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TOELICHTING

De eerste inventaris van de reeks nationale congressen werd gemaakt door Anne Beer1. In 
deze inventaris beschrijft zij

A. voor de periode 1920 – 1939 een doorlopend genummerde reeks van congresdocumenten,
inbegrepen de congressen die als voorlopers van deze van de eigenlijke KPB moeten worden 
beschouwd (zie nummers 1 tot 7 betreffende de jaren 1920- ’21) en inbegrepen twee 
nationale conferenties van april 1927 en maart 1928 (zie nummers 21 en 22);
B. voor de periode 1946 – 1986 congresstukken die werden gegroepeerd en genummerd per 
congres (congressen 8 tot en met 24bis) en waarvan de stukken niet doorlopend, maar per 
congres genummerd zijn. NB: stukken van nationale conferenties die in deze reeks waren 
terecht gekomen zijn nu in een afzonderlijke reeks ondergebracht.

De reeks voor de jaren 1920-1939 lijkt eerder een reconstructie, een verzameling van stukken 
die waarschijnlijk reeds kort na de tweede wereldoorlog aan andere archiefvormers werden 
onttrokken, gedeeltelijk aangevuld met kopieën en documentatie. Men mag veronderstellen 
dat in de periode 1921-1939 zo een archiefreeks specifiek aan de organisatie van congressen 
en conferenties was gewijd, dit naar analogie met de werkwijze na 1944. Dat het om een 
verzameling gaat blijkt onder meer uit:

a) de nummers 3, 6, 8 en 14, die niet van enig organisatorisch onderdeel van de partij 
herkomstig zijn maar van het persoonlijk archief Thonet;

b) het aantal exemplaren van eenzelfde tekst die nog na de inventarisering door Beer 
werden toegevoegd (waarover verder meer);

c) nummer 11 dat een stuk is uit het archief van het Centraal Comité en geen recht-
streeks verband houdt met organisatie en werkzaamheden van een congres, al heeft 
het wellicht voor het eerstvolgende congres nut gehad.  

In recente jaren werd de ‘inventaris Beer’ in het Nederlands vertaald om te gebruiken op de 
website van Dacob. Bovendien werd ze aangevuld met de beschrijvingen van latere nationale 
congressen van de KPB en van de UNIE (congressen 25, 25bis en 26 tot 1989). Bij een laatste 
nazicht van alle congresdocumenten door G. Maréchal en J. Verhelst werd de structuur en de 
nummering van Anne Beer aangehouden.2 In hoofdzaak ging het er dan om alle stukken, die 
nog na A. Beer en zelfs na SdC waren toegevoegd, een beschrijving en een plaats te geven. 
Deze aanvulling omvatte ook enkele stukken uit vroegere jaren. Wanneer nog stukken worden 
teruggevonden, zullen we deze inlassen tussen de bestaande nummers, wel te verstaan 

1 Zie blz. 1- 4 in haar ‘Inventaire des Archives des Congrès nationaux du P.C.B. (1919-1982)’, Editions de la 
Commission nationale des Archives de la Composante communiste du Mouvement ouvrier et démocratique 
belge (in de reeks ‘Archives du P.C.B. – Collection Inventaires et Catalogues’),  Brussel 1986.
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wanneer daar materieel nog plaats voor is en structuur en beschrijvingen het toelaten. Is dit 
niet mogelijk dan geven we ze in ieder congres een vervolgnummer achteraan de reeks. 

Het archief
schema voor de nationale congressen kan theoretisch worden gezien als volgt:

1. De praktische organisatie
2. De voorbereiding van de discussie (politiek)

- in de centrale leidinggevende organen, soms met voorbereidende commissies 
- in lokale afdelingen en federaties
- en in de discussietribune (in de persorganen, al of niet in samenvattingen)

3. Het eigenlijke verloop vanaf de opening van het congres
- de voorliggende thesissen, rapporten en verslagen 
- de tussenkomsten
- de besluiten en resoluties 

4. De verkiezingen van de leidinggevende organen 
5. De uitvoering van de besluiten voor zover deze meteen aansluit bij het congres en niet aan 
de centrale leidinggevende organen wordt overgelaten.

In werkelijkheid komen deze onderdelen niet zo gestructureerd voor en doet de gebruiker er 
goed aan per reeks de hele inventarisering te consulteren.

Aanvraag en methode van verwijzen

De bestanddelen worden bij de archivaris schriftelijk opgevraagd als volgt: 

Nationaal Congres gevolgd door het jaartal en de/het gewenste  nummer(s) binnen deze reeks.

 Voorbeeld : NC (= Nationaal Congres), 1920-1939, nrs. 10-12

Het rangnummer van het congres mag voorafgaan aan NC, maar is niet strikt nodig.

Voorbeeld : 8.NC (= Nationaal Congres), 1946, nr. 25.

Bij verwijzingen laat men aan NC voorafgaan: DACOB (of CARCOB), KPB-archief … 

 



I N V E N T A R I S

Deel I. Periode  1920 – 19391

A. Congressen die voorafgaan aan de stichting van de communistische partij 
van België, 1920-1921 

1. Foto van een bericht verschenen in de Pravda n° 261 van 20/11/1920 over een congres 
van communisten gehouden te Brussel op 31/10 en 1/11/1920, Russisch met Franse vertaling. 
2 stukken.

Congressen van de “Amis de l’Exploité” (strekking J. Jacquemotte) en van de 
strekking  W. Van Overstraeten

2. Verslag over de algemene politieke situatie (Exposé de la situation …) door Charles 
Massart op het 2de Congres van de “Amis de l’Exploité”, Brussel 27/2/1921, 
1 omslag  (drukwerk 7 blz., 2 ex.)

3. Kaart  van  afgevaardigde  voor  J.  Thonet  uit  Huy voor  het  2de congres,  Brussel  27 
februari 1921. 
1 stuk.

4. Statuten , drukwerk, 4 blz.

5. Programma van de “Action socialiste-révolutionnaire”, voorgesteld op het 3de Congres 
van de “Amis de l’Exploité” van [29]/5/1921, s.d., drukwerk, 27 blz.
1 stuk

6.  Kaart van délégué voor J. Thonet uit Huy voor het 3de congres van de “Amis de 
l’Exploité” , 29 mei 1921. 
1 stuk.

6bis. Verslag over de  internationale toestand door W. Van Overstraeten d.d° 27/4/1921 en 
goedgekeurd door het congres van de “Parti Communiste Belge” van 8/5/1921. Drukwerk.
1stuk.

1 Doorlopend genummerde stukken van 1 tot 40.



7. Verslag van het congres van de Vlaamse federatie van de Belgische Communistische 
Partij, Gent 17/7/1921, met inleidende nota door F. Van den Branden, 9 blz., 2 ex. (1 kopie?)
1 omslag.

B. KPB-congressen, periode 1921 - 1939

Het “eenmakingscongres”, Brussel - 3-4/9/1921

(« congrès d’unification des partis communistes belges ») 

8. Kaart van afgevaardigde en kaart als “membre des comités directeurs” van J. Thonet.
2 stukken.

9. Programma  en  statuten  voorgesteld  door  het  “Comité  de  fusion  au  congrès 
d’unification”, in 4 exemplaren waarvan 1 drukwerk, 1 kopie van een licht verschillend ex. 
voor Florimond Choquet en 2 getypte teksten van 12 blz., 1 omslag.

 1e  Congres, Brussel  1-2/4/19221

10. Administratieve briefwisseling van het Centraal Comité inzake het congres, februari-
maart 1922, 5 stukken.

11. Rapport sur l’organisation du parti, Verslag door Van den Borre , gedateerd 
20/1/1922. 17 foto’s genummerd 1-17. NB: is geen congres-  maar een CC-document. 1 
omslag.

12. Rapport sur la situation économique et financière du pays, rapport door W. Van 
Overstraeten, [1-2/4/1922], 13 foto’s genummerd 64-76. 
1 omslag.

13. Rapport sur la tactique du P.C.B., verslag door J. Jacquemotte gemaakt in 
voorbereiding van het congres, [1-2/4/1922], 1 omslag met 14 foto’s genummerd 19-32.   
1 omslag.

14. Verzoek  van  G.  Van  den  Borre,  adjunct-partijsecretaris,  aan  partijsecretaris  J. 
Jacquemotte om bepaalde besluiten in het rapport over de taktiek te vervangen door de tekst 
van een motie waarvan J. Jacquemotte de auteur is, 22 april  1922. Kopie uit het archief Thonet
1 stuk

3e  Congres, Brussel  23-24/1/19252

15. Rapport moral. Tâches du Parti , door Van Overstraeten, 
1 omslag,13 blz. foto’s.

1 NB: aanvankelijk voorzien voor 11-12 maart

2  Van het  2e Congres, Brussel  17-18/11/1923, is geen archief bewaard. 



16. Résolutions sur le Mouvement nationaliste en Flandre, foto’s 3 blz. genummerd 17-
19. 
1 omslag (met 3 foto’s, genummerd 17-19).

17. Rapport sur la participation du P.C.B. à la campagne électorale de 1925 door J. 
Jacquemotte, 28/12/1924 

1 omslag (met 29 blz. Foto’s waarvan 6 genummers 24-29).

18. Rapport  sur  la  situation  syndicale  et  motion  sur  l’organisation  du  travail  
syndical door Vandenheuvel, 30 décembre 1924, Ph. 36 p.

19. Motie over de oppositie binnen de B.W.P., foto 1 blz.

4e Congres, Brussel  5 – 6/9/ 1926

20. Moreel verslag door Van Overstraeten, 1 omslag met 16 copies.

Nationale conferentie betreffende de syndicale kwestie, Brussel 3-4/4/1927

21. Rapport sur la situation et les tâches syndicales , door de « Commission syndicale 
centrale ». Betreft de toestand, de organisatie en de taken van communisten, 26/3/1927, foto, 
16 p.

Nationale conferentie , Antwerpen 11-12/3/1928
betreffende de oppositie in de Communistische Partij van de Sovjet-Unie

22. Les  questions  de  l’opposition  du  P.C.  de  l’U.R.S.S.,  verslagen  en  moties  van 
respectievelijk W. Van Overstraeten en van F. Coenen, voorgelegd aan het C.C. van 1 tot 
2/1/1928; 1 drukwerk 38 blz.

23. Déclaration de l’opposition à la Conférence nationale du P.C.B., 
1 omslag met typoscript 6 blz. en 1 fotokopie. 

24. Chez les communistes belges, knipsel uit Le Peuple van 7/1/1928

4e Congres, Brussel  1-3/3/19291

25. Projets de thèse. Rapports et statuts voorgesteld door het CC., drukwerk 
2 ex. en 1 kopie.

26. Thèses, rapports et statuts, drukwerk 40 blz.

5e Congres, Seraing - 9-10/5/1931
27. Matériaux destinés à la préparation du 5e Congrès, drukwerk 46 blz. , 
2 ex. en copie.

