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DEEL I: STUKKEN BETREFFENDE HET PRIVÉ-LEVEN

HOOFDSTUK 1: ARCHIEF GEVORMD DOOR WILFRIED MARTENS
Twee zwartwitfoto's van Virginia/Virginie Estella (Stella) Vanlaecken, moeder
van de archiefvormer, waarvan één met begeleidende brief van 17 december
1984 van M. Mattheeuws-De Meyer te Lotenhulle. [Ca. 1916 en ca. 1925],
1984.
1912-1984

2

Zwartwitfoto als kleuter in de kleuterschool in Sleidinge. [Ca. 1940-1941].
1936-1945

3

Gezondheidsboekje, register betreffende medische onderzoeken in
schoolverband en medische gegevens ingevuld door de huisarts. 1941-1949.
1941-1949

4

Spaarboekje, register betreffende spaarverrichtingen bij de Algemene
Spaar- en Lijfrentekas (ASLK). December 1943 - december 1959.
1943-1959

5

Zwartwitfoto's betreffende de jeugdjaren met familie en vrienden. [Ca. 1946 ca. 1955 ?].
1942-1960

6

Zwartwitfoto, grote herinneringsprent en communieprentje betreffende de
plechtige communie en geloofsbelijdenis op 14 maart 1948 in de SintJoriskerk in Sleidinge. 1948.
1948-1948

7

Ingekomen prentbriefkaart van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te Oostakker,
vanwege Georgette [Pardaens] en [haar moeder] Clara [Martens], tante van
de archiefvormer. Poststempel: Gent, 8 mei 1950.
1950-1950

8

Prentbriefkaart van het Leuvense stadhuis door Wilfried Martens vanuit
Leuven verstuurd naar zijn moeder weduwe Octaaf Van der Haeghen in
Sleidinge. Poststempel 27 juli 1955.
1955-1955

9

Zwartwitpasfoto van W. Martens. [1961-1963 ?].
1961-1963
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10

Foto van de archiefvormer met zijn moeder, Virginia Estella (Stella)
Vanlaecken. [1962].
1962-1962

11

Ingekomen en uitgaande brieven en andere stukken betreffende de regeling
van de nalatenschap van Virginia Estella (Stella) Vanlaecken, moeder van W.
Martens, overleden op 8 december 1962 te Bonheiden. December 1962 - juni
1963, mei 1966 - juli 1967, z.d. (1944, 1961, oktober 1962).
1962-1967

12

Sleidinge van gisteren tot morgen, Gent, Kortrijk: Diensten van Gazet van
Antwerpen in Oost- en West-Vlaanderen, [1971]. Gestencild, met gedrukte
kaft en plastic-ringrug en tussengevoegde bladen van glanzend papier met
gedrukte foto's en bijhorende gedrukte legendes, 111+[27] p.
1971-1971

13

Ingekomen ontwerp van boekhoudkundig plan voor de persoonlijke
boekhouding en aantekeningen ter zake. Februari 1975, z.d. 6 stukken.
1975-1975

14 - 28 Maandelijkse balansen en grootboeken van de persoonlijke boekhouding. September 1975 - december 1976. Gelijmde computerprints.

14

14 - 28 MAANDELIJKSE BALANSEN EN GROOTBOEKEN VAN DE
PERSOONLIJKE BOEKHOUDING. SEPTEMBER 1975 - DECEMBER 1976.
GELIJMDE COMPUTERPRINTS.
September 1975 (II).
1975-1975

15

September 1975 (III).
1975-1975

16

November 1975 [I].
1975-1975

17

November 1975 [II].
1975-1975

18

Balans december 1975, in tweevoud.
1975-1975

19

Grootboek december 1975 [I].
1975-1975

20

Grootboek december 1975 [II].
1975-1975
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21

Grootboek en journaal (januari-)februari 1976.
1976-1976

22

(Maart-)april 1976.
1976-1976

23

Juni 1976, twee verschillende versies.
1976-1976

24

Juni 1976, twee verschillende versies.
1976-1976

25

Juli 1976, met bijgevoegde aantekeningen betreffende "Fouten juni [19]76".
1976-1976

26

(Augustus-)september 1976.
1976-1976

27

(Oktober-)november 1976.
1976-1976

28

Grootboek december 1976.
1976-1976

HOOFDSTUK 2: ARCHIEF GEVORMD DOOR HET ECHTPAAR MARTENS-VERSCHROEVEN

29

HOOFDSTUK 2: ARCHIEF GEVORMD DOOR HET ECHTPAAR MARTENSVERSCHROEVEN
Zwartwitfoto's betreffende de verlovingstijd en de eerste huwelijksjaren
(studentenuitstappen, uitstapjes en vakanties onder meer aan zee (onder
andere wellicht in Nederland en Bretagne, danspartij, huiselijke kiekjes).
[1960-1963 ?]. 25 foto's (waarvan 1 in tweevoud),.
1960-1963

30

Zwartwitfoto's en negatieven en kleurenfoto betreffende een vakantie in Italië
(?) (Gardameer ?) in het gezelschap van het echtpaar Verschroeven-Van
Strijdonck met twee zonen (ouders en broers van Lieve Verschroeven). [19611963 ?].
1961-1963

31

Ektachromes betreffende een vakantie met z'n tweeën in Italië (?)
(Gardameer ?). [1961-1963 ?].
1961-1963

32

Zwartwitfoto's en ingekomen telegram betreffende hun huwelijk in Assisi
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(Italië) [op 26 juli 1962], toeristische brochure, en ingekomen prentbriefkaart
uit Assisi van Walter [Verschroeven]. Juli 1962, poststempel prentbriefkaart
27 juli 1964, z.d.
1962-1964
33

Zwartwitfoto's betreffende het huwelijk van [Mia (Maria) Verschroeven], zus
van Lieve Martens-Verschroeven, [met Karel Vlassak]. [1963 of 1964 ?].
1963-1964

34 - 35 Diapositieven, foto's en negatieven betreffende het verblijf in de materniteit na de geboorte van zoon Kristiaan (Kris), geboren op 28 april 1965, en betreffende diens doopsel. [Eind april - begin mei 1965].

34

34 - 35 DIAPOSITIEVEN, FOTO'S EN NEGATIEVEN BETREFFENDE HET
VERBLIJF IN DE MATERNITEIT NA DE GEBOORTE VAN ZOON KRISTIAAN
(KRIS), GEBOREN OP 28 APRIL 1965, EN BETREFFENDE DIENS DOOPSEL.
[EIND APRIL - BEGIN MEI 1965].
Diapositieven.
1965-1965

35

Foto's en negatieven.
1965-1965

36

Diapositieven betreffende zoon Kris tijdens zijn eerste levensjaar. [1965(1966 ?)].
1965-1966

37

Zwartwitfoto's en negatieven betreffende zoon Kris tijdens zijn eerste
levensjaar, en betreffende zijn ouders, onder meer aan zee. [1965 - begin
1966].
1965-1966

38

Foto's met zoon Kris op de leeftijd van circa acht maanden tot circa anderhalf
jaar, thuis en op een vliegveld. [December 1965-januari 1966, 1966].
1965-1966

39

Foto's en negatieven betreffende een verblijf aan zee met zoontje Kris op de
leeftijd van één jaar. [1966].
1966-1966

40

Zwartwitfoto's en negatieven betreffende een vakantieverblijf aan het
Gardameer (Italië) met zoon Kris (circa anderhalf jaar oud). [1966 ?].
1966-1966

41

Zwartwitfoto's van Lieve Martens-Verschroeven, waarvan één met zoon Kris.
[1966 ?].
1966-1966
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42

Diapositieven betreffende vakantieverblijven in Italië (onder andere Firenze ?
en San Gimignano) (en in Zwitserland ?) (bergen, boottochten op meren). [Ca.
1966-1967].
1962-1971

43

Diapositieven betreffende vakantieverblijven in Italië (onder andere Firenze ?
en San Gimignano) (en in Zwitserland ?) (bergen, boottochten op meren). [Ca.
1966-1967].
1962-1971

44

Diapositieven betreffende vakantieverblijven in Italië (onder andere Firenze ?
en San Gimignano) (en in Zwitserland ?) (bergen, boottochten op meren). [Ca.
1966-1967].
1962-1971

45

Zwartwitfoto's betreffende lente- of herfstuitstapjes van Lieve MartensVerschroeven en zoontje Kris, onder meer met haar moeder en broers en
zuster, en foto van het huis in de Guido Gezellestraat nr. 14 in Gent. [1966 ?].
1966-1966

46

Diapositieven van het echtpaar Martens-Verschroeven op een sofa, met
schuimwijn- of champagnefles op tafel. [1967 ?].
1967-1967

47

Diapositieven betreffende een zomervakantie (aan zee of bij een meer, met
bergen op de achtergrond). [1967 ?].
1967-1967

48

Zwartwitfoto's en negatieven betreffende een vakantie aan zee (onder andere
in Retranchement ?). [1968 ?].
1968-1968

49

Kleurenfoto's en negatieven betreffende een skivakantie met zoon Kris, en
betreffende een bijeenkomst, wellicht ten huize van W. Martens, samen met
echtgenote en zoon Kris, met medestanders van de CVP-Jongeren (?),
waaronder Jean Luc Dehaene, Paul Pataer (?) en Paul De Broe (?). [1968 ?].
1968-1968

50

Kleurenportretfoto (pasfoto) van zoon Kris op circa driejarige leeftijd,
gemaakt door fotograaf [?] Dejonghe uit Kortrijk. [1968 ?].
1968-1968

51

Diapositieven betreffende een vakantie in [Joegoslavië]. [1968 of 1969 ?].
1968-1969
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Zwartwitportretfoto's van Wilfried Martens, genomen naar aanleiding van
twee gesprekken of interviews. [1968 of 1969].
1968-1969

53

Zwartwitfoto's van Wilfried Martens alleen en met zoon Kris, van zoon Kris
alleen en van Lieve Martens-Verschroeven alleen en met zoon Kris, gemaakt
door fotograaf M.F. Sagaert uit Stene, ten behoeve van het maandblad Het
Pennoen. [Juli of augustus 1969].
1969-1969

54

Niet verstuurd exemplaar van het geboortekaartje betreffende dochter AnneElizabeth (Anne), geboren op 10 augustus 1969. [Augustus 1969].
1969-1969

55

Ingekomen brieven, kaartjes en telegrammen met gelukwensen bij de
geboorte van dochter Anne-Elizabeth (Anne). Augustus-september 1969, z.d.
1969-1969

56

Ingekomen brieven, kaartjes en telegrammen met gelukwensen bij de
geboorte van dochter Anne-Elizabeth (Anne). Augustus-september 1969, z.d.
1969-1969

57

Ingekomen brieven, kaartjes en telegrammen met gelukwensen bij de
geboorte van dochter Anne-Elizabeth (Anne). Augustus-september 1969, z.d.
1969-1969

58

Diapositieven betreffende het verblijf in de materniteit na de geboorte van
dochter Anne. [Augustus 1969].
1969-1969

59

Ingekomen geboortekaartjes betreffende blijde gebeurtenissen bij familie en
kennissen. Augustus 1969.
1969-1969

60

Nieuwjaarsbrieven, brieven met moederdags-, vaderdags- en
verjaardagswensen en dito tekeningen van zoon Kris en dochter Anne, en van
metekind Veerle [Vlassak], en ingekomen verjaardagswensen voor de
kinderen. 1969-1979, z.d.
1969-1979

61

Diapositieven betreffende gezinsontspanning en kinderspel in de open lucht.
[1970].
1970-1970
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62 - 64 Peuter- en kleutertekeningen en schilder- en knutselwerkjes van de kinderen Kris(tiaan) en Anne(ke). 1970-1975.

62

62 - 64 PEUTER- EN KLEUTERTEKENINGEN EN SCHILDER- EN
KNUTSELWERKJES VAN DE KINDEREN KRIS(TIAAN) EN ANNE(KE). 19701975.
Van Kris en Anne. Juni 1970 - maart 1975, z.d.
1970-1975

63

Van Kris. September 1970 - mei 1971, z.d.
1970-1971

64

Van Anne(ke). Oktober 1974 - mei 1975, z.d.
1974-1975

65

Ingekomen stukken en documentatie betreffende persoonlijke financiële
aangelegenheden. December 1970, juni 1971, juni 1974, [1976], [1979], z.d.
(1954-1955).
1970-1979

66

Zwartwitgezinsfoto's in de tuin van hun woning in de Guido Gezellestraat
[huidige Jacob Heremansstraat] nr. 14 in Gent, gemaakt door fotograaf
Walter De Mulder uit Sint-Amandsberg. [Oktober 1971].
1971-1971

67

Ingekomen foto's, waarvan een met bijhorende briefomslag, betreffende
familie en kennissen. 1972, [1ste helft jaren 1970 ?].
1970-1972

68

Zwartwitfoto's van Lieve Martens-Verschroeven en haar kinderen en van
andere kinderen. [1971-1972 ?].
1971-1972

69

Diapositieven betreffende een vakantie in Italië, zonder de kinderen,
betreffende een reis van W. Martens en andere Belgische politici in Zaïre, en
betreffende de kinderen. [Eerste helft 1972 ?].
1972-1972

70

Ingekomen brieven en kaartjes met gelukwensen voor Kris Martens en zijn
ouders ter gelegenheid van zijn eerste communie. Mei 1972, z.d.
1972-1972

71

Kleurenfoto's en diapositieven op vakantie en thuis. Ontwikkeld april en junijuli 1972, z.d.
1972-1972

72

Zwartwitfoto's betreffende W. Martens en zijn gezin, bij het echtpaar W.
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Martens-Verschroeven thuis, in de tuin en in hun woning, genomen door
fotograaf P[aul] V[an] d[en] Abeele naar aanleiding van een interview door
journalist Hugo De Ridder, [afgenomen op zaterdag 10 en zondag 11 juni
1972 en] verschenen op donderdag 15 juni 1972 in de krant De Standaard.
[Juni 1972].
1972-1972
73

Zwartwitfoto's van het gezin Martens-Verschroeven met de broers en andere
familieleden van Wilfried Martens, gemaakt door "Foto-studio R. Bonamie"
uit Sleidinge. [1972 ?].
1972-1972

74

Zwartwitfoto's betreffende aanwezigheid op de gezinsdagen van de Gentse
Sint-Paulusparochie. [1972 ?].
1972-1972

75

Zwartwitfoto's van het echtpaar W. Martens-Verschroeven thuis of op een
appartement aan zee, waarvan een met onder meer Jos Chabert op bezoek.
[1972].
1972-1972

76

Zwartwitfoto's van zoon Kris in de duinen. [1972].
1972-1972

77

Zwartwitfoto's betreffende deelname aan spelen en het informeel
doorknippen van een lintje op vakantie aan zee (Oostduinkerke ?), gemaakt
door fotograaf J. De Schryver uit Gent. [Zomer] 1972.
1972-1972

78

Schriftjes van zoon Kris tijdens het tweede leerjaar aan de Sint-Paulusschool
(Broeders van Liefde) in Gent, meer bepaald betreffende rekenen, dictee en
schoonschrift, en "W.O." ["werkelijkheidsonderricht"]. September 1972 - juni
1973.
1972-1973

79

Zwartwitfoto's betreffende een bezoek aan het duinennatuurreservaat in De
Panne ["Doornpanne"?] (en aan het restaurant Florishof in Oostduinkerke ?),
gemaakt door fotograaf J. De Schryver uit Gent. Februari 1973.
1973-1973

80

Kleurenfoto's betreffende een zomervakantie met het hele gezin, [in
Frankrijk, meer bepaald in de Cévennes (?)], (onder meer) op een plaats
waar, blijkens een onvolledig gefotografeerd opschrift op de voorgevel van
een hotel, de 19de-eeuwse Britse (Schotse) auteur Robert Louis Stevenson
verbleven heeft. [1973 ?].
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1973-1973
81

Portretkleurenfoto van Anne Martens op circa vijfjarige leeftijd. [1974 ?].
1974-1974

82

Diapositief betreffende bij een hotel zonnebadende Lieve MartensVerschroeven (in Spanje ?). Ontwikkeld september 1974.
1974-1974

83

Diapositieven betreffende een vakantie met de kinderen in de bergen (onder
en boven de sneeuwgrens, boottocht). [1975 of 1976?].
1975-1976

84

Zwartwit- en kleurenfoto's betreffende het huwelijk van [Guido Verschroeven
], broer van Lieve Martens-Verschroeven, [met Christine Swysen], gemaakt
en opgestuurd door fotograaf R. Leborgne uit Brussel, met bijhorende
rekening en briefomslag. [1976 ?].
1976-1976

85

Kleurenfoto's en negatieven betreffende het eerste communiefeest van
dochter Anne en betreffende verschillende vakanties (onder meer Seghers
Club ([Estepona, provincie Malaga], Spanje), en verder voornamelijk in de
bergen, en met onder andere één foto betreffende een ontmoeting met het
echtpaar [Paul en Nelly De Keersmaeker-Limbourg]. [1976-1977 ?].
1976-1977

86

Diapositieven van Lieve Martens-Verschroeven en haar kinderen, zittend in
een zetel, onder een groot modern kruisbeeld. [Circa 1977 ?].
1973-1982

87

Kleurenfoto's betreffende een zonnig maar niet-zomers vakantie- of
weekendverblijf in Oostduinkerke. [Ca. 1977].
1973-1982

88

Ingekomen informatief dossier inzake het landgoed "Las Monjas" in Casares
(Costa del Sol, Malaga, Spanje), te koop aangeboden door de N.V. Seghers
Investment(s) Española. [1977 of 1978 ?].
1977-1978

89

Diapositieven betreffende een vakantieverblijf [aan de Costa del Sol] in
Spanje (Seghers Club, [Estepona, Malaga]). Ontwikkeld februari 1978.
1978-1978

90

Ingekomen brieven, kaartjes en telegrammen met sympathiebetuigingen
naar aanleiding van het verkeersongeval dat zoon Kris overkwam op 4

20
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augustus 1978 in Estepona (Costa del Sol, Malaga, Spanje) en de
beenamputatie die hij als gevolg daarvan op 4 september 1978 diende te
ondergaan. Augustus-oktober 1978, z.d.
1978-1978
91

Ingekomen brieven, kaartjes en telegrammen met sympathiebetuigingen
naar aanleiding van het verkeersongeval dat zoon Kris overkwam op 4
augustus 1978 in Estepona (Costa del Sol, Malaga, Spanje) en de
beenamputatie die hij als gevolg daarvan op 4 september 1978 diende te
ondergaan. Augustus-oktober 1978, z.d.
1978-1978

92

Ingekomen brieven, kaartjes en telegrammen met sympathiebetuigingen
naar aanleiding van het verkeersongeval dat zoon Kris overkwam op 4
augustus 1978 in Estepona (Costa del Sol, Malaga, Spanje) en de
beenamputatie die hij als gevolg daarvan op 4 september 1978 diende te
ondergaan. Augustus-oktober 1978, z.d.
1978-1978

93

Ingekomen brieven, kaartjes en telegrammen met sympathiebetuigingen
naar aanleiding van het verkeersongeval dat zoon Kris overkwam op 4
augustus 1978 in Estepona (Costa del Sol, Malaga, Spanje) en de
beenamputatie die hij als gevolg daarvan op 4 september 1978 diende te
ondergaan. Augustus-oktober 1978, z.d.
1978-1978

94

Ingekomen brieven, kaartjes en telegrammen met sympathiebetuigingen
naar aanleiding van het verkeersongeval dat zoon Kris overkwam op 4
augustus 1978 in Estepona (Costa del Sol, Malaga, Spanje) en de
beenamputatie die hij als gevolg daarvan op 4 september 1978 diende te
ondergaan. Augustus-oktober 1978, z.d.
1978-1978

95

Ingekomen brieven, kaartjes en telegrammen met sympathiebetuigingen
naar aanleiding van het verkeersongeval dat zoon Kris overkwam op 4
augustus 1978 in Estepona (Costa del Sol, Malaga, Spanje) en de
beenamputatie die hij als gevolg daarvan op 4 september 1978 diende te
ondergaan. Augustus-oktober 1978, z.d.
1978-1978

96

Ingekomen brieven, kaartjes en telegrammen met sympathiebetuigingen
naar aanleiding van het verkeersongeval dat zoon Kris overkwam op 4
augustus 1978 in Estepona (Costa del Sol, Malaga, Spanje) en de
beenamputatie die hij als gevolg daarvan op 4 september 1978 diende te
ondergaan. Augustus-oktober 1978, z.d.
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HOOFDSTUK 1: SCHOLIER EN STUDENT (1949-1960)
I. SCHOLIER
Fotoalbum betreffende Wilfried Martens van in zijn collegetijd tot 1980 en
1981, samengesteld door Cyriel Van De Bouchaute, oud-leraar lichamelijke
opvoeding van W. Martens, en aangeboden door de oud-leerlingenbond van
het Sint-Vincentiuscollege in Eeklo, naar aanleiding van de viering van het
zilveren jubileum van de rethoricaklas 1954-1955. 1980-1981.
1954-1981

98 - 99 Registers met week- en trimesterschoolrapporten betreffende W. Martens. 1949-1952.

98

98 - 99 REGISTERS MET WEEK- EN TRIMESTERSCHOOLRAPPORTEN
BETREFFENDE W. MARTENS. 1949-1952.
Van de 6de Grieks-Latijnse humaniora, schooljaar 1949-1950.
1949-1950

99

Van de 4de Grieks-Latijnse humaniora, schooljaar 1951-1952.
1951-1952

100

Erediploma's betreffende de 5e en 4e Grieks-Latijnse humaniora
(schooljaren 1950-1951 en 1951-1952). [1951, 1952].
1951-1952
2 stukken.

101

Sint-Vincentiuscollege Eeklo. Verslag over de plechtige prijsuitdeling op
donderdag 10 juli 1952. [Eeklo, 1952], 68 p.
1952-1952

102

Erekaarten voor gedrag en vlijt en de vakken waarin 90% van de punten werd
behaald. Oktober 1950 - april 1953.
1950-1953
14 stukken.

103

Zwartwitfoto's betreffende KSA-activiteiten. Juli 1955, [circa 1952-1955 ?].
1948-1957

104

Gefaxte fotokopie van de bladzijden 438-439 van het KSA-tijdschrift
(Vlaanderen) Hernieuwen (in Christus). Lijfblad voor hernieuwers van de
Interdiocesane Federatie K.S.A.-Jong-Vlaanderen. Maandschrift, jg. 21,
[1952-1953], nr. 10, juli 1953, met de tekst van een bekroond opstel van
hernieuwer Wilfried Martens (syntaxisklas van het college van Eeklo), onder
de titel Bedevaart naar een Maria-oord. Herinnering aan onze morgenlijke
tocht naar Oostakker-Lourdes, op zaterdag 18 april. 10 juni 1991.
1952-1991
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105

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen handschriftelijke
aantekeningen, verslagen, omzendbrieven en andere stukken betreffende de
werking van de ABN(Algemeen Beschaafd Nederlands)-kern van het SintVincentiuscollege te Eeklo, betreffende deelname aan "nationale"
contactvergaderingen van de ABN-kernen, betreffende contacten met het
Algemeen Secretariaat voor ABN-kernen, en betreffende andere ABNmanifestaties. [Juni-juli] 1952 - juni 1955, z.d. (september 1951).
1952-1955

106

Zwartwitfoto's betreffende activiteiten in het kader van de ABN-kernen. [Ca.
1955 ?].
1951-1960

107

Zwartwitfoto's betreffende het glijden op een 'ijsbaan' op de speelplaats van
het Sint-Vincentiuscollege in Eeklo en betreffende deelname aan een
toneelopvoering ("Midzomernachtsdroom" van William Shakespeare, juni
1955) in hetzelfde college. [Eerste helft 1955].
1955-1955

108

Klasfoto van de rethorica 1954-1955 van het Sint-Vincentiuscollege van
Eeklo. 30 juni 1955.
1950-1959

109

Overige zwartwitfoto's betreffende college-, parascolaire en buitenschoolse
activiteiten, en gedrukt prentje met gekalligrafeerde tekst van Augustinus en
op de rugijde het door Wilfried Martens aangebrachte opschrift: "Clervaux,
Oogst 1956". [Ca. 1954-1956], 1956.
1950-1959

II. Student

II. STUDENT
A. Studies

110

A. STUDIES
Studentenkaart, register van persoonlijke inschrijvingen aan de Katholieke
Universiteit te Leuven, met pasfoto. 1955-1959.
1955-1959

111 - 117 Akten, zijnde getuigschriften en diploma's van middelbaar en universitair onderwijs. Juli 1955 - oktober 1960.

111

111 - 117 Akten, zijnde getuigschriften en diploma's van middelbaar en
universitair onderwijs. Juli 1955 - oktober 1960.
Getuigschrift van middelbare studies, Grieks-Latijnse humaniora, gevolgd
aan het Sint-Vincentiuscollege in Eeklo. 5 juli 1955, homologatie 7 september
1955.
1955-1955
1 stuk.
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Getuigschrift betreffende het feit dat de "eerste proef" van de "candidatuur in
de Wijsbegeerte en Letteren voorbereidend tot de Rechten en tot de licentie
in het Notariaat" met grote onderscheiding werd afgelegd aan de Katholieke
Universiteit te Leuven. 26 juni 1956, bekrachtiging 3 mei 1957.
1956-1957
1 stuk.

113

Getuigschrift betreffende het feit dat de "tweede proef" van de "candidatuur
in de Wijsbegeerte en Letteren voorbereidend tot de Rechten en tot de
licentie in het Notariaat" met grote onderscheiding werd afgelegd aan de
Katholieke Universiteit te Leuven en diploma van "candidaat in de
Wijsbegeerte en Letteren". 9 juli 1957, bekrachtiging 2 april 1958.
1957-1958
1 stuk.

114

Getuigschrift betreffende het feit dat de "eerste proef van het doctoraat in de
rechten" met onderscheiding werd afgelegd aan de Katholieke Universiteit te
Leuven. 8 juli 1958, bekrachtiging 26 juni 1959.
1958-1959
1 stuk.

115

Getuigschrift betreffende het feit dat het examen van baccalaureus in de
Wijsbegeerte met grote onderscheiding werd afgelegd aan het Hoger
Instituut voor Wijsbegeerte (Sint-Thomasschool) van de Katholieke
Universiteit te Leuven en diploma van baccalaureus in de Wijsbegeerte
uitgereikt door de Katholieke Universiteit te Leuven. 16 oktober 1958.
1958-1958
1 stuk.

116

Getuigschrift betreffende het feit dat de "tweede proef van het doctoraat in
de rechten" met onderscheiding werd afgelegd aan de Katholieke
Universiteit te Leuven en dat de archiefvormer "tot het eindexamen mag
worden toegelaten". 1 juli 1959, bekrachtiging 18 maart 1960.
1959-1960
1 stuk.

117

Getuigschrift betreffende het afleggen met onderscheiding van de "derde
proef van het doctoraat in de rechten" en "de bijzondere proef van licentiaat
in het Notariaat", en diploma van doctor in de Rechten en licentiaat in het
Notariaat uitgereikt door de Katholieke Universiteit te Leuven. 24 september
1960, bekrachtiging 28 oktober 1960. Met in de linkermarge aanvullende
kanttekening van de secretaris van de examencommissie; met in de
linkerbovenhoek een ten dele gestempelde kanttekening d.d. 9 november
1960, zijnde het visum van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te
Gent, met daarnaast bovenaan de volgende kanttekening in potlood: "M[ees]
ter Jan Ronse 10/11[/1960]" [stagemeester van W. Martens]; met in de
rechterbovenhoek een ten dele gestempelde kanttekening d.d. 10 november
1960, zijnde de bevestiging, door de griffier van de 1ste Kamer zetelende in
burgerlijke zaken van het Hof van Beroep te Gent, van de eedaflegging van
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"de belanghebbende" "ter openbare terechtzitting"; en met in de
linkerbenedenhoek een ten dele gestempelde kanttekening d.d. 25 november
1960, zijnde het visum van de "Tuchtraad van de Orde der Advocaten
uitoefenend bij het Hof van Beroep te Gent voor begin van stage van af 25-111960". Met bijhorende briefomslag.
1960-1960
118 - 148 Cursusteksten en handboeken van gevolgde colleges aan de Katholieke Universiteit Leuven, waarvan de meeste met aanstrepingen en kanttekeningen en/of bijgevoegde aantekeningen, en in dit verband verzamelde documentatie. 1955-1960, z.d. (1939, 1953, z.d.).

