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Hoofdstuk 37

Archief van particuliere personen
en familiearchief (1)
Luis Angel Bernardo y Garcia, Marc D’Hoore
en Patricia Van den Eeckhout
We verkozen de term “ archieven van particulieren ” boven die van “ persoonsarchieven ” (gebruikt in de vorige editie) om de archieven aan te duiden die geproduceerd worden door individuen in het kader van hun private of publieke activiteiten.
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2.

De bronnen en hun betekenis

Het belang van de archieven van particuliere personen en families staat buiten
kijf. Ze kunnen bijdragen tot de studie van de politieke, institutionele, diplomatieke, koloniale, militaire, economische, financiële, sociale, culturele, vrouw- en
gender of lokale geschiedenis. In vele gevallen bieden deze archieven een belangrijke aanvulling op de archieven van instellingen. Vaak bevatten ze echter ook
alternatieve of eersterangsinformatie indien die openbare archieven niet meer
bestaan of nog niet raadpleegbaar zijn.
Dit hoofdstuk verschaft een overzicht van de bewaarplaatsen van archieven
van particuliere personen en families. Deze bewaarplaatsen zijn zeer verscheiden :
zowel openbare als privé-instellingen, zowel federale als lokale instellingen laten
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zich in met het verwerven, bewaren en ter beschikking stellen van dergelijke
bestanden. Naast de gekende archiefdiensten, documentatiecentra en musea,
zijn er ook heel wat andere instellingen en particuliere personen die, soms louter
toevallig, in het bezit zijn van dergelijke archieven. Wegens plaatsgebrek kan
ons overzicht dus geen aanspraak maken op volledigheid. Worden hier dus niet
vermeld : de wetenschappelijke of culturele instellingen waarvan de activiteiten
gericht zijn op het leven en de activiteit van een enkel persoon (bijvoorbeeld de
Stichting Paul-Henri Spaak te Brussel, het Museum Jules Destrée te Charleroi,
enz.) ; de organismen die archieven van particuliere personen bewaren zonder
hiertoe echt bevoegd te zijn ; de talrijke particulieren die dergelijke archieven
bezitten ; de provinciale of gemeentelijke archiefdiensten (met uitzondering van
de steden Brussel, Antwerpen en La Louvière : deze stadsarchieven werden enkel
als voorbeeld vermeld ; we hebben hier geenszins naar volledigheid gestreefd).
In dit bestek is het uiteraard onmogelijk het socio-professionele profiel te
schetsen van alle particuliere personen die hier vermeld zullen worden. In onderstaande lijst zal men politieke mandatarissen aantreffen (ministers, parlementariërs, plaatselijke verkozenen) evenals verantwoordelijken en militanten van
politieke, sociale of culturele organisaties, zakenlui, journalisten, publicisten, leerkrachten, schrijvers, wetenschappers, kunstenaars, militairen, kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, leden van de koninklijke entourage, of nog magistraten,
advocaten, diplomaten en ambtenaren. In dezelfde optiek moet de aandacht van
de lezer gevestigd worden op de vaak voorkomende overlapping van functies
en mandaten, evenals op de talloze cumuls en opeenvolgende verantwoordelijkheden die talrijke individuen bekleed hebben. De lezer zal opmerken dat in
dit overzicht weinig familiearchieven werden opgenomen. Op enkele belangrijke
uitzonderingen na (we denken hierbij aan de archieven d’Anethan, d’Ursel of
Goblet d’Alviella) handelen de meeste familiearchieven immers over het Ancien
Régime. Voor verdere informatie betreffende deze bestanden, verwijzen we naar
de volgende werken :
Lejour (E.). Les archives de familles. Liste des archives de familles conservées
dans les Archives de l’État en Belgique, in abb, 1950, p. 163-183.
De Stobbeleir (D.). Archives de familles entrées aux Archives de l’État en
Belgique de 1950 au 30 juin 1972. Familiefondsen in het Belgisch Rijksarchief
gekomen tussen 1950 en 30 juni 1972, in abb, 1974, p. 280-320.
Van Nieuwenhuysen (A.). Guide des fonds et des collections des Archives Générales du Royaume. Archives de familles et de particuliers. Brussel, 1997.
Wat kan men aantreffen in de archieven van particulieren ? In het “ ideale ”
geval vindt men in deze bestanden zowel bescheiden van persoonlijke en familiale
aard als bescheiden die werden geproduceerd uit hoofde van de functies die de
betrokkenen bekleedden. Daarbij komen vaak ook nog diverse “ aanhangsels ” of
documenten voor “ zonder zichtbaar verband met het bestand ”.
De persoonlijke bescheiden omvatten documenten die betrekking hebben op de
burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden) stukken met betrekking tot het
beheer van de bezittingen, diploma’s. Benoemingen en onderscheidingen, staten
van dienst, agenda’s, paspoorten, cursussen reisnota’s, documenten betreffende
erfenissen, spijskaarten, uitnodigingen en briefwisseling. Dergelijke bescheiden
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zijn vooral van biografisch belang, maar kunnen ook worden aangewend om
zicht te krijgen op de economische, sociale, culturele en/of mentale omgeving
waarin het individu in kwestie actief was.
De functie-archieven hebben zowel op de private als op de publieke (politieke,
diplomatieke, administratieve, wetenschappelijke, enz.) activiteiten van het individu betrekking. Ze bestaan gewoonlijk uit briefwisseling, rapporten, richtlijnen,
memoranda, nota’s, samenvattingen van gesprekken, verslagen of processenverbaal van vergaderingen, officiële documenten, persuittreksels en documentatie. De archieven van ministers en staatssecretarissen bevatten daarenboven
vaak de bescheiden van kabinetten van nationale (later federale) regeringen en
van gewestelijke en gemeenschapsexecutieven, alsook van de rechtsopvolgers
(sinds 2003) van de federale ministeriele kabinetten, namelijk de strategische
cellen en de secretariaten van de leden van de federale regering. De kabinetsarchieven kunnen zeer omvangrijk zijn, zelfs al beslaan ze in sommige gevallen
slechts een zeer korte periode. Ook de functies die ten private titel of in de schoot
van privaatrechtelijke organismen bekleed werden, lieten vaak sporen na in de
archieven. Ze kunnen betrekking hebben op industriële, commerciële of financiële ondernemingen, politieke groeperingen, sociale, syndicale, coöperatieve of
culturele organisaties, of op periodieke publicaties.
Van groot belang is de familiale, persoonlijke en/of professionele briefwisseling. Doorgaans omvat die correspondentie de brieven die door een persoon
ontvangen werden ; vaak vindt men ook de minuten of kopieën van de verzonden
brieven. Die briefwisseling biedt mogelijkheden voor de intellectuele, wetenschappelijke, literaire en artistieke geschiedenis.
In de archieven van particuliere personen treft men ook geregeld dagboeken
aan. Ze bevatten aantekeningen betreffende (min of meer) belangrijke feiten of
betreffende details van het dagelijks leven. Soms zijn het de enige documenten
van een persoon die tot ons gekomen zijn. Tot deze categorie behoren, onder
meer, de reisdagboeken, veldtocht- of oorlogsdagboeken.
Tal van particuliere personen hebben (al dan niet voltooide en/of volledige)
memoires of herinneringen geschreven. Meestal werden ze opgesteld na de feiten ;
soms werden ze geheel of gedeeltelijk gepubliceerd, hetzij tijdens het leven van de
persoon, hetzij postuum. De vorser vindt mogelijk ook onuitgegeven memoires
terug, vaak ter aanvulling van andere documenten betreffende de literaire activiteiten van een persoon (handschriften, drukproeven, verzamelingen krantenartikels, nota’s, ontwerpen, verslagen en briefwisseling betreffende publicaties,
teksten van voordrachten en toespraken).
Meer dan eens bevatten archieven van particuliere personen ook bescheiden
afkomstig van een ander individu dan de archiefvormer. Dit kan verklaard worden
door familiale- of vriendschapsbanden, of door relaties van professionele aard.
Tal van bestanden bevatten ook documenten van of over een persoon in functie
van de voorbereiding van een biografische studie.
In archieven van particuliere personen treft men zeer vaak ook documentatie
aan, in de archivalische betekenis van het woord : “ een geheel van documenten
verzameld met een welbepaald doel ”. Dikwijls gaat het om gedrukt materiaal
(dagbladen, tijdschriften, brochures, boeken, rondschrijven, prospectussen, vlugschriften, kaarten, enz.) over onderwerpen die rechtstreeks in verband staan met
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de beroepsfuncties van een individu. Die documentatie kan ook bijeengebracht
zijn ten gevolge van louter interesse of de vrije tijdsactiviteiten van de persoon
in kwestie. Dezelfde opmerking geldt voor de verzamelingen (tekeningen, karikaturen, schetsen, plans, affiches, postkaarten, foto’s) en voor de bibliotheek die
door menig persoon samengesteld werden.
In vele gevallen zal de vorser oude documenten aantreffen, waarvan sommige
zelfs teruggaan tot de 14e of 15e eeuw. Hij/zij zal mogelijk bescheiden terugvinden
met betrekking tot het buitenland (meestal Frankrijk, Nederland, Luxemburg,
Duitsland, Groot-Brittannië, Congo en Ruanda-Urundi). Zoals blijkt uit de hierboven vermelde werken van Léon Liagre en Jean Baerten, Émile Vandewoude,
André Vanrie en Michel Dumoulin, zijn dergelijke documenten eerder onrechtstreeks met de Belgische geschiedenis verbonden. Men ontmoet ook regelmatig
bescheiden betreffende de grote supranationale organisaties die in de 20e eeuw
ontstonden (Volkenbond, Verenigde Naties, Europese Unie).
De meeste archieven van particuliere personen bestaan uit “ traditionele ”,
papieren bronnen. Bestanden die in een recentere periode werden gevormd,
bevatten vaak ook audiovisuele bescheiden (diapositieven, speelplaten, films,
audio- en videocassettes) en elektronische bescheiden, wat totaal nieuwe opgaven
voor de bewaring, de ontsluiting en de raadpleging inhoudt, maar ook nieuwe
mogelijkheden voor het onderzoek opent.
Kortom : het belang van de archieven van particulieren overstijgt meestal de
strikte grenzen van de individuele biografie. Dergelijke archieven weerspiegelen
immers een persoonlijkheid, een levensloop, een engagement, een roeping, maar
ook een context, een omgeving en een tijdgeest die voor de vorser heel brede
perspectieven openen.
De acquisitiepolitiek die sinds de vorige editie van dit werk gevolgd werd door
de openbare en private archiefdiensten, zowel in het noorden als in het zuiden van
het land, heeft doorgaans vruchten afgeworpen. In vele gevallen (o.m. kadoc, la,
advn, amsab-isg in Vlaanderen en het Rijksarchief en soma op federaal niveau),
is het aantal fondsen en/of hun omvang meer dan verdubbeld. In het geval van
het Rijksarchief en van de vernoemde privaatrechtelijke archiefinstellingen, wordt
een belangrijk deel van de acquisities van politieke archieven (in de brede zin van
het woord, met inbegrip van allerlei politieke observatoren en maatschappelijke
actoren) gevormd door archieven van kabinetten, die overgedragen worden op
het einde van de legislatuur.
Men kan en moet uiteraard verheugd zijn over de grote vooruitgang die tijdens
de jongste dertig jaar geboekt werd op het gebied van de redding en openstelling
van archieven van particuliere personen. Door de verspreiding van de bewaarde
fondsen worden de onderzoekers echter geconfronteerd met een waar “ archivistisch labyrint ”. Er bestaat immers geen centrale archiefregistrering. Dit gebrek
wordt min of meer gecompenseerd door (in Vlaanderen en gedeeltelijk in Brussel)
het bestaan van Archiefbank Vlaanderen, van start gegaan in 2005 (www.archiefbank.be). Een gelijkaardig initiatief werd onlangs gelanceerd voor het Franstalige
landsgedeelte door de Association des Archivistes francophones (aaf), namelijk
de realisatie van een online Guide des Services d’Archives en Belgique Franco
phone (gaf) (meer uitleg over die initiatieven in het inleidende hoofdstuk over de
bronnen van privé-instellingen).
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Bovendien werd de identificatie van en de toegang tot archieven van particulieren en families sinds 1999 vergemakkelijkt door de vermenigvuldiging van
papieren of elektronische werkinstrumenten (inventarissen, gidsen, overzicht van
fondsen, enz.) opgesteld door de overgrote meerderheid van de archiefinstellingen
zowel in het noorden als in het zuiden van het land. Hun internetsites vormen
trouwens volwaardige onderzoeksinstrumenten, meer bepaald door de aanwezigheid van online catalogi. De volgende stap in deze evolutie zal wellicht bestaan
uit de ter beschikking stelling van archiefdocumenten onder elektronische vorm.
Hieronder vermelden we voor iedere archiefinstelling zowel het webadres
als de eventuele gepubliceerde gidsen of overzichten. Bij ieder vermeld bestand
geven we een korte voorstelling van de archiefvormer ; we vermelden de periode
waarover de documenten handelen alsook de eventuele onderzoeksinstrumenten.
Onderstaande lijst is geen exhaustieve opsomming van alle bewaarde archieven
van particulieren en families. De nadruk werd gelegd op de acquisities sinds 1999
(vorige editie van dit boek) alsook op enkele nieuwe of minder bekende bewaarplaatsen (etopia, carhif-avg, enz.).
Het spreekt vanzelf dat niet alle hieronder vermelde archieven ook effectief consulteerbaar zijn. De onderzoeker moet steeds contact opnemen met de
vermelde bewaarplaats om na te gaan onder welke voorwaarden de archieven
kunnen worden geraadpleegd.

3.

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën
(Rijksarchief)
http://arch.arch.be

3.1.

Algemeen Rijksarchief te Brussel (ara)

D’Hoore (M.). Archives de particuliers relatives à l’histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours). Brussel, 1998, 2 dln.
Bernardo y Garcia (L.A.). État de l’ouverture à la recherche. xiii. Département
I. Archives de particuliers relatives à l’histoire de la Belgique contemporaine (de
1830 à nos jours). 2e édition revue et augmentée. Brussel, 2004.
Bernardo y Garcia (L.A.). Archives de particuliers relatives à l’histoire de la
Belgique contemporaine conservées aux Archives générales du Royaume.
2e édition revue et augmentée. Brussel, z.j. [2005].
Alen, André : secretariaat van de Ministerraad en kabinetschef van de Premier
(1960-1992).
Aelvoet, Magda : kabinet van minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (1999-2003).
Anciaux, Vic : kabinet van staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (1989-1995). Zie ook advn.
Arendt, Louis : Congo, militaire vraagstukken. Buitenlandse politiek (1881-1916).
Inventaire des papiers Louis Arendt. Brussel, z.j.
Banning, Émile : Belgische binnenlandse, buitenlandse en militaire politiek in het
laatste kwart van de 19e eeuw, Congo.
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Tihon (C.). Papiers Émile Banning. Brussel, 1988.
Bara, Jules : binnenlandse politiek (1865-1884).
Inventaire des papiers Bara. Brussel, z.j.
Bastenier, Dominique : medewerker van Brusselse ministers (1983-2001).
Beaupain, Paul : journalistieke activiteit (1919-1936).
Belpaire, Maria : briefwisseling met het Hof (wo i en interbellum).
Bernard, Léopold : memoires veldtocht 1914-1915.
Bertouille, André : kabinet van de minister van Gezondheid, Onderwijs en
Middenstand van de Franse Gemeenschap (1983-1988).
Beyens, Eugène : diplomatie wo i. Zie ook afodbz.
Brassinne de la Buissière, Jacques : binnenlandse politiek (1980-1992), kabinetten
van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking (1983-1985) en van
de minister van Landsverdediging (1985-1988). Zie ook cjg.
Boutmans, Eddy : kabinet van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking (1999-2003).
Buset, Max : artikels verschenen in de krant Le Peuple, socialisme. Binnenlandse
politiek, voornamelijk na 1945. Zie ook iev.
D’Hoore (M.), Bourmanne (C.). Inventaire des archives de Max Buset. Brussel,
1996.
Cahen, Alfred : diplomaat, ambassadeur te Parijs (1989-1996) en hoogleraar aan
de ulb (1985-1996).
Cardijn, Jozef : persoonlijke papieren, internationale en Belgische kaj (midden
van de jaren 1920 tot 1970) ; talrijke audiovisuele documenten. Zie ook kadoc.
Fiévez (M.). Inventaire du fonds Cardijn – Inventaris van het fonds Cardijn.
Brussel, 1985-1986.
Fiévez (M.) e.a. Complément à l’inventaire Cardijn. Brussel, 1996.
Carton de Wiart, Henry : politieke en literaire activiteit. Binnenlandse politiek
tijdens het interbellum, katholieke partij, vernederlandsing rug, schrijfster
Juliette Verhaegen en zijn broer Edmond Carton de Wiart.
Pagnoul (A.M.). Inventaire des papiers de Carton de Wiart. Brussel, 1981.
Clajot, Gilbert : syndicalist, algemeen secretaris secta-bbtk (1975-1994).
Coens, Daniel : kabinet van de minister van Nationale opvoeding, Nederlandse
afdeling (1981-1988). Zie ook kadoc.
Cooreman, Gérard : katholiek politicus, Premier, briefwisseling (1906-1926). Zie
ook kadoc.
Coppé, Albert : kabinet van de minister van Economische zaken (1950-1952).
Bernardo y Garcia (L.A.). Inventaire des archives de cabinet des ministres des
Affaires économiques Jules Delruelle, Albert De Smaele, Léon-Eli Troclet,
Albert Devèze, Henri Liebaert, Jean Duvieusart, Gaston Eyskens, Albert Coppé
(1944-1952). Brussel, 2008.
Cornet de Grez, G. : Brabantse revolutie, Oostenrijkse restauratie, Franse overheersing.
Coumans, Wim : begrotingspolitiek (1985-1987).
Crokaert, Jacques : katholieke politicus (1905-1940).
Crokaert, Paul : rexistische politicus, zoon van vorige (1925-1940).
d’Anethan, Jules en zijn zoon Auguste (familie) : familiearchief en bescheiden met
betrekking tot het beheer van goederen van de 15e tot de 20e eeuw, papieren
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van J.J. d’Anethan met betrekking tot de binnenlandse politiek in het midden
en de tweede helft van de 19e eeuw. Buitenlandse politiek tijdens de tweede
helft van de 19e eeuw, religieuze kwesties, relaties Kerk-Staat, weldadigheid,
papieren van Cornet de Grez (zie aldaar). “ Franse ” en “ Hollandse ” tijd. Zie
ook afodbz.
De Stobbeleir (D.), Thielemans (M.-R.). Familie d’Anethan (xve-xxe siècles).
Relevé d’archives microfilmées. Brussel, 1988.
Danhier, Alfred : socialistische partij en organisaties in de Borinage (1887-1946).
d’Aspremont Lynden, Harold : kabinet van de minister van Afrikaanse zaken
(1960-1961).
De Backer, Remi : christelijke arbeidersbeweging, cvp en ministeriele kabineten
(openbare werken, huisvesting, openbaar ambt, Vlaamse aangelegenheden)
(1960-1980).
De Bock, Paul-Aloïse : advocatenkabinet (onder meer Bank van de Arbeid en
socialistische partij) (1925-1949). Zie ook aml.
de Borchgrave, Émile en zijn zoon Roger : buitenlandse politiek van België en
evolutie van de internationale toestand (ca. 1860-ca. 1920), wetenschappelijke
en reisnota’s van Émile de Borchgrave, diplomaten Roger de Helman, Hubert
Dolez en Désiré de Behr. Zie ook aa.
Cosemans (A.) e.a. Inventaire des papiers de Borchgrave. Brussel, 1995.
de Briey, Camille : briefwisseling met Leopold I over buitenlandse politiek (18411843).
de Broqueville, Charles : katholiek politicus, Premier, Belgische binnen- en
buitenlandse politiek (1910-1939).
Van Meerbeeck (L.). Papiers Charles de Broqueville. Brussel, 1988.
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Jaspar, Henri : Belgische binnen- en buitenlandse politiek in het interbellum.
Cosemans (A.). Papiers H. Jaspar. Brussel, 1988.
Jaspar, Marcel-Henri : politieke en diplomatieke carrière, wo ii.
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Langendries, Raymond : kabinet van de minister van het Openbaar ambt (19891992).
Leburton, Edmond : socialistisch politicus, Premier, politieke loopbaan (1945-1980).
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Maréchal, Nicole : kabinet van de minister van Jeugdhulp en Gezondheid van de
Franse Gemeenschap (1999-2004). Zie ook etopia.
Martens, Wilfried : politieke loopbaan van de Premier (1941-1998).
Therry (M.). Inventaris van het archief Wilfried Martens, deel 1 : van de jeugdjaren tot de verkiezen van 1978. Brussel, 2004.
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19e eeuw, wo i, Intergeallieerd Hoog Commissariaat in de Rijngebieden, regering Poullet-Vandervelde (1925-1926).
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Steyaert, Rika : kabinet van minister van de Vlaamse gemeenschap voor Sociale
zaken (1980-1988).
Strauch Maximilien : ontdekking van Centraal Afrika, Onafhankelijke Congostaat. Zie ook Belvue en afodbz.
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fhmw en soma.
Bernardo y Garcia (L.A.). Inventaire des archives de cabinet des ministres des
Affaires économiques, op. cit.
Van de Kerchove d’Hallebast, Robert : diplomatie (voornamelijk Midden-Oosten
en Rusland) (1943-1960).
Van den Boeynants, Paul : Belgische en buitenlandse eretekens en fotoalbums
over zijn activiteiten als minister (1962-1978).
Van den Heuvel, Jules : politieke correspondentie. Binnen- en buitenlanse politiek, eind 19e. Begin 20e eeuw, Congo, wo i en de daaropvolgende vredesverdragen.
Cosemans (A.), Pagnoul (A.-M.). Papiers Jules Van den Heuvel. Brussel, 1988.
Vandenpeereboom, Jules : binnenlandse politiek (1908-1915).
Van der Biest, Alain : kabinet van minister van het Waals Gewest voor de Lokale
machten, van de Gesubsidieerde werken en het Water (1988-1992).
van der Elst, Léon : overname van Congo door de Belgische staat. Belgisch
Congo. Buitenlandse politiek onder meer tijdens wo i.
Vandewoude (É.). Papiers du baron Leon Van der Elst. Brussel, 1978.
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Vander Linden, Joseph : Belgisch revolutionair, eerste jaren van de Belgische
onafhankelijkheid.
Wellens (R.). Inventaire des Papiers de Joseph Vander Linden, membre du gouvernement provisoire. Brussel, 1995.
Vanderveeren, Christine : kabinetsmedewerkster van de minister van Institutionele hervormingen (1988-1992) en de Eerste minister (1992-1995).
Van de Weyer, Sylvain : politieke en diplomatieke correspondentie (1830-1870).
Zie ook afodbz.
Van Meerbeeck (L.). Inventaire des papiers de Sylvain van de Weyer. Brussel,
1960.
Van Eetvelde, Edmond : Onafhankelijke Congostaat. Zie ook aa en kmma.
De Bock-Doehaerd (R.). Papiers Van Eetvelde. Brussel, 1988.
Van Eyl, Didier : kabinet van de staatssecretaris van het Brussels Gewest, belast
met het architecturaal en archeologisch patrimonium, de sociale huisvesting
en de taxi’s (1991-1995).
Van Isacker, Philippe : katholiek minister, politiek, sociaal en economisch leven
tijdens het interbellum, tijdens en vlak na wo ii.
Inventaire des Papiers Ph. Van Isacker. Brussel, 1988.
Vanlangenhove, Fernand : Belgische buitenlandse politiek (jaren 1930-1950), wo
ii, vn, dekolonisatie in Afrika, wetenschappelijke activiteiten. Zie ook soma.
Bernardo y Garcia (L.A.). Inventaire des archives de Fernand Vanlangenhove.
Brussel, 2009.
Van Meenen, Pierre-Francois : binnenlandse politiek, instellingen, justitie, onderwijs, intellectueel leven op het einde van de 18e eeuw en het midden van de
19e eeuw.
Simon (A.). Inventaire des archives microfilmées Van Meenen. Brussel, 1996.
Van Offelen, Jacques : binnenlandse politiek (1945-1958), koningskwestie, liberale partij. Zie ook la en cjg.
Van Vlasselaer, Michaël : medewerker van Brusselse ministers (1981-1987).
Velge, Henri : wetenschappelijke activiteiten, jeugdbescherming, binnenlandse
politiek in de jaren 1920, werking van het Studiecentrum van de Hervorming
van de Staat in de jaren 1930, voorbereiding van de wet op de Raad van State.
Akermi (E.F.). Inventaire des papiers de Henri Velge. Brussel, 1967.
Verhaegen, Arthur : katholieke politicus (1866-1914). Zie ook kadoc.
Verhofstadt, Guy : liberaal Premier, Ministerraad (1999-2008). Zie ook la.
Verwilghen, Marc : persoverzicht van het kabinet van de minister van Justitie
(1999-2003).
Viseur, Jean-Jacques : kabinet van de minister van Financiën (1995-1999).
Warnier, Albert : militaire aangelegenheden, oud-strijders (eind 19e eeuw-1975).
Wauters, Joseph : wo i, socialisme, economisch en sociaal beleid (1897-jaren
1920).
Weckx, Hugo : kabinet van de minister van de Vlaamse Gemeenschap voor het
Onderwijs en de Brusselse aangelegenheden (1988) en voor de Gezondheid en
de Brusselse aangelegenheden (1988-1990). Zie ook kadoc.
Wellens, Jules : militair gerecht tijdens wo i.
Wiener, Sam en zijn neef Lionel : zakenadvocaat. Belgische economische en politieke aanwezigheid in het buitenland (1883-1979), politieke situatie in Bulga-
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rije omstreeks wo i, Belgische investeringen in het buitenland, culturele activiteiten van betrokkene.
Thielemans (M.-R.), Vandewoude (É.). Inventaire des papiers Lionel Wiener.
Brussel, 1985.
Wigny, Pierre : onuitgegeven memoires met betrekking tot de koningskwestie en
Congo. Zie ook afodbz.
Woeste, Charles : binnenlandse politiek van België, katholieke partij (1850-1920).
Therry (M.). Archief en schaduwarchief Charles Woeste. Lijst van de archiefbestanddelen en brievenlijsten (ca. 1850-1922). Brussel, 1994.
Ylieff, Yvan : kabinetten van de minister van Nationale opvoeding, Franstalige
sector (1988-1989). de Franstalige gemeenschapsminister voor Opvoeding en
Wetenschapsbeleid (1989-1992), de minister van Wetenschapsbeleid (19951999) en de regeringscommissaris toegevoegd aan de minister van het Wetenschappelijke onderzoek en later als adjunctminister van het Wetenschappelijk
onderzoek (1999-2003).
Zenner, Alain : publicaties van het kabinet van de regeringscommissaris belast
met de fiscale vereenvoudiging en de strijd tegen de fiscale fraude (1999-2003).

3.2.

Rijksarchief te Aarlen

Brasseur, Maurice : minister van Binnenlandse zaken (1950-1952) en Buitenlandse handel (1961-1965).
Michel, Joseph : fusies van gemeenten in Wallonië tijdens de jaren 1970.
Nothomb, Charles-Ferdinand : psc-politicus en minister (jaren 1960-1990).
Planchard, Jacques : gouverneur van Luxemburg, economische aspecten van
Luxemburg (jaren 1970-1980).
Poncelet (familie) : politieke carrière van katholieke politicus Jules Poncelet, politieke correspondentie, Luxemburgse pers.
Hannick (P.). Inventaire des archives de la famille Poncelet. Brussel, 1978.
Poncelet, Jean-Pol : kabinet van de minister van Landsverdediging (1995-1999).

3.3.

Rijksarchief te Antwerpen

Houtman (E.). Overzicht van de archieven en verzamelingen van het Rijksarchief
te Antwerpen. III. Privaatrechtelijke archieven en verzamelingen. Brussel 2006.
Bredael, Ferdinand : familiearchieven (1938-1970), Minerva Motors Ltd. (19191945).
Bernays, Édouard : advocaat te Antwerpen (1919-1937).
de Mont Pol : leraar, provincieraadslid (1892-1894), conservator van het Museum
voor Schone Kunsten in Antwerpen (1904-1918) en hoofdredacteur van De
Schelde (1919-1923), familiepapieren.
Diels, Joris : toneelregisseur en directeur kvs Antwerpen (1939-1944).
Franck, Louis : advocaat en volksvertegenwoordiger, schepen van Schone
Kunsten van Antwerpen, minister en gouverneur van de Nationale Bank
(1915-1917).
Kiebooms, Louis : procesdossiers van de advocatenstudie (1928-1960), politieke
briefwisseling (1946-1960). Zie ook kadoc.
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Lagasse de Locht, Charles : ingenieur, directeur-generaal, later secretaris-generaal bij het Ministerie van Openbare werken (1874-1908).
Van de Werve en van Schilde, Gaston : briefwisseling katholiek raadslid en
gouverneur van de provincie Antwerpen (1893-1923), wo i in Antwerpen.
Bousse (A.), Jamees (A.). Inventaris van het archief van de familie Van de Werve
en van Schilde. Brussel, 1975.

3.4.

Rijksarchief te Bergen

Arnould, Maurice : historicus, hoogleraar (1914-2001).
Brigode, Simon : architect, archeoloog, kunsthistoricus en hoogleraar (19221977).
Burgeon, Willy : socialistisch politicus (1954-2000). Zie ook aulb.
Bruwier, Marinette, historica en hoogleraar (1960-1990).
Collard, Léo : burgemeester van Bergen, minister en voorzitter van de psb / bsp
(1954-1958).
de Croÿ, Marie : patriottische activiteiten tijdens wo i, memoires.
Wellens (R.). Inventaire des archives de la princesse Marie de Croÿ. Brussel, 1970.
de Croÿ, Ferdinand : priester, pastoor van Sainte-Waudru in Bergen (1873-1959).
de Dorlodot, René : burgemeester van Acoz (1883-1970).
Dehon, Gilbert : historicus en hoogleraar (1935-2001).
Deleu-Cools, Yolande : journaliste.
Delporte, Victor : christendemocratisch politicus (1879-1922).
De Keyzer (W.). Inventaire sommaire des papiers Victor Delporte. Z.p., 1981.
de Thiennes, Charles : politicus van de periode van de Brabantse Omwenteling
tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
De Keyzer (W.). Inventaire des archives de la familie de La Boessière-Thiennes.
Brussel, 1983.
Dolez, Francois : burgemeester van Bergen en senator (jaren 1830-1880).
Wellens (R.). Inventaires des archives de la Familie Dolez. Brussel, 1969.
Fillée, Jean : journalist, directeur van de krant La Province (1948-1962).
Levie, Michel : katholieke sociale organisaties eind 19e eeuw, minister van Financiën op de vooravond van wo i.
Wellens (R.). Inventaire des papiers Michel Levie (1851-1939). Brussel, 1968.
Mayeur, Jules : architect in Quiévrain (1906-1996).
Moreau, Jules : industrieel, faïencerie in Nimy (1879-1960).
Moreau (J.-L.). Inventaire des archives de Jules Moreau. Brussel, 1993.
Perin, Charles : katholieke doctrine en politiek in de 19e eeuw, ultramontanisme,
katholieke organisaties.
Dumont (C.), Louant (A.). Inventaire des papiers Charles Perin. Brussel, 1986.
Piolunowski, Charles : patriottische en sociale werken tijdens wo i en wo ii.
Wellens (R.). Inventaire des papiers de Charles Prus Piolunowski, consul de
Pologne à Mons. Brussel, 1970.

3.5.

Rijksarchief te Brugge

Lippens, familie : beroepsactiviteiten van de leden van deze familie (19e-20e eeuw).
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Maes, Jean-Francois : arrondissementscommissaris Veurne, volksvertegenwoordiger, wo i, heropbouw (eind 19e eeuw-jaren 1920).
Van Acker, Achille : hele loopbaan van deze socialistische vakbondsman en politicus, Premier (jaren 1930-1970). Zie ook amsab-isg.
Nuyttens (M.). Inventaris van het archief van Achille Van Acker (1898-1975).
Brussel, 1994.

3.6.

Rijksarchief te Doornik

Duthoit, Fernand : zakenman, cementfabrieken De Montagne en Escoyez (18911953).
Jacob, Fernand : politicus en advocaat (1859-1903).

3.7.

Rijksarchief te Eupen

Baltia, Herman : gouverneur van Eupen-Malmedy (1920-1925) : memoires, activiteitsverslagen en persknipsels.
Arnolds, Jean, Kaplan : priester (1904-1944) geëxecuteerd door de Duitsers.
Ruwet, Joseph : historicus en hoogleraar aan de Leuvense universiteit.

3.8.

Rijksarchief te Gent

De Clerck, Stefaan : kabinet van de minister van Justitie (1995-1999).
Van Parijs, Tony : kabinet van de minister van Justitie (1995-1999).

3.9.

Rijksarchief te Kortrijk

de Limburg-Stirum, Thierry : rechtshistoricus, heraldicus en genealoog,
19e-20e eeuw.
De Meyere, Jozef Jan : architect te Kortrijk (jaren 1920-1977).
Descamps-Reyntjens : familiearchief, Kortrijkse elektronicabedrijf Barco, werkgeversorganisaties en sociale overleg 20e eeuw.
Derwael (J.), Descamps (P.). Inventaris van het archief overgedragen door de
familie Descamps-Reyntjens (1789-2006). Het familiearchief Descamps-Reyntjens, voormalige beheerders, aandeelhouders, directeurs en medewerkers van
Barco nv (1789-2006) en het archief van vakbondafgevaardigde bij Barco Eric
Demets (1963-1979). Brussel, 2008.
Descantons de Montblanc, Albéric : katholiek volksvertegenwoordiger en senator
(1868-1900).
Lambrecht, Ivo Joseph : schepen en burgemeester van Kortrijk (1953-1995).
Sabbe, Étienne : historicus en Algemeen Rijksarchivaris, 20e eeuw.
Tiberghien, Adolphe (pseudoniem : Peter Leie) : componist, voornamelijk partituren, midden 20e eeuw.
Wollecamp, Maurits : kabinetsmedewerker van minister van Koloniën André
Dequae (1956-1962).