28. Lijst van CC-leden, verkozen door dit congres, foto 1 blz.

1 Er is een fout geslopen in het volgordenummer van de congressen (zie ook de inleiding op inventaris Beer). 
Twee nationale congressen kregen het nummer 4. De oorzaak hiervan is niet bekend. Het gaat zeker niet om 
conferenties, in beide archiefbescheiden wordt uitdrukkelijk gesteld dat het over “het vierde Nationaal Congres 
van de KPB” gaat.  



29. Des armes pour la lutte des classes!! Congresresoluties, drukwerk 48 blz. , 2 ex. en 1 
kopie.

6e Congres, Brussel  31/10 - 10/11/1936

30. Le parti de J. Jacquemotte en action ! Activiteitenverslag van het C.C. door J. Lahaut, 
drukwerk 32 blz., 2 ex. copie.

31. Pour le salut du peuple!  Verslag door Xavier Relecom, drukwerk, 47 blz., 3 ex.

32. Besluiten door Xavier Relecom, kopie 4 blz.

7e Congres,  Brussel  12-15/8/1939
NB:De stukken 33 tot  40 zijn zoek. We vermelden voorlopig de beschrijvingen van A. Beer.

33. Extrait du discours de X. Relecom au CC, le 14 janvier 1939, (co), 5 p.

34. Pour l’indépendance et la rénovation du pays par l’union des démocrates, projet de 
programme présenté par le CC , D.R., 15 janvier 1939.

35. Rapport du Congrès. « La Voix du Peuple », 12,13,14 et 15 août 1939.



36. 30 mois de lutte pour le pain, la paix et la liberté, rapport d’activité du C.C. et projets 
de statuts du P.C.B., I, 86 p. 2 ex.

37. Au service de la classe ouvrière et du pays, rapport présenté par X. Relecom, Ms, 26 
p. et (co), 14 p. 2 ex.

38. Pour l’union des peuples flamand et wallon, rapport présenté par Van den Boom, Ms, 
4 p. et 2 (co), 2 p.

39. L’antisémitisme, arme empoisonnée de la propagande nazie, discours de J. Lalmand, 
(cp), 2 p.

40. Manifeste, résolutions et statuts, (co), 3 p.



Deel II.  Periode  1946 – 19891

8e Congres, Brussel, 30/5 – 2/6/19462

I. VOORBEREIDING

1. Organisatie van het Congres: bekendmaking van data en agenda (knipsels uit DR, 1946.
2. Organisatorische richtlijnen, Fr. en Ndl., 1945-1946.

3-4 . Uitgaande brieven en kladwerk van de organisatiesecretaris, 1945-1946. 

N.B. nummers 1-4 (14 stukken) samen in 1 omslag.

5. Commissie van de statuten: Ingediende amendementen, o.a. door W. Frère en F. Minnaert.
6. Commissie van de statuten: Voorstel van wijziging der statuten, drukwerk, Fr., 4 ex
Nummers 5-6 samen in 
1 omslag.

.

7. Ontwerp van theses, drukwerk , Fr. 1 ex., Ndl. 2ex.
1 omslag.

8. Activiteitenverslag van het CC sinds het 7de congres, 46 blz. drukwerk, Fr. 3 ex.
1 omslag.

9. Hoofdstuk 3 van de rede van E. Lalmand, La rénovation du Parti sous  le régime de la 
prospérité économique, du progrès social et d’une démocratie réelle / De vernieuwing van 
het land in het teken van de ekonomische voorspoed, den socialen vooruitgang en een 
werkelijke demokratie, stencils, resp. 33 en 27 blz.
 NB: ook als brochure en in eigen persorganen uitgegeven.

10-12. Federale congressen ter voorbereiding van het nationaal congres 
10. Dossier in verband met de organisatie, 11 stukken; 
11. Briefwisseling, 12 stukken; 
12. Schema te gebruiken door verslaggevers van het CC bij de voorbereidende
 federale congressen, 3 blz.

1 omslag.

II. WERKZAAMHEDEN VAN HET CONGRES

13-19. Afgevaardigden en deelnemers
13. Staat en lijsten van afgevaardigden, 3 stukken en 1 pakje 
14. Lijst van de afgevaardigde vrouwen, 1 stuk van 2 blz.

1 De bestanddelen in Deel II zijn genummerd per congres. 
2 Enkele stukken betreffen nog de oorspronkelijk voorziene data van 28-31/12/1945.



15. Vragenformulier voor de afgevaardigden, 1 stuk

16. Lijsten van afgevaardigden per federatie, 42 blz.

17. Opgave van vervangingen, 3 blz.
18. Verontschuldigingen, 4 stukken
19.Genodigden, lijst en briefwisseling, 8 stukken

1 omslag.

20. Stukken in verband met de praktische organisatie, 24 stukken en 2 liassen, 1945-1946.
1 omslag.

21. Stukken met de namen van de administratieve medewerkers,.
53 stukken in 1 omslag.

22. Brieven  en kladwerk i.v.m. eetmalen en logies, 28 stukken en 2 nota’s in  handschrift.
1 omslag.

23. Dossier in verband met de huur van zaal en installaties, 27 stukken.
1 omslag.

24. Samenstelling van het presidium van het congres: Biografische notities voor de 
voorstelling van de leden .   A. Beer vermeldt Dejace, Terfve, Borremans, Hennaut, Gerlo, Van der Gunst, 
Van den Bril, Baligand, Minnaert, Cauchie, Deom, Lahaut, Goossens, Uchère, Coenen, Libois, Dubois, Van 
Aarschot, Raskin, Amant, Demoulin, Vandenberghe, Thonet, Grégoire, Vandermijnsbrugge, Burnelle, Neuray, 
Avaux.
1 omslag.

25.  Lijsten van afgevaardigden van zusterpartijen, administratieve briefwisseling en bood-
schappen, 
7 stukken en 2 liassen.

26. 
Redevoeringen namens zusterpartijen.   A. Beer vermeldt Santiago Carillo (Spanje), Ramette (Frankrijk), 
Burns (Groot-Brittanië), Civrny (Tchekoslovakije),Hermansson (Zweden ), Lund (Denemarken), ook Nederland 
en Luxemburg.

1 omslag.

27. Opening van h Congres: Begroeting door E. Burnelle, tekst in DR van 30/5/1946 
28. Openingsrede door F. Minnaert, Ndl., 10 blz. en slotrede door J. Lahaut (met

 vertaling) 6 blz. 
1 omslag.

29. Interventies, Fr. en Ndl.  A. Beer blz. 7 vermeldt de namen. 
1 pak.   

30- 48bis. Werkzaamheden en resoluties van congrescommissies



30 en 31. uurrooster en samenstelling
32. schema voor de verslaggevers.
33. mandatencommissie
34-35. commissie kaders en opleiding
36-37. commissie landbouwers en middelstand (en landbouwprogramma)
38. commissie handelaars en ambachtlieden
39-42. commissie nationale vraagstukken (rapporten B. Van Hoorick en 

J. Terfve)
43-44. commissie gemeentelijk beleid (en gemeenteprogramma)
45-46. commissie van de (partij)pers
47-48. vrouwencommissie (met programma van de communistische vrouwen)
48bis. onderwijscomissie

1 pak.

49-54. Behandeling van de resoluties van congrescommissies
49. Discussie over de resoluties van de commissies en ontwerp van besluit over het
 verslag van Lalmand, met een pakje resoluties e.d..
50. gemeentelijk programma
51. resolutie kadervorming en marxistisch-leninistische opleiding
52. programma inzake de landbouw
53. programma inzake de vrouwen
54. statuten, drukwerk 11 blz. 

1 omslag.

55. Verkiezingen van Centraal Comité (CC) en Centrale Controlecommissie (CCC)
Verslag van de politieke  commissie met kandidatenlijst en discussie, 21 stukken
1 omslag.

III. BIJLAGEN

56. Lijst van te bekomen foto’s van het congres.

57. Richtlijnen verzonden door het organisatiesecretariaat in verband met de eindredactie 
van resoluties, het verspreiden van de congresbesluiten, de toestand waarin de kleinhandel 
zich bevindt, de partijpers, juni-juli 1946. 
Nrs. 56-57 samen  in 1 omslag.



9e Congres, Brussel 14-17/5/1948

I. VOORBEREIDING

1. Documentatie samengebracht ter voorbereiding van het activiteitenverslag van het CC.
1 omslag. 

2. Richtlijnen van de organisatiesecretaris, verzonden april-mei. 
1 omslag. 

II. WERKZAAMHEDEN

3. Agenda, 6 blz.

1 omslag. 

4. Lijsten i.v.m. de samenstelling van het congrespresidium, tikwerk met doorslag.
1 omslag. 

5-6. Openingsrede van J. Lahaut, 2 ex. en o

peningsrede van F. Minnaert, handschrift en tikwerk met doorslag.
1 omslag. 

7- 8. Twee jaar bedrijvigheid van het Centraal Comité. De organisatieproblemen /Les  
problèmes d’organisation. Deux années d’activité du CC. Drukwerk, Fr. en Ndl. 
- Thesissen voorgesteld door E. Lalmand, drukwerk, Ndl.en Fr.
2 brochures en 2 stukken in 1 omslag. 

9.  Boodschappen en redevoeringen van zusterpartijen. A. Beer blz. 9 vermeldt Frankrijk, 
Spanje, oostenrijk, Luxemburg, Polen, Zwitserland, Nederland,  Italië, Sovjet-Unie., Groot-Brittanië; Roemenië .
1 pak. 

10-12. Tussenkomsten.  A. Beer, blz. 9 vermeldt de inhoud van nummers 10 en 11..
3 pakken. 

13-14. Le Parti et la paysannerie, verslag door F. Bailly, 2 ex. en s

lotrede door J. Lahaut, Fr. en Nd. 
1 omslag.



15-22. Werkzaamheden van de congrescommissies
15. Politieke commissie, verslag van de algemene discussie, 3 ex. 155 blz.

16. Politieke commissie, verslag van de discussie over de samenstelling van het CC, 
33 blz.
17. Organisatiecommissie, verslag van de discussie, 2 ex.,  142 blz.
18. Commissie van de kaders en de opleiding, verslag van de discussie, 2 ex., 

 142 blz.
19. Perscommissie, verslag van de discussie, 2 ex., 148 blz.
20. Mandatencommissie, dossier met enquêteformulieren.
21. Mandatencommissie, verslag door J. Taillard, 3 ex.
22. Centrale Controlecommissie (CCC), verslag door J. Thonet, 3 ex.

8 pakken.

23-24. Verkiezingen voor het CC.
23. Door het PB weerhouden en niet weerhouden kandidaturen met biografische
 notities en rechtvaardiging, dossier van 67 stukken.
24. Telling van de stemmen, dossier van 54 blz., 2 ex.

2 omslagen. (zie ook nr. 32)

25-27. Resoluties. 

25. Discussies, dossier 18 blz. en (ontwerp van?) resolutie ter goedkeuring van de politieke 
lijn, 6 blz.

26. Resolutie over de terreur van de Griekse regering, 2 ex.

27. Motie over een standpunt van de BTB/U.B.O.T. 2 ex.

III. BIJLAGEN

28. Communiqué (Ndl.) bestemd voor de nationale radiomroep met begeleidend 
schrijven (Fr. en Ndl.), 15/5/1948.

29. Richtlijnen van de organisatiesecretaris aan de federale secretarissen inzake de doel-
stellingen, 7/6/1948. 
- Rondschrijven d.d. 22/9/1948 met richtlijnen door J. Bertrand, organisatiesecretaris, 
gemaakt in opvolging van zijn rapport over de organisatie en de doelstellingen van de partij.