118

118 - 148 Cursusteksten en handboeken van gevolgde colleges aan de
Katholieke Universiteit Leuven, waarvan de meeste met aanstrepingen en
kanttekeningen en/of bijgevoegde aantekeningen, en in dit verband
verzamelde documentatie. 1955-1960, z.d. (1939, 1953, z.d.).
Inleiding tot de sociologie, naar de kursus van Prof. P. De Bie, gestencild, met
gedrukte voorkaft, dl. I (p. 1-77) en dl. II (p. 78-162). Leuven: Universitaire
Werkgemeenschap vzwd, [1956-1957].
1956-1957

119

Inleiding tot de sociologie, naar de kursus van Prof. P. De Bie, gestencild, met
gedrukte voorkaft, dl. I (p. 1-77) en dl. II (p. 78-162). Leuven: Universitaire
Werkgemeenschap vzwd, [1956-1957].
1956-1957

120

Handelsrecht, inleiding en titels I tot en met VIIbis, gestencild, 153 p. Met
bijgevoegde persoonlijke handschriftelijke aantekeningen. Z.d.
1955-1960

121

[Handelsrecht], titel VIII: "De wisselbrief en het orderbriefje", gestencild, 121
p. Z.d.
1955-1960

122

[Handelsrecht], titel IX: "De vennootschappen", gestencild, 116 p., met
bijgevoegde eigenhandige handschriftelijke inhoudsopgave. [1959-1960].
1959-1960

123

Vergelijkend handelsrecht (lesgever prof. J[an] Ronse), ten dele getypt ([3] p.
in origineel, 4+77 p. in doorslag), ten dele uitgebreide persoonlijke
handschriftelijke aantekeningen. [1959-1960].
1959-1960

124

Vergelijkende studie van het burgerlijk recht. Verzameling van teksten voor
de colleges gegeven door prof. Mr Jan Ronse, z.pl: z.n., z.j., 113 p. Gedrukt.
1955-1960

125

Praktikum Burgerlijk Procesrecht (lesgever prof. H. Van der Veken), en
aantekeningen en andere stukken betreffende deelname aan de werkgroep
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"Cessie (van schuldvorderingen) en inpandgeving", werkzaam onder leiding
van prof. J[an] Ronse (te Gent), in de schoot van het Studiecentrum voor
Buitenlands Recht en Rechtsvergelijking (KUL). Gestencilde, getypte en
handschriftelijke aantekeningen. [1959-1960]. Met daar bijgevoegd: I. Van
Creveld, Cessie van schuldvorderingen, 2de herziene en vermeerderde druk,
Zwolle: N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1953, 132 p.
1953-1960
126

Vlaams Rechtsgenootschap Leuven. Jaarboek, 6, [na juli] 1960, 207 p., met
aanstrepingen van de archiefvormer bij verschillende bijdragen en met op p.
171 de vermelding van de medewerking van student Wilfried Martens tijdens
het academiejaar 1959-1960 aan de werkgroep Cessie en Inpandgeving van
schuldvorderingen, sectie Inpandgeving, van het Studiecentrum voor
Buitenlands Recht en Rechtsvergelijking (aan de Rechtsgeleerde Faculteit te
Leuven).
1959-1960

127

Pr[osper] Thuysbaert, Syllabus van fiskaal recht, dl. I: Registratie rechten Algemeen deel, (R 20), Leuven: Universitaire Werkgemeenschap vzw, [19591960], 89 p. Gestencild, met gedrukte kaft. Met bijgevoegde eigenhandige
handschriftelijke inhoudsopgave.
1959-1960

128

Pr[osper] Thuysbaert, Syllabus van fiskaal recht, dl. II: Registratie rechten Speciaal deel, (R 21), Leuven: Universitaire Werkgemeenschap vzw, [19591960], 254 p. Gestencild, met gedrukte kaft. Met bijgevoegde eigenhandige
handschriftelijke inhoudsopgave.
1959-1960

129

Pr[osper] Thuysbaert, Syllabus van het fiskaal recht, dl. III: Hypotheekrecht.
Griffierechten. Zegelrecht. Successierechten, (R 8), Leuven: Universitaire
Werkgemeenschap vzw, [1959-1960], 96 p. Gestencild, met gedrukte kaft.
1959-1960

130

[Fiscaal recht], "Directe belastingen", Belasting op de inkomsten. Gestencild,
96+27 p., met bijgevoegde persoonlijke handschriftelijke aantekeningen,
waaronder inhoudsopgave. [1959-1960].
1959-1960

131

Prosper Thuysbaert, Oefeningen bij de notariële praktijk (Katholieke
Universiteit Leuven. Licentiaat in het Notariaat. Tweede proef), tweede
vermeerderde druk, Leuven, 1957, 89 p. Gedrukt. Met persoonlijke
handschriftelijke aanstrepingen en kanttekeningen.
1957-1957
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132

R[obert] Vandeputte, Beknopte leergang van verbintenissen. Eerste deel,
[Leuven]: z.n., z.j., 144 p. Gedrukt.
1955-1960

133

R[obert] Vandeputte, Beknopte leergang van verbintenissen. Eerste deel,
[Leuven]: z.n., z.j., 144 p. Gedrukt.
1955-1960

134

R[obert] Vandeputte, Beknopte leergang van verbintenissen. Tweede deel,
[Leuven]: z.n., z.j., 154 p. Gedrukt.
1955-1960

135

G[uido] Van Dievoet, Burgerlijke rechtsvordering. Rechterlijke organisatie.
Bevoegdheid en rechtspleging in burgerlijke zaken. Leidraad voor de
studenten, [Leuven]: z.n., [1959-1960], 211 p. Offsetdruk. Met bijgevoegde
persoonlijke handschriftelijke aantekening.
1959-1960

136

G[uido] Van Dievoet, Het beroep van advocaat. Leidraad voor de studenten,
[Leuven]: z.n., z.j., 54 p. Offsetdruk.
1955-1960

137

F[ernand] Van Goethem, Arbeidsrecht. Met inbegrip van het internationaal
arbeidsrecht. Samenvatting van de leergang gedoceerd in de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit te Leuven, (Cursussen gedoceerd aan
de Katholieke Universiteit te Leuven bezorgd door de N.V. StandaardBoekhandel. Beginselen van sociale wetgeving), 4de verbeterde en
bijgewerkte druk, Antwerpen e.a.: N.V. Standaard-Boekhandel, 1955, V+146
p. Gestencild, met gedrukte kaft en gedrukt titelblad.
1955-1955

138

F[ernand] Van Goethem, Het huwelijksgoederenrecht. Syllabus, (Cursussen
gedoceerd aan de Katholieke Universiteit te Leuven bezorgd door de N.V.
Standaard-Boekhandel. Beginselen van burgerlijk recht), 4de herziene en
bijgewerkte druk, Antwerpen e.a.: N.V. Standaard-Boekhandel, 1955,
III+III+156 p. Gestencild, met gedrukte kaft en gedrukt titelblad.
1955-1955

139

F[ernand] Van Goethem, Schenkingen en testamenten. Syllabus, (Cursussen
gedoceerd aan de Katholieke Universiteit te Leuven bezorgd door de N.V.
Standaard-Boekhandel. Beginselen van burgerlijk recht), 4de herziene en
bijgewerkte druk, Antwerpen e.a.: N.V. Standaard-Boekhandel, 1955,
III+VI+157 p. Gestencild, met gedrukte kaft en gedrukt titelblad. Met
bijgevoegde persoonlijke handschriftelijke aantekeningen.
1955-1955

28
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F[ernand] Van Goethem, Erfrecht. Syllabus, (Cursussen gedoceerd aan de
Katholieke Universiteit te Leuven bezorgd door de N.V. StandaardBoekhandel. Beginselen van burgerlijk recht), 4de herziene en bijgewerkte
druk, Antwerpen e.a.: N.V. Standaard-Boekhandel, 1958, III+II+110 p.
Gestencild, met gedrukte kaft en gedrukt titelblad.
1958-1958

141

F[ernand] Van Goethem, De sociale zekerheid in het Belgisch recht.
Samenvatting van de leergang gedoceerd in de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit te Leuven, ([Cursussen gedoceerd aan
de Katholieke Universiteit te Leuven bezorgd door de N.V. StandaardBoekhandel.] Beginselen van sociale wetgeving), volledig herziene 5de
uitgave met de medewerking van Mr. R[oger] Dillemans, Antwerpen e.a.: N.V.
Standaard-Boekhandel, 1960, III+103 p. Gestencild, met gedrukte kaft en
gedrukt titelblad.
1960-1960

142

[Albert Van Hecke], Internationaal privaatrecht, (R 10), [Leuven]: KU Leuven,
Universitaire Werkgemeenschap vzw, z.j. [ten vroegste 2de helft 1958], 129 p.
Gestencild, met gedrukte kaft en gedrukt titelblad. Met bijgevoegde getypte
inhoudsopgave ([3] p.), waarop handschriftelijke kanttekeningen van de
archiefvormer, en bijgevoegde getypte aantekeningen van de archiefvormer.
En met daarbij ook nog: Eenvormige wet betreffende het internationaal
privaatrecht. Tekstuitgave van het wetsontwerp. Met een voorbericht van Mr.
J. Offerhaus, Amsterdam: Scheltema & Holkema N.V., 1957, 100 p., met
aanstrepingen en kanttekeningen van de archiefvormer.
1957-1958

143

Organieke wetten van het notariaat, gestencild, 59 p.; "Notarieel
administratief recht", gestencild, 43 p.; "Notarieel procesrecht", gestencild,
41 p. Met persoonlijke handschriftelijke aantekeningen daar bijgevoegd.
[1959-1960].
1959-1960

144

Cours d'exercices pratiques de droit notarial. Année 1958-1959, gestencild
(alcoholstencil) en geniet, 156 p., met aanstrepingen en kanttekeningen van
de archiefvormer, en met persoonlijke handschriftelijke aantekeningen
onder de hoofding "Oefeningen van notariaat" daar bijgevoegd,
32+5+3+5+4+4+[21] p. Z.d.
1958-1959

145

Contracten, gestencild, 59 p., gelijmd, met gedrukte kaft. Z.pl., z.j.
1955-1960
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146

Voorrechten en hypotheken. Wet 16 december 1851 (en van 10 october 1913),
gestencild en gelijmd, 61 p. Z.d.
1851-1851

147

Pandectes périodiques, jg. 46, aflevering 1, januari 1939, themanummer:
Mariage et divorce, 72 p.
1939-1939

148

Ach. Pauwels, Huur van handelshuizen (...) stof bijgehouden tot 1 maart
1954, z.pl., z.d., losbladige uitgave, 156 p.
1954-1954

B. Studentenbeweging

149

B. STUDENTENBEWEGING
Zwartwitgroepsfoto betreffende vermoedelijk de Eeklose of Meetjeslandse
studentenclub. [1955-1957].
1955-1957

150 - 153 Ingekomen en uitgaande brieven ontvangen en verstuurd als voorzitter van het Vlaams Jeugdkomitee (aanvankelijk Vlaams Jeugdkomitee voor de Wereldtentoonstelling), met ook nog enkele andere ingekomen stukken. 1957-1960, 1961.

150

150 - 153 Ingekomen en uitgaande brieven ontvangen en verstuurd als
voorzitter van het Vlaams Jeugdkomitee (aanvankelijk Vlaams
Jeugdkomitee voor de Wereldtentoonstelling), met ook nog enkele andere
ingekomen stukken. 1957-1960, 1961.
Maart-december 1957, z.d.
1957-1957

151

Januari-december 1958, z.d. (september 1957).
1958-1958

152

Januari-december 1959.
1959-1959

153

Januari-maart en juli 1960 (december 1959), september-oktober 1961, z.d.
1960-1961

154

Uitgaande en enkele ingekomen omzendbrieven, nota's, verslagen en andere
stukken en documentatie betreffende de activiteiten van het Vlaams
Jeugdkomitee (voor de Wereldtentoonstelling). [Februari of] maart 1957 augustus 1959, z.d.
1957-1959

155

Ingekomen en uitgaande brieven, notulen, nota's en andere stukken
ontvangen en opgemaakt als deelnemer aan de 'contactvergaderingen' van
het Jeugdverbond voor Katholieke Actie (JVKA) en het Vrouwelijk
Jeugdverbond voor Katholieke Actie (VJVKA), en als voorzitter van de
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Commissie voor Vlaamse Aangelegenheden (alias Vlaamse Kommissie) van
het JVKA. Mei 1957 - juni 1960, z.d.
1957-1960
156

Vlaanderen 1958. 11 juliherdenking Strombeek-Bever. [Strombeek-Bever:
Davidsfonds afdeling Strombeek-Bever, Vlaams Jeugdkomitee voor de
Wereldtentoonstelling (W.T.), e.a., [juli 1958], [34 p.].
1958-1958

157

XXXIe IJzerbedevaart naar Vlaanderens dodenveld 1958. Kaaskerke
(Diksmuide): Vereniging z[onder] w[inst]o[ogmerk] "Bedevaart naar de
graven van den IJzer", juli 1959, 120 p. Met p. 34-37: Toespraak tot de jeugd
door dhr. Wilfried Martens [op de IJzerbedevaart van 24 augustus 1958] (kort
geïntroduceerd op p. 33, en met foto's van W. Martens tijdens zijn toespraak
op p. 32 en 36).
1958-1959

158

Zwartwitfoto's betreffende W. Martens tijdens zijn toespraak tot de jeugd op
de IJzerbedevaart van 24 augustus 1958 in Kaaskerke (Diksmuide). [1958].
1958-1958

159

Zwartwitfoto's betreffende een bezoek, op 4 november 1958, van enkele
studenten, in het gezelschap van Zeger Van Hee, hoogleraar aan de
Rechtsfaculteit van de Leuvense universiteit, aan het Justitiepaleis in
Brussel. November 1958.
1958-1958

160

Vlaams Jeugdkomitee. Werkbrochure Brussel - Taalgrens. Brussel 2,
Sleidinge: Vlaams Jeugdkomitee/[voorzitter] W. Martens, [eind 1958 of begin
1959], 16 p.
1958-1959

161

Foto's betreffende een (studenten)betoging waarin opgeroepen werd tot een
boycot van de voorgenomen talentelling en waarop W. Martens een
toespraak hield, vermoedelijk op de protestdag "Geen talentelling" van 29
november 1959, georganiseerd door het Vlaams Jeugdkomitee en het
Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens. [November 1959].
1959-1959

162 - 164 Ingekomen en uitgaande brieven, notulen, nota's en andere stukken ontvangen en verstuurd als voorzitter (preses) en gewezen voorzitter van de Vereniging der Vlaamse Studenten (VVS). Oktober 1958 - oktober 1960, december 1960, juni 1962, z.d.

162

162 - 164 Ingekomen en uitgaande brieven, notulen, nota's en andere
stukken ontvangen en verstuurd als voorzitter (preses) en gewezen
voorzitter van de Vereniging der Vlaamse Studenten (VVS). Oktober 1958 oktober 1960, december 1960, juni 1962, z.d.
Ingekomen en uitgaande brieven, ingekomen notulen van het "Komitee van
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Leiding" ("KvL") en van de Algemene Vergadering, activiteitsverslagen,
financiële verslagen, nota's en andere stukken betreffende de werking van
de VVS en haar "kommissies" (werkgroepen), en ingekomen notulen en
andere stukken betreffende de "Eendrachtscommissie van Nederlandse,
Vlaamse en Suid-Afrikaanse Studenten" (Amsterdam/Gent) en de inrichting,
door de VVS, van het 5de Studentencongres der Nederlanden (Brussel,
Congrespaleizen, 26-28 februari 1959). Juli 1958 - december 1960, [1961],
z.d. (februari 1958, z.d.).
1958-1961
163

Ingekomen brieven en nota's van hoofredactrice Hilde R. Ureel, andere
ingekomen brieven en enkele uitgaande brieven betreffende de
werkzaamheden van de redactie en de financiële en andere problemen van
het VVS-tijdschrift Deze tijd. Oktober 1958, augustus-november 1959,
februari-maart 1960, z.d.
1958-1960

164

Ingekomen stukken betreffende de verhouding tussen de VVS en de
Federatie der Studenten in België (FSB) / Fédération des Étudiants de
Belgique (FEB) (Brussel), en betreffende de aanwezigheid van de Vlaamse
studenten op het internationale studentenforum. Oktober en december 1959,
februari-april en augustus-december 1960, maart en augustus 1961, juni
1962, z.d. (september 1958, april 1959, z.d.).
1959-1962

165

Zwartwitgroepsfoto betreffende een galafeest van de Vereniging der Vlaamse
Studenten (VVS), met twee uitvergrote details. [1958-1959, z.d.].
1958-1959

166

Schouderlint gedragen als voorzitter (preses) van de Vereniging der Vlaamse
Studenten (VVS) (1958-1959). [1958].
1958-1958

167

Zwartwitgroepsfoto's betreffende [de verbondsraad en het presidium 19591960] van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV), afdeling
Leuven, en betreffende [de redactieploeg 1959-1960 van het KVHV-Leuvenweekblad Ons leven]. [Tweede helft 1959 of eerste helft 1960].
1959-1960

168

Schouderlint gedragen als preses van het Katholiek Vlaams
Hoogstudentenverbond (KVHV) Leuven (1959-1960). [1959].
1959-1959
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169 - 170 Ons leven. Studentenweekblad (van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) Leuven). Ingebonden jaargangen 71 en 72, respectievelijk 1958-1959 en 1959-1960.

169

169 - 170 Ons leven. Studentenweekblad (van het Katholiek Vlaams
Hoogstudentenverbond (KVHV) Leuven). Ingebonden jaargangen 71 en 72,
respectievelijk 1958-1959 en 1959-1960.
Ons leven. Studentenweekblad. Leuven. Orgaan van het K.V.H.V., jg. 71, 19581959 (nr. 1, 26 september 1958 tot en met nr. 25, 8 mei 1959).
1958-1959

170

Ons leven. Studentenweekblad gesticht in 1888 door Mr. Adelfons
Henderickx. Orgaan van het Katoliek Vlaams Hoogstudentenverbond,
Leuven, jg. 72, 1959-1960 (nr. 1, [?] september 1959 tot en met nr. 26, 11 mei
1960).
1888-1960

171

Ingekomen en uitgaande brieven en andere stukken betreffende deelname
aan de organisatie van de amnestiebetoging van 20 september 1959 in
Antwerpen. Juli-september 1959, z.d.
1959-1959

172

Persknipsel uit Gazet van Antwerpen van vrijdag 25 december 1959 (p. [2])
betreffende het kerstfeest van de Vlaamse studenten te Leuven van 23
december 1959 en betreffende de daarbij aansluitende, door het KVHVLeuven georganiseerde stille betoging voor amnestie bij de gevangenis van
Sint-Gillis (Brussel), en twee zwartwitfoto's betreffende andere (studenten)
betogingen voor amnestie. December 1959, z.d. [1958-1960].
1958-1960

173

M[aurits] Coppieters e.a., Federalisme, Gent, Gavere: KVHV-Gent/[preses]
Guido De Wilde, augustus 1960, 32 p., brochure uitgegeven door Ons verbond
(KVHV-Gent), Ons leven (KVHV-Leuven), Zeventien (Jong Vlaams
vormingsblad, Heverlee, [opvolger van De Goedendag]), Hou zee (Kempische
Rodenbachbonden, Tongerlo), [Het] Pennoen (Zellik), en AVOHV.
1960-1960

174

Uitgaande omzendbrieven, notulen en andere stukken betreffende de
werkzaamheden als voorzitter van de Katolieke (sic) Vlaamse Studentenraad
(KVSR). Oktober 1959 - maart 1960.
1959-1960

175

Overige foto's betreffende student W. Martens (onder meer aan zijn
schrijftafel) en zijn deelname aan uiteenlopende studentenactiviteiten (onder
meer feestmalen en pleitwedstrijden). November 1959, januari 1960, z.d.
[1958-1961].
1958-1961

Wilfried Martens.
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176

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen voor spreekbeurten, knipsels
en documentatie (met kanttekeningen en aanstrepingen) betreffende
studeren en studentenleven aan de universiteit, waaronder knipsels van twee
artikels van W. Martens verschenen in het weekblad De Bond (blad van het
Vlaams Verbond van de Bond der Kroostrijke Gezinnen (BKG) van België).
[Januari en november-december 1960], z.d. (1958, 1959).
1960-1960

177

Dossier inzake een schuldvordering ten laste van W. Martens vanwege de
beheerraad van de vzw Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond-Kultuur te
Leuven. Onvolledig. September 1962 - februari 1963 (augustus 1961).
1962-1963

HOOFDSTUK 2: ADVOCAAT (vanaf 1960)

178

HOOFDSTUK 2: ADVOCAAT (VANAF 1960)
Ingekomen overdrukken uit Rechtskundig weekblad, voornamelijk
betreffende redes uitgesproken op plechtige openingszittingen van de
Vlaamse Conferentie der Balie bij het Hof van Beroep te Gent. 1956, 1957,
1964, 1965, z.d.
1956-1965

179

Persoonlijke getypte aantekening onder de titel "De bekwaamheid van de
gehuwde vrouw sinds de wet van 30 april 1960", 5 p., met handschriftelijke
aanstrepingen, kanttekeningen en correcties van de archiefvormer. [Na 25
november 1960]. Met daarbij: J[an] Ronse, Recht, huwelijk en gezin.
Aanvullende bijdrage, overdruk uit Huwelijk en gezin, 3de druk, 1959, p. 159188 (met enkele aanstrepingen bij de inhoudsopgave).
1959-1960

180

Ingekomen en uitgaande brieven, persoonlijke handschriftelijke en getypte
aantekeningen en andere stukken betreffende deelname aan de
pleitwedstrijd van 10 juni 1961, ingericht door het Verbond der Belgische
Advocaten, en persoonlijke handschriftelijke aantekeningen en verzamelde
documentatie betreffende verschillende soorten rechtsgedingen en
uiteenlopende rechtspunten. Januari 1961 - mei 1963, z.d. (1954, 1955, 1960).
1961-1963

181

Door het parket samengesteld onderzoeksdossier voor het Assisenhof van
Oost-Vlaanderen te Gent in de zaak van het Openbaar Ministerie tegen
Eugène Lauwaet uit Gent, verdacht van moord. 1960-1961 (1958). Kopies,
gelijmd.
1960-1961

182

Door het parket samengesteld onderzoeksdossier voor het Assisenhof van
Oost-Vlaanderen te Gent in de zaak van het Openbaar Ministerie tegen
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Wilfried Martens.

Eugène Lauwaet uit Gent, verdacht van moord. 1960-1961 (1958). Kopies,
gelijmd.
1960-1961
183

Door het parket samengesteld onderzoeksdossier voor het Assisenhof van
Oost-Vlaanderen te Gent in de zaak van het Openbaar Ministerie tegen
Eugène Lauwaet uit Gent, verdacht van moord. 1960-1961 (1958). Kopies,
gelijmd.
1960-1961

184

Glasnegatief, persknipsel, briefomslag en foto's betreffende de
rechtszittingen in het proces tegen Eugène Lauwaet. November-december
1961, z.d.
1961-1961

185

Door het parket samengesteld onderzoeksdossier voor het Assisenhof van
Oost-Vlaanderen te Gent in de zaak van het Openbaar Ministerie (en Julien
Telleir uit Nevele) tegen Leopold Telleir uit Nevele, verdacht van poging tot
moord. 1962-1963 (1942, 1945). Kopies, gelijmd.
1962-1963

186

Door het parket samengesteld onderzoeksdossier voor het Assisenhof van
Oost-Vlaanderen te Gent in de zaak van het Openbaar Ministerie (en Julien
Telleir uit Nevele) tegen Leopold Telleir uit Nevele, verdacht van poging tot
moord. 1962-1963 (1942, 1945). Kopies, gelijmd.
1962-1963

187

Foto's en negatieven betreffende de rechtszittingen in het proces tegen
Leopold Telleir. [Februari-maart 1964].
1964-1964

188

Persknipsels betreffende de rechtszittingen in het proces tegen Leopold
Telleir. 26-28 februari 1964, z.d.
1964-1964

189

Gedrukte folders en documentatie betreffende juridische publicaties en
doorslag van een getypte lijst van "Voornaamste juridische boeken in België
verschenen van 1955 tot en met 1960" ([4]+3+2+1+6+2+2+2+1+1 p.),
samengesteld door prof. Jan Ronse met medewerking van Wilfried Martens.
1967, z.d.
1955-1967

190

Congresmap van het 22ste congres van de Vlaamse Juristenvereniging te
Gent op zaterdag 15 april 1967, met in het bijzonder stukken betreffende
sectie C: "De tussenkomst van de regeringscommissaris in de
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beheerscomités van de instellingen van openbaar nut". April 1967.
1967-1967
191

Wetsontwerp houdende het Gerechtelijk Wetboek. Tekst aangenomen door
de Commissie voor de Justitie. (Gedrukte stukken Kamer van
Volksvertegenwoordigers, 59 (1965-1966) nr. 50, zitting 1966-1967, 1 juni
1967, 372 p. Met bijgevoegd aantekeningetje verwijzend naar "art. 1514".
1967, z.d.
1514-1967

192 - 193 Stukken betreffende de openingsrede onder de titel "Demokratie in de demokratie ?", door W. Martens gehouden op de plechtige openingszitting van de Vlaamse Conferentie der Balie van het Hof van Beroep te Gent, op 4 november 1967.

192

193

192 - 193 STUKKEN BETREFFENDE DE OPENINGSREDE ONDER DE TITEL
"DEMOKRATIE IN DE DEMOKRATIE ?", DOOR W. MARTENS GEHOUDEN OP
DE PLECHTIGE OPENINGSZITTING VAN DE VLAAMSE CONFERENTIE DER
BALIE VAN HET HOF VAN BEROEP TE GENT, OP 4 NOVEMBER 1967.
Ingekomen en uitgaande brieven, concepten en andere stukken en
documentatie. Juni 1967, oktober 1967 - januari 1968, z.d. (december 1966).
1967-1968
Vlaamse Conferentie der Balie van het Hof van Beroep te Gent. Plechtige
openingszitting zaterdag 4 november 1967. Rede van Mr. Marcel Storme,
voorzitter van de Conferentie. Openingsrede door Mr. Wilfried Martens
Demokratie in de demokratie ? Rede van de heer stafhouder Mr. I[gnace]
Hubené. Overdruk uit Rechtskundig weekblad, jg. [31], 1967-1968, [nr. 13,
zondag 26 november 1967], 55 p., met op p. 17-47: W. Martens, Demokratie
in de demokratie ?.
1967-1968

194 - 195 Stukken betreffende de lessenreeks "Gerechtelijk wetboek", ingericht in november-december 1968 door het Seminarie voor Privaatrechtelijk Procesrecht van de Rijksuniversiteit Gent, op initiatief van de Vlaamse Conferentie van de Balie bij het Hof van Beroep te Gent. Oktober 1968 - januari 1969, z.d. (oktober 1967).

194

195

194 - 195 STUKKEN BETREFFENDE DE LESSENREEKS "GERECHTELIJK
WETBOEK", INGERICHT IN NOVEMBER-DECEMBER 1968 DOOR HET
SEMINARIE VOOR PRIVAATRECHTELIJK PROCESRECHT VAN DE
RIJKSUNIVERSITEIT GENT, OP INITIATIEF VAN DE VLAAMSE CONFERENTIE
VAN DE BALIE BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT. OKTOBER 1968 JANUARI 1969, Z.D. (OKTOBER 1967).
Ingekomen omzendbrieven, persoonlijke handschriftelijke aantekeningen en
gedrukte documentatie. Oktober-december 1968, z.d. (oktober 1967).
1968-1968
Marcel Storme e.a., "Het nieuwe procesrecht. Postuniversitaire leergang
onder leiding van prof. dr. M. Storme. Rijksuniversiteit Gent. Faculteit der
Rechtsgeleerdheid. Seminarie Privaatrechtelijk Procesrecht", januari 1969,
III + 260 p. Gestencild, met gedrukte kaft.
1969-1969

Wilfried Martens.

36
196

Ingekomen gestencilde en gedrukte documentatie betreffende de
congressen van 26 september 1970 en 22-23 september 1972 van het
Verbond van Belgische Advocaten. [1970, 1972].
1970-1972

197

Ingekomen stukken betreffende een banket en revue ingericht door de
Vlaamse Conferentie van de Balie bij het Hof van Beroep te Gent op 24
oktober 1970. Oktober 1970, z.d.
1970-1970

198

Orde der Advocaten bij het Hof van Beroep te Gent. Gerechtelijk jaar 19721973, Gent: Wetenschappelijke uitgeverij E. Story-Scientia, 1973, 32 p., met
bijgevoegd inlegblaadje en kaartje betreffende aanvullingen en een
adreswijziging, en met handschriftelijke correcties en aanvullingen.
1972-1973

199

Liste alphabétique des communes belges. Alfabetische lijst van de Belgische
gemeenten. 1-8-1973, Brussel: Nationaal Instituut voor de Statistiek, 1973,
gestencild en gelijmd, met gedrukte kaft, [1]+141 p., met op de titelpagina de
handtekening van [Rita] V[an] Peteghem, [advocaat-stagiair, naderhand
advocaat, bij het Hof van Beroep te Gent, die van 1972 tot 1978 als vennoot
van W. Martens werkte op diens advocatenkantoor].
1972-1978

HOOFDSTUK 3: BESTUURSLID VAN HET VLAAMS AKTIEKOMITEE BRUSSEL EN TAALGRENS (VAKBT) (1959-1964) EN VAN DE VLAAMSE VOLKSBEWEGING (VVB) EN HOOFD VAN DE INFORMATIEDIENST VAN DE VVB (1960-1964)

I. Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens (VAKBT)

200

201

HOOFDSTUK 3: BESTUURSLID VAN HET VLAAMS AKTIEKOMITEE BRUSSEL
EN TAALGRENS (VAKBT) (1959-1964) EN VAN DE VLAAMSE
VOLKSBEWEGING (VVB) EN HOOFD VAN DE INFORMATIEDIENST VAN DE
VVB (1960-1964)
I. VLAAMS AKTIEKOMITEE BRUSSEL EN TAALGRENS (VAKBT)
Convocaties, notulen en andere stukken ontvangen als lid van het Uitvoerend
Bestuur (en tijdelijk penningmeester) en lid van de Algemene Vergadering
van het "Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens (VAKBT), Aktiekomitee
tot behoud van de integriteit van het Nederlandstalig grondgebied en tot
bescherming van de Vlamingen in de Brusselse agglomeratie" (ook kortweg
Vlaams Aktiekomitee (VAK)). Februari, [mei] en juli-december 1960, februari
en april-mei 1961, z.d.
1960-1961
Uitgaande brieven, nota's en andere stukken betreffende verschillende door
het VAKBT gevoerde sensibilisatie- en mobilisatiecampagnes, en
voornamelijk betreffende de campagne onder het motto "Geen talentelling".
Februari 1959 - september 1961, z.d.
1959-1961
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202

Ingekomen en uitgaande brieven, verslagen van vergaderingen van het
Uitvoerend Bestuur van het VAKBT, en andere stukken betreffende de
organisatie, door het VAKBT, van de mars op Brussel van 22 oktober 1961, en
in beperkte mate ook betreffende andere initiatieven van het VAKBT. Maartoktober 1961, z.d. ([eind 1958 of begin 1959], november 1960, z.d.).
1961-1961

203

Nota's, omzendbrieven en andere stukken betreffende standpuntbepalingen
van het VAKBT, verzameld in een map met het opschrift "Dokumentatie voor
bestuursleden en sprekers". Oktober 1961 - april 1962, z.d.
1961-1962

204

Ingekomen en uitgaande brieven, persoonlijke handschriftelijke en getypte
aantekeningen en andere stukken betreffende de organisatie, door het
VAKBT, van de mars op Brussel van 14 oktober 1962, en betreffende andere
initiatieven van het VAKBT. Januari-oktober 1962, z.d. (1961, z.d.). Met
bijgevoegde ingekomen (?) getypte aantekeningen, [juni 1963] en [eind 1964
of 1965].
1962-1965

205 - 206 Foto's, gebruikt voor de uitgave van het fotoboek Tweede mars op Brussel 14 oktober '62, Gent, Brussel: Informatiedienst van de VVB, 1962, [60] p., geannoteerde drukproef van het boek, en definitieve gedrukte versie in tweevoud, waarvan 1 met aanstrepingen. 1962.

205

205 - 206 FOTO'S, GEBRUIKT VOOR DE UITGAVE VAN HET FOTOBOEK
TWEEDE MARS OP BRUSSEL 14 OKTOBER '62, GENT, BRUSSEL:
INFORMATIEDIENST VAN DE VVB, 1962, [60] P., GEANNOTEERDE
DRUKPROEF VAN HET BOEK, EN DEFINITIEVE GEDRUKTE VERSIE IN
TWEEVOUD, WAARVAN 1 MET AANSTREPINGEN. 1962.
Foto's.
1962-1962

206

Geannoteerde drukproef en twee definitieve exemplaren.
1962-1962

207

Ingekomen en uitgaande brieven en andere stukken betreffende de
organisatie, door het VAKBT, van de nationale Vlaamse betoging in
Antwerpen op 10 november 1963, en betreffende andere initiatieven van het
VAKBT. Maart, mei en september-december 1963, z.d. (september 1959,
[eind 1961 of 1ste helft 1962]).
1963-1963

208

Foto's betreffende [de nationale Vlaamse betoging in Antwerpen op 10
november 1963] en andere foto's uit dezelfde periode, waaronder
portretfoto's van de archiefvormer en zijn echtgenote, elk afzonderlijk,
genomen in hun woonkamer. [1963].
1963-1963
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209

Ingekomen nota's betreffende een eventuele fusie of minstens structurele
samenwerking tussen de Vlaamse Volksbeweging en het Vlaams
Aktiekomitee (Brussel en Taalgrens). [November 1963].
1963-1963

II. Vlaamse Volksbeweging (VVB)

II. VLAAMSE VOLKSBEWEGING (VVB)
210 - 211 Ingekomen statuten en huishoudelijk reglement en ontwerpen voor wijzigingen daarin, ingekomen (omzend)brieven, verslagen en andere stukken ontvangen als lid van het Hoofdbestuur, van het Uitvoerend Bureau en van de Algemene Raad van de VVB, en persoonlijke aantekening. 1960-1965, z.d.