3.10. Rijksarchief te Leuven
Eyskens, Gaston : politieke carrière (1926-1987). Zie ook kadoc en ara.
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Therry (M.). Inventaris van het archief van Gaston Eyskens (1905-1988). Brussel,
2001.

3.11. Rijksarchief te Louvain-la-Neuve
Féaux, Valmy : socialistisch politicus van Waals Brabant (1961-1996), kabinetten
van de Waalse gewestminister voor het Water, Milieu en Ruraal leven (19811985) en van minister-president van de Franse Gemeenschap (1988-1992).

3.12. Rijksarchief te Luik
Gol, Jean : advocatenkabinet. Zie ook ara.
Libert, Georges : economische geschiedenis Luik begin 19e eeuw.
Hansotte (G.). Inventaire des papiers de Georges-Nicolas-Joseph Libert et de ses
enfants (1810-1863). Brussel, 1969.
Hanquet, Joseph : voorzitter van de Centrale Raad van het Katholieke Lager
Onderwijs (1885-1971).
Lizin, Anne-Marie : ps, parlementaire en ministeriële activiteiten (1991-1995). Zie
ook ara en carhif.

3.13. Rijksarchief te Namen
Bodart (É.). Guide des fonds et collections des Archives de l’État à Namur. II.
Brussel, 2004.
Alard (familie) : Noël-Joseph Alard, advocaat aan het Hof van Beroep te Luik
(1829-1845) en Louis-Jean de Vreese, ambtenaar van de Ministeries van
Binnenlandse zaken en Justitie (1808-1858).
Boland, Louis : theaterpersoonlijkheid (1889-begin 20e eeuw).
Rousseau (F.). Papiers Louis Boland. Namen, 1950.
Bovesse, François : liberale politicus (1890-1944).
Bovesse (J.). Inventaire des papiers François Bovesse. Homme politique et écrivain
(1890-1944). Brussel, 1977.
Brouwers, Dieudonné : algemeen rijksarchivaris (einde 19e eeuw-1940).
Bovesse (J.). Inventaire des papiers Dieudonné Brouwers. Brussel, 1977.
Carton de Wiart, Ghislaine : domeinbeheer in Hastière-par-delà (20e eeuw).
Courtoy, Ferdinand : archivaris in het Rijksarchief te Namen (20e eeuw).
Bovesse (J.). Inventaire des papiers Ferdinand Courtoy. Brussel, 1977.
Delvaux, Victor : eigenaar-directeur van de krant L’Ami de l’Ordre in Namen
(eind 19e-begin 20e eeuw).
de Sauvage Verdcour (familie) : heropbouw van het kasteel door architect Beyaert
en van de kerk van Faulx-les-Tombes (1867-1889).
Smolar-Meynart (A.). Inventaire des archives du château de Faulx-les-Tombes.
Brussel, 1974.
Mousset (M.). Inventaire des plans de la reconstruction du château de Faulx-lesTombes. Z.p., z.j.
de Stassart, Goswin : liberaal staatsman (1806-1854). Zie ook arb.
Douxchamps-Lefèvre (C.). Inventaire des archives du Fonds Stassart-de Maillen.
Brussel, 1965.
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de Trazegnies d’Ittre (familie) : leven te en beheer van de goederen van Corroyle-Château (1792-1917).
Douxchamps-Lefevre (C.). Inventaire des archives du Fonds de Corroy-leChâteau. Brussel, 1962.
d’Omalius (familie) : Jean-Baptiste d’Omalius, gouverneur van de provincie
Namen (1816-1834).
Gérard (familie) : Jean-Baptiste Gérard, adjunct-burgemeester van Namen en lid
van de Conseil de Régence (1804-1856).
Harroy, Jean-Paul : Vice-Gouverneur en Resident in Ruanda-Urundi (ca. 1960).
Zie ook kmma.
Hermann, Eugène : spoorwegarbeider en syndicalist (19e eeuw-2001).
Licot (familie) : industriëlen, vnl. actief in Henegouwen (1795-1891).
Simon (A.). Inventaire des papiers Licot, in ichg-bijdragen, Parijs, 1960, p. 4-16.
Michaux-Dossogne, Georges et Marie-Louise : musicus en dichter (1947-1991).
Saintraint, Joseph : advocaat en burgemeester van Namen (1841-1940).
Bovesse (J.). Inventaire sommaire des papiers Joseph Saintraint. Brussel, 1988.
van der Straten Ponthoz (familie) : ministeriële en diplomatieke carrière, leven
aan het koninklijk Hof, goederenbeheer (1795-1933).
Bodart (É.). Inventaire des archives de la famille van der Straten Waillet et
Ponthoz. Brussel, 2005.
van der Straten Waillet (familie) : leven en goederenbeheer (1795-1952).
Van Nieuwenhuysen (A.), Ladrier (F.). Inventaire des archives de la famille van
der Straten Waillet. Brussel, 1969.
Bodart (E.). Inventaire des archives de la famille van der Straten Waillet et
Ponthoz. Brussel, 2005.
Vermeulen, Théonie : missiewerk in België en buitenland (1864-1905).
Lambert (J.). Inventaire des archives de la famille de Monin Vermeulen. Z.p., 2001.
Zoude (familie) : glasindustriëlen in Namen (1795-1873).
Bruaux (N.). Inventaire des archives de la Verrerie Zoude à Namur (1743-1873).
Brussel, 2008.
Verder bewaart deze instelling de archieven van talrijke families (kleine indus
triëlen, ambtenaren, handelaars, burgers, landeigenaars, enz. ; voor verscheidene van die bestanden is een inventaris voorhanden).

3.14. Rijksarchief te Ronse (vanaf 2009 : transfer naar ra Gent)
Augustyn (B.). Deel II : archieven van privaatrechtelijke instellingen. Bedrijven
en personen, in Augustyn (B.). Overzicht van de archieven en verzamelingen
van het Rijksarchief te Ronse. Archiefvormers in het gerechtelijk arrondissement
Oudenaarde. Brussel, 2002, p. 693-717.
De Croo, Herman : parlementaire en ministeriële activiteiten (liberale partij,
onderwijs, transport) (jaren 1970-1990). Zie ook la.
Decrits (M.). Inventaris van het kabinetsarchief (1974-1988) van Minister van
Staat Herman Fr. De Croo. Brussel. 2001.
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3.15. Rijksarchief te Saint-Hubert
Anselot, Noël : journalist en internationaal correspondent van Belga en Reuter,
directeur bp Belgium-Luxembourg dan Elf Belgique, stichter van Oil Exchange
en van Kiwanis Club en van “ Redu, village du Livre ”.
Scholtes (T.). Relevé manuscrit partiel des archives données aux Archives de
l’Etat par Noël Anselot bloc A (versement 1992 et 1996) et bloc B (versement
2004). Z.p., z.j.

4.

Archief van het Koninklijk Paleis (akp)
http://arch.arch.be
Zie ook het hoofdstuk over het staatshoofd in dit boek.

Balat, Alphonse : architect van de koninklijke paleizen (bouw, onderhoud,
meubilering, kunstwerken, enz.).
Carton de Wiart, Edmond (graaf) : Grootmaarschalk van het Hof (1951-1954).
Carton de Wiart, Edmond (gravin) : eredame van koningin Elisabeth (1931-1965).
Keizerin Charlotte van Mexico : Mexicaans keizerrijk.
Cattoir, Léopold : ordonnansofficier van koning Albert (1909-1913).
Vandewoude (É.). Inventaris van het archief van Mexico, op. cit.
d’Assche, Édouard : protocol aan het Hof (1885-1903).
d’Hulst (gravin) : briefwisseling met koningin Louise-Marie en prinses Charlotte
(1826-1869).
d’Outrepont, Georges : vleugeladjudant van de Koning (1866-1940).
de Conway, Édouard : intendant van de Civiele Lijst (1832-1871).
du Parc Locmaria, Gatien : gouverneur van de Koninklijke Prinsen (1935-1945)
en ceremoniemeester van het Hof (1958-1968).
Éloin, Félix : hoofd van het burgerlijk kabinet van Keizer Maximiliaan van
Mexico (1865-1867). Zie ook ara.
Fologne, L. : analoog aan de papieren Balat.
Fredericq, Louis : kabinetschef van Leopold III (1939-1945).
Heyninx, Maurice : onderhoudswerken, Koninklijke Schenking (ca. 1903-1956).
Henkens (B.). Archief van de architect van de Koninklijke Paleizen Maurice
Heyninx. Inventaris. Brussel, onuitgegeven verhandeling ggs Archivistiek vub,
1995.
Ingenbleek, Jules : secretaris van Albert I (1910-1918) en intendant van de Civiele
Lijst (1918-1927). Zie ook ara.
Kinkin, Louis : briefwisseling met Leopold I en II en de koninginnen, Civiele
Lijst (1833-1875).
Vandewoude (É.). Les papiers de Louis Kinkin, administrateur de la Liste
Civile, in abb, 1968, p. 38-63.
Lefébure, René : beheerder en intendant van de Civiele Lijst (1954-1955), kabinetschef van Boudewijn I (1955-1961).
Molitor, André : leeropdracht aan de ucl, directeur-generaal van het Ministerie
van Onderwijs, kabinetschef van Boudewijn I (1961-1977).
Oehm, Édouard : ceremonies en feesten aan het Hof ten tijde van Leopold I en II.
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Pirenne, Jacques : koningskwestie. Zie ook ara.
Pholien, Joseph : advocaat, politieke loopbaan van deze katholieke Premier.
Carton de Tournai (F.), Janssens (G.). Inventaire des archives de Joseph Pholien
(1884-1968). Brussel, 2004.
Raquez, Georges : reis van Prins Leopold naar Nederlands Indië (1928).
Tilkens, Auguste : hoofd van het Militair Huis van de Koning.
Van der Haeghen, J.F. : architect, koninklijke kastelen.
Van Loo, Auguste : diplomatieke correspondentie tussen Van Loo en J. Devaux
in de periode 1873-1886, onder meer met betrekking tot Congo.
Vandevelde, Faldoni : inspecteur der gebouwen voor de Civiele Lijst van de
koning (1896-1910).
Vanwelkenhuyzen, Jean : historicus, voormalig directeur van het soma-ceges.
Wodon, Louis : kabinetschef van Albert I (1926-1934) en Leopold III (19341936).

5.

Archives et Musée de la Littérature (aml)
www.aml.cfwb.be

Archives, Musée de la Littérature. Catalogue général 2008. Z.p., z.j.
Naast de grote documentverzamelingen (proza, poëzie, theater, tijdschriften,
uitgeverijen, enz.) zijn er ook volgende archieven van particulieren : Gérard
Adam, Roger Avermaete (zie ook amvc), Albert Ayguesparse, André Baillon,
Rachel Baes, Henry Bauchau, Charles Bertin, Madeleine Bourdouxhe, Pierre
Bourgeois, Lucien Christophe, Herman Closson, Paul Colinet, Fernand Crommelynck, Henri Davignon, Pierre Daye (zie ook soma), Paul-Aloïse De Bock (zie
ook ara), Jean de Boschère, Charles De Coster, Pierre della Faille, Paul Desmeth,
Jean Dominique, Christian Dotremont, Hubert Dubois, Georges Eekhoud, Max
Elskamp, Pierre-Louis Flouquet, André Frère, Julia Frezin, Jean Gérardy, Marie
Gevers, Oscar-Paul Gilbert, Iwan Gilkin, Suzanne Gohy, Michel de Ghelderode, Robert Goffin, Joseph Hanse, Marcel Havrenne, Franz Hellens, Jacques
Hislaire, Sara Huysmans, Jacques Izoard, François Jacqmin, André Janssens,
Jean-Léo, René Kalisky, Edmond Kinds, Théodore Koenig, Werner Lambersy,
Albert Lepage, Madeleine Ley, Géo Libbrecht, Suzanne Lilar, Jacques-Gérard
Linze, Jean Louvet, Maurice Maeterlinck, René Magritte, Marcel Mariën,
E.L.T. Mesens, Jacques Meuris, René Micha, Jules Minne, Albert Mockel, Franz
Moreau, Marcel Moreau, Jean Muno, Paul Nougé, Émilie Noulet, Clément
Pansaers, Odilon-Jean Périer, Jean-Claude Pirotte, Camille Poupeye, Jean Raine,
Jean Ray, Georges Rodenbach, Dominique Rolin, Raymond Rouleau, David
Scheinert, Louis Scutenaire, Fernand Severin, Jean Sigrid, René de Solier, Henri
Soumagne, André Souris, Paul-Henri Spaak, Marcel Thiry, Henry van de Velde,
Edmond Vandercammen, Charles Van Lerberghe, Robert O.J. Van Nuffel,
Gustave Vanzype, Émile Verhaeren, Paul Willems.
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Archief van de Koninklijke Bibliotheek (kbr)
www.kbr.be

Bayet, Alphonse Dr. : oorlogsdagboek wo i.
Cartier de Marchienne, Baron : ambassadeur te Londen (jaren 1930-1940).
De Potter, Louis : proces van deze Belgische revolutionair (1830). Zie ook ara
(de Colins).
Frank, Louis : feminisme, pacifisme, sociale vraagstukken eind 19e-begin 20e
eeuw.
Jungbluth, Harry : originelen van de documenten bewaard in ara.

7.

Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse
Maatschappij (soma)
www.cegesoma.be

Ambach, Élise : ontsnappingslijn Eva (1945-1996).
Baumann (majoor) : Verdinaso, vnv, Vlaamse ss, Vlaamse Wacht, ss-Einsatz
Kommando, Waalse Wacht, Waals Legioen, Rex, nskk, militaire collaboratie
in het algemeen.
Biernaux, A. : Winterhulp, verzet en collaboratie Fayt-lez-Manage (1941-1945).
Bloch, Jean : Belgisch leger in Groot-Brittannië en na de oorlog.
Bondas, Joseph : socialistisch syndicalisme tijdens de bezetting en vlak na wo ii.
Zie ook ilhs en far.
Borremans, Louis : Belgische vluchtelingen in Engeland.
Buch, Henri en Edith : politieke gevangenen, vervolging van nazimisdaden,
communisme.
Bulckaert, M. : gouverneurschap West-Vlaanderen.
Burniaux, Franz : Belgisch vliegwezen in Belgisch Congo.
Campinaire, A. : clandestiene inlichtings- en actiediensten (Clarence) en Belgisch
Congo.
Capelle, Robert : koningskwestie.
Carton de Wiart, G. : dagboeken 1915-1946, dagelijks leven bij de aristocratie,
politici en hoge functionarissen.
Castiau, J. : secretarissen-generaal.
Charlier, Gustave en Tassier, Suzanne : wetenschappelijk en cultureel leven 19441950. Zie ook aulb.
Christophe, L. : Belgische vluchtelingen in Frankrijk.
Clersy, Émile : Onafhankelijkheidsfront, syndicale activiteiten, uhga. Zie ook
amsab-isg.
Close, Hervé : clandestiene inlichtings- en actiediensten (Mill).
Collard, Paul : weerstand, Tegal-Mill (1940-1944).
Colson, Eugène : Mouvement National Royaliste, bevrijding van de haven van
Antwerpen.
Daelman, Lucien : ontsnapping naar en verblijf in Londen (1942-1946).
Davin, P. : otad, Winterhulp (1941-1944).
Daye, Pierre : collaboratie, rexisme. Zie ook aml.
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Delcord (B.), Gotovitch (J.). Fonds Pierre Daye. Brussel, 1989.
Dechevres, Désiré : crab en oorlogsvrijwilligers (1945-1991).
De Coster, Sylvain : Liga voor de Mensenrechten (onderwijsproblemen).
De Croy, E. : gouverneurschap Namen.
De Geyter, Lucien : deportatie.
de Gruben, Hervé : Belgisch-Amerikaanse betrekkingen 1941-1945, economische
heropbouw van België, economische betrekkingen met de Verenigde Staten en
West-Duitsland 1945-1953, koningskwestie, publicaties van betrokkene.
Gotovitch (J.). Archives Baron Hervé de Gruben. Brussel, 1982.
De Jonghe, Albert : historicus, onderzoeksarchief (koningskwestie en Duitse
bezetter). Zie ook advn.
de Kerchove de Denterghem, André : diplomatie, wo ii, ravitaillering van België.
Zie ook afodbz.
de Landsheere, Louise : verzet en deportatie, weerstandersverenigingen na wo ii.
De Coster (G.). Archives Louise de Landsheere. Brussel, 1992.
De Langhe, Herman : advocaat, substituut van de procureur des Konings en
directeur van de krant Avenir colonial belge (1920-1940).
Delforge, M. : Ministerie van Voorlichting in Londen, wo ii.
Delhaye, Raymond : secretaris-generaal.
del Marmol, J. : correspondentie met Jef Rens, toestand in bezet België.
Demey-Bens, Josette : Belgische vrouwen in de waaf (1940-1944).
Delsinne, L. : clandestiene socialistische partij, voorbereiding van de naoorlogse bsp, projecten voor het naoorlogs politiek, sociaal en economisch leven,
naoorlogse verenigingen van patriotten en verzetslieden.
Gotovitch (J.). Papiers privés. Brussel, 1977, p. 3-10.
Delvaux de Fenffe, Jacques : buitenlands beleid 1938-1961.
De Man, Hendrik : buitenlandse betrekkingen (1938-1940), 18-daagse veldtocht,
uhga, verantwoordingsstukken, processen. Zie ook amsab-Antwerpen, ara
en amvc.
Balthazar (H.). Archief H. De Man. Brussel, 1971.
De Metser, Alex : krijgsgevanschap Stalag XI A (1940-1945).
De Poortere, Albert : chef van de Afdeling Kultuur van het vnv en oorlogsschepen in Mechelen (1936-1950).
De Schryver, Auguste-E. : Belgische regering in Londen. Zie ook aa, kadoc en
amvc.
De Staercke, André : organisatie van het verzet te Londen. Zie ook afodbz en
aulb.
De Stoop, John : ravitaillering van België, Belgische staatsveiligheid te Lissabon.
De Troyer, Fernand : socialisme.
Devaux, Fernande : Liga voor de Mensenrechten.
De Vleeschauwer, Albert : Belgische regering in Londen, Congo. Zie ook kadoc.
Martin (D.). Archief Albert De Vleeschauwer. Brussel, 1981.
De Winter, Émile : werking onderzoekscommissie met betrekking tot de secretarissen-generaal, papieren met betrekking tot zijn collega Romsée.
Doyen, G. : gouverneurschap Luik.
Duchene, M. : secretarissen-generaal.
Escrinier, Alphonse : ontsnappingslijn eva en Portemine/Zéro (1942-1951).
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Gerard, I. : Belgisch leger, verzetsbewegingen.
Gerlo, Aloïs : Onafhankelijkheidsfront, kpb. Zie ook avub.
Gotovitch (J.). Papiers privés, op. cit., p. 11-18.
Gijsels, Hugo : extreemrechts in België (1960-2000).
Gillis de Sart-Tilmant, Charles : vliegwezen, rechtse en extreemrechtse groeperingen in de jaren 1930.
Goebel, C. : Belgisch Congo tijdens wo ii.
Goris, René : acvw tijdens de bezetting, corporatieve orde, sociaaleconomische
orde tijdens de bezetting, herinrichting van het sociaaleconomisch leven na de
oorlog. Zie ook cbg.
Grand Ry, E. : opkrikken van de naoorlogse economie.
Grauls, Jan : Nederlandse Cultuurraad, gouverneurschap Antwerpen, burgermeesterschap Groot-Brussel, administratieve collaboratie, repressie. Zie ook
amvc.
Gallant (J.). Archief J. Grauls. Brussel, 1973.
Grauls, Victor : oorlogssyndicalisme.
Greindl, R. : gouverneurschap Luxemburg, veldtocht van 1940.
Gutt, Camille : minister, zakenman, algemeen directeur van het imf (1940-1958).
Inventaire des papiers de Camille Gutt. Z.p., z.j.
Hayoit de Termicourt, Raoul : 18-daagse veldtocht, secretarissen-generaal, juridisch en economisch leven tijdens de bezetting, werking Hof van Cassatie.
Heiber, Esta en Maurice : jodenvervolging en Association des Juifs en Belgique
(1945-1980).
Hemmerijkx, Rik : Comités de Lutte Syndicale (1940-1944).
Hereng, Raymond : deportatie en na-oorlogse verenigingen (1945-2002).
Heye, A. : Oostfront.
Holvoet, A. : gouverneurschap Antwerpen, secretarissen-generaal.
Housiaux, G. : cepag te Londen.
Houtart, A. : gouverneurschap Brabant.
Hubrecht, J. : secretarissen-generaal.
Huvenne, Stéphane : anarchistische beweging (1960-1970).
Jadoul, Marie : pilotenhulp en verzet (1944-1945).
Le Grève, Pierre : politieke solidariteit met de derde wereld (1960-1995).
Lejeune, Léo : samenstellen van de Livre d’or de la résistance, idem aangaande de
clandestiene pers, biografische notities met betrekking tot schrijvers en journalisten in het verzet, clandestiene publicaties.
Gotovitch (J.). Fonds Léo Lejeune. Brussel, 1971.
Levy, P.M.G. : politieke gevangene.
Lippens, Maurice : werkgevers tijdens de bezetting.
Luyssaert, Jozef : Winterhulp Avelgem, Fédération Nationale des Militaires
ex-Prisonniers de Guerres (1935-1997).
Lysens, J. : gouverneurschap Limburg.
Marechal, R. : La Legia, hulp aan vluchtelingen en gezinnen van gevangenen.
Claire Martchouk : politieke gevangenen en neofascisme (1945-1980).
Molle, Omer : ravitaillering van België. Zie ook ara.
Motte, André : Belgisch gezantschap te Lissabon.
Overputte, R. : Jeunes Gardes Socialistes Unifiées.
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Gotovitch (J.). Papiers privés, op. cit., p. 21-26.
Papeleux, Léon : onderzoeksarchief Vatikaan 1918-1945.
Peeters, A. : Vlaams corporatistisch cultuurleven.
Philippson, P. : recuperatie Duits economisch potentieel door de geallieerden.
Pilaet, Édouard : verzet en bevrijding van Antwerpen (1943-1986).
Pourvoyeur, Robert : Europese Commissie (1955-1980).
Puttemans, André : clandestiene cursussen ulb (1942-1944). Zie ook ara en aulb.
Rens, Jef : Belgische regering in Londen, Studiecommissie voor de Naoorlogse
Problemen. Zie ook ara.
Gotovitch (J.). Archives de guerre de Jef Rens. Brussel, 1986.
Richard, Raoul : ravitaillering van België.
Dantoing (A.). Archives Baron Raoul Richard. Brussel, 1982.
Rolin, Henri : Ministerie van Defensie en Belgisch leger in Londen. Zie ook ara.
Gotovitch (J.). Papiers privés, op. cit., p. 27-29.
Ros, Léopold : koningskwestie.
Salomon, Catherine : jodenvervolging en antisemitisme (1940-1945).
Schreiber, M. : propaganda van de Belgische regering te Londen.
Schuind, G. : secretarissen-generaal.
Somerhausen, Luc : politiek gevangene. Zie ook ara.
Stevens, Fernand : Spaanse burgeroorlog.
Struye, Paul : koningskwestie, oorlogsdagboek. Zie ook ara.
Stijns, Marcel : Belgische informatie en voorlichting in Engeland. Zie ook la.
Temmerman, Jean : sas (1943-1997).
Tommelein, Michel : oorlogssocialisme. Zie ook advn.
Troclet, Léon-Eli : Nationale Arbeidsconferentie 1944-1945. Zie ook ara en
fhmw.
Ugeux, William : clandestiene inlichtings- en actiediensten.
Verhoeyen (E.). Papiers William Ugeux. Brussel, 1989.
Ullman, Solomon : ajb, joodse bevolking tijdens de bezetting.
Van Cauwenberghe, Roger : Belgische strijdkrachten in Groot-Brittannië.
Van den Boogaerde, E. : gouverneurschap Oost-Vlaanderen.
Van Den Boom, Claire : deportatie.
Van Dorpe, Frantz : ravitaillering en verzet.
Van Hecke, M. : secretarissen-generaal.
Van Kuyck, Hugo : D-Day.
Vanlangenhove, Fernand : secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken (19291985). Zie ook ara.
Van Lierde, Jean : christelijk syndicalisme, Afrika, dekolonisatie en Belgisch
Congo / Zaïre (1955-1990). Zie ook arca en Mundaneum.
Van Pévenage, Georges : amateurtoneel en verzet te Rebaix (1941-1944).
Vereeken, Georges : trotskisme 1939-1946.
Gotovitch (J.). Papiers privés, op. cit., p. 35-62.
Verhaegen, Benoît : Belgische oorlogsvrijwillgers in Korea (1951-1994).
Vermeylen, Pierre (Piet) : Belgische socialisten in Londen. Zie ook iev.
Vossen, Jean : Ministerie van Binnenlandse zaken tijdens de bezetting, secretarissen-generaal.
Gallant (J.). Archief Jean Vossen. Brussel, 1986.
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Walraet, M. : documenten verzameld voor de Livre d’or de la résistance.
Wildiers, Frans : gouverneurschap Antwerpen. Zie ook amvc.
Woestyn, Étienne : directeur-generaal van het Bestuur der Controlediensten
(1939-1947).
Wolf, Jules : advocaat, weerstander, repressie, verdediging van de mensenrechten
en Ligue belge des Droits de l’Homme (1940-1980).
Wolles, Alfons : pa Antwerpen (1941-1947).

8.

Archieven van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België (kmskb)
www.fine-arts-museum.be

Coûteaux, Joseph : bankier, kunstverzamelaar, mecenas, kunsthandelaar (18401908).
Fiévez : familiearchief, Galerie d’Art Fiévez (1896-1950).
Fierens-Gevaert, Hippolyte : schrijver, kunstcriticus, hoogleraar en conservator
van het museum (1919-1926).
Cardon, Charles-Léon : schilder, verzamelaar, organisator van tentoonstellingen
(1899-1912).

9.

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (kmkg)
www.kmkg-mrah.be

Capart, Jean : archeoloog en conservator van het museum (1918-1942).
Destrée, Joseph : archeoloog en conservator van het museum (1886-1932).
Hagemans, Gustave : politicus, archeoloog en verzamelaar (1850-1900).
Rousseau, Henry : conservator van het museum (1896-1929).
Siret, Louis : ingenieur, archeoloog en verzamelaar (1880-1934).
Ospazi (S.). Wetenschappelijke Archeologische Archiefvorming. Deel B : Inventaris
van het Fonds Siret. Brussel, 2004.
Van Overloop, Eugène : zakenman, politicus en conservator van het museum
(1898-1926).

10.

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
(kml)

www.klm-mra.be
Boijen (R.), Paridaens (M.-A.). Aperçu des fonds d’archives du Musée Royal de
l’Armée et d’Histoire Militaire. Liste des inventaires disponibles. Brussel, 1979.
Brouwet, É. : gebeurtenissen uit de periode 1789-1815, briefwisseling van Franse
officieren, aanslagen op Napoleon.
Boijen (R.). Inventaris van het archieffonds “ Émile Brouwet ”. Brussel, 1980.
Chazal, Pierre : landsverdediging in de 19e eeuw, versterkingen van Antwerpen en
de Maas, mobilisatie van het Belgisch leger in 1870.
Paridaens (M.-A.). Inventaire du fonds d’archives “ P.E.F. Chazal ”. Brussel, 1980.
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Dothey, G. : militair onderwijs eind 19e-begin 20e eeuw, wo i.
Durutte, J.-E : militaire campagnes 1792-1914.
Boijen (R.). Inventaris van het archieffonds “ Franse periode ”, 1792-1814/1815.
Brussel, 1981.
Eenens, generaal : revolutie van 1830 en de Tiendaagse Veldtocht.
Goethals, G. : bezetting van Berlijn door geallieerden, Belgische militaire attaché
in Berlijn, wo i en wo ii.
Hautecler, G. : wo i en wo ii.
Jolly, André : grensbepalingscommissie, cartografie eerste helft 19e eeuw. Zie ook
afodbz.
Navez, Auguste : electro-ballistiek.
Dumoulin (M.). Inventaire du fonds d’archives “ Major Auguste Navez ”. Brussel,
1982.
Pontus, R. : oudstrijdersverenigingen, Belgisch-Japanse betrekkingen in het interbellum.
Rhodius, G. : hulp aan gezinnen van militairen, repressie.
Van der Stichelen-Rogier : militaire politiediensten in de jaren 1941-1953, onder
meer belast met de bewaking van militaire terreinen en het opsporen van
oorlogsmisdadigers.
Willems, R.H. : 3e en 20e Linieregiment, wo i, militaire school, bewapening,
motorisering.
Paridaens (M.-A.). Inventaire des fonds d’archives “ Général R.H. Willems ” et
“ Fraternelle du 20e de Ligne ”. Brussel, 1981.
Willems de Laddersous, P. : verzet, Geheim Leger.
Wilmet, L. : kopieën van correspondentie van de graaf van Vlaanderen (zoon van
Leopold I), de gravin van Vlaanderen en hun kinderen.
Paridaens (M.-A.). Inventaire du fonds d’archives “ Louis Wilmet ”. Brussel, 1980.
Diverse persoonlijke papieren van militairen en burgers met betrekking tot
de beide wereldoorlogen. De belangrijkste figuren zijn de generaals Omer
Bansart, Antonin de Selliers de Moranville (zie ook ara) en Georges Leman.
Boijen (R.). Inventaris van het archieffonds “ Personalia-I ”. Brussel, 1981.
Diverse : dagelijks leven van burgers en militairen tijdens wo i.
Boijen (R.). Inventaris van het archieffonds “ 1914-1918 - Personalia ”. Brussel,
1982.

11.

Archief van de fod Buitenlandse zaken (afodbz)

www.diplomatie.be
d’Anethan, Jules en Auguste : Belgische binnen- en buitenlandse politiek in de 19e
eeuw. Zie ook ara.
Beyens, Eugène : Belgische binnen- en buitenlandse politiek in de 19e eeuw, wo i.
Zie ook ara.
Bodart, H. : militair.
Borremans, L. : Belgische consulaire carrière.
Capelle, L. : Belgische binnen- en buitenlandse politiek 19e eeuw, afkoop van de
Scheldetol, wo i.
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Caraman (J. de Riquet, prins van) : diplomatieke carrière van betrokkene,
19e eeuw.
Cloquet, M. : kolonisatie van Santo Tomas de Guatemala, Turkije (19e eeuw).
Cogels, E. : conferentie van Londen (1832-1833), brieven van Smits aan Cogels.
de Bassompierre, A. : Belgische binnen- en buitenlandse politiek in het interbellum.
de Kerchove de Denterghem, André : wo ii. Zie ook soma.
de Staercke, André : onder meer persoonlijke briefwisseling, gegevens betreffende
de periode van het Regentschap (1940-1970). Zie ook soma en aulb.
de Theux, Barthélémy : conferentie van Londen 1831. Zie ook ara en Bibliotheek
Moretus Plantin te Namen.
Frère, Maurice : correspondentie 1921, 1924-1933 met betrekking tot de herstelbetalingen, reizen in het buitenland, Internationaal Monetair Fonds, Wereldbank. Zie ook ara.
Goblet d’Alviella, Albert : diplomaat en minister van Buitenlandse zaken (jaren
1830-1860). Zie ook ara.
Greindl, Jules : poging tot kolonisatie van de Filippijnen. Zie ook ara.
Jolly, André : grensbepaling België-Nederland. Zie ook kml.
Lambermont, Auguste : papieren, nota’s en memoires (19e eeuw), Conferentie
van Brussel 1874, diverse documenten over diplomatie 1851-1890.
Lejeune de Schiervel, Xavier : missies in Syrie en Libanon, 1946-1947. Zie ook
ara en aa.
Nieuwenhuys, Adrien : Palestina 1948-1952 (microfilms).
Noterdaeme, Paul : kabinetschef van de minister van Buitenlandse zaken Pierre
Harmel, Europese politieke samenwerking (jaren 1970).
Nothomb, Jean-Baptiste : industriële en commerciële enquête 1840-1844. Belgische binnen- en buitenlandse politiek in 1831(microfilms). Zie ook ara.
Rothschild, Robert : ambassadeur, eeg, navo (jaren 1950-1970). Zie ook aulb.
Schuermans, Henri : carrière, revolutie van 1830, “ memoires ”. Zie ook ara.
Silvercruys, Robert : biografische gegevens in verband met zijn diplomatieke
loopbaan (20e eeuw).
Strauch, Maximilien : Congo. Zie ook ara en Museum van de Dynastie.
Surlet de Chokier, Érasme : politiek leven tijdens het “ Hollands ” bewind en in
1830-1831.
Swinnen, Marcel : ambassadeur, troebelen in Congo (1960).
Van der Meulen, J. : uitbouw van de Europese Gemeenschap, conferentie van
Messina.
Van de Weyer, Sylvain : conferentie van Londen. Zie ook ara.
Van Iseghem, A. : herinneringen over Katanga (1910-1914).
Wigny, Pierre : koloniale aangelegenheden, jaren 1940-1950. Zie ook ara.
Willequet, Jacques : historicus.
Xhrouet, A. : raadgever bij de kabinetten van de ministers van Buitenlandse
zaken Renaat Van Elslande en Pierre Harmel (jaren 1970).
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Afrikaans Archief (aa)

www.diplomatie.be
Van Grieken-Taverniers (M.). Guide des Archives Africaines, op. cit. en supplement.
Bakounine, A. : technische studies over transport en communicatie in Congo.
Bertrand, E. : inlandse organisatie Belgisch Congo, sociale problemen (19131936).
Bruneel, L. : Association des Intérêts Coloniaux Belges (jaren 1950-1960).
de Borchgrave, Émile en Roger : Onafhankelijke Congostaat. Zie ook ara.
De Jonghe, E. : correspondentie tussen de administratie van de Onafhankelijke
Congostaat en het consulaat-generaal te Lissabon (1889-1908).
De Rijck, M. : plaatselijk beheer in Congo (voornamelijk interbellum).
De Schepper, ? : documenten uit het kabinet van minister Ganshof van der
Meersch (1960) en het Ministerie van Afrikaanse zaken (1959-1960).
De Schryver, Auguste-E. : onafhankelijkheid van Congo (1958-1960). Zie ook
kadoc, soma en amvc.
Dimandja, L. : documentatie verzameld met betrekking tot de streek van KatakoKombe in de koloniale periode.
Dujardin, dr. : correspondentie tussen Leopold II, Stanley en diverse ambtenaren
over de Onafhankelijke Congostaat.
Faes, C. en Van de Velde, N. : opstand in Leopoldstad, januari 1959.
Fivé, Gustave : militaire campagnes eind 19e eeuw. Zie ook kmma.
Godding, Robert : liberaal politicus, minister, zakenman (jaren 1930-1950). Zie
ook kmma en la.
Henry, B. : vrouwelijke missiecongregaties in de Onafhankelijke Congostaat.
Heyse, Théodore : wetenschappelijke en administratieve activiteiten van betrokkene. Zie ook ara.
Hodister, ? : briefwisseling over Onafhankelijke Congostaat.
Janssens, E. : werking van de onderzoekscommissie van 1904 naar aanleiding van
de anti-Congolese campagne van de Britse journalist Morel.
Joset, Paul-Ernest : religieuze en geheime genootschappen in Belgisch Congo
(jaren 1950).
Lejeune de Schiervel, Xavier : zendingen in Midden-Oosten, huisvesting in
Belgisch Congo (jaren 1950). Zie ook ara en afodbz.
Libert, Ev. : kimbangisme.
Maes, J. : wetenschappelijke activiteit voornamelijk op het vlak van de Congolese
etnografie.
Marquet, E : transport en zeevaart in Congo (jaren 1950), muiterij Publieke
Weermacht (1960).
Michel, A. : documenten over het onderwijs in Burundi in de jaren 1950.
Notte, Ch. : documentatie met betrekking tot de geschiedenis van de Onafhankelijke Congostaat.
Paelinck, ? : documenten over de muiterij van Luluabourg in 1944.
Pauwels-Boon, Greta : radio-omroep in Congo (jaren 1940-1970).
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Pétillon, Léon : documenten over zijn activiteiten als (vice-)gouverneur-generaal
van Belgisch Congo en minister van Koloniën (jaren 1940-1950).
Reefe, Th. : documentatie (politieke rapporten, onderzoeksverslagen, studies)
met betrekking tot de Baluba van Katanga.
Roeykens, Léon : documentatie over de Onafhankelijke Congostaat.
Denuit-Somerhausen (C.). Inventaire des papiers Roeykens. Brussel, 1988.
Salmon, P. : documentatie verzameld met betrekking tot de Azandestreek, 19081914.
Thevoz, E.V. : etnografische documentatie 1909-1912.
Thuriaux, A. : etnografische en historische documentatie met betrekking tot de
Azande-streek.
Tombeur, François : stukken over zijn activiteit als commissaris-generaal (19141919).
Van Bol, Jean-Marie : pers in Belgisch Congo (jaren 1950).
Van Eetvelde, Edmond : etnografische en historische documentatie met betrekking tot de Azande-streek, microfilm van originele documenten bewaard in
ara. Zie ook ara en kmma.
Vellut, Jean-Luc : sociale geschiedenis van Katanga (1940-1945).
We vermelden eveneens de correspondentie van verschillende militairen
(E. Lemery, A. Langhans, A. Lequeux, E. Marechal en P. Van de Moere)
die betrokken waren bij de militaire campagnes op het einde van de 19e eeuw,
onder meer tegen de Arabische slavenhandelaars ; alsook papieren van tal van
koloniale ambtenaren en territoriale beheerders.