IV.   LATERE TOEVOEGINGEN  

30. Sociale statistiek opgemaakt in 1950 van de partijleden, de deelnemers aan het 9de 

congres, de leden van de federale congressen en comités,  in de organisatorische geledingen 
met namenlijsten en persoonlijke steekkaarten.

31. Persoonlijke fiches gemaakt bij de voorstelling van kandidaten (voor het CC ?) (Fr. en 
Ndl.)

32. Diverse lijsten en biografische toelichtingen bij kandidaturen voor CC, CCC, enz.



1 pak.  Zie ook de nummers 23-24.

33. Deelnemerskaarten van A. Bonenfant en A. Mathieu.



10e Congres, Brussel, 23-26/3/1951

I. VOORBEREIDINGEN

1-6. Congresorganisatie

1. Dossier van PB en CC., 23 stukken.

2. Voorstellen van het secretariaat, 5 stukken

3. Voorbereidende commissie, 21 stukken

4. Administratieve briefwisseling, 4 stukken

5. Richtlijnen voor de organisatie met rapport van de veiligheidsdienst en schrijven 
aan de procureur des konings inzake een aanslag op het gebouw, 2 stukken

6. Knipsels uit de RV 
6 omslagen in 1 pak.

7. Verslag van activiteiten en organisatie van het CC: - 

Elever l’organisation au niveau des tâches politiques afin d’inaugurer une nouvelle période 
de lutte victorieuse, drukwerk 61 blz., 
-  De organisatie verheffen op het peil der politieke taken om een nieuwe periode in te luiden 
van zegevierende strijd”, drukwerk 61 blz.

8. Ontwerp van theses door E. Lalmand:  Reconquérir l’indépendance nationale - Sauver la  
Paix drukwerk, 61 blz. -  De Nationale onafhankelijkheid heroveren – De vrede redden, 
drukwerk, 61 blz.
1 omslag.

II. WERKZAAMHEDEN VAN HET CONGRES

9. Programma en uurrooster.

10-11. Verslaggeving over het congres in DR (vooral) en RV.
1 omslag.

12-13. Openingsredes door A. Boulanger en F. Minnaert.
1 omslag.

14. Reconquérir l’indépendance nationale. Sauver la Paix. Oorspronkelijk verslag door E. 
Lalmand, zie ook nr.8,  getikte tekst. 

1 pak.



15-16.  Zusterpartijen, briefwisseling en redevoeringen.
1 pak.

17. Fotoalbum aangeboden aan de zusterpartijen: Souvenir du Xe Congrès …, drukwerk, 2 ex.
1 omslag

18. Interventies over de kandidaturen voor het CC , 3 ex. waarvan 2 met achteraan 6 blz. 
beoordelingen van de kandidaten. NB: namenlijst sprekers op blz. 13 bij A. Beer.

1 omslag.

19. Slotrede door E. Lalmand, 
1 omslag. 

Werkzaamheden van commissies

20. Financiële controlecommissie: verslag door R. Verdoodt , Fr. en Ndl.
1 omslag.

21. Organisatiecommissie, discussie 58 en 8 blz. handschrift
1 omslag.

22. Commissie der statuten: discussie, 4 stukken
1 omslag.

23. Verslag over de veranderingen in de statuten door S. Herssens, Fr. en Ndl.
1 omslag.

24-27. Politieke commissie
24. Uitsluiting Derkenne.
25- 26.  Discussie met verslag in handschrift van Georges Glineur (2 omslagen)
27. discussie over kandidaturen voor het CC. 

3 omslagen.

28- 28bis. Naamlijsten van de kandidaten voor het CC met beoordeling en resultaten van de 
stemming met nog andere naamlijsten en 
lijst van verkozenen en hun adressen. (zie ook 45)
3 omslagen in 1.

Resoluties en statuten

29-30. Ontwerp van resolutie en programma inzake het koloniaal probleem,  Fr. en Ndl. .
2 omslagen in één.

31. Ontwerp van resolutie inzake het nationaliteitenvraagstuk en de republiek, Fr. en Ndl. 
1 omslag.

32. Klad en ontwerp van resolutie inzake het werk in de vakbonden en de bedrijven, Fr. en 
Ndl., met uittreksels van het rapport voor de Nationale Conferentie door G. Van den Boom in 
DR van 27/1952



33. Voorstellen van de Financiële Controlecommissie,.

34. Goedkeuring van het CC-verslag, 

35. Voorstel van protestresolutie tegen de weigering om zusterpartijen tot België toe te laten, 
Fr. en Ndl.,

36. Motie tegen de vrijlating van collaborateurs van de federatie Brabant, handschrift Fr. en 
Ndl., 2 ex.

37. Resolutie over de strijd tegen de 24 maanden legerdienst, Ndl; 2 ex.

38. Begroeting aan de Europese arbeidsconferentie vanwege het presidium.
Nummers 32 tot 38: 7 omslagen in één.

39. Statuten, drukwerk, 23 blz.
1 omslag

III.    BIJLAGEN  

40. Bedankingsbrieven aan zusterpartijen.
1 omslag.

LATER   TOEGEVOEGD  

41-44. Teksten van tussenkomsten (meestal in nummerorde, sommige in klad) 
41. Id. van 5 Van de Sompel tot 10 B. Wolstyn (met nummerlijst)
42. Pak (beschadigd) van 11 Bonenfant tot 26 Moerman 
43. Pak van 27 S.Herssens tot 44 M.Drumaux
44. Id. van 45 G. Glineur tot C. Burgos en andere

45. Steekkaarten met beoordeling van de kandidaten voor het CC (zie ook 28-28bis).
1 pak.





11e Congres, Vilvoorde, 9-12/12/19541

I. VOORBEREIDING 

Materiële organisatie

1. Administratieve briefwisseling uitgaande van het nationaal-, het organisatie- en het 
propagandasecretariaat, juli-november 1954.

2. Rondschrijven  aan de Federale comités (o.a. een ex. voor federatie Antwerpen).2

3. Resolutie van het PB in verband met de uitsluiting van L. Somerhausen, stencil z.d. 

Nummers 1-3 in één omslag.

4. Rondschrijven van het PB gericht aan de leden van het CC, aug.-sept. 1954. 
1 omslag.

5. Antwoord van J. Terfve op nota van Laurent d.d° 6 oktober 1954, overgemaakt aan het PB.
1 stuk.

6-7. Nota’s en brieven gericht aan de partijleiding
6. … aan het PB, handschrift en copie, 14 stukken.
7. … aan het Nationaal secretariaat, handschrift en copie, 26 stukken.

2 omslagen en losse stukken.

CC-documenten

8. Elementen ter discussie van de resolutie en de beslissingen van de CC-vergaderingen van 8, 
9, 10, 11, 15 en 16 mei 1954, Fr. en Ndl. 3 ex. (oud nr. 15)
1 omslag.

9. Ontwerp van theses over het partijwerk in bedrijven en vakbonden voor het CC van 25 en 
26 september 1954,  22 blz. (oud nr. 16)
1 omslag.

10. Ontwerp van theses en ontwerp van nieuwe statuten in DR en RV. van oktober 1954 met 
een voorstelling van de theses in 35 punten (stencil). 
1 omslag.

11. Rondschrijven van het CC aan de federaties om het CC-verslag van mei 1954 niet te 
publiceren, 28/10/1954.
1 omslag.

1 Voor de uitvoering van de besluiten van “Vilvoorde” zie de Nationale Conferentie van 1956 ???
2 A. Beer vermeldt onder nummer 2 “Notes de travail”. Deze stukken hebben niets te zien met het congres en 
worden tijdelijk overgeplaatst naar de reeks X, later naar het bestand van het Politiek Bureau.



Voorbereidend commissiewerk

12. Verzoek van L. Motquin, secretaris van de Politieke Controlecommissie, aan de 
leden van het CC om gedetailleerde biografieën toe te sturen, 4/8/1954.
1 omslag.

13. Verslag van de Bijzondere commissie van het kader aan het CC en het PB, 6/11/1954.
1 omslag.

14. Biografische notities opgemaakt door de Bijzondere commissie voor het kader , 14 blz.
1 omslag.

15. Verslag van de Financiële Controlecommissie over de vergadering van 2/11/1954
en verslag door R. Verdoodt van 29/11/1954 (Ndl.).
1 omslag.

16 – 215. Dossiers inzake de voorbereidende discussies in cellen, afdelingen en federaties

   16. Notities van Jean Terfve over het uitgebreid federaal congres van de Borinage op 
25/4/154, 34 blz..

   
17- 63.    Borinage – Brussel, 
   64- 107.   ULB - Vilvoorde
   
108-215.  Centre – Wervik
1 omslag en 3 pakken.

216- 217. Discussietribune 
216. … in DR van 4 tot 9 december 1954 en in de RV .
217. Teksten van L. Van Geyt en De Munter.

2 omslagen 

II. WERKZAAMHEDEN VAN HET CONGRES

218-219. De werken van het congres, drukwerk 144 blz.1 ex.; 
- Les travaux du Congrès, drukwerk 144 blz. 
3 brochures.

220-221. Verslag van het congres in DR (van 9 tot 8/12) en RV (van 9 tot 14/12/54), knipsels
2 omslagen 

222-223. Interventies op het congres NB: namenlijst bij A. Beer, blz. 17-18.
2 omslagen.

224. Redevoeringen namens zusterpartijen van Frankrijk, Bondsrepubliek Duitsland en Italië.
3 stukken.



225. Slotrede door E. Burnelle.
1 stuk.

226. Vragenformulier van de mandatencommissie.
1 stuk.

227-228. Kadercommissie (zie ook 233).
- Kandidatenlijst voor het CC 
- Lijsten van voorgestelde kandidaten door de federaties Borinage en Brabant, 10 stukken
- Lijsten van verkozen CC-leden, 3 stukken.
- Onderzoeksdossier van de PCC betreffende de stemresultaten van de federatie Brussel in 
verband met de afgevaardigden voor het congres en de kandidaten voor het CC, november 
1954- januari 1955.
1 pak met meerdere omslagen.

229. Statuten, drukwerk, 3 ex., Fr.
1 omslag.

230. Door  het  congres  aanvaarde  theses:  Pour une politique  conforme aux intérêts  de la 
Nation. L’Unité. Le Parti.  Voor een politiek die overeenkomt met de belangen van de Natie.  
De eenheid. De partij.  4 ex. ??? 

III. BIJLAGEN

231. Knipsels uit niet-communistische pers.



232. -  Schema  van  verslag  over  de  werkzaamheden  van  het  XIde  Congres  en  over  de 
onmiddellijke taken die voor de partij uit dit Congres voortvloeien, 20/12/1954, stencil.
- Na het XIe Congres van de Communistische Partij van België. Vraagstukken uit het leven 
der partij. Teksten van lezingen voor de afdelingen en cellen, drukwerk. 
- Après le XIe Congrès du Parti Communiste Belge. Problèmes de la vie du Parti. Textes de 
causeries pour les sections et cellules du Parti, drukwerk, 4 ex.
3 stukken.
 
IV. LATER TOEGEVOEGD

233. Beoordeling door de Kadercomissie van Van den Boom, Borremans, Herssens, J. Terfve 
(autokritiek), Van Hoorick. 

234. Materiaal voor de bespreking van de resolutie en de besluiten van het CC van 8 tot 16 
mei 1954, stencil, gedateerd 2O/5/1954, zonder auteur, Ndl. met knipsels uit eigen 
pers van mei tot juli en een resolutie van de Federatie Antwerpen van 23/5/1954.





12e Congres, Gent 19-22/4/1957 1

I. VOORBEREIDINGEN

1-4.- Données sur la situation économique et sociale de la Belgique, 4 ex. en Gegevens over  
de ekonomische en sociale toestand van België, 5 ex., drukwerk.
-  Statistische gegevens over Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi -
Données statistiques sur le Congo belge et le Ruanda-Urundi,13 blz. , 1 stuk (tweetalig).

5-9. Amendementen voorgesteld bij de ontwerpen van theses, (met grote hiaten), Fr.en Ndl., 
stencils. 
1 pak.

10-13. Ontwerp van theses, supplement bij DR en RV, Fr. 2 ex., Ndl. 4 ex.
1 omslag.

14-19. Activiteitenverslag (ontwerp) van het CC, Fr. stencil 65 blz. en als supplement bij DR 
en RV, resp. 2 ex. Fr. en 4 e. Ndl.

20-22. Projet de programme d’unité et d’action  /Ontwerp van programma eenheid en actie, 
supplement bij DR, 3 ex.

23-58. Activiteitenverslagen uitgebracht op de federale congressen.
1 pak.

59-79. Ingevulde vragenlijsten  inzake de voorbereidende federale congressen.
1 omslag.

80-83. Nota van J. Terfve over het congres van de federatie Verviers, handschrift, 4 blz.
1 omslag.

84-85. Discussietribune: Sur les problèmes culturels, tekst van Ita Gassel, handschrift en 
knipsel uit DR.
1 omslag.

II. WERKZAAMHEDEN VAN HET CONGRES

86-157. Stukken i.v.m. de organisatie: uurrooster; lijsten van deelnemers en opgave van 
sprekers met spreektijd, modellen van derlnemerskaarten.
1 pak.

158-160. Verontschuldigingen wegens ziekte van J. Borremans aan het CC en het congres-
presidium, 18/4/1957.
1 omslag.

161-163. Verslag van het congres in DR en RV

1 Achteraan een pak dubbels van nrs, 1-4, 10-13, 14-19, 259-260 e.a. stukken.



1 omslag.

164. Samenstelling van het presidium.
1 stuk.

165-167. Openingsredes van F. Minnaert en H. Glineur, Fr. en Ndl.

168-217. Redevoeringen, boodschappen en briefwisseling van zusterpartijen.

218. Verslag door E. Burnelle, 80 blz., Fr., tikwerk.

219-222. Ce que veulent les communistes, en Wat de kommunisten willen, verslag door E. 
Burnelle, drukwerk ,Fr. en Ndl.
3 ex.

223. Verslag van de mandatencommissie.
1 omslag.

224-225. Verslag van de kandidatencommissie, 
- met beknopte biografische gegevens van de leden van het CC en van de Politieke en de 
Financiële Controlecommissie die werden verkozen op het 11de  kongres)
1 omslag.

226-253. Kandidatencommissie: verkiezing voor CC  en de beide controlecommissies, met 
resultaten.
1 omslag. 

254-256. Persmededeling aan Belga, handschrift en tikwerk.
1 omslag.

257-258. Résolutions du XIIe Congres, drukwerk 3 ex.
1 omslag.

259-260. Thesissen goedgekeurd door het XIIde Kongres, stencil, 3 ex.
1 omslag.



13e Congres, Luik 16-18/4/1960
I. VOORBEREIDING

1-2. Ontwerp van verslag van het CC,  1 ex. Fr. 56 blz., 3 ex. Ndl. 53 blz.
1 pak.

3-6. Activiteitenverslag van het CC in DR en RV, 2 ex. Fr. en 2 ex. Ndl. d.d° januari1960 en 
het verslag zoals gebracht door E. Burnelle,  gevolgd door samenvatting van tussenkomsten
1 omslag.

7. Ontbreekt. Bij Beer beschreven als Document n° 1 – Proposition de modification des atuts du Parti, D.R.

8-11. Ontwerp van theses, 3 ex. Fr. en 2 ex. Ndl. in DR en RV. 
1 omslag.

12-13. Ontwerp van theses, stencil 3 ex. Ndl. 
1 omslag.

14-21. Verslagen van voorbereidende federale congressen van Oostende, Antwerpen, Waals 
Brabant, ???, Gent en Leuven, Ndl. of Fr. handschrift of stencil (???)
1 omslag.

22-36. Knipsels van de discussietribune in DR.
1 omslag.

II. WERKZAAMHEDEN VAN HET CONGRES

37-135. Informatie i.v.m. de organisatie (uurrooster, opgave van afgevaardigden en sprekers) 
met lijsten van het verspreide propagandamateriaal sinds 1957. 
1 pak.

136-138. Brief  van Ernest Burnelle aan Maurice Thorez,  Luik 17/4/1960 en b
rief van Ernest Burnelle aan Géraldine Lahaut, Luik 18/4/1960.
1 omslag.

139-146. Verslaggeving over het congres in DR en DR-Magazine.
1 omslag.

147-153. Openingsredes van J. Thonet en F. Minnaert, handschrift (beide Fr. en Ndl.), met 
brief van Thonet. 
1 omslag.

154-239. Lijsten van afgevaardigden van de zusterpartijen met briefwisseling en 
redevoeringen. 
1 pak.





240-244. 
240-242. L’Union des forces populaires pour un programme de paix et de progrès,  

pour un gouvernement antimonopole, verslag van het CC  voorgesteld door E. Burnelle, DR, 
3 ex.

243-244. Verslag van het CC, Fr. en Ndl.2 ex. 
2 pakken.

245-250. Tussenkomsten, in handschrift of vermenigvuldigd.
1 omslag.

251. Verslag van de politieke Controlecommissie, Ndl., 5 blz.
1 omslag.

252-253. Verslag van de Financiële Controlecommissie, Ndl., handschrift en 2 ex. tikwerk.
1 omslag.

254-256. Verslag van de mandatencommissie, Ndl.(Handschrift) en Fr. (stencil)
1 omslag.

257-364. Werkdocumenten, kandidatenlijsten, en verslag van de kandidatencommisie1.
met (
364) uitslagen van de stemmingen voor CC, PCC en FCC en handschriftelijk verslag, 5 blz. 
1 omslag en 1 pak.

365. Slotrede door F. Van den Branden, Ndl., 3 blz.
1 omslag.

366-369. Door het congres goedgekeurde theses, Fr. en Ndl. 
1 pak.

370-371. Programme du PCB pour la période historique qui s’ouvre devant les travailleurs /  
Programma van de KPB voor de historische periode die zich voor de werkers opent. 
2 blz.

III. BIJLAGEN

372. E. Burnelle, « Le mouvement ouvrier belge a-t-il un programme ? » Uitgave 
Communisme n° 1, mei 1960.
1 brochure

 

1 257 ontbreekt;



14e Congres, Antwerpen 13-15/4/1963

I. VOORBEREIDING

1-2. Voorstel tot wijziging van de statuten, document n° 1, getiteld Développer la démocratie  
au sein du Parti pour accroître l’efficacité de son action / De demokratie in de schoot van de 
Partij ontwikkelen om de doeltreffendheid van haar aktie te verhogen (verslag door René 
Beelen voor het CC van 24/11/1962), drukwerk Fr. 4 ex., Ndl. 5 ex. 
1 omslag.

3-4. Ontwerp van activiteitenverslag van het CC, Fr. stencil 7 blz. 1.
1 omslag.

5-6. Activiteitenverslag van het CC, document n° 2 , drukwerk Fr. 7 ex., Ndl. 5ex. 
1 omslag.

7-10. Ontwerp van thesissen, Fr. 2 ex. en Ndl 2 ex., stencils 
1 pak.

11-12. Ontwerp van thesissen, document n° 3, Fr. 7 ex. en Ndl 5 ex., drukwerk
1 pak.

13-17. Persknipsels in verband met het congres (Fr., niet KPB-pers)
1 omslag.

18-52. Voorbereidende documenten voor het CC en de PCC en van bepaalde federaties 
(voorgestelde amendementen verkiezingsresultaten, statistische gegevens en actiepro-
gramma’s in enkele federaties (vnl. Thuin, Doornik, Brussel
),  Fr.
1 omslag.

53-57. Persknipsels uit DR over enkele federale congressen en uit  Le Peuple en  La Gauche, 
met ontwerp van brief aan La Gauche. 
1 omslag.

58. Protestschrijven van Henri Glineur i.v.m. zijn bijdragen voor de discussietribune, 
11/4/1963, stencil 1 + 9 blz.
1 omslag

59-141. Discussietribune, knipsels uit DR.
1 omslag.

II. WERKZAAMHEDEN VAN HET CONGRES      

142-177. Informatie inzake de technische organisatie, met 
- lijst van propagandamateriaal van het CC sinds het 13de congres 
- briefwisseling met het stadsbestuur van Antwerpen

1 Is een CC-document. Ndl. ontbreekt



- agenda van het congres
- informatie over het congres van de federatie Brussel  
- lijsten van afgevaardigden en enkele lijsten van kandidaten voor het CC van diverse 
federaties met indicatieve stemming van het CC van 6/3/1963.
- ontwerpen van kiesbiljetten en controlelijsten van aanwezigen met vermelding van eerste 
jaar van lidmaatschap en organisatie van de overnachtingen.
1 omslag.

178. Voorstel van samenstelling van het presidium door de delegatieleiders.
1 stuk.

179-180. Openingsrede door Frans Van den Branden (Fr. vertaling)
1 omslag

181-233. Redevoeringen, boodschappen en briefwisseling van zusterpartijen.
1 pak.

234. Groet van het Onafhankelijkheidsfront van de regio Antwerpen (telegram) aan het 
 Nationaal Congres.
1 stuk.

235-288. Tussenkomsten.
1 pak.

289. Verslag (statistiek van de congresdeelnemers) van de mandatencommissie.
1 stuk.

290-348. Antwoorden van CC-leden inzake hun verkiezing in het CC voor de periode 1936-
1960 (vragenlijst verzonden 30/1/1963) met samenvattende lijst.
1 omslag.

349-368. Lijsten van kandidaten voor CC, PCC, FCC volgens de Federale Congressen 
(overzicht en per federatie),.
- en van de verkiezingsresultaten op het Nationaal Congres,

369-370. Brief van 14/4/1963 en tekst Appel aux communistes van Maurice Delogne, Jacques 
Grippa, Maurice Massoz en René Raindorf gericht aan de deelnemers van het congres,
met brief in handschrift van dezelfden aan het congres presidium, 15/4/1963.
1 omslag.