210

210 - 211 INGEKOMEN STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN
ONTWERPEN VOOR WIJZIGINGEN DAARIN, INGEKOMEN (OMZEND)
BRIEVEN, VERSLAGEN EN ANDERE STUKKEN ONTVANGEN ALS LID VAN
HET HOOFDBESTUUR, VAN HET UITVOEREND BUREAU EN VAN DE
ALGEMENE RAAD VAN DE VVB, EN PERSOONLIJKE AANTEKENING. 19601965, Z.D.
Januari 1960 - maart 1963, z.d. (oktober 1958, december 1959, z.d.).
1960-1963

211

Juli 1963 - januari 1965, z.d.
1963-1965

212

Ingekomen omzendbrieven en andere ingekomen stukken van de VVB,
persoonlijke aantekening betreffende een schema voor een uiteenzetting
over culturele autonomie, en verzamelde documentatie betreffende culturele
autonomie en de Vlaamse problematiek meer algemeen, allemaal gevoegd
bij Werkmap Vlaamse Beweging, Brussel: Stichting-Lodewijk de Raet, 11 juli
1956, offsetdruk, 18 apart geniete bijdragen, waarvan sommige met
aanstrepingen en kanttekeningen van de archiefvormer, uitgegeven in een
met een titelblad bedrukte kartonnen map met kleppen. Maart-augustus
1960, z.d. (1956, 1958, [1959 ?]).
1956-1960

213

Ingekomen en uitgaande brieven, persknipsels en andere stukken en
documentatie betreffende de voorbereiding van het 2de algemeen congres
van de Vlaamse Volksbeweging (Antwerpen, 4 februari 1962), betreffende
standpunten in die periode ingenomen namens de VVB, onder meer als
hoofd van de informatiedienst, en betreffende een reactie na het congres.
Oktober 1961 - februari 1962, z.d. Met naderhand door de archiefvormer
bijgevoegde uitgaande brief van 18 september 1963 en persknipsel van 8
maart 1967.
1961-1967

214

Vlaamse Opbouw. Tweede Algemeen Kongres van de Vlaamse
Volksbeweging. Antwerpen 4 februari 1962. Verslagboek. Gent:
Informatiedienst van de VVB, 1962, 67 p., met op p. 4-25: W. Martens,
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Algemeen politiek rapport. Unionistisch federalisme (met daarbij
aansluitend: Resolutie van het algemeen politiek rapport).
1962-1962
215

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, uitgaande convocaties,
ingekomen stukken en verzamelde documentatie betreffende
werkzaamheden van de Politieke Werkgroep van de VVB, in het bijzonder met
betrekking tot de standpunten van verschillende politieke partijen en andere
organisaties inzake communautaire problemen en een eventuele
grondwetsherziening. November-december 1963, maart 1964, z.d. (1961).
1963-1964

216

[Wilfried MARTENS ((éénmans)red.)]. Vlaanderen en de
grondwetsherziening. De institutionele vraagstukken in België en de
standpunten van de V.V.B. Brussel 4 juli '64. Brussel 1: Vlaamse
Volksbeweging, 1964, [2]+IV+28+[2] p. Gestencild, met gedrukte kaft.
1964-1964

217

Ingekomen brieven, kopij en andere stukken en documentatie betreffende de
samenstelling van het Berichtenblad van de Vlaamse Volksbeweging
(naderhand: Doorbraak), en een aantal afleveringen van de jaargangen 2-6
(1959-1963) van dit blad. November 1960 - juli 1963, z.d. ([(eind 1957?) en
1958], 1959, maart, juli en september 1960, z.d.).
1958-1963

218 - 219 Berichtenblad van de Vlaamse Volksbeweging, vanaf januari 1962 Doorbraak. Maandblad van de Vlaamse Volksbeweging, vanaf 14 februari 1964 Doorbraak. Veertiendaagse uitgave van de Vlaamse Volksbeweging, volledige jgn. 4-7, 1961-1964. Gedrukt.

218

219

218 - 219 BERICHTENBLAD VAN DE VLAAMSE VOLKSBEWEGING, VANAF
JANUARI 1962 DOORBRAAK. MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE
VOLKSBEWEGING, VANAF 14 FEBRUARI 1964 DOORBRAAK.
VEERTIENDAAGSE UITGAVE VAN DE VLAAMSE VOLKSBEWEGING,
VOLLEDIGE JGN. 4-7, 1961-1964. GEDRUKT.
Jg. 4, nr. 1, januari 1961 - jg. 5, nr. 10, december 1962. Geniet en voorzien van
een slappe kaft in bruin pakpapier.
1961-1962
Jg. 6, nr. 1, februari 1963 - jg. 7, nr. 19, 30 december 1964. Geniet en voorzien
van een slappe kaft in bruin pakpapier.
1963-1964

220 - 226 Doorbraak. Veertiendaagse uitgave van de Vlaamse Volksbeweging, vanaf ten laatste 23 februari 1966 Doorbraak. Vlaamse Volksbeweging. Uitgegeven door v.z.w. Doorbraak, jgn. 8-14, 1965-1971.

220

220 - 226 DOORBRAAK. VEERTIENDAAGSE UITGAVE VAN DE VLAAMSE
VOLKSBEWEGING, VANAF TEN LAATSTE 23 FEBRUARI 1966 DOORBRAAK.
VLAAMSE VOLKSBEWEGING. UITGEGEVEN DOOR V.Z.W. DOORBRAAK, JGN.
8-14, 1965-1971.
Jg. 8, nr. 5, 23 april 1965 - nr. 18, 22 december 1965.
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1965-1965
221

Jg. 9, nr. 1, 31 januari 1966 - nr. 19, 29 december 1966.
1966-1966

222

Jg. 10, nr. 1, 31 januari 1967 - nr. 20, 28 december 1967.
1967-1967

223

Jg. 11, nr. 1, 19 januari 1968 - nr. 20, 27 december 1968.
1968-1968

224

Jg. 12, nr. 1, 17 januari 1969 - nr. 20, 26 december 1969.
1969-1969

225

Jg. 13, nr. [1], 9 januari 1970 - nr. 19, 16 oktober 1970.
1970-1970

226

Jg. 14, nr. 5, 13 maart 1971.
1971-1971

227

Ingekomen omzendbrief van 16 april 1964 van Frans Wildiers, afgevaardigdbeheerder van het Vlaams Economisch Verbond, betreffende een verzoek om
recensie van de publicatie in bijlage, met in bijlage I[vo] De Weerdt, Het
taalgebruik in het bedrijfsleven. Commentaar bij de wet van 2 augustus 1963,
Antwerpen: VEV, 1964, X+86 p.+ los ingeschoven kaart van de taalgebieden in
België + los bijgevoegde omzendkaart.
1963-1964

228

Ingekomen omzendbrief van 22 mei 1964 van J[ohan] Fleerackers, secretaris
van de Kultuurraad voor Vlaanderen, betreffende een verzoek om recensie
van de publicatie in bijlage, met in bijlage J[aak] L[eo] Wieërs, Doorstroming
naar de universiteit. 3. Studiebeurzen als hefboom. Preadvies opgesteld in
opdracht van de Commissie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek van de Kultuurraad voor Vlaanderen, (Dokumenten van de
Kultuurraad voor Vlaanderen, 1964, 1), [Antwerpen]: Kultuurraad voor
Vlaanderen, 1964, 116 p.
1964-1964

III. Redactie van Dokumentatieblad

229

III. REDACTIE VAN DOKUMENTATIEBLAD
Persoonlijke aantekeningen en andere stukken en documentatie betreffende
het samenstellen, uitgeven en verspreiden van het Dokumentatieblad (van de
) Vlaamse Volksbeweging, en een aantal afleveringen van de jaargangen 2 en
3 (1960-1961) (gestencild, met gedrukt titelblad) van dit blad. September
1960 - december 1961, z.d.
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1960-1961
230

Ingekomen brief van 11 juni 1961 van W[illem] Brauers, betreffende een
verzoek om recensie van de publicatie in bijlage, met in bijlage W[illem]
Brauers, Economische planning bij regionaal-internationale ordening. Een
probleem in de Westeuropese economische integratie (Katholieke Vlaamse
Hogeschooluitbreiding (KVHU), jg. 54, nr. 5, verhandeling 472), Antwerpen
e.a.: Standaard Boekhandel, 1960, 87+[1] p.
1960-1961

231 - 259 Dokumentatieblad van de Vlaamse Volksbeweging, vanaf jg. 5, 1963, nr. 7 kortweg Dokumentatieblad, jgn. 4-6, 1962-1964. Volledige jaargangen met tien nummers per jaar. Gedrukt.

231

231 - 259 DOKUMENTATIEBLAD VAN DE VLAAMSE VOLKSBEWEGING,
VANAF JG. 5, 1963, NR. 7 KORTWEG DOKUMENTATIEBLAD, JGN. 4-6, 19621964. VOLLEDIGE JAARGANGEN MET TIEN NUMMERS PER JAAR.
GEDRUKT.
Jg. 4, 1962. Nr. 1, januari 1962: November-december 1961.
1961-1962

232

Jg. 4, 1962. Nr. 2, februari 1962: Januari 1962.
1962-1962

233

Jg. 4, 1962. Nr. 3, maart 1962: Februari 1962.
1962-1962

234

Jg. 4, 1962. Nr. 4, april 1962: Maart 1962.
1962-1962

235

Jg. 4, 1962. Nr. 5, mei 1962: April 1962.
1962-1962

236

Jg. 4, 1962. Nr. 6, juli 1962: Mei-juni 1962.
1962-1962

237

Jg. 4, 1962. Nr. 7, september 1962: Juli-augustus 1962.
1962-1962

238

Jg. 4, 1962. Nr. 8, oktober 1962: De Tweede mars naar Brussel. De
standpunten van het Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens.
1962-1962

239

Jg. 4, 1962. Nr. 9, november 1962: September-oktober 1962.
1962-1962

240

Jg. 4, 1962. Nr. 10, december 1962: November 1962.
1962-1962
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241

Jg. 5, 1963. Nr. 1: December 1962.
1962-1963

242

Jg. 5, 1963. Nr. 2: Januari 1963.
1963-1963

243

Jg. 5, 1963. Nr. 3: Februari 1963.
1963-1963

244

Jg. 5, 1963. Nr. 4: Maart 1963.
1963-1963

245

Jg. 5, 1963. Nr. 5: April 1963.
1963-1963

246

Jg. 5, 1963. Nr. 6: Mei 1963.
1963-1963

247

Jg. 5, 1963. Nr. 7: Juni-juli 1963. Taalwetten '63 in pers en parlement - de
officiële teksten.
1963-1963

248

Jg. 5, 1963. Nr. 8: Augustus-september 1963.
1963-1963

249

Jg. 5, 1963. Nr. 9: Oktober 1963.
1963-1963

250

Jg. 5, 1963. Nr. 10: November 1963.
1963-1963

251

Jg. 6, 1964. Nr. 1: December 1963.
1963-1964

252

Jg. 6, 1964. Nr. 2: Januari-februari 1964.
1964-1964

253

Jg. 6, 1964. Nr. 3: Maart-april 1964.
1964-1964

254

Jg. 6, 1964. Nr. 4: [Mei] 1964.
1964-1964

255

Jg. 6, 1964. Nr. 5: Juni 1964.
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1964-1964
256

Jg. 6, 1964. Nr. 6: Juli-augustus 1964.
1964-1964

257

Jg. 6, 1964. Nr. 7: September 1964.
1964-1964

258

Jg. 6, 1964. Nr. 8: Oktober 1964.
1964-1964

259

Jg. 6, 1964. Nrs. 9-10: November-december 1964.
1964-1964

260 - 261 Gedrukte stukken betreffende de statuten van en benoemingen bij de vzw Werkgemeenschap voor Vorming en Dokumentatie in Gent.

260

260 - 261 GEDRUKTE STUKKEN BETREFFENDE DE STATUTEN VAN EN
BENOEMINGEN BIJ DE VZW WERKGEMEENSCHAP VOOR VORMING EN
DOKUMENTATIE IN GENT.
Uittreksel uit Bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. 5 december 1963,
Verenigingen zonder winstgevend doel en Instellingen van openbaar nut, p.
1955-1958, waarin sub nr. 4966 de statuten van de Werkgemeenschap voor
Vorming en Dokumentatie, te Gent (d.d. 25 juli 1963), en sub nr. 4967 de
samenstelling van de raad van beheer van dezelfde vzw (d.d. 22 november
1963).
1955-1963

261

Uittreksel uit Bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. 28 januari 1965,
Verenigingen zonder winstgevend doel, p. 153-160, waarin sub nr. 308 de
statutenwijziging van de Werkgemeenschap voor Vorming en Dokumentatie,
te Gent, d.d. 31 december 1964.
1964-1965

262

Affiche, foto's en knipsels met foto's, voornamelijk betreffende Belgische
politici, vermoedelijk verzameld voor eventuele opname in Dokumentatieblad
(en mogelijk ook in Doorbraak). 1957, 1961-1964, z.d.
1957-1964

263

Verzamelde gestencilde en gedrukte documentatie betreffende de
artsenstaking in het algemeen en in het bijzonder betreffende de
stakingssituatie en taaltoestanden in de Universitaire Sint-Pietersklinieken
in Leuven. April 1964.
1964-1964

264

Kasboek betreffende de uitgave van Dokumentatieblad en Feiten en
meningen. Januari 1965 - augustus 1969.

Wilfried Martens.

44
1965-1969
265 - 297 Feiten en meningen. Jgn. 1-5, 1965-1969.

265

265 - 297 FEITEN EN MENINGEN. JGN. 1-5, 1965-1969.
Jg. 1, 1965. Nr. 1-2: Januari-februari 196[5].
1965-1965

266

Jg. 1, 1965. Nr. 3-4: Maart-april 1965.
1965-1965

267

Jg. 1, 1965. Nr. 5-6: Mei-juni 1965.
1965-1965

268

Jg. 1, 1965. Nr. 7-8-9-10: Juli-augustus-september-oktober 1965.
1965-1965

269

Jg. 1, 1965. Nr. 11-12: November-december 1965.
1965-1965

270

Jg. 2, 1966. Nr. 1: Leuvennummer: 1962 - 30 juni 1966.
1962-1966

271

Jg. 2, 1966. Nr. 2: Januari-februari-maart 1966.
1966-1966

272

Jg. 2, 1966. Nr. 3: April-mei-juni 1966.
1966-1966

273

Jg. 2, 1966. Nr. 4: Juli-augustus-september 1966.
1966-1966

274

Jg. 2, 1966. Nr. 5: Oktober-november-december 1966.
1966-1966

275

Jg. 3, 1967. Nr. 1-2: Januari-februari 1967.
1967-1967

276

Jg. 3, 1967. Nr. 3-4: Maart-april 1967.
1967-1967

277

Jg. 3, 1967. Nr. 5-6: Mei-juni 1967.
1967-1967

278

Jg. 3, 1967. Nr. 7-8-9-10: Juli-augustus-september-oktober 1967.
1967-1967

Wilfried Martens.

279

Jg. 3, 1967. Nr. 11-12: November-december 1967.
1967-1967

280

Jg. 4, 1968. Nr. 1: Januari 1968.
1968-1968

281

Jg. 4, 1968. Nr. 2: Februari 1968.
1968-1968

282

Jg. 4, 1968. Nr. 3: Maart 1968.
1968-1968

283

Jg. 4, 1968. Nr. 4: April 1968.
1968-1968

284

Jg. 4, 1968. Nr. 5: Mei 1968.
1968-1968

285

Jg. 4, 1968. Nr. 6: Juni 1968.
1968-1968

286

Jg. 4, 1968. Nr. 7-8-9: Juli-augustus-september 1968.
1968-1968

287

Jg. 4, 1968. Nr. 10: Oktober 1968.
1968-1968

288

Jg. 4, 1968. Nr. 11: November 1968.
1968-1968

289

Jg. 4, 1968. Nr. 12: December 1968.
1968-1968

290

Jg. 5, 1969. Nr. 1: Januari 1969.
1969-1969

291

Jg. 5, 1969. Nr. 2: Februari 1969.
1969-1969

292

Jg. 5, 1969. Nr. 3: Maart 1969.
1969-1969

293

Jg. 5, 1969. Nr. 4: April 1969.
1969-1969

45

Wilfried Martens.

46

294

Jg. 5, 1969. Nr. 5: Mei 1969.
1969-1969

295

Jg. 5, 1969. Nr. 6: Juni 1969.
1969-1969

296

Jg. 5, 1969. Nr. 7-8-9: Juli-augustus-september 1969.
1969-1969

297

Jg. 5, 1969. Nr. 10: Oktober 1969.
1969-1969

IV. Verzamelde uitgegeven documentatie betreffende federalisme, communautaire problemen en bewegingen.

298

IV. VERZAMELDE UITGEGEVEN DOCUMENTATIE BETREFFENDE
FEDERALISME, COMMUNAUTAIRE PROBLEMEN EN BEWEGINGEN.
Centre de Recherches et d'Information socio-politiques - C.R.I.S.P. Courrier
hebdomadaire, nrs. 22 (12 juni 1959), 48 (15 januari 1960), 52 (12 februari
1960), 56 (11 maart 1960), nr. 75 (9 september 1960), 77 (23 september 1960).
Gestencild en geniet, elk nummer in een gedrukt vouwblad met
datumstempel.

299

Robert R. Bowie, Carl J. Friedrich, e.a., Études sur le fédéralisme,
(Bibliothèque de textes et études fédéralistes publiée sous le patronage du
Mouvement Fédéraliste Européen, dln. III en IV), 2 dln., Parijs: Librairie
générale de droit et de jurisprudence, 1960-1962, 699 en 677 p.
1960-1962

300

Robert R. Bowie, Carl J. Friedrich, e.a., Études sur le fédéralisme,
(Bibliothèque de textes et études fédéralistes publiée sous le patronage du
Mouvement Fédéraliste Européen, dln. III en IV), 2 dln., Parijs: Librairie
générale de droit et de jurisprudence, 1960-1962, 699 en 677 p.
1960-1962

301

Brochures betreffende de Federale Volksrepubliek Joegoslavië: 1000
données sur la Yougoslavie, 3de uitgave, Belgrado: Jugoslavija, 1960, 76 p.;
L'assemblée populaire fédérale, (Service d'informations, nr. 1025), Belgrado:
Jugoslavija, maart 1960, 24 p.; Réflexions sur les thèses pour la nouvelle
constitution yougoslave, Belgrado: Jugoslavija, 1961, 28 p.
1000-1961

302

Julien Kuypers, Herman Teirlinck, Leo Picard, Culturele autonomie, (Nieuw
Vlaams Tijdschrift, 2de reeks, jg. 15, 1961-1962, nr. 1). Antwerpen:
Ontwikkeling, [september of later in] 1961, 103 p., met aanstrepingen en
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kanttekeningen van Frans Dambre.
1961-1961
303

Frans Van der Elst, Federalisme, de oplossing. Brussel: Volksuniepersdienst, [1961], 31 p., met aanstrepingen van de archiefvormer.
1961-1961

304

L[eo] Lindemans, Het vraagstuk Brussel uit Vlaams oogpunt. Brussel:
Uitgeverij-boekhandel Simon Stevin, [1962], 112 p.
1962-1962

305

[L. Van Calck, eindred.]. Het federalisme in Vlaanderen. Schepdaal: L[isette]
Van Calck ([Het Pennoen]), 1962, 275 p., met enkele aanstrepingen in de
bijdrage Beknopte bibliografie van het federalisme (p. 249 e.v.).
1962-1962

306

Revue générale belge, jg. 98, nr. 9, september 1962, 152 p., met op p. 1-19:
Pierre Wigny, Le fédéralisme, met enkele aanstrepingen van de
archiefvormer.
1962-1962

307

Paul Martens, De Zuidnederlandse taalgrens voor het Belgisch parlement.
Heusden (Oost-Vlaanderen): Paul Martens, december 1962, 127 p.
1962-1962

308

Brochure en tijdschriftafleveringen of -supplementen betreffende
federalisme op Europees niveau, uitgegeven door organisaties die banden
hebben met de Organisation française du Mouvement Européen. April 1962,
1963, september-oktober 1963.
1962-1963

309

De PVV en de herziening van de grondwet, Brussel 5: PVV, 1963, gestencild
en gelijmd, met gedrukte kaft, 87 p.
1963-1963

310

W. Houtman, Vlaamse & Waalse documenten over federalisme, [Schepdaal]:
Studiegroep van het tijdschrift "Het Pennoen", [maart] 1963, 278 p.
1963-1963

311

Kongresrede uitgesproken door mr. F. Van der Elst, volksvertegenwoordiger
en voorzitter der Volksunie, tijdens de slotzitting van het IXe Kongres der
Volksunie, te Mechelen op 15 december 1963. Brussel 12: Frans Van der Elst,
[december 1963], 24 p.
1963-1963

Wilfried Martens.

48
312

Zo sprak pater Brauns: Radikalisme in de Vlaamse strijd, Diksmuide: L. [ook
V.] Devreese, [1963 of 1964], 47 p.
1963-1964

313

Ludo Van Wauwe, Utopie of mogelijkheid ? [van federalisme in België].
Antwerpen: Studiegroep der Katolieke Hoogstudenten (p.a. Ludo Van Wauwe
), mei 1964, [36] p.
1964-1964

314

Philip Vergels, Les lois linguistiques belges dans la perspective européenne
(Studie- en Informatiecentrum Brussel, 2), Brussel 1: Studie- en
Informatiecentrum [verbonden met het VAKBT ?], [1964], 24 p.
1964-1964

315

Marc De Kock, Links en de Vlaamse Beweging. Brussel 4: "Links" / Marc De
Kock, [1964], [14] p.
1964-1964

316

François Cardis, Fédéralisme et intégration européenne, Lausanne: Centre
de Recherches européennes, Université de Lausanne, 1964, 269 p., met
enkele aanstrepingen.
1964-1964

HOOFDSTUK 4: LID VAN VERSCHILLENDE CVP- EN CEPESS-WERKGROEPEN (1964-1971) EN KABINETSMEDEWERKER (1965-1972)

I. CVP- en CEPESS-werkgroepen (1964-1971)

HOOFDSTUK 4: LID VAN VERSCHILLENDE CVP- EN CEPESSWERKGROEPEN (1964-1971) EN KABINETSMEDEWERKER (1965-1972)
I. CVP- EN CEPESS-WERKGROEPEN (1964-1971)

A. Communautaire problemen en staatshervorming

A. COMMUNAUTAIRE PROBLEMEN EN STAATSHERVORMING
317 - 319 Ingekomen convocaties, notulen en nota's van de Commissie "Vlaams-Waalse verhoudingen" van de Vlaamse vleugel van de CVP (naderhand ook soms genoemd: Studiecommissie van de Vlaamse Vleugel), met bijhorende, blijkbaar door de archiefvormer in de commissie aangebrachte documentatie betreffende de standpunten van de Vlaamse Volksbeweging ter zake, en andere verzamelde documentatie. Juli 1964 - mei 1965, z.d. (1963, z.d.).

317

318

317 - 319 Ingekomen convocaties, notulen en nota's van de Commissie
"Vlaams-Waalse verhoudingen" van de Vlaamse vleugel van de CVP
(naderhand ook soms genoemd: Studiecommissie van de Vlaamse Vleugel),
met bijhorende, blijkbaar door de archiefvormer in de commissie
aangebrachte documentatie betreffende de standpunten van de Vlaamse
Volksbeweging ter zake, en andere verzamelde documentatie. Juli 1964 mei 1965, z.d. (1963, z.d.).
Vergaderstukken van de commissie, documentatie betreffende de VVBstandpunten en andere documentatie. Juli-december 1964, z.d. ([april] 1963,
mei-juni 1964, z.d.).
1964-1964
Documentatie betreffende de VVB-standpunten en andere documentatie.
September 1964, z.d. (oktober-december 1963, maart 1964, z.d.).
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1964-1964
319

Andere verzamelde documentatie, uitsluitend betreffende CVP-standpunten.
September 1964, februari-maart en mei 1965, z.d. (december 1963).
1964-1965

320

Gedrukte stukken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de
Belgische Senaat en enkele afleveringen van de Parlementaire handelingen
van beide Kamers betreffende ontwerpen en voorstellen van verklaring
betreffende de herziening van de grondwet, met daarnaast nog
bibliografische documentatie. Maart-april 1965, [?] 1965.
1965-1965

321 - 322 Persoonlijke handschriftelijke aantekening, persoonlijke getypte nota, ingekomen notulen, nota's, ontwerp-rapporten en andere stukken en documentatie betreffende de werkzaamheden als lid van de Vlaamse CVP- en CEPESS-commissie "Kultuurbeleid", die de mogelijkheden voor culturele autonomie en voor de concrete uitwerking daarvan bestudeert, en betreffende de door de Vlaamse vleugel van de CVP op 5 november 1966 in Antwerpen georganiseerde studiedag "Kultuurleven" (aanvankelijke werktitel: Cultuurbeleid voor
Vlaanderen) (Antwerpen, Parochiaal Centrum van de Luchtbal, zaterdag 5 november 1966). 1966-1967 (1961, 1965).

321

321 - 322 Persoonlijke handschriftelijke aantekening, persoonlijke getypte
nota, ingekomen notulen, nota's, ontwerp-rapporten en andere stukken en
documentatie betreffende de werkzaamheden als lid van de Vlaamse CVPen CEPESS-commissie "Kultuurbeleid", die de mogelijkheden voor
culturele autonomie en voor de concrete uitwerking daarvan bestudeert,
en betreffende de door de Vlaamse vleugel van de CVP op 5 november 1966
in Antwerpen georganiseerde studiedag "Kultuurleven" (aanvankelijke
werktitel: Cultuurbeleid voor Vlaanderen) (Antwerpen, Parochiaal
Centrum van de Luchtbal, zaterdag 5 november 1966). 1966-1967 (1961,
1965).
Februari-april 1966, oktober 1966, z.d. (1961, 1965, z.d.).
1966-1966

322

Oktober 1966 - juni 1967, december 1967, z.d. (1965, z.d.).
1966-1967

323

Persoonlijke handschriftelijke aantekening, ingekomen convocaties, nota's
en notulen en verzamelde documentatie betreffende de werkzaamheden van
de CEPESS-(sub)commissies "Structuur van de Staat" en "Hernieuwing
(Vernieuwing) van de staatsinstellingen" en van de CVP-werkgroep "VlaamsWaalse verhoudingen". Januari 1967 - februari 1969, oktober 1969, z.d. (1966
).
1967-1969

324

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen convocaties,
notulen, nota's en andere stukken betreffende de besprekingen over de
agglomeraties en federaties van gemeenten, binnen de CEPESS-(sub)
commissie "Federaties van gemeenten" en binnen het Hoofdbestuur van de
CVP. Januari-februari 1971, z.d.
1971-1971

50
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B. Onderwijs en wetenschapsbeleid

325

B. ONDERWIJS EN WETENSCHAPSBELEID
Ingekomen convocaties, notulen en nota's van de CEPESS-subcommissie
"Studiebeurzen". April 1967 - juni 1968, z.d.
1967-1968

326

Ingekomen convocaties, notulen, nota's, en andere stukken ontvangen als lid
van de CEPESS-subcommissie "Hoger niet-universitair onderwijs". Juniseptember 1967.
1967-1967

327

Persoonlijke handschriftelijke aantekening, ingekomen convocaties, nota's,
notulen en (ontwerp)besluiten betreffende de CEPESS-subcommissie
"Wetenschapsbeleid". Januari-april en juni-juli 1968, z.d.
1968-1968

C. Overige

328

C. OVERIGE
Omzendbrieven, notulen, nota's en andere stukken ontvangen als lid van de
"Gespreksgroep Mechelen" en als stichtend lid van het Instituut voor
Politieke Vorming (IPOVO) (Jef De Schuyffeleerstichting) vzw. Maart 1966 april 1969, z.d.
1966-1969

329

Persoonlijke handschriftelijke aantekening en andere stukken en
documentatie betreffende medewerking aan de redactie van De stem van het
volk, tweemaandelijks ledenblad uitgegeven door het nationaal secretariaat
van de Vlaamse vleugel van de CVP. Augustus 1966, z.d. (april en juni 1966,
z.d.).
1966-1966

330

Convocaties, notulen en andere ingekomen stukken ontvangen als lid van de
CEPESS-werkgroep "Instellingen", ter voorbereiding van het 23ste nationaal
CVP-congres van 17-18 februari 1968 te Kortrijk, en deelnemerskaart en
gedrukte brochures (werkdocumenten) betreffende dit congres. December
1967 - februari 1968, z.d. (1967, z.d.).
1967-1968

331

Persoonlijke getypte aantekeningen en ingekomen aantekeningen, notulen,
nota's en andere stukken en documentatie betreffende de voorbereiding en
het voeren van de campagne voor de wetgevende verkiezingen van 31 maart
1968, onder meer in de hoedanigheid van secretaris van de
programmacommissie van de Vlaamse vleugel van de CVP. Februari-maart
1968, z.d. ([eind 1967 - begin 1968]).
1968-1968
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332

Dossier, met persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen en
uitgaande brieven, ingekomen convocaties, notulen, nota's en andere
stukken en documentatie, inzake de werkzaamheden als lid van de Centrale
Werkgroep van de Commissie Programma (ook: Centrale
Programmacommissie) van de CVP en als voorzitter van de werkgroep
"Internationale politiek" binnen de genoemde commissie. Juni 1969 oktober 1970, z.d. (april 1969).
1969-1970

333

Notulen van de vergadering van 9 oktober 1969 van de CEPESSsubcommissie "Sociaal statuut der zelfstandigen", met in bijlage een nota (in
tweevoud, waarvan slechts één exemplaar met datumstempel "9-10-1969")
van minister van Middenstand Charles Hanin. Oktober 1969, z.d.
1969-1969

II. Kabinetsmedewerker (1965-1972)

II. KABINETSMEDEWERKER (1965-1972)
A. Adviseur bij het politiek en administratief kabinet van de eerste ministers Pierre Harmel en Paul Vanden Boeynants (1965-1968)

334

A. ADVISEUR BIJ HET POLITIEK EN ADMINISTRATIEF KABINET VAN DE
EERSTE MINISTERS PIERRE HARMEL EN PAUL VANDEN BOEYNANTS
(1965-1968)
Persoonlijke aantekening en briefwisseling met H[ector] Van Brabandt,
secretaris van de Katholieke Jeugdraad, betreffende het standpunt van die
raad met betrekking tot de samenstelling van het bureau van de Nationale
Jeugdraad. Augustus 1965, z.d.
1965-1965

335

Ingekomen brieven, persknipsels en andere stukken betreffende de
polemiek rond de benoeming van W. Martens als adviseur bij het kabinet van
de eerste minister, betreffende een parlementaire vraag aan de eerste
minister ter zake, en betreffende een latere naklank van deze polemiek.
September 1965 - februari 1966, januari en maart 1968, z.d.
1965-1968

336

Verzamelde documentatie, waaronder doorslagen van nota's van adviseur
Marcel Storme voor eerste minister [Pierre Harmel] en diens kabinetschef
J[an] Grauls, betreffende het wetsontwerp tot oprichting van een Vaste
Commissie voor de verbetering van de betrekkingen tussen de Belgische
taalgemeenschappen en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten.
September-december 1965 (januari 1965).
1965-1965

337

Ingekomen documentatie betreffende de standpunten van de Vereniging der
Vlaamse Studenten (van het Hoger Onderwijs) (VVS) inzake de

Wilfried Martens.

52
democratisering van het onderwijs. Oktober 1965, z.d.
1965-1965
338

Dossier inzake een ontwerp van tafelrede ter ere van de uit functie getreden
CVP-mandatarissen Emiel Claeys, Raymond De Mey en August De Schryver,
op het slotbanket van het arrondissementeel CVP-congres te Gent op 13
november 1965, opgesteld ten behoeve van eerste minister Pierre Harmel.
Oktober-november 1965, z.d. (juni-juli 1965).
1965-1965

339 - 340 Stukken en verzamelde documentatie betreffende de taalvraagstukken. Oktober 1965 - december 1968, z.d. (1920, 1959, 1961-1965, z.d.).