13.

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (kmma)

www.africamuseum.be
Van Schuylenbergh (P.). La mémoire des Belges en Afrique centrale. Inventaire des collections des papiers privés de la section d’histoire du Musée royal
d’Afrique Centrale de 1858 à nos jours. Tervuren, 1997.
Briart, Paul : expeditie in Katanga en Haut-Congo, etnografische inlichtingen
(1890-1892).
Cabra, Alphonse : wetenschappelijke expeditie in de Mayumbe, grensafbakening
(Cabinda, Niadi-Kwilu, Ruzizi-Kivu) (1896-1907).
Cornet, Frantz : protestantse missies, Uele (1882-1950).
Cornet, Jules : expedities in Afrika, Chemin de Fer du Congo.
Luwel (M.). Inventaire Papiers Jules Cornet. Géologue (1865-1929). Tervuren,
1961.
Thuriaux-Hennebert (A.). Inventaire Papiers Josué Henry de la Lindi. Lieutenant général. Géologue (1869-1967). Tervuren, 1964.
de Winton, Francis : administratie van Onahankelijke Congostaat (1884-1888).
Delcommune, Alexandre : handelsexpeditie in Katanga (1891-1892).
Dhanis, Francis : expedities en campagnes in Congo, economische uitbating van
Congo (1882-1906).
Fivé, Gustave : activiteiten in Congo en China, 1893-1909. Zie ook aa.
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Fuchs, Félix : Congo, gewapende macht (1894-1918), wo i, spoorwegen (18921922), vennootschappen (1892-1921), financiën, koloniale politiek (18901920), handel en industrie (1891-1921).
Gilliaert, Auguste : militaire campagnes in Afrika, Publieke Weermacht (19401954).
Godding, Robert : koloniale en binnenlandse Belgische politiek, activiteiten als
politicus (minister van Koloniën) en als zakenman (1944-1953). Zie ook aa
en la.
Harroy, Jean-Paul : situatie van Rwanda en Burundi. Belgisch beleid aldaar,
dekolonisatie van die gebieden (= gouverneur, later resident-generaal van
Ruanda-Urundi) (1937-1944), wetenschappelijke activiteiten van betrokkene.
Zie ook ra Namen.
Henry de la Lindi, Josué : militair optreden in Congo eind 19e eeuw, strijd tegen
Arabische slavenhandelaars, repressie van de Batetelarevolte, geologische
missies in en exploratie van Congo, wo i in Afrika, verenigingen van oudkolonialen.
Jurion, Floribert : agronomie in Congo (ineac), ontwikkelingshulp (1928-1974).
Lebrun, Jean : agronomie, voeding, ontwikkelingshulp, wetenschappelijk onderzoek over ontwikkelingslanden (1949-1962).
Lemaire, Charles : expedities in en exploratie van Congo, cartografie, oprichting
van militaire posten, militair en politioneel optreden.
Thuriaux-Hennebert (A.). Inventaire Papiers Charles Lemaire. Capitainecommandant (1863-1925). Tervuren, 1968.
Molitor, Philippe : militaire campagnes (1914-1916), economische en sociale
aspecten Congo (1894-1953).
Moulaert, Georges : militaire campagnes (1914-1916), koloniaal beleid in het
algemeen, economische aspecten (onder meer goudmijnen) (1914-1956).
Fresnay (J.). Inventaire Papiers Georges Moulaert, Vice-Gouverneur Général
(1875-1958). Z.p., 1998.
Orts, Pierre : sociale en economische aangelegenheden (1905-1914). Zie ook ara.
Pons, Valdo : sociografische enquête in Stanleystad (1952-1953).
Robert, Maurice : mijn- en geologisch onderzoek in Katanga (1915).
Rodhain, Alphonse : geneeskunde, slaapziekte (1905-1914).
Rhodius, Georges : koloniale ondernemingen, ontwikkelingshulp (1940-1966).
Staner, Pierre : landbouw in Congo, economische zendingen in het buitenland
(1946-1973).
Stanley, Henri Morton : journalistieke activiteiten, ontdekkingsreizen (18581910).
Thomas, Désiré : militaire activiteiten in Congo (1914-1920).
Thys, Albert : vestiging van de Onafhankelijke Congostaat, economische activiteiten (1877-1918).
Van Bilsen, A.A.J. (Jef) : journalistieke activiteiten, koloniale politiek, onafhankelijkheid van Congo, ontwikkelingshulp (1946-1994). Zie ook kadoc.
Vandewalle, Frédéric : onafhankelijkheid van Congo, Congolese politiek, Katangese secessie (1960-1994).
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Van Eetvelde, Edmond : economische activiteiten in Azië. Beheer van de Onafhankelijke Congostaat, binnenlandse en buitenlandse politiek van België rond
wo i (1869-1920). Zie ook ara en aa.
Van Iseghem, André : koloniale kringen en verenigingen, tentoonstellingen en
foren, sociale, politieke en culturele aspecten (1896-1944).
Wahis, Théophile : Belgische campagne in Mexico (1864-1867), administratieve
hervormingen en sociale, economische en politieke vraagstukken tijdens zijn
gouverneurschap (1891-1906).

14.

Museum van de Dynastie (Belvue)

www.belvue.be
de Cuvelier, Adolphe : Onafhankelijke Congostaat.
Stengers (J.). Rapport sur les dossiers : “ Correspondance Léopold II-de Cuvelier ”, in Bulletin de l’Institut Royal Colonial Belge, 1953, p. 824-837.
Strauch, Maximilien : Congo. Zie ook ara en afodbz.

15.

Musée royal de Mariemont

www.musee-mariemont.be
Warocqué, (familie) : industriëlen en liberale politici (19e eeuw).
Sainctelette, Charles : liberaal politicus en industrieel (19e eeuw).
Moret, Alexandre : Frans egyptoloog (1868-1938).
Plisnier, Charles : schrijver (1896-1952).

16.

Académie royale de Belgique (arb)

www.academieroyale.be
de Laveleye, Émile : briefwisseling en reisbrieven (1827-1891). Zie ook ara.
de Stassart, Goswin : vrijmetselarij (1808-1855). Zie ook ra Namen.
Thielemans (M.-R.). Inventaire des archives du baron de Stassart. I : correspondance léguée par le baron de Stassart. Brussel, 1973.
Liagre, Jean-Baptiste : persoonlijke documenten en nota’s, briefwisseling ca. 1834
tot 1890 (bevat ook de briefwisseling van Houzeau de Lehaye met diverse
correspondenten).
Pirenne, Henri : historicus (1918-1934). Zie ook ara en aulb.
Quetelet, Adolphe : wetenschapper en statisticus (1820-1874).
Wellens-De Donder (L.). Inventaire de la correspondance d’Adolphe Quetelet
déposée à l’Académie royale de Belgique. Brussel, 1966.
Tiberghien, Guillaume : briefwisseling (1855-1878).
Wiertz, Antoine : kunstschilder (1820-1865).
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Stadsarchief Brussel (sab)

www.brussel.be
Dickstein-Bernard (C.). Inventaire du fonds des Archives de cabinet du Bourgmestre. Brussel, 1958 [1983].
Brouhon, Hervé : schepenambt (1971-1983).
Buls, Charles : politieke loopbaan als volksvertegenwoordiger en burgemeester
van Brussel (1881-1899), kunstgeschiedenis, reizen van Buls. Zie ook amvb en
la.
Martens (M.). Charles Buls. Ses papiers conservés aux Archives de la Ville.
Brussel, 1958.
Catteau, Robert : schepenambt (1933-1953).
Cooremans, Lucien : burgemeesterschap (1956-1975). Zie ook cjg.
Decloux, Philippe : schepenambt (2000-2006).
De Lille, Bruno : schepenambt (2000-2006).
Demot, Émile : burgemeesterschap (1899-1909).
De Rons, Pierre : schepenambt (1948-1977).
Jacqmain, Émile : schepenambt (1909-1930).
Klein, Édouard : schepenambt (1977-1983).
Liesenborghs, Maurice : schepenambt (1942-1944).
Mathias, Marie-Paule : schepenambt (2000-2006).
Max, Adolphe : burgemeesterschap (1909-1939).
Mergam, Eric : gemeenteraadslid (1994-2006).
Noël, Chantal : schepenambt (2000-2006).
Pierson, Marc : schepenambt (1971-1983).
Simons, Henri : schepenambt (1995-2000).
Thielemans, Freddy : burgemeesterschap (2000-2006)
Van de Meulebroeck, Joseph : schepenambt (1921-1939), burgemeesterschap
(1939-1956).
Van Halteren, Pierre : schepenambt (1965-1975), burgemeesterschap (1975-1983).

18.

Letterenhuis / Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
(amvc)

www.letterenhuis.be
Albe : dichter en schrijver (1925-1957).
Anthierens, Johan : journalist, columnist, schrijver en oprichter van het satirisch
tijdschrift De Zwijger (1959-1981).
Augusteyns, Leo : flamingant en politicus (1900-1945).
Avermaete, Roger : schrijver en kunstenaar, oprichter van het tijdschrift Lumière.
Zie ook aml.
Baan, Maarten : pianist, accordeonist, docent aan Studio Herman Teirlinck.
Baeckelmans, Lode : schrijver, oprichter van het amvc, flamingant.
Bayar, Maris : dichteres.
Beerten, Marcel : schrijver, dichter, flamingant, directeur van uitgeverij Heideland.
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Belpaire, Marie-Elisabeth : schrijfster en flamingante.
Berckmans, Jean-Marie H. : schrijver.
Bilcke, Maurits : kunstcriticus en dichter (1920-1993).
Bittremieux, Clement : journalist en recensent (1920-2003).
Blockx, Jan : componist, dirigent en directeur van het Antwerpse conservatorium.
Boni, Armand : (jeugd)schrijver.
Boon, Louis-Paul : schrijver en beeldend kunstenaar.
Borginon, Hendrik : politicus en advocaat, actief in de Vlaamse Beweging (19101972).
Brulez, Raymond : (toneel)schrijver en journalist (1913-1972).
Brulin, Tone : toneelacteur, auteur en regisseur.
Burssens, Gaston : schrijver, dichter, grafisch kunstenaar.
Buyle, Frans : dichter.
Buysse, Cyriel : schrijver.
Buytaert, Rob : grafisch vormgever en docent.
Candael, Karel : componist-dirigent, verbonden aan de Koninlijke Vlaamse Opera
en aan de vroegere brt, echtgenote Marina Candael (1922-2003), danspedagoge en zoon Steven (1915-1979), dirigent en docent aan het Antwerpse
conservatorium.
Ceuleers, Jan : schrijver.
Christiaens, Jan : schrijver.
Claes, Ernest : schrijver en flamingant (1905-1968).
Claes, Jef : journalist en schrijver.
Claes, Lode : Vlaams-nationalistisch politicus (1913-1997), briefwisseling. Zie
ook akul.
Conscience, Hendrik : schrijver (1835-1883). Zie ook amvb.
Cordemans, Marcel : journalist en publicist, eerste hoofdredacteur van De Standaard (1909-1971).
Cottenjé, Mireille : (jeugd)schrijfster.
Daisne, Johan : schrijver, dichter, journalist (1920-1978), handschriften (19381974).
Dautzenberg, Jan Michiel : schrijver en dichter.
Debaene, Luc : hoogleraar en recensent, Nederlandse Volksboeken.
De Bock, Eugène : oprichter en directeur van uitgeverij De Sikkel.
De Boeck, August : componist, dirigent en muziekpedagoog.
De Bom, Emmanuel : schrijver en journalist, stadsbibliothecaris van Antwerpen
en geestelijke vader van het Letterenhuis (1887-1953).
De Cnodder, Remi : dichter, kunsthistoricus en essayist.
De Cock, Alfons : schrijver en volkskundige. Samen met Pol de Mont oprichter
van het tijdschrift Volkskunde.
De Coninck, Herman : dichter en journalist.
De Corte, Frans : dichter en flamingant.
Decorte, Bert : dichter, criticus en essayist.
De Craene, Basiel : priester, dichter. Bezieler van de Vlaamse Poëziedagen in
Merendee.
De Gruyter, Dom : theateracteur en -regisseur, directeur van kns in Antwerpen.
Deleu, Thierry : leraar en dichter.
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Deloof, Jan : schrijver en vertaler.
De Man, Hendrik : socialistisch politicus en denker, briefwisseling. Zie ook ara,
soma en amsab-Antwerpen.
Demedts, André : dichter en schrijver.
Demedts, Gabriëlle : schrijfster.
Demers, Frans : (toneel)schrijver.
De Mont, Pol : journalist, kunstcriticus, dichter, schrijver, flamingant (18761931).
De Pillecyn, Filip : leraar, journalist, schrijver en actief in de Vlaamse Beweging
(1902-1962).
De Ridder, André : hoogleraar economie, journalist, schrijver en kunstcriticus.
Redacteur van verschillende tijdschrijften (Vlaamsche Arbeid, De Vlaamse
Gids) en oprichter van tijdschriften De Boomgaard en Het Roode Zeil.
De Ridder, Eugeen : leraar, dichter en voorzitter van het Vlaamsch Nationaal
Zangverbond.
De Schryver, Auguste-E. : politicus en medestichter van de cvp / psc (1920-1982).
Zie ook aa, soma en kadoc.
De Schuyter, Jan : letterkundige, redacteur bij het Handelsblad, oprichter van de
Vereniging van de Antwerpse Folkloristen.
De Vocht, Lodewijk : componist, dirigent, violist en directeur van het conservatorium in Antwerpen.
De Wilde, Frans : dichter.
De Winter, Karel : dichter.
D’haen, Christine : dichteres (1944-2003).
Diels, Joris : acteur, regisseur en theaterdirecteur (1923-1992).
Dille, Frans : grafisch kunstenaar, kunstschilder en kostuum- en decorontwerper.
Dosfel, Lodewijk : jurist, letterkundige en publicist, katholiek en Vlaamsgezind
(1902-1925).
Dua, Jo : acteur.
Elaut, Leon : Gentse hoogleraar in de geneeskunde, historicus en flamingant
(1934-1977).
Engelen, Fred : acteur, regisseur en directeur van het Nationaal Toneel en echtgenote Tine Balder (1924-) : actrice.
Feremans, Gaston : componist en flamingant.
Flam, Leopold : historicus, filosoof, weerstander, communist, publicist, directeur
van tijdschriften Dialoog, Aurora, Geschiedenis in het onderwijs en Clio.
Fonteyne, Norbert E. : leraar en schrijver.
François, Jan : oprichter en directeur van het Nederlandstalige bijhuis van uitgeverij Desclée de Brouwer in Brugge.
Geeraerts, Jef : schrijver.
Geerts, Leo : leraar, journalist, dichter en (toneel)schrijver.
Gerard, Nestor : fotograaf van de Vlaamse beweging, actief in de dienstweigeraarsbeweging. Zie ook advn.
Germonprez, Fred : journalist, recensent en schrijver.
Gijsen, Marnix : historicus, econoom, schrijver, journalist (1913-1984).
Gilliams, Maurice : dichter en schrijver.
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Gils, Gust : dichter, schrijver en beeldend kunstenaar, medeoprichter van het tijdschrift Gard Sivik.
Gilson, Paul : musicoloog en componist, medeoprichter van La Revue Musicale
belge.
Goossenaerts, Jozef : taal- en volkskundige, Vlaams-nationalist, organisator van
Vlaamse wetenschappelijke congressen, medeoprichter van het Vlaamsche
Volkstoneel (1882-1963).
Grauls, Jan : taalkundige en politicus. Zie ook soma.
Gypen, Lieven : schrijver en televisiemedewerker van de brt.
Gysen, René : schrijver.
Hensen, Herwig : dichter en toneelschrijver.
Herreman, Raymond : schrijver, dichter, journalist (1914-1971).
Hiel, Emmanuel : dichter en schrijver van o.a. liedteksten voor Peter Benoit.
Hullebroeck, Emiel : componist, muziekpedagoog, oprichter van de voorloper
van sabam.
Huysmans, Camille : taalkundige, journalist, socialist, flamingant, politicus
(1890-1968).
Ibou, Paul : kunstenaar en grafisch ontwerper.
Indestege, Luc : leraar, dichter, essayist en vertaler.
Jacobs, Rik : dichter en directeur van Het Reizend Volkstheater.
Janssens, Piet : acteur en directeur van het Antwerpse Hippodroomschouwburg
en zoon Charles (1906-1986), revueartiest en acteur, verbonden aan het kns.
Jonckheere, Karel : dichter, schrijver en flamingant (1925-1993).
Joostens, Paul : beeldend kunstenaar en dichter.
Jorssen, Jet : schrijfster en echtgenoot Karel de Cat, journalist en schrijver.
Koeck, Paul : schrijver, publicist en journalist (1957-2004).
Lamberty, Max : socioloog, schrijver en flamingant.
Lampo, Hubert : schrijver, journalist en recensent (1941-2001).
Lanckrock, Rik : dichter, journalist, lid van de Raad van Bestuur van het Nederlands Toneel Gent (ntg).
Lauwaert, Guido : journalist, schrijver, acteur, organisator van Nacht van de
Poëzie (1961-1993).
Lauwerijs, Modest : schrijver, voordrachtkunstenaar en flamingant, FransVlaanderen (August Borms), Nederland en Zuid-Afrika.
Le Compte, Etienne : kunstschilder en schrijver.
Marijnen, Joannes : dichter.
Masereel, Frans : graficus en boekillustrator (1920-1971).
Matthijs, Marcel : schrijver, flamingant, actief in het vnv.
Meert, Leo : schrijver, flamingant, voorzitter van het steuncomité van Volksopbeuring, lid van de Raad van Vlaanderen (1905-1963).
Melis, Willem : jurist, journalist, politicus en katholieke flamingant (1932-1982).
Mertens, Frans : kunsthistoricus, leraar, kunstschilder, illustrator en essayist.
Mesotten, Bart : norbertijn, theoloog, taalkundige, dichter, essayist, promotor
van haiku-poëzie (1952-1982). Zie ook kadoc.
Meyland, Frank : dichter.
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Michiels, Ivo : schrijver, journalist, docent en redacteur van verschillende literaire
tijdschriften (Golfslag, De Tafelronde, Randstad, Nieuw Vlaams Tijdschrift en
Diogenes) (1945-2004).
Minne, Richard : dichter, journalist, medeoprichter van het tijdschrift ’t Fonteintje
(1916-1965).
Mussche, Achilles : leraar Nederlands, dichter, schrijver en journalist.
Nagels, Lou : oprichter en directeur van uitgeverij Heideland en grafisch kunstenaar.
Nahon, Alice : dichteres (1914-1933).
Néama, May : kunstenares, illustratrice, kostuum- en decorontwerpster.
Opsomer, Isidoor : kunstschilder, directeur van de academie in Antwerpen (19071967).
Opsomer, Walter : advocaat en flamingant, voorzitter van het Verbond van de
Vlaamse Academici. Zie ook advn.
Ost, Alfred : grafisch kunstenaar, kunstschilder en flamingant.
Peeters, Florent : politicoloog, jurist en filoloog.
Pelemans, Bert : dichter en flamingant (1936-1993). Zie ook kadoc.
Pernath, Hugues C. : dichter, kunstverzameling (werk van Gust Gils, Paul Joostens, enz.).
Pijnenburg, Geert : schrijver, dichter, essayist en flamingant.
Raes, Hugo : schrijver en dichter (1949-2007).
Rens, Lieven : literatuurhistoricus, dichter en essayist.
Ridwit, Frans Carolina : schrijver en journalist en uitgever (bij uitgeverij de Palm).
Rodenbach, Albrecht : dichter, schrijver en flamingant.
Roelants, Maurice : schrijver, dichter, journalist en flamingant.
Rooses, Max : letterkundige, kunsthistoricus, flamingant en conservator van het
museum Plantin-Moretus in Antwerpen (1859-1914).
Rosquin, Lode : pedagoog, publicist en pianist.
Rosseels, Maria : schrijfster en journaliste.
Scharpé, Lodewijk : flamingant, literatuurhistoricus en filoloog.
Schepens, Jan : leraar, dichter, schrijver, vertaler en journalist (1928-1989).
Schepens, Luc : (literatuur)historicus.
Schmook, Ger : conservator van het amvc, cultuurflamingant (1930-1985).
Sebregts, Lode : kunstschilder en graficus, decor- en kostuumontwerper voor het
kns.
Seuphor, Michel : schrijver, dichter, publicist, grafisch kunstenaar en kunsthistoricus (1921-1999).
Simons, Ludo : hoofdbibliothecaris van de Universiteit Antwerpen, conservator
van het vroegere amvc, directeur van de Antwerpse Stadsbibliotheek, essayist.
Zie ook advn.
Sleeckx, Domien : schrijver, dichter, journalist, flamingant en lid van de rederijkerskamer De Olyftak (1844-1899).
Spincemaille, Jules : jurist en flamingant, directeur van het dagblad De Schelde
(1910-1930).
Streuvels, Stijn : schrijver (1895-1969).
Swerts, Lambert : schrijver, dichter, recensent, journalist en flamingant (19321979).
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Teirlinck, Herman : leraar, (toneel)schrijver, dichter, journalist, directeur van het
tijdschrift Nieuw Vlaams Tijdschrift, oprichter van de Studio van het Nationaal Toneel in Antwerpen (1893-1967).
T’Hooft, Jotie : dichter (1966-1977).
Todts, Herman : historicus van de Vlaamse Beweging en politicus (1921-1993).
Toussaint van Boelaere, Fernand V. : journalist, schrijver, flamingant (18941947).
Tralbaut, Mark Edo : kunsthistoricus en schrijver.
Turkry, René : kunstcriticus en dichter.
Van Aken, Piet : schrijver (1941-1984).
Van Assche, Armand : dichter, criticus en docent (1970-1990).
Van Baelen, Kamiel : schrijver.
Van Brabant, Luc : dichter.
Van Bruggen, Nic : dichter, stichtend lid van de Pink Poets.
Van Cauwelaert, Frans : boegbeeld van de Vlaamse Beweging, burgemeester van
Antwerpen, katholiek minister, medeoprichter van de krant De Standaard,
advocaat en schrijver.
Van de Perre, Alfons : katholieke flamingant en medeoprichter van uitgeverij en
krant De Standaard.
Van Deuren, Karel : schrijver, journalist, historicus van de fotografie.
Van de Velde, Anton : toneelschrijver, regisseur en directeur van het Vlaamsche
Volkstoneel.
Van de Velde, Roger : journalist en schrijver (1941-1970).
Van der Velden, Renier : componist, verbonden aan de brt.
Van de Voorde, Urbain : dichter, schrijver, kunstcriticus en journalist (19191966).
Van de Wijer, Hendrik Jozef : taalwetenschapper, stichter van het Instituut voor
Vlaamsche Toponymie en medeoprichter van het weekblad Nieuw Vlaanderen
(1910-1967).
Van de Woestijne, Karel : dichter, schrijver, journalist en flamingant.
Van Goethem, Nicole : animatiefilmregisseur en illustratrice.
Vanhaegendoren, Maurits : historicus, archivaris bij het Algemeen Rijksarchief
en Vlaams politicus. Speelde een belangrijke rol bij de vervlaamsing van de
Belgische scoutsbeweging (1947-1981). Zie ook advn.
Van Hoof, Jef : componist en dirigent.
Van Morckhoven, Paul : toneelschrijver en voorzitter van de Vereniging van
Vlaamse Toneelauteurs.
Van Overloop, Jan : journalist en directeur van de Belgische Wereldomroep.
Van Passen, Robert : schrijver en journalist (1913-1962).
Van Roosbroeck, Gust : dichter, criticus en essayist.
Van Ryssel, Daniël : historicus, dichter, schrijver en hoofdredacteur van het tijdschrift Yang.
Van Vlaenderen, Michel en Rudi : acteurs, regisseurs en theatermakers.
Van Zundert, Renaat : musicoloog en componist-dirigent.
Verbaere, Herman : illustrator en afficheontwerper.
Verbruggen, Paul : dichter en schrijver, schreef voor de tijdschriften De Goedendag
en Ruimte.

1216

Archief van particuliere personen en familiearchief

Vercammen, Jan : dichter, organisator van de Driekoningenweekends en redactiesecretaris van Tijdstroom (1926-1984).
Veremans, Renaat : componist, dirigent, organist en flamingant (1921-1969).
Vermeiren, Leopold : jeugdschrijver (o.a. van de populaire Rode Ridder-reeks en
van meerdere Averbodepublicaties) en rijksinspecteur voor het basisonderwijs.
Vermeylen, August : (kunst)historicus, socialistisch politicus en rector van de
Universiteit Gent.
Verriest, Hugo : priester, leraar, schrijver en flamingant (1871-1922).
Verschaeren, Theodoor J. : theaterauteur, illustrator, kunstschilder.
Vervloet, Victor : schrijver.
Walschap, Gerard : schrijver (1920-1989).
Wildiers, Frans : jurist, politicus en medestichter van het vnv (1927-1980). Zie
ook soma.
Willems, Liva : psychotherapeute, docente en jeugdschrijfster.
Zielens, Lode : schrijver, journalist en flamingant (1912-1944).

19.

Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel (amvb)

www.amvb.be
Benoit, Peter : documenten, foto’s, knipsels, kopieën (brieven en akten).
Buls, Karel : Vlaamse kwestie, politiek, kunst. Zie ook sab en la.
Conscience, Hendrik : kopieën van akten, brieven en documenten. Zie ook amvc.
Deveen, Louis : carrière als secretaris voor de Belgische Kamer van Koophandel
te Amsterdam (ca. 1890-1907) en als directeur van het gemeentelijk zwembad
te Schaarbeek (1907-1927).
Fayat, Hendrik : eerste 25 jaar voorzitterschap Vermeylen-kring Brussel (19541979), minister van Buitenlandse zaken. Zie ook amsab-isg et avub.
Hessens, Alfons : familiearchief (drukker).
Josson, Maurits : persoonlijke briefwisseling, verweerschrift.
Luykx, Theo : historicus.
Peerenboom, Albert Lodewijk : Vlaams cultureel leven.
Reinhard, Frans : briefwisseling met Vlaamse voormannen (Willem Gijssels,
J.I. De Beucker, N. De Tiere, enz.).
Van der Elst, Wim : Brusselse gemeenteraad.
Van Gijsegem, Maurits : Algemeen Nederlands Verbond afdeling Brussel,
waarvan betrokkene secretaris was.
Weckx, Hugo : rol en functies in Vlaamse en typisch Brusselse organisaties : de
cvn, De Brakke Grond, de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, het Brussels Operette Theater, 11-julicomité, enz.

20.