371. Slotrede door F. Van den Branden.
1 omslag.

372-379. Verslag van het congres in DR van 16, 17 en 18/4 en DR-Magazine van 13 en 
20/4/1963.
1 pak.



381-383. Verslag van het CC aan het Congres voorgelegd door E. Burnelle: Pour des luttes  
ouvrières et démocratiques … à la mesure des possibilités nouvelles , 1 ex.; Voor arbeiders-  
en demokratische strijden … volgens de nieuwe mogelijkheden 
“, 2 ex.
3 brochures. 1

384-386bis. Amendementen voorgelegd tot wijziging van de statuten en de nieuwe statuten, 
Fr. en Ndl.,
1 stencil en 3 brochures.

387-388. Door het congres aanvaarde thesissen, 7 Fr. en 5 Ndl. ex.
1 pak.

389-413. Persknipsels i.v.m. het congres.(binnen- en buitenlands)
1 omslag.

IV. LATER TOEGEVOEGD

414. Verslag van de werkzaamheden van de PCC sinds het 13de Congres. 8 blz.getikte tekst
1 omslag.

1 Nr. 380 komt niet voor.



15e Congres,  Brussel 28-29/11/1964

I. VOORBEREIDING

1-10. Ontwerp van activiteitenverslag van het CC, amendementen van het P.B. en voorstellen 
van resoluties, Fr. en Ndl., stencils;

11-14. Ontwerp-resoluties en activiteitenverslag van het CC gepubliceerd in bijlage bij DR en 
RV.
2 omslagen

15-28. Discussietribune en verslagen van federale congressen, knipsels uit DR en RV.
1 omslag.

29-36. Voorbereiding van het congres door het CC van 7/8/1964, stencils.
1 omslag.

II. WERKZAAMHEDEN VAN HET CONGRES

37-40. Aantallen vertegenwoordigers van de federaties per commissie; met orde van de 
werkzaamheden van het congres; 

1 omslag.

41-50bis en 51-53.. Verslag van het congres in DR, DR-Magazine en RV.
1 pak.

54-55. Voorstel van samenstelling van het congrespresidium.
1 omslag. 

56. Openingsrede door F. Van den Branden, Franse tekst.
1 omslag.

57-60. Samenstelling van de delegaties van zusterpartijen, met rede o.m. van de Hongaarse 
spreker,  knipsels uit de DR.
1 omslag.

61. Verslag van het CC: tekst bezorgd aan de vertaaldienst van het Congres, 1 blz..
1 omslag.

62-112bis. Tussenkomsten, handschrift of tikwerk. N.B. 112bis werd later toegevoegd.
1 pak.

113-118. Verslagen  van de financiële en de politieke controlecommissies, Fr. en Ndl..

1 omslag.



119-126. Stukken in verband met de kandidaturencommissie en de kiesverrichtingen voor het 
CC, de PCC en de FCP 
1 pak.

127-144. Resolutiecommissie en amendementen van het PB en van federaties, met knipsels 
uit DR.
1 omslag.

145-147. La Gauche, en knipsels uit Le Peuple en La Libre Belgique over het congres.
1 omslag.

IV. LATER TOEGEVOEGD

148. Kladnoties uit de mandatencommissie, handschrift

1 omslag.

149. Un plan de travail limité, 15 décembre – 15 janvier, pour les sections et cellules
N.B. geen eigenlijk congresdocument.
1 stuk.





16e Congres, Brussel 23-25/10/1965

I. VOORBEREIDING

1-2. Au coeur de l’action!, werkplan voor september en oktober in voorbereiding van het 16e 

Nationaal Congres (in dubbel) en  Au coeur de l’action!, werkplan tot einde december in het 
verlengde van de congresbesluiten, alles opgesteld door Gaston Moulin, organisatiesecretaris. 
3 gestencilde brochures.

3-28. Klad en ontwerpen opgemaakt in voorbereiding van de verslagen en resoluties van het 
congres, stencils, tikwerk en handschrift, gedeeltelijk Fr. en Ndl. 
1 pak..

29-31. Activiteitenverslag en voorbereiding tot de discussie van het CC, Ndl. en Fr., drukwerk 
en meerdere exemplaren, met resolutie van het Nationaal Partijcongres (Ndl., stencil) in 
meerdere ex.
1 omslag.

32-35. Verslagen van de Federale congressen van Verviers, Huy-Waremme, Namur, Brussel 
en Centre (alleen de stemming over de samenstelling van het Federaal Comité).
1 omslag.

36-50.  Vers le 16e congrès, knipsels uit DR van 14/9 tot begin oktober.
1 omslag.

51-72. Discussietribune, knipsels uit DR van oktober.
1 omslag.

73-76. Discussietribune, knipsels uit RV van oktober.
1 omslag.

77-92. Ingekomen brieven, gedeeltelijk in het kader van de discussietribune, Fr. en Ndl..
1 omslag.

93-96bis. Documenten in verband met de staking bij de DR en andere.
1 omslag.

II. WERKZAAMHEDEN VAN HET CONGRES

97-140. Agenda, stukken in verban dmet de organisatie en lijsten van de afgevaardigden.
1 omslag.

141-145. Verslaggeving over het congres in DR, DR-Magazine en RV.
1 pak.

146-147. Samenstelling van het congrespresidium.
1 omslag;



148-192. Boodschappen van zusterpartiijen.
1 pak.

193-230. Tussenkomsten (Fr. en Ndl.).
1 pak.

231. Verslag van de financiële controlecommissie (Fr., stencil in dubbel).
1 omslag.

232. Verslag van de mandatencommissie.
1 omslag.

233. Slotresolutie van het Congres (Fr., stencil) met een RV-informatie van 28/10/1965. N.B. 
RV-informatie verving eenmalig de normale RV-uitgave .
1 omslag.

234-239. Knipsels uit niet communistische pers, vnl. betreffende het geschil met de DR.
1 omslag

240-266. Knipsels: Rubriek “Échange d’opinion” in DR van 6/11/1965 tot 27/1/1966. 

1 omslag;





17e congres, Brussel 10-11/12/1966

I. VOORBEREIDING

1. Ontwerp van activiteitenverslag van het CC, september 1966, Ndl.14 blz., met 
- statistiek van de partijleden 1961-1966 
- statistiek van de aanwezigheden op het CC
1 omslag.

2. Ontwerp van resolutie, 27/9/1966, Ndl. 8 blz.
1 omslag.

3. Activiteitenverslag van het CC, september 1966, en ontwerp van resolutie van het CC, 
9/10/1966, drukwerk Ndl in dubbel.
2 stukken.

4-6. Verslag van de Politieke Controlecommissie aan het  CC, Fr. en Ndl., stencils
1 omslag.

7-18. Ontwerp van activiteitenverslag en van de resolutie van het CC, Fr., supplement bij de 
DR van 21/10/1966 met de de discussietribune in DR en RV.
1 pak.

19-22. Supplementen bij de DR  betreffende Federale congressen en 2 stuks briefwisseling 
tussen de federatie Borinage en René Beelen. N.B. de datering van deze brieven stelt problemen. 
1 omslag.

II. WERKZAAMHEDEN VAN HET CONGRES

23-69bis. Agenda, organisatie en formulieren, lijsten van de afgevaardigden en verdeling van 
de spreektijd.
1 pak.

70-72. Verslaggeving van het congres in DR.
3 eks.

73-74. DR- « spécial congrès », verslag, discussie, boodschappen en resoluties.
1 pak.

75-77. Verslaggeving over het congres in RV.
1 pak.

78-161. Zusterpartijen:  Boodschappen en briefwisseling. N.B. lijst van boodschappen op oude 
omslag. 
1 pak. 

162-163. Idem vanwege de Socalistische Einheitspartei Deutschlands



1 omslag met 3 blz.

164. Boodschap van de syndicale delegaties  (FGTB en CSC) bij het bedrijf “La Vesdre” te 
Verviers, 1/12/1966.
1 stuk.

165-205. Interventies.
1 pak.

206-208. Lijst van de voorstellen die op het congres werden gemaakt, op 20/12/1966 
medegedeeld aan de CC-leden en de politiek secretarissen der federaties.
3 bladen.

209. Verslag van de mandatencommissie, handschrift.
1 stuk

210-212. Verslag van de financiële controlecommissie, Ndl. en Fr.
1 omslag.

213-221. Stemming over de kandidaturen voor het CC, de financiële controlecommissie.
1 omslag.

222-228. Knipsels.uit niet KP-pers met een nummer van PCB-informations





18e congres, Brussel 16-17/12/1967

I. VOORBEREIDING

1-2. Verslag door E. Burnelle uitgebracht op het CC van 16-17/9/1967, supplement bij de DR 
van 9/9/1967 en de RV van 28/9, 7 ex. Fr; en 6 ex. Ndl..
1 pak. 

3-4. Ontwerp van resolutie voor het CC van 7-8/10/1967.,Fr. en Ndl., stencils.
1 omslag;

5-6. Ontwerp van activiteitenverslag van het CC bedoeld voor het CC van 7-8/10/1967.
Ndl; en Fr., stencils
1 omslag.

7-10. Ontwerp van resolutie over de taken van de partij in 1968 en activiteitenverslag van het 
CC over de periode december 1966 tot oktober 1967, supplement bij de DR van 21/10/1967 
en bij de RV van 19/10, drukwerk , 2 ex. FR. en 7 ex. Ndl.
1 pak.

11-16. Discussietribune in.RV van 7/12/67 met
- lijst van data van de federale congressen in handschrift; 
- rondschrijven in de federatie Tournai-Ath-Mouscron en lijst van amendementen van diverse 
federaties  (Fr. vertaling)
- resolutie van de nationale conferentie van de Communistische Jeugd 18-19/11/1967
1 omslag. 

17-33. Discussietribune in.RV en DR van nov;-dec. 1967 en nr 127 van PCB-informations , in 
voorbereiding van het congres, Ndl. en Fr.

II. WERKZAAMHEDEN VAN HET CONGRES

34-123. Typedossier van afgevaardigde en lijsten van afgevaardigden per federatie.
1 pak.

124-127. Verslaggeving over het congres in DR van 15 en 22/12/1967.
1 pak.

128-129ter. Verslaggeving over het congres in RV van 14 en 21/12/1967.
1 pak.

130-132. Verslaggeving over het congres in PCB-Informations van 19, 21 en 23/12/1967.
3 stukken.

133-146. Boodschappen van zusterpartijen.
1 omslag.

147-148. Resolutiecommissievan16/12/1967: Voorstel van resolutie over de taken van de 
partij in 1968 (Fr.).



1 omslag.

149-151. Motie voor het samenroepen van een Nationale Arbeidsconferentie (Fr. en Ndl.)
3 stukken..

152-165. Mandatencommissie: verslag en steekkaarten van de commissieleden.
1 omslag

166. Persbericht inzake de start van het congres (Ndl).
1 stuk.

167-170. Knipsels uit niet-KPB-pers.
1 omslag



19e Congres, Oostende 15-17/11/1968

I. VOORBEREIDING

1. Ontwerp van activiteitenverslag van het CC, klad en als supplement  bij DR van 27/9
1 omslag.

2. Voorbereiding van de theses door de commissie van het CC.
1 omslag.

3. Klad van de Theses.
1 pak.

4-7. Activiteitenverslag van het CC en theses als bijvoegsel in de RV van 26/9/1968 en DR 
van 27/9, Fr. en Ndl.
1 pak.

8-112. Federale congressen, verslagen, moties en resoluties en resultaten van de stemming.
1 pak.

113-116. Discussietribune in DR van 1/11 en RV van 7 en 14/11.
1 pak.

117-192. Originele teksten voor de discussietribune.
1 pak.

193. Aanmerkingen van het PB bij de discussietribune, 9 blz. (Fr.).
1 omslag.

194-205. Teksten die niet werden gepubliceerd in de discussietribune. 
N.B. achteraan dit pak zijn ongenummerde teksten ondergebracht.
1 pak.

206-217. Discussietribune: originelen van geroneotypeerde teksten onder de afgevaardigden 
werden verspreid.
1 pak.

II. WERKZAAMHEDEN VAN HET CONGRES

218-411.  Stukken in verband met de praktische organisatie, lijsten van afgevaardigden en 
deelnemerskaarten.
1 pak.

412-437. Dossier zoals werd bezorgd aan een congresdeelnemer.
1 pak.

438-442. Affiche en folder over het congres (Fr. en Ndl.) N.B. de affiche nr. 438 ontbreekt.



4 stukken.

443-447. Verslaggeving over het congres als supplement in DR van 22/11 en 29/11 met de 
voorstelling van de theses op 27/9, in PCB-Informations van 19/11 en in RV van  21/11/1968.
1 pak.

448-450. Samenstelling van het congrespresidium.
1 omslag.

451-452. Verslag door Marc Drumaux, origineel en Ndl vertaling.
1 pak.

453-525. Boodschappen van en briefwisseling met zusterpartijen.
1 pak

526-565. Interventies.
1 pak.

566- 612. Amendementen aan de thesissen ingediend door de federaties.
1 pak.

613-616. Amendementen aan de thesissen en tekst die aan de commissie 1 werden voorgelegd 
en voorgestelde wijzigingen.
1 pak.

617-626. Verslagen van de commissies:
617. Mandatencommissie (Fr.) met Overzicht in DR.  
618. Centrale Financiële Controlecommissie (Fr. en Ndl.).
619-620. Verklaring van Théo Dejace, met Nederlandse vertaling.
621-626. Stukken van/voor de kandidatencommissie inzake de kandidaturen voor het 
CC en de Financiële Controlecommissie en een lijst van de commissies van het CC
en hun samenstelling.

4 omslagen in 1 pak.
.

627-631. Door het congres aanvaarde theses, supplement bij DR van 13/12 met partiële tekst 
op stencil (Fr.)en supplement bij RV van 19/12/1968 met 1 ex. van het ontwerp(Ndl).
1 pak.

632-633. Jean Blume, Door demokratie naar socialisme – Voorstelling van het programma 
aanvaard op het Oostende-kongres de Kommunistische Partij , drukwerk, 1 ex.
Jean Blume, Vers le socialisme par la démocratie – Présentation du dialogue sur le  
programme d’Ostende du PCB , drukwerk, 4 ex.
5 brochures.



634-660. Knipsels uit niet-KPB-pers met lijst van uitgenodigde persorganen en journalisten.
1 omslag.

III. LATER TOEGEVOEGD

661. Amendementen aan de theses vanwege de federaties, medegedeeld aan de congressisten.
1 pak.

662. Plakkaten voor aanwijzing van de zalen waar o.a. de commissies vergaderen.
1 pak.



20e Congres, Charleroi 19-21/3/1971

I. VOORBEREIDING

1-2. Efemeriden sinds het Congres van Oostende, 13/11/1968 – 4/11/1970, (Fr.) 2 ex., 35 blz.
1 omslag.

3-7. Commissie 1 (socio-economische problemen): elementen voor en synthese van de 
discussie, Fr. en Ndl..
1 pak.

8-12. Commissie 2 (gemeenschap – instellingen). Werktekst van het CC en voorontwerp van 
resolutie, Fr. en Ndl. 
1 pak.

13-14. Commissie 3 (internationale problemen). Verslag, 2 ex.
1 pak. 

15-23. Commissie 4. (statuten), Verslagen en voorstellen, meestal Fr.
1 pak.

24. Nota van de Commissie onderwijs aan het PB, zonder datum.
1 omslag.

25-37. Voorbereidende teksten, amendementen en overzicht van deze amendementen. N.B. 
bevat ook amendementen die reeds waren voorgelegd aan het CC van 12-13/12/1971.
1 pak.

38-41. Voorbereidende documenten en discussietribune, DR en RV .
1  omslag.

42-43. Reacties van A. Lagasse en P. Vanden Boeynants aan M. Drumaux op het toezenden 
van de congresteksten, resp. 1/2 en 9/2/1971, Fr.
2 stukken.

44-59. Stukken in verband met het federale congressen te Brussel, Verviers, Huy-Waremme, 
Ourthe-Amblève.
1 pak

60. Préparer le XXe congres dans l’action , resolutie van het CC in PCB-Informations van 
18/2/1971.
 1 omslag.

61-80. Discussietribune in DR en RV, knipsels.
1 pak.



81-82. Le Drapeau rouge va faire peau neuve , verslag door C. Renard aan de Waalse vleugel 
van het CC  met teksten van de discussietribune en verslagen van Waalse federale congressen, 
DR.
1 omslag

83-84. L’essentiel d’ici au XXe Congrès, verslag aan het CC door A. De Coninck, met teksten 
van de discussietribune en verslagen van Waalse federale congressen, DR.
1 omslag. 

85-119. Ingezonden stukken voor de discussietribune.  N.B.er ontbreken stukken..
1 pak.

II. WERKZAAMHEDEN VAN HET CONGRES

120-224. Stukken in verband met de praktische organisatie en lijsten van afgevaardigden.
1 pak.

225-231. Verslaggeving over de voorbereiding en het verloop van het congres in DR (losse 
stukken) en RV (van 7/1 tot 1/4/1971). NAKIJKEN
1 pak.

232-233. Samenstelling van het Presidium, Fr..
1 stuk. 

234-235. Verslag door M. Drumaux (niet verbeterde tekst), 17/3/1971 (Fr.).
1 omslag.

236-239. Vooruitzichten van de klassenstriijd in België  en  Perspectives de la lutte des 
classes en Belgique.Verslag door M. Drumaux, drukwerk, Fr. en Ndl. , elkens in drievoud. 
4 brochures.

240. Boodschap van het congres aan Honoré Van Swinberghe, voorzitter van het syndicaal 
comité van het ABVV bij Cockerill-Seraing, doorslag, Fr. en Ndl.. 
1 stuk

241-324. Lijst van aanwezige zusterpartijen, boodschappen en briefwisseling.  
1 stuk

325-326. Besluiten van het congres door  M. Drumaux, getikte (nog niet verbeterde) tekst, Fr., 
2 doorslagen.
1 omslag.

327-328. Slottussenkomst van J. Terfve, (Fr.) 2 ex. doorslagen.
1 omslag

329-332. Verslag van Financiële Controlecommissie, Fr. en Ndl. 4 ex, met briefwisseling 
inzake te coöpteren leden in de financiële controlecommissie.
1 omslag.



333-337. Verslag van de Mandatencommissie, 5 ex. waarvan 4 door de leden ondertekend
1 omslag;

338-351. Voorstellen tot wijziging van de statuten vanwege de commissie en van individuele 
leden;
- met de inwendige reglementen die aanvaard waren door het CC van 8-9 januari 1966;
- met 1 ex. van de statuten van 1963.
1 omslag.

352-356. Ontwerp van programma, Fr. en Ndl., stencils en handschrift
1 omslag.

357-371. Ontwerp van resolutie, Fr. en Ndl.,dossier.
1 pak.

372-388. Dossier met verslaggeving van de kandidaturencommissie en werkdocumenten bij 
de verkiezing van de leden van het CC en het PB, de nationaal voorzitter, de secretarissen en 
de  directeurs van de pers, met resultaten van de verkiezingen en bijhorende briefwisseling. 
1 pak.

389. Door het Congres aanvaarde theses, stencil 4 blz.
1 stuk..

390-391. Statuten, drukwerk, 2 ex. Fr.
2 brochures.

392-402. Persmededelingen, Fr. en Ndl, verzonden voor en tijdens het congres;
1 omslag.

403-428. Lijst van uitgenodigde media en knipsels uit binnen- en buitenlandse pers.
1 omslag.

III. LATER TOEGEVOEGD

429. Verslag van de Politieke Controlecommissie aan het CC, doorslag, Fr. en Ndl. 1

1 stuk.

430. Jean BLUME, Le XXe Congrès du Parti communiste en Belgique, in Cahiers Marxistes, 
jg. 3, nr 10, juni-aug. 1971, met klad van deze tekst onder de titel Entre l’immédiat et  
l’avenir: le lien de la précision politique et de l’esprit de classe2

1 omslag.

431. Vaantje van het 20ste Congres.

1 Werd gevonden bij de congresdocumenten. Een tweede doorslag en handschriftelijke notities werd voorlopig 
in reeks X ondergebracht.
2 Deze titel wordt ook gebruikt in de inhoudsopgave van het tijdschrift maar niet boven het artikel zelf.



1 omslag.





21e Congres, Brussel  14-16/12/1973

I. VOORBEREIDING

1-4. Werk- en discussiemateriaal voor het congres,  supplementen bij DR van 26/10/1973 en 
bij RV van 25/10/1973.
1 pak.

5-9. Copie van een brief van René Noël aan de leden van het PB, 29/10/1971, 5 blz.1

1 omslag

10-12. Bevat 2

-  een ontwerp van resolutie van/voor het federaal congres van Luik, gedateerd noch 
ondertekend; 
- de resolutie van de federatie Thudinie;
- een standpunt van de federatie Waals-Brabant in verband met de aanhouding van W. Peers.
1 omslag.

13-23. Discussietribune verschenen in DR en RV (zie ook nrs. 134-141)
1 pak.

24-37. Discussietribune, originelen en copies.
1 pak.

38. Open brief van de “Parti Ouvrier Révolutionnaire”, sectie van de IVe Internationale 
(trotskistisch) aan het 21e congres, in tweevoud, [12/12/1973].
1 omslag.

II. WERKZAAMHEDEN VAN HET CONGRES

39-133. Stukken in verband met de praktische organisatie en lijsten van afgevaardigden.
1 pak.

134-141. RV (en knipsels uit de DR ) met  voorbereidende teksten, discussietribune en 
verslaggeving over het congres en het later aansluitend Kontrakt-programma voor de 
verkiezingen va 10 maart (zie ook nrs. 13-23)
1 pak.

142-198. Boodschappen van en briefwisseling met zusterpartijen en lijsten van hun 
afgevaardigden.
1 pak.

199-204. Verslag van het CC gebracht door L. Van Geyt, 3 ex.
1 De copie was ter informatie bedoeld voor A. De Coninck. Of deze brief nog van belang was op het congres van 
1973 is zeer twijfelachtig.
2 De beschrijving door A. Beer luidde: “Werkzaamheden en resoluties van de federale congressen”. Het 
document 10 dateert echter van na de aanhouding van Peers in januari 1973 en houdt geen rechtstreeks verband 
met het 21e congres. Het werd om reden van de gegeven nummering toch op deze plaats behouden.. 



1 pak.

205-276. Tussenkomsten (handschrift en copies), met vertalingen.
1 pak.

277-279. Verslag van de mandatencommissie, Fr., 3 ex.
1 omslag..

280-288. Dossier van de kandidaturencommissie met handschriftelijke notities en resultaat 
van de indicatieve stemming van 8/12/1973.
1 omslag.

289-292. Ontwerp van resoluties, Fr. en Ndl.
1 omslag.

293-297. Resolutie, , Fr. en Ndl., 4 ex. (nr. 296 ontbreekt)
1 omslag.

298. Theses (vermoedelijk ontwerp), Fr.
1 stuk.

299-319. Amendementen bij het programma., handschrift en co.
1 omslag.

320-322. Brief van André Brisse aan de redactiecommissie, 21 januari 1974 en 2 blz. van een 
brief van Marc Drumaux, z.d. 
1 omslag.

323-325. Partijprogramma, Contrat-programme entre les forces ouvrières et progressistes. 
Pour vivre mieux, drukwerk , 24 blz. 3 ex.
1 omslag.

326-328. Persmededeling, 3 ex. 
1 omslag.

329-332. Persknipsels (niet van KPB-organen).
1 omslag.

III. LATER TOEGEVOEGD

333-334. Inwendige resoluties van het CC van13-14/10/1973 en van het Federaal Comité van 
Luik (voorgelegd aan  het  buitengewoon CC van 23/11/1973)  inzake  de oriëntatie  van de 
voorbereidende congresdomenten.
2 stukken.

335-339. Mededeling van standpunten in verband met de congresdocumenten, diverse 
amendementen en onder meer een brief van Danièle Du Bosch  met verslag over de kritieken 
uit de “ cellule lycéenne de Bruxelles” inzake het onderwijs.



1 pak.

340. Diverse voorstellen voor aanpassing van de voorbereidende teksten.
1 pak.

341. Verslag van de politieke commissie (door Claude Renard)
, handschrift é blz.
1 omslag.

342. (Amendementen en commentaren onder meer van Lewin, Dubosch, Dejace, I. Blume, 
Van Geyt, Moins, Drmazy, Tholet, Duchateau, Gilles, Levaux, Jean Terfve,enz., vnl in 
handschrift, Fr. 
1 pak.

343. Lijsten met de resultaten van de verkiezingen voor CC en Financiële Controlecommissie 
met specimina van stem- en telformulieren1

1 omslag

344. Dossier opgemaakt door Urbain Coussement in voorbereiding van het 21e congres met
- verslag van het federaal congres van het “Centre”;
- lijst vanvergaderingen in de federatie Thudinie;
- briefwisseling met en informaties betreffende de vergaderingen in diverse federaties

1 pak.

345. Door de mandatencommissie ingezamelde formulieren van congresisten.
1 pak.

1 Een pak met formulieren waar niets uit af te leiden viel is vernietigd.



22e Congres, Gent 9-11/4/19761

I. VOORBEREIDING

1. Voorbereidende teksten vanaf het CC van 27/9/1975.
1 pak.

2-3. Bilan des principales activités du CC et de ses principaux débats  dans l’application des 
directives du XXIe congrès (janvier 1974 – décembre 1975 / Overzicht van de belangrijkste  
aktiviteiten van het Centraal Komitee en de voornaamste discussiepunten verbonden met de 
toepassing in de praktijk van de richtlijnen van het XXIe kongres (januari 1974-december 
1975, bijlagen bij DR van … en RV  van 5 februari.1976
1 omslag.

4-7. Unir les masses populaires pour surmonter la crise en De krisis bedwingen door de 
eenheid van het volk, document door het CC voorgelegd aan het congres, bijlagen bij DR  en 
RV.
1 omslag.

8-30. Resoluties van Federale (meestal Waalse) congressen (met vertaling in het Ndl.) en met 
een tekst van Albert Juchmes (Luik- zie ook nr. 276)
1 pak.

31-45bis. Teksten en briefwisseling in verband met de discussietribune.
1 pak.

46-57. Discussietribune in de DR en in RV vanaf 26/2/1976.
1 pak.

II. WERKZAAMHEDEN VAN HET CONGRES

58-64. 
Formulieren en richtlijnen aan federale delegaties en deelnemers in verband met de 
congresorganisatie.
1 omslag.

65-73. Verslaggeving van het congres in DR van 10 tot 14/4/1976 en RV van 15-29/4/1976.
1 pak.

74-75. Doos met 12 en omslag met 6 foto’s van het congres,

12 FOTO’S gevonden, 6 NIET
1 omslag.

76-92. Type van congresdossier zoals medegedeeld aan een deelnemer.
1 omslag.

1 Twee omslagen met uitgaven van het Bulletin intérieur/Intern Bulletijn werden aan deze congresdocumenten 
onttrokken. 



93-94. Rapport voor het congres uitgebracht door L. Van Geyt, gepubliceerd in Faits et  
arguments * en in Feiten en Argumenten, n° 35, juni-juli 1976, Fr. en Ndl., telkens 2 ex.
1 pak..

95-156. Stukken in verband met de ontvangst van zusterpartijen.
1 pak

157-218. Boodschappen van zusterpartijen.
1 pak.

219. Tussenkomsten van congresdeelnemers.
1 pak.

220-223. Door het congres aanvaarde oriënterende tekst : Unir les masses pour sortir de la 
crise en De krisis bedwingen door de eenheid van het volk, drukwerk, telkens 3 ex.. 

224-274. Persknipsels in verband met het congres. (NRS 224-259 ONTBREKEN)
1 omslag.

III. LATER TOEGEVOEGD

275-275bis. Verslag van de politieke commissie (handschrift, Fr.) en op de commisie 
ingezamelde amendementen.
1 pak.

276. Teksten van de federatie Luik (met handschriftelijke commentaren in Fr. en Ndl.) 
1 pak

277. Ontwerp van resolutie. (VAN LUIK ???) en Résolution adoptée par le XXII-ième 
congrès du Parti Communiste de Belgique, stencils.
1 omslag.

278. Uitnodigingen om het congres bij te wonen aan diverse personaliteiten (in omslag “Luc. 
Bouffioulx”)
1 omslag.

279. Lijst van de afgevaardigden, samenstelling van het presidium, verslag van het CC en 
problemen met de uitvoering van de richtlijnen van het 21ste Nationaal Congres, kandidaten 
FCC, lijst met stemmen voor CC en FCC, verslag van de kandidatencommissie, originelen 
van de discussietribune (alles in een congresomslag met de naam van Coussement Urbain) 
met een lijst1 van de resultaten (handschriftelijk ingevuld) van de verkiezingen voor het CC.
1 pak.

1 Zat verloren in deel II en is aan dit nummer toegevoegd.



23e Congres, Brussel 30/3-1/4/19791

I. VOORBEREIDING     

1-2. Bulletin intérieur d’information sur les travaux des commissions du CC, november 1978 
en :
- Inwendig reglement inzake de regionale structuren van de partij (Fr.) (CC van 7/12/1974)
- de discussietribune (bewaakt door een CC-commissie ad-hoc)
1 omslag

3-14. Teksten voorgelegd aan het CC ter voorbereiding van het Congres.
3-10. Voorbereidende teksten van Jean Blume, met handschrift

11-12. Documents de réflexion / Discussiedocumenten ter voorbereiding,
 drukwerk.

13-14. Document complémentaire voor de voorbereidende discussie, drukwerk
met later toegevoegde, niet genummerde tekst waarop in handschrift 
“études préalables » en « (A. Duchateau) » 

1 pak en 3 omslagen v
oor 3-14;

15-24. Discussietribune gepubliceerd in de DR …
15-16. … van 1/3/1979

17-18. … van 10 en 11/3/1979

19-20. … van 17 en 18/3/1979

21-22. … van 22/3/1979

23-24. … van 23/3/1979
1 pak.

25-48. Discussietribune
25-34. Briefwisseling met Th. Dejace, tikwerk en handschrift . 
35-48. Diverse bijdragen waarvan enkele zonder nummer en met een knipsel 
uit Lutte ouvière nr. 307 (strekking Posada)

1 omslag .

49-152.  Discussietribune, originele teksten en briefwisseling.
1 pak. 

153-194. Discussietribune, originele teksten en briefwisseling.
1 pak. 

1 Aanvankelijk voorzien voor 15-17/11/1978.



II. WERKZAAMHEDEN VAN HET CONGRES

195-201. Stukken betreffende de materiële organisatie: uurrooster en diverse blanco-
formulieren (Fr.) met typemap van de congressist.
1 omslag.

202-204. Verslag over het congres in de DR.
1 omslag.

205-206. Verslag door L. Van Geyt, Fr. 2 ex. en Ndl. 1 ex.
1 pak.

207. Politieke inleiding door L. Van Geyt in  Feiten en Argumenten (1 ex.) en in  Faits et  
Arguments, (3 ex.) n° 48, juni 1979. 
1 pak.

208-209. Ontwerpen van resoluties, Fr. en Ndl..
1 omslag. 

209bis-214. Resoluties
209bis. Resoluties inzake Viëtnam en Palestina

210. Eindresolutie, (3 ex.)

211-212. Resolutie in DR van 7 en 8/4/1979 (3 ex.).

213-214. Resolutie, Dans les luttes d’aujourd’hui la politique de demain, drukwerk.
1 omslag.

III. LATERE TOEVOEG  INGEN  

215.  Begroeting van het congres  door J. Blume, Fr. en Ndl., met hulde aan de nagedachtenis 
van Leemans, Van den Boom, Wattiez en Terfve, (zonder auteur) Fr.
1 omslag.

216. Lijsten van zusterpartijen en teksten van hun boodschappen, met een namenlijst van 
personen die de leiding van de KPB uitmaken.
1 pak 
 
217. Discussiedocumenten, Ndl., drukwerk, 4 ex.
1 omslag. 

218. Lijst van Franstalige kandidaten voorgesteld door de federale comités, gebruikt als klad 
met bijkomende aantekeningen.



1 stuk. 

219. Bijdragen tot de discussietribune, stencils en drukwerk (knipsels).
1 pak.

220. Documenten uit de kandidaturencommissie met resultaten van de stemmingen voor de 
leidinggevende organen (1 omslag met notitie “Papiers Coussement”)  
1 pak.

221. Teksten van de federatie Luik, september 1978, van de afdeling Jemeppes (9/1978) en 
van D. Remacle, 2/4/1979 (o.m. betreffende de communistische jeugd)
1 omslag. 

222.Verslag van de mandatencommissie
1 omslag. 

223. Voorbereiding op het Nationaal congres door het Federaal congres van Brussel, 15-
17/12/1978: Documents de réflexion …, drukwerk 4 ex. en Document complémentaire pour 
la discussion préparatoire…1

1 omslag.2

 

1 Teruggevonden bij nummer 205 e.v.
2 In dezelfde archiefdoos 1 pak dubels..



24e Congres  – 1e sessie: Brussel 26-28/3/1982 1

I. VOORBEREIDING

1- 12. Uitwisseling van standpunten tussen CC en de federatie Luik beschouwd als aanloop 
tot het 24ste congres, april-mei 1981.

1 omslag.

13-26. Voorbereidende teksten van het CC en van werkgroepen., 
13-22. 1981-1982, met ingezamelde documentatie voor de 4 “groepen” die resp. 

   de crisis en het groeimodel, onderwijs –cultuur en democratie, de internationale
   verhoudingen – de vrede, de partij betreffen, stencils, 1 pak

23-26.februari 1982, drukwerk en stencils, Nr. 23 met openingsdocument, 
discussietribune en correcties.  

1 pak.

27-32. Feiten en Argumenten, nrs. 1, 2en 3, januari- maart 1982, meerdere ex. inhoudend de 
ontwerpteksten, een nota over de federalisering van de partij en discussietribune.
7 fasc.
.

33-101. Discussietribune in DR en afzonderlijke teksten. NB: nummers 69-101 ontbreken, maar er 
zijn wel dubbels).
1 pak.

102-110. Voorbereidend werk op federaal en lokaal niveau (Gent, Brugge, Limburg, Roux, 
Kempen, Souvret, Brussel, Antwerpen, Huy, sommige in het Fr. vertaald) en teksten van 
enkele leden. 
1 pak.

II.   CONGRES-WERKZAAMHEDEN  

111-129. Stukken in verband met de praktische organisatie met samenstelling van  
de commissies.
1 omslag.

130-142. Typedossier voor de deelnemer (Ndl.).
1 omslag

1 Op de etiketten gemerkt met 24/1 In de inventaris van Beer zijn de nummers 173-207 overgeslagen. Het leek 
aangewezen door te nummeren en de nummering 208-214 te doen verdwijnen.



143. Het congres zoals verslagen in de DR van maart 1982.
1 omslag. 

144-145 . Verslag en antwoord op de tussenkomsten door L. Van Geyt in Faits et Arguments 
nr. 65 van juni 1982 (Fr.) en het verslag (Ndl., stencil),
1 omslag. 

145bis. Verslag door L. Van Geyt (Ndl, en Fr) en tussenkomsten van deelnemers
1 pak.

146-160. Dossiers of teksten van congrescommissies: Amendementencommissie –
Resolutiecommissie. - Kandidatencommssie
1 pak

161-164. Door commissies aanvaarde resoluties.
1 omslag.

165-166. Door het congres aanvaarde resoluties, bijvoegsel bij de DR, 3-4 april.

167-172. Persmededelingen 
1 omslag en losse stukken in 1 omslag.

III.   LATERE TOEVOEGINGEN  

173- 175. Vrij volledige en goed geordende reeks documenten: 
173. Amendementen van de federaties (in omslag met vermelding “Commission des
 résolutions”) – Discussietribune (Fr. en Ndl.) . 
174. Ontwerpteksten en discussietribune (vnl. Feiten en Argumenten). 
175. Niet officiële teksten: verslag (Fr. en Ndl.) en besluiten door L. Van Geyt en 
tussenkomsten van afgevaardigden. 

Resp. 3 omslagen in 1 congresmap - 1 congresmap - 2 omslagen in 1 congresmap.





24e Congres – 2e sessie, Brussel 18/12/1982 1

I. VOORBEREIDING

1. Teksten : Projets de statuts soumis par le CC à la discussion dans le parti 
en Amendements de membres du CC non retenus par le CC als supplement in de DR van 30- 
31 oktober en 1 november 1982, met 
- ontwerp van statuten in Feiten en Argumenten n° 8, oktober 1982 en nr. 65 van Faits et  
Arguments van juni 1982.
- inleidingen door L. Van Geyt en besluiten door R. Jacobs op het CC van 19/6/1982 (Fr.), 
- teksten (Fr.) inzake de federalisering van de Partij (voorgelegd aan het PB, het Franstalig PB 
en de CRW van 3/6/1982).
- een nota van F. Delmotte Pour des dimensions autonomes au sein du Parti, z.d., copie van 
handschrift.
- besluiten op hetzelfde CC (= 19/6/1982 ???) door A. Duchateau
1 omslag

2-6. Discussietribune in de DR en copies van persknipsels. 
1 omslag

7-16. Amendementen voorgesteld door federale congressen, het PB en afzonderlijke personen 
(congresmap in dubbel), handschrift en copie.
1 pak. Zie ook nr. 176.

II. CONGRES-WERKZAAMHEDEN

17-24. Stukken i.v.m. de organisatie, met deelnemerslijsten en voorstel van samenstelling van 
het presidium 
1 omslag.

25-96.  Werkgroep 1 over artikels 1 en 2 van de voorgestelde teksten,  met lijst van de 
deelnemers (documenten van Cl. Renard), met een omslag van copies van amendementen
1 pak (stukken in omslagen gegroepeerd als volgt: 25-28 (deelnemers), (nr.29-30 ontbreken), 31-47, 48-57, 58-
64, 65-69, 70-77, 78-91 en 92-96).
1 pak. Zie ook nr. 176.

96bis. Stukken in verband met werkgroep 2, onder meer inzake het meningsverschil met de 
groep SEPO in de federatie Antwerpen. (stukken ingezameld door J. Withages?)
1 omslag. Zie ook nr. 176.

97-152. Werkgroep 3 (over de partijstructuur)
1 pak. Zie ook nr. 176.

153-159. Verslagen en voorstellen van de werkgroepen.
1 omslag.

1 Di congres werd toen “24bis” genoemd. Op de etiketten nu gemerkt als “24/2”. Dit congres had als opdracht de 
statuten aan te passen. Het was eerst voorzien voor 18 juni maar werd verplaatst naar december. Dezelfde teksten 
werden echter behouden en daardoor dragen zij nog 18 juni als datum.



160-165. Repliek van Cl. Renard inzake art. 1 en 2.

166-169 [3.51.2] Statuts du PCB, texte adopté 3 ex. en tekst in DR met een ex. van de statuten 
van 1971.
2 omslagen in 1.

III. UITVOERING VAN DE BESLUITEN

170-175. Documenten in verband met het implementeren van de statuten in de gemeenschaps-
instanties van de KPB, maart 1983.
1 omslag

IV. LATER  E TOEVOEGINGEN  

176. Diverse stukken  van de werkgroepen en amendementen [Zie eveneens de nummers 7-
16 en 25-152], ook van afzonderlijke personen.





25e Congres,  Brussel 18-20/4/1986

I.   VOORBEREIDING, DEELNEMERS, GENODIGDEN EN ORGANISATIE  

1. Voorbereiding in enkele federaties
- PCB Bruxelles. Périodique mensuel, n° 68, février 1986. « Vers le 25e congrès national. 
Premier bilan de la discussion dans la fédération bruxelloise » 
- KPBrussel. Maandelijks Periodiek. « Naar het 25e Nationaal Kongres v.d. KPB. Eerste bilan 
van de discussie binnen de Brusselse Federatie.”
- L’organisateur. Périodique intérieur éditée par la fédération liégeoise du PCB, 28/01/1986
- Le Coup de Rouge. Périodique de la fédération Huy-Waremme … mars 1986 : « Vers le 25e 

congrès du PCB » met rondschrijven van 3 maart 986.
- Stukken van de federaties Charleroi en ourthe-Amblève. 
1 omslag.

2. Naamlijsten van afgevaardigden van Franstalige federaties voor congres en 
commissies.
1 omslag.

3. Uitnodigingen aan zusterpartijen en persorganen met verslagen van de technische 
commissie. 
1 omslag.

4. Stukken in verband met de vertalers, tolken en dactylo’s. 
1 omslag.

5. Formulieren voor deelnemers en genodigden en typedossiers welke hen werden 
medegedeeld (inbegrepen enkele discussieteksten), 
1 pak.

II. WERKZAAMHEDEN  

6. Discussieteksten voorgelegd door het CC en de Vlaamse Raad (Fr.). 
1 pak.

7. Inleidende toespraak door L. Van Geyt (Ndl en Fr). 
1 omslag.

8. Ontwerpen van algemene resolutie (Ndl en Fr) en resoluties over specifieke 
onderwerpen met handschriftelijke teksten van diverse personen.
1 omslag.

9. Diverse voorbereidende teksten. 
1 omslag

10. Dossier van de kandidaturencommissie met lijsten van kandidaten en verkozenen voor 
CC en  Financiële controlecommissie 
1 omslag.



11. Verslaggeving over het congres.
- In  Faits et arguments, nummers 75-82, februari-mei 1986  (N.B. soms als bijlage PCB-Info) met 
discussietekst van het CC, de discussietribune, de resoluties en de resultaten van de 
verkiezingen.
- In  Feiten en Argumenten, nummers 22 –28, februari-mei 1986 (zelfde inhoud). 
- Knipsels en kopies, hoofdzakelijk Franstalig of uit DR en volledige DR 19-24/04/1986
3 pakken in 1 omslag

12. Opdracht van het Congres aan het CC en aan de komende federatieve congressen om 
resp. de statutaire verkiezingen te organiseren, een inwendig reglement  te redigeren, enz. 
1 omslag.



25bis Congres, Brussel 19/12/1988 
(oorspronkelijk voorzien voor 18/6/988)1

(Congres van de UNIE)

1. Voorbereidende teksten voor het regionaal congres van Brussel van 7/5/1988 
geredigeerd met het oog op het Nationaal Congres, (Fr)
1 omslag.

2. Voorstellen tot aanpassing van art. 15 en de samenstelling en werking van de unie in 
de statuten , gedateerd 26 Maat 1988, Ndl en Fr. telkens 3 ex. en
- voorgestelde amendementen (gedateerd 29/12/1988) en advies van het Waals Bureau en 
andere rondschrijven.
1 omslag.

1



 
26 Congres, Brussel 18-19/3/1989 

(Congres van de UNIE)

VOORBEREIDING

1. Pistes pour une approche “alternative” de la “construction européenne » door L. Van 
Geyt, 3/1/1989., 6 blz. 
1 stuk.

2. Croissance et démocratie économique, basistekst door P. Beauvois, bestemd voor de 
werkgroepen die het congres voorbereiden en ontwerpen van teksten voor die werkgroepen, 
soms met amendementen.
1 omslag

3. Dezelfde teksten (Fr.) als in nrs. 1 en 2, voorgelegd 14/1/ 1989 aan het CC met 1 ex. 
als supplement bij Faits et Arguments- n°. 89. 
1 omslag.

WERKZAAMHEDEN

4. Agenda 1 blz. met Congresdossiers: 
- Europa, een zaak voor links, 2 ex. 
- L’Europe, un enjeu pour la gauche, 2 ex. en andere teksten. 
N.B. bevat o.m. voorstellen van bijkomende statutaire bepalingen zoals voorgeschreven door het Kongres 25bis.
1 pak.
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