, Biografisch dossier Politieke Controle Commissie: nr. 5962
Gotovitch. J. & van Doorslaer. R. Les communistes et la question nationale, 1921-1945. in
Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, nr. 3 (november 1997), p. 257-276.
Gotovitch. J. Notice Biographique Van den boom Georges Charles.
http://www.carcob.eu/IMG/pdf/van_den_boom_georges.pdf. (s.d.).
Wouters. N. Georges Van den Boom. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Red. Ludo
Simons. Tielt: Lannoo. (1998). http://theater.ua.ac.be/nevb/html/Boom,%20Georges%20van
%20den.html
Van den Boom. G. & Glineur. H. & Thonet. J. en Taillard. J. La constitution des premiers groupes
communistes en Belgique et la fondation du Parti. in Communisme nr. 9. 1951. p. 43.
Van den Boom. G. (1952), Een beetje Geschiedenis onzer Partij. Over het Ontstaan der
Communistische Partij in het Gentsche in Communisme in Vlaams Tijdschrift der Communistische
Partij van België. jg. 4 (1952) nr. 11 (mei). p. 14-19.
Het archief
Het archief is heel divers en omvat o.a. persoonlijke documenten, stukken met betrekking op de
KPB/PCB en een verzameling persknipsels en ander documentatiemateriaal. Het geeft een mooi
beeld van de politieke interesses van Georges Van den Boom maar er zijn ook lacunes. Zo is er
weinig te vinden over zijn activiteiten binnen de (internationale) vakbondsbeweging en behalve
verzamelde documentatie zijn er geen documenten over de Vlaamse beweging. Daarentegen zijn er
wel een reeks artikels geschreven door Van den Boom wat zijn activiteit binnen de communistische
pers weerspiegelt.
Een bijzonder dossier (doos 1, nr 7) handelt over de interne strijd binnen de partij in de periode
1927 – 1928 en de rol hierin van de Communistische Internationale. Het is een mooie aanvulling op
hetgeen terug te vinden is in het voor-oorlogse archief van de KPB/PCB (CAR AVTG nrs. 84 – 96).
De inventaris volgt de bestaande ordening per doos.

3. Ibid.

DE INVENTARIS
Doos 1
1. Huldebetuiging van Georges Van den Boom aan Todor Anguelo, commandant van de
buitenlandse brigade van het Belgische Partizanenleger (P.A.). z.d. 1 stuk
2. Illegale nummers van de Roode Vaan en kopieën. 1ste illegale jaargang: nr. 1, 2 en 3 van 1941.
3de illegale jaargang:kopie van nr. 20. september 1943. 1941 – 1943. 1 omslag.
3. Diverse vooroorlogse stukken:
– Briefwisseling tussen de redactie van Recht en Herstel (Rotterdam) en D. Relecom. 27 mei 1937.
3 bladzijden.
- Artikel of voordracht getiteld 'Sociale verrichtingen in het nieuwe Duitschland' over het Vlaamse
volk en het Duitse Derde Rijk en de relaties tussen beide regio's. circa juni 1937. 1 stuk.
4. Diverse stukken 1940 – 1944:
– Briefwisseling tussen Pieter Legon en Roger Pelfrène over schulden van Vakantievreugde en de
rol van de propagandaclub van Astene, met een bijhorend verslag over deze situatie. oktober –
november 1940. 1 stuk.
– 'Assemblée des 'Jeunes Socialistes à Bruxelles le dimanche 16 février 1941'. Bijgevoegd 'exposé
de Henri Deman à Bruxelles 16 février 1941'. 1 stuk.
5. Dossier met persoonlijke stukken betreffende de erkenning van Georges Van Den Boom als
oudstrijder en documenten i.v.m. zijn pensioen:
– Diploma's en erkenningen van Georges Van den Boom als oudstrijder WOI en WOII. Bijgevoegd
documenten betreffende het pensioensparen en aanvullende documenten, 1939 – 1978. 1 omslag.
– Briefwisseling van Georges Van den Boom met de desbetreffende instanties over de erkenning als
oorlogsinvalide, pensioen erkenning, erkenning als oud politiek gevangene. januari 1946 – 14
november 1973. 1 omslag.
- Documenten betreffende het pensioensparen en de erkenning als politiek gevangene tijdens WOII.
Jaren 1960 (bevat kopieën van stukken uit de jaren 1940). 1 omslag.
6. 'Bulletin d'information aux cellules, rayons et fédérations', Parti Communiste Belge, februari
1927 – november 1928. 1 omslag.
7. Diverse stukken archieven van de KPB 1927 – 1928: (N.B. dossier over de splitsing binnen de
Communistische Partij van Rusland en de gevolgen hiervan voor de KPB/PCB met o.a. de positie
van War Van Overstraeten. Zie ook het archief van de K¨PB 1928: CAR AVTG 84 – 96):
– Uiteenzetting van War Van Overstraeten over 'l'adhésion plein et sans réserves du C.C. au
léninisme, le camarade depose la motion suivante. z.d. 2 bladzijden.
– 'Motion deposée par le camarade Jacquemotte'. z.d. 1 stuk.
– Vlugschrift van de KPB 'Oktober 1917-1927'. circa november 1927. 2 stukken. (NL/FR)
– 'L'organisation des campagnes du parti'. Circa eind 1927. 1 stuk.
– 'Rapport sur l'activité de la commission d'organisation depuis la date de sa creation'. 6 december
1927. 1 stuk. (N.B.: bevat o.a. Informatie over de werking en de organisatie van diverse
fabriekskrantjes).
– Brief van Georges Van den Boom (?) over de stemming voor of tegen de minderheidsfractie en de
afwijkingen binnen de Russische Communistische Partij en binnen de KPB/PCB. 8 december 1927.
1 stuk.
– Verslag van de 'réunion du comité fédéral de presse et des délégués de presse des cellules et
rayons du 28 décembre 1927' over de Drapeau Rouge. 1 stuk.
– 'Lettre du C.E. (Comité Exécutif) de l'I.C. (Internationale Communiste) aux membres du P.C.B.':

open brief van Kuusinen (Internationale Communiste) aan de KPB/PCB over de scheiding tussen
trotskisten en de partij. Januari 1928. 1 stuk.
– 'Circulaire aux secrétaires de fédération: instructions concernant la manière dont sera discutée la
question russe.'. 24 januari 1928. 1 stuk. (N.B.: bevat ook informatie over de samenstelling van de
federale vergaderingen en namen van verantwoordelijken).
– 'Discours prononcé au Comité Central du 29 janvier 1928 par le représentant du C.E. de l'I.C.'
Januari 1928. 1 stuk.
– 'Réponses à la lettre du C.E. de l'I.C.' (PCB). z.d. 1 stuk. (N.B.: bevat zowel de standpunten van
de pro als de contra).
– 'De la Secte Opportuniste au Parti Bolchevik: discours au Comité Central du 29 janvier 1928'. 1
stuk (8 bladzijden).
– Briefje van A. Hennaut aan de 'rapporteurs aux assemblées fédérales sur la question russe'. 6
februari 1928. 1 stuk.
– Brief van A. Hennaut aan de federale secretariaten over de volgorde van de voordrachten in
diverse federaties. 9 februari 1928. 1 stuk.
– Brief van A. Hennaut aan de afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden van de partij
betreffende de plaats en datum van het plaatsvinden van de landelijke conferentie, 29 februari 1928.
1 stuk. (NL/FR).
– Vlugschrift van de KPB over de senaatsverkiezingen in het arrondissement Gent – Eeklo op
zondag 11 maart 1928 (?). circa maart 1928. 1 stuk.
– 'Déclaration de l'opposition à la Conférence Nationale du P.C.B. Le 11 et 12 mars 1928'. maart
1928. 1 stuk. (6 bladzijden).
– Brief van F. Coenen (Bureau Politique) aan de leden van de Brusselse federatie over de stemming
op de nationale conferentie over de aan te houden partijlijn (ten voordele van de Communistische
Internationale). 15 maart 1928. 1 stuk.
– Verslag 'Projet de résolution sur les tâches de la fédération de Charleroi du PCB'. z.d. (circa 1928).
1 stuk. (12 bladzijden).
– Briefwisseling van Henri De Boeck (secretariaat Politiek Bureau) aan de leden van het Centraal
Comité (CC) met een uitnodiging deel te nemen aan het eerste CC na de splitsing en de dagorde van
de vergadering. Maart 1928. 1 stuk. (2 bladzijden).
– Brief van H. De Boeck aan de leden van het Politiek Bureau met een uitnodiging deel te nemen
aan het Politiek Bureau en de dagorde van de vergadering. (N.B.: bijgevoegd lijsten met namen van
de verantwoordelijken en hun functies per federatie). Maart 1928; 1 stuk. (4 bladzijden).
– 'Résolution sur les travaux de l'exécutif de l'Internationale communiste présentée au CC des 31/3
et 1.04.1928'. maart – april 1928. 1 stuk. (2 bladzijden).
– Verslag 'Rapport sur les tâches syndicales du parti'. Circa maart 1928. 1 stuk. (8 bladzijden).
– Brief en bijhorende tekst van J. Jacquemotte aan de leden van het CC, de federale secretarissen,
de regionale vakbondscommissies en de leden van de centrale vakbondscommissie over de
'résolutions adoptées par le plénum du C.E. de l'I.C. Sur la question syndicale', maart 1928. 2
stukken.
– Briefwisseling van H. De Boeck aan o.a. de leden van het CC met richtlijnen en algemene
informatie. Circa april 1928. 2 stukken.
– 'Projet de résolution sur les arrestations et les déportations de militants du P.C. de l'U.R.S.S.', tekst
opgesteld door de S.R.I. (Secours Rouge International / de Rode Hulp) tegen de opsluiting van
oppositie in de USSR, circa april – mei 1928. 1 stuk (5 bladzijden). Bijgevoegd: brief van de
gedelegeerde van het Uitvoerend Comité van de Internationale Rode Hulp die de positie van de
Belgische S.R.I. afkeurt en weerlegt. 22 mei 1928. 1 stuk.
– Brief van het Politiek Bureau aan de secretarissen van de federaties, rijen en cellen over het te
voeren beleid en het verdelen van de Drapeau Rouge en de Rode Vaan, 24 mei 1928. 1 stuk. (4
bladzijden, FR/NL).
– Verslag van de federatie Borinage. 27 mei 1928. 1 stuk. (2 bladzijden). (N.B.: bevat informatie
over personen).

– Brief van F. Coenen (secretariaat PB) aan de leden van het CC met een uitnodiging deel te nemen
aan de vergadering van de C.C. op 9 juni en de bijhorende dagorde. 30 mei 1928. 1 stuk.
Bijgevoegd: de verslagen van het C.C. van 9 juni 1928. 2 stukken.
– Verslag over de situatie bij de Rode Vaan. z.d. (circa 1928). 1 stuk.
– Brief van F. Coenen (secretariaat PB) aan de secretarissen van de federaties over de beslissingen
betreffende de verkiezingen in Frankrijk en de sociaal-democratie, de betoging voor Van Extergem
bij diens vrijlating en de rol van de S.R.I. en tenslotte de anti-fascistische campagne. 30 mei 1928. 3
bladzijden. (N.B.: zie ook hierboven de situatie bij de S.R.I.).
– Brief van F. Coenen (secretariaat PB) aan de federale secretarissen betreffende de anti-fascistische
campagnes van o.a. de S.R.I. 1 juni 1928. 1 stuk. Bijgevoegd: campagnedocumenten van de S.R.I.
tegen de opsluiting van politieke gevangenen in Italië. 2 stukken.
– Briefwisseling en documenten van het PB over de organisatie van een 'semaine internationale des
jeunes'. augustus 1928. 3 stukken.
– Brief van H. De Boeck aan de secretarissen van de vakbonden en de syndicale afdelingen over de
nood aan bijdragen in de communistische pers over hun activiteiten. 23 augustus 1928. 1 stuk.
– Nota van H. De Boeck aan de leden van het PB over het opdrijven van de activiteiten van de partij
en een overzicht van te voeren campagnes. 20 september 1928. 1 stuk.
– Nota van F. Coenen aan de leden van het Centraal Comité met de dagorde van de volgende
samenkomst van het C.C. 24 september 1928. 1 stuk.
– 'Rapport presenté au BP sur les Travaux du Vième Congrés Mondial de l'I.C.' door J. Jacquemotte,
september 1928. 1 stuk (8 bladzijden).
– Nota van F. Coenen aan de leden van het C.C. over 'les tâches d'organisation du P.C. Belge'. z.d.
circa september 1928. 1 stuk.
– Resoluties voorgesteld door het PB tijdens de politieke sessie van het C.C. op 29 en 30 september.
2 stukken.
8. Briefwisseling tussen G. Van den Boom en de partijleiding over zijn teksten en standpunten (o.a.
diens visie over de feiten te Marcinelle en de situatie in de mijnen in Charleroi). Jaren 1950. 1
omslag.
9. Dossier opgesteld door G. Van den Boom betreffende de werking van het Politiek Bureau in
1954:
– Tekst ' La Belgique sous la tutelle des impérialistes américains'. z.d. 1 stuk (24 bladzijden).
– Verslag 'Réunion de la cellule Josaphat-Bienfaiteur (Schaarbeek) du 22.9.54. 1 stuk.
– Stukken betreffende het verslag van het PB aan het Federaal Comité en de uitsluiting van
Somerhausen. September 1954. 1 omslag
– Kopie van een brief van ? over de situatie in Congo en over specifiek Louis (Kikhaunga Ngot). 25
juli 1954. 1 stuk.
– Stukken ontvangen door Georges Van den Boom betreffende de werking van het Politiek Bureau.
1954. 1 pak.
– Dossier over het verslag van Doffigny over de 'travailleurs frontaliers'. Juni 1954. 1 omslag.
– Verslag van de afdeling Brugge over haar werking. 6 augustus 1954. 1 omslag. (N.B. G. Van den
Boom is de aangewezen instructeur van de afdeling Brugge).
10. Stukken betreffende de kaderscholing en het centraal bureau voor de opvoeding van de
KPB/PCB en bijhorende cursussen. 1951-1952. 1 pak. (N.B. Georges Van den Boom is o.a. docent
van de kaderschool).

Doos 2
11. 'Notes sur un voyage de Mme Blume en Hongrie effectué du 3 au 10 janvier 1957'. Verslag
opgesteld door Isabelle Blume. 1 omslag.
12. Dossier over de affaire Lambilliotte die tijdens de oorlog contacten had met Vichy en sympathie
had voor Nazi Duitsland. Lambilliotte was economisch adviseur van de Belgische minister Van
Acker. periode na 1945. 1 omslag.
13. 'Bulletin Intérieur du C.C. n° 36: statistiques au 1/10/67 et au 1/10/68 des effectifs et du nombre
d'organisations de base (sections)'. Oktober 1968. 1 stuk. Bijgevoegd: diverse persknipsels over de
KPB/PCB. 1 omslag. (N.B. geeft een mooi beeld van het aantal leden van de partij en het aantal
geabonneerden en van de losse verkoop van de RV en de DR).
14. Briefwisseling van G. Van den Boom met de redactie van de RV (Jef Turf) over te verschijnen
artikels en artikels geschreven door G. Van den Boom. juni – september 1971. I omslag.
15. 'Avis des Cdes': dossier bestaande uit briefwisseling met leden van de partij en hun mening over
verschenen artikels in de communistische pers. Bevat ook bijdragen van leden voor diverse
communistische uitgaven waaraan G. Van den Boom meewerkt als redacteur. 1969 – 1972. 1
omslag. (N.B. bevat een uiteenzetting van G. Van den Boom over de situatie in Tsjecho-Slovakije).
16. 'C.C. PCB': dossier met artikels geschreven door G. Van den Boom en bijhorende
briefwisseling. Bevat ook een reeks persknipsels van artikels door Georges Van den Boom. 1964 –
1972. 1 omslag.
17. Briefwisseling gericht aan G. Van den Boom over de werking van de Federatie Brussel. Bevat
ook stukken over het Congres van de Brusselse federatie van september – oktober 1968. Bevat
tevens briefwisseling met een student die voor zijn thesis een interview wil doen met G. Van den
Boom. 1968 – 1972. 1 omslag.
18. Krantenknipsels uit de DR en RV. 1967 – 1969. 1 omslag.
19. Dossier over de Nationale Conferentie der Partij van 28 en 29 juni 1952 over 'Het werk der
communisten in de bedrijven om de versterking van de syndicale actie'. Juni 1952. 1 omslag.
(N.B.: bevat interventies van Georges Van den Boom, Jean Terfve en G. Glineur).
20. Dossier 'Bulletin pour l'étranger': verschillende losse en onvolledige nummers van het bulletin,
1964 – 1968. 5 stukken.
21. Dossier 'België-Bulgarije' (Belgique – Bulgarie): namenlijsten en mogelijke leden van de
Vereniging België-Bulgarije en bijhorende briefwisseling, z.d. 1 omslag. (N.B. Bevat ook lijsten
van leden van de partij en overzicht van werknemers van diverse bedrijven).
22. Dossier met verslagen van vergaderingen en nota's betreffende de werking van de cel D.M.E.
(Du Monde Entier), circa 1953. 1 omslag. (N.B. Het betreft een cel ter bevordering van de 'écrivains
prolétariens', 'lutte contre la littérature bourgeoise ennemie', 'popularisation de la littérature
soviétique et D.P.' en niet enkel de drukkerij/boekenhandel, van de partij; het dossier bevat ook
stukken van de CCP/PCC).

Doos 3
23. Dossier over Georges Van den Boom, de sociale arbeidersgeschiedenis en het Vlaamsnationalisme: bevat krantenknipsels n.a.v. de 80ste verjaardag van Georges Van den Boom, teksten
over de geschiedenis van het socialisme in België en het Vlaams-nationalisme. z.d. 1 omslag.
24. 'La Grande Bataille de 1886. De ses origines et de ses conséquences pour le mouvement ouvrier
belge'. Manuscript over de Belgische arbeidersklasse en de klassenstrijd in België door Georges Van
den Boom. z.d. 1 pak ( 4 kopieën).
25. Stukken betreffende de FGTB (Fédération Generale des Services Publics) en vakbondscongres
van 1949. 1 omslag.
26. Krantelknipsels over G. Van den Boom of de KPB/PCB. Bevat artikels uit de RV, DR en de
Gazet van Antwerpen. 1938 – 1939. 1 omslag.
27. Teksten van derden over de metaalindustrie in België. z.d. 1 omslag.
28. Diverse teksten over Vlaanderen, de Vlaamse cultuur en het Vlaams-Nationalisme. z.d. 1
omslag.
29. 'Bijdrage aan de oplossing van het Nationaliteitenprobleem in België' (door G. Van den Boom?).
z.d. 1 omslag ( 38 bladzijden).
30. Teksten over de geschiedenis van Bulgarije. z.d. 1 omslag.
31. “Propos de l'article 'à l'origine du communisme belge: l'extrème-gauche revolutionnaire d'avant
1914” door Georges Van den Boom (?). z.d. 1 omslag. (NB: bijgevoegd: kopiëen van een artikel
over de Jonge Garde te Gent).
32. Manuscript 'Histoire du Mouvement Ouvrier Belge, door L. Somerhausen'. z.d. 1 pak (292
bladzijden).

Doos 4
33. Syllabussen van het Algemeen Belgisch Vakverbond over de Europese instellingen en
economie. Bijgevoegd: diverse krantenartikels over economie en Europa. September 1957. 1
omslag.
34. Krantenknipsels over de Mouvement Populaire Wallon. Bevat ook 4 losse ongedateerde
nummers van het blad 'Mouvement Populaire Wallon'. jaren 1960. 1 omslag.
35. Bewijsjes van betaling uitgeschreven door het Rode Kruis van België voor het opsturen van
voedselpakketten en andere producten naar Jef Van Extergem in het concentratiekamp te
Oraniënburg. 1944. 1 omslag.
36. Krantenknipsels en andere verzamelde stukken over de werkloosheid in België en de sociale
politiek. Circa 1953. 1 pak.
37. Krantenknipsels over de Vlaamse Beweging. 1948. 1 pak.

Doos 5
38. Krantenknipsels over de Socialistische Partij van België en verwante organisaties. 1948 – 1950.
1 pak.
39. Documentatiemap ' Les Juives en Bulgarie'. z.d. 1 omslag.
40. Twee stukken over de vakbonden: document over de relatie van het A.B.V.V. met de
Christelijke vakbonden en 'École d'été 1954 et Conseil général du S.P.I.E., Liège', circa 1954. 2
stukken.
41. Diverse stukken verzameld door Georges Van den Boom betreffende de KPB. Bevat ook
stukken over de verkoop van de Rode Vaan en tekst van Georges Van den Boom met een kritiek op
het boek/onderzoek van Rudi Van Doorslaer. z.d. 1 omslag.