Fonds d’Histoire du Mouvement wallon (fhmw)

www.viewallonne.be
Andrien, G. : verschillende Waalse verenigingen.
Bastjaens, L. : Wallonie libre (1954-1990).
Bilquin, Ch. : Avant-Garde wallonne (1945-1957).
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Bologne, Maurice en Bologne-Lemaire, Aimée : politieke carrière, Wallonie
libre, Rassemblement wallon, Institut Jules Destrée, Rassemblement démocratique et socialiste wallon, Union fédéraliste des Communautés ethniques
européennes, nationaliteitenvraagstuk, Société historique pour la Défense et
l’Illustration de la Wallonie, Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie, Wallonia, Association féminine, Waalse Beweging in het
algemeen.
Bosmant, J. : schone kunsten, tentoonstellingscatalogi (vooral Luikse).
Bourgaux, Louis : taalregime in het onderwijs in Voeren (1954-1964).
Brendel, J : Vriendschapskring van de 26e gta (1967-1978), Fédération nationale
de l’Encouragement français au Dévouement (1956-1978), dramatische kring
“ L’Avant-garde syndicale ” (1911-1963).
Buisseret, Auguste : koningskwestie.
Carlier, A. : Wallonie nouvelle, Jeune Garde wallonne van Charleroi, Vrienden
van de Waalse kunst te Charleroi (voor 1914), Assemblée wallonne voor 1914,
Waals activisme (1917-1918), Concentration wallonne, Waalse verenigingen
na wo ii.
Carlier, I. : Rassemblement wallon (1972-1979).
Carpiaux, M. : Parti wallon (1964-1968), Rassemblement wallon (1968-1977),
Association wallonne des Anciens Combattants (1976-1977).
Caunus, L. : gemeenteverkiezingen te Luik (1970-1971).
Christoffel, R. : splitsing van de kul, Rénovation wallonne (1967-1969).
Colleye, R. : Jeune Garde wallonne te La Louvière.
Colot, F. : Waalse Beweging (1920-1929).
Colson, L. : schoolboeken, propaganda voor en van de Waalse Beweging.
Costard, R. : fusie der gemeenten.
Cravatte, L. : persoonlijke dossiers, persknipsels.
Damseaux, J.-Cl. : Waals parlement, staatshervorming.
Dehaybe, R. : Paritair Comité voor het harmonieus samengaan der gemeenschappen.
Deheyn, J.-J. : fdf-Voerstreek en Brussel, Association du Personnel wallon et
francophone des Services publics (1975-1980).
Dehousse, Fernand : Commission des Affaires wallonnes du psb clandestin,
Waals Nationaal Congres, Conseil national wallon de la Radio-diffusion
(1943-1946).
D’Heur, J.R. : Waalse Beweging voor de terugkeer naar Frankrijk.
De Troyer, F. : Mouvement populaire wallon (1961-1967).
Delbouille, M. : volkstellingen van 1940 en 1947.
Dessaux, D. : Ligue wallonne van Moeskroen, Mouvement wallon te Moeskroen
(1920-1994).
De Troyer, F. : Mouvement populaire wallon (1961-1967).
De Warzée, E. : Concentration wallonne.
Docquier, Lucien : Rassemblement wallon (1968-1979).
Durant, H. : mijnen (1875-1900).
Florkin, M. : artikels gepubliceerd in Combat (1961-1962).
Foret, D. : Ligue d’Action wallonne (1945-1975).
Gahide, P. : Ligue wallonne van Doornik.
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Gelis, J. : Wallonie libre Verviers en Voerstreek.
Genot, Andre : Mouvement populaire wallon (1964-1969).
Gilles, Andre : Rassemblement wallon (1969-1974). Zie fonds Milou Rikir.
Godefroid, R. : Mouvement populaire wallon (1961-1973), kabinet Terwagne en
kabinet Falize.
Goffin, A. : Conseil économique wallon.
Goossens, P.-Ch. : clandestiene psb (1943-1944).
Grafe, Marcel : Waalse kwestie (1930-1936).
Graindorge, F.C. : Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la
Wallonie, Commission générale des Beaux-Arts (1945-1955).
Gregoire, M.-H. : Front démocratique wallon, fdf.
Hanquet, J. : Concentration wallonne, Amis Terre wallonne, Action wallonne,
Protestations des Communes, Ligue d’Action wallonne.
Happart, José : Retour à Liège, Mouvement francophone.
Haust, J. : diverse Waalse bewegingen voor 1914.
Herbillon, Jules : tijdschrift Les Dialectes belgo-romans (1948-1970).
Hillier, L. : auteur van de “ Chant des wallons ” (1900-1961).
Hoyaux, Jacques : Waalse verenigingen (kring Waalse studenten van de ulb,
Wallonie libre, Mouvement populaire wallon, Institut Destrée) en als parlementair en minister. Zie ook iev.
Humblet, J.-E. : Rénovation wallonne, Rassemblement wallon, Rassemblement
populaire wallon.
Jaspar, J. : persoonlijke documenten van de echtgenote van L. Hillier.
Jaspart, A. : Wallonie libre, Jeune Wallonie, Congrès national wallon.
Jehu, B. : Rassemblement wallon, Rassemblement populaire wallon (1969-1981).
Lacroix, François : Rassemblement wallon (1970-1976).
Lanotte, J. : Waalse kwestie (1943-1982).
Lapaille, H. : Mouvement populaire wallon, Brusselse Franstalige verenigingen
(1960-1965).
Lemaur, E. : Wallonie libre, Congrès national wallon (1945-1965).
Louthe, Ch. : Wallonie libre (1970-1978).
Marcy, Jean : clandestiene socialistische partij, Rassemblement démocratique et
socialiste wallon.
Melebeek, L. : Vlaamse Beweging.
Michiels, Max : ’s Gravenvoeren en redevoeringen van betrokkene.
Nopère, P. : Amitiés françaises, Mouvement populaire wallon (1961-1970).
Paque, Simon : socialistische partij (1940-1977), Congrès national wallon,
verschillende Waalse organisaties, koningskwestie (Grâce-Berleur).
Pecqueur, O. : Waalse verenigingen, vooral voor 1914 (1911-1927).
Phillipart de Foy, M. : Waalse kwestie, Congrès national wallon.
Pirard, T. : Congrès national wallon (1945-1955).
Piron, A. : Parti radical (1971).
Piron, M. : Rénovation wallonne, Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie, Rassemblement wallon (1945-1976).
Pirotte, J. : Wallonie libre, Congrès national wallon, Centre culturel wallon.
Ponsgen, J. : clandestien dagblad Churchill Gazette, wo ii.
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Putanier, H. : Association wallonne du Personnel de l’État, Fédération des
Sociétés wallonnes de l’Agglomération bruxelloise (jaren 1920), Ligue antiflamande de Bruxelles, diverse Waalse verenigingen, taalgebruik, fascisme,
Rex.
Rassart, Hubert : Collège exécutif de Wallonie (1959-1970).
Remy, C : balans wet-Terwagne, dialoog der gemeenschappen, groep der 36
(1974-1976).
Rikir, M. : Rassemblement wallon, Rassemblement populaire wallon (1968-).
Rogissart, Jacques : Wallonie libre, Congrès national wallon, afvaardiging van de
vier Waalse bewegingen (1969-).
Rousseau, Félix : Rassemblement wallon, folklore, Fêtes de Wallonie (19511978).
Salme, D.-W. : werken in het dialect en in het Frans.
Santinon, A. : Aswaleuro (Association Wallonie-Europe) en Académie des Écrivains publics francophones Wallonie-Bruxelles.
Schoffeniels, E. : Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la
Wallonie.
Schreurs, A. : Jeune Wallonie, Jeune France, Mouvement wallon pour le Retour
à la France (1942-).
Schreurs, Fernand : verzet, Rassemblement démocratique et socialiste wallon,
Wallonie libre, Rénovation wallonne, Congrès national wallon, Comité
d’Action wallonne, Conseil économique wallon, Centre Harmel, Jeune
Wallonie, Commission des Jeunes 1946, Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie, Congrès culturel wallon, Nouvelle Revue
wallonne.
Schreurs-Van Den Berg, P. : Union des Femmes de Wallonie (1945-1960).
Simon, H. : Ligue wallonne de Liège (1897-1914).
Steenbruggen, Ph. : Voerstreek.
Stevart, F. : Union nationale wallonne.
Thibaut, W. : correspondentie Defuisseaux-Conreur met betrekking tot “ le grand
complot ” van 1886.
Thiry, R. : Wallonie libre (1981-1984).
Thisse-Derouette, R. : partituren en muzikale werken in verband met Wallonië.
Thone, G. : Amitiés françaises 1931-1939, Conseil national wallon de la Radiodiffusion, Grand Liège, 1954-1963, Ligue d’Action wallonne, privébriefwisseling
(1940-1948).
Thonet, Armand : Rassemblement wallon (1970-1976).
Thonon, J. : artikels (1991-1993).
Troclet, Léon-Éli : Parti Socialiste (1974-1979). Zie ook ara en soma.
Truffaut, Georges : activiteit tijdens wo ii.
Van Aelbrouck, A. : Mouvement populaire wallon, Collège exécutif de Wallonie,
bewegingen voor permanente vorming (1960-).
Van Belle, F. : federalisme voor 1940, Concentration wallonne 1931-1939, clandestiene Waalse Beweging 1940-1944, Rassemblement démocratique et socialiste wallon, Conseil économique wallon, Wallonie libre, Congrès national
wallon, psb, taalgebruik.
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Van Crombrugge, Jean : liberale partij, Mouvement libéral wallon, Wallonie
libre, Congrès national wallon, Centre Harmel, Fondation Charles Plisnier, Rassemblement wallon, Centre Gauche wallon, Waalse en francofone beweging, culturele dossiers, Waalse literatuur, radio, televisie, Société
d’Encouragement à l’Art wallon, Union wallonne des Associations culturelles.
Vandeloise, G. : contestatie aan de Luikse Universiteit en aan de Luikse Academie
voor Schone Kunsten (1968).
Vandereuze, Jules : tentoonstelling van Charleroi van 1911, Assemblée wallonne.
Vanham, R. : Wallonie libre, Entr’aide wallonne (1949-1976).
Van Michel, V. : Wallonie libre, Parti d’Unité wallonne, Front wallon (19441963).
Vrancken, G. : Congrès national wallon, Comités d’Action wallonne (1946-1955),
wallonie Libre, Comité Hillier, Centre culturel wallon, Centre de Coordination des Jeunesses de Wallonie.
Xhonneux, J.-L. : Voeren, francofone bewegingen, Conférence des Peuples de
Langue française.
Yerna, Jacques : Conseil économique wallon. Zie ook ilhs.
Zevart, M. : Wallonie libre, Rassemblement wallon.

21.

Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis (cbg)

www.ua.ac.be
Goris, René : nationale en internationale katholieke werkgeversorganisaties
(1935-1980), beheerdersarchieven, Economische Raad van de provincie
Antwerpen (1956-1979), gom-Antwerpen (1976-1978), gerv (1971-1975),
Antwerps Centrum voor Productiviteitsbevordering (1956-1977), Nationale
Landbouw- en Voedingscorporatie (1940-1944). Zie ook soma.
Thijs (A.). Inventaris der papieren van René Goris. Betreffende de Nationale
Landbouw- en Voedingscorporatie (1940-1944), in Bijdragen tot de geschiedenis, 1972, p. 115-120.

22.

Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur
en Samenleving (kadoc)

www.kadoc.be
Claes (L.), Kwanten (G.), Verhoogen (J.). Archieven bewaard op het
Leuven, 1990.

kadoc.

Aelvoet, Walter : missionaris, ontwikkelingssamenwerking (jaren 1960-1980).
Aernoudt, Pieter Jacob : jezuiet, missionaris in Noord-Amerika (1833-1864).
Aerts, Bert : akvs-voorzitter, advocaat en acteur (jaren 1960-1970).
Aerts, Firmin : staatssecretaris Energie en staatssecretaris Volksgezondheid en
Leefmilieu (1981-1990), kernenergie en energie in het algemeen (1968-1995).
Albrechts, Jules : kabinet Cultuur (jaren 1970).
Allewaert, Emile : Algemeen Secretariaat der Christelijke Beroepsverenigingen
van België (1910-ca. 1925).
Basyn, Jacques : loopbaan, nkbk, udb.
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Beckers, Frans : christelijke arbeidersbeweging en cvp in Antwerpen en Deurne
(1930-1984).
Beel, Alfons : West-Vlaamse priester, professor aan het groot seminarie te Brugge
(1930), kaj-vkaj, predikaties en Ziekengilde Sint-Donatianus (1923-1974).
Beckers, Frans : christelijke arbeidersbeweging in Antwerpen (1930-1984).
Bekaert, Léon : onderneming Bekaert (jaren 1930 - jaren 1960), wo ii.
Bertrand, Alfred : Limburgse cvp-minister, regeringsvorming en -politiek, staatshervorming 1970-1971, Limburgse mijnen en economische reconversie (19421986).
Bijttebier, Fries : bestuurslid van ncmv-Kortrijk, cvp-gemeenteraadslid en
schepen in deze stad (1964-1988).
Boon, Constant : Belgische Boerenbond en Belgisch landbouwbeleid (1965-1977).
Boon, Herman : luchtvaartpastoraal, proost Sint-Rafaelsgilde (jaren 1970-1990).
Boon, Jan en Ceulemans, Maria : activisme, culturele Vlaamse Beweging, journalist bij nir en brt (wo ii, herziening omroepstatuut), gelegenheidstoespraken,
Katholieke Vlaamse Meisjesbeweging.
Nauwelaerts (W.), Osaer (A.). Inventaris van de papieren Jan Boon – Maria
Ceulemans (1898-1960 ; 1898-1976). Leuven, 1981.
Boon, Jozef : redemptorist en auteur van tientallen toneelstukken en spreekkoren,
Heilig-Bloedspel te Brugge (1921-1957).
Bosmans, Phil : initiatiefnemer van de Bond Zonder Naam (jaren 1970-1980).
Braet, Madeleine : vkbj in Oost-Vlaanderen, cvp-Oudenaarde, liefdadigheid
(1932-1960).
Bressers-Blanchaert : kerkschilder Adrien Hubert Bressers (1835-1898), beeldhouwer Léopold Bressers (1832-1913), kunstschrijnwerker Léonard Blanchaert (1834-1905) en architect Adrien Bressers (1860-1960).
Vermeiren (R.), Bergmans (A.). Inventaris van het neogotische tekeningenarchief
Bressers-Blanchaert ca. 1860-1914. Leuven, 1993.
Breyne, Antoon : journalist bij De Nieuwe Standaard en De Nieuwe Gids (19531981).
Broekx, Pieter-Jan : christelijke arbeidersbeweging en haar antecedenten, Vlaamse
Beweging en middenstandsbeweging in Limburg, christelijke arbeiderscoöperatie, katholieke partij en cvp, sociale politiek, onderwijs, mijnwezen (18931972).
Vints (L.). Inventaris van de papieren van Mgr. Pieter-Jan Broekx 1881-1968.
Leuven, 1987.
Brusselmans, Frans : jurist en hoogleraar over Boerenbond en katholieke partij
(1924-1927).
Brys, Albert : scheutist, missie, Congolese missiegeschiedenis, politieke en sociaaleconomische situatie in Belgisch Congo, Congolese onafhankelijkheid
(1942-1973).
Calbrecht, Jozef : scheutist en historicus. Belgische pers tijdens wo i, Katholieke
Actie, Vlaamse (studenten)Beweging (1909-1969).
Cardijn, Joseph : christelijke arbeidersbeweging in Brussel na wo i en in de jaren
1920, kaj, vkaj, joc, jocf, internationale kaj (1900-1989). Zie ook ara.
Casier, familie : Desiré Casier (1824-1915), Joseph Casier (1852-1925), Fernand
Casier (1880-1977) en hun echtgenotes, glazenieratelier Bethune-Verhaegen-
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Casier, dagelijks leven en mentaliteit katholieke burgerij, Wereldtentoonstelling 1913, neogotische gilde van Sint-Thomas en Sint-Lucas, religieus-caritatieve verenigingen, organisatiekatholicisme en katholieke partij in Gent.
De Neef (G.), De Smaele (H.), Segers (Y.). Inventaris van het archief van de
familie Casier. Ca. 1842-1977. Leuven, 2002.
Cauwe, Albert : Caritas Catholica en vvi (jaren 1960).
Ceuppens, Jos : missionaris, persagentschap Documentation et Informations
Africaines, evangelisatie in Zaire en Afrika, Zaïrees nationalisme en dekolonisatie (1949-1984).
Chabert, Jos : kabinet Brussels Hoofstedelijk Gewest (1981-2004).
Chanterie, Raf : politieke loopbaan, Algemeen Politiek Secretariaat cvp-psc
(1975-1979), politiek adviseur op het kabinet van Eerste minister Wilfried
Martens (1979-1981).
Christiaens, Jozef : witte pater, manuscripten, notities, briefwisseling en documentatie in verband met de devotie tot het Heilig Apostelhart van Jezus (19001940).
Christiaens, Mathieu : Limburgse neogotische architect (1865-1934), leerling van
Helleputte.
Coenen, Omer : staatshervorming, kabinetten Binnenlandse zaken, Vlaamse
aangelegenheden en staatssecretariaat Hervorming der Instellingen, kabinet
Eerste minister (1972-1984).
Coens, Daniel : kabinetten (1981-1987) met beleidsdossiers met betrekking tot de
volmachtenwet van februari 1982 en maart 1986, de rationalisatie en programmatie van het basisonderwijs en het buitengewoon onderwijs, de verlenging
van de leerplicht, het banenplan, de autonomie van het rijksonderwijs, de
internaten, het leerlingenvervoer, het migrantenonderwijs, de vernieuwing van
het beroeps- en het secundair onderwijs, de herstructurering van het hobu, de
lestijdenpakketten in het basisonderwijs, het beheer van de nationale wetenschappelijke instellingen, dossiers van de cvp-onderwijscel (1965-1970), onder
meer met betrekking tot de schoolpacthernieuwing. Zie ook ara.
Cool, August : acv-secretariaat, nationaal acv-leider (1921-1982), nationaal
acv-voorzitter (1946-1968), ondervoorzitter van het icv en voorzitter eo-icv,
Contactcommissie van het Katholiek Onderwijs voor de Herziening van het
Schoolpact, cvp, katholieke universiteiten, Justitia et Pax.
Cooreman, Étienne : cvp-parlementslid (1970-2000).
Cooreman, Gérard : katholieke hoge burgerij, regeringscrisis van 1907, Katholiek
Congres van Mechelen van 1909, politieke ontwikkelingen tijdens en net na
wo i, onder meer de Vlaamse en Waalse Beweging, Congo (1870-1926). Zie
ook ara.
Demeyer (M.), De Smaele (H.). Inventaris van het archief van Minister van Staat
Gérard Cooreman 1852-1926. Leuven, 1993.
Craen, Gaston : economisch beleid, kabinet en Ministerie economische zaken
(1935-1960), Warencentrales tijdens wo ii.
Cramer, Jan Willem : 19e-eeuwse katholiek conservatisme op internationaal vlak
(1870-1876).
Creyf, Simonne : cvp-parlementslid, acw-(Brussel-Halle-Vilvoorde) (1992-2007).
Croux, Bert : politieke loopbaan, economie in Limburg (1954-1989).
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Cruysberghs, Karel : Belgische Boerenbond, jvka, religieuze begeleiding van
frontsoldaten tijdens wo i, Katholieke Actie (1909-1975).
De Aguirre, J. : katholiek onderwijs, nsko, onderwijsbeleid (jaren 1960-1980).
De Brandt, Edward : eerste secretaris/directeur van Broederlijk Delen (19611970), Internationaal Katholiek Hulpbetoon (jaren 1960-1990).
Debrie, Maurits : katholiek leven, Katholieke Actie, ncov en lager onderwijs in
het bisdom Brugge (1940-1978).
De Bruyne, C. : vkaj (jaren 1930).
De Cleene, Natal : kolonisatie, missionering in Congo, inlandse talen en kunsten,
etnografische studies en enquêtes, koloniale onderwijspolitiek, vorming en
rekrutering van koloniale ambtenaren en missionarissen (1883-1973).
De Clerck, Albert : toespraken als minister van Middenstand (1961-1965).
De Clerck, Octaaf : neogotische beeldhouwer uit Merelbeke.
Decubber, Marcel : Jong-Davidsfonds, Vlaamse Beweging, pastoraal, politiek
leven in Aalst, Caritas, Christenen voor het Socialisme (1931-1983).
de Gerlache, P. : politieke carrière, pauselijke werken, tijdschrift Le Catholique,
ultramontanisme (microfilm, 1862-1891).
de Groote, Georgette : oorlogswerking kaj (1943-1945).
Dehaene, Jean-Luc : politieke loopbaan (1964-1999). Zie ook ara.
De Haes, Paul : parochie- en gezinspastoraal, navorming van priesters, diocesane
werking, oecumenische beweging (jaren 1960-1984).
de Hemptinne, Christine : Katholieke Actie (Oost-Vlaanderen, nationaal en
internationaal), vkst, vjvka (1926-1947).
de Hemptinne, Joseph (familie) : Joseph de Hemptinne, zijn kinderen en kleinkinderen, leven en mentaliteit van de katholieke hoge burgerij in de 19e eeuw,
organisatiekatholicisme en katholieke partij in Gent, Vincentianen, ultramontanisme, katholieke pers (onder meer Le Bien Public), missionering in Congo
en Syrië (1858-1950).
Saerens (L.). Inventaris van het archief van de familie Joseph de Hemptinne (ca.
1858-1950). Leuven, 1996.
De Keersmaeker, Paul : toespraken, interviews, kabinet van het staatssecretariaat
Landbouw en Economische zaken (1981-1992).
De Lannoy, Herwig : Mechelse cvp-afdeling, katholieke partij en vroegere cvp
(1953-2003).
de la Vallée Poussin, Étienne : stichting en beginjaren van de cvp (1944-1948).
Delvaux, Louis : katholieke partij in Nijvel, secretariaat Katholieke Unie van
België (1921-1936). Zie ook arca.
Gerard (E.), Verhoogen (J.). Inventaris van de papieren van L. Delvaux (18951976), met inbegrip van het archief van het Katholiek Verbond van België
(1921-1936). Leuven, 1981.
De Maegd, Jozef : artistieke loopbaan, scouting, cvp Sint-Lambrechts-Woluwe
(1917-1997).
De Maeyer, Alois : Katholiek Vlaams Toneelleven, Vlaams Volkstoneel, correspondentie met G. Helderenberg (1909-1972).
De Man, Robert : politieke carrière (1913-1978).
De Meyer (B.). Inventaris van archivalia van Robert De Man 1900-1978. Leuven,
1987.
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Demeester, Wivina : vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse betrekkingen, gehandicapten, Zaïre, Latijns-Amerika, Midden-Oosten,
Europa, gezinsbeleid, vrouwen, huisvesting, landbouw, onderwijs, economische politiek, welzijnszorg, wetsontwerpen en varia (1975-1990).
De Meyer, Victor : Antwerpse dichter, romanschrijver en volkskundige.
Denys, Albert : Mannenverbond voor Katholieke Actie en katholieke persactie in
bisdom Brugge, Katholieke Actie (1931-1952).
De Paepe, Placide : sociale wetgeving, activiteiten als cvp-minister en burgemeester van Gent (1935-1988).
Dequae, Andries : kabinet van de minister van Koloniën, Ministerieel Comité
voor Economische Coördinatie, hervorming fiscaliteit als minister van Financiën (1945-1965).
De Saeger, Jos : kaj, cvp, Nationaal Verbond van Medisch-Sociale Instellingen,
minister Openbare werken en Volksgezondheid, economisch expansiebeleid,
staatshervorming, leefmilieu, sociale zekerheid, vvi (1945-1996).
Descamps, Albert : Pax Christi Vlaanderen en Internationaal (1961-1975).
De Schryver, Auguste-E. : politieke carrière, katholieke partij in het interbellum,
wo ii, vorming van naoorlogse regeringen, koningskwestie, repressie en
epuratie, schoolstrijd, stichting en werking van cvp-psc, Benelux, Europese
integratie, internationale politiek, internationale christen-democratische organisaties. Zie ook aa, soma, amvc.
Kwanten (G.), Verhoogen (J.), Vints (L.). Inventaris van het archief van Minister
van Staat Auguste-E. De Schryver (1898-1991). Leuven, 1993.
De Schuyffeleer, Jef : kaj-werking, adjunct-kabinetschef van Prins Boudewijn,
ondervoorzitterschap cvp (1930-1959).
De Spot, Jan : vkw, uniapac, cvp-Brussel, Sint-Michielsbond Brussel (19311977).
Desutter, Manu : burgemeester van Knokke-Heist en volksvertegenwoordiger
(1980-1990).
De Swaef, Désiré : ethische en religieuze themata (roeping en celibaat, abortus,
euthanasie, vrouw en kerk, democratie, arbeiderspastoraal, ontwikkelingssamenwerking, sacramenten, gezin, de pauselijke encyclieken, Vlaamse kwestie),
acw-Gent (1935-1988).
De Vleeschauwer, Albert : politieke carrière (1897-1971). Zie ook soma.
Inventaris van het archief Albert De Vleeschauwer (1897-1971). Leuven, z.j.
De Vlies, Paul : parlementaire carrière van deze arts, landsverdediging, cvpLeuven (1959-1995).
Dewijn, Maurits Gilbert : Dominicaan, docent Sociale School te Heverlee, Instituut voor Verpleegkunde te Genk en Hoger Instituut voor Pedagogische
Wetenschappen Hasselt, Sint-Albertuspatroonschap voor Academici (19301980).
Dewitte, Frans : christelijke arbeidersbeweging in West-Vlaanderen, Brugsche
Studentenkring, toneel (1960-1979).
De Wulf, Maurice : volksvertegenwoordiger, Belgische en Europese ontwikkelingsbeleid en ontwikkelingsstrategieën van de vn, Belgische ngo’s (19521989).
D’hondt, Gérard : Herseltse orgelmakersatelier Pels-D’Hondt (1892-1992).
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D’Hondt, Robert : joc-militant, propagandist van de ccmb en secretaris-generaal
van het acv-csc (1959-1991). Zie ook carhop.
D’Hondt-Van Opdenbosch, Paula : staatssecretariaat van de Regie der ptt
(1981-1987), Openbare werken, Koninklijk Commissariaat voor de Migranten
(1981-1998).
D’Hoogh, Alfons : Commissie van Belgische Moralisten in verband met Humanae
Vitae, priestergroep “ En Toch ”, Interdiocesane Werkgroep Ziekenzorg (19621978).
Diegenant, Achille : gezondheidszorg, sociale zekerheid, leefmilieu, cvp in
Dilbeek (1972-1993).
Dobbelaere-De Lodder : Brugs glazeniersatelier van Henri en Jules Dobbelaere,
ca. 1920 overgenomen door de familie De Lodder-Peene (1860-1953).
Donders, Herman : Donders’ engagement in de cov en de Deontologische Kamer
van het Katholiek Onderwijs (1960-1982).
Dua, André : voorzitter ncmv-Oost-Vlaanderen en cvp-senator (jaren 1950-1960).
Dubois, Karel : diocesaan proost van de ksa en de Katholieke Actie (1928-1937)
in West-Vlaanderen, mvka en vvka, (v)kaj, acw, kwb. Belgische Boerenbond, Jong-Volkse Front, Scoutsbeweging. bjb, patronaatsbeweging, acvw
(1910-1949).
Dupré, Jos : staatssecretaris voor Institutionele hervormingen en kmo, Ministerraad (1988-1992), Ministerieel Comité voor Economische en Sociale Coördinatie (1988-1991).
Duyver, Willy : pedagogisch Bureau van het nsko, onderwijsbeleid, vso en
eenheidstype (jaren 1970-1990).
Eyskens, Gaston : politieke loopbaan (1973-1981). Zie ook ara en ra Leuven.
Eyskens, Mark : cvp-politicus, minister, Premier, politieke loopbaan (1977-1988).
Fleerackers, Johan : (Vlaams) cultuurbeleid sinds 1965, culturele samenwerking met Nederland, Cultuurraad voor Vlaanderen, Algemeen Nederlands
Verbond, kabinet Cultuur (1965-1977), Nationale Cultuurpactcommissie,
monumentenzorg, Vaste Commissie voor Taaltoezicht (1977-1989), brt en
mediabeleid.
Schramme (A.). Inventaris van het archief van Johan Fleerackers (1931-1989).
Leuven, 1994.
Florquin, Joos : Vlaamsch Volkstoneel en katholiek toneel in Vlaanderen, Nieuw
Vlaanderen (1934-1936), programma’s “ Ten Huize Van ” en “ Hier spreekt
men Nederlands ”.
Fonteyne, Ast : onderwijsopdrachten en artistieke loopbaan (toneelregie, voordrachtkunst), nir, Vlaams Volkstoneel, geschiedenis vrij onderwijs, pedagogie
(1906-1991).
Saerens (L.). Inventaris van het archief van Ast Fonteyne (1906-1991). Leuven,
1996.
Fraeyman, Marcel : interdiocesaan pastoraal beraad, priesterraden, bisschoppensynodes, Humanae Vitae, Justitia et Pax (jaren 1960-1970).
Froonickx, Gusta : Federatie van Vlaamse Simileskringen (1969-1989).
Geens, Gaston : politieke loopbaan, algemeen Vlaams regeringsbeleid, economische politiek (1977-1994).
Grauls, Jan : onderwijsmateries, onder meer Schoolpact (1958-1980).
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Gryspeerdt, Sylvere : acw-West-Vlaanderen (1938-1980).
Helbig, Jules : Luikse neogotische kunstschilder en kunsthistoricus.
Bergmans (A.) e.a. Inventaris van de archivalia van Jules Helbig (1821-1906).
Leuven, 1996.
Hellemans, Alois : boerenorganisaties, Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk,
Interdiocesaan Beraad, Justitia et Pax, Broederlijk Delen (1936-1977).
Helleputte, Joris : architectenatelier. Zie ook ara.
Maes (K.). Inventaris van het plannenarchief Joris Helleputte (1852-1925).
Leuven, 1993.
Hennequin de Villermont, Charles-Antoine : Belgische en internationale ultramontaanse beweging, Pauselijke Werken en zoeavenbeweging, katholieke
caritatieve verenigingen onder andere de Vincentianen, financiële en industriële activiteiten van de familie (1860-1880).
Hermans, Fernand : politieke carrière, politiek leven in Diest, cvp-Leuven, christelijke middenstandsbeweging (1945-1990).
Herpels, Jozef (Joe) : missionering, ontwikkelingssamenwerking, Internationaal
Instituut “ Lumen Vitae ”, Justitia et Pax (1955-1985).
Heyman, Carlo : Davidsfonds, academische loopbaan (1935-1975).
Heyman, Hendrik : gemeentelijke politiek te Sint-Niklaas, de christelijke arbeidersbeweging, katholieke partij in België, Europese integratie, politieke
carrière, Vlaamse Beweging, de regering Poullet-Vandervelde (1910-1958). Zie
ook advn.
Vints (L.). Inventaris van de papieren van Minister van Staat Hendrik Heyman
(1879-1958). Leuven, 1981.
Houben, Robert : onderwijs en onderwijsbeleid, voorgeschiedenis, voorbereiding
en uitvoering van het Schoolpact, wetenschapsbeleid en universitaire expansie,
geschiedenis van de kul, Comité van Secretarissen-generaal in wo ii (19401945, 1950-1981).
Houthuys, Jozef : acv, acv-voorzitter, sociaaleconomische politiek, ontwikkelingssamenwerking meer bepaald “ Samenwerking en Solidariteit ”, internationale christelijke arbeidersbeweging (1969-1987).
Hulpiau, Raphael : regeringen Eyskens-Cools (1972-1972) en Leburton (19731974), minister Volksgezondheid (1966-1968).
Jacobs, Augusta : christelijke middenstandsbeweging, cmvb (1942-1974).
Janssens, Frans-Bertrand : katholieke persactie (1919-1991).
Jaspers, Jan : adviseur van de minister van Cultuur (1922-1999).
Jonckx, Alfons : activisme, publicaties en advocatenpraktijk, anv (1910-1945).
Joos, Jan : missies in China, katholiek radio en televisieapostolaat, persoonlijke
briefwisseling, Pauselijke Commissie voor Sociale Communicatiemiddelen
(1945-1982).
Joostens, Renaat : typoscripten van verhalen en liedteksten van deze auteur
(1930-1950).
Keersmaekers, J. : boerenbondorganisaties in Boechout (1921-1970).
Keuleers, Jef : Unie van Hand- en Geestesarbeiders, acv-Congo (1938-1958).
Kiebooms, Louis : politieke carrière, hoofdredacteurschap van Gazet van
Antwerpen, repressie, epuratie en amnestie, Congo, Schoolstrijd, taalwetgeving, mensenrechten (1937-1968). Zie ook ra Antwerpen.
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Kockx, Alfons : acw en cvp in Antwerpen, ocmw van Antwerpen, Vereniging
van Belgische Steden en Gemeenten, cipal, fusie van Groot-Antwerpen,
verkiezingen, politieke loopbaan (1964-1994).
Lagae, Andre : Belgische Boerenbond en nevenorganisaties, politieke carrière,
Internationaal Hulpbetoon van Caritas Catholica, Welzijnszorg, Koninklijk
Instituut voor Internationale Betrekkingen (1940-1985).
Lammens, Jules : ultramontaanse notaris en senator, religieuze en politieke aangelegenheden, ultramontanisme, katholieke partij 19e eeuw, Le Bien Public,
Vincentianen, Pauselijke Werken, mentaliteit en levenswereld katholieke hoge
burgerij (1870-1900). Zie ook ara.
Saerens (L.). Inventaris van het archief van familie Lammens-Verhaegen. Ca.
1820-1950. Leuven, 2002.
Leemans, Victor : sociaaleconomisch leven tijdens wo ii, activiteiten als secretaris-generaal van het Ministerie van Economische zaken (1940-1944).
Daems-Van Ussel (P.). Inventaris van archivalia Victor Leemans 1901-1971.
Leuven, 1987.
Lefèvre, Théo : politieke carrière, cvp-voorzitterschap (1958-1961), regeringspolitiek in de jaren 1950-1960 onder meer sociaaleconomische en koloniale
aangelegenheden, Vlaams-Waalse verhoudingen, vorming van de regering
Lefevre-Spaak, redevoeringen, dossiers als minister-staatssecretaris van
Wetenschapsbeleid (1968-1972). Zie ook ara.
Lenssens, Jan : politieke loopbaan (1968-1999).
Leysen, Vaast : academische en zakenloopbaan, Leuvense studentenbeweging,
voorzitter van het vnv (1936-1995).
Heyrman (P.), Taverniers (A.). Inventaris van het archief Vaast Leysen. Leuven,
2004.
Lindemans, Leo : politieke loopbaan en parlementair werk, cvp in Brussel en
Laken, taalgebruik in de administratie, onderwijs, justitie, verkiezingen, landbouwbeleid (1932-1999).
Margot, Fons : middenstandsbeweging, ncmv, middenstandsbeleid, katholieke
pers, De Nieuwe Gids (1938-1986).
Masselang, Sara : Syndikale Dienst voor Vrouwen acv (1947-1985).
Meersman, Maria : vkaj, kav, internationale katholieke arbeidersbeweging, Jaar
van het Kind (1979) (jaren 1940-1979).
Merckx, Trees : Kamerlid, lid Vlaamse Raad en later Vlaams Parlement (19852005).
Mertens de Wilmars, Josse : cvp-nationaal en -Antwerpen, na-oorlogse Belgische
politiek, De Nieuwe Gids, repressie en epuratie, onafhankelijkheid van Congo,
grondwetsherziening en staatshervorming (1944-1976).
Mesotten, Bart : norbertijn, journalistieke activiteiten (jaren 1970-1990). Zie ook
amvc.
Moreels, Reginald : kabinet van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking (1995-1999).
Moyersoen, Ludovic : politieke activiteiten van deze oud-minister van Justitie,
Binnenlandse zaken en Landsverdediging, katholieke partij en cvp, taalwetgeving, grondwetsherziening, repressie, ontwikkelingssamenwerking, economische ontwikkeling Aalst, familiale stukken.
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Kwanten (G.), Podevijn (D.). Inventaris van het archief van Ludovic Moyersoen
(1904-1992). Leuven, 1996.
Moyersoen, Romain : politieke loopbaan, binnenlandse politiek van België
(1900-1960).
Podevijn (D.). Inventaris van het archief van minister van Staat Romain Moyersoen (1870-1967). Leuven, 1993.
Mulier, Arthur : christelijke arbeidersbeweging in Kortrijk, vev, vbo, cvp, flamingantisme (1909-1976).
Mulier, Rita : werking cvp-Jongeren en cvp (1967-1974).
Nachtergaele, Maurice : internationale ontwikkelingssamenwerking, Internationale Bouworde (1964-1981).
Nyssens, Albert : katholieke partij, sociale wetgeving, stemrecht, verhouding
tussen Kerk en Staat, handelsrecht (1880-1901).
Partous, Frans : christelijke arbeidersbeweging in Brussel (1914-1939).
Peeters, Bert : nationaal directeur/landsbondproost van Chiro (1932-2007).
Pelemans, Bert : Vlaamse dichter, typoscripten van eigen werk, Vlaamse Beweging, vtb-vab, repressie en epuratie (vooral jaren 1970-1980). Zie ook amvc.
Peters, Oscar : katholiek technisch onderwijs (1930-1956).
Philips, Gerard : lekenapostolaat (nationaal en internationaal), katholieke jeugdorganisaties, onderwijs (jaren 1950-1960).
Piens, Jacques : kabinet van de minister van Wetenschapsbeleid (1968-1972).
Plumart, Jacques en Ingham, Frans : cepess-studiecommissies over onderwijs
(1960-1978).
Posson, Jos : werking cvp- en acw-Antwerpen (1955-1985).
Poullet, Prosper : Vlaamse kwestie, taalproblematiek in het Belgisch leger en
buitenlands beleid tijdens wo i, katholieke partij (1884-1937). Zie ook ara.
Prieels, Clement : fusie van gemeenten en opmaak van gewestplannen in het
arrondissement Aalst en dan vooral in de omgeving van Ninove, gemeenteraadslid in Ninove (1950-1997).
Rademaekers, Paul : Gesprekscentra voor Homofielen, seksualiteit en geloof
(1964-1993).
Remmerie, Godfried : ncmv (jaren 1980).
Renard, Raf : Verdinaso, Katholieke Werkgeversbeweging, taalwet, Vaste
Commissie voor Taaltoezicht (1930-2002).
Rieberghe, Maria : kaj, kaj, vkaj, mentaliteitsgeschiedenis (huwelijk), Regina
Pacis (1930-1962).
Robert, Roger : tekeningenarchief van deze Brugse glazenier (1972-1995).
Robyns (familie) : Belgische Matigheidsbond.
Roemaet, Paul : Leuvense neogotische beeldhouwer (1865-1927).
Ronse-De Craene, Hubert : psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg (19512004).
Roscam, Albert : acv-Mechelen, sociaal overleg, sociale wetgeving (1946-1970).
Rubbens, Antoon : lcm, christelijke arbeidersbeweging (jaren 1970-1990).
Rutten, Ceslas : Algemeen Secretariaat der Christelijke Beroepsverenigingen van
België (1890-1915).
Scholl, S.H. : historiograaf van de christelijke arbeidersbeweging (1955-1968).
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Segers, Jozef : militaire loopbaan, legerhervormingen, aankopen, dienstplicht
(1944-2003).
Segers, Paul-Willem : sociale en politieke loopbaan van deze acw-leider en
cvp-politicus. Belgische na-oorlogse politiek, cvp-nationaal en -Antwerpen,
Antwerpse haven, kul, diamantnijverheid, verkeer, navo, defensie, benoemingen en taalverhoudingen in het leger, legerdienst, sociale zekerheid, economische expansiepolitiek, grondwetsherzieningen (1919-1983).
Gerard (E.), Kwanten (G.). Inventaris van het archief van minister van Staat
Paul Willem Segers (1900-1983). Leuven, 1993.
Smet, Jef : christelijke arbeidersbeweging, Arbeiderscomité in het Waasland,
Vakbond en Democratie (1964-1985).
Smet, Miet : ipovo (jaren 1970). Zie ook ara en carhif-avg.
Snoy et d’Oppuers, Thierry en zijn zoon Jean-Charles : internationale economische en landbouwcrisis in het interbellum, katholieke partij in Nijvel, Verbond
van Katholieke Verenigingen en Kringen, Europese integratie, Benelux, oees
en eeg, Belgisch minister van Financiën, communautaire problemen en grondwetsherziening, Studiecentrum voor Politieke Hervormingen (1920-1980). Zie
ook ara.
De Meyer (B.), Verhoogen (J.). Inventaire des archives du comte J.-Ch. Snoy et
d’Oppuers (1907-1991). Leuven, 1995.
Storme, Jozef : cvp-West-Vlaanderen.
Struyvelt, Camiel : christelijke middenstandsorganisaties en -beleid (Oost-Vlaanderen en nationaal) (1930-1960).
Swaelen, Frank : cvp, onderwijsbeleid, Nationale Schoolpactcommissie van het
Katholiek Onderwijs voor de Herziening van het Schoolpact, uia (1967-2000).
Taes, Chris : algemeen partijsecretaris van de cvp (1989-2004).
Tanghe, Flor : cvp en ncmv in West-Vlaanderen (1966-1982).
Tant, Paul : parlementaire dioxinecommissie (1999-2001).
Tempels, Placied : etnografisch werk in Belgisch Congo.
Thys, Petrus : christelijke middenstandsbeweging (ncmv), cvp(-jongeren), Provinciebestuur Antwerpen (1960-1994).
Tindemans, Leo : cvp-politicus, minister en Premier, politieke loopbaan (19502002).
Ulburghs, Jef : sociaal-maatschappelijk werk en politieke loopbaan, pastoraal in
het Luikse, ontwikkelingssamenwerking, Limburgse mijnen en arbeidersbeweging, buitenlands beleid, milieu, defensie, migranten (1947-1997).
Uyttendaele, René : Parlementslid, Egmontpact en staatshervorming, wapenhandel, kieswetgeving, gewestplan Brussel-Halle-Vilvoorde (1932-1985).
Van Ackere, Fernand : katholieke partij, middenstandsorganisatie in OostVlaanderen, nationaal en internationaal, kunstambachten, middenstandsbeleid, sociale zekerheid voor zelfstandigen, beroepskrediet (1930-1958).
Van Assche, Walter : kabinetsdossiers (vooral kabinetten Tindemans) en staatshervorming vanaf 1968 (1968-1991).
Van Bilsen, A.J.J. (Jef) : Verdinaso, ontwikkelingssamenwerking, Congo, Dienst
voor Ontwikkelingssamenwerking (dos) en Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (abos) (1935-1995). Zie ook kmma.
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Saerens (L.). Inventaris van het archief Anton A. Jozef (Jef) Van Bilsen. 19131996. Leuven, 2002.
Van Buggenhout, Jacques : politieke loopbaan, acv, Centrale der Vrije Mijnwerkers (1914-1960).
Van Cauwelaert, Lieven : gemeentepolitiek in Brasschaat (1972-1991).
Vandekerckhove, Robert : cvp-psc en regeringspolitiek (jaren 1960-1970), verkiezingen (1965-1968), communautaire problemen en grondwetsherziening in die
periode, onderwijs (1961-1978).
Saerens (L.). Inventaris van het archief Robert Vandekerckhove (1917-1980).
Leuven, 1996.
Van den Abeele, Andries : professionele en politieke activiteiten (1946-2001).
Van den Berghe, A. : politieke carrière, onderwijsbeleid, repressie en epuratie
(1938-1981).
Van den Daele, Geraard : parlementaire loopbaan, lokale politieke mandaten te
Gent, ministerschap van Arbeid en Sociale voorzorg (1950-1954), acw en cvp
in Gent (1915-1989).
Vandepitte, Leopold : religieus leven, katholieke radioberichtgeving (1930-1970).
Vandeputte, Gaby : ksa in West-Vlaanderen, ncmv, middenstandsbeleid (19461970).
Vandeputte, Robert : Nationale Bank (1974-1985).
Van de Velde, Franz : missies bij de Eskimo’s (1935-1989).
Van de Vyvere, Aloïs : politieke loopbaan, vooral ministerschap Financiën (19141918) en Economische zaken (1920-1924), politieke toestand in Gent, familie
(1909-1961).
Van Eetvelt, Victor : cvp-afdeling Putte. Bestuur van de cvp-Jongeren en cvp van
het arrondissement Mechelen (1954-2004).
Van Grimbergen, Jan : secretaris van de cd&v-afdeling Grimbergen (1974-2004).
Van Haegenborgh, August : vksj, katholieke jeugdorganisaties en jeugdpastoraal, religieus leven in Vlaanderen, missie en Derde Wereld, Interdiocesaan
Pastoraal Beraad (1957-1986).
Vanhecke, Gaspard : Katholieke Actie in het bisdom Brugge, onder meer jvka,
Chiro (1935-1961).
Van Hoorick, Hilaire : christelijke syndicale activiteiten in de sector energie en
chemie (1942-1972).
Van Hulle, André : coöperaties in de Belgische Boerenbond, internationale
contacten Boerenbond (1935-1986).
Van Humbeeck, Bert en Piron, Marie : katholieke kunstkringen, La Croix Latine,
voorstudies en ontwerptekeningen (1930-1990).
Vanistendael, August : internationale christelijke arbeidersbeweging (icv),
ontwikkelingssamenwerking, Pax Christi, contacten met Latijns Amerika,
Justitia et Pax, Tweede Vaticaans Concilie (1950-1996).
Van Malder, Oscar : ksa (1948-1972).
Van Maldergem, Arseen : acw en cvp in Kortrijk en West-Vlaanderen, sociale
huisvesting en sociaal toerisme (1945-1990).
Van Oostveldt, Achiel : christelijke arbeidersbeweging, katholiek organisatiewezen en parochiaal leven in het arrondissement Leuven, Van Oostveldts
gevangenschap in wo ii (1918-1977).
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van Outryve d’Ydewalle, Pierre : kabinetschef van de minister van Landbouw en
Eerste minister Hubert Pierlot, gouverneur van West-Vlaanderen (1912-1997).
Van Roey, Edward : proost Chiro-nationaal (1926-1964).
Van Rompuy, Herman : kabinet van Begroting (1992-1999).
Vansina, Alfred : politieke loopbaan (1946-2000).
Van Stallen, Pol : persverantwoordelijke Premier Wilfried Martens (jaren 1980).
Van Vlaenderen, Adolf : loopbaan van deze vrijgestelde in de christelijke arbeidersbeweging, oorlogsdagboek (1940-1941).
Van Waterschoot, John : academische, sociale en politieke loopbaan, Economische Raad voor Vlaanderen, Textielplan, ncmv (1943-1997).
Vanwildemeersch, Jef : kabinetschef van de ministers (staatssecretarissen) van
Energie Étienne Knoops (1981-1985) en Firmin Aerts (1985-1988).
Verhaegen, Arthur : mentaliteit en levenswereld van de katholieke hoge burgerij,
algemene politieke, politiek-religieuze en sociale kwesties in de 19e eeuw,
neogotiek, ultramontanisme, katholieke partij, christendemocratie en christelijke arbeidersbeweging in Oost-Vlaanderen (1860-1917). Zie ook ara.
Saerens (L.). Inventaris van het archief van familie Lammens-Verhaegen. Ca.
1820-1950. Leuven, 2002.
Verheecke, Emiel : christelijke textielbond, syndicale activiteiten tijdens wo ii
(1910-1963).
Verlackt, Maria : christelijke vrouwenbeweging, werking acw en cvp-Antwerpen
(1945-1983).
Vermeire, Rik : interne werking cvp jaren 1950-1970 (onder meer koningskwestie
en schoolstrijd), Katholieke Actie, ontwikkelingssamenwerking (1945-1984).
Verroken, Jan : politieke loopbaan.
Verstraeten, Maria : Hogeschool voor Vrouwen Antwerpen.
Vertongen, Johanna : cvp-werking voor vrouwen (jaren 1950).
Vinck, Frans : Dominicanen, vrijmetselarij (1940-1980).
Vindevogel, Leo : oorlogsburgemeester wo ii, Christen Volksbond van Ronse.
Vlerick, André : advocaat, professionele, politieke en academische loopbaan
(1935-1990).
Heyrman (P.). Inventaris van het archief André Vlerick. 1919-1990. Leuven, 2002.
Vliebergh, E. : advocatuur, Davidsfonds. Boerenbond, Hooger Leven, Dietsche
Warande en Belfort, Katholieke Vlaamse Beweging.
Weckx, Hugo : onderwijs, Brusselse aangelegenheden, cultuur, Vlaamse Executieve (1988-1995). Zie ook ara.
Wildiers, Max : filosoof en schrijver (1932-1992).
Willems, Frans (Sooi) : soldatenwerking (Milac) (1945-1982).
Wouters, Maria : sociaal dienstbetoon in Congo (1939-1965).
Yoors, Eugene en Peeters, Magda : Antwerpse schilderglazenier, pacifiste en
feministe Magda Peeters (ca. 1900-1975).
Zeeuwts, Louis : christelijke syndicale activiteiten in Congo (1947-jaren 1970).
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Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging –
Instituut voor Sociale Geschiedenis (amsab-isg)

www.amsab.be.
Anseele, Edward sr. en zijn zoon Edward jr. : politieke activiteiten van beide socialistische leiders en ministers (1919-1988).
Avanti (= Oscar Roelandts) : vroeg Gents socialisme, onder andere met betrekking tot Émile Moyson (1849-1947).
Bal, Nic : illegale socialistische activiteit tijdens wo ii, reorganisatie van de socialistische partij, brt (1940-1981).
Beerblock, Karel : coöperatieve beweging, haarsnijderijen (1854-1918).
Beke, Frank : lokale politiek Gent, burgemeester (1961-2000).
Bellens, Rein : abortushulpverlening (1978-2005).
Black, Jules : socialistische metaalbewerkervakbond, communisten in vakbeweging (1945-1988).
Blansaer, Bert : kpb Gent, cmb-militant (1949-1985).
Block, Frans : socialistische beweging arrondissement Antwerpen (1922-1981).
Boesmans, Fonny : socialistische pers en omroep, lokaal en Europees mandataris,
internationale activiteiten (1966-1994).
Bogaert, Ernest : politieke roman (1935).
Bogomolez, Victor : communisme, trotskisme (1936-1940).
Boidin, Carlos : anarchisme (1973-1978).
Bondas, Joseph : politieke en syndicale activiteiten in Luik, weerstand wo ii.
Belgische regering te Londen. Zie ook ilhs en far.
Bouchery, Désiré en Herman : socialistische beweging Mechelen (1910-1958).
Brat, Jean : coöperatie, bankwezen (1940-1977).
Brepoels, Jaak : arbeidersstrijd (1966-1988).
Buset, Max : volksvertegenwoordiger (1937-1939).
Brunfaut, Émilienne : vrouwenemancipatie, syndicalisme, vredesbeweging (19081986).
Brunfaut, Fernand : architectuur, linkerzijde socialistische beweging Brussel
(1912-1970). Zie ook iev.
Calewaert, Willy : senator, minister van Nationale opvoeding, minister van
Openbaar ambt en Institutionele hervormingen (1976-1981). Zie ook amsabAntwerpen.
Calliauw, Koen : provo-beweging, kpb (1963-1989).
Canipel, Aimé : socialistische metaalbewerkerbond, lokale politiek Drongen
(1953-1981).
Carnier, Luc : kpb, communistische jeugd (1975-1988).
Caudron, Roger : kpb en Masereelfonds in Dendermonde (1966-1991).
Chagoll, Lydia : danseres, schrijfster, cineaste (1952-1998).
Chalmet, Jozef : politicus Zelzate (1920-1962).
Christiaenssens, Frans : socialistische beweging Merksem, syndicalisme, turnbonden, muziekverenigingen (1947-1990).
Claeys, Herman : provo-beweging, alternatieve bewegingen en organisaties (19651989).
Clauwaert, Alain : js Gent, Kultuuropbouw Oost-Vlaanderen (1884-1982).
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Clersy, Émile : syndicalisme Charleroi, voornamelijk tijdens wo ii (1931-1980).
Zie ook soma.
Colin, Jozef : volkstoneel.
Coole, Joseph : syndicale en politieke activiteiten in Kortrijk (1907-1974).
Cop-Verbruggen, Yvonne : Vereniging van het Socialistisch Onderwijzend Personeel en Overlegcentrum ter Bevordering van de Officiële School, socialistische
standpunten inzake onderwijs (1923-1983).
Janssens (L.). Inventaris van het fonds Cop-Verbruggen. Gent, 1986.
Cordier, Georges : kpb in de Borinage, mijnwerkingsstaking 1932 (1931-1933).
Zie ook ihoes.
Crappé, Nadine : vrouwenemancipatie (1970-1980).
Daese, Theo : volkstoneel (1954-1994).
De Backer, Adolf : socialistisch pionier Gent (1858-1937).
De Backer, Jozef : coöperatieve beweging (1917-1980).
De Batselier, Norbert : staatssecretaris voor Institutionele hervormingen en vicevoorzitter van de Vlaamse executieve en Vlaams minister van Economie,
Middenstand en Energie (1988-1992).
Hellinck (B.) m.m.v. Cuelenaere (H.), Picard (I.). Inventaris van het kabinetsarchief van Norbert de Batselier, staatssecretaris voor Institutionele hervormingen (1988), vice-voorzitter van de Vlaamse executieve en gemeenschapsminister van Economie, Middenstand en Energie (1988-1992). Gent, 2005.
De Beule, Nadya : trotskisme, feminisme (1965-1987).
De Block, August : socialistische pers, bsp Etterbeek, naoorlogse heropbouw en
Europese eenmaking (1928-1959).
De Bock, Nathalis : Internationale Arbeidsorganisatie, ziekte- en invaliditeitsverzekering (1954-1984).
De Cock, Robert : verkiezingen in Dendermonde (1954-1982).
Deconinck, Romain : volkstoneel (1943-2001).
Vrielynck (S.). Inventaris van het archief van Romain Deconinck. Gent, 2004.
De Decker, Marianne : studentenbeweging ulb en sociale economie, sociale
zekerheid en migrantenwerking in het Brusselse (1949-2001).
De Decker, Tuur : studenten-, werklozen- en Derde Wereldbeweging in Gent
(1972-1988).
De Kinder, Roger : politieke activiteiten en mandaten (1947-1963).
Vermote (M.). Archieven van Roger de Kinder (1947-1963). bsp-federatie VeurneOostende-Diksmuide (1946-1969). bwp/bsp-afdeling Oostende (1939-1964).
Gent, z.j.
Delattre, Jacques : culturele animatie (1949-1988).
Deltour, Louis : kpb Ath-Tournai, kunstenaar (1942-1989).
De Muynck, Gust : Hendrik De Man (1971-1986).
De Nauw, Emiel : sociale huisvesting en pensioenwetgeving (1962-1986).
De Paepe, César : politieke en andere activiteiten (1859-1890).
De Coninck (R.). Collectie César De Paepe. Gent, 1996.
Dequenne, Marcel : financieel beheer en reconversie van de Waalse socialistische
coöperaties (1972-1977).
De Schutter, Irma : socialistische beweging Aalst en omgeving (1884-1960).
De Schuyter, Jo : Jongsocialisten, vredesbeweging (1974-1983).
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Desmedt, Ferdinand : geschiedenis dagblad Vooruit (1886-1968).
De Smet, André : kpb nationaal en Oostende, vredesbeweging (1942-1996).
De Smet, Chantal : kpb, vrouwenbeweging (1965-1985).
Desolre, Guy : Jeunes Gardes Socialistes, trotskisme (1945-1983).
Detaevernier, Robert en Marcel : socialistische beweging Menen (1956-1969).
De Wilde, Emiel : marxistische vorming (1967-1982).
De Wulf, Roger : Vlaams minister van Tewerkstelling (1988-1992).
Hellinck (B.). Inventaris van het kabinetsarchief van Roger De Wulf (19881992). Gemeenschapsminister van Tewerkstelling. Gent, 2006.
Dieltiens, Gerda : humanisme, seksualiteit (1970-1998).
Dineur, Charles : socialistische beweging La Louvière (1885-1988).
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand : briefwisseling met De Paepe (1883-1890).
De Coninck (R.). Inventaris van het archief Ferdinand Domela Nieuwenhuis.
Gent, 1995.
Duuring, Peter : trotskisme (1969-1985).
Faes, Francis : anarchisme (1973-1982).
Fayat, Hendrik : socialistisch volksvertegenwoordiger en minister (jaren 19401960). Zie ook amvb en avub.
Friche, Edmond : syndicale activiteiten (leerbewerkers in de Borinage) (19121970).
Fuss, Henri : nationale en internationale organisaties betreffende arbeid en sociale
voorzorg (1936-1977).
Galle, Marc : Vlaams minister van Binnenlandse aangelegendheden en Europees
parlementslid (1979-1994)
Hellinck (B.). Inventaris van het kabinetsarchief van Marc Galle (1979-1985).
Minister van het Vlaamse Gewest (1979-1980). Minister van de Vlaamse
Gemeenschap (1980-1981). Gemeenschapsminister van Binnenlandse aangelegenheden (1981-1985). Gent, 2006.
Geirnaert, Edmond : socialistische coöperaties (1947-1962).
Gelders, Frans en Thérèse : lokale politiek Vilvoorde (1905-1985).
Geudens, Jos : trotskisme Antwerpen, marxistische vorming (1969-2005).
Goossens, Georges Alfons : bsp Dendermonde (1938-1971).
Grootaers, Jan : Achille Van Acker (1928-1975).
Hacquart, Armand : stedelijk onderwijs Gent, wetenschapsbeleid (1917-1983).
Hantson, Roger : kpb Oudenaarde-Ronse (1932-1976).
Hebbelinck, Georges : wo ii, concentratiekampen, communisme, Vooruit (19241998).
Hermans, Bert : adjunct-kabinetchef Vice-premiers Merlot en Cools en Premier
Leburton (1968-1974).
Herssens, Sam : kpb Brabant (1947-1965).
Hins, Eugène : Eerste Internationale (1869-1872).
Lamarcq, Victor en zijn zoon Jos : diverse Gentse socialistische verenigingen
(1902-1939).
Lambregs, Trudo : Doorbraak, vormingwerk Limburg (1969-1987).
Lefèvre, Antoine : lokale politiek Vilvoorde (1957-1988).
Lemaire, Henri : sociaal verzekeringswezen (1950-1990).
Libois, Paul : kpb, docent ulb (1935-1994).
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Lootens, Pierre : studentenbeweging Gent, religieus socialisme (1881-1981).
Magits, Leo : socialisme en flamigantisme Leuven (1907-1997).
Mahieu, Raymond : extreemlinkse organisaties, studentenbeweging in Louvainla-Neuve (1969-1979).
Major, Arseen : August Vermeylenfonds, acod-Spoor (1941-2001).
Malpoix, Maurice : Mouvement Populaire Wallon (1963-1975).
Martens, George : politieke en sociale strijd koloniaal Afrika (1960-1999).
Massart, Théophile : Eerste Internationale, coöperatieve Le Progrès te Jolimont
(1870-1970).
Massin, Isidore : socialistische beweging in Walshoutem (1890-1981).
Massin, Willy : geschiedenis socialistische beweging in Limburg (1890-1986).
Michielsen, Leo : kpb (1946-1994).
Miry, Raoul : economist (1919-1956).
Morriëns, Frans : kpb nationaal en Antwerpen (1921-1936).
Mulier, Rita : progressieve frontvorming (1972-1996).
Pans, Frans : graficus (1962-1997).
Pennynck, Stefaan : Socialistische Internationale (1951-1985).
Pieters, Fred : abvv-Gent-Eeklo (1969-1986).
Ramaekers, Jef : minister van Verkeer (1946-1993).
Reclus, Élie : religie (1895-1903).
Roelandts, Alfons en Frederik : socialistische beweging in het Leuvense, de Belgische syndicale beweging in Engeland tijdens wo i (1900-1981).
Roels, Germain : lokale politiek Gent, coöperatie (1902-1983).
Rosier, Lin : linkse vrouwenbeweging Aalst (1977-1979).
Rosson, François : socialistische beweging Lissewege (1946-1986).
Schauvlieghe, Madeleine : juridische dossiers betreffende Gentse socialistische
personen en organisaties (1906-1963).
Schildermans, Jozef : anarchisme (1973-1983).
Seeuws, Willy : senator (1977-1983).
Sermon, Armand : anarchisme en provo-beweging Gent (1967-1983).
Smets, August : bsp Tienen, stakingsrecht (1918-1970).
Sorge, Friedrich Adolph : Marx en de Eerste Internationale (1867-1906).
Steenkiste, Guido : bbl, milieubeweging (1976-1992).
Vandenbroucke (M.). Inventaris van het archief van Guido Steenkiste (19761992). Gent, 2004.
Stevens, Fernand : Internationale Brigaden Spaanse Burgeroorlog (1939-1982).
Stroobants, Theo : socialistische gemeentepolitiek Leuven (1928-1979).
Tedesco, Victor : vroegsocialisme (1848-1849).
Temmerman, Gilbert : socialistische gemeentepolitiek Gent (jaren 1970).
Thonnart, Andrée : pacifisme jaren 1970 en 1980 (1957-1984).
Tielemans, Franz : bsp-Leuven, politieke mandaten, internationale kwesties
(1928-1962).
Tobback, Bruno : minister van Leefmilieu en Pensioenen (1998, 2003-2007).
Turf, Jef : kpb, eurocommunisme (1920-1989).
De Coninck (R.). Inventaris van het archief Jef Turf. Gent, 1999.
Tuybens, Bruno : staatssecretaris voor Overheidsbedrijven (2002-2005).
Ursi, Pieter : Vlaams nationalisme (1895-1938).
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Van Acker, Achille : naoorlogse politieke en sociaal-economische toestand,
stakingen van 1947-1948, navo, onderwijsproblematiek (1944-1958). Zie ook
ra Brugge.
Van Acker, Frank : lokale politiek Brugge, sociale zekerheid (1965-1990).
Van Asbroeck, Anne : minister van Gelijke kansen en Brusselse aangelegenheden
(1995-1997).
Van Belle, Boudewijn : groene beweging Drongen (1967-2000).
Van Damme, Maria : socialistisch militante abvv Antwerpen (1914-1957).
Vandekerckhove, Flor : trotskisme Gent (1972-1983).
Van de Meulebroeke, Marthe : vrouwenbeweging (1958-1982).
Van den Bossche, Freya : minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame ontwikkeling, minister van Begroting, Vice-premier (2003-2007).
Van den Bossche, Luc : minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de
openbare besturen (1999-2003).
Hellinck (B.). Inventaris van de toespraken en interviews van de Minister van
Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen Luc Van den
Bossche (1999-2003). Gent, 2004.
Vandenbroucke, Frank : scholier, student, medewerker sevi, kabinetsmedewerker, volksvertegenwoordiger, sp-voorzitter, Vice-premier en minister van
Buitenlandse zaken (1969-1995).
[Boeckx (B.)]. Inventaris van het archief Frank Vandenbroucke. [Gent], z.j.
Vandenbussche, Michiel : Vlaams socialisme te Brussel (1978-2001).
Vandensteen, Jan : socialistische beweging Leuven (1938-1967).
Van der Haeghen, Julien : acod-militant, muzikant (1945-1987).
Van der Meirsch Eric en Vertriest, Isabel : ontwikkelingssamenwerking CentraalAmerika (1985-1993).
Van der Niepen, Paul : socialistische beweging Denderleeuw (1953-1987).
Vandevelden-Merckx, Irène : socialistische vrouwenbeweging (1940-2003).
Van Dijck, Frans : socialistisch Antwerps onderwijzend personeel (1919-1971).
Vandommele, Joost : solidariteitsbeweging Ierland (1974-1992).
Van Doorslaer, Rudi : maoistische beweging, studentenbeweging (1963-1978).
Van Gael, Frans : bwp-afdeling Turnhout (1910-1941).
Van Hecke, Jaurez : sociale strijd Boelwerf (1977-1981).
Van Herreweghe, Frans : lokale politiek Melle (1976-1994).
Van Hoorick, Bert : socialistische beweging Aalst (1904-1989).
Van Nevele, Julien : sm Het Licht, Radio Vlaanderen (1946-1977).
Vanschoenbeek, Guy : sociale geschiedenis (1893-1996).
Van Steenbergen, Guido : bbl, milieubeweging (1968-1999).
Vandenbroucke (M.). Inventaris van het archief van Guido van Steenbergen
(1968-1996, 1998-1999). Gent, 2004.
Vanvelthoven, Peter : staatssecretaris voor Informatisering, minister van Arbeid
en Informatisering (1999-2007).
Varlez, Louis : 1872-1904 : liefdadigheid, sociale verzekeringen, werkloosheid,
vakbonden (1872-1941).
Vaume, Henri : trotskisme, Waalse beweging, anti-imperialisme (1957-1984).
Velleman, Amédée : socialistische beweging Zelzate (1919-1984).
Verdoodt, René : kpb Aalst, eenheidsvakbond (1945-1989).
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Hemmerijckx (R.). Inventaris van het archief René Verdoodt. Gent, 2000.
Vergeylen, Emiel : bsp-federatie Gent-Eeklo (1944-1957).
Wabbes, Wim : solidariteitsbeweging Ierland en Baskenland (1975-1984).
Wallaert, Gust : Centrale der Metaalbewerkers (1937-1982).
Wauters, Arthur : minister van Gezondheidszorg en lid van het Bureau van de
bwp (1887-1940).
Willockx, Freddy : Europees parlementslid (1995-1999) en regeringscommissaris
(1999-2000).
Vandenbroucke (M.) m.m.v. Hellinck (B.). Inventaris van het archief van Europarlemenstlid Freddy Willockx (1995-1999). Gent, 2005.
Hellinck (B.). Inventaris van het archief van regeringscommissaris Freddy
Willockx (1999-2000). Gent, 2002.

24.

amsab-isg

Centrum Antwerpen

www.amsab.be.
Binnemans, Roger : uitgeverij Ontwikkeling, drukkerij Excelsior (1918-1986).
Calewaert, Willy : politieke loopbaan bsp (1965-1982). Zie ook amsab-isg.
Cassiers, Ward : transportarbeidersbond tijdens wo ii, socialistische verenigingen
en politiek in Antwerpen (1928-2003).
Colebunders, Gaston : onderwijsbeleid, werking sp (1949-1988).
De Man, Hendrik : gehele levensloop en familiearchief ((1687) 1885-1953 (1956)).
Zie ook ara, soma en amvc.
Steenhaut (W.), De Clerck (J.). Inventaris van het archief van Hendrik De Man.
Gent, 2003.
Dyck, Jef : sp (1927-1994).
Geldolf, Wim : socialistische beweging (1913-2000).
Gorselé, Luc : acod, socialistische partij (1972-1995).
Laroche, Gustaaf : socialistische beweging (1926-1976).
Lobe, Vogelina : socialistische vrouwenbeweging (1931-1990).
Major, Louis : abvv-vakbondsleider en politicus (1904-1985).
Oukhow, Michel : historicus, humanist, leraar, socialistisch engagement (19501991).
Polak, Jos en Suetens, Jeanne : socialistische organisaties in Antwerpen (19501991).
Rooses, Mon : acod-onderwijs, socialistische partij in Antwerpen (1971-1981).
Roth, Louis : vakbonden transportarbeiders, kpb Antwerpen (1937-1991).
Schmook, Ger : literatuur, geschiedenis Antwerpse arbeidersbeweging (19271980).
Sörensen, Patsy : opvangcentrum voor prostituees, gemeentepolitiek sp in
Antwerpen (1984-1993).
Staes, Paul : Agalev, milieu (1957-2002).
Van Cleempoel, Alfons : acod, trotskisme (1965-1988).
Van der Borgt, Jan : linkse bewegingen in bsp (1963-1981).
Van der Vinck, Charles en De Groof, Georgette : kpb (nationaal en Antwerpen),
acod, vrouwen- en vredesbeweging (1936-1980).

Van Elewijck, Jos : journalist Volksgazet, socialistisch politicus in Antwerpen en
op nationaal niveau (1947-1989).
Van Eynde, Jos : politicus, journalist, voorzitter bsp en volksvertegenwoordiger,
hoofdredacteur Volksgazet (1903-1991).
Van Nooten, Emiel : socialistische beweging Herentals (1956-1988).
Van Rompaey, Frans : socialistische beweging Antwerpen (1947-1992).
Van Santvoort, Marc : cesco, gom, gerv (1974-1990).
Vinck, Alex : socialistische organisaties in Boom (1890-1987).
Wijninckx, Joz : sp-senator (1972-1990).
Withages, Jaak : documenten over Jef Van Extergem, kpb, syndicale activiteiten
scheepsherstellingen (1907-1993).

25.

Liberaal Archief (la)

www.liberaalarchief.be
Bascour, Jan : burgemeester van St-Kwintens-Lennik en van Lennik, parlementslid, voorzitter Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap,
staatssecretaris van het Brussels Gewest.
Beysen, Edward : gemeenteraadslid en provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid, gemeenschapsminister, Europees parlementslid, stichter en voorzitter van het Liberaal Appel.
Boey, Fernand : parlementair.
Bril, Louis : schepen van Roeselare, parlementslid, staatssecretaris.
Buchmann, Jacky : burgemeester van Kapellen, parlementair, gemeenschapsminister, minister.
Buls, Karel : schepen en burgemeester van Brussel, parlementslid, medestichter
en voorzitter van de Ligue de l’Enseignement. Zie ook sab en amvb.
Buysse, Arthur : parlementair.
Claes, Albert : schepen van Brugge, parlementslid, medestichter en voorzitter van
de Julius Sabbe Studiekring.
Colle, Armand : gemeenteraadslid van Gent, voorzitter-stichter van de Algemene
Centrale der Liberale Vakbonden van België (aclvb).
De Clercq, Willy : gemeenteraadslid van Gent, parlementslid, Europees parlementslid, minister, eg-commissaris, minister van Staat, voorzitter van de
Vlaamse pvv en van de eld, voorzitter van het interimcomité van het imf.
De Cordier, Albert : schepen van Ronse, parlementair.
De Croo, Herman : burgemeester van Michelbeke, schepen en burgemeester van
Brakel, parlementslid, minister, kamervoorzitter, minister van Staat ; voorzitter van de vld. Zie ook ra Ronse.
De Gucht, Karel : Europees parlementslid, parlementair, vld-voorzitter, minister.
de Laveleye, Victor : parlementair, minister, voorzitter van de Liberale Partij,
parlementaire activiteiten, wo ii, Belgische regering in Londen (1915-1945).
Victor De Laveleye (1894-1945). Inventaris van het archief (1915-1945). Gent,
2007.
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Dewael, Patrick : burgemeester van Tongeren, parlementslid, gemeenschapsminister, minister, Vice-eerste minister, Vlaams minister-president, minister van
Staat.
De Winter, August : grondwetsherziening, staatshervorming.
Flamant, Émile : parlementair, voorzitter Liberale Mutualiteit, pvv, parlementaire activiteiten, sociale zekerheid, staatshervorming, politiek te Gent (19581992).
Geersens, Fernand (Jan Moedwil) : hoofdredacteur Boek en Kunst, medewerker
nir, medewerker Radio België ; voorzitter Liberale Vlaamse Bond.
Jan Moedwil (Fernand Geersens, 1895-1959). Inventaris van het archieffonds
(1920-1981). (Archief van en over Fernand Geersens en zijn echtgenote Joanna
Rimbaut). Gent, 2005.
Godding, Robert : parlementair en minister, Belgisch Congo (1945-1946). Zie
ook aa en kmma.
Robert Godding (1883-1953). Inventaris van het archief (1932-1953). Gent, 2007.
Grootjans, Frans : parlementair, minister, voorzitter Vlaamse Raad, pvv-voorzitter, hoofdredacteur De Nieuwe Gazet, parlementaire activiteiten, editorialen
De Nieuwe Gazet (1959-1980), bijdragen in Het Volksbelang.
Guillaume, Henri : cineast, foto’s Belgisch Congo (1950-1960).
Herman-Michielsens, Lucienne : parlementair, staatssecretaris, pvv, parlementaire activiteiten, abortusdebat, sociale zekerheid, vrijzinnigheid, vrouwenemancipatie (1970-1992).
Hoste jr., Julius : parlementair, minister, uitgever Het Laatste Nieuws, oorlogsdagboek wo ii.
Kempinaire, André : parlementair, staatssecretaris, minister, pvv, Egmontpact,
politieke functies, handelsmissies (1970-1988).
Keulen, Marino : schepen en burgemeester van Lanaken, provincieraadslid van
Limburg, parlementslid, gemeenschapsminister.
Keurvels, Hendrik : politieke loopbaan en Vlaamse Beweging (1869-1931).
Hendrik Keurvels (1852-1933). Inventaris van het archief (1869-1931). Gent,
2005.
Kronacker, Paul : parlementair, Kamervoorzitter, minister, Liberale Partij, parlementaire activiteiten (1919-1985).
Paul Kronacker (1897-1994). Inventaris van het archief (1919-1985). Gent, 2007.
Lambrechts, Pieter : hoogleraar rug en vub, rector rug, parlementslid, voorzitter van het Willemsfonds.
Liedts, Charles : parlementair, minister, gouverneur van Henegouwen (18231877).
Baron Charles A. Liedts (1802-1878). Inventaris van het archief (1823-1877).
Gent, 2005.
Lilar, Albert : advocaat, hoogleraar ulb, gemeenteraadslid van Antwerpen,
parlementslid, minister, minister van Staat.
Albert Lilar (1900-1976). Inventaris van het archief (1935-1976). Gent, 2006.
Maerten-Lissnyder, Richard : stichter en voorzitter van het Westvlaams Verbond
van afdelingen van het Willemsfonds.
Maertens, Albert : directeur-generaal van Het Laatste Nieuws.
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Masson, Fulgence : journalist, stichter-directeur van La Province, schepen van
Bergen, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid, minister, minister
van Staat.
Fulgence Masson (1854-1942). Inventaris van de stukken bewaard op het Liberaal Archief (1918-1942) (Archief van en over Fulgence Masson, de Fondation
Fulgence Masson en zijn zoon Paul Masson). Gent, 2005.
Neyts, Annemie : adjunct-kabinetschef van de vice-gouverneur van Brabant,
gemeenteraadslid van Brussel, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid,
staatssecretaris, minister, Europees parlementslid, minister van Staat, voorzitter van de pvv-vrouwen, voorzitter van de pvv, voorzitter van de Liberale
Internationale, voorzitter eldr.
Pareyn, Luc : werking Liberale Partij en pvv.
Pede, Jean : burgemeester van Bottelare en van Merelbeke, provincieraadslid van
Oost-Vlaanderen, parlementslid, voorzitter van de Vlaamse Raad, gemeenschapsminister.
Pelemans, Willem : componist, musicoloog, muziekcriticus, radiomedewerker,
docent muziekgeschiedenis aan het Conservatorium van Mechelen, muziekrecensent-redacteur van Het Laatste Nieuws.
Willem Pelemans (1901-1991). Inventaris van het archief (1923-1991). Gent,
2005.
Perin, François : jurist, hoogleraar ulg, gemeenteraadslid van Luik, parlementslid, minister.
Poma, Karel : gemeenteraadslid van Wilrijk en van Antwerpen, parlementslid,
staatssecretaris, vice-voorzitter van de Vlaamse Executieve en gemeenschapsminister, voorzitter van het lvv.
Ponteur, Léo : voorzitter van de Unie van Vrijzinnige Verenigingen, voorzitter
van het Willemsfonds, voorzitter van de Instelling voor Morele Dienstverlening van de provincie Oost-Vlaanderen.
Prevenier, Walter : hoogleraar rug en vub, algemeen secretaris Willemsfonds.
Schepens, Francis : burgemeester van Retie, provincieraadslid van Antwerpen,
parlementslid.
Somers, Bart : burgemeester van Mechelen, parlementslid, Vlaams minister-president, voorzitter vld.
Stijns, Marcel : hoofdredacteur Het Laatste Nieuws, internationale persorganisaties en -instituten, persvrijheid via onder meer de vn (1930-1966). Zie ook
soma.
Story, Henri : partijvoorzitter Gent, wo ii, bedrijfsleven, relaties met het verzet,
naoorlogse reorganisatie van de Liberale Partij (1937-1944).
Henry Story (1897-1944). Inventaris van het archief (1937-1944). Gent, 2005.
Vanaudenhove, Omer : burgemeester Diest, parlementair, minister, voorzitter
Liberale Partij en pvv, wo ii en verzet, parlementaire activiteiten minister van
Openbare werken, Studiecentrum voor Politieke Hervormingen (1929-1994).
Omer Vanaudenhove (1913-1994). Inventaris van het archief (1929-1994). Gent,
2007.
Van Brabant, Piet : politiek redacteur van Het Laatste Nieuws en hoofdredacteur
Het Volksbelang, algemeen secretaris lvv, Liberaal Vlaams Verbond, cultuurproblematiek, onderwijs, Vlaamse Beweging (1967-1987).
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Van Caeyzele, R. : congressen en studiedagen van de pvv, de pvv-Jongeren en
andere liberale organisaties.
Vanderpoorten, Arthur : parlementair, minister (1906-1945).
Vanderpoorten, Herman : burgemeester Lier, parlementair, minister, voorzitter
lvv, communautaire problematiek en staatshervorming, justitie (1951-1984).
Bots (M.). Inventaris van het archief van Herman Vanderpoorten. Gent, z.j.
Vanderpoorten, Marleen : schepen en burgemeester van Lier, provincieraadslid
van Antwerpen, parlementslid, voorzitter van het Vlaams Parlement, minister,
voorzitter vld-Vrouwen.
Van Glabbeke, Adolphe : advocaat, schepen en burgemeester van Oostende,
provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid, minister, voorzitter
van de aclvb.
Van Offelen, Jacques : docent, publicist, burgemeester van Ukkel, parlementslid,
Europees parlementslid, minister. Zie ook ara en cjg.
Jacques Van Offelen (1916-2006). Inventaris van het archief (1928-1999). Gent,
2007.
Van Quickenborne, Vincent : gemeenteraadslid van Kortrijk, parlementslid,
staatssecretaris, minister.
Van Werveke, Hans : activiteiten Willemsfonds (1945-1962).
Hans Van Werveke (1898-1974) als Willemsfondsvoorzitter. Inventaris van het
archief (1945-1962). Deelinventaris van het Willemfondsarchief (1851-…).
Gent, 2006.
Verberckmoes, Frans : parlementair, voorzitter lvz, parlementaire activiteiten,
Liberaal Verbond van Zelfstandigen, stadsbestuur en pvv van Dendermonde,
Interparlementaire Beneluxraad (1970-1994).
Verhofstadt, Guy : parlementair, minister, Eerste minister, pvv- en vld-voorzitter, schaduwkabinet, toespraken, persdossiers, voorzitterschap pvvjongeren (1980-). Zie ook ara.
Verhulst, Adriaan : Willemsfonds, Vlaamse Beweging (bijvoorbeeld Overlegcentrum voor Vlaamse Verenigingen, Egmontcomité, taalwetgeving), Vlaamse
Beweging, brt.
Versnick, Geert : schepen van Gent, parlementslid, voorzitterschap pvv-jongeren.
Verwilghen, Marc : schepen van Dendermonde, parlementslid, minister.
Waltniel, Louis : schepen en burgemeester van Ninove, parlementslid, staatssecretaris, vice-voorzitter van de Vlaamse Executieve en gemeenschapsminister,
voorzitter van het lvv.
Ysebaert, Clair : voorzitter van de raad van beheer van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (pmv), directeur pvv-studiedienst, algemeen partijsecretaris pvv-vld, voorzitter van het lvv.

26.

Archief- en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme
(advn)

www.advn.be
Boeva (L.). Fontes fons scientiae. Overzicht van de archieven bewaard in het advn.
Antwerpen, 2004.
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Aelbers-Dekoninck, (familie) : Verbond van Blauwvoetvendels (vbv), Verbond
van Vlaamse Meisjesscharen (vvm) en de Dagen van Oranje Dassen (dod).
Aelvoet, Hendrik : lid van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (1959-1961).
Anciaux, Bert : schepenambt stad Brussel (jaren 1980-1990), kabinet Vlaams
minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking (1999-2002), kabinet minister van Mobiliteit en Sociale
economie (2003-2004).
Anciaux, Vic : Volksunie-bestuurslid en -mandataris, kabinetten van staatssecretariaat voor Nederlandse cultuur en Sociale zaken (1977-1979) en van staatssecretariaat voor Dringende medische hulp, Brandweer, Energie en Wetenschappelijk onderzoek (met niet-economische finaliteit) van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (1989-1995 en 1995-1997). Zie ook ara.
Baeten, Walter : Vlaams Verbond Katholieke Scouts (vvks) Gent-Zuid, leraar
Sint-Barbara-college, Sociale Ziekenfondswerking Flandria, Marnixring en
Komitee voor Nederlands Onderwijs en Cultuur in het Komense (Knokk).
Beliëns, Emiel : Vlaamse studenten in Göttingen tijdens wo i, oorlogsdagboek,
IJzerfront.
Bernaerts, Jan : wo i.
Bittremieux, Jozef : Leo Bittremieux, missionaris in Congo (1906-1951).
Boerewaard, Door : schilder (1933-1980).
Boey, Marc : Vlaamse Volksbeweging (vvb) en periodiek Doorbraak.
Borginon, Fons : Volksunie (vu) en parlementair mandaat.
Bouchery, Walter : jeugdbeweging, Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond (avnj), Nationaal-Socialistisch Jeugdverbond (nsjv), Nederland Eén !,
studentenbeweging, Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (akvs) en
Studentenbond van Pittem (1909-1930).
Bourgeois, Roger : Egmontkomitee (1977-1983).
Brauns, Marcel : proces Robert Verbelen.
Broeckx, Ledy : IJzerbedevaartcomité, IJzerbedevaardersforum en Vlaams Nationaal Jeugdverbond.
Brouns, Theo : repressie, amnestie, pastoor Jan Spitz, Jef en Paul Deumens, enz.
(jaren 1930-1980).
Brouwer, Nicolaas Willem Cornelis : Verbond van Actualisten (vva), periodiek
De Vaderlander, dissidente en verwante bewegingen (1924-1928), Vereeniging
De Bezem en Verbond van Nationaal-Solidaristen in Rijks-Nederland.
Cailliau, Maurits : Algemeen Diets Jeugdverbond (adjv), Blauwvoetjeugdverbond, Oranjejeugd (oj), Solidaristisch Verbond (sv), Dietsche Solidaristische
Beweging (dsb), redactie Dietsland-Europa, Zannekin, Beweging voor de
Verenigde Staten van Europa (bvse), Grensland en Were Di (jaren 1950 tot
jaren 2000).
Callewaert, Jules : (oorlogs)dagboeken, wo ii en repressie-periode, Ierland, SintThomasgenootschap, Hendrik Elias (vanaf 1905).
Caluwaerts, Andries : Vlaams-nationale organisaties en beweging.
Candries, Herman : Volksunie (vu), fractie in de Vlaamse Raad en het arrondissement Mechelen, staatshervorming (1988-1990).
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Carpentier, Pieter : voorzitter Vlaams Verbond der Academici (vva), zowel op
nationaal vlak als afdeling Antwerpen, redactielid Vivat Academia (19702005) en Orde van de Prince, afdeling Antwerpen.
Cauwenberghs, Jan : werkgroep Arbeid/vrsb en zaak Cauwenberghs tegen de
Ministerraad over de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.
Celis, Richard : kvhv Leuven, Algemeen Nederlands Zangverbond (anz),
Europa-Vlaanderen 2002, Europacomité Vlaanderen, Orde van de Prince,
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (ovv), Vlaamse Culturele Koepel
(vck), Nekka, Vlaanderen Vlagt en Vlamingen in de Wereld (jaren 1950-2005).
Claus, Gilbert : Volks Kulturele Gemeenschap (1948-1949).
Cools, Flor : Noord-Ierse kwestie en Werkgroep Ierland-Vlaanderen en de
Ierland Informatie Groep.
Coppieters, Maurits : dossiers dienstbetoon, briefwisseling, knipsels, persartikelen, eigen publicaties, teksten toespraken, persoonlijke documenten (voornamelijk vanaf de jaren 1970).
Couvreur, Walter : voorzitter Vlaams Comité voor Federalisme en Vlaams-Waals
Kollege (1950-1962)
Daels, Frans : legertijd, Frontbeweging, Clemens De Landtsheer.
Daels, Paul : Vlaamse Volksbeweging (vvb) en IJzerbedevaartcomité.
De Beul, André : vu, onder meer partijraad, parlementaire fracties, Antwerpen
’94/Provu, staatshervorming (onder andere Egmontpact), nationalistische
partijen in Europa (jaren 1960-1990).
De Beule, Robert : Vlaams Aktiekomitee voor Volksgezondheid (vakv) rond taalproblematiek in de gezondheidssector, voornamelijk in het Brussels Gewest.
De Bisschop, Frits en Marcel : politieke en flamingantische activiteiten in het
Aalsterse (jaren 1960-jaren 1970), Daensistische beweging.
Debroey, Steven : apartheidsregime in Zuid-Afrika.
de Bruyne, Arthur : eigen publicaties (onder meer in ‘t Pallieterke) en Vlaamse
Beweging (onder meer collaboratie en repressie), personalia (anticommunisme) (ca. 1935-1992), Vlaamse Concentratie en Vlaamse Volksbeweging
(vvb).
De Bruyne, Hektor : kabinet minister van Buitenlandse Handel, Volksuniemandataris, oorlogsperiode (met gerechtelijk repressiedossier van Volk en Staat)
(jaren 1940-jaren 1980).
De Clopper, Edmond : Katholieke Volkskunstfederatie (kvkf) en Vlaamse
Volkskunstbeweging (vvkb).
De Cock, Dirk : Vlaams parlementair mandaat (1999-2004).
Decommer, Virgile : parlementair mandaat (1968-1971).
Deconinck, Daniël : Vlaamse Beweging (jaren 1950-1970) en advocatenpraktijk.
Dedeurwaerder, Joris : Vaste Commissie voor Taaltoezicht, Vlaamse Vriendenkring Kinshasa, Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap,
Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, het Algemeen
Nederlands Verbond (anv) en Stichting Ons Erfdeel, Vlaamse Raad, Vlaamsnationalisme in Zottegem, Vlaamse Beweging.
De Jonck, Toon : Vereniging der Suikerbakkersbazen van de provincie Antwerpen
en Compensatiekas van het Vlaams Economisch Verbond (vev), volkskunstgroep De Schalmei.
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De Jonghe, Albert : documenten ter voorbereiding van publicaties door deze
historicus over de verhouding tussen de Duitse bezetter en België tijdens wo ii,
DeVlag, Verdinaso, vnv. Zie ook soma.
Dekkers, Eligius : kloosterleven in de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge, wetenschappelijk werk, repressie, amnestie, Cyriel Verschaeve en Jozef Lootensfonds.
Delafortrie, Luc : Verdinaso (jaren 1960).
Delvo, Edgard : briefwisseling vanuit Duitsland aan zijn echtgenote (1946-1947),
briefwisseling en teksten over de televisieuitzendingen van Maurice De Wilde
(jaren 1970 en 1980).
Demeester, Jaak : vroege naoorlogse jeugdbeweging, jeugdgeuzenstorm, SintGerolfgroep, Rodenbachvendel, Algemeen Diets Jeugdverbond (adjv),
Blauwvoetjeugdverbond (bjv).
De Munter, Guido : Werkgroep Patrimonium van het IJzerbedevaartcomité
(jaren 1970 tot jaren 1990).
De Muyt, Renaat : gevangenis van Sint-Gillis, repressie en studentenbeweging
(voornamelijk te Leuven) (1952-1979).
De Mylle, Jaak : Nederland Eén !, Vlaamse Wacht en jeugdbeweging tijdens wo ii.
Depauw, Valère : repressiedossier Filip De Pillecyn, Leo Vindevogel, August
Borms (1924-1985).
Derine, Raymond : amnestie-acties van de jaren 1970 en zijn rol in het Davidsfonds (df), flamingantische organisaties en thema’s (onder meer Egmontpact).
De Rudder, Renaat : Renaat De Rudder en familie De Rudder (vanaf 1900).
Desbonnet, Joris : solidarisme, anticommunisme en antisemitisme voor wo ii en
congressen van de Werelddienst.
De Smet, Kamiel : jeugdverenigingen rond wo ii.
De Smet, Robrecht : briefwisseling met Cyriel Verschaeve en missioneringswerk
in Zuid-Afrika (jaren 1900-1910).
De Troyer, Arthur : Broederband, vu (jaren 1960-jaren 1980).
De Troyer, Jozef : Volksunie, afdeling Aalst-Ninove (jaren 1960-1970).
De Vriese, Marc : Volksunie, afdelingen Assebroek en Groot-Brugge, Vlaamse
Klub Brugge (Vlaams Huis Breydelhof), repressiedossier van Marcel De
Vriese (vendelleider nsjv en arrondissementeel adjunct-secretaris vnv) (jaren
1940-1990).
De Weze, Hendrik : repressiedossier.
De Wit, Peter : beheer en administratie Marnixring (1970-1988), IJzerbedevaartcomité (1967-1988) en vtb-afdeling Merelbeke (1972-1988).
Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Jan Derk : Jong-Vlaamse Beweging, zielenzorg
als predikant bij Duitse gewonden en krijgsgevangenen tijdens wo i in de
beide Vlaanderen, Vlaanderen-Duitsland, Nationaal Frontvoormannen (jaren
1910-1940).
Donckerwolcke, Alex : Vlaamse Concentratie.
Dosfel, (familie) : briefwisseling met Cyriel Verschaeve en Vereniging tot het
Behoud van Eigen Kultuurgoed.
Drabbe, Karel : Vlaamse Volksbeweging (jaren 1990).
Draye, Hendrik : academische loopbaan (jaren 1920-1980), linguïstiek (naamkunde), taalgrens.
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Dumon, Amandus : dienstbetoon en hulp aan repressieslachtoffers, familie
Dumon, studieperiode in college en seminarie, leven in de Sint-Pietersabdij
van Steenbrugge, liturgisch en wetenschappelijk werk en lesopdrachten bij de
Lodewijk De Raet-stichting en het Hoger Instituut voor Maatschappelijk en
Cultureel Werk.
Dumoulin, Leo : Vlaamse Beweging, universitaire cursussen, gedichten en
sermoenen (jaren 1910-1920).
Eggen van Terlan, Johan : briefwisseling met Emiel Wagemans, Jan Derk Domela
Nieuwenhuis Nyegaard, Marcel Minnaert, Jan Denucé, Felix Timmermans,
Raf Verhulst, Herman Vos, Hendrik Borginon, Walter Opsomer, Henri
Pirenne, J.H.Paul Bellefroid en Leo Delwaide (jaren 1918-1943).
Elias, Hendrik Jozef : repressiedossier (1945-1959), publicaties (vanaf 1960).
Elslander, Peter : Vlaamse Volksbeweging (vvb) en het Overlegcentrum Vlaamse
Verenigingen (ovv).
Fagot-Van Speybroeck : akvs, Nederland Eén en Vlaamse jeugdbewegingen
(jaren 1930-1990).
Gatz, Sven : Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel, migranten, vluchtelingen en sociale problematiek (jaren 1990).
Geens, André : kabinet minister van Ontwikkelingssamenwerking (voornamelijk
1988-1991), contacten met instellingen (abos, ngo’s, enz.), Ministerraad.
Hermans, Ward : briefwisseling (jaren 1910-1920), documenten over zijn
gedichten, artikels en andere publicaties (jaren 1960-1980).
Heyman, Hendrik : loopbaan als politicus en publicist. Zie ook kadoc.
Ingelaere, Huguette : partijbestuur en partijraad vu, vujo, Federatie Vlaamse
Vrouwen (fvv), Vlaamse Volksbeweging (vvb) en Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen (ovv).
Kuijpers, Willy : parlementair mandaat, ontwikkelingssamenwerking, minderheden en nationaliteiten (van Corsica tot Zuid-Tirol), Europese Gemeenschap, enz.
Lambert, Geert : dossiers bestuurslid vujo-afdeling Oostende en schepen van de
Stad Oostende.
Lefever, Germain : burgemeester, vos en IJzerbedevaartcomité, zaak-Gebroeders
Van Raemsdonck, zaak-Groot-Gent (repressie) (jaren 1940-1960).
Lijnkamp Warris, Gaby : “ Abbeville ” (moord op Joris Van Severen).
Lootens, Jozef en Marie : briefwisseling met Cyriel Verschaeve.
Luyten, Walter : parlementair mandaat, gemeenteraadslid Berlaar en andere politieke activiteiten (o.a. Baskenland, Corsica, Koerdistan).
Maes, Nelly : gemeentebestuur van Sint-Niklaas, bestuurszaken Volksunie en
vujo, economie (energie, staalnijverheid, tewerkstelling), milieu, onderwijs,
vrouwenproblematiek, ontwikkelingssamenwerking, Waasland, mensenrechten, vredesproblematiek, Europese eenwording, enz. (jaren 1980-2000).
Maréchal-Vandenberge, Odila : literaire activiteiten en anv in Oudenaarde,
Vlaams Front Brugge, Brugse gemeenteraad tot 1926, leiderschap van het
vnvv, verblijf in Zwitserland.
Maton, Jozef : partijbestuur van de Volksunie (1979-1987), regeringsonderhandelingen (1987-1988), Vlaamse sociaaleconomische en industriële problemen,
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Vlaamse Beweging (jaren 1970-1980), Midden-Afrika-dossiers en repressie in
Oost-Vlaanderen.
Merlevede, Daniël : Willem De Zwijger Stichting (de jaren 1980-1990), Uit het
Zwartboek der Zwarten en Ignatius Vereniging (1941-1970).
Moens, Wies : briefwisseling en teksten (jaren 1920-1960).
Moons, Guido : Taal Aktie Komitee (tak), Aktiekomitee Vlaanderen ’90, Amnestiewerkgroep Averbode en de IJzerbedevaartwerkgroep Oost-Vlaanderen.
Moortgat, Albert : internering in ’t Klein Kasteeltje (1945, 1946-1947).
Mortier, Omaar : Vlaamsche Wacht, Renaat De Rudderkomitee, IJzerbedevaartcomité en Kerrebroekkomitee.
Olaerts, Jef : Kempense Steenkoolmijnen, de Vriendenkring Zwartberg-Limburg,
middenstandsproblematiek. Boerenbond, economie, milieu en ruimtelijke
ordening, vu-afdelingen Genk en arrondissement Hasselt (jaren 1950-1980).
Opsomer, Walter : repressiedossier van Jan Vanderheyden (ca. 1949-1968). Zie
ook amvc.
Pauli, Koen : Sociale Huisvestingsmaatschappij De Goede Woning, splitsing van
de Volksunie, groep “ Niet Splitsen ” en vzw De Middengroep, Marnixring
Vlaemsch Hooft Antwerpen, Buurtwerking Comité Sint-Andries Antwerpen
en bvba Malpertuus.
Peeters, Jaak : Vlaams Blok (1980-1989).
Pil-Van Gastel, (familie) : beweging- en verenigingsleven.
Rau, Hugo : Ontdek de Wereld, Vlaams Cultureel Centrum “ De Brakke Grond ”
te Amsterdam en Vlamingen in het buitenland.
Roca, Merce : publicaties betreffende de Catalaanse cultuur, taal en geschiedenis.
Sauwens, Johan : kabinetten van de Vlaamse Gemeenschapsminister van Verkeer,
Buitenlandse handel en Staatshervorming (1988-1992), van de Vlaamse
Gemeenschapsminister van Openbare werken en Verkeer (1992-1995), staatshervorming, Vlaamse Executieve en Vlaamse Raad.
Schiltz, Hugo : staatshervormingen (jaren 1960-1990), kabinetten van Vicepremier, minister van Begroting en Wetenschapsbeleid en Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting.
Simons, Ludo : Willem De Zwijger Stichting, Vriendenkring Johan Fleerackers,
Katholiek Persfonds en Katholieke Propaganda, Wetenschappelijke Tijdingen
en Dietsche Warande en Belfort. Zie ook amvc.
Slagmulder, Herman : Vlaams Nationale Zangfeesten, IJzerbedevaarten, Guldensporenvieringen, enz. (jaren 1970-1990).
Smits, Arnoldus : bronnenmateriaal voor de studie over de scheuring van de
Nederlanden.
Somers, Joos : Berthouderskring, Volksunie-afdeling Mechelen, amnestie (jaren
1970-1990).
Spincemaille, Jules-Alberic : Raad van Vlaanderen (1918-1934), dagblad De
Schelde.
Spruytte, Odiel : manuscripten, artikels, voordrachten, notities, medisch dossier,
personalia (jaren 1920-1940).
Steeno, Omer : documenten over taaltoestanden in de medische wereld (jaren
1960-1980).
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Stevens, Guido : vnj-afdelingen in Oost-Vlaanderen, Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen (ovv), communautaire problematiek, Aalst en jeugdbewegingen (jaren 1960-2005).
Stracke, Desiderius A. : briefwisseling, teksten en documentatie.
Thooris, Albert : Vlaams liberalisme in Brugge (jaren 1880).
Tommelein, Michel : Groot-Brussel, Hendrik De Man (jaren 1930-1960). Zie ook
soma.
Torfs, Jan : Frontbeweging.
Ureel, Lode : Algemeen Nederlands Verbond en Neerlandia, vernederlandsing
van het onderwijs, Schoolpactcommissie en Vlamingen in de Wereld.
Valgaeren, Alois : krijgsgevangenen in Duitsland (Alten Grabow, Kamp van
Gottingen) en activisme.
Van Assche, Modest : aalmoezenierschap, kloosterleven in de Sint-Pietersabdij
van Steenbrugge, liturgische activiteiten, vredesactie, IJzerbedevaarten en
Vlaams-nationale contacten en repressiedossier.
Van Beylen, Magda : Renaat Veremanskoor, Algemeen Nederlands Zangverbond (anz), afdeling West-Vlaanderen.
Vandekerckhove, Michiel : Koningskwestie, repressie en zijn publicaties.
Vandekerckhove, Rik : kabinet van de minister van Wetenschapsbeleid, numerus
clausus, Kempense Steenkoolmijnen (ook de Vriendenkring ZwartbergLimburg), gezondheidszorg, de Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen (vvz), vu,
Egmontpact (voornamelijk jaren 1970-1980).
Van den Broeck, Eugeen : Vlaams Beweging, repressiedossier.
Van den Broeck, Jozef : na wo i naar Nederland uitgeweken Vlamingen.
Van den Driessche, Pol : gemeenteraad Stad Brugge, (vu)-afdeling arrondissement Brugge-Torhout.
Van de Perre, Alfons : Nederduitse Bond, vernederlandsing van het onderwijs
(Vlaamse Hogeschool), repressie van het activisme (Hainautfonds).
Van der Elst, Frans : advocatenpraktijk (met talrijke repressiedossiers, w.o. die
van Hendrik Elias en Gerard Romsée, naast burgerlijke zaken), Volksunie en
zijn politieke mandaten, communautaire problematiek (taalwetten, Centrum
Harmel, staatshervorming), Vlaamse Beweging, historisch-theoretische activiteiten.
Van der Hallen, Ernest : broeder Maximinus (1936-1948).
Van der Paal, Rudi : briefwisseling (jaren 1970-1990).
Vande Walle, Martha : Cyriel Verschaeve, meisjesbeweging, uitgeverijen
Zeemeeuw en Wiek Op.
Van de Wiele, Jef : naoorlogs hechtenisdossier, ontwerp van een vertaalwoordenboek Nederlands-Duits (jaren 1940-1960).
Vandezande, Robert : advocatuur en politieke activiteiten in de Senaat.
Van Gompel, Karel : Groeningerwacht Merksem.
Van Grembergen, Paul : vu-afdelingen in het Meetjesland, kabinet Vlaams
minister van Binnenlandse aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken.
Van Haegendoren, Maurits : jeugdbeweging, Vlaamse Beweging, federalisme
(staatshervorming) en nationalisme (voornamelijk jaren 1960-1980). Zie ook
amvc.
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Van Houtryve, Stanislas : documenten over de Sint-Raphaëlsgenootschap voor
hulp aan uitwijkelingen en hun periodiek De Klok van Overzee.
Van Houwe, Andreas : centrale administratie van “ Radio Sint-Gillis ” (met onder
meer Filip De Pillecijn, Edgar Lehembre, Bert Peleman) (1948-1949).
Vankrunkelsven, Patrik : vu, Volksuniejongeren (vujo), (vu)-arrondissement
Turnhout, Octopus-onderhandelingen (politie-justitie) in 1988.
Van Nuffel, Bert : Breendonk II, radicaal-rechts en Vlaamse beweging (19342002).
Van Roosbroeck, Robert : historicus-publicist, intellectuele collaboratie.
Vermeire, Staf : persoonlijk en professioneel leven en de na-oorlogse jeugdbeweging, uitgeverij Oranje, Stichting Jeugdzorg en Werkgemeenschap Oost-België,
jeugdbeweging en Grootnederlandse gedachte tijdens wo ii, pater Belderbos
(jaren 1940-1986).
Verroken, Jan : parlementaire loopbaan, taalgrensregeling in het bijzonder.
Verschaeve, Cyriel : Oorlogsdagboek, tijdgenoten en medestanders, (repressie-)
dossier betreffende deze figuur en Albert Deckmijn, Jeroom Leuridan, Maurits
Geerardyn), voorzitter van het Lootensfonds pater Valère Van den Bussche.
Verthé, Arthur : Vlamingen in Belgisch Congo (Vlaamse Vriendenkring Leopoldstad, Vlaams Toneel van Leopoldstad, koluc, Europese Volkshogeschool,
enz.), persagentschap dia (jaren 1950-1978).
Wagemans, Herman : advocatenpraktijk, Vlaamse Beweging, zangfeesten.
Walgrave, Jan : Vlaams Beweging, vvb, Jong-Davidsfonds en Jongeren-Meisjeskring (1942-1966).
Willems, Bert : artistieke activiteiten (onder meer haiku’s), Frans Van Immerseel,
repressiedossier.
Willemsen, Arie Wolter : Willem De Zwijger Stichting en Noord-Zuid.
Verschillende bestanden zijn afkomstig van personen die uitsluitend of in hoofdzaak bescheiden uit en betreffende de repressietijd aan het advn hebben overgedragen.
De fondsen Vlamingen in Noord-Amerika en Vlamingen in Zuid-Amerika
werden samengesteld uit archieven van particuliere personen (en deels verenigingsarchieven) van Vlaamse emigranten naar Noord-(Canada en de Verenigde
Staten) en Zuid-Amerika (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay).

27.