339

339 - 340 Stukken en verzamelde documentatie betreffende de
taalvraagstukken. Oktober 1965 - december 1968, z.d. (1920, 1959, 19611965, z.d.).
Ingekomen nota's en andere ingekomen stukken en gedrukte documentatie
betreffende de taalvraagstukken in het algemeen, en in het bijzonder
betreffende de taalwetten van 1963 en betreffende het probleem van de
tweetaligheid van de Brusselse agglomeratie. November 1961 - augustus
1966, december 1968, z.d. (1920, 1959).
1961-1968

340

Nota's voor de eerste minister en diens kabinetschef en ingekomen stukken
en documentatie betreffende de toepassing van de taalwetten, in het
bijzonder betreffende verschillende (ontwerpen van) uitvoeringsbesluiten van
de wet "op de taalgrensafbakening" (van 8 november 1962), van de wet
"houdende taalregeling in het onderwijs" (van 30 juli 1963), en van de wet "op
het gebruik van de talen in bestuurszaken" (van 2 augustus 1963). Oktober
1965 - maart 1968, z.d. ([1963]).
1965-1968

341

Ingekomen gedrukte documentatie betreffende het wetenschapsbeleid,
meer bepaald zes studies uitgegeven door de Organisation de Coopération et
de Développement économiques (OCDE) / [Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)], het jaarverslag 1964-1965 van de
Universitaire Stichting, het rapport Wetenschappelijk onderzoek en
economische groei. II, uitgegeven door de Nationale Raad voor
Wetenschapsbeleid (NRWB), en het jaarverslag 1967 van de Dienst voor
Hogeschoolstatistiek van de Universitaire Stichting. 1965-1967, [1968].
1964-1968

342

Ingekomen gedrukte documentatie betreffende het wetenschapsbeleid,
meer bepaald zes studies uitgegeven door de Organisation de Coopération et
de Développement économiques (OCDE) / [Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)], het jaarverslag 1964-1965 van de
Universitaire Stichting, het rapport Wetenschappelijk onderzoek en
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economische groei. II, uitgegeven door de Nationale Raad voor
Wetenschapsbeleid (NRWB), en het jaarverslag 1967 van de Dienst voor
Hogeschoolstatistiek van de Universitaire Stichting. 1965-1967, [1968].
1964-1968
343

Ingekomen gedrukte documentatie betreffende het wetenschapsbeleid,
meer bepaald zes studies uitgegeven door de Organisation de Coopération et
de Développement économiques (OCDE) / [Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)], het jaarverslag 1964-1965 van de
Universitaire Stichting, het rapport Wetenschappelijk onderzoek en
economische groei. II, uitgegeven door de Nationale Raad voor
Wetenschapsbeleid (NRWB), en het jaarverslag 1967 van de Dienst voor
Hogeschoolstatistiek van de Universitaire Stichting. 1965-1967, [1968].
1964-1968

344

Ingekomen gedrukte documentatie betreffende het wetenschapsbeleid,
meer bepaald zes studies uitgegeven door de Organisation de Coopération et
de Développement économiques (OCDE) / [Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)], het jaarverslag 1964-1965 van de
Universitaire Stichting, het rapport Wetenschappelijk onderzoek en
economische groei. II, uitgegeven door de Nationale Raad voor
Wetenschapsbeleid (NRWB), en het jaarverslag 1967 van de Dienst voor
Hogeschoolstatistiek van de Universitaire Stichting. 1965-1967, [1968].
1964-1968

345

Ingekomen gedrukte documentatie betreffende het wetenschapsbeleid,
meer bepaald zes studies uitgegeven door de Organisation de Coopération et
de Développement économiques (OCDE) / [Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)], het jaarverslag 1964-1965 van de
Universitaire Stichting, het rapport Wetenschappelijk onderzoek en
economische groei. II, uitgegeven door de Nationale Raad voor
Wetenschapsbeleid (NRWB), en het jaarverslag 1967 van de Dienst voor
Hogeschoolstatistiek van de Universitaire Stichting. 1965-1967, [1968].
1964-1968

346

Ingekomen gedrukte documentatie betreffende het wetenschapsbeleid,
meer bepaald zes studies uitgegeven door de Organisation de Coopération et
de Développement économiques (OCDE) / [Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)], het jaarverslag 1964-1965 van de
Universitaire Stichting, het rapport Wetenschappelijk onderzoek en
economische groei. II, uitgegeven door de Nationale Raad voor
Wetenschapsbeleid (NRWB), en het jaarverslag 1967 van de Dienst voor
Hogeschoolstatistiek van de Universitaire Stichting. 1965-1967, [1968].
1964-1968

54
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Ingekomen gedrukte documentatie betreffende het wetenschapsbeleid,
meer bepaald zes studies uitgegeven door de Organisation de Coopération et
de Développement économiques (OCDE) / [Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)], het jaarverslag 1964-1965 van de
Universitaire Stichting, het rapport Wetenschappelijk onderzoek en
economische groei. II, uitgegeven door de Nationale Raad voor
Wetenschapsbeleid (NRWB), en het jaarverslag 1967 van de Dienst voor
Hogeschoolstatistiek van de Universitaire Stichting. 1965-1967, [1968].
1964-1968

348

Ingekomen gedrukte documentatie betreffende het wetenschapsbeleid,
meer bepaald zes studies uitgegeven door de Organisation de Coopération et
de Développement économiques (OCDE) / [Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)], het jaarverslag 1964-1965 van de
Universitaire Stichting, het rapport Wetenschappelijk onderzoek en
economische groei. II, uitgegeven door de Nationale Raad voor
Wetenschapsbeleid (NRWB), en het jaarverslag 1967 van de Dienst voor
Hogeschoolstatistiek van de Universitaire Stichting. 1965-1967, [1968].
1964-1968

349

Ingekomen gedrukte documentatie betreffende het wetenschapsbeleid,
meer bepaald zes studies uitgegeven door de Organisation de Coopération et
de Développement économiques (OCDE) / [Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)], het jaarverslag 1964-1965 van de
Universitaire Stichting, het rapport Wetenschappelijk onderzoek en
economische groei. II, uitgegeven door de Nationale Raad voor
Wetenschapsbeleid (NRWB), en het jaarverslag 1967 van de Dienst voor
Hogeschoolstatistiek van de Universitaire Stichting. 1965-1967, [1968].
1964-1968

350

Dossier inzake beleidsopties voor het kernenergie-onderzoek in België.
Januari-december 1966, z.d. (1964).
1966-1966

351

Marcel Storme, De herziening van de grondwet in België, overdruk uit
Rechtsgeleerd magazijn Themis. Tijdschrift voor publiek- en privaatrecht
(Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink), 1966, aflevering 1, p. 3-47, met op het
titelblad volgende opdracht van de auteur: "Voor Wilfried Martens, in
herinnering aan ons verblijf in nr. 16 van de Wetstraat. [handtekening].
21/3/66".
1966-1966

352

Ingekomen stukken betreffende een door VVB-voorzitter Paul Daels
aangevraagde audiëntie bij regeringsformateur Paul Vanden Boeynants.
Maart 1966, z.d.
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1966-1966
353 - 357 Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen en uitgaande brieven, ingekomen aantekeningen, nota's, persknipsels en verzamelde documentatie betreffende de universitaire expansie in het algemeen en het probleem Leuven in het bijzonder. Mei 1966 - maart 1968, z.d.

353

353 - 357 Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen en
uitgaande brieven, ingekomen aantekeningen, nota's, persknipsels en
verzamelde documentatie betreffende de universitaire expansie in het
algemeen en het probleem Leuven in het bijzonder. Mei 1966 - maart 1968,
z.d.
Mei 1966 - januari 1968, z.d.
1966-1968

354

Mei 1966 - maart 1968, z.d.
1966-1968

355

Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid. Speciale Commissie opgericht
krachtens art. 72 van de wet van 9 april 1965 houdende diverse maatregelen
voor de universitaire expansie. Advies en besluiten over de toepassing van de
maatregelen bevat in de wet van 9 april 1965, alsmede over de problemen
gesteld door de universitaire expansie. Ontwerp. Revisie. Document nog niet
door de Speciale Commissie goedgekeurd. 18 en 23 maart 1968. Gestencild,
geniet, respectievelijk gepagineerd VIII+1-96 en VIII-IX+97-132.
1965-1968

356

Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid. Speciale Commissie opgericht
krachtens art. 72 van de wet van 9 april 1965 houdende diverse maatregelen
voor de universitaire expansie. Advies en besluiten over de toepassing van de
maatregelen bevat in de wet van 9 april 1965, alsmede over de problemen
gesteld door de universitaire expansie. Ontwerp. Revisie. Document nog niet
door de Speciale Commissie goedgekeurd. 18 en 23 maart 1968. Gestencild,
geniet, respectievelijk gepagineerd VIII+1-96 en VIII-IX+97-132.
1965-1968

357

Maurits Coppieters, Universitaire ekspansie voor of tegen Vlaanderen ? Kerk
en staat in het geding. [Sint-Amandsberg: Maurits Coppieters, 1967], 54 p. +
gedrukte bijlage.
1966-1967

358

Ingekomen brieven van André Belmans, notaris te Anderlecht, waarvan een
doorgestuurd door senator Robert Vandekerckhove, met in bijlage nota's,
opgesteld door leden van de "werkgroep voor politieke vormgeving" "E
Diversitate Unitas", betreffende de federale structuur van de VSA en
betreffende de grondwetsherziening in België. Oktober-december 1966, z.d.
1966-1966

359

Dossier (met nota's voor kabinetschef Jan Grauls, ingekomen en uitgaande
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brieven op naam van de eerste minister en de genoemde kabinetschef, en
andere stukken) inzake het ter beschikking stellen van leerkrachten aan
jeugdorganisaties. Oktober 1966, september 1967 - januari 1968, z.d. (1965).
1966-1968
360

George Kint, "Het Nederlandstalig onderwijs in de Brusselse agglomeratie.
De werkelijkheid 1966 als prognose-factor voor de periode 1966-1975",
gestencild, 2 dln., 313 p. (met nog niet genummerde tussengevoegde
geografische kaarten (gedeeltelijk in inkt getekend, gedeeltelijk getypt) en
tabellen en niet genummerde inhoudsopgave in dl. II), onderzoeksrapport in
opdracht van minister van Nationale Opvoeding Frans Grootjans.
1966-1975

361

George Kint, "Het Nederlandstalig onderwijs in de Brusselse agglomeratie.
De werkelijkheid 1966 als prognose-factor voor de periode 1966-1975",
gestencild, 2 dln., 313 p. (met nog niet genummerde tussengevoegde
geografische kaarten (gedeeltelijk in inkt getekend, gedeeltelijk getypt) en
tabellen en niet genummerde inhoudsopgave in dl. II), onderzoeksrapport in
opdracht van minister van Nationale Opvoeding Frans Grootjans.
1966-1975

362

Persmededelingen, nota en andere stukken en documentatie betreffende de
uitvoering van de "wet van 31 maart 1967 tot toekenning van bepaalde
machten aan de koning teneinde de economische heropleving, de
bespoediging van de regionale reconversie en de stabilisatie van het
begrotingsevenwicht te verzekeren". April-juni 1967, z.d.
1967-1967

363

Gestencilde ontwerpen van diverse koninklijke besluiten betreffende het
hoger onderwijs. Mei 1967, z.d.
1967-1967

364

Ingekomen brieven en andere ingekomen stukken en een uitgaande brief
betreffende een verzoek om medewerking aan de voorbereiding van een
colloquium over "Het federalisme, een oplossing voor België ?" vanwege de
Vereniging voor Politieke en Sociale Studies (Leuven), met daar bijgevoegd
het gedrukte verslag van dat colloquium. Juli-september 1967, november
1968.
1967-1968

365

Betalingsordonnanties van de kabinetschef van de vice-eerste minister en
minister van Begroting betreffende bijkomende kredieten voor verschillende
ministeriële departementen. Doorslagen. Juli-december 1967.
1967-1967
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366

Nota voor de eerste minister, ingekomen en uitgaande brieven en andere
ingekomen stukken betreffende uitnodigingen aan eerste minister Paul
Vanden Boeynants vanwege de Christen Democratische Studenten (CDS) te
Gent en vanwege de Vlaams Nationale Studentenunie (VNSU) te Gent,
respectievelijk voor een voordracht en voor deelname aan een panelgesprek. September-december 1967.
1967-1967

367

Dossier inzake medewerking, als adviseur op het Kabinet van de Eerste
Minister, aan het scenario van een televisieprogramma over de structuur en
werking van de regering in België, in het kader van een reeks over de
structuur van de Belgische staat, gerealiseerd door de Dienst Jeugd en
Documentaire Uitzendingen van de BRT. November-december 1967, z.d.
1967-1967

368

Ingekomen brieven van Marcel Storme, advocaat te Gent [en gewezen
medewerker bij het Kabinet van de Eerste Minister], met uiteenlopende
vragen om inlichtingen en diverse aanbevelingen. Januari 1968, z.d.
1968-1968

369

Nationaal Verbond van het Katholiek Middelbaar Onderwijs. Tweejaarlijks
congres. Synthese en besluiten van de studie over het thema "Het katholiek
middelbaar onderwijs na het Tweede Vaticaans Concilie" (...) opgegeven ter
gelegenheid van het achtste congres in 1966. 8 mei 1968. Gestencild,
IX+123+XVIII p..
1966-1968

370

Nationaal Verbond van het Katholiek Middelbaar Onderwijs. Tweejaarlijks
congres. Synthese en besluiten van de studie over het thema "Het katholiek
middelbaar onderwijs na het Tweede Vaticaans Concilie" (...) opgegeven ter
gelegenheid van het achtste congres in 1966. 8 mei 1968. Gestencild,
IX+123+XVIII p..
1966-1968

B. Opdrachthouder (part-time) bij het kabinet van minister van Communautaire Betrekkingen (Gemeenschapszaken) Leo Tindemans (1968-1972)

371

372

B. OPDRACHTHOUDER (PART-TIME) BIJ HET KABINET VAN MINISTER VAN
COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN (GEMEENSCHAPSZAKEN) LEO
TINDEMANS (1968-1972)
Persoonlijke en ingekomen aantekeningen, ingekomen nota's en andere
stukken en documentatie betreffende de vorming van de regering en de
inhoud van het regeringsprogramma. April-juni 1968, z.d.
1968-1968
Organisatieschema en omzendbrieven met richtlijnen betreffende de dienst
en de taakverdeling, en dienstformulieren van het kabinet van de minister
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van Communautaire Betrekkingen (Gemeenschapszaken). Juli-oktober 1968.
1968-1968
373

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven en andere
stukken betreffende spreekbeurten en artikels van de archiefvormer en
verzamelde documentatie betreffende federalisme, grondwetsherziening,
Vlaamse Beweging, collaboratie en dergelijke. Juni-oktober 1968, z.d.
([1958/1959]-1967, z.d.).
1968-1968

374 - 386 Nota's geschreven op verzoek van kabinetschef L[ode] Vanhove, met bijhorende stukken en documentatie. 1968-1971.

374

374 - 386 Nota's geschreven op verzoek van kabinetschef L[ode] Vanhove,
met bijhorende stukken en documentatie. 1968-1971.
Nota betreffende "de bevoegdheid van de voorgestelde Raden van Senatoren"
(d.d. 20 september 1968, doorslag, 4 p.), en persoonlijke aantekening,
ingekomen aantekeningen en nota's en andere stukken en documentatie
betreffende het regeringsakkoord, de regeringsverklaring, en voorstellen, in
het bijzonder die van de regering, tot herziening van een aantal artikelen van
de grondwet. Juli-oktober 1968, z.d. (1965, mei 1968, z.d.).
1968-1968

375

Ingekomen briefjes van kabinetschef L. Vanhove en nota (doorslag, 3 p.) in
antwoord daarop, betreffende "de juridische aard van de paritaire comités en
van de collectieve arbeidsovereenkomst", met bijhorende, door L. Vanhove
doorgegeven stukken en documentatie. Januari 1969 (1945, 1947, 1957, 1967,
1968).
1969-1969

376

Ingekomen briefje van kabinetschef L. Vanhove en nota in antwoord daarop
betreffende "de voorstellen van de subcommissie "Brussel" van de
commissie Meyers" en een vergelijking van die voorstellen met de punten uit
het regeringsakkoord die op Brussel betrekking hebben (doorslag in
drievoud, 7 p.), met daarbij notulen van de sub-commissie
"Brussel/Bruxelles" van de Commission permanente pour l'Amélioration des
Relations entre les Communautés linguistiques belges / [Vaste Commissie
voor de Verbetering van de Communautaire Betrekkingen] (1967-1968).
Februari 1969 (januari 1967 - januari 1968).
1969-1969

377

Ingekomen briefje van kabinetschef L. Vanhove en nota in antwoord daarop
betreffende "minderheidsregeringen in de Belgische politieke geschiedenis"
(doorslag in tweevoud, 2x3 p.). April 1969.
1969-1969

378

Nota betreffende een "mogelijk antwoord op de vraag "Zullen de twee
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kultuurgemeenschappen ingevolge de kultuurautonomie niet uit elkaar
groeien ?"". Doorslag, 3 p. 27 mei 1969.
1969-1969
379

Ingekomen briefje van kabinetschef L. Vanhove en nota (doorslag, 2 p.) in
antwoord daarop betreffende "het derde algemeen kongres van de Vlaamse
Volksbeweging" (Leuven, 9-10 maart 1963), en meer bepaald betreffende op
dat congres ingenomen standpunten inzake eventuele waarborgen voor "de
Walen" bij een federalisering van de Belgische staat. 22 en 28 mei 1969.
1969-1969

380

Ingekomen briefje van kabinetschef L. Vanhove en twee nota's in antwoord
daarop, allebei van 30 juli 1969, respectievelijk betreffende de "oorsprong
van de term "federatie van gemeenten"" (doorslag, 3 p.) en betreffende "de
oprichting van agglomeraties en federaties van gemeenten" (historiek en
ontleding van de diverse voorstellen en ontwerpen ter zake) (doorslag, [1+]20
p.; handschriftelijk concept, 27 p.), nota voor kabinetschef L. Vanhove onder
de titel "De grote agglomeraties: kan de oplossing van het vraagstuk van de
grote agglomeraties bijdragen tot een verbetering van de Vlaams-Waalse
verhoudingen ?" (d.d. 23 december 1969, doorslag in tweevoud, 5 p.), en
daarvoor verzamelde stukken en documentatie. Juli en december 1969, z.d.
(1965, 1966, april 1969, z.d.).
1969-1969

381

Ingekomen briefje van kabinetschef Lode Vanhove en nota betreffende
"voorstellen tot herziening van de grondwet i.v.m. de communautaire
problematiek", doorslag, 15 p., met begeleidend briefje, en aantekening
onder de titel "Het leven van een grondwet" zijnde de tekst van een rede van
minister van Communautaire Betrekkingen Leo Tindemans bij de plechtige
opening van het academiejaar van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius
te Antwerpen op 7 oktober 1970 (gestencild, 43+4 p.). December 1969,
februari 1970, [oktober 1970], z.d.
1969-1970

382

Ingekomen briefje van kabinetschef L. Vanhove en nota (d.d. 11 juni 1970,
doorslag, in tweevoud, 5 p., en handschriftelijk ontwerp) in antwoord daarop
betreffende de "federaties van gemeenten en fusies", nota betreffende "de
samenstelling van de uitvoerende colleges van de agglomeraties en
federaties van gemeenten" (d.d. 2 maart 1971, doorslag, 6 p.),
handschriftelijke aantekeningen, en verzamelde stukken en documentatie
betreffende verschillende standpunten ter zake en betreffende voorstellen
voor en het tot stand komen van de wet van 26 juli 1971 "houdende
organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten". Mei-juni
1970, februari-november 1971, z.d.
1970-1971
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Nota's betreffende het begrip federalisme en de haalbaarheid van een
Belgisch federalisme, met persoonlijke handschriftelijke aantekeningen,
ingekomen briefjes en andere stukken en documentatie. Oktober-november
1970, z.d. (1953, [1966], februari 1970, z.d.).
1970-1970

384

Ingekomen briefje van kabinetschef L. Vanhove en nota (doorslag, 6 p.) in
antwoord daarop betreffende "de taalverklaring en de taalinspektie" (in de
wetten van 1932 en 1963), met persoonlijke aantekeningen en documentatie.
December 1970, z.d. (1932).
1970-1970

385

Ingekomen briefje van kabinetschef L. Vanhove en nota (d.d. 23 april 1971,
doorslag, 7 p.; handschriftelijk ontwerp, 5 p.) in antwoord daarop betreffende
"oorzaken van de verfransing van de Brusselse agglomeratie", met
bijhorende handschriftelijke aantekening en andere stukken en
documentatie. Maart-april 1971, z.d. ([2de helft 1968], november 1968, z.d.).
1971-1971

386

Nota's betreffende "de omschrijving van het begrip "kulturele autonomie"",
met persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen briefjes,
ingekomen aantekening en nota's, en gedrukte en andere documentatie.
Maart en mei-juni 1971, z.d. (1953, 1963, mei, juli en oktober 1968, januari
1969, z.d.).
1971-1971

387

De B.T.W. en de boekhouding. Rapport met het oog op de uitwerking van een
praktische gids voor de belastingplichtige. Opgesteld door een commissie
van accountants samengesteld uit de hh. Joseph Colleye, Maurice Devers en
Marcel Wiart, 25 maart 1969, gestencild, [4]+44+[1]+7+[1]+35+[1]+43+[1]
+19+[1]+30+[1]+50+[2]+85+[2] p., met bijgevoegd adreskaartje van Robert
Houben, nationaal CVP/PSC-voorzitter. 1969, z.d.
1969-1969

388

Deelneming van Nederlandstaligen en Franstaligen aan het
wetenschappelijk onderzoek in België, rapport opgesteld in opdracht van
minister van Wetenschapsbeleid en -programmatie Theo Lefèvre, juni 1969,
gestencild en gelijmd, met gedrukte kaft, [1]+19+[1]+20+[1]+10+[3]+[2] p..
Met bijgevoegd gestencild "ten geleide" (juni 1969, 5 p.) van minister Th.
Lefèvre en bijgevoegd gestencild "Addendum" (1 juli 1969, 2+[1]+5 p.). Junijuli 1969.
1969-1969

389

Adressenlijst van alle kabinetsmedewerkers. Getypt, fotokopie, [3] p. [Juni of
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juli] 1969.
1969-1969
390

L[uc] Delanghe e.a., "Objektieve kriteria. Wetenschappelijke benadering van
de objektieve behoeften in beide kultuurgemeenschappen. Studie in
opdracht van: Ministerie voor Nederlandse Cultuur. Verslag aan de
Regering". Deel I: "Kultuur"; deel II: "Sport". Leuven, Brussel: KUL,
Sociologisch Onderzoeksinstituut, Studiegroep Kultuurbevordering / VUB,
Instituut voor Sociologie, Socio-ekonomisch Centrum, juli 1969, 256+V en
59+24 p. Gestencild.
1969-1969

391

L[uc] Delanghe e.a., "Objektieve kriteria. Wetenschappelijke benadering van
de objektieve behoeften in beide kultuurgemeenschappen. Studie in
opdracht van: Ministerie voor Nederlandse Cultuur. Verslag aan de
Regering". Deel I: "Kultuur"; deel II: "Sport". Leuven, Brussel: KUL,
Sociologisch Onderzoeksinstituut, Studiegroep Kultuurbevordering / VUB,
Instituut voor Sociologie, Socio-ekonomisch Centrum, juli 1969, 256+V en
59+24 p. Gestencild.
1969-1969

392

Persoonlijke aantekening, ingekomen nota's en andere ingekomen stukken
betreffende een wetsontwerp op de economische expansie (wetsontwerp
Leburton). September-oktober 1969, z.d.
1969-1969

393

Ingekomen briefje van kabinetschef L[ode] Vanhove, betreffende "een nieuwe
regeling" inzake de beschikking (halftijds) over een bureau op het kabinet en
de verhuis naar een ander bureau. 4 februari 1970.
1970-1970

394

Ingekomen brief, met bijlage, van M. Vereecken, voorzitter van het
Economisch Expansiecomité voor het Arrondissement Dendermonde vzw, te
Dendermonde, betreffende de fusie van Groot-Dendermonde. April 1970.
1970-1970

395

Pour une Belgique régionale et communautaire, [Brussel: PSB, 1970], 71 p.
1970-1970

396

Daniël Deconinck, Le problème des régions en Belgique. La réforme de l'état
et la constitution. 20 juin 1970, [Leuven, Brussel: KVHV/Daniël Deconinck],
1970, 63 p.
1970-1970

397

Ingekomen briefje van kabinetschef L[ode] Vanhove, persoonlijke
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handschriftelijke en getypte aantekeningen, ingekomen aantekeningen en
andere stukken en documentatie betreffende de redactie van (hoogst
waarschijnlijk) een toespraak van minister van Communautaire
Betrekkingen Leo Tindemans onder de titel "De Vlaamse uitdaging". Maart
1971, z.d. (november 1968, september 1970, z.d.).
1971-1971
398

Ingekomen briefje van kabinetschef L. Vanhove betreffende een verzoek om
een nota over de vraag hoe kan vermeden worden dat "de voortdurende
uitsplitsing (...) van wetgevende en reglementerende bevoegdheden"
ingevolge de grondwetsherziening voor de burger al te ondoorzichtig wordt
en dus een gevaar voor de democratie wordt. 29 maart 1971.
1971-1971

399

Ingekomen nota's en andere stukken betreffende het wetsontwerp Cools
over het prijzenbeleid. April 1971, z.d.
1971-1971

400

Documentatie betreffende het "ontwerp van wet tot indeling van de leden van
de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen
betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en
voor de Franse cultuurgemeenschap" en de bespreking ervan in Kamer en
Senaat. Gedrukt, gedeeltelijk in fotokopie. Juni-juli 1971.
1971-1971

401 - 405 Ontwerpen van een persoonlijke studie en publicatie betreffende culturele autonomie en gewestvorming, met voor de redactie daarvan gebruikte stukken en documentatie betreffende de toepassing van de taalwetten van 1963, de grondwetsherziening van 1970 en haar voorgeschiedenis, de culturele autonomie en de gewestvorming, en met stukken betreffende het colloquium waarop op basis van de studie een lezing gegeven werd. 1971, 1972.

401

401 - 405 Ontwerpen van een persoonlijke studie en publicatie betreffende
culturele autonomie en gewestvorming, met voor de redactie daarvan
gebruikte stukken en documentatie betreffende de toepassing van de
taalwetten van 1963, de grondwetsherziening van 1970 en haar
voorgeschiedenis, de culturele autonomie en de gewestvorming, en met
stukken betreffende het colloquium waarop op basis van de studie een
lezing gegeven werd. 1971, 1972.
Persoonlijke aantekeningen (doorslagen in veelvoud) onder de titels "Inhoud
van de kulturele autonomie" en "Inhoud van de gewestvorming", met daarbij
handschriftelijke en getypte aantekeningen, een eigen nota voor
kabinetschef L. Vanhove betreffende "het arrest van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens en de wet van 23 december 1970 betreffende de
randgemeenten" (doorslag, 4 p., 15 januari 1971, met gedrukte en andere
documentatie betreffende het genoemde hof), een eigen nota onder de titel
"De samenstelling van de gewestraden" (origineel en 2 doorslagen, 2 p., 1
februari 1971), ingekomen brieven en andere stukken en documentatie. Juniseptember 1971, z.d. (1957, 1962, 1968, 1970, januari-februari 1971, z.d.).
1970-1971
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402

Concept van "Kulturele autonomie en gewestvorming" (doorslag, 43 p., met
handschriftelijke correcties en aanvullingen), met daarbij handschriftelijke
en getypte aantekeningen en documentatie. Juli 1971, z.d. ([1967], z.d.).
1971-1971

403

Congresmap van de 44e Vlaamse Sociale Week in vakantiehuis Sparrenduin
in De Haan op 30 september en 1 en 2 oktober 1971, onder de titel
"Herverdeling van de politieke macht in België", met daarbij ingekomen
aantekening getiteld "Jeugd en cultuur", persoonlijke handschriftelijke
aantekening betreffende jeugdbeleid, en schema betreffende W. Martens'
lezing "Cultuurautonomie en gewestvorming" (doorslag, 4 p.). September
1971, z.d.
1971-1971

404

Albert Coppé e.a., Herverdeling van de politieke macht. [Verslagboek van de]
44e Vlaamse Sociale Week - 1971, Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven, 1972,
159 p., met p. 17-51 de bijdrage van W. Martens, Culturele autonomie en
gewestvorming.
1971-1972

405

Tabel betreffende arrondissementele CVP-vergaderingen in de loop van de
eerste helft van de maand oktober 1971 ter voorbereiding van de lijsten en de
campagne voor de parlementsverkiezingen van 7 november 1971, met
aanduiding van (wellicht) de vergaderingen waarop W. Martens het woord
voerde, met daarbij ingekomen aantekeningen betreffende ontvangen vragen
en persoonlijke getypte aantekeningen (geannoteerde concepten) onder de
titels "Inhoud van de kulturele autonomie" en "Inhoud van de
gewestvorming", en gedrukte en gestencilde documentatie. [Septemberoktober 1971] (1963, januari 1971).
1971-1971
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HOOFDSTUK 5: LID, LID VAN HET NATIONAAL BUREAU, EN NATIONAAL
VOORZITTER VAN DE CVP-JONGEREN (1965-1971).
I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

406 - 407 Persoonlijke agenda's van W. Martens. 1967, 1971.

406

407

406 - 407 PERSOONLIJKE AGENDA'S VAN W. MARTENS. 1967, 1971.
1967.
1967-1967
1971.
1971-1971
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408 - 452 CEPESS-documenten. Tweemaandelijkse publikatie (van het) Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies, v.z.w.d.), jgn. [1]-10, 1962-1971.

408

408 - 452 CEPESS-DOCUMENTEN. TWEEMAANDELIJKSE PUBLIKATIE (VAN
HET) CENTRUM VOOR POLITIEKE, ECONOMISCHE EN SOCIALE STUDIES,
V.Z.W.D.), JGN. [1]-10, 1962-1971.
[Jg. 1, buiten serie]: R[obert] Houben, F[rançois] Ingham, Het Schoolpact en
zijn toepassing. Tweede herwerkte uitgave, bijgehouden tot 1 januari 1962,
Brussel, [februari] 1962, 389 p.
1962-1962

409

[Jg. 2, buiten serie]: De C.V.P. Beginselen. Programma. Kerstprogramma
1945 (Uittreksels). Resoluties van de congressen 1955-1962 (Integrale tekst),
Brussel, 1963, 155 p.
1945-1963

410

[Jg. 2, buiten serie]: Robert Houben, De miskende politiek, Brussel, 1963,
132 p.
1963-1963

411

[Jg. 2, buiten serie]: Robert Houben, De C.V.P. in de branding, Brussel, 1963,
87 p.
1963-1963

412

Jg. 3, 1964, nr. 1: Feiten en documenten 1963, 168 p.
1963-1964

413

Jg. 3, 1964, nr. 2: De verruiming van de wereldhandel, [juli 1964], 140 p.
1964-1964

414

Jg. 3, 1964, nr. 3: Voor een politiek inzake hoger niet-universitair onderwijs,
[september 1964], 111 p.
1964-1964

415

Jg. 3, 1964, nr. 4: De hervorming van de onderneming, [november 1964], 76 p.
1964-1964

416

Jg. 3, 1964, nr. 5-6: België 1970. Europa en de wereld. De staat. Economische
expansie. Sociale vooruitgang. De menselijke objectieven. Techniek en geest,
[februari 1965], 275 p.
1964-1970

417

[Jg. 3, buiten serie]: R[obert] Houben, F[rançois] Ingham, Het Schoolpact en
zijn toepassing. Supplement bij de tweede uitgave (1 januari 1962 -31 juli
1964), 55 p.
1962-1971

Wilfried Martens.