Centre d’Animation et de Recherche en Histoire ouvrière
et populaire (carhop)

www.carhop.be
Barbeaux, Victor : secretaris van moc in Ciney, politicus (1950-1970).
Baussart, Élie : Franstalige christendemocratie, religieuze problemen, Waalse
Beweging (interbellum) (1903-1965).
Archives Élie Baussart, inventaire no 1. Brussel, 1991.
Bechoux, Léon : aalmoezenier van de Équipes populaires in Ciney et parochiepriester van Annevoie (1989-2002).
Bednarek, Henri : vakbondsafgevaardigde in fn-Herstal (1982-1990).
Papiers Henri Bednarek, inventaire no 21. Brussel, 1997.
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Bollens, Jacques : militant van csc in Brussel (jaren 1970-1990).
Boulvin, Louis : militantenactiviteit in moc, vnl. in de streek Mons-Borinage
(jaren 1960-1980).
Papiers Louis Boulvin, relevé no 3. Brussel, 1989.
Bourcy, Édouard : priester-arbeider actief in moc in de Borinage (jaren 19601980).
Buekens, Pierre : aalmoezenier van Vie féminine, van de Équipes populaires en
van de acih Mons-Borinage (1977-2000).
Callebaut, André : lokale militant in csc Jette.
Collet, Rosa : catechese, wijkactie (1970-1985).
Papiers Rosa Collet, inventaire no 13. Brussel, 1995.
Coulon, Jeanine : militante in huurderscomité van de Sorelobo (Ghlin) (19722000).
Crame, Marcel : christendemocratische militant arrondissement Ath (1930-1970).
Papiers Marcel Crame, inventaire no 9. Brussel, 1994.
De Backer, Maurice : militant van moc in Thuin (1949-1956).
Papiers Maurice De Backer, inventaire no 20. Brussel, 1997.
de Wasseige, Yves : militant van moc Charleroi, hoogleraar in de fopes en in isco
(1970-1980).
Debruycker, Léon : aalmoezenier van apostolische en sociale actie in de streek
van Moeskroen (1966-1996).
Papiers Léon Debruycker, inventaire no 21. Brussel, 1997.
Defossé, René : secretariaat moc arrondissement Ath (1963-1982).
Papiers René Defossé, inventaire no 10. Brussel, 1994.
Delvaux, Gaston : vakbondsafgevaardigde cne in fn-Herstal en militant moc in
Luik waarvan hij voorzitter was (1926-2001).
Denis, Maurice : militant van moc in Namen (1973-1992).
Papiers Maurice Denis, inventaire no 26. Brussel, 1998.
Dereau, Louis : vrijgestelde van csc in La Louvière, nationaal secretaris csc
(1936-1972).
Desmedt, Renée : vrijgestelde cne Henegouwen, Sorelobo Ghlin (1972-1996).
Papiers Renée Desmedt, inventaire no 33. Brussel, 1998.
Devogel, André : christelijke coöperatieve beweging in Charleroi (1949-1969).
Papiers A. Devogel. Le mouvement coopératif chrétien dans la région de Charleroi
(1949-1969), relevé no 9. Brussel, 1994.
Dewez, Hubert : militant van moc, hoogleraar aan isco en fopes, stichter van
crisp, historicus.
Dewez, Louise : militante van de Ligues ouvrières féminines chrétiennes en van
Action familiale populaire (1949-1953).
Papiers Louise Dewez, inventaire no 64. Brussel, 2005.
Dhanis, Tony : aalmoezenier van moc, arbeiderspastoraal, Justice et Paix en
Séminaire Cardinal Cardijn, later cefoc geworden (1930-2003).
D’Hondt, Robert : propagandist en nationaal secretaris van de csc (1962-1991).
Zie ook kadoc.
Drumeaux, Désiré : sncb, ravitaillering wo ii (1906-1957).
Papiers Désiré Drumeaux, inventaire no 24. Brussel, 1997.
Dubuisson, Robert : geschiedenis van de arbeid (loonboekjes) (1934-1935).
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Dufrasne, Fernand : literaire activiteiten, geschiedenis steenkoolmijnen Bergen
(1934-1987).
Papiers Fernand Dufrasne, inventaire no 4. Brussel, 1991.
Papiers Fernand Dufrasne. Accroissement. Brussel, 1992.
Fafchamps, Joseph : christelijke vakbeweging (bedienden), Belgische afdeling
Internationaal Arbeidsbureau, stakingen 1936 en 1947 (1936-1970).
Papiers Joseph Fafchamps, inventaire no 2. Brussel, 1991.
Fallais, Victor : documentatie betreffende syndicalisme en sociale problemen.
Georges, Edmond : csc-afgevaardigde in Val Saint-Lambert, lid van de Cellule
Mémoire ouvrière van Seraing (1900-1990).
Papiers Edmond Georges, inventaire no 73. Brussel, 2006.
Goffin, Michel : militant van de Équipes populaires van Waals Brabant (19731975).
Gommers, Adrienne : weerstander en politieke gevangene, hoogleraar geneeskunde aan de ucl (1930-2007).
Govaers, Gustave : secretariaat moc Luik, joc, Pax Christi (1954-1965).
Fonds Gustave Govaers, inventaire no 6. Brussel, 1991.
Greatti, Ferru : militant van de Équipes populaires van Seraing en lid van de
Cellule Mémoire ouvrière (1984-1994).
Papiers Ferru Greatti, inventaire no 16. Brussel, 1995.
Hartenberg, Auguste : mutualiteiten (Jumet en Charleroi) (1936-1954).
Papiers Auguste Hartenberg, inventaire no 74. Brussel, 2007.
Hordies, Marc : grafist voor de cne en diverse organisaties van de moc (19802000).
Jaminon, Maurice : christelijk syndicalisme, parochieleven, arbeidersleven in
Seraing (1932-1989).
Fonds Maurice Jaminon, inventaire no 3. Brussel, 1992.
Leduc, Léon : militant van de Équipes populaires van Gedinne (1980-1997).
Lepoutre, Stéphane : vakbondsvrijgestelde, actief bij de Jeunes csc en bij Info csc
(1970-2000).
Lewin, Rosine : christelijke wereld en psc (1973-1984).
Loof, Edwin : vakbondsvrijgestelde bij de migrantendienst van de csc (19741990).
Louvet, André : militant bij moc Schaarbeek en bij moc Brussel (1970-1990).
Papiers André Louvet, inventaire no 22. Brussel, 1997.
Manchego, Jésus : militant bij moc van Vorst-Ukkel-Sint-Gillis et bij moc Brussel
en bij csc Brussel (1997-2006).
Martin, Lily : familiale archieven (1841-[1988]).
Meert, Egbert : vakbondsman (1999-2001).
Meunier, Anne-Marie : interprofessionele vrijgestelde csc Luik (1975-1980).
Papiers Anne-Marie Meunier, inventaire no 72. Brussel, 2006.
Meurice, Jacques : priester-arbeider, vakbondsmilitant fgtb in de siderurgie
(1951-2005).
Papiers Jacques Meurice, inventaire no 73. Brussel, 2008.
Michel, Ernest : aalmoezenier, arbeiderspastoraal, seminarie Cardinal Cardijn
(1964-1990).
Papiers Ernest Michel, inventaire no 28. Brussel, 1998.
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Monnom, André (abbé) : aalmoezenier van de Œuvres sociales du Centre en bij
Vie féminine nationale, problematiek vrouw en Kerk.
Oruba, Tadeusz : csc-vakbondsman, Solidarnosc (jaren 1980-1990).
Pauwels, Henri : nationaal secretaris csc (1934-1946 ; 1988).
Peeters, Denise : katholieke feministische militante actief in de vredesbeweging
(1966-1995).
Papiers Denise Peeters, inventaire no 34. Brussel, 1998.
Pêtre, René : christelijk vakbondswezen en christelijke arbeidersbeweging tijdens
en na wo ii, activiteiten als Europees volksvertegenwoordiger en minister van
Openbaar ambt (1940-1976).
Papiers René Pêtre, relevé no 4. Brussel, 1992.
Papiers René Pêtre (accroissement), inventaire no 70. Brussel, 2007.
Pirard, Anne-Marie : journaliste bij de krant La Cité (1983-1991).
Servais, Léon : psc-senator (1968-1971).
Spineux, André : Fédération des Mutualités chrétiennes de Namur ; burgemeester
van Vitrival en leraar in de École sociale (1929-1980).
Papiers André Spineux, relevé no 10. Brussel, 1995.
Suarez, Enrique : vrijgestelde van csc Luik, migrantendienst (jaren 1970-1990).
Papiers Enrique Suarez, inventaire no 66. Brussel, 2005.
Thewis, Victor : Équipes populaires, vredesbeweging en lekenapostolaat vooral
in Luik (1947-1970).
Papiers Victor Thewis, inventaire no 5. Brussel, 1991.
Thonus, Jean : vakbondsmilitant, lid van de Cellule Mémoire ouvrière van
Seraing (1950-2002).
Papiers Jean Thonus, inventaire no 71. Brussel, 2006.
Thys, Willy : politieke militant actief bij Solidarité et Participation (sep) (19821986).
sep-Papiers Willy Thys, relevé no 12. Brussel, 1996.
Tinant, Philippe : politieke militant actief bij sep (1980).
Tordoir, Gilberte : vakbondsvrijgestelde csc Waals Brabant, zelfbeheer (19751988).
Van Bambeke, Michel : vakbondsmilitant csc Brussel (1977-2002).
Vandendriessche, Émile : regionaal, dan algemeen secretaris van de Centrale des
Francs-Mineurs, mijnen (1925-2006).
Vander Gucht, Robert : priester, christelijke basisbewegingen en Conseil œcuménique des Églises (1950-2004).
Vandermosten, Marc : nationale vrijgestelde van de Commission paritaire natio
nale auxiliaire pour Employés (cpnae), zelfbeherende ondernemingen zoals de
Sablières Marchands (1970-2005).
Verbeek, Marie-Antoinette : militante jocf, Vie féminine, mutualiteit en psc SintLambrechts-Woluwé.
Wieme, Joseph : aalmoezenier van moc-organisaties in Brussel (jaren 1970-1990).
Williquet, Jean-Marie : militant van moc in Brussel (1983-1997).
Wynants Arnold en Jeanine : militanten van moc, Justice et Paix, sep, pms-centra,
Conseil pastoral diocésain van Luik (1947-1985).
Papiers Arnold et Jeanine Wynants (premier versement), relevé no 11. Brussel,
1995.
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Zevers, Jacques : catechese in Brussel, Centre social du Béguinage (jaren 19701990).

28.

Archives du Monde catholique (arca)

www.uclouvain.be
Allard, Victor : pacifistisch militant en stichter van Oxfam-België (1907-1981).
Blitz, Louis : aalmoezenier van de jec-sup.
Carrette, Paul : directeur van de krant Le Populaire (1921-1968).
Crussol, Lucien : voorzitter van Union des Patronages de Brussel (1929-1954).
Windels-Rosart (F.). Fonds Lucien Crussol (1900-1982). Louvain-la-Neuve,
1984.
Debucquoy, Jean : Service des Volontaires du Travail pour la Wallonie (19401945).
Maerten (F.). Fonds Jean Debucquoy. Louvain-la-Neuve, 1993.
De Bueger, Frédéric : secretaris van de acjb (1929-1937).
Rosart (F.). Fonds Frédéric De Bueger (1908-1985). Louvain-la-Neuve, 1985.
de Hemptinne, Christine : voorzitster van de acjbf van 1928 tot 1945.
Rosart (F.). Fonds Christine de Hemptinne (1895-1984). Louvain-la-Neuve,
1987.
Delfosse, Jean : lid van de Conseil général de l’Apostolat des Laïcs (cgal) (19601983), schatbewaarder van het Comité de Liaison du Forum européen pour
l’Apostolat des Laïcs, lid van Pax Christi.
Windels-Rosart (F.). Fonds Apostolat des Laïcs (Jean Delfosse, 1915-).
Louvain-la-Neuve, 1985.
Delhaye, Philippe (Mgr.) : Commission théologique internationale (1912-1990).
Famerée (J.), Hulsboch (L.). Fonds Mgr. Philippe Delhaye (1912-1990).
Louvain-la-Neuve, 1993.
Delmer, Alexandre : katholiek journalist (1835-1915).
Delvaux, Louis : Union catholique de Belgique 1921-1936 (1895-1976). Zie ook
kadoc.
Demeulemeester, ? : leidster van de Guides catholiques de Belgique.
Denis, Lambert : joc-militant en afgevaardigde bij de Conseil général van de
acjb.
Windels-Rosart (F.). Fonds Lambert Denis (1904-). Louvain-la-Neuve, 1984.
Desenfans, kanunnik : aalmoezenier van de Fédération nationale des Patronages
(1910-).
Desmet, Joseph : stichter van de Colonies fraternelles, van de Gîtes d’Étapes,
van de diensten Télé-Accueil, Télé-Loisirs en Télé-Vacances en van de Clubs
Amitiés (1896-1976).
Windels-Rosart (F.). Fonds Joseph Desmet (1896-1976). Louvain-la-Neuve,
1984.
D’Hooghe, Marthe : secretaris van de Fédération des Patros van 1926 tot 1966.
Windels-Rosart (F.). Fonds Marthe D’Hooghe, secrétaire de la Fédération Nationale des Patros (vers 1906-1980). Louvain-la-Neuve, 1984.
Dobbelaere, Henri : pastoor van Sint-Anna te Gent (1908-1996).
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Goor, Raymond : directeur van Œuvres sociales van het diocese Doornik (19081996).
Dustin (F.-D.). Fonds chanoine Raymond Goor (1908-1996). Brussel, 1993.
Helbig de Balzac, Léon : voorzitter van de jic (Jeunesse indépendante chrétienne)
van 1928 tot 1936 (1892-1977).
Windels-Rosart (F.). Fonds Léon Helbig de Balzac (1892-1977). Brussel, 1985.
Houart, Pierre : journalist, uitgever, katholiek pacifist, stichter en animator van
de Mouvement chrétien de la Paix (1939-1965).
Jadoulle (J.-L.). Fonds Pierre Houart (1921-). Louvain-la-Neuve, 1994.
Hoyois, Giovanni : voorzitter van de acjb van 1923 tot 1935, voorzitter van
het Bloc catholique (1923-1935) en voorzitter van de Action catholique des
Hommes (1948-1958).
Windels-Rosart (F.). Fonds Giovanni Hoyois (1893-1969). Louvain-la-Neuve,
1984.
Humblet, Jean-Émile : senator Rassemblement wallon.
Humblet-Vieujeans, Françoise : secretaris-generaal van de jecf (1947-1949).
Jeanfils, Édouard : pastoor te Sclessin.
Kothen, Robert : adjunct-hoofdaalmoezenier van de joc van 1932 tot 1940,
stichter van Entraide sacerdotale (1900-1955).
Windels-Rosart (F.). Fonds Robert Kothen (1900-1955). Louvain-la-Neuve,
1984.
Kurth, Godefroid : historicus en katholiek intellectueel (1847-1916).
Maerten (F.). Fonds Godefroid Kurth (1847-1916). Louvain-la-Neuve, 1992.
Lebbe, Vincent : katholieke missies in China, Chinese organisaties in Europa
(1893-jaren 1930).
Soetens (C.). Inventaire des archives Vincent Lebbe. Louvain-la-Neuve, 1982.
Leburton, Paul : godsdienstleraar in het officieel onderwijs en promotor van de
hernieuwing van de liturgie in gewone taal (1921-).
Malengreau, Guy : lid van de groep Esprit van Brussel (1911-).
Mampaey, Alfred (Mgr.) : aalmoezenier van de jicf (Jeunesse indépendante chrétienne féminine), van de ffcb (Fédération des Femmes catholiques belges) en
van de acjbf (1894-1967).
Mirguet (F.). Fonds Mgr. Alfred Mampaey (1894-1967). Louvain-la-Neuve,
1988.
Piel, Jacques : commissaris-generaal van de Fédération des Scouts catholiques
(1930-1987).
Zelis (G.). Fonds Jacques Piel (1930-1987). Louvain-la-Neuve, 1995.
Rycx d’Huisnacht, Walter : secretaris-generaal van de jic (1928-1936), Raymond
De Becker.
Windels-Rosart (F.). Fonds Walter Rycx d’Huisnacht (1909-). Louvain-laNeuve, 1984.
Soyeur, Léon : voorzitter van de joc-regionale van Jemeppe, administratief directeur van de Feuilles familiales van 1938 tot 1970.
Windels-Rosart (F.). Fonds Léon Soyeur (1908-1971). Louvain-la-Neuve, 1984.
Van Boxelaer, Walter : stichter van de Communauté de Travail des Chrétiens
dans le psb (1956-1958) en van het Centre d’Action travailliste (1958-1961).
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Van Den Heuvel, Merinette : secretaris, daarna nationale voorzitster van de jicf
(1930-1942).
Windels-Rosart (F.). Fonds Merinette van den Heuvel (1895-1985). Louvain-laNeuve, 1985. Zie ook soma en Mundaneum.
Van Der Beken, Léon : lokaal en regionaal verantwoordelijke en nationaal
commissaris van de Fédération des Scouts catholiques (1920-1947).
Rosart (F.). Fonds Léon Van Der Beken (1902-1985). Louvain-la-Neuve, 1985.
Van Lierde, Jean : gewetensbezwaarde, christelijke pacifistische en Derde Wereldmilitant (na 1945). Zie ook soma en Mundaneum.
Van Zeeland, Paul : katholiek politicus, Premier (jaren 1935-jaren 1960).
Dubois (S.). Inventaire des papiers de Paul Van Zeeland (1893-1973). Louvainla-Neuve, 1999.
Vieujean, Jean (kanunnik) : aalmoezenier van de acjb van 1936 tot 1943.
Windels-Rosart (F.). Fonds Jean Vieujean (1897-1970). Louvain-la-Neuve,
1984.
Wynants, Jacques : christelijke syndicalist van Verviers (1914-).

29.

Institut Émile Vandervelde (iev)

www.iev.be
Bertrand, Louis : politieke correspondentie.
Musick (A.). Fonds Louis Bertrand. Brussel, 2004, 2 dln.
Blume, Isabelle : werking socialistische partij en andere socialistische organisaties, verkiezingen, koningskwestie, socialistische vrouwenbeweging, arbeiderstoerisme, gezondheidszorg, jeugdzorg, internationale vrouwen- en vredesbeweging. Zie ook carcob.
Flagothier (L. & R.). Inventaire d’archives du fonds Isabelle Blume. Brussel,
1980.
Brunfaut, Fernand : socialistische partij en organisaties, vooral linkerzijde en
Brusselse federatie (1910-1970). Zie ook amsab-isg.
Poncin (J.). Fernand Brunfaut 1886-1972. Itinéraire politique. Brussel, onuitgegeven licentiaatverhandeling Geschiedenis ulb, 1994, p. 169-186 : inventaris.
Buset, Max : socialistische partij, voornamelijk 1945-1960. Zie ook ara.
Flagothier (L. & R.). Inventaire d’archives du fonds Max Buset. Brussel, 1982.
Collard, Leo : voornamelijk onderwijspolitiek (jaren 1950), voorzitterschap bsp.
Furnemont, Léon : liberaal progressisme, socialisme, vrijdenkersbeweging (18651904).
Musick (A.). Inventaire des archives de Léon Furnémont. Brussel, 1999.
Hoyaux, Jacques : ps-afdeling Fleurus (jaren 1970). Zie ook fhmw.
Lemoine, Robert J. : socialistische economist, kabinetschef van H. De Man, Plan
van de Arbeid, regeringsbeleid Van Zeeland (1933-1938).
Leclercq (E.). Inventaire des archives (1933-1938) de Robert J. Lemoine. Brussel,
1998.
Milot, Joseph : socialistisch militant, vrijdenker, journalist (1880-1930).
Musick (A.). Inventaire des archives de Joseph Milot. Brussel, 1995.
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Rassart, Hubert : Jeunes Gardes socialistes in de jaren 1930, antifascistisch front
tussen Jeunes Gardes socialistes en Jeunesse communiste, houding van de
bwp, verzetsactiviteiten tijdens wo ii (1928-1944).
Flagothier (R.). Inventaire d’archives du Fonds Hubert Rassart 1928-1944.
Brussel, 1986.
Vandervelde, Émile : toespraken en geschriften, politieke correspondentie.
Musick (A.), Berger (D.). Inventaire des archives d’Émile Vandervelde. Brussel,
1994, 4 dln.
Vandervelde, Lala : diverse correspondentie van de echtgenote van voorgaande.
Abs (R.). Catalogus Brieven, documenten, manuscripten, enz. – Catalogue lettres,
documents, manuscrits, etc. Brussel, 1969-1974, 4 dln.
Vandervelde, Jeanne-E. : feministische, politieke en sociale actie.
Abs (R.). Catalogus, op. cit.
Vermeylen, Pierre (Piet) : documentatiedossiers, voornamelijk over justitie. Zie
ook soma.

30.

Centre Jean Gol

www.cjg.be
Bara, Jules : volksvertegenwoordiger van Doornik, provinciaal senator (18351900), minister van Justitie (1864-1870 / 1878-1884), minister van Staat (1884).
Behin, Georges : militant in Virton.
Bergé, Henri : politieke en maçonnieke briefwisseling van deze ulb-rector, 19e
eeuw.
Brassinne de la Buissière, Jacques : gemeenteraadslid in Gembloux. Zie ook ara.
Cazejust, Gilles : ocmw-secretaris van Jodoigne.
Cooremans, Lucien : volksvertegenwoordiger en burgemeester van Brussel (19441946 en 1949-1960). Zie ook sab.
Dupuis, Armand : schepen in Perwez.
Duray, Ernest : provinciaal senator Henegouwen (1949-1950).
Gens, Nelly : militant in Anderlecht (Brussel).
Godinache-Lambert, Marie-Thérèse : senator (1971-1977 en 1981-1987).
Heine, Charles : schepen in Sint-Pieters-Woluwe.
Kalin André : militant in Wavre.
Ozeray, Camille : volksvertegenwoordiger (1894-1932).
Ozeray, Jules : senator (1862-1867).
Van Offelen, Jacques : burgemeester van Ukkel, volksvertegenwoordiger van
Brussel, minister van Buitenlandse handel (1958-1961) en van Economische
zaken (1966-1968). Zie ook la en ara.
Willot, Paul : schepen in Verviers.

31.

Centre des Archives communistes en Belgique (carcob)

http://users.skynet.be/carcob
Ballewijns, Robert : Brusselse federatie pcb-kpb, sectie Anderlecht (jaren 19602000), Jeunesse populaire de Belgique (jaren 1950).
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Beauvois, Pierre : voorzitter van de Waalse en Franstalige kp (1990-2005).
Blume, Isabelle : Wereldraad voor de Vrede, kpb-federatie van de Borinage. Zie
ook iev.
Boulanger, Paul : Naamse federatie van de kp (jaren 1970-1980).
Bouffioux, Lucette : weerstand, kaders van de kp, Politieke Controlecommissie
(zaak van 1943).
Burnelle, Ernest : leidinggevende organen van de kpb in de jaren 1950 en 1960.
Coenen, Félix : medeoprichter van de kpb, beginjaren van de kpb.
Cornille, Paulette : administratief secretariaat van de kp (jaren 1990).
Couteau, Marcel : organisatiesecretariaat van de kp (jaren 1970-1980).
De Backer, Christian : weerstand.
De Coninck, Albert : Congo-werking van de kpb (jaren 1960 en 1970).
Drumaux, Marc : leidinggevende organen van de kpb (onder meer het voorzitterschap) in de jaren I960.
Faust, Albert : marxistisch-leninistische vleugel (jaren 1960).
Fonteyne, Jean : vriendenkringen van ex-gedeporteerden, klandestiene periodiek
Justice Libre.
Grippa, Jacques et Magdeleine : maoistische strekking in kp (jaren 1960-1970).
Guisse, Marie : vrouwencommissie van de kp en vrouwenbeweging (jaren 19401990).
Heirwegh, Jean-Jacques : anticommunistische bewegingen (sepess, enz.).
Hamelrijck, Léon : Comité Rosenberg (jaren 1950).
Joye, Pierre en Lewin, Rosine : persoonlijke werknota’s van deze journalisten,
documentatie in verband met hun publicaties.
Lahaut, Julien : briefwisseling met diverse instanties en personen (1944-1950).
Lauwers, Lucie : Rassemblement des Femmes pour la Paix (jaren 1980-1990).
Lejeune, Camille en Rita : persknipsels.
Le Paige, Hugues : documentatie, pers, dossiers ter voorbereiding van publicaties
en televisiereportages.
Levaux, Marcel : partijleiding (vooral jaren 1970 et 1980), Luikse federatie.
Magis, Maurice Sr. : lokale partijwerking (vnl. gemeenteraad) in Charleroi
(na-oorlogse periode).
Massart, Charles : eerste algemeen secretaris van de kpb (vooral jaren 1920).
Mathieu, Albert : federatie Hoei-Borgworm van de kp (jaren 1960-1970).
Minnaert, Frans : kpb in de naoorlogse periode (tot circa midden jaren 1950).
Levaux, Marcel : vergaderingen van de leidinggevende organen van de kpb
(vooral jaren 1970), Luikse federatie.
Molitor, René : Comité de Vigilance antifasciste du Borinage (jaren 1930).
Mordant, Hubert : Luikse federatie van de kpb in de naoorlogse periode.
Moulin, Gaston : Politiek Bureau en Centraal Comité van de kpb (naoorlogse
periode).
Noël, René : kp-leider, stichter van de Union démocratique et progressiste (udp)
(jaren 1970), conflicten binnen de kp (jaren 1970).
Pétré, Georges : maoistische stroming in de kp (jaren 1960-1970).
Pirlot, Jules : jeugdleider, dan Luikse federatie van de kp.
Renard, Claude : leidinggevende organen van de kpb (jaren 1970-1980), communistische aanwezigheid in de Waalse instellingen.
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Taillard, Jean : leidinggevende organen van de kpb in het interbellum.
Terfve, Jean : parlementair mandaat, ministerschap, kpb in de naoorlogse
periode, regeringsdeelname van de kpb tussen 1944 en 1947, Centraal Comité
en Politiek Bureau van de kpb, de “ sector intellectuelen ”, Waalse beweging,
Congo-werking, enz. Zie ook ara.
Thonet, Joseph : beginjaren van de kpb (jaren 1920), communistische werking in
de streek van Luik en Hoei tijdens het interbellum.
Van den Boom, Georges : wo ii.
Van Geyt, Louis : secretariaat van het Politiek Bureau (jaren 1970-1980), partijvoorzitter en andere instanties van de partij.
Van Vlaenderen, Rudi : Brechttheater, toneelstukken.
Vrand, Josiane : Franstalig organisatiesecretariaat van de kp (jaren 1980).
Withages, Jaak : partijapparaat en hoofdkwartier van de partij, controlecommissies (financiële en politieke controle, enz.), Antwerpse federatie, verkiezingen.
Zie ook amsab-isg.

32.

Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische
Beweging (dacob)

www.dacob.be
De Smet, André : Vrede vzw, autobiografisch materiaal.
Michielsen, Leo : marxistisch publicist, historicus, kpb-lid tot in de jaren 1980.
Mommen, André : marxistisch publicist en politicoloog.
Verhelst, Juul en Maréchal, Griet : Gentse federatie van de kpb en van aan de kpb
verwante organisaties.

33.

Institut d’Histoire ouvrière économique et sociale (ihoes)

www.ihoes.be
Antonioli, Fernand : Jeunes csc-Liège (1970-1980).
Beelen, René : weerstander (klandestiene pers), leidende figuur van kp (19441966).
Cordier, Georges : kpb. Zie ook amsab-isg.
Davenne, Joseph : communistisch militant, syndicalist en weerstander (19271970).
Dejace, Théo : weerstander (klandestiene pers, Onafhankelijkheidsfront), communistisch politicus en Waals militant (1930-1950).
Derkenne, Jean : kpb.
Destrée, Urbain : syndicalist, mandaat in de Société de Développement régional
de Wallonie (sdrw) (1975-1983).
Dobbeleer, Georges : syndicalist en militant (psb, Parti wallon des Travailleurs,
Jeunes Gardes socialistes en groep Esprit de Belgique) (1952-2005).
Frank, Maurice en Lambert : socialistische metaalbewerkervakbond, socialistische partij (1893-1964).
Franquet, Juliette : weerstandster (klandestiene pers, Onafhankelijkheidsfront),
lerares en vredesmilitante (1935-1983).
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Gabbiadini, Alberto : priester die zich inzette voor immigranten na 1945.
Goffin, Joseph : sluikpers wo ii.
Joset, Joseph : weerstander, stichter van de Service D (1940-1980).
Kauten, Léo : weerstander (1943-1944).
Klutz, René : pacifiste, Union belge pour la Défense de la Paix (ubdp) (19381988).
Lapaille, Hubert : vakbondsleider voor de groeven van de Ourthe-Amblève
(ziekenfonds) en socialistisch politicus (1916-1980).
Lefebvre, Fernand : kpb, Parti communiste marxiste-léniniste de Belgique (19471983).
Merlot, Jean-Joseph : socialistisch politicus in Seraing (1950-1965).
Ponsgen, André : weerstander (sluikpers, dienst Luc-Marc, Geheim Leger) (19361980).
Relecom, Xavier : kpb (1947-1954).
Schmitz, Camille : progressieve christelijke organisaties Wallonië (1969-1983).
Strojwas, Stefan : immigratie in België, moc.
Tousseul, Jean : Waalse schrijver, culturele activiteiten (1917-1944).
Wolf, Albert : weerstand (Onafhankelijkheidsfront, sluikpers), Comité de Défense
des Juifs (1940-2000).

34.

Institut liégeois d’Histoire sociale (ilhs)

www.ps-federation-liege.be
Bailly, Charles : urbanisme van de stad Luik (jaren 1970).
Bolland, Paul : Comité de Défense et d’Action provinciale, Centre agraire du psb
(1885-2005).
Bondas, Joseph : weerstand en socialisme, Belgische regering in Londen. Zie ook
soma en far.
Brockus, Léon : psb-militant in Seraing, coöperaties (1891-1949).
Dejardin, Claude : Jeunesses socialistes.
Dejardin, Georges : inr, Europese demografie, Schoolpact, mpw, Raad van
Europa, oorlogsgevangene wo ii, Festival du Travail (1952), Franse Gemeenschap.
Dohogne, Alexis : socialistische beweging te Verviers.
Deloye, Suzy : Comité d’Études sociales, Fédération des Métallurgistes de Liège.
Demblon, Célestin : leider van de Luikse bwp.
Devlieger, Elisa : arbeiderssport, Union beynoise te Beyne-Heusay (1891-1989).
Digneffe, Jean-Pierre : gemeentebestuur van Jupille, provinciale verkiezingen
(1965-1974).
Fontaine-Bocquet, Alex : senator en voorzitster van de Femmes prévoyantes
socialistes te Luik, rechten van de vrouw, familiale politiek, kinderbijslag,
kinderbescherming, enz.
Latin, Joseph : Amicale des Pensionnés socialistes de Seraing (1962-1974).
Mayer, Rachel : lidboekjes fgtb (1959-1980).
Mottard, Gilbert : socialistische mandataris, gouverneur van de provincie Luik,
minister van Pensioenen (1958-1990).
Nihon, Jean : socialistisch militant, oprichter van de Faucons rouges.
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Pâques, Gaston : Luikse ps, Fédération liégeoise des Pensionnés socialistes,
Union des Villes et des Communes belges (1969-1988).
Pirquin, René : weerstand, sluikpers wo ii.
Rahier, Charles : stichter van de krant Le Monde du Travail in juni 1940.
Truffaut, France : Waalse Beweging, Fonds de Solidarité Truffaut-Delbrouck.
Yerna, Jacques : syndicale activiteiten van deze Waalse militant (jaren 19501990). Zie ook fhmw.
Fransquet (P.), Lepaige (G.), Musin (L.). Inventaire du fonds Jacques Yerna.
Brussel, 1996.

35.

Mundaneum

www.mundaneum.be
Füeg (J.-F.). Aperçu des collections du Mundaneum, collection des inventaires,
no 4. Bergen, 1999.
Abeels, Gustave : Mundaneum (jaren 1970-1980).
Colet, André : Mundaneum (jaren 1930-1970), Cercle des Anciens Élèves des
Cours supérieurs des Écoles communales d’Ixelles, Université populaire
d’Ixelles.
Cordier, Jean : anarchisme en pacifisme (1945-1985).
Dieu, Marcel alias Hem Day : familiearchief, Cercle des Libraires, tijdschrift
Pensée et action, anarchisme, pacifisme, gewetensbezwaarden, communisme,
denken van Gandhi, India, Spaanse burgeroorlog, vrijmetselarij en surrealisme. Zie ook ara.
Fosseprez, Renée : Parti féministe unifié (jaren 1970-1980).
Galle, Éliane : Usine Cerabati (midden jaren 1950-1975).
Glineur, Walter Théodore : communistische partij (jaren 1920-1930).
Goris, Marcel : socialistische partij en Amis de Hem Day (jaren 1950-1990).
Hautier, Luce : Europese Unie (jaren 1980).
La Fontaine, Henri : pacifistische beweging in de hele wereld, politiek engagement (bwp, Maison du Peuple te Brussel), vrijmetselarij, Nobelprijs 1913.
La Fontaine, Léonie : feminisme.
Manfroid (S.). Inventaire du Fonds Féminisme conservé au Mundaneum. Bergen,
1998.
Lepape, Alfred : anarchisme (jaren 1950-1980).
Libiez, André : kunst, literatuur en folklore in de Borinage (eind 19e eeuw-1943).
Lorphèvre, Georges : Mundaneum en Fédération internationale de Documentation (jaren 1930-1980).
Otlet, Édouard : familie Otlet, zakenwereld (eind 19e eeuw).
Otlet, Paul : Palais mondial en Cité mondiale, Universele Decimale Classificatie,
Traité de Documentation, ergonomie.
Van Hassel, Valentin : arbeidsgeneeskunde en folklore in de Borinage (eind
19e eeuw - midden 20e eeuw).
Van Lierde, Jean : anarchisme, pacifisme, gewetensbezwaarden (jaren 1950-1990).
Zie ook soma en arca.
Warzée, André : bibliografie over de pers (19e eeuw).
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Form’action André Renard (far)

www.far.be
Bondas, Joseph : socialistische vakbeweging (voornamelijk jaren 1930-1950),
weerstand en clandestiene activiteit tijdens wo ii. Zie ook soma en ilhs.
Brusson, J. : socialistische metaalvakbond (1934-1973).
Delvigne, Isi : socialistische ziekenfondsen, Fédération des Métallurgistes (19061955).
Lambion, Robert : socialistische metaalvakbond (voornamelijk internationale
relaties en stakingen) (jaren 1950-1970).
Latin, Raymond : clandestiene pers en sociale activiteiten tijdens wo ii, socialistische vakbeweging (1945-1967), internationale syndicale relaties en stakingen
(jaren 1950-1960).
Renard, André : socialistische syndicale aangelegenheden, stakingen (1945-1962).

37.

Service des Archives de l’Université Libre de Bruxelles (aulb)

www.ulb.ac.be
Bartier, John : historicus, wetenschappelijke activiteiten.
Baugniet, Jean : Nationale Belgische Commissie voor de unesco, Association
Internationale des Universités, hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, Universitaire Stichting, Centre Scientifique et Médical de 1’ulb en
Afrique Centrale (cemubac), Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem.
Bisqueret, Léon : Ministerie van Arbeid en Sociale voorzorg in het interbellum,
sociale verzekeringen tijdens wo ii.
Burgeon, Willy : Socialistische Gemeenschappelijke Actie (jaren 1960-1980). Zie
ook ra Bergen.
Charlier, Gustave en Suzanne Tassier : literatuurgeschiedenis. Zie ook soma.
Crismer, L. : Société Chimique de Belgique.
de Brouckère, Louis : Cercle d’Études philosophiques et sociales, Société en
Cercle des Étudiants socialistes, conflict aan de ulb (1891-1894).
de Brouckère, Lucia : werking ulb, vrijzinnigheid, vrij onderzoek.
de Groote, Paul : inflatie van 1953-1954.
Depage, Antoine : ziekenhuizen van de Brusselse Conseil des Hospices, einde 19e
en begin 20e eeuw, faculteit geneeskunde van de ulb in het interbellum, onderwijs in de geneeskunde, kankerbestrijding in het interbellum, Belgische Rode
Kruis (jaren 1920).
de Selys Longchamps, Marc : verkiezingen 19e eeuw.
de Staercke, André : secretaris van de Ministerraad te Londres, kabinetschef van
de Eerste minister tijdens wo ii, secretaris van de Prins Regent, diplomatieke
carrière. Zie ook soma en afodbz.
de Sturler, Jean : studentenkringen aan de ulb, levensbeschouwelijke opstelling
van de ulb en haar personeel.
de Witte, A. : Nederlandse geschiedenis, regering van Vichy met betrekking tot de
grenzen van Frankrijk en het statuut van de buurlanden.
Errera, Leo : Joods vraagstuk, darwinisme, evolutieleer.
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Pelseneer (J.). Catalogue sommaire des manuscrits du fonds Leo Errera de
l’Université de Bruxelles, in Bulletin de la Société royale de Botanique de
Belgique, 1960, p. 269-270.
Frère-Orban, H.J. Walthère : Belgische binnen- en buitenlandse politiek in de
tweede helft van de 19e eeuw, liberale Premier.
Boumans (R.). Inventaire des papiers de H.J.W. Frère-Orban. Brussel, 1956.
Gottschalk, Max : commerciële en industriële ondernemingen.
Graux, P. : Brits-Belgische vriendschapsverenigingen voor en na wo ii.
Hauchamps, C. : Karl Marx.
Hoffmann, J. : Rassemblement pour le Droit et la Liberté, fdf in de jaren 1970.
Housiaux, Georges : Belgisch-Congolese betrekkingen, socialistische partij en
koloniale problematiek (1945-1960).
Huisman, Maurice : industriële enquête van 1838, Nederlands-Belgische betrekkingen in de 19e eeuw en lot van Limburg en Luxemburg, Belgische handelspolitiek in de 19e eeuw.
Hymans, Paul : gepubliceerde memoires, permanente commissie in de Volkenbond met betrekking tot de mandaatgebieden, onder meer met betrekking tot
de protestantse missies in Ruanda-Urundi en Congo in de jaren 1930.
Labarre, J. : organisatie van de clandestiene cursussen aan de ulb tijdens wo ii.
Leyder, J. : etnografie, etnologie en antropologie met betrekking tot Centraal
Afrika.
Perelman, Chaïm : filosofie, joodse organisaties, Hebreeuwse universiteit van
Jeruzalem.
Pirenne, Henri : briefwisseling van deze historicus. Zie ook ara en arb.
Puriskevic, Vladimir M. : Rusland voor en na de Oktoberrevolutie, buitenlandse
betrekkingen van de ussr.
Blankoff (J.). Inventaire des papiers de Vladimir Mitrofanovic Puriskevic
(années 1907 à 1920) conservés aux archives de l’Université Libre de Bruxelles,
in abb, 1980, p. 1-48.
Puttemans, André : organisatie clandestiene cursussen, wo ii. Zie ook ara en
soma.
Uyttebrouck (A.). Inventaire des papiers André Puttemans. Les cours “ clandestins ” organisés après la fermeture de l’Université Libre de Bruxelles (19421943), in abb, 1976, p. 531-544.
Rommelaere, G. : conflict aan de ulb in 1894, E. Solvay.
Rothschild, R. : Belgisch diplomaat, onafhankelijkheid van Congo. Zie ook
afodbz.
Stas, J.S. : nationale en internationale monetaire politiek, wetenschappelijke
instellingen van de overheid, correspondentie met binnen- en buitenlandse
geleerden en Belgische politici en ambtenaren (19e eeuw).
Pelseneer (J.). Catalogue sommaire des manuscrits du fonds Stas de l’Université
Libre de Bruxelles, in Bulletin de la Société Chimique de Belgique, 1937, p. 1-10.
Tourneur, Victor : numismatiek.
Van den Dungen, Frans : de ulb tijdens wo ii.
Vanderlinden, Jacques : Association internationale de Droit africain.
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Service des Archives de l’ucl (aucl)

www.uclouvain.be
Brasseur, Maurice : kabinet van de minister van Buitenlandse handel en technische bijstand (1961-1965), persattaché Simon-Pierre Nothomb.
Cauchie, A. : wetenschappelijke carrière (ca. 1885-1922).
Chabot, Jean-Baptiste : orientalist.
de Dorlodot, Albert : luchtvaart, meteorologie, inr.
de la Vallée-Poussin, É. : rol in de uitbouw van het verenigde Europa (ca. 19471955).
de Sadeleer, Louis : verblijf in de Verenigde Staten (1914-1919).
Houben, Robert : secretaris-generaal van het Ministerie van Arbeid wo ii.
Janssen, Albert-Édouard : monetaire en financiële politiek (1920-1960).
Mercier, D.J. : pastorale en filosofische geschriften.
Nothomb, Pierre : politieke, literaire en culturele activiteit van betrokkene (ca.
1914-1965).
Robin, J. : secretariaat van de Fédération des Associations et Cercles catholiques
(facc).

39.

Universiteitsarchief Katholieke Universiteit Leuven (akul)

www.kuleuven.be
Brants, Victor : sociale leer van de Kerk, christendemocratie (eind 19e en begin
20e eeuw).
Claes, Lode : voornamelijk als publicist (tweede helft 20e eeuw). Zie ook amvc.
Collin, Fernand : hoogleraar strafrecht, bankier, financier (jaren 1930-1970).
Dejonghe, E. : politieverslagen, staking tegen Eenheidswet (1961).
Dondeyne, A. : Katholieke Actie, theologie, filosofie.
Henderick, Albert : christelijke werkgeversbeweging interbellum.
Hoste, Huib : architectuur, wederopbouw na wo i.
Van der Schueren, G. : ontwikkeling van universiteit Lovanium in Congo en van
de ziekenhuizen aan de kul.
Van de Woestijne, Gustave : briefwisseling met zijn broer Karel, schrijver.
Van Dievoet, Emiel : totstandkoming van de pachtwetten.
Van Severen, Joris : uitgebreide correspondentie van de leider van het Verdinaso
(interbellum).
Vereycken, F. : Schoolpact.
Verwilghen, R. : wederopbouw na wo i.

40.

Universiteitsarchief Vrije Universiteit Brussel (avub)

www.vub.ac.be
Baeteman Gustaaf en Casman Hélène : rechtswetenschap (1964-1976).
Buekens, André : onderzoek en beleid i.v.m. afval- en milieuproblematiek (19631993).
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De Pauw, Frans : universitaire politiek, Vlaamse beweging, ontstaan vub, rechtswetenschap (1950-1990).
De Veen, Lydia : Brusselse en universitaire politiek, universitaire bestuursfuncties, kunstgeschiedenis (1970-1992).
Dewaele, Jean-Pierre : psychiatrie, penitentiaire observatie (1918-2000).
Elias, Willem : onderzoek en verwezenlijkingen m.b.t. cultuur en vrije tijd (19721987).
Frantzen, Pieter : universitaire financiën, ontstaan vub (1970-1980).
Fayat, Hendrik : koloniale en internationale aangelegenheden, hoogleraarschap
aan de ulb-vub. Zie ook amsab-isg en amvb.
Gerlo, Aloïs : universitaire politiek, Vlaamse Beweging, ontstaan vub (jaren
1960-1970). Zie ook soma.
Gilissen, John : rechtswetenschap (1959-1995).
Remouchamps, Leopold : rechtswetenschap (1924-1980).
Stijns, Erik : ontstaan vub (1967-1970).
Stroobant, Maxime : arbeidsrecht (1954-1986).
Vandermeer, Philippe : vrijzinnigheid, studentenleven (jaren 1980).
Van Esbroeck, Raoul : onderwijsbeleid en studiebegeleiding (1980-2006).
Van Geen, Roger : wetenschapsbeleid, kernenergie, universitaire politiek (19601980).
Van Springel, Jean : oprichting accountancy- en auditingopleidingen (1972-1974).
Van Wilder, Eginhard : studentenleven, vrijzinnigheid (1984-1995).
Vermander, Walter : studentenleven, vrijzinnigheid (1977-1983).
Wauters, Jan : ontstaan vub, studentenbeweging, oudstudentenbond (1952-1993).

41.

Archives de l’Université de Liège

Chauvin, Victor : briefwisseling, oriëntalisme (1844-1913).
Florkin, Marcel : nota’s en briefwisseling, biochemie (1900-1979).
Fabry, Jacques Joseph : Luikse revolutie, briefwisseling en persoonlijke papieren
(1726-1798).
Van Beneden, Édouard : cursussen en briefwisseling, biologie (1846-1910).
Kurth, Godefroid : cursussen geschiedenis (1847-1916).
Wittert, Adrien : onuitgegeven werken en briefwisseling, geschiedenis, bibliofilie
en kunstgeschiedenis (1823-1903).
Defrance, Léonard : persoonlijke papieren, briefwisseling, Luikse schilderkunst
(1735-1805).

42.

Archief van de (Rijks)Universiteit Gent (aug)

Het archief bewaart de persoonlijke papieren van volgende hoogleraars :
A. Blyau*, Richard Boddaert, B. Boel, Alex Bolckmans, J.J. Bouckaert*,
Jules Boulvin, J. Brat, A. Caluwaerts, Armand Cerulus*, André Cottenie*,
B.V.J. Cuvelier*, Frans Dambre*, M. De Bisschop, Jacques De Busscher, Lucien
De Coninck, Desiré Demeulemeester*, Prosper De Moerloose, Henri De Sagher,
André De Schaepdryver*, Jacques De Vriendt, Marcellijn De Wulf*, Willy
Delva*, L. Descans*, Wilfried Desot, Jan Dhondt*, Leon Elaut, F. Epsteins,
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Alexander Evrard, Jan Frans Fransen, André Gillard, Jan Gillis*, Hector Glorie,
Norbert Goormaghtigh, Armand Hacquaert, Honoré Lams*, Willy Laporte,
Jef Maton, Julien Mees, Arend Rutgers, Walter Soete*, Egide Strubbe, René
Tavernier, Michel Thiery, Walter Thys, Joseph Van Caeckelberghe, Raoul Van
Caenegem, Jozef Van Den Brande, Robert Van Pottelbergh*, Georges Vandeputte, Franz Vanderick, Mauritius Verdonck, Gaston Verdonk, Jozef Verheyen,
Adriaan Verhulst, Victor Willem, Frans Wuytack.
Enkel voor de met * gemarkeerde bestanden bestaat er een lijst of inventaris.

43.

La Fonderie

www.lafonderie.be
Bayer, André : kunstceramist, tekeningen, dossiers klanten en boekhouding,
vormen.
Delcart, Lucien : kunstebenist, tekeningen en meubels.
Halflants, Éric : ingenieur, constructeur, brochures, nota’s, cursussen jaren 19501960, 1980.
Pater, P. : hoefsmid. boekhoudkundige stukken, technische documentatie.

44.

Universiteitsbibliotheek (Katholieke Universiteit Leuven-Campus
Kortrijk)

www.kuleuven-kortrijk.be
Grammens, Florimond : Vlaams-nationalistische activiteiten, taalwetgeving
tijdens interbellum en wo ii.
Parmentier (K.). Inventaris van het archief Flor Grammens. Kortrijk, 1992.

45.

Fonds Suzan Daniel. Homo/Lesbisch Archief en
Documentatiecentrum

www.fondssuzandaniel.be
De Pues, Suzanne : activiteiten in de homo/lesbische beweging.
Even, Casimir : idem.

46.

Centre d’Animation et de Recherche en Écologie politique
(etopia)

www.etopia.be
Coenen, Marie-Thérèse : federaal volksvertegenwoordigster (1999-2003).
Liénard (C.). Inventaire des archives Marie-Thérèse Coenen, parlementaire à la
Chambre. 1999-2003. Z.p., 2003.
Daras, José : politieke carrière, kabinet minister van Transport, Mobiliteit en
Energie en vice-voorzitter van de Waalse regering (1999-2004). Zie ook arw.
Hendrick (A.), Laureys (D.). Archives Ecolo. Papiers José Daras. Relevé des
dossiers. Z.p., 2007.
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Decroly, Vincent : federaal volksvertegenwoordiger (1988-2002).
Hendrick (A.), Sondag (A.). Inventaire des archives Vincent Decroly, parlementaire à la Chambre. 1988-2002. Z.p., 2004.
Deleuze, Olivier : kabinet van de staatssecretaris van Energie (1999-2003).
Hendrick (A.). Archives du Cabinet Olivier Deleuze, secrétaire d’état à l’énergie.
1999-2003, Relevé sommaire. Z.p., 2004.
Detienne, Thierry : kabinet van de Waalse minister van Sociale zaken en Gezondheid (1999-2004). Zie ook arw.
Archives du Cabinet Thierry Detienne, ministre des affaires sociales et de la santé
du Gouvernement wallon. 1999-2004. Z.p., 2004.
Durant, Isabelle : federaal secretaris (1992-2000), kabinetten van de Vice-Premier
en minister van Transport en Mobiliteit (1999-2003). Zie ook ara.
Berte (M.) e.a. Archives du cabinet Isabelle Durant, vice-première ministre et ministre des transports et de la mobilité. 1999-2003. Inventaire, 2e partie. Z.p., 2007.
Dueni (N.) e.a. Archives du cabinet Isabelle Durant, vice-première ministre et ministre des transports et de la mobilité. 1999-2003, Inventaire. Z.p., 2003-2004.
Hendrick (A.). Relevé des archives Isabelle Durant, secrétaire fédérale (19922000). Z.p., 2001.
Franssen, Abraham : ecoraadgever.
Noesson (M.-P.). Relevé des archives d’Abraham Franssen, écoconseiller. Z.p.,
2001.
Genot, Zoé : federaal volksvertegenwoordigster (1999-2003).
Laureys (D.). Relevé des archives de Zoé Genot, parlementaire à la Chambre.
1999-2003. Z.p., 2007.
Gilkinet, Michèle : federaal volksvertegenwoordigster (1999-20003).
Hendrick (A.) e.a. Inventaire des archives Michèle Gilkinet, parlementaire à la
Chambre. 1999-2003. Z.p., 2004.
Hardy, Pierre : Waals volksvertegenwoordiger (1999-2004).
Noesson (M.-P.). Inventaire des archives Pierre Hardy, parlementaire wallon. 19992004. Z.p., 2008.
Hilgers, Myriam : ecoraadgeefster.
Hendrick (A.). Archives Myriam Hilgers, écoconseillère. 1995-2000. Z.p., 2001.
Hordies, Marc : senator (1999-2002) en Waals volksvertegenwoordiger (19992002).
Hendrick (A.), Noesson (M.-P.). Inventaire des archives Marc Hordies, sénateur.
1999-2002. Z.p., 2007.
Noesson (M.-P.). Inventaire des archives Marc Hordies, parlementaire
wallon. 1999-2002. Z.p., 2008.
Lambert, Gérard : politiek raadgever.
Hendrick (A.). Liste topographique des archives Gérard Lambert. Z.p., 2001.
Legast, Christophe : politiek raadgever.
Relevé des archives de Christophe Legast, conseiller politique. Z.p., 2006.
Maréchal, Nicole : kabinet van de minister van Jeugdhulp en Gezondheid van de
regering van de Franse Gemeenschap (1999-20004). Zie ook ara.
Archives du Cabinet Nicole Maréchal, ministre de l’aide à la jeunesse et de la santé
au Gouvernement de la Communauté française. 1999-2004. Bordereau de versement. Z.p., 2004.

1266

Archief van particuliere personen en familiearchief

Morael, Jacky : federaal secretaris Ecolo (1992-2000).
Hendrick (A.). Relevé des archives Jacky Morael, secrétaire fédéral (1992-2000).
Z.p., 2001.
Mullenders, Martial : ecoraadgever.
Hendrick (A.). Relevé des archives Martial Mullenders, écoconseiller. Z.p., 2003.
Nagy, Marie : politieke carrière, federaal volksvertegenwoordigster.
Content (M.), Laureys (D.). Inventaire des papiers de Marie Nagy (1985-2006).
Z.p., 2008.
Nollet, Jean-Marc : kabinet van de minister van Jeugd belast met het lager onderwijs (1999-2004). Zie ook ara.
Archives du Cabinet Jean-Marc Nollet, ministre de l’enfance chargé de
l’enseignement fondamental, de l’accueil et des missions confiées à l’one. 19992004. Z.p., 2004.
Pieters, Alain : Waals volksvertegenwoordiger (1999-2004).
Hendrick (A.), Piancatelli (L.). Inventaire des archives Alain Pieters, parlementaire wallon. 1999-2004. Z.p., 2004.
Roland, Jean-Luc : federaal secretaris Ecolo (1992-2000).
Hendrick (A.). Relevé des archives Jean-Luc Roland, secrétaire fédéral (19922000). Z.p., 2001.
Hendrick (A.) e.a. Inventaire des archives Jean-François Vaes, sénateur. 19871995. Z.p., 2004.
Smeets, Dany : Waals volksvertegenwoordiger (1995-2004).
Hendrick (A.), Denis (C.). Inventaire des archives Dany Smeets, parlementaire
wallon. 1995-2004. Z.p., 2004.
Vaes, Jean-François : senator (1987-1995).

47.

Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis / Centre d’Archives
pour l’Histoire des Femmes (carhif-avg)

www.avg-carhif.be
Abeloos, Éveline : opvoedingscommissie van de Conseil national des Femmes
belges van de Conseil international des Femmes (1968-1992).
Ascherman, Reina : Vrouwen Overleg Komitee, Fem-soc groepen, pag en andere
vrouwenorganisaties (1974-1988).
Boeykens, Lily : Internationale Vrouwenraad (Standing Committee Mass Media,
lid van de Board, voorzitster en immediate past president) (1988-1997).
Lemaire, Aimée : Commission féminine du Rassemblement wallon (1943-1975).
Bonjean, Rita : feminisme vanaf de jaren 1970.
Bribosia, Michèle : Commission pour l’Égalisation des Chances des Garçons et
des Filles dans l’Enseignement (1977-1988).
Broucke-Calmeyn, Jacqueline : pijnloos bevallen, pre- en postnatale oefeningen,
ostheopathie bij kleine kinderen (1976-1991).
Chonquerez, Thérèse : Parti féministe unifié, Sororité dans la Cité (1970-2004).
Convents, Ria : Vluchthuis Leuven, Federatie Vrouwen tegen Mishandeling en
enkele andere vrouwenorganisaties (o.a. Vrouwen Overleg Komitee), pacifisme en abortus (1977-1993).
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Cosyns, Élisabeth : herinneringen concentratiekamp Ravensbrück (1945).
Dale, May : briefwisseling, egodocumenten, reisdagboeken (1947-1960 en 19781981).
De Doncker, Aline : feminisme (1990-1999).
de Bièvre, Ghislaine : technisch en beroepsonderwijs voor vrouwen, vrouwenarbeid, actiecomité “ Gelijk loon voor gelijk werk ” (1960-1977).
de Groote, Jacqueline : Centre féminin d’Éducation permanente, sos Viol, Lobby
européen des Femmes en andere vrouwenorganisaties, internationale conferenties over vrouwen (1975-2001).
de Gussem, Liliane : Conseil des Femmes francophones de Belgique (Commission Politique) (1980-1992).
Goethals, Josée : diverse projecten rond diversificatie van studiekeuzes opgezet
door het Ministerie van Onderwijs en/of de Vlaamse Onderwijsraad (vlor)
(1982-1997).
Deveen, Lydia : Socialistische Vrouwen en andere vrouwenorganisaties (Vrouwenraad, Vrouwen Overleg Komitee, pag, enz.), abortus (1970-2000).
Dutry, Tinou : Association belge des Femmes Chefs d’Entreprises (fceb), Association mondiale des Femmes Chefs d’Entreprises (fcem). British Association
of Women Executives (bawe) (1949-2005).
Eeckhout, Anne : Gentse Homo- en Lesbiennebeweging (ghlb), Vrouwen
Ontmoetings Ruimte (vor), lesbische activiteitenkalender Femeus en Casa
Rosa, Federatie Werkgroepen Homofilie (1989-1991 en 1996-1999).
Ernst, Marlise : Association belge des Femmes juristes, Fédération internationale des Femmes de Carrières juridiques, feministische strijddossiers (staking
Fabrique Nationale de Herstal, zaak-Defrenne, abortus, enz.) (1950-1999).
Genonceaux, Monique : Belgian Corporation of Flying Hostesses, discriminaties
stewardessen (1963-1981).
Gramme, Danielle : Parti féministe unifié (jaren 1980).
Guilliams, Johanna : feminisme, vrouwenarbeid, gelijkekansenbeleid, pacifisme
(1970-1975).
Hautier, Luce : Changeons les Livres, Groupe Action Femmes de l’Union syndicale en Réseau des Femmes Fonctionnaires de la Commission Européenne
(1970-1998).
Hauwel, Adèle : Groupement Belge de la Porte Ouverte en Open Door International, Conseil national des Femmes belges, Fédération belge des Femmes
Diplômées des Universités, Comité d’Action “ À Travail Égal Salaire Égal ”,
Fédération belge des Femmes de Carrières libérales et commerciales, Parti
féministe unifié (1920-2004).
Hermans, An : onderwijsgeschiedenis, ongewenst seksueel gedrag op het werk,
moederbeelden, interuniversitaire opleiding Vrouwenstudies, onderzoekscentrum Vrouw en Opvoeding, denkgroep Man-Vrouw-Universiteit, politieke
mandaten (1970-2004).
Huysmans, Mathilde Idalie (pseudoniem Nèle Marian) : Notre terre wallonne
(1921-1946, 2005).
Jolie, Lieve : Nederlandstalige Vrouwenraad, adviesorganen als de Emancipatieraad en later Raad voor de Gelijke Kansen, andere vrouwenorganisaties,
wereldvrouwenconferenties van de Verenigde Naties (1980-1995).

1268

Archief van particuliere personen en familiearchief

Karlin, Régine : Comité “ À Travail Égal Salaire Égal ”, Association belge des
Femmes juristes, Association belge des Femmes universitaires, beweging voor
de legalisering van abortus (1962-1995).
Kindt, Marieke-Viktoria : Viktoria rug (1986-1991).
Lizin, Anne-Marie : voorzitterschap Conseil des Femmes francophones de
Belgique (1996-2002). Zie ook ara en ra Luik.
Marrel, Élodie : lesbische en feministische uitzendingen van Radio Air Libre
(2000-2004).
Meyntjens, Mips : egodocumenten, dagboeken en briefwisseling (1972-1980).
Mulier, Rita : vrouwenbeweging vanaf jaren 1970, eerste Vrouwendag, Vrouwen
Overleg Komitee, Omschakelen vzw, Emancipatiezaken bij de Vlaamse
Gemeenschap (1970-1999).
Peemans-Poullet, Hedwige : grif, Université des Femmes, Comité de Liaison
des Femmes, Coordination européenne des Femmes, Lobby européen des
Femmes (1970-2005).
Peeters, Denise : Mouvement des Femmes pour la Paix et le Développement,
nato Alerts Network, Rassemblement des Femmes pour la Paix, Concertation Femmes / Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe
(csce), vrouwen in Kerk en in ontwikkelingswerk (1980-2000).
Rosenberg, Sulamite : Conseil national des Femmes belges, Comité de Liaison
des Femmes, Older Women’s Network en Conseil International des Femmes
(1981-2001).
Poelmans-Kirschen, Jacqueline : gezinswerk (1975-1988).
Purchert, Greta : Vrouwencentrum Antwerpen en Mechels Vrouwenhuis, Jaar
van de Vrouw in 1975 (1974-1985).
Rapol, Cecile : Vrouwen Overleg Komitee en organisatie van de jaarlijkse vrouwendagen op 11 november (1980-1999).
Simonart, Jeanne : liberale groepering “ Solidarité. Famille. Consommateur ”
(1968-1977).
Simon, Geneviève : grif, Université des Femmes (1980-2003).
Sirtaine, Françoise : zuigelingenwerk “ Bon Lait d’Ixelles ”, kinderen, sociaal werk
en familie (1903-2003).
Smet, Miet : kabinet van de staatssecretaris en de minister verantwoordelijk voor
het gelijkekansenbeleid, Commissie Vrouwenarbeid (1975-1999). Zie ook ara
en kadoc.
Tourtier, Lucane : beweging voor legalisering abortus en voor reproductieve
rechten van de vrouw (1970-1988).
Uytterhoeven, Hilda : Mechelse Pluralistische Actiegroep voor gelijke rechten van
man en vrouw (en meer sporadisch andere pag-groepen), Volksunievrouwen,
politieke mandaten, journalistiek werk en reisverhalen (1970-1990).
Van Parijs, Lutgart : beweging zijn, Nederlandstalige Vrouwenraad, Vrouwen
Overleg Komitee (1995-2003).
Van Rijckeghem, Majo : Vrouwenhuis Leuven en andere vrouwengroepen in
Leuven, Vrouwen Tegen de Krisis, Fem-soc, homo- en lesbische beweging,
Vrouw en Hulpverlening (1970-2007).
Verlaeckt, Ghislaine : Changeons les Livres en andere feministische organisaties
(1970-1996).
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Vermoesen, Josine : Maison des Femmes d’Arlon (1975-2005).
Versluys, Liliane : Vrouwen Overleg Komitee, Nederlandse werkgroep “ Vrouw
en recht ”, European Network Of Women, Comité de Liaison des Femmes,
Commissie “ Tewerkstelling ” van de Nationale Vrouwenraad en Vrouwen
Tegen de Krisis (1970-1997).
Walgrave, Jo : vrouwenarbeid en gelijkekansenbeleid (1973-1994).
Wesemael, Marie-Jeanne : lesbiennedag van 1999 en oprichting van Vieux Rose
(organisatie voor oudere lesbiennes) (1998-1999).
De Wit, Georgette : Nationale Vrouwenraad / Nederlandstalige Vrouwenraad
(Commissie Vrouwenarbeid), Internationale Vrouwenraad (o.m. Commissie
Oudere Vrouwen), vrouw en arbeid (1990-2000).
van Zeebroeck, Michel : Commission pour l’Égalisation des Chances des Garçons
et des Filles dans l’Enseignement (1979-1984).

48.

Archives de la Ville de La Louvière

www.lalouviere.be
La Louvière ... aux urnes ! Vies et combats politiques dans l’entité louviéroise du
19e siècle à l’an 2000. La Louvière, 2007.
Ankaert, Rudy : gemeentesecretaris van La Louvière (jaren 1990).
Bodson, Maurice : socialistisch volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid en
schepen van La Louvière (1985-2000).
Burgeon, Colette : socialistisch volksvertegenwoordigster, secretaris van de
Kamer, gemeenteraadslid van La Louvière (jaren 1980).
Chavée, Achille : stichter van de Union fédéraliste wallonne du Centre, surrealistisch dichter, socialistisch gemeenteraadslid van La Louvière, communistisch
en Waals militant (1924-2000).
Béchet (C.), Delplancq (T.), Formery (V.). Inventaire du fonds Achille Chavée.
La Louvière, 2006.
Denis Batta, Pierre Olivier e.a. : kabinetschefs van de burgemeesters Michel
Debauque en Willy Taminiaux (1985-2000).
Debauque, Michel : socialistisch gemeenteraadslid, schepen en burgemeester van
La Louvière, voorzitter van Antenne Centre, bestuurder nmbs, lid en voorzitter van de intercommunale idea, voorzitter van de Union des Villes et
Communes, stichtend lid van de Union des Villes et Communes de Wallonie,
voorzitter van de Centre Carrefour Européen (1934-2003).
Degré, Jean : socialistisch gemeenteraadslid en schepen van La Louvière, voorzitter van ocmw van La Louvière, bestuurder van de intercommunale idea
(1971-2006).
Delaby, Arthur : voorzitter fgtb Centre, socialistisch gemeenteraadslid van
Haine-Saint-Pierre en schepen van La Louvière (1960-1988).
Develeer, Eugène : gemeentesecretaris van Houdeng-Aimeries (1943-1979).
Duby, André : gemeentesecretaris van Haine-Saint-Pierre en La Louvière (19721976).
Duriau, Jean-Luc : gemeenteraadslid Ecolo van La Louvière (1983-1994).
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Faucon, Luc : gemeenteraadslid psc van Houdeng-Goegnies en La Louvière
(1971-1985).
Frebutte, Marius : permanent regionaal secretaris van Centrum (spoormannen),
voorzitter van ocmw van Haine-Saint-Pierre, socialistisch voorzitter van
ocmw van La Louvière (1968-1990).
Ghislain, Victor : socialistisch gemeenteraadslid en burgemeester van La Louvière
(1918-1955).
Gobert, Jacques : voorzitter van ocmw van La Louvière, socialistisch gemeenteraadslid en burgemeester van La Louvière.
Godin, Jean : socialistisch schepen van La Louvière, bestuurder van de intercommunale idea.
Goedvriendt, Stephen : socialistisch gemeenteraadslid en schepen van La Louvière,
voorzitter van de Société Horticole et de Petit Élevage van Houdeng-Aimeries
(jaren 1980).
Gondry, Richard : socialistisch gemeenteraadslid en schepen van La Louvière,
volksvertegenwoordiger (1965-1987).
Hannecart, Paul-Henri : gemeenteraadslid van Houdeng-Aimeries, privésecretaris van minister Alfred Califice (1971-1976).
Herlemont, Maurice : journalist, socialistisch provincieraadslid, bestendig député,
schepen van La Louvière (1921-2000).
Hubert, Jean-Pierre : socialistisch schepen van La Louvière, voorzitter van de
Centre Culturel Régional du Centre (1977-1988).
Hurez, Léon : socialistisch burgemeester van Strépy-Bracquegnies en La Louvière,
minister van Nationale opvoeding (Franstalig), Vice-Premier en minister van
Openbaar ambt (1965-1979).
Kumps, Robert : socialistisch schepen van La Louvière (1947-1982).
Lefèbvre, Jacques : archivist van de stad La Louvière, stichter van het Centre de
Recherches et de Documentation Régionales alsook van de Cercle archéologique et folklorique de La Louvière (1977-1997).
Louthe, Jean : adjunct-gemeentesecretaris van La Louvière (2000-2005).
Mengal, Fidèle : socialistisch schepen en burgemeester van La Louvière (19471989).
Prieels, Eugène : gemeentesecretaris van La Louvière (1986-1996).
Roch, Roger : advocaat, socialistisch gemeenteraadslid en schepen van La
Louvière.
Sirlereaux, Jacques : architect in Houdeng-Goegnies (jaren 1960-1980).
Taminiaux, Willy : onderwijzer, socialistisch senator, minister van Sociale actie,
Huisvesting en Gezondheid van de Waalse regering, voorzitter van het
Parlement van de Franse Gemeenschap, socialistisch burgemeester van La
Louvière, voorzitter van de Communauté urbaine du Centre, voorzitter van
de Union des Villes et Communes de Wallonie. Zie ook arw.
Vanekem, Emilie : socialistisch gemeenteraadslid en schepen van La Louvière
(1977-1994).
Vouloir, Marcel : socialistisch gemeenteraadslid van Houdeng-Goegnies en La
Louvière, schepen van La Louvière (1971-1982).
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Musée Juif de la Déportation et de la Résistance (mjdr)

www.cicb.be
De collectie van deze instelling bestaat vooral uit private giften die betrekking
hebben op de periode 1940-1945. Het betreft fotoarchieven (bv. het bestand van
de familie Zimmerman illustreert het leven van 25 van haar leden voor en tijdens
de bezetting ; het bestand Weinstein bestaat uit foto’s van verborgen joodse
kinderen), briefwisseling (bv. het bestand Goldberszt bestaat uit meer dan 200
postkaarten en brieven verstuurd tussen Luik en het getto van Warschau), identiteitsbewijzen, diverse administratieve documenten, getuigenissen, documenten
over interneringskampen (bv. het bestand Fonds Lipszyc bevat de briefwisseling
verstuurd vanuit de kazerne Dossin, klandestiene brieven opgesteld in de deportatiewagon en in Auschwitz), enz.

50.

Archives de la Région Wallonne (arw)

www.wallonie.be
Binet, Robert : raadgever en adjunct-kabinetschef van verschillende ministers
(1975-1989).
Collignon, Robert : kabinet van de minister van Patrimonium (1993-1994 en
1995-1999).
Daras, José : kabinet van de minister van Transport, Mobiliteit en Energie en
Vice-voorzitter van de Waalse regering (1999-2004). Zie ook etopia.
Detienne, Thierry : kabinet van de minister van Sociale zaken en Gezondheid
(1999-2004). Zie ook etopia.
Hismans, Edgard : kabinet van de minister van Natuur, Tewerkstelling en Openbaar ambt (1986-1992).
Mayence, Jacqueline : kabinet van de minister van Huisvesting en Informatica
(1983-1985).
Moreau, Robert : kabinet van de staatssecretaris voor Sociale zaken (1974-1977).
Taminiaux, Willy : kabinet van de minister van Sociale actie, Huisvesting en
Gezondheid (1996-1998). Zie ook Archives de la Ville de La Louvière.
Van Cauwenberghe, Jean-Claude : kabinet van de minister van Patrimonium
(1999-2002), van Begroting, van Uitrusting en Openbare werken, dan van de
Minister-President (1999-2005).

51.

Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (apa)

www.provant.be/vrije_tijd/cultuur/erfgoed/architectuurarchief/
Het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, opgericht in 1988, is
een van de weinige instellingen in Vlaanderen exclusief gericht op architectuurarchieven. De collectie bevat archieven van architecten, stedenbouwkundigen,
bouw- en immobiliënfirma’s en met het vakgebied verwante instellingen en
verenigingen die in de 19e en 20e eeuw actief waren in de provincie Antwerpen.
De collectie wordt ontsloten door :
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Laureys (D.). Bouwen in beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de
Provincie Antwerpen. Turnhout, 2004.
Stynen, Leon : architect, documentatie per projectdossier (actief ca. 1919-1976),
briefwisseling, administratieve dossiers, foto’s, catalogi ; woningen, kantooren appartementsgebouwen.
De Meyer, Paul : leerling, vennoot en opvolger van Leon Stynen ; woningen,
kantoor- en bedrijfsgebouwen (actief ca. 1945-1985).
Van Steenbergen, Eduard : architect, ontwerp- en presentatietekeningen, fotocollectie (actief ca. 1907-1952).
De Barsee, Lode : vooral actief als monumentenzorger, lesgever en architectuurhistoricus ; lesopdrachten, publicaties, tentoonstellingen, projecten als zelfstandig architect en dossiers over oorlogsschade (actief ca. 1940-1990).
Het Centrum voor Vlaamse Architectuurarchieven (www.cvaa.be), opgericht
in 2003, functioneert als aanspreekpunt voor het brede publiek en expertisecentrum voor bewaarinstellingen die architectuurarchieven in hun collectie
hebben. Het CVAa publiceerde in 2006 een eerste kwalitatieve landschapsanalyse van het veld van architectuurarchieven in Vlaanderen :
Avermaete (T.), Nevejans (A.), Provo (B.). Architectuurarchieven in Vlaanderen.
Kwalitatieve veldbeschrijving en analyse van het Vlaamse architectuurarchieflandschap. Antwerpen, 2006.

52.

Archives d’Architecture moderne (aam)

www.aam.be
Sinds 1968 leggen de Archives d’Architecture moderne zich toe op de verwerving, het beheer en de ontsluiting van architectuurarchieven. De organisatie
speelde een voortrekkersrol in het behoud van (on)roerend erfgoed, zonder voorkeur te geven aan een welbepaalde stijl, waarbij een sterke klemtoon ligt op de
regio Brussel. De collectie omvat meer dan tweehonderd archiefbestanden van
19e- en vooral 20e-eeuwse architecten. In samenwerking met de Fondation pour
l’Architecture (www.fondationpourlarchitecture.be) werden tentoonstellingen
georganiseerd en in 2000 werden de aam en de Fondation samengebracht onder
de koepel van het Centre international pour la Ville, l’Architecture et le Paysage
(www.civa.be). De collectie van aam wordt ontsloten door :
Culot (M.), Van Loo (A.). Musée des Archives d’Architecture Moderne. Collections. Vol. 1. Brussel, 1986.
Culot (M.), Hennaut (E.), Liesens (L.). Catalogue des collections. Archives
d’Architecture Moderne. Vol. 2. Brussel, 1999.
De Koninck, Louis Herman : activiteit tussen 1920 en 1968, Belgische sectie van
de Congrès internationaux d’Architecture moderne (ciam) rond 1930, modernistische gebouwen.
Braem, Renaat : vanaf zijn studieperiode aan de Antwerpse Academie in de late
jaren 1920.
Lacoste, Henry : weerspiegelt zijn praktijk als architect, archeoloog en leraar
architectuurgeschiedenis aan de Brusselse academie.