65

418

[Jg. 4, buiten serie]: Het politiek beleid. Vijfde Vlaamse Sociale Studiedagen.
Houthalen, 7-8-9 september 1964, Brussel, 1965, 141 p.
1964-1965

419

Jg. 4, 1965, nr. 1: Feiten en documenten 1964, 159 p.
1964-1965

420

Jg. 4, 1965, nr. 2: De vrouw in onze maatschappij, [juli 1965], 149 p.
1965-1965

421

Jg. 4, 1965, nr. 3: G[aston] Geens, De wet op de universitaire expansie,
[oktober 1965], 132 p.
1965-1965

422

Jg. 4, 1965, nr. 6: Kultuur en kultuurpolitiek, [april 1966], 195 p.
1965-1966

423

Jg. 5, 1966, nr. 1: Feiten en documenten 1965, 171 p.
1965-1966

424

Jg. 5, 1966, nr. 2: Energiepolitiek, [september 1966], 120 p.
1966-1966

425

Jg. 5, 1966, nr. 3-4: De preventieve gezondheidszorg in België, [november
1966], 190 p.
1966-1966

426

Jg. 5, 1966, nr. 5: België's buitenlandse politiek, [februari 1967], 104 p.
1966-1967

427

Jg. 5, 1966, nr. 6: De sociale pensioenen. Tweede uitgave, [juni 1967], 140 p.
1966-1967

428

Jg. 6, 1967, nr. 1: Feiten en documenten 1966, 144 p.
1966-1967

429

Jg. 6, 1967, nr. 2: Problemen van sociale zekerheid, [oktober 1967], 70+[2] p.
1967-1967

430

Jg. 6, 1967, nr. 3: De wet op de speciale machten en haar toepassing,
[december 1967], 88 p.
1967-1967

431

Jg. 6, 1967, nr. 4: Textielproblemen en textielpolitiek, [februari 1968], 104 p.
1967-1968
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432

Jg. 6, 1967, nr. 5: Het toerisme een nieuwe sociale dimensie, [april 1968], 128
p.
1967-1968

433

Jg. 6, 1967, nr. 6: Kapitaalmarkt en investeringen in België, [juli 1968], 104 p.
1967-1968

434

Jg. 7, 1968, nr. 1: Feiten en documenten 1967, 155 p.
1967-1968

435

Jg. 7, 1968, nr. 2-3: Programmes électoraux et accord gouvernemental 1968,
(Documents-CEPESS. Publication bimestrielle), [juli 1968], 182 p.
1968-1968

436

Jg. 7, 1968, nr. 4: Ruimtelijke ordening in België, [oktober 1968], 144 p.
1968-1968

437

Jg. 7, 1968, nr. 5: Publiciteit in radio en televisie, [maart 1969], 84 p.
1968-1969

438

Jg. 7, 1968, nr. 6: Het recht op bijstand, [september 1969], 159 p.
1968-1969

439

Jg. 8, 1969, nr. 2: Communautair dossier, [februari 1970], 94 p., in tweevoud.
1969-1970

440

Jg. 8, 1969, nr. 2: Communautair dossier, [februari 1970], 94 p., in tweevoud.
1969-1970

441

Jg. 8, 1969, nr. 3-4: Europa 1980, [maart 1970], 159 p.
1969-1980

442

Jg. 8, 1969, nr. 5-6: Gemeentebeleid 1970-1980, [mei 1970], 189 p.
1969-1980

443

Jg. 9, 1970, nr. 1: Feiten en documenten 1969, 120 p.
1969-1970

444

Jg. 9, 1970, nr. 2-3: De Belgische landbouw in Europees perspectief, [februari
1971], 188 p.
1970-1971

445

Jg. 9, 1970, nr. 4: Ziekenhuisbeleid in België, [april 1971], 142 p.
1970-1971
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446

Jg. 9, 1970, nr. 5: Het communautaire Europa, [mei 1971], 128 p.
1970-1971

447

Jg. 9, 1970, nr. 6: Het vernieuwd secundair onderwijs, [juli 1971], 76 p.
1970-1971

448

Jg. 10, 1971, nr. 1: Feiten en documenten 1970, 144 p.
1970-1971

449

Jg. 10, 1971, nr. 2: De nieuwe grondwet en haar uitvoeringswetten,
[september 1971], 88 p.
1971-1971

450

Jg. 10, 1971, nr. 2: De nieuwe grondwet en haar uitvoeringswetten,
[september 1971], 88 p.
1971-1971

451

Jg. 10, 1971, nr. 3-4: Verkiezingsprogramma's en regeringsverklaring 1972,
[januari 1972], 212 p.
1971-1972

452

Jg. 10, 1971, nr. 5-6: F[ernand] Piot, L[ode] Vanhove, De communautaire
grondwetsartikelen, [juli 1972], 232 p.
1971-1972

- 467 CEPESS-bladen. Driemaandelijks informatieorgaan van het Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies CEPESS, 1965, 1967, 1968-1971.

- 467 CEPESS-BLADEN. DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEORGAAN VAN HET
CENTRUM VOOR POLITIEKE, ECONOMISCHE EN SOCIALE STUDIES
CEPESS, 1965, 1967, 1968-1971.
( ) 1965, nr. 2, juni 1965: Actuele onderwijsproblemen, 42 p.
1965-1965
453

1967, nr. 1: Rationalisatie en blokkering in het onderwijs, [juli 1967], 58 p.
1967-1967

454

1967, nr. 2: De sociale huisvestingspolitiek, [oktober 1967], 39 p.
1967-1967

455

1967, nr. 3: Het C.V.P.-wetsvoorstel houdende herverdeling van de politieke
macht, [januari 1968], 48 p.
1967-1968
( ) 1967, nr. 4: Documenten rond het probleem Leuven (14 januari - 7 februari
1968), [februari 1968], 31 p.
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1967-1968
456

1968, nr. 2: Het Schoolpact na 10 jaar. Toepassing. Moeilijkheden, [november
1968], 36 p.
1968-1968

457

1968, nr. 3: [Theo Lefèvre], Het wetenschapsbeleid in België. Een nieuwe
aanpak, [januari 1969], 26 p.
1968-1969

458

1968, nr. 4: Het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, [mei 1969], 27 p.
1968-1969

459

1969, nr. 1: De culturele autonomie, [augustus 1969], 51 p. 05.672/1.
1969-1969

460

1969, nr. 2: Nieuwe maatregelen voor de gehandicapten, [februari 1970], 31
p.
1969-1970

461

1969, nr. 3: Het probleem van het buitengewoon onderwijs, [maart 1970], 35
p.
1969-1970

462

1969, nr. 4: Planning. Noodzakelijke planning. Hoever staan wij ?, [april 1970
], 41 p.
1969-1970

463

1970, nr. 1: Studietoelagen en -leningen. Naar een efficiënter stelsel ?, [juni
1970], 45 p.
1970-1970

464

1970, nr. 2: De sociale huisvestingspolitiek tot 1 mei 1970, [juli 1970], 39 p.
1970-1970

465

1970, nr. 4: De belasting over de toegevoegde waarde, [december 1970], 43 p.
1970-1970

466

1971, nr. 1: De nieuwe wetgeving op de ruimtelijke ordening en de
stedebouw, [mei 1971], 47 p.
1971-1971

467

1971, nr. 4: Het cultuurpact, [april 1972], 32+1 p.
1971-1972
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II. CVP-Jongeren en CVP van het arrondissement Gent-Eeklo

468

469

II. CVP-JONGEREN EN CVP VAN HET ARRONDISSEMENT GENT-EEKLO
Convocaties en andere stukken ontvangen als lid van het CVP-hoofdbestuur
van het arrondissement Gent-Eeklo, betreffende twee vergaderingen waarop
onder meer een ontwerp van "arrondissementele statuten" besproken werd.
September-oktober 1966, z.d. (januari-februari 1966).
1966-1966
Ingekomen en uitgaande brieven en andere stukken ontvangen of verstuurd
als secretaris van het arrondissementeel bureau / de arrondissementele
ploeg van de CVP-Jongeren van het arrondissement Gent-Eeklo, betreffende
de voorbereiding en organisatie van een in extremis afgelast studieweekend
(ook "politieke school 1967" genoemd) over "de Vlaamse problematiek",
gepland in Kwaremont op 11 en 12 maart 1967. Februari-maart 1967, z.d.
1967-1967

470 - 471 Dialoog. Driemaandelijks periodiek uitgegeven door C.V.P.-afdeling-Gent, jgn. 2-3, 1967-1968.

470

470 - 471 DIALOOG. DRIEMAANDELIJKS PERIODIEK UITGEGEVEN DOOR
C.V.P.-AFDELING-GENT, JGN. 2-3, 1967-1968.
Jg. 2, 1967, nrs. 2, juni 1967 - 4, december 1967.
1967-1967

471

Jg. 3, 1968, nrs. 1, maart 1968 - 4, december 1968.
1968-1968

472

Radikaal. Tweemaandelijks tijdschrift van de C.V.P.-Jongeren van het
arrondissement Gent-Eeklo, jg. 1, 1967-1968, nr. 1, oktober 1967 (in
tweevoud), nr. 3, maart 1968, en nr. 4, augustus 1968.
1967-1968
( ). Gij en ik. Maandblad van CVP-Jongeren uit het arrondissement GentEeklo, jg. 1, extra editie, oktober 1971.
1971-1971

III. CVP-Jongeren nationaal

III. CVP-JONGEREN NATIONAAL
A. Stukken van algemene aard

473

474

A. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
CVP. Jongeren in de politiek. Vissenaken[/Brussel]: CVP-Jongeren, [1961], 48
p. Met enkele aanstrepingen van de archiefvormer.
1961-1961
Ingekomen "nieuwsbrieven", omzendbrieven, nota's en andere stukken
betreffende de werking van de CVP-Jongeren, onder meer betreffende
deelname aan het studieweekend van 11-12 september 1965 in Overijse en
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aan de studiedag "De jeugd en de Christelijke Volkspartij" van 25 september
1965 in Gent, betreffende de nationale ontmoetingsdagen van de CVPJongeren van 16-17 oktober 1965 in Brugge en van 7-8 oktober 1966 in Gent,
en betreffende deelname als spreker aan de "Politieke School (van de CVPJongeren)" 1965-1966 (thema "(Voor een) levende democratie"), en aan een
debatavond over "Federalisme en decentralisatie" georganiseerd op 14
november 1966 door de CVP-Jongeren van Boom. Augustus 1965 - december
1968.
1965-1968
475

Convocaties, notulen, nota's en andere stukken ontvangen of opgemaakt als
lid van de Nationale Ploeg en van het Nationaal Bureau van de CVPJongeren. November 1965 - januari 1967, z.d.
1965-1967

476

Ingekomen nota's, onder de hoofdtitel "Studieschema", betreffende de
verschillende aandachtspunten en studieonderwerpen van de nationale CVPJongeren tijdens de werkjaren 1965-1966, 1966-1967 en 1967-1968.
Gestencild. [1965], mei 1966 - oktober 1967, z.d.
1965-1968

477

Ingekomen zwartwitfoto's, met begeleidend naamkaartje en bijhorende
briefomslag, toegestuurd door het "Foto-persagentschap der Vlaanderen
Henri De Jonghe en zoon" te Sint-Amandsberg, betreffende [de 13de
nationale ontmoetingsdagen van de CVP-Jongeren (Gent, zaterdag 8 en
zondag 9 oktober 1966)], meer bepaald betreffende enkele sprekers,
organisatoren en 'prominenten' op de eerste rij en een deel van het publiek
en betreffende het bezoeken van een tentoonstelling over de Gentse
haveninfrastructuur. [Oktober en] december 1966.
1966-1966

478

Persoonlijke handschriftelijke en getypte aantekeningen en documentatie
voor diverse spreekbeurten, waaronder "Houding en verantwoordelijkheid
van de jongeren t.o.v. staat en maatschappij", "Wet van 9 april 1965"
[betreffende de universitaire expansie], "Zin en onzin van een kristendemokratische organisatie voor de toekomst", "Vlaanderen 1967", "Visie op
de toekomst [van de CVP]", "Mogelijke bijdrage van de jeugdbeweging in de
opvoeding tot Vlaams bewustzijn", "De houding van de Vlaamse CVP ten
aanzien van het algemeen Vlaams belang", "De kernproblemen van de
Belgische politiek", "Beginselen van de CVP". [1966-1967], september 1968.
1965-1968

479

Persknipsels betreffende interviews (onder meer naar aanleiding van de
verkiezing tot voorzitter van de CVP-Jongeren op 11 februari 1967),
betreffende spreekbeurten, deelname aan debatten, en een schriftelijke
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standpuntbepaling in een "vrije tribune" in de krant De Standaard. Februarinovember 1967, april 1968.
1967-1968
480

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen aantekeningen,
uitgaande omzendbrieven en andere stukken betreffende de voorbereiding
van het jaarprogramma 1967-1968 van de CVP-Jongeren onder het motto
"De mens in 1980", betreffende het studieweekend over dit jaarprogramma
te Brugge op 23-24 september 1967, en betreffende de door de CVPJongeren ingerichte "Politieke school" 1967-1968 met de internationale
politiek als thema. [Juni]-oktober 1967, z.d. (1966).
1967-1980

481

Ingekomen prentbriefkaart van Jean Luc en Celie Dehaene[-Verbeke] vanuit
Mallorca (Spanje), met een heel summiere commentaar van J. L. Dehaene op
een tekst van W. Martens over standpunten van de CVP-Jongeren. [Juli 1969
].
1969-1969

482

Nota's en ontwerpen betreffende het jaarprogramma 1970-1971 van de CVPJongeren. Juli-september 1970, z.d.
1970-1971

483

Ingekomen brieven, waarvan een met bijlage, van aangeschreven grafische
ateliers en reclamebureau's in verband met een niet nader omschreven
opdracht van de CVP-Jongeren. Februari 1971, z.d.
1971-1971

484 - 486 Foto's betreffende uiteenlopende interviews en andere activiteiten als CVP-Jongerenvoorzitter. [1967-1972 ?].

484

484 - 486 Foto's betreffende uiteenlopende interviews en andere
activiteiten als CVP-Jongerenvoorzitter. [1967-1972 ?].
Ingekomen zwartwitfoto's betreffende een interview. [1967].
1967-1967

485

Ingekomen zwartwitfoto's betreffende een interview afgenomen door twee
journalisten van de krant(en) Het Volk (en De Nieuwe Gids), gepubliceerd als
Bob ([Robert]) Wezembeek [sic; = Wezenbeek], Wilfried Martens, voorzitter
van de C.V.P.-jongeren: Afkeer van de politiek doorbreken, in Het Volk en in
De Nieuwe Gids, vrijdag 17 februari 1967, p. 5. [Februari 1967].
1967-1967

486

Overige zwartwitfoto's. [1967-1972 ?].
1967-1972
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487 - 488 Stukken betreffende de boekhouding. [1967 (1966), 1969].

487

B. INTERNE ORGANISATIE EN TIJDSCHRIFT VAN DE BEWEGING
487 - 488 Stukken betreffende de boekhouding. [1967 (1966), 1969].
Stukken betreffende de begroting 1967-1968 van de CVP-Jongeren, met
daarbij ook ingevulde maar blijkbaar niet verstuurde formulieren betreffende
een per 1 januari 1968 ingaande persoonlijke verzekering tegen lichamelijke
ongevallen op naam van de leden van het Nationaal Bureau van de CVPJongeren voor het bijwonen van de vergaderingen. [1967] ([1966]).
1967-1968

488

Rekening 1968-1969 en begroting 1969-1970 van de CVP-Jongeren.
Doorslagen. [1969].
1968-1970

489

Dossier inzake conflicten binnen de CVP-Jongeren van het arrondissement
Mechelen en tussen het Hoofdbestuur van de CVP van het arrondissement
Mechelen en het Nationaal Bureau van de CVP-Jongeren enerzijds en de
arrondissementele CVP-Jongerenvoorzitter Joos Somers c.s. anderzijds,
omwille van van de partijlijn afwijkende standpunten en activiteiten, in het
bijzonder inzake federalisme. November 1966 - juni 1967, maart 1968, z.d.
1966-1968

490

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, gestencilde aantekening,
ingekomen brieven, notulen, nota's en andere stukken en documentatie
betreffende de Christen-democratische Studenten (CDS), en meer bepaald
hoofdzakelijk betreffende de Gentse CDS-ploeg, met daarbij ook verzamelde
documentatie betreffende de studentenbeweging te Gent meer in het
algemeen en betreffende standpunten van andere studentengroeperingen
inzake de universitaire expansie en de democratisering van het onderwijs.
Januari-november 1967, oktober 1969 (1963).
1967-1969

491 - 492 Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen en nota, uitgaande brief, ingekomen brieven, convocaties, nota's, notulen en andere stukken en documentatie betreffende de bespreking, binnen de CVP-Jongeren en met de CVP, van de voorstellen van de Organisatiecommissie ("Organisatie-kommissie") van de CVP-Jongeren in verband met de reorganisatie van de CVP-Jongeren en de herziening van hun positie binnen de partij, en betreffende de voorbereiding van de bestuursverkiezingen van april-mei 1971 binnen de CVP-Jongeren op
plaatselijk, arrondissementeel en 'nationaal' vlak. Maart 1970 - mei 1971, z.d. (1965, 1969). 1 omslag en 1 pak.

491

491 - 492 Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen en nota, uitgaande
brief, ingekomen brieven, convocaties, nota's, notulen en andere stukken
en documentatie betreffende de bespreking, binnen de CVP-Jongeren en
met de CVP, van de voorstellen van de Organisatiecommissie
("Organisatie-kommissie") van de CVP-Jongeren in verband met de
reorganisatie van de CVP-Jongeren en de herziening van hun positie
binnen de partij, en betreffende de voorbereiding van de
bestuursverkiezingen van april-mei 1971 binnen de CVP-Jongeren op
plaatselijk, arrondissementeel en 'nationaal' vlak. Maart 1970 - mei 1971,
z.d. (1965, 1969). 1 omslag en 1 pak.
Maart-mei 1970, z.d. (1969).
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1970-1970
492

Oktober 1970 - mei 1971, z.d. (1965, 1969, april [en midden ?] 1970).
1970-1971

493 - 497 Tijdschrift der Jongeren. Uitgegeven door de Jongeren van de Christelijke Volkspartij. Gedrukt. Jg. 11, 1964/1965 - jg. 15, 1968/1969. April 1965 - september 1969. Onvolledig.

493

493 - 497 Tijdschrift der Jongeren. Uitgegeven door de Jongeren van de
Christelijke Volkspartij. Gedrukt. Jg. 11, 1964/1965 - jg. 15, 1968/1969.
April 1965 - september 1969. Onvolledig.
Jg. 11, 1964-1965, nr. 9, april 1965, en nr. 10, mei-juni 1965.
1964-1965

494

Jg. 12, 1965-1966, nr. 1, juli-augustus 1965 - nr. 10, mei-juni 1966.
1965-1966

495

Jg. 13, 1966-1967, nr. 1, september 1966 - nr. 10, juli 1967.
1966-1967

496

Jg. 14, 1967-1968, nr. 1, september 1967 - nr. 10, juli 1968.
1967-1968

497

Jg. 15, 1968-1969, nr. 1-2, september 1968 - nr. 11, september 1969.
1968-1969

498

Persoonlijke handschriftelijke aantekening, vermoedelijk betreffende de
redactie van een nummer van het Tijdschrift der Jongeren, uitgegeven door
de CVP-Jongeren, met daarbij ook 2 catalogi van lettertypes. 24 april 1967,
z.d.
1967-1967

499

Jongerentips. Ledenblad der CVP-Jongeren arrondissement Brussel.
Driemaandelijks tijdschrift, mei 1968 en oktober 1969. Gestencild en geniet,
met gedrukte kaft.
1968-1969

500

Akten, ingekomen en uitgaande brieven en andere stukken betreffende de
stichting en werking van de VZW Radikaal en betreffende de redactie van het
gelijknamige tijdschrift van de CVP-Jongeren. Mei 1969 - september 1970,
januari-december 1971.
1969-1971

501 - 504 Radikaal. Veertiendaags blad voor politieke vernieuwing (Uitgegeven door de vzw Radikaal). Nr. 0; jg. 1, 1969/1970 - jg. 3, 1972.

501

501 - 504 Radikaal. Veertiendaags blad voor politieke vernieuwing
(Uitgegeven door de vzw Radikaal). Nr. 0; jg. 1, 1969/1970 - jg. 3, 1972.
Nr. 0, januari 1969.
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1969-1969
502

Jg. 1, nr. 1, 1 oktober 1969 - nr. 26, 3 december 1970.
1969-1970

503

Jg. 2, nr. 1, 14 januari 1971 - nr. 17, 13 januari 1972.
1971-1972

504

Jg. 3, nr. 1, 11 februari 1972 - nr. 3, 15 maart 1972.
1972-1972

C. Vertegenwoordiging in partijorganen, deelname aan partijcongressen en documentatie betreffende de CVP

505

C. VERTEGENWOORDIGING IN PARTIJORGANEN, DEELNAME AAN
PARTIJCONGRESSEN EN DOCUMENTATIE BETREFFENDE DE CVP
België moet weder opgebouwd worden. Wie zal de bouwmeester zijn ? CVP.
Christelijke Volkspartij. (Politieke en sociale uitgaven). Brussel: "Dienen",
[1945], 140 p.
1945-1945

506

Paul Vanden Boeynants. Wat is de christelijke Volkspartij en waarom bestaat
zij ? XIXe nationaal congres van de CVP. Brussel 13-14-15 december 1963.
[Brussel: CVP, 1963], 32 p. Met kanttekeningen en aanstrepingen van de
archiefvormer.
1963-1963

507

Gedrukte voorbereidende nota's en Voorstellen tot wijziging van statuten
voorgedragen door het Nationaal Comité en besproken op het 21e nationaal
CVP-congres onder het motto "Vernieuwing van de politieke actie" (Luik, 1819 december 1965).

508

Gecoördineerde nationale statuten van de C.V.P. Aangenomen door het
Nationaal Congres van 13 en 14 juli 1946. Gewijzigd door het
Organisatiecongres van 26 october 1947, het Buitengewoon Congres van 2324 september 1950, het Statutair Congres van 10-11 maart 1951, het
Nationaal Congres van 19 december 1954, het Nationaal Congres van 7-8
december 1956, het Nationaal Congres van 1, 2 en 3 december 1961, en het
Nationaal Congres van 18-19 december 1965. [Brussel: CVP, eind 1965 of
begin 1966], 20 p.
1946-1966

509

Gedrukte voorbereidende nota's, onder de reekstitel Vernieuwing van de
politieke actie, voor vergaderingen van de Uitgebreide Partijraad van de CVP
op 5 maart, 23 april, 11 juni, 25 juni, 15 oktober, 23 november en 7 december
1966, waarvan enkele met bijgevoegde gedrukte convocatie op naam van W.

Wilfried Martens.

75

Martens.
1966-1966
- 513 CVP richtlijnen aan de plaatselijke afdelingen. Maandblad, (1965, 1966) januari 1967 - november/december 1970. Onvolledig.

- 513 CVP richtlijnen aan de plaatselijke afdelingen. Maandblad, (1965,
1966) januari 1967 - november/december 1970. Onvolledig.
( ) 1965, nr. 3/10, november 1965.
1965-1965
( ) 1966, nr. 1-2, januari-februari 1966.
1966-1966
510

1967, nr. 1, januari 1967 - nr. 2-3, februari-maart 1967.
1967-1967

511

1968, nr. 1-2-3, januari-maart 1968 - nr. 8-10, september-oktober 1968.
1968-1968

512

1969, nr. 1-2, januari-februari 1969, nr. 6-7-8, juni-augustus 1969 - nr. 9-1011, september-november 1969.
1969-1969

513

1970, nr. 1, januari-februari 1970 - nr. 6, november-december 1970.
1970-1970

514

Beweging. CVP. Richtlijnen aan de plaatselijke afdelingen. Tweemaandblad,
1971, nr. 1-2, januari-februari, nr. 3-4, maart-april, en nr. 7-8, juli-augustus
1971.
1971-1971

515

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen aantekeningen,
convocatie voor een vergadering van het arrondissementeel hoofdbestuur en
de arrondissementele congresafgevaardigden van de CVP van het
arrondissement Gent-Eeklo, en andere stukken betreffende het 22e
nationaal CVP-congres (Brussel, 18-19 februari 1967) en de voorbereiding
ervan. Februari 1967, z.d.
1967-1967

516

Ingekomen nota's ontvangen als lid van het Nationaal Comité van de CVP.
Gestencild. Mei 1967 - juni 1968.
1967-1968
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517 - 521 Stukken betreffende het buitengewoon Vlaams CVP-congres over autonomie en partijvernieuwing ("een nieuwe start") en over de "modernisering van de staatsinstellingen" (Brussel, Magdalenazaal, 26-27 april 1969). Maart-mei, juli en september-oktober 1969, z.d.

517

517 - 521 Stukken betreffende het buitengewoon Vlaams CVP-congres over
autonomie en partijvernieuwing ("een nieuwe start") en over de
"modernisering van de staatsinstellingen" (Brussel, Magdalenazaal, 26-27
april 1969). Maart-mei, juli en september-oktober 1969, z.d.
Ingekomen voorbereidende nota's, agenda en andere stukken, congresmap,
en persoonlijke en ingekomen handschriftelijke en getypte aantekeningen
betreffende (ontwerpen van) verschillende mondelinge tussenkomsten
namens de CVP-Jongeren. April 1969, z.d.
1969-1969

518

Ingekomen voorbereidende nota's, agenda en andere stukken, congresmap,
en persoonlijke en ingekomen handschriftelijke en getypte aantekeningen
betreffende (ontwerpen van) verschillende mondelinge tussenkomsten
namens de CVP-Jongeren. April 1969, z.d.
1969-1969

519

Verslag van het congres, gestencilde deelverslagen en een gedrukt
gedeeltelijk verslag, gebundeld in een map met gedrukte titel. Mei 1969.
1969-1969

520

Persknipsels. Maart-mei, juli en september-oktober 1969 (1963).
1969-1969

521

Zwartwitfoto betreffende de sprekerstribune, met vleugelvoorzitter (c.q.
(vanaf 27 april 1969) nationaal CVP-voorzitter) Robert Vandekerckhove aan
het spreekgestoelte, en op de achtergrond onder meer W. Martens. [April
1969].
1969-1969

522

Ingekomen convocatie, met agenda, betreffende de vergadering van het
Dagelijks Bestuur van de CVP voorzien voor 23 september 1969. September
1969.
1969-1969

523

Congresmap van het nationaal congres van de PSC-Jongeren van 5 en 6
december 1970 in Namen, met als thema "L'heure des choix". December
1970, z.d.
1970-1970

524 - 527 Stukken betreffende het 23e nationaal CVP-congres (Kortrijk, 19-20 december 1970). November-december 1970, z.d.

524

524 - 527 Stukken betreffende het 23e nationaal CVP-congres (Kortrijk, 1920 december 1970). November-december 1970, z.d.
Persoonlijke handschriftelijke aantekening, ingekomen aantekeningen,
omzendbrief en andere stukken, voornamelijk betreffende de
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ontwerpresoluties en de amendementen daarop, ingediend door de CVPJongeren en door verschillende arrondissementen. November-december
1970, z.d.
1970-1970
525

Congresmap van het 23e nationaal CVP-congres (Kortrijk, 19-20 december
1970) onder het motto "De maatschappij voor morgen", met gestencilde en
gedrukte vergaderstukken en documentatie en toegangskaart, en met
daarbij gevoegd persoonlijke handschriftelijke aantekeningen. [December
1970].
1970-1970

526

Ingekomen aantekening, zijnde de tekst van de toespraak "Een plan voor de
mens in de maatschappij van morgen" van prof. Marcel Storme, lid van het
Dagelijks Bestuur van de CVP, uitgesproken als algemeen verslag op het 23e
CVP-congres in Kortrijk op 19 december 1970. Gestencild, 14 p. December
1970.
1970-1970

527

Ingekomen omzendbrief met gestencild verslag en gedrukte brochures
betreffende het 23e CVP-congres (Kortrijk, 19-20 december 1970). December
1970, z.d.
1970-1970

D. Vertegenwoordiging in koepelorganisaties en overlegorganen over de partijgrenzen heen

528

529

D. VERTEGENWOORDIGING IN KOEPELORGANISATIES EN
OVERLEGORGANEN OVER DE PARTIJGRENZEN HEEN
Ingekomen convocaties en andere omzendbrieven, notulen, andere verslagen
en andere ingekomen stukken en twee uitgaande brieven betreffende de
werking van de Katholieke Jeugdraad (KJR), met daarbij ook nog
persoonlijke handschriftelijke aantekening betreffende een schema voor een
uiteenzetting over de eigen positionering binnen de vredesbeweging.
December 1966 - oktober 1969, z.d.
1966-1969
Ingekomen brieven, convocaties, verslagen en andere stukken ontvangen als
lid van de Contactcommissie der Politieke Jeugdorganisaties / Commission
de contact des Organisations de Jeunesse politique. Februari 1967 - februari
1969, z.d. ([december 1962 - oktober 1965, z.d.).
1967-1969

Wilfried Martens.

78
530 - 531 Ingekomen brieven, meestendeels omzendbrieven, notulen en andere ingekomen stukken, en enkele uitgaande brieven, betreffende de werking van de Nationale Jeugdraad (NJR), en in het bijzonder van de Nederlandstalige afdeling (naderhand: Nederlandstalige Jeugdraad). Februari 1967 - juli 1970.

530

531

530 - 531 Ingekomen brieven, meestendeels omzendbrieven, notulen en
andere ingekomen stukken, en enkele uitgaande brieven, betreffende de
werking van de Nationale Jeugdraad (NJR), en in het bijzonder van de
Nederlandstalige afdeling (naderhand: Nederlandstalige Jeugdraad).
Februari 1967 - juli 1970.
Stukken bijgehouden als kabinetsmedewerker van de eerste minister en als
CVP-Jongerenvoorzitter. Februari 1967 - juni 1969 (december 1966), juni-juli
1970 (april 1970), z.d.
1967-1970
Stukken bijgehouden als plaatsvervangend lid van de NJR. Juli 1968 november 1969, z.d. (1965).
1968-1969

E. Betrokkenheid bij de Europese Unie van de Jonge Christen-democraten en belangstelling voor de Europese eenmaking

532 - 545 Verzamelde gedrukte documentatie.

532

E. BETROKKENHEID BIJ DE EUROPESE UNIE VAN DE JONGE CHRISTENDEMOCRATEN EN BELANGSTELLING VOOR DE EUROPESE EENMAKING
532 - 545 Verzamelde gedrukte documentatie.
Europa één. (Tijdschrift van de) Beweging voor de Verenigde Staten van
Europa, naderhand met als ondertitels achtereenvolgens Orgaan van het
Aktiecentrum voor Europees federalisme (A.E.F.), Nederlandstalig strijdblad
voor vrede en federalisme, Voor vrede en federalisme, en tussendoor en
later zonder ondertitel, vanaf 1966 soms met de ondertitel Veertiendaags.
Gebonden in simili-leren band. 1961-1967. Nr. 2 (februari-maart 1961) - nr.
30 (november 1963).
1961-1967

533

Europa één. (Tijdschrift van de) Beweging voor de Verenigde Staten van
Europa, naderhand met als ondertitels achtereenvolgens Orgaan van het
Aktiecentrum voor Europees federalisme (A.E.F.), Nederlandstalig strijdblad
voor vrede en federalisme, Voor vrede en federalisme, en tussendoor en
later zonder ondertitel, vanaf 1966 soms met de ondertitel Veertiendaags.
Gebonden in simili-leren band. 1961-1967. Nr. 31 (23 november 1963) - jg. 4,
1964.
1961-1967

534

Europa één. (Tijdschrift van de) Beweging voor de Verenigde Staten van
Europa, naderhand met als ondertitels achtereenvolgens Orgaan van het
Aktiecentrum voor Europees federalisme (A.E.F.), Nederlandstalig strijdblad
voor vrede en federalisme, Voor vrede en federalisme, en tussendoor en
later zonder ondertitel, vanaf 1966 soms met de ondertitel Veertiendaags.
Gebonden in simili-leren band. 1961-1967. Jg. 5, 1965.
1961-1967
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535

Europa één. (Tijdschrift van de) Beweging voor de Verenigde Staten van
Europa, naderhand met als ondertitels achtereenvolgens Orgaan van het
Aktiecentrum voor Europees federalisme (A.E.F.), Nederlandstalig strijdblad
voor vrede en federalisme, Voor vrede en federalisme, en tussendoor en
later zonder ondertitel, vanaf 1966 soms met de ondertitel Veertiendaags.
Gebonden in simili-leren band. 1961-1967. Jgn. 6-7, 1966-1967.
1961-1967

536

Brochures uitgegeven door de Raad van Europa. 1961, 1963, 1964, 1965,
1967.
1961-1967

537

Brochures uitgegeven door de Voorlichtingsdienst van de Europese
Gemeenschappen (Den Haag, Brussel). [1963 of 1964], [1968], [1969], z.d.
1963-1969

538

Panorama démocrate chrétien. Mensuel de l'U.E.D.C. [= Union européenne
démocrate chrétienne], vanaf 1971 Panorama démocrate chrétien. Revue
politique internationale, jgn. 1-4, 1968-1971. Jg. 1, nrs. 1, januari-februari
1968; 2, maart-april 1968; 4, juni-juli 1968; 5-6-7, augustus-septemberoktober 1968.
1968-1971

539

Panorama démocrate chrétien. Mensuel de l'U.E.D.C. [= Union européenne
démocrate chrétienne], vanaf 1971 Panorama démocrate chrétien. Revue
politique internationale, jgn. 1-4, 1968-1971. Jg. 2, nrs. 10-16, januarinovember/december 1969.
1968-1971

540

Panorama démocrate chrétien. Mensuel de l'U.E.D.C. [= Union européenne
démocrate chrétienne], vanaf 1971 Panorama démocrate chrétien. Revue
politique internationale, jgn. 1-4, 1968-1971. Jg. 3, nrs. 17-20,
januari/februari-augustus/november 1970.
1968-1971

541

Panorama démocrate chrétien. Mensuel de l'U.E.D.C. [= Union européenne
démocrate chrétienne], vanaf 1971 Panorama démocrate chrétien. Revue
politique internationale, jgn. 1-4, 1968-1971. Jg. 4, nrs. 1 (fasc. 21), januarimaart 1971; 2 (fasc. 22), april-juni 1971; 4 (fasc. 24), november-december
1971.
1968-1971

542

Jean Buchmann, Missions et structures des pouvoirs publics dans la
démocratie européenne de demain (Centre international démocrate-chrétien
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d'Information et de Documentation ([CIDCID]). Cahiers d'études, 1), Rome:
CIDCID, [september] 1968, 47 p.
1968-1968
543

Le renouveau des structures des sociétés nationales pour une Europe
intégrée et moderne. UEDC Union européenne des démocrates chrétiens (...)
XVIII[i]ème congrès européen des partis démocrates chrétiens. Venezia Lido,
Italie. 12-15 septembre 1968, Rome: Secretariaat-Generaal van de UEDC
(Europese Unie van Christen-democraten), [1969], 200 p.
1968-1969

544

Naar de Verenigde Staten van Europa. Program van de Europese Beweging in
Nederland, z.pl.: Europese Beweging in Nederland, [1969], 20 p.
1969-1969

545

Tijdschriftafleveringen uit 1970.
1970-1970

546

Ingekomen omzendbrieven, nota's, notulen en andere stukken ontvangen als
lid van de Europese Unie van de Jonge Christen-Democraten (EUJCD) /
Union européenne des jeunes Démocrates Chrétiens (UEJDC) en enkele
persoonlijke handschriftelijke aantekeningen en uitgaande brieven. April
1967 - april 1970, mei 1971, z.d.
1967-1971

547

Briefwisseling, met bijlagen, met Karel Van Miert, in diens hoedanigheid van
secretaris van de Europese Politieke Aktie Groep (EPAG). November 1969januari 1970 (augustus-oktober 1969).
1969-1970

548

Ingekomen stukken en een uitgaande brief betreffende het colloquium
"Europa 1980" (Brussel, 5-6 december 1969), ingericht door het CEPESS
(Brussel) in samenwerking met het Centre international démocrate-chrétien
d'Information et de Documentation (CIDCID, te Rome). December 1969, z.d.
1969-1980

549

Persoonlijke getypte aantekening, ingekomen brieven en andere stukken
betreffende de installatie van een permanente delegatie van de Europese
Unie van Jonge Christen-Democraten (EUJCD) in Brussel. Maart 1971.
1971-1971

F. Staatshervorming en communautaire verhoudingen

550

F. STAATSHERVORMING EN COMMUNAUTAIRE VERHOUDINGEN
Leo Tindemans. Vlaamse Beweging in de politieke actualiteit. Mortsel: Hugo
De Ridder, 1964, 28 p. Met enkele aanstrepingen van de archiefvormer.
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1964-1964
551

Staf Verrept, Een nieuwe horizon voor de Vlaamse strijd, z.pl.: z.n., [(na mei)
1965], 48 p.
1965-1965

552

Persoonlijke getypte en handschriftelijke aantekeningen (voor voordrachten)
onder de titels "De werking van de Belgische instellingen" en
"Hervormingen" en zonder titel ("over het toekomstig politiek regime"), en
gebruikte documentatie, voornamelijk bestaande uit samenvattingen van een
aantal lessen uit de derde lessenreeks Politieke School van de CVP-Jongeren
van het arrondissment Antwerpen (februari-maart 1965). [1965-1966]
(februari-maart 1965, z.d.).
1965-1966

553

Nationale programmadag van de Volksunie. Brussel, 2 april 1966. Brussel 1:
Volksunie, 1966, 54 p., met enkele aanstrepingen bij de bijdrage van Hugo
Schiltz, onder de titel Grondwettelijke vraagstukken.
1966-1966

554

Persknipsels en andere verzamelde documentatie betreffende de politieke
actualiteit inzake de communautaire problemen en in het bijzonder inzake de
taalproblemen en de grondwetsherziening. Juni-oktober 1966, januari en
april-mei 1967, z.d. ([1965 ?].
1965-1967

555

Nota's en andere stukken en documentatie betreffende mogelijkheden voor
de herziening van de grondwet en institutionele hervormingen, waaronder
aantekeningen betreffende door de archiefvormer geredigeerde
uiteenzettingen en ingekomen aantekeningen en persknipsels betreffende
de 13de nationale ontmoetingsdagen van de CVP-Jongeren op zaterdag 8 en
zondag 9 oktober 1966 in Gent. Augustus 1966 - juni 1967, z.d. (1961, [1964],
1965, z.d.).
1966-1967

556

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, programma, deelnemerslijst
en andere stukken betreffende het studieweekend van de CVP-Jongeren in
Dworp op 10 en 11 september 1966, over perspectieven voor de Vlaamse
Beweging en de staatshervorming, met bijgevoegde documentatie.
September 1966, z.d. ([begin 1960]).
1966-1966

557

Voor een levende democratie. Politieke school van de C.V.P.-Jongeren 19651966. Brussel: CVP-Jongeren, [december] 1966, 101 p. Gedrukt.
1965-1966
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558

Persoonlijke handschriftelijke en getypte aantekeningen en nota's,
ingekomen brieven, nota's, convocaties, verslagen en andere stukken en
documentatie betreffende diverse studie-, discussie- en overlegrondes die
geleid hebben tot een globaal standpunt van de CVP-Jongeren in verband
met de staatshervorming, met name de "resolutie over politieke
structuurhervormingen", naderhand uitgegeven als het manifest Autonomie.
September 1966 - september 1967, [oktober 1967], januari 1968, z.d.
1966-1968

559

De Vlaamse Beweging gisteren, vandaag, morgen. Politieke School van de
C.V.P.-Jongeren 1966-1967. Brussel: CVP-Jongeren, [1967], 58 p. Offsetdruk.
1966-1967

560

Congres van de Vlaamse Socialistische Federaties. 14-15 oktober 1967.
[Brussel: BSP, 1967], 240 p.
1967-1967

561

Klad en concepten en bijhorende persoonlijke en ingekomen aantekeningen
en documentatie betreffende een radiotoespraak over de hervorming van de
instellingen en de vernieuwing van de politiek, gehouden als voorzitter van
de CVP-Jongeren, uitgezonden door de BRT, als aflevering van het
programma "Vrije politieke tribune", op donderdag 19 september 1968 vanaf
19u45. September 1968 (juni-juli 1968), z.d.
1968-1968

G. Politieke vernieuwing en partijvorming

G. POLITIEKE VERNIEUWING EN PARTIJVORMING

562 - 563 Stukken betreffende het 21ste nationaal CVP-congres (Luik, 18-19 december 1965) en betreffende de opvolging van de daar gestemde resoluties en statutenwijzigingen. Oktober 1965 - februari 1967 (juli 1965).

562

563

562 - 563 Stukken betreffende het 21ste nationaal CVP-congres (Luik, 1819 december 1965) en betreffende de opvolging van de daar gestemde
resoluties en statutenwijzigingen. Oktober 1965 - februari 1967 (juli 1965).
Ingekomen omzendbrieven en persoonlijke en ingekomen aantekeningen en
nota's betreffende voorstellen voor wijzigingen aan de nationale CVPstatuten, en een persoonlijke handschriftelijke aantekening en een doorslag
van een getypt persoonlijk "Ontwerp van tussenkomst namens de C.V.P.Jongeren" op het [21ste] nationaal CVP-congres ([Luik, 18-19 december 1965
]). November 1965, z.d.
1965-1965
Ingekomen nota's en aantekeningen, gedrukt programma, vergaderstuk en
persknipsels betreffende de voorbereiding en de besluiten van het 21ste
nationaal CVP-congres (Luik, 18-19 december 1965) en betreffende de
uitwerking van modelstatuten voor de plaatselijke afdelingen, en een nota
van Frank Swaelen, nationaal partijsecretaris, betreffende de resultaten, na
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ruim een jaar, van de op dat congres goedgekeurde statuutswijzigingen op
het vlak van de vernieuwing en verjonging in de partij. Oktober-december
1965, maart en mei 1966, februari 1967 (juli 1965).
1965-1967
564

Leo Apostel, Marcel Bots, Pluralisme en verdraagzaamheid (Uitgave van het
Willemsfonds, nr. 203), Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1966, 260
p., met opdracht van Marcel Bots op de voorhandse titelpagina en
begeleidend gedrukt naamkaartje van dezelfde, "hoofdinspecteur van het
stedelijk onderwijs", te Gent.
1966-1966

565

Groep Democratie. Voor een betere recrutering van het politiek personeel.
Z.pl: Groep Democratie, november 1966, [10 p.].
1966-1966

566

Persoonlijke getypte aantekening, congresmap en ingekomen stukken en
documentatie betreffende de voorbereiding van het colloquium "Nog steeds
de verzuiling" (Leuven, Huis der Vlaamse Leergangen, 3 juni 1967),
georganiseerd door Kontakt (ook: [Contact]), Vereniging voor Kristelijk
Humanisme, en waarop W. Martens sprak over "Zin en onzin van een kristendemokratische organisatie voor de toekomst". Mei-juni 1967, z.d. ([?] en
december 1966, z.d.).
1967-1967

567

Ingekomen en uitgaande brieven en andere ingekomen stukken en gedrukte
documentatie betreffende de activiteiten en standpunten van de Nederlandse
KVP(Katholieke Volkspartij)-Jongerengroepen (KVPJG). Mei 1967 - juni 1968,
z.d. (maart 1967, z.d.).
1967-1968

568

Ingekomen en uitgaande brieven, ingekomen nota's, ontwerpen van
vragenlijsten en andere stukken betreffende het ontwerpen en uitvoeren
door International Research Associates-Europa N.V. (Brussel), in opdracht
van de CVP-Jongeren, van een opiniepeiling over "De politieke opinies bij de
Vlaamse jongeren van 20 tot 30 jaar oud". Met daarbij ook stukken
betreffende opiniepeilingen naar de kiesintenties van de Belgische bevolking,
door dezelfde naamloze vennootschap uitgevoerd in opdracht van de CVP en
van de krant Het Laatste Nieuws. Juli 1967 - maart 1969, februari en juni
1970, z.d.
1967-1970

569

Ingekomen en uitgaande brieven, ingekomen nota's, ontwerpen van
vragenlijsten en andere stukken betreffende het ontwerpen en uitvoeren
door International Research Associates-Europa N.V. (Brussel), in opdracht
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van de CVP-Jongeren, van een opiniepeiling over "De politieke opinies bij de
Vlaamse jongeren van 20 tot 30 jaar oud". Met daarbij ook stukken
betreffende opiniepeilingen naar de kiesintenties van de Belgische bevolking,
door dezelfde naamloze vennootschap uitgevoerd in opdracht van de CVP en
van de krant Het Laatste Nieuws. Juli 1967 - maart 1969, februari en juni
1970, z.d.
1967-1970
570

Ingekomen en uitgaande brieven, ingekomen nota's, ontwerpen van
vragenlijsten en andere stukken betreffende het ontwerpen en uitvoeren
door International Research Associates-Europa N.V. (Brussel), in opdracht
van de CVP-Jongeren, van een opiniepeiling over "De politieke opinies bij de
Vlaamse jongeren van 20 tot 30 jaar oud". Met daarbij ook stukken
betreffende opiniepeilingen naar de kiesintenties van de Belgische bevolking,
door dezelfde naamloze vennootschap uitgevoerd in opdracht van de CVP en
van de krant Het Laatste Nieuws. Juli 1967 - maart 1969, februari en juni
1970, z.d.
1967-1970

571

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, persoonlijke getypte nota's en
ingekomen nota's, ingekomen brieven en uitgaande omzendbrieven,
verslagen en andere stukken en documentatie betreffende de voorbereiding
door een "centrale werkgroep" van een pre-advies over "De partijvorming in
België en de rol van de CVP" en van de daaraan gewijde "nationale
studiedag" van 12 mei 1968 in Houthalen (domein "Hengelhoef"), betreffende
die studiedag zelf en betreffende de werkzaamheden van de "centrale
werkgroep" en de "werkgroepen van Hengelhoef" na afloop van de studiedag,
ter voorbereiding van een herwerkte versie van het pre-advies. Met
bijgevoegde definitieve versie van het manifest De partijvorming in België en
de rol van de C.V.P. April-juni 1968, z.d. ([1967], maart 1968, z.d.); [januari
1969].
1968-1969

572

Getypte en handschriftelijke persoonlijke aantekeningen en nota's en andere
stukken en documentatie betreffende politieke vernieuwing en
partijvernieuwing, betreffende de verspreiding van de ideeën verwoord in het
CVP-Jongerenmanifest ter zake, en betreffende de 1-mei-oproep tot
progressieve frontvorming van BSP/PSB-voorzitter Léo Collard, met
daaronder ook aantekeningen en ingekomen stukken betreffende
medewerking aan een studiedag voor het kaderpersoneel van het algemeen
secretariaat van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM)
(Heverlee, 15 oktober 1969) met een spreekbeurt over "Politiek en
demokratie in de welvaartsstaat". April-december 1969, januari 1970, z.d.
(1957-1958, 1967).
1969-1970

Wilfried Martens.

573

85

Zwartwitfoto's, genomen van het televisiescherm, betreffende een TVpanelgesprek met W. Martens en BSP/PSB-voorzitter Léo Collard. [1969].
1969-1969

574 - 576 Persoonlijke handschriftelijke en getypte aantekeningen, ingekomen brieven, aantekeningen, nota's en andere stukken en documentatie betreffende toespraken, panel-gesprekken, interviews en deelname aan de redactie van nota's van de CVP-Jongeren en andere publicaties in verband met progressieve frontvorming. December 1969 - november 1971, z.d.

574

574 - 576 Persoonlijke handschriftelijke en getypte aantekeningen,
ingekomen brieven, aantekeningen, nota's en andere stukken en
documentatie betreffende toespraken, panel-gesprekken, interviews en
deelname aan de redactie van nota's van de CVP-Jongeren en andere
publicaties in verband met progressieve frontvorming. December 1969 november 1971, z.d.
December 1969, april[-mei] en november 1971, z.d. ([januari 1969]).
1969-1971

575

December 1969 - mei 1970, z.d.
1969-1970

576

Mei en november-december 1970, z.d. (december 1969, januari en april 1970,
z.d.).
1970-1970

577

Ingekomen zwartwitfoto's en briefomslag betreffende een rondetafelgesprek
tussen drie journalisten, drie CVP-Jongeren en drie Jong-socialisten,
gevoerd ten behoeve van de krant Het Volk, [in het vooruitzicht van de
gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1970]. [September 1970].
1970-1970

578

Knack magazine. Weekblad, jg. 2, nr. 7, 16 februari 1972, met op p. 10-11: J.
M[eysmans], Partijen. Frontvorming komt achteraf.
1972-1972

H. Onderwijs

579

580

H. ONDERWIJS
Persoonlijke handschriftelijke aantekening voor een mondelinge
uiteenzetting onder de titel "Het onderwijsprobleem in België. Politieke
vraagstukken", en ingekomen nota's en documentatie betreffende de
onderwijsproblemen in België en de standpunten van de CVP en de CVPJongeren in dit verband. Juni 1965 - december 1967, z.d.
1965-1967
Getypt ontwerp van verklaring van de CVP-Jongeren betreffende de
universitaire expansie en de democratisering van het onderwijs, waarin
steun betuigd wordt aan de acties ter zake van de Vereniging der Vlaamse
Studenten (VVS), en met daarbij ingekomen gedrukte documentatie
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betreffende diverse VVS-standpunten en -activiteiten. Januari 1967, z.d.
(1966).
1967-1967
581

Ingekomen convocaties, notulen, nota's en andere stukken en documentatie
betreffende de universitaire expansie en in het bijzonder betreffende de
bespreking van de problemen ter zake in de CEPESS-commissie
"Universitaire expansie - Inrichtende machten" en in de "Bestendige
Commissie ter bestudering van hoger-onderwijsproblemen" (ook:
(Bestendige) Commissie Universitaire Expansie) van de CVP-Jongeren. Mei
1967 - februari 1968, z.d. (1964-1966).
1967-1968

582

Ingekomen convocaties, notulen, nota's en andere stukken en documentatie
betreffende de universitaire expansie en in het bijzonder betreffende de
bespreking van de problemen ter zake in de CEPESS-commissie
"Universitaire expansie - Inrichtende machten" en in de "Bestendige
Commissie ter bestudering van hoger-onderwijsproblemen" (ook:
(Bestendige) Commissie Universitaire Expansie) van de CVP-Jongeren. Mei
1967 - februari 1968, z.d. (1964-1966).
1967-1968

583

Ingekomen persknipsels, bezorgd door Auxiliaire de la Presse S.A./Bureau
voor Persknipsels N.V. (Brussel), betreffende persreacties op een artikel
over het probleem van de scheiding van de Leuvense universiteit,
ondertekend door senator Robert Vandekerckhove, voorzitter van de
Vlaamse vleugel van de CVP, verschenen in het CVP-ledenblad De stem van
het volk. Juli 1967.
1967-1967

584

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen nota's en andere
stukken en documentatie betreffende besprekingen in diverse partij-organen
over de problemen van de universitaire expansie. Juni 1969 - maart 1970, z.d.
1969-1970

585

De gids op maatschappelijk gebied. Tijdschrift voor sociale, culturele en
syndicale problemen, jg. 60, nr. 7-8, juli-augustus 1969, "speciaal nummer"
onder de titel Functie en hervorming van het secundair onderwijs.
Onvolledig.
1969-1969

586

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen en andere stukken en
documentatie betreffende de standpunten van de CVP-Jongeren inzake de
herziening van het Schoolpact en de wenselijkheid van confessioneel en/of
pluralistisch onderwijs. Augustus 1969 - februari 1971, z.d. ([1967], 1968).
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1969-1971
587

Convocatie met bijlagen, voor een gezamenlijke vergadering van het
Dagelijks Bestuur van de CVP en het Bureau van de PSC op 3 februari 1970,
met als voornaamste agendapunt een wetsontwerp betreffende de
industriële ingenieurs. Januari 1970.
1970-1970

588

Persoonlijke handschriftelijke en getypte aantekeningen, ingekomen
convocaties, nota's, aantekeningen, (ontwerp)resoluties en amendementen
en andere stukken en documentatie betreffende de voorbereiding en het
verloop van de 15de Nationale Ontmoetingsdagen van de CVP-Jongeren van
25-26 april 1970 in Drongen (en Gent) over gemeentebeleid en over de
herziening van het Schoolpact, en stukken betreffende de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1970. Februari-april en
september[-oktober] 1970, z.d.
1970-1970

589

Ingekomen omzendbrief van Frank Swaelen, nationaal CVP-secretaris,
betreffende een in opdracht van de partij uitgevoerde opiniepeiling, door
International Research Associates-Europa [N.V.] (INRA), over de
wenselijkheid van het voortbestaan van het katholiek onderwijs, met bijlage.
26 mei 1970.
1970-1970

590

Pierre Vanbergen, Où en est la question scolaire ? (Problèmes, 10), Brussel,
Parijs: Labor/Fernand Nathan, oktober 1970, 152 p., met op de titelpagina
kanttekening (niet van de hand van de archiefvormer) betreffende de auteur,
en met talrijke aanstrepingen in potlood.
1970-1970

591

De gids op maatschappelijk gebied. Tijdschrift voor sociale, culturele en
syndicale problemen, jg. 61, nr. 11, november 1970, met op p. 815-846 Twaalf
jaar Schoolpact. Balans en perspectieven, met medewerking van onder
anderen Wilfried Martens.
1970-1970

I. Gemeentelijk en regionaal beleid

592

593

I. GEMEENTELIJK EN REGIONAAL BELEID
Ingekomen brief en andere ingekomen stukken en documentatie betreffende
de problemen van de provincie Limburg. Maart-juni 1967, z.d.
1967-1967
Ingekomen gedrukt verslag van Marcel Bode, gewezen
volksvertegenwoordiger, onder de titel Christelijke Volkspartij. Aspecten van
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het regionaal beleid. De problemen van de Westhoek ([Brussel]: CVP, [1967],
40 p., in tweevoud), met daarbij een gedrukte folder (in tweevoud) en
gedrukte convocaties voor de gelijknamige nationale CVP-studiedag
(Brussel, 28 oktober 1967), respectievelijk op naam van Wilfried Martens en
van R[af] Chanterie, met aan beide uitnodigingskaarten nog gehecht de niet
teruggestuurde antwoordkaart.

594

Ingekomen nota van Miet Smet onder de titel "Gemeentebeleid:
basisprincipes", 18 p. Gestencild. [1969 (of 1970) ?].
1969-1969

595

Ingekomen omzendbrief met bijlagen, ontvangen als lid van het Algemeen
Hoofdbestuur van de CVP, betreffende de CVP-partijdag van 20 juni 1970 over
"Dynamisch gemeentebeleid in menselijk perspektief". 23 juni 1970, z.d.
1970-1970

596

Programma van gemeenschappelijk vervoer in het Waasland. Opgesteld door
de werkgroep "Verkeer" van de C.V.P.-arrondissement Sint-Niklaas.
Aangeboden op 4 maart 1971 aan de heer Alfred Bertrand, Minister van
Verkeerswezen, gestencild, 22 p.
1971-1971

597

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen en andere stukken betreffende
een lezing onder de titel "De plaats van de provincie en de gemeente in ons
demokratisch bestel en de veranderende maatschappij", gegeven voor het
sociaal-politiek vormingscentrum van het ACW-Dendermonde. [Eerste helft
1971] (1970, februari en april 1971, z.d.).
1971-1971

598

? Administratieve gids stad Gent, [Gent: College van Burgemeester en
Schepenen, december 1971], 126 p.
1971-1971

J. Internationale politiek

599

600

J. INTERNATIONALE POLITIEK
Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen voor een mondelinge
uiteenzetting onder de titel "België en de Nato" en ingekomen stukken en
documentatie betreffende de vredes- en ontwikkelingsproblematiek, de
pauselijke encycliek Populorum Progressio, en de door
jongerengroeperingen georganiseerde anti-atoommars van 23 april 1967 te
Brussel. Maart 1967 - oktober 1968, z.d.
1967-1968
Ingekomen convocaties en nota's en een uitgaande omzendbrief betreffende
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vergaderingen van de CVP-Jongerencommissie "Buitenlandse/Internationale
politiek". September 1967 - januari 1970.
1967-1970
601

Ingekomen brieven en omzendbrieven, verslagen, ontwerpcongresresoluties
en andere ingekomen stukken en documentatie, en een uitgaande brief,
betreffende de werkzaamheden van de Union Internationale des Jeunes
Démocrates Chrétiens (UIJDC) / International Union of Young Christian
Democrats (IUYCD). Oktober-november 1967, juni 1968 - juni 1971, z.d. (1966
).
1967-1971

602

Verzamelde gedrukte documentatie. 1968, 1969, 1971.
1968-1971

K. Verkiezingen

1965

603

K. VERKIEZINGEN
1965
Ingekomen gestencilde lijsten van de officieuze uitslagen van de
gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1964, met een niet ondertekend
begeleidend kattebelletje d.d. 3 april 1965. April 1965, z.d.
1964-1965

604

Centre de Recherches et d'Information socio-politiques - C.R.I.S.P. Courrier
hebdomadaire, nr. 284, 11 mei 1965, 28 p., onder de titel: "Les polls
préparatoires aux élections législatives de mai 1965 (III)". Gestencild en
geniet, in een gedrukt vouwblad met datumstempel.
1965-1965

605

Gedrukte documentatie betreffende het wetsontwerp en de wet tot wijziging
van de kiesomschrijvingen (wet van 2 april 1965) en betreffende de
campagne voor de wetgevende verkiezingen van 23 mei 1965. Januari-mei
1965.
1965-1965

1968

606

607

1968
Gedrukt verkiezingsprogramma voor de wetgevende verkiezingen van 31
maart 1968 onder de titel '68 Wetgevende verkiezingen. De CVP doet het. Uw
stem regéért. Program ([Brussel]: CVP, [1968], 36+1 p.).
1968-1968
Uitgaande omzendbrief en brieven, ingekomen brieven, kaartjes en
inschrijvingsstrookjes, en namen- en adressenlijsten betreffende de rol van
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de CVP-Jongeren en hun voorzitter in de campagne voor de wetgevende
verkiezingen van 31 maart 1968 en betreffende een receptie in dit verband
georganiseerd ten huize van Marcel Storme in Gent. Maart 1968, z.d.
1968-1968
608

Verkiezingen 1968, ingekomen concept van een analyse van de resultaten van
de wetgevende verkiezingen van 31 maart 1968, [geschreven door Bob Gijs,
Belgisch directeur van International Research Associates-Europe] voor het
maandblad Kultuurleven. Gestencild, [16] p. [1968].
1968-1968

1970

609

610

1970
CVP 1970 Gemeenteraadsverkiezingen. Jeugd en ervaring, Brussel, CVP,
[1970], 48 p. Gedrukt.
1970-1970
Ingekomen omzendbrief en nota met bijgevoegd naamkaartje betreffende de
CVP en de gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1970, respectievelijk
in het arrondissement Gent-Eeklo en in het Waasland. [1970].
1970-1970

1971

611

1971
Ontwerp van verkiezingsprogramma (gestencild, 5 p.), ingekomen "manifest"
van het Davidsfonds (gestencild, 5 p.), gedrukt verkiezingsprogramma van de
CVP en andere, voornamelijk gedrukte, stukken en documentatie betreffende
de campagne en de uitslagen van de wetgevende verkiezingen van 7
november 1971. Oktober 1971 - januari 1972, z.d.
1971-1972

612

Persoonlijke affiche met foto voor de wetgevende verkiezingen van 7
november 1971 ("Lijst 6 CVP. Een stem die telt ! Wilfried Martens"). Gedrukt,
24,9 x 57,5 cm. [Oktober] 1971.
1971-1971

613

Persoonlijke propagandafolder, met foto's, voor de wetgevende verkiezingen
van 7 november 1971. Gedrukt. [Oktober] 1971.
1971-1971

614

Uitgaande omzendbrieven en persknipsel van een advertentie betreffende de
persoonlijke campagne voor de wetgevende verkiezingen van 7 november
1971, met daarbij ook nog enkele persknipsels betreffende andere
kandidaten en betreffende een CVP-advertentie. November 1971, z.d.
1971-1971
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L. Overige standpunten en belangstellingssferen en verzamelde documentatie

L. OVERIGE STANDPUNTEN EN BELANGSTELLINGSSFEREN EN
VERZAMELDE DOCUMENTATIE

615 - 622 La Relève. Hebdomadaire, jgn. 21-27 en 29, juli 1965 - december 1971, januari 1973. Onvolledig.

615

615 - 622 La Relève. Hebdomadaire, jgn. 21-27 en 29, juli 1965 - december
1971, januari 1973. Onvolledig.
Jg. 21, 1965, nrs. 29, 31-32, 37 en 45-52, 17 juli - 18 december 1965.
1965-1965

616

Jg. 22, 1966, nrs. 1-16 en 18-52, 1 januari - 24 december 1966.
1966-1966

617

Jg. 23, 1967, nrs. 1-51/52, 7 januari - 23 december 1967.
1967-1967

618

Jg. 24, 1968, nrs. 1-41 en 43-50, 6 januari - 14 december 1968.
1968-1968

619

Jg. 25, 1969, nrs. 1/2-21 en 23-51/52, 11 januari - 20 december 1969.
1969-1969

620

Jg. 26, 1970, nrs. 7-14, 14 februari - 4 april 1970, nrs. 16-36, 18 april - 5
september 1970, nrs. 38-49, 19 september - 5 december 1970, en nr. 51/52,
19 december 1970.
1970-1970

621

Jg. 27, 1971, nrs. 7-52, 13 februari - 25 december 1971.
1971-1971

622

Jg. 29, 1973, nr. 4, 27 januari 1973.
1973-1973

623

Congresmap van de 41e Vlaamse Sociale Week van het ACW met als thema
"Christendom, arbeiderswereld, arbeidersorganisaties" (De Haan,
Vakantiehuis Sparrenduin, 23-25 september 1965).

624 - 626 Verzamelde documentatie betreffende Theo Lefèvre. 1965-1967, [1970], 1973.

624

624 - 626 Verzamelde documentatie betreffende Theo Lefèvre. 1965-1967,
[1970], 1973.
Knipsels van interviews met en krantenartikels van Theo Lefèvre. December
1965 - september 1967.
1965-1967
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625

Theo Lefèvre, Gedichten waarvan ik houd, [Gent: Theo Lefèvre, eind 1970],
25+[1] p. Fotokopies, in simili-lederen band.
1970-1970

626

Spectator. Weekblad, nr. 39, 29 september 1973, met enkele in
memoriambijdragen over Th. Lefèvre.
1973-1973

627

Ministerie van Landbouw. Activiteit en verwezenlijkingen. 1 oktober 1967.
Gestencild, 29 p., met begeleidend naamkaartje van de minister van
Landbouw, Charles Héger. 1967.
1967-1967

628

Ingekomen lectuuraantekeningen betreffende Harvey Cox, De stad van de
mens ([oorspronkelijke titel: The secular city. Secularization and
urbanization in theological perspective, 1966]), en betreffende George
Paloczi[-]Horvath, Opstand der feiten ([in 1964 in het Engels verschenen
onder de titel The fact rebel. The future of Russia and the West]), persknipsel
(katern) over een niet nader geïdentificeerd Vlaams colloquium (van 19
september [1969 ?]) over de encycliek Humanae vitae, persknipsel over de
Noord-Ierse politica Bernadette Devlin en haar autobiografie The price of my
soul, ingekomen gestencilde nota's en aantekeningen betreffende een [begin
december 1968] door de studentenorganisaties Medica, Farma en Vlaams
Rechtsgenootschap (VRG) in Leuven ingericht panel-gesprek over de
maatschappelijke plaats en betekenis van het "vrije beroep" (onder meer
specifiek de beroepen van advocaat en notaris), en gedrukte documentatie
over het vrije beroep. [December 1968 - januari] 1969, [september] en
december 1969, z.d.
1968-1969

629

Nota's van Rita Jolie-Mulier, "ter voorbereiding van een standpunt [van de
CVP-Jongeren] inzake persvrijheid en informatie", in het bijzonder met
betrekking tot radio en televisie. Getypt en gestencild. Oktober-december
1969, z.d.
1969-1969

630

Ingekomen omzendbrief van A[lice] Hellemans, algemeen secretaris van de
CVP, betreffende "de aanwerving van een zeer groot aantal postboden en
bedienden" door het Bestuur der Posterijen en eventuele steun aan
kandidaten. 11 maart 1970.
1970-1970

631

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen en congresmap, met onder
meer gedrukt programma en gestencilde deelnemerslijst, betreffende de 8e
Vlaamse Sociale Studiedagen van 17-18 september 1970 in De Haan
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(vakantiecentrum Sparrenduin), met als thema "Burger in de gemeenschap".
September 1970, z.d.
1970-1970
632

CVP. XXIIIe congres Kortrijk 19-20 december 1970. Toespraken van Storme
M., algemeen verslaggever, Houben R., nationaal voorzitter C.V.P.-P.S.C.,
Eyskens G., eerste minister, Vandekerckhove R., voorzitter C.V.P., [Brussel:
CVP, december 1970], 32 p.
1970-1970

HOOFDSTUK 6: STUDIEVERBLIJVEN IN DE VSA EN OVERIGE ACTIVITEITEN VÓÓR 4 MAART 1972

I. Studieverblijven in de VSA (1968 en 1971)

HOOFDSTUK 6: STUDIEVERBLIJVEN IN DE VSA EN OVERIGE ACTIVITEITEN
VÓÓR 4 MAART 1972
I. STUDIEVERBLIJVEN IN DE VSA (1968 EN 1971)

A. 1968: Deelname aan Harvard (University) International Seminar, Politics and Economics Group, in Cambridge (Massachusetts, VSA) van 2 juli tot 23 augustus 1968.

633

A. 1968: DEELNAME AAN HARVARD (UNIVERSITY) INTERNATIONAL
SEMINAR, POLITICS AND ECONOMICS GROUP, IN CAMBRIDGE
(MASSACHUSETTS, VSA) VAN 2 JULI TOT 23 AUGUSTUS 1968.
Ingekomen en uitgaande brieven en andere stukken betreffende de
kandidatuurstelling, de inschrijving en de reisformaliteiten. Januari 1967 juni 1968, z.d.
1967-1968

634

Ingekomen programma's, sessieverslagen, briefje en andere stukken
betreffende het concrete verloop van de seminariesessies en praktische
schikkingen, gedrukte naamkaartjes van enkele deelnemers, en
getuigschrift waarin bevestigd wordt dat W. Martens aan het seminarie heeft
deelgenomen. Juli-augustus 1968, z.d. (januari 1968).
1968-1968

635

Ingekomen gedrukte brochures en gestencilde aanvullende lijsten
betreffende Harvard International Seminar, Harvard Summer School,
Harvard College en Harvard College Library. Juli 1967 - februari 1970, z.d.
1967-1970

636

Nelson A. Rockefeller, The future of federalism [The Godkin Lectures (on the
Essentials of Free Government and the Duties of the Citizen) at Harvard
University 1962], Cambridge (Massachusetts, VSA): Harvard University Press,
1962, 83 p.
1962-1962

637

Prentbriefkaarten en toeristische folders, voornamelijk betreffende NorthCarolina, en twee afleveringen van tijdschriften. Augustus-september 1968,
z.d.
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1968-1968
638

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen en verzamelde documentatie
betreffende de VSA en betreffende een interview verschenen in het weekblad
De Bond. Weekblad van het grote en van het jonge gezin, van 27 september
1968, naar aanleiding van de deelname aan het Harvard International
Seminar. September 1968, z.d. (juni 1968, z.d.).
1968-1968

639

Eigen diapositieven betreffende een boottocht en een andere uitstap tijdens
het verblijf in de VSA in het kader van het Harvard International Seminar
(Cambridge, Massachusetts). Juli 1968. 12 stukken.
1968-1968

640

Ingekomen zwartwitfoto's, meer bepaald een groepsfoto en foto's
betreffende een gesprekssessie. [Augustus 1968].
1968-1968

641

Ingekomen brieven van Lieve Martens-Verschroeven, ontvangen door W.
Martens tijdens zijn verblijf in de VSA in het kader van het Harvard
International Seminar (Cambridge, Massachusetts). Juni-augustus 1968.
1968-1968

642

Ingekomen brieven van Marcel Verdonck en Petrus Thys, leden van het
Bureau van de CVP-Jongeren, en van nationaal CVP-secretaris Frank
Swaelen, voornamelijk betreffende de activiteiten van de CVP-Jongeren en
de politieke actualiteit in België, ontvangen door W. Martens tijdens zijn
verblijf in de VSA in het kader van het Harvard International Seminar
(Cambridge, Massachusetts). Juli-augustus 1968.
1968-1968

643 - 644 Briefwisseling met deelnemers aan het 1968 Harvard International Seminar en met leden van de begeleidende staf, na afloop van het seminarie. [Augustus-]september 1968 - januari 1970, oktober 1970, juni 1971, z.d.

643

644

643 - 644 Briefwisseling met deelnemers aan het 1968 Harvard
International Seminar en met leden van de begeleidende staf, na afloop
van het seminarie. [Augustus-]september 1968 - januari 1970, oktober
1970, juni 1971, z.d.
Briefwisseling met David Kieft, docent of hoogleraar aan het Department of
History van de University of Minnesota (Minneapolis, Minnesota, VSA).
[Augustus 1968], februari-december 1969.
1968-1969
Overige briefwisseling, met een ingekomen zwartwitfoto van W. Martens en
enkele andere deelnemers, als bijlage bij een ingekomen kaartje. September
1968 - januari 1970, oktober 1970, juni 1971, z.d.
1968-1971
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B. 1971: Studierondreis in de VSA van 27 juni tot 11 augustus 1971, in het kader van het International Visitor Program van het United States Department of State.

645

B. 1971: STUDIERONDREIS IN DE VSA VAN 27 JUNI TOT 11 AUGUSTUS 1971,
IN HET KADER VAN HET INTERNATIONAL VISITOR PROGRAM VAN HET
UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE.
Ingekomen algemeen rondreisprogramma en curriculum vitae waarin ook
een aantekening is opgenomen betreffende de bedoelingen van W. Martens'
studiereis, bezorgd door en in een briefomslag van het Governmental Affairs
Institute (GAI) in Washington, D.C. Offset. [Eind juni 1971].
1971-1971

646

Algemene gedrukte documentatie voor reizigers in de VSA, waaronder een
wegenatlas en een repertorium van bij Diners Club aangesloten horecazaken
en dienstverlenende bedrijven. 1968, 1969, [1970].
1968-1970

647

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen naamkaartjes en
andere stukken en documentatie betreffende het verblijf en de contacten in
Washington, D.C. [van 27 juni tot 3 juli 1971]. Juni-juli 1971, z.d. (1965, 1968,
1970, z.d.).
1971-1971

648

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen naamkaartjes en
andere stukken en documentatie betreffende het verblijf en de contacten in
Washington, D.C. [van 27 juni tot 3 juli 1971]. Juni-juli 1971, z.d. (1965, 1968,
1970, z.d.).
1971-1971

649

Gedrukte en gestencilde documentatie betreffende het verblijf en de
contacten in de staat Minnesota, meer bepaald in Minneapolis en Saint Paul,
[van 3 tot 6 juli 1971]. Z.d.
1971-1971

650

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brief betreffende
het voorziene programma, zwartwitfoto en andere stukken betreffende het
verblijf en de contacten in Chicago, Illinois van [6] tot 10 juli 1971. Juli 1971,
z.d.
1971-1971

651

Persoonlijke handschriftelijke aantekening en andere stukken en
documentatie betreffende het verblijf en de contacten in New Orleans,
Louisiana [van 10 tot 14 juli 1971]. Juli 1971, z.d.
1971-1971

652

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brief en

96
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naamkaartjes en andere stukken en documentatie betreffende het verblijf en
de contacten, voornamelijk met rechters en advocaten, in Houston, Texas
[van 14 tot 17 juli 1971]. Juli 1971, z.d.
1971-1971
653

Ingekomen brief en persoonlijke handschriftelijke aantekening betreffende
het voorziene programma en andere stukken en documentatie betreffende
het verblijf en de contacten in Phoenix, Arizona [van 17 tot 20 juli 1971], en
betreffende een uitstap met een huurwagen naar de Grand Canyon [op 20 en
21 juli 1971]. Juli 1971, z.d.
1971-1971

654

Ingekomen brief, met persoonlijke handschriftelijke aantekening op de
keerzijde, naamkaartjes en andere stukken en documentatie betreffende het
verblijf en de contacten in Los Angeles, California [van 21 tot 24 juli 1971] en
in San Francisco, California [van 24 tot 28 juli 1971]. Juli 1971, z.d. (1970,
januari-juni 1971, z.d.).
1971-1971

655

Ingekomen brief, met voorstel van programma in bijlage, en gedrukte
documentatie betreffende het verblijf en de contacten in Salt Lake City , Utah
[van 28 tot 31 juli 1971], betreffende een uitstap vanuit Jackson, Wyoming,
met huurwagen naar Yellowstone National Park [van 31 juli tot 1 augustus
1971], en betreffende het verblijf in Bozeman, Montana [van 1 tot 3 augustus
1971]. Juli 1971, z.d. (1970, z.d.).
1971-1971

656

Ingekomen brieven, waarvan een met persoonlijke handschriftelijke
aantekening op de keerzijde, en andere stukken en documentatie betreffende
het verblijf en de contacten in Cambridge, Massachusetts en Boston,
Massachusetts [van 3 tot 7 augustus 1971]. Augustus 1971, z.d. (1968, 1970,
z.d.).
1971-1971

657

[Ed Gifford], Hair, z.pl.: z.n., copyright 1969, [28] p., "souvenir book"
betreffende de gelijknamige rockmusical die op 29 april 1968 in première
ging op Broadway in New York.
1968-1969

658

Ingekomen brieven van de echtgenote van de archiefvormer, Lieve MartensVerschroeven. 30 juni - 4 [augustus] 1971.
1971-1971

659

Ingekomen brieven en kaartje en een uitgaande brief van en aan Zelda
(Burton-)Faigen in Phoenix, Arizona (VSA). Juli-augustus en december 1971,
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februari 1972.
1971-1972
660

Eigen kleurenfoto's en diapositieven betreffende de studiereis in de VSA.
[Juli-augustus 1971].
1971-1971

661

Ingekomen zwartwitfoto betreffende een ontmoeting van W. Martens met een
Amerikaans politicus of overheidsambtenaar, vermoedelijk tijdens zijn
verblijf in Washington, D.C. van 27 juni tot 3 juli 1971, met bijhorende
briefomslag. Juli 1971, z.d.
1971-1971

II. Lid van redactieraden van niet partij- of bewegingsgebonden tijdschriften

II. LID VAN REDACTIERADEN VAN NIET PARTIJ- OF BEWEGINGSGEBONDEN
TIJDSCHRIFTEN
662 - 670 Het Pennoen. Maandblad; vanaf jg. 17, nr. 1, juli-augustus 1966 (afl. 151) met als ondertitel Maandblad voor een moderne demokratie in een nieuw Vlaanderen (vanaf nr. 4 van dezelfde jg., november 1966 (afl. 154) nog uitgebreid met de vermelding uitgegeven door de Werkgroep "Het Pennoen" v.z.w.); vanaf jg. 18, nr. 1, 15 september 1967 (afl. 161) met als ondertitel Algemeen progressief maandblad. Uitgave van de werkgroep Het Pennoen v.z.w. Jaargangen 11-12, 1960/1961-1961/1962, en jaargangen 16-22, 1965/1966-1972/1973.
Onvolledig.

662

662 - 670 HET PENNOEN. MAANDBLAD; VANAF JG. 17, NR. 1, JULIAUGUSTUS 1966 (AFL. 151) MET ALS ONDERTITEL MAANDBLAD VOOR EEN
MODERNE DEMOKRATIE IN EEN NIEUW VLAANDEREN (VANAF NR. 4 VAN
DEZELFDE JG., NOVEMBER 1966 (AFL. 154) NOG UITGEBREID MET DE
VERMELDING UITGEGEVEN DOOR DE WERKGROEP "HET PENNOEN" V.Z.W.
); VANAF JG. 18, NR. 1, 15 SEPTEMBER 1967 (AFL. 161) MET ALS
ONDERTITEL ALGEMEEN PROGRESSIEF MAANDBLAD. UITGAVE VAN DE
WERKGROEP HET PENNOEN V.Z.W. JAARGANGEN 11-12, 1960/19611961/1962, EN JAARGANGEN 16-22, 1965/1966-1972/1973. ONVOLLEDIG.
Jg. 11, 1960-1961, nrs. 7, december 1960 - 9, maart 1961.
1960-1961

663

Jg. 12, 1961-1962, nr. 1, mei 1961.
1961-1962

664

Jg. 16, 1965-1966, nrs. 4, oktober 1965, en 7, februari 1966.
1965-1966

665

Jg. 17, 1966-1967, nrs. 1, juli-augustus 1966 - 5, december 1966, en nrs. 7,
25 maart 1967 - 10, 30 juni 1967.
1966-1967

666

Jg. 18, 1967-1968, nrs. 1, 15 september 1967 - 8, 23 mei 1968, en nr. 10, 11
juli 1968.
1967-1968

667

Jg. 19, 1968-1969, nrs. 1, 18 oktober 1968 - 10, 22 augustus 1969.
1968-1969

Wilfried Martens.

98

668

Jg. 20, 1969-1970, nrs. 1, 8 november 1969 - 6, 21 mei 1970, en nrs. 8, 25
september 1970 - 10, 28 november 1970.
1969-1970

669

Jg. 21, 1971-1972, nrs. 1, 30 januari 1971 - 5, 30 juni 1971, en nrs. 7, 8
oktober 1971 - 10, 15 januari 1972.
1971-1972

670

Jg. 22, 1972-1973, nr. 1, 25 maart 1972.
1972-1973

671

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen en verzamelde documentatie
betreffende 'economische democratie', en in het bijzonder betreffende een
ontwerpmanifest ter zake van de Katholieke Werkliedenbonden (KWB) en
betreffende de studiedag "Ekonomische demokratie in Vlaanderen", als 6de
congres georganiseerd te Brussel op 22 maart 1964 door het maandblad Het
Pennoen. Oktober 1963 - maart 1964, z.d.
1963-1964

672

Ingekomen en uitgaande brieven, uitgaande aantekeningen, ingekomen
notulen, nota's en andere stukken ontvangen en verstuurd als lid van de
redactieraad van het maandblad Kultuurleven, waaronder ook een uitgaande
aantekening betreffende een bijdrage van Lieve [Martens-]Verschroeven, in
een latere periode eveneens lid van de redactieraad. December 1964 - juni
1967, z.d.
1964-1967

673 - 688 Kultuurleven. Maandschrift voor vernieuwing der geestescultuur, vanaf 1965 kortweg Kultuurleven. Jaargangen 28-42, 1961-1975. Onvolledig.

673

673 - 688 KULTUURLEVEN. MAANDSCHRIFT VOOR VERNIEUWING DER
GEESTESCULTUUR, VANAF 1965 KORTWEG KULTUURLEVEN. JAARGANGEN
28-42, 1961-1975. ONVOLLEDIG.
Jg. 28, nrs. 1, januari 1961 - 10, december 1961.
1961-1961

674

Jg. 29, nrs. 1, januari 1962 - 10, december 1962.
1962-1962

675

Jg. 30, nrs. 1, januari 1963 - 8, oktober 1963.
1963-1963

676

Jg. 31, nr. 6, juli 1964.
1964-1964

677

Jg. 32, nrs. 1, januari 1965 - 10, december 1965.
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1965-1965
678

Jg. 33, nrs. 1, januari 1966 - 10, december 1966.
1966-1966

679

Jg. 34, nrs. 1, januari 1967 - 7, augustus-september 1967, en nrs. 9,
november 1967 - 10, december 1967.
1967-1967

680

Jg. 35, nrs. 2, februari 1968 - 10, december 1968.
1968-1968

681

Jg. 36, nrs. 1, januari 1969 - 4, mei 1969, en nrs. 6, juli 1969 - 10, december
1969.
1969-1969

682

Jg. 37, nrs. 2, februari 1970 - 4, mei 1970, nrs. 6, juli 1970 - 7, augustusseptember 1970, en nrs. 9, november 1970 - 10, december 1970.
1970-1970

683

Jg. 38, nrs. 1, januari 1971 - 2, februari 1971, en nrs. 4, mei 1971 - 10,
december 1971.
1971-1971

684

Jg. 39, nrs. 1, januari 1972 - 10, december 1972.
1972-1972

685

Jg. 40, nr. 3, maart-april 1973, en nrs. 8, oktober 1973 - 10, december 1973.
1973-1973

686

Jg. 41, nrs. 1, januari 1974 - 2, februari 1974, en nrs. 4, mei 1974 - 9,
november 1974.
1974-1974

687

Jg. 42, nrs. 1, januari 1975 - 10, december 1975.
1975-1975

688

Jg. 43, nr. 7, augustus-september 1976, [overdruk van het] Dossier: Amnestie
en de gevolgen van de repressie, 2de druk, [1977]. Met bijgevoegde gedrukte
reclamefolder betreffende het tijdschrift en gestencilde lijst van nog
beschikbare themanummers en "dossiers", [1977].
1976-1977

689

Convocaties, notulen en nota ontvangen als lid van de redactieraad van het
maandblad De nieuwe maand. Tijdschrift voor politieke vernieuwing. April-
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mei en september[-oktober ?] 1971.
1971-1971
690 - 693 De maand. Algemeen tijdschrift voor culturele en sociale bezinning. Jaargangen 9, 11, 12 en 13, 1966, 1968, 1969-1970. Onvolledig.

690

690 - 693 DE MAAND. ALGEMEEN TIJDSCHRIFT VOOR CULTURELE EN
SOCIALE BEZINNING. JAARGANGEN 9, 11, 12 EN 13, 1966, 1968, 1969-1970.
ONVOLLEDIG.
Jg. 9, nr. 5, mei-juni 1966.
1966-1966

691

Jg. 11, nr. 3-4, maart-april 1968.
1968-1968

692

Jg. 12, nrs. 4, mei 1969 - 10, december 1969.
1969-1969

693

Jg. 13, nrs. 1, januari-februari 1970 - 2, maart 1970.
1970-1970

694 - 700 De nieuwe maand. Tijdschrift voor politieke vernieuwing. Jaargangen 14-20, 1971-1977. Onvolledig.

694

694 - 700 DE NIEUWE MAAND. TIJDSCHRIFT VOOR POLITIEKE
VERNIEUWING. JAARGANGEN 14-20, 1971-1977. ONVOLLEDIG.
Jg. 14, nrs. 1, januari-februari 1971 - 10, december 1971.
1971-1971

695

Jg. 15, nrs. 1, januari-februari 1972, en 4, mei 1972 - 10, december 1972.
1972-1972

696

Jg. 16, nrs. 1, januari 1973 - 10, december 1973, en De Nieuwe Maand, Naar
een open gemeenschapsschool. Studiedag ingericht op 2 juni 1973,
[Antwerpen: De nieuwe maand, [begin 1973] ("Woord vooraf" gedateerd
januari 1973), offsetdruk, 94 p.
1973-1973

697

Jg. 17, nrs. 1, januari 1974 - 10, december 1974.
1974-1974

698

Jg. 18, nrs. 1, januari 1975 - 10, december 1975.
1975-1975

699

Jg. 19, nrs. 1, januari 1976 - 2, februari 1976, en nrs. 7, september 1976 - 10,
december 1976.
1976-1976

700

Jg. 20, nr. 2, februari-maart 1977.
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1977-1977
III. Overige activiteiten

701

III. OVERIGE ACTIVITEITEN
Klad of concept van een aantekening voor een toespraak of artikel
betreffende de Europese eenmaking in het algemeen en de plannen voor de
uitbreiding en de rechtstreekse verkiezing van een Europees parlement in
het bijzonder. Ten dele getypt (met handschriftelijke correcties en
aanstrepingen), ten dele in hs., [6] p. [1963 of iets later].
1963-1963

702

Ingekomen brieven en andere ingekomen stukken, een uitgaande brief en
een persoonlijke handschriftelijke aantekening, respectievelijk ontvangen en
opgemaakt als voorzitter van het 109de stembureau van de stad Gent
(Stadsschool, Désiré Van Monckhovenstraat) voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1964. September-oktober 1964,
z.d.
1964-1964

703

Ingekomen stukken en documentatie betreffende de activiteiten van de
Werkgroep Vernieuwing (Gent). Februari 1969 - december 1970, z.d. (1968).
1969-1970

704

Ingekomen stukken en een uitgaande brief betreffende eventuele
medewerking aan de Encylopedie van de Vlaamse Beweging, meer bepaald
voor een bijdrage over de Vlaamse Beweging en de katholieke partij. Juliseptember 1970.
1970-1970

705

Ingekomen en uitgaande brieven en andere stukken ontvangen en
geschreven als voorzitter van het 51ste stembureau van de stad Gent
(Stadsschool, Kramersplein) voor de gemeenteraadsverkiezingen van 11
oktober 1970. September-oktober 1970, z.d.
1970-1970

706

Ingekomen convocaties en notulen betreffende vergaderingen van de
Dekanale Raad Gent-Zuid en van de Zone-Raad van de Pastorale Zone GentAgglomeratie. [September-oktober en] november 1970, februari 1971, z.d.
1970-1971
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ZEVENDE HOOFDSTUK: CVP-VOORZITTER (vanaf maart 1972) EN VOLKSVERTEGENWOORDIGER VOOR HET ARRONDISSEMENT GENT-EEKLO (vanaf maart 1974)

I. Stukken van algemene aard

ZEVENDE HOOFDSTUK: CVP-VOORZITTER (VANAF MAART 1972) EN
VOLKSVERTEGENWOORDIGER VOOR HET ARRONDISSEMENT GENT-EEKLO
(VANAF MAART 1974)
I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

707 - 708 Persoonlijke agenda's van W. Martens. 1972 en 1975.

707

708

707 - 708 PERSOONLIJKE AGENDA'S VAN W. MARTENS. 1972 EN 1975.
1972.
1972-1972
1975.
1975-1975

709 - 722 Registers met persoonlijke handschriftelijke aantekeningen gemaakt ter voorbereiding van en op formele en informele partijvergaderingen en onderhandelingen en contacten met vertegenwoordigers van andere partijen of uitzonderlijk ook van belangengroepen, waarbij in sommige registers ook nog losse persoonlijke en ingekomen aantekeningen en andere stukken zijn gevoegd. Mei 1972 - januari 1979.

709

709 - 722 REGISTERS MET PERSOONLIJKE HANDSCHRIFTELIJKE
AANTEKENINGEN GEMAAKT TER VOORBEREIDING VAN EN OP FORMELE
EN INFORMELE PARTIJVERGADERINGEN EN ONDERHANDELINGEN EN
CONTACTEN MET VERTEGENWOORDIGERS VAN ANDERE PARTIJEN OF
UITZONDERLIJK OOK VAN BELANGENGROEPEN, WAARBIJ IN SOMMIGE
REGISTERS OOK NOG LOSSE PERSOONLIJKE EN INGEKOMEN
AANTEKENINGEN EN ANDERE STUKKEN ZIJN GEVOEGD. MEI 1972 JANUARI 1979.
9 mei - 23 oktober 1972, z.d.
1972-1972

710

10 juni en 23 oktober - 11 november 1972, z.d.
1972-1972

711

21 november 1972 - 4 januari 197[3], z.d.
1972-1972

712

16 januari - 28 mei 1973.
1973-1973

713

4 juni - 22 oktober 1973, z.d.
1973-1973

714

12 november 1973 - 14 januari 1974, z.d.
1973-1974

715

14 januari - 3 april 1974, z.d.
1974-1974

716

4 april - 18 juli 1974.
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1974-1974
717

2 september 1974 - 3 februari 1975, z.d.
1974-1975

718

5 februari - 14 juli 1975, z.d.
1975-1975

719

1 september - 11 december 1975, z.d.
1975-1975

720

22 december 1975 - 6 december 1976, z.d.
1975-1976

721

16 december 1976 - 10 mei 1977, z.d.
1976-1977

722

22 mei 1978 - 9 januari 1979, z.d.
1978-1979

723 - 727 Ingekomen en enkele uitgaande brieven, ingekomen nota's en andere ingekomen stukken over uiteenlopende aangelegenheden, ontvangen en verstuurd als partijvoorzitter. Juli 1975, december 1975 - juli 1976, december 1977 - december 1978, z.d.

723

723 - 727 INGEKOMEN EN ENKELE UITGAANDE BRIEVEN, INGEKOMEN
NOTA'S EN ANDERE INGEKOMEN STUKKEN OVER UITEENLOPENDE
AANGELEGENHEDEN, ONTVANGEN EN VERSTUURD ALS
PARTIJVOORZITTER. JULI 1975, DECEMBER 1975 - JULI 1976, DECEMBER
1977 - DECEMBER 1978, Z.D.
Mei en september 1975, november 1975 - maart 1976, z.d. (augustus 1975).
1975-1976

724

Juli 1975, december 1975 - mei 1976, z.d.
1975-1976

725

April-mei 1976, z.d.
1976-1976

726

Juni-juli 1976, z.d. (1972).
1976-1976

727

December 1977 - maart 1978, mei, september en november-december 1978,
z.d. (1963, 1970, 1976).
1977-1978

728

Ingekomen stukken en documentatie betreffende verschillende propagandaen informatiecampagnes, waaronder ook enkele stukken betreffende
partijcongressen, de interne partijorganisatie, en verkiezingscampagnes.
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[Februari] 1974 - januari 1979, z.d.
1974-1979
729 - 733 Foto's betreffende W. Martens als CVP-voorzitter, met enkele bijhorende stukken. 1974, 1975[-1978].

729

729 - 733 FOTO'S BETREFFENDE W. MARTENS ALS CVP-VOORZITTER, MET
ENKELE BIJHORENDE STUKKEN. 1974, 1975[-1978].
Zwartwitportretfoto's met verschillende brilmonturen, gemaakt door
fotograaf Christian Lambiotte te Brussel, met begeleidend briefje van de
fotograaf en bijhorende briefomslagen. [1974 ?]. Tien foto's en begeleidend
briefje in een briefomslag met het getypte opschrift "Photos préférées du
photographe".
1974-1974

730

Zwartwitportretfoto's met verschillende brilmonturen, gemaakt door
fotograaf Christian Lambiotte te Brussel, met begeleidend briefje van de
fotograaf en bijhorende briefomslagen. [1974 ?]. Veertien foto's in een
briefomslag zonder opschrift.
1974-1974

731

Zwartwitportretfoto's met verschillende brilmonturen in een briefomslag
met daarop een handschriftelijke aantekening, voornamelijk betreffende de
verschillende diktes van de brilglazen en de soorten brilmonturen. [Begin
1978 ?].
1978-1978

732

Ingekomen kleurenportretfoto's betreffende een interview. [Tweede helft
jaren 1970].
1970-1970

733

Overige foto's, uitsluitend zwartwit, uit de periode als CVP-voorzitter, met
enkele bijhorende briefomslagen en kaartjes. 1974, 1975, z.d. [1974-1978].
1974-1978

734 - 735 Tijdschriftafleveringen met daarin een interview met W. Martens. Mei en december 1975.

734

735

734 - 735 TIJDSCHRIFTAFLEVERINGEN MET DAARIN EEN INTERVIEW MET
W. MARTENS. MEI EN DECEMBER 1975.
Impact. Maandblad. Nederlandse uitgave, nr. 84, mei 1975, met op p. 37-42:
NN*, Tien vragen aan André Cools en Wilfried Martens.
1975-1975
Knack magazine. Weekblad, jg. 5, nr. 51, 17 december 1975, met op p. 13-20:
Johan Struye, Gesprek met Wilfried Martens: "Wat is er nu voor goeds aan
een partij waarvan de leden hun blad niet krijgen?".
1975-1975
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736 - 777 Dagelijkse persknipseloverzichten verzorgd door de persdienst van de CVP. Fotokopies. Augustus-september 1978.

736

736 - 777 DAGELIJKSE PERSKNIPSELOVERZICHTEN VERZORGD DOOR DE
PERSDIENST VAN DE CVP. FOTOKOPIES. AUGUSTUS-SEPTEMBER 1978.
4 augustus 1978.
1978-1978

737

5 augustus 1978.
1978-1978

738

7 augustus 1978.
1978-1978

739

8 augustus 1978.
1978-1978

740

9 augustus 1978.
1978-1978

741

9 augustus 1978.
1978-1978

742

10 augustus 1978.
1978-1978

743

11 augustus 1978.
1978-1978

744

12 augustus 1978.
1978-1978

745

14 augustus 1978.
1978-1978

746

16 augustus 1978.
1978-1978

747

17 augustus 1978.
1978-1978

748

18 augustus 1978.
1978-1978

749

19 augustus 1978.
1978-1978
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750

21 augustus 1978.
1978-1978

751

22 augustus 1978.
1978-1978

752

23 augustus 1978.
1978-1978

753

24 augustus 1978.
1978-1978

754

25 augustus 1978.
1978-1978

755

26 augustus 1978.
1978-1978

756

28 augustus 1978.
1978-1978

757

29 augustus 1978.
1978-1978

758

30 augustus 1978.
1978-1978

759

31 augustus 1978.
1978-1978

760

1 september 1978.
1978-1978

761

2 september 1978.
1978-1978

762

4 september 1978.
1978-1978

763

5 september 1978.
1978-1978

764

6 september 1978.
1978-1978
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765

7 september 1978 (juli 1978).
1978-1978

766

8 september 1978.
1978-1978

767

9 september 1978.
1978-1978

768

11 september 1978.
1978-1978

769

12 september 1978.
1978-1978

770

13 september 1978.
1978-1978

771

14 september 1978.
1978-1978

772

16 september 1978.
1978-1978

773

18 september 1978.
1978-1978

774

19 september 1978.
1978-1978

775

20 september 1978.
1978-1978

776

21 september 1978.
1978-1978

777

29 september 1978.
1978-1978

778

Fotokopies van persknipsels, vermoedelijk bezorgd door het Kabinet van de
Eerste Minister, uit de kranten van 10 en 11 augustus 1978.
1978-1978
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779 - 793 CEPESS-bladen. Driemaandelijks informatieorgaan van het Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies CEPESS. 1972-1975.

779

779 - 793 CEPESS-BLADEN. DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEORGAAN VAN
HET CENTRUM VOOR POLITIEKE, ECONOMISCHE EN SOCIALE STUDIES
CEPESS. 1972-1975.
1972, nr. 1: Agglomeraties en federaties van gemeenten, [april 1972], 43 p.
1972-1972

780

1972, nr. 2: Het gehandicaptenbeleid, [november 1972], 56 p.
1972-1972

781

1972, nr. 3: [Robert Houben], De ontredderde politiek, [maart 1973], 50 p.
1972-1973

782

1972, nr. 4: Kredieturen, [juni 1973], 41 p.
1972-1973

783

1973, nr. 1: Wetgeving op het onderwijs (Schoolpact). Gecoördineerde tekst
van de wetten van 29 mei 1959, 27 juni 1962, 20 februari 1970, 2 juni 1970, 6
juli 1970, 25 mei 1971, 26 mei 1972, 11 juli 1973, [juli 1973], 41 p.
1959-1973

784

1973, nr. 2: De dagtoelagen aan de instellingen voor gehandikapten,
[augustus 1973], 26 p.
1973-1973

785

1973, nr. 3-4: [François Ingham], Het vernieuwde Schoolpact, [januari 1974],
82 p.
1973-1974

786

1974, nr. 1: De nieuwe wet op de ziekenhuizen, [februari 1974], 67 p.
1974-1974

787

1974, nr. 2: Het recht op een bestaansminimum, [november 1974], 56 p.
1974-1974

788

1974, nr. 3: De inflatie, [november 1974], 56 p.
1974-1974

789

1974, nr. 4: Waarheen met het wetenschapsbeleid ?, [februari 1975], 47 p.
1974-1975

790

1975, nr. 1: Het nieuwe stelsel van tegemoetkomingen aan minder-validen,
[maart 1975], 47 p.
1975-1975
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791

1975, nr. 2: De maatschappelijke zekerheid. Een vergelijkend overzicht van
de standpunten van christelijke sociale organisaties, [mei 1975], 31 p.
1975-1975

792

1975, nr. 3: De uitoefening van de verpleegkunde, [juni 1975], 63 p.
1975-1975

793

1975, nr. 4: Het vernieuwde schoolpact. Wijzigingen en aanvullingen
(aangebracht door de wetten van 10 december 1974 en 14 juli 1975),
[september 1975], 26 p.
1975-1975

794 - 822 CEPESS-Documenten. Tweemaandelijkse publikatie [van het] Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies, v.z.w., jgn. 11-17, 1972-1978.

794

794 - 822 CEPESS-DOCUMENTEN. TWEEMAANDELIJKSE PUBLIKATIE [VAN
HET] CENTRUM VOOR POLITIEKE, ECONOMISCHE EN SOCIALE STUDIES,
V.Z.W., JGN. 11-17, 1972-1978.
Jg. 11, 1972, buiten serie: F[ernand] Piot, L[ode] Vanhove, De communautaire
grondwetsartikelen, Brussel: CEPESS, 1972, 232 p.
1972-1972

795

Jg. 11, 1972, nr. 1: Feiten en documenten 1971, 111 p.
1971-1972

796

Jg. 11, 1972, nr. 2: Economische relance. Verslag over het CEPESScolloquium van 18 maart 1972, [april 1972], 79 p.
1972-1972

797

Jg. 11, 1972, nr. 3: Europese Gemeenschappen en christen-democratische
partijvorming, [juni 1972], 99 p.
1972-1972

798

Jg. 11, 1972, nr. 4: Europa op het keerpunt, [september 1972], 184 p.
1972-1972

799

Jg. 11, 1972, nr. 5: Voor een nieuw beleid inzake
ontwikkelingssamenwerking, [december 1972], 132 p.
1972-1972

800

Jg. 12, 1973, buiten serie: Robert Houben, De ontredderde politiek, Brussel:
CEPESS, 1973, 50 p.
1973-1973

801

Jg. 12, 1973, nr. 1: Regeringscrisis van 1972-73 - Documenten, [februari 1973
], 128 p.
1972-1973
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802

Jg. 12, 1973, nr. 2: Feiten en documenten 1972, 164 p.
1972-1973

803

Jg. 12, 1973, nr. 3: Gezondheidsbeleid, juli 1973, 139 p.
1973-1973

804

Jg. 12, 1973, nr. 4: De pensioenstelsels in België, [september 1973], 139 p.
1973-1973

805

Jg. 12, 1973, nr. 5-6: Naar een hervorming van de sociale zekerheid ?, [maart
1974], 124 p.
1973-1974

806

Jg. 13, 1974, buiten serie: F[rançois] Ingham, Het vernieuwde Schoolpact.
Toelichting - Gecoördineerde teksten, [februari 1974], 119 p.
1974-1974

807

Jg. 13, 1974, nr. 1-2: Politiek vandaag en morgen, [mei 1974], 184 p.
1974-1974

808

Jg. 13, 1974, nr. 3: Feiten en documenten 1973, 144 p.
1973-1974

809

Jg. 13, 1974, nr. 4-5: Les programmes électoraux et la formation du
gouvernement 1974, (Documents-CEPESS. Publication bimestrielle), [juni
1974], 258 p.
1974-1974

810

Jg. 13, 1974, nr. 6: Industrieel beleid, 135 p.
1974-1974

811

Jg. 14, 1975, nr. 1: Feiten en documenten 1974, 162 p.
1974-1975

812

Jg. 14, 1975, nr. 2-3: Globaal energiebeleid, [maart 1975], 157 p.
1975-1975

813

Jg. 14, 1975, nr. 4-5: De gewestvorming in het Belgisch staatsbestel, [mei
1975], 160 p.
1975-1975

814

Jg. 14, 1975, nr. 6: De zelfstandigen, [september 1975], 112 p.
1975-1975
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815

Jg. 14, 1975, buiten serie: Fernand Piot, De gewestvorming in het Belgisch
staatsbestel, Brussel: CEPESS, [december] 1975, 160 p.
1975-1975

816

Jg. 15, 1976, nr. 5: G[aston] Geens, De Europese begroting, 80 p.
1976-1976

817

Jg. 15, 1976, nr. 6: Naar een nieuwe internationale ordening, [februari 1977],
172 p.
1976-1977

818

Jg. 16, 1977, nr. 2-3: Verkiezingsprogramma's en regeringsverklaring 1977,
[juni 1977], 344 p.
1977-1977

819

Jg. 16, 1977, buiten serie: A[ndré] Alen, P[iet] Van Speybroeck, De Belgische
staatshervorming van 1974 tot het Gemeenschapspact, Brussel: CEPESS,
1975, 395 p.
1974-1977

820

Jg. 17, 1978, nr. 1: Feiten en documenten 1977, 216 p.
1977-1978

821

Jg. 17, 1978, nr. 2: Christian Marichal, De democratisering van de
onderneming, 126 p.
1978-1978

822

Jg. 17, 1978, nr. 3: A[loïs] Van de Voorde, De rijksbegroting in België,
[september 1978], 138 p.
1978-1978

II. Partij-organisatie en interne communicatie

II. PARTIJ-ORGANISATIE EN INTERNE COMMUNICATIE
A. Partijcongressen

A. PARTIJCONGRESSEN
823 - 828 Stukken betreffende het CVP-congres van 4 maart 1972 in Leuven, waarop Wilfried Martens tot partijvoorzitter verkozen werd. Maart-april 1972, z.d.

823

824

823 - 828 Stukken betreffende het CVP-congres van 4 maart 1972 in
Leuven, waarop Wilfried Martens tot partijvoorzitter verkozen werd.
Maart-april 1972, z.d.
Ingekomen zwartwitfoto's en briefomslag. Maart 1972.
1972-1972
Ingekomen brieven, telegrammen en kaartjes met gelukwensen en
sympathiebetuigingen naar aanleiding van de verkiezing tot CVP-voorzitter.
Maart 1972, z.d. Brieven.
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1972-1972
825

Ingekomen brieven, telegrammen en kaartjes met gelukwensen en
sympathiebetuigingen naar aanleiding van de verkiezing tot CVP-voorzitter.
Maart 1972, z.d. Naamkaartjes, wenskaarten en dergelijke.
1972-1972

826

Ingekomen brieven, telegrammen en kaartjes met gelukwensen en
sympathiebetuigingen naar aanleiding van de verkiezing tot CVP-voorzitter.
Maart 1972, z.d. Naamkaartjes en andere kaartjes ingekomen met
bloemstukken.
1972-1972

827

Ingekomen brieven, telegrammen en kaartjes met gelukwensen en
sympathiebetuigingen naar aanleiding van de verkiezing tot CVP-voorzitter.
Maart 1972, z.d. Telegrammen en luxetelegrammen.
1972-1972

828

Persknipsels betreffende de verkiezing van W. Martens tot CVP-voorzitter en
het congres waarop die verkiezing plaatsvond (Leuven, 4 maart 1972), en
betreffende andere items uit de toenmalige politieke actualiteit, onder meer
de vergadering van het Algemeen Hoofdbestuur van de CVP van dinsdag [21]
maart 1972 en de verkiezing van Charles-Ferdinand Nothomb tot PSCvoorzitter. Maart-april 1972.
1972-1972

829

Congresmap van het 24ste CVP-congres (Antwerpen, 6-8 oktober 1972) met
gestencilde en gedrukte vergaderstukken en documentatie en
congrestoegangskaart, en met daarbij gevoegd handschriftelijk lijstje
betreffende de samenstelling van het Algemeen Hoofdbestuur volgens
geografische herkomst van de leden, notulen van de vergadering van 5
december 1972 van het Algemeen Hoofdbestuur, gedrukte en gestencilde
stukken en documentatie betreffende de statuten, de organisatie en de
werking van de partij, en adressenlijsten betreffende deelnemers aan een of
meer vergaderingen georganiseerd door de CVP van Gent. Oktober 1972, z.d.
([1967], 1969, 1970, 1971, begin 1972, z.d.).
1972-1972

830

Congresmap van het 24ste CVP-congres (Antwerpen, 6-8 oktober 1972) met
gestencilde en gedrukte vergaderstukken en documentatie en
congrestoegangskaart, en met daarbij gevoegd handschriftelijk lijstje
betreffende de samenstelling van het Algemeen Hoofdbestuur volgens
geografische herkomst van de leden, notulen van de vergadering van 5
december 1972 van het Algemeen Hoofdbestuur, gedrukte en gestencilde
stukken en documentatie betreffende de statuten, de organisatie en de
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werking van de partij, en adressenlijsten betreffende deelnemers aan een of
meer vergaderingen georganiseerd door de CVP van Gent. Oktober 1972, z.d.
([1967], 1969, 1970, 1971, begin 1972, z.d.).
1972-1972
831

Congresmap van het PSC-congres van 28 oktober 1972 in Binche. Oktober
1972.
1972-1972

832

Charles-Ferdinand Nothomb, Égaux et responsables. Discours de CharlesFerdinand Nothomb président du P.S.C. Congrès national octobre 1973,
Brussel: PSC, [1973], 107 p.
1973-1973

833

Drie bouwmeesters. P.W. Segers. G. Eyskens. R. Houben, [Brussel]: CVP,
[1974], 103 p., uitgegeven ter gelegenheid van de huldiging van de genoemde
politici tijdens het 26ste nationaal CVP-congres (Brussel, Congressenpaleis,
7 december 1974).
1974-1974

834

Ingekomen stukken betreffende de voorbereiding van het nationaal CVPcongres van 13 december 1975 in Dendermonde (over "de balans van 20
maanden regering Tindemans" en de "actuele vraagstukken"). Novemberdecember 1975.
1975-1975
( ) Congresmap van het congres "Entreprises vivantes - solidarité nouvelle"
van de PSC op 29 mei 1976 in Seraing, met op het congres ontvangen
kattebelletje van PSC-voorzitter Charles-Ferdinand [Nothomb]. Mei 1976.
1976-1976

835 - 838 Stukken betreffende het 30ste nationaal CVP-congres (Leuven, 17-18 december 1977), onder het motto "Voorspoed door moed", over het nieuw sociaal-economisch programma van de CVP. December 1977, z.d.

835

836

835 - 838 Stukken betreffende het 30ste nationaal CVP-congres (Leuven,
17-18 december 1977), onder het motto "Voorspoed door moed", over het
nieuw sociaal-economisch programma van de CVP. December 1977, z.d.
Ingekomen stukken betreffende de voorbereiding van het congres. December
1977, z.d. 1 pak.
1977-1977
Congresmap, met onder meer "aktiviteitsverslag 1976-1977", agenda,
ontwerp van wijziging van de statuten, ontwerpresoluties, toespraken (onder
meer van W. Martens), lijst van kandidaten voor het nationaal partijbestuur
en het nationaal voorzitterschap, en gedrukte ledenwervingsfolder.
[December] 1977 (januari, oktober en november 1977).
1976-1977
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837

Huldeschrift uitgedeeld op 17 december 1977, tijdens het 30ste nationaal
CVP-congres in Leuven, ter huldiging van een aantal CVP-parlementsleden.
Gedrukt, 2 ongenummerde exemplaren op gewoon papier, en 1 exemplaar
genummerd "14", gedrukt op "oud-Hollands met de hand geschept papier"
(waarvan 20 exemplaren werden gedrukt en genummerd van 1 tot 20). Met
daarbij gevoegd een fotokopie van de handgeschreven versie van het daarin
opgenomen huldegedicht van Anton van Wilderode (pseudoniem van Cyriel
Coupé). 1977.
1977-1977

838

Voorspoed door moed. Eindresoluties goedgekeurd door het 30-ste [sic]
nationaal kongres van de C.V.P. (Leuven 17-18 december 1977). Antwerpen:
CVP Dienstencentrum Antwerpen (DCA), [1977], 32 p.
1977-1977

B. Andere nationale bestuursinstanties, partijfunctionarissen, ledenwerving en -werking

839

B. ANDERE NATIONALE BESTUURSINSTANTIES,
PARTIJFUNCTIONARISSEN, LEDENWERVING EN -WERKING
Unitas. Vereniging zonder winstoogmerk. Brussel. Statuten. Copie in extenso
de l'acte n° 204, publié aux annexes au Moniteur belge du 23 janvier 1975
(Belgisch Staatsblad, nr. 4142), Brussel: Belgisch Staatsblad, 1975, 8 p.
1975-1975

840

Akten, formulier en ingekomen brief betreffende arbeidsovereenkomsten,
namens de vzw Unitas te Brussel afgesloten met werknemers van dezelfde
vzw. Oktober 1974, februari 1975, december 1976, juni 1978, z.d.
1974-1978

841

Jan Lindemans en Lode Vandeneede, De verenigingen zonder winstoogmerk.
Praktische handleiding, dl. 1: J. Lindemans, Algmeen statuut, Brussel: Licap
s.v., 1975, 112 p.
1975-1975

842

Uitgaande omzendbrieven van W. Martens als voorzitter van de Raad van
Beheer van de vzw Unitas, en van Jan Gysen, als secretaris, respectievelijk
betreffende de "erebijdragen" van de parlementsleden en bestendig
afgevaardigden aan de arrondissementele partij-instanties en betreffende
het Fonds voor sociaal dienstbetoon van de parlementsleden. 25 januari
1978.
1978-1978

843

Ingekomen vertrouwelijke nota voor de vergadering van het directiecomité
van de vzw Unitas van 11 augustus 1978, van de hand van J[an] G[ysen]
(secretaris van Unitas en nationaal CVP-secretaris), betreffende de
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geraamde en de effectieve ontvangsten en uitgaven in de eerste helft van het
jaar 1978 en betreffende voorstellen voor wijzigingen aan de begroting voor
het jaar 1978 en maatregelen om de geraamde ontvangsten te halen en de
vooropgestelde uitgaven niet te overschrijden. Getypt, fotokopie, 10+[10] p. 10
augustus 1978.
1978-1978
844 - 847 Ingekomen convocaties, vergaderstukken en notulen van het Nationaal Partijbureau van de CVP. Januari 1975 - juli 1978. 4 banden.

844

844 - 847 Ingekomen convocaties, vergaderstukken en notulen van het
Nationaal Partijbureau van de CVP. Januari 1975 - juli 1978. 4 banden.
Januari-december 1975.
1975-1975

845

Januari-december 1976, z.d.
1976-1976

846

Januari-december 1977, z.d.
1977-1977

847

Januari-juli 1978, z.d.
1978-1978

848

Lijsten betreffende vrouwen die zetelen of in aanmerking komen voor
coöptatie in het Nationaal Partijbestuur en het Nationaal Partijbureau.
December 1977, z.d.
1977-1977

849

Ingekomen nota's betreffende de ledenwerving en de interne werking van de
CVP. Gestencild, [7] + 9 (E I, 1-9) + 2 (E II, 1-2) +[2] + 8 (E IV, 1-8) + 3 (E V, 1-3)
+ 3 (E VI, 1-3) + 3 (E VII, 1-3) + [6] + 10 (V 1 - V 6/3) p. Mei-juni 1978, z.d.
1978-1978

850

Handschriftelijke en getypte aantekeningen betreffende de tekst van de
toespraak "Onze taak in Vlaanderen", door W. Martens te houden op de
eerste nationale ontmoetingsdag van de Vereniging van CVP-mandatarissen
van Gemeenten en Provincies (Mechelen, 30 september 1978), documentatie
gebruikt voor het opstellen van de tekst, en ingekomen documentatie
betreffende de aankondiging van deze ontmoetingsdag. September 1978, z.d.
(1977).
1978-1978
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C. Interne communicatie

C. INTERNE COMMUNICATIE

851 - 859 Gemeente [en] Provincie. Tweemaandelijks tijdschrift van de Bond voor C.V.P.-provincie(-), gemeenteraads- en C.O.O.-leden, vanaf 1973 Gemeente en provincie. Tweemaandelijks tijdschrift van de Bond voor C.V.P.-mandatarissen, vanaf [midden 1978] Gemeente & provincie. Tweemaandelijks tijdschrift van de Vereniging voor CVP-mandatarissen. Jgn. 25-33, 1971-1979. Onvolledig. 3 losse deeltjes en 28 deeltjes in 6 omslagen.

851

851 - 859 Gemeente [en] Provincie. Tweemaandelijks tijdschrift van de
Bond voor C.V.P.-provincie(-), gemeenteraads- en C.O.O.-leden, vanaf 1973
Gemeente en provincie. Tweemaandelijks tijdschrift van de Bond voor
C.V.P.-mandatarissen, vanaf [midden 1978] Gemeente & provincie.
Tweemaandelijks tijdschrift van de Vereniging voor CVP-mandatarissen.
Jgn. 25-33, 1971-1979. Onvolledig. 3 losse deeltjes en 28 deeltjes in 6
omslagen.
Jg. 25, 1971, nr. 4, juli-augustus 1971.
1971-1971

852

Jg. 26, 1972, nrs. 1-6, januari/februari - november/december 1972.
1972-1972

853

Jg. 27, 1973, nrs. 1, 2, 5 en 6, respectievelijk januari-februari, maart-april,
september-oktober en november-december 1973.
1973-1973

854

Jg. 28, 1974, nrs. 1, 3, 4 en 5, respectievelijk januari-februari, mei-juni, juliaugustus en september-oktober 1974.
1974-1974

855

Jg. 29, 1975, nrs. 1-6, januari/februari - november/december 1975.
1975-1975

856

Jg. 30, 1976, nrs. 1-6, januari/februari - november/december 1976.
1976-1976

857

Jg. 31, 1977, nrs. 4-6, juli/augustus - november/december 1977.
1977-1977

858

Jg. 32, 1978, nr. 1-2, januari, februari, maart, april 1978.
1978-1978

859

Jg. 33, 1979, nr. 1, januari-februari 1979.
1979-1979

860

CVP Aktieplan. [Brussel: CVP, april of mei 1972], 42+1 p., gedrukte brochure
met voorstellen voor een betere werking van de partij onder het motto
"demokratisering en duidelijkheid".
1972-1972
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861 - 865 ZEG CVP. Maandblad van de C.V.P. (vanaf nr. 16, september 1974 ingekort tot ZEG. Maandblad van de C.V.P.; ten laatste vanaf nr. 36, december 1976 ZEG. Maandblad van de CVP). Nr. 1 (december 1972) - nr. 44 (december 1977). Onvolledig. 35 katernen, waarvan 20 in tweevoud, in 3 pakken en 2 omslagen.

861

861 - 865 ZEG CVP. Maandblad van de C.V.P. (vanaf nr. 16, september 1974
ingekort tot ZEG. Maandblad van de C.V.P.; ten laatste vanaf nr. 36,
december 1976 ZEG. Maandblad van de CVP). Nr. 1 (december 1972) - nr. 44
(december 1977). Onvolledig. 35 katernen, waarvan 20 in tweevoud, in 3
pakken en 2 omslagen.
Nrs. 1-10, december 1972 - december 1973.
1972-1973

862

Nrs. 11-18, januari-november 1974.
1974-1974

863

Nrs. 19-27, januari-december 1975.
1975-1975

864

Nrs. 28-36, februari-december 1976.
1976-1976

865

Nrs. 40-44, juli-december 1977.
1977-1977

866

ZEG...Veertiendaags blad van de CVP. Jg. 1, nr. 1, [?] januari 1978 - nr. 22, 22
december 1978.
1978-1978

867 - 877 tele-ZEG. Tweemaandelijks tijdschrift [voor C.V.P.-bestuursleden en -mandatarissen]. Uitgegeven door IPOVO. 1973-1978. Onvolledig. 1 omslag en 10 katernen, waarvan 1 met bijlage.

867

867 - 877 tele-ZEG. Tweemaandelijks tijdschrift [voor C.V.P.-bestuursleden
en -mandatarissen]. Uitgegeven door IPOVO. 1973-1978. Onvolledig. 1
omslag en 10 katernen, waarvan 1 met bijlage.
Nummer 1, maart 1973, met daarbij, in eenzelfde aan W. Martens gerichte
briefomslag van de CVP, gestencilde documentatie betreffende het CVPstandpunt inzake abortus, betreffende de publicatie "De ombudsman" (over
het gelijknamige Nederlandse TV-programma uitgezonden door de VARA),
en een adressenlijst van de ministeriële kabinetten.
1973-1973

868

Nr. [?], april 1974: Plan van het regeringsprogramma. Partijraad van de C.V.P.
23 april 1974 - Brussel, 16 p.
1974-1974

869

Nr. [?], november 1975: Fusie: wat, hoe, wanneer, en... waarom?, 30+[1] p.
1975-1975

870

Nr. [?], eveneens november 1975: Nationale richtlijnen over de samenstelling
van de C.V.P.-kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen
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(goedgekeurd door het Nationaal Partijbestuur op 7 oktober 1975),
gepagineerd [25?+]26-35.
1975-1975
871

Nr. [?], februari 1976: Een blauwdruk met ideeën voor het gemeentebeleid,
57+[1] p.
1976-1976

872

Nr. [?], juli 1976: Nieuwe beleidsopties voor kinderopvang, 22+[2] p.
1976-1976

873

Nr. [?], oktober 1976: Opties voor de definitieve staatshervorming (...)
Goedgekeurd door het 28ste Nationaal Kongres van de C.V.P. op 19
september 1976 te Brugge, 8 p.
1976-1976

874

Nr. [?], september 1977: Vermindering van de arbeidsduur. CVP groep Vrouw
& Maatschappij opteert voor een kortere werkdag, 38 p.
1977-1977

875

Nr. [?], mei 1978: Open partijdag Rechtshulp. Kultuurcentrum De Schakel
Waregem 17 juni 1978. IPOVO-CVP, 8 p., met, mee geniet, bijgevoegde
uitnodigingsfolder.
1978-1978

876

Nr. [?], september 1978: De krisiswet, 23 p.
1978-1978

877

Nr. [?], november 1978: Er is een uitweg met de C.V.P.
Verkiezingsprogramma van de C.V.P. 17 december 1978, 41 p.
1978-1978

878

Telegram. Driemaandelijks tijdschrift voor politieke informatie en
opinievorming, nr. [1 ?], [eind 1977 of begin 1978], [drukproef ?], [2] p., in
tweevoud, en ingekomen briefje van [december 1977] van Dirk [Mangeleer],
stafmedewerker van CVP-voorzitter W. Martens, onder meer betreffende de
publicatie van de resoluties en de aangenomen amendementen van het
[30ste nationaal] CVP-congres "Voorspoed door moed" [van 17-18 december
1977 in Leuven].
1977-1978

D. Contacten met arrondissementele en plaatselijke afdelingen en documentatie betreffende lokale politiek

879

D. CONTACTEN MET ARRONDISSEMENTELE EN PLAATSELIJKE
AFDELINGEN EN DOCUMENTATIE BETREFFENDE LOKALE POLITIEK
Ingekomen kaartje van 18 december 1972 van Marcel De Bisschop,
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burgemeester van Aalst, betreffende de vertegenwoordiging van het CVParrondissement Aalst op nationaal vlak, met in bijlage Kurt Gayer, Wie man
Minister macht. Politik und Werbung (Goldmanns gelbe Taschenbücher, 1582
), München: Wilhelm Goldmann Verlag, 1965, 180+[14] p.
1965-1972
880

Ingekomen zwartwitfoto's betreffende het bijwonen, met echtgenote en
kinderen, van een feest (Aardbeienfeesten ?) in een tent in Landegem, in het
gezelschap van onder andere de burgemeester en de pastoor. [1972 of 1973].
1972-1973

881

(De) Flapuit. Eerste en enig informatieblad van Waasmunster.
Tweemaandelijks tijdschrift [uitgegeven door de plaatselijke Volksunieafdeling], jg. 3, nr. 1, [maart of begin april 1973], [52 p.], met verschillende
aanstrepingen en met als bijlage een strooibiljet met de afdruk van een
bankbiljet van 5000 BEF en op de ommezijde de waarschuwing "Vlamingen
houd[t] uw centen klaar, Leburton is daar".
1973-1973

882

Album met zwartwit- en kleurenfoto's en persknipsel betreffende een
bezoek aan de ruïnes van [de landcommanderij Alde(n) Biesen in Rijkhoven
(Spouwen)] en een feest georganiseerd op 12 mei [1974] door CVP-senator
Frans Van Gronsveld, burgemeester van Spouwen, in Kleine-Spouwen, naar
aanleiding van diens verkiezingssucces, feest waarop CVP-voorzitter W.
Martens het woord voerde. [Mei 1974].
1974-1974

883

Ingekomen brief, met briefomslag, van Antoon Van Speybroeck, eerste
schepen van Landegem, met in bijlage zwartwitfoto's betreffende het
bijwonen van de Aardbeienfeesten ("Soete Beesefeesten") op 24 juni 1974 in
Landegem, in het gezelschap van onder anderen de burgemeester en de
eerste schepen. Juni en augustus 1974, z.d.
1974-1974

884

Ingekomen zwartwitfoto van een portrettekening van een gewezen
burgemeester van Evergem. [Midden jaren 1970 ?].
1970-1970

885

Ingekomen zwartwitfoto betreffende W. Martens die het woord voert op een
vergadering van de Christendemocratische Studenten (CDS) aan de
Rijksuniversiteit Gent. [Midden jaren 1970 ?].
1970-1970

886

Tinnen schotel met de inscriptie "Aan Wilfried Martens van C.V.P. Afd[eling]
Berg 4-2-1976". 22,5 cm. diameter.

Wilfried Martens.

120
1976-1976
887

Ingekomen omzendbrieven betreffende de nieuwe structuur van de CVP,
afdeling Gent. Januari 1977.
1977-1977

888

De Brugse ZEG. Maandblad van de Christelijke Volkspartij te Brugge, jg. 4,
nr. 19, januari 1978, 12 p.
1978-1978

889

Mailing list, door de Posterijen als niet bestelbaar teruggestuurde nummers
van Info-zegje. Driemaandelijks tijdschrift voor politieke informatie
(uitgegeven door de CVP van het arrondissement Gent-Eeklo), briefwisseling
ter correctie van een oudere mailing list, en andere stukken betreffende de
verzending van het genoemde tijdschriftje en de voorbereiding van de
campagne voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, oorspronkelijk
voorzien voor mei of juni 1978 en naderhand voor 10 juni 1979. Oktober 1977,
januari, maart, juni en augustus 1978, z.d.
1977-1979

890

Adressenlijsten, aantekeningen, kattebelletjes en andere stukken, gevormd
en bijgehouden door medewerker Dirk Mangeleer, betreffende
partijledenwerving en dienstbetoon in het arrondissement Gent-Eeklo, en de
uitgave, door de CVP van het genoemde arrondissement, van de tijdschriftjes
Info-zeg(je)/ Telegram (met als ondertitel: Driemaandelijks (c.q. 3maandelijks) tijdschrift voor politieke informatie (en opinievorming)), en Vers
van de pers. CVP. Tijdschrift voor politieke informatie. Wekelijkse uitgave van
de vzw Christen Democratisch Centrum. September-oktober 1978, z.d.
1978-1978

891

Ingekomen brief, met bijlagen, van Paul Beurms uit Zonnegem, als lid van
het partijbestuur van de CVP-afdeling S[int]-L[ievens]-Houtem, betreffende
een verzoek om dienstbetoon ten gunste van iemand uit Oudenaarde. 13
december 1978 (juni 1972, juni 1975, oktober-november 1978).
1978-1978

892

Ingekomen brieven betreffende West-Vlaamse kandidaten voor provinciale
coöptatie als senator. December 1978, z.d. (november 1978).
1978-1978

III. Verkiezingen

893

III. VERKIEZINGEN
Ingekomen opiniepeilingsrapport "Wensen van de Vlaamse kiezers over de
volgende regering. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Christelijke
Volkspartij door DIMARSO-INRA N.V.", getypt en gepolycopieerd, [87] p., met
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handschriftelijke kanttekeningen (niet van de archiefvormer) en met
aanstrepingen en een bijgevoegde handschriftelijke aantekening van de
archiefvormer. December 1972, z.d.
1972-1972
894

Ad Hermans en Jean Nizet, o.l.v. Maurice Chaumont, Het onstandvastig
kiesgedrag. Onderzoek betreffende de onstandvastige kiezers in België
(augustus-september 1973), Brussel: Centrum voor toegepast sociologisch
onderzoek "CESA vzw", oktober 1973. Offsetdruk, 122 p.
1973-1973

895 - 899 Stukken betreffende de campagne voor de wetgevende verkiezingen van 10 maart 1974. Februari-maart 1974, z.d.; [december 1974, december 1975].

895

895 - 899 STUKKEN BETREFFENDE DE CAMPAGNE VOOR DE WETGEVENDE
VERKIEZINGEN VAN 10 MAART 1974. FEBRUARI-MAART 1974, Z.D.;
[DECEMBER 1974, DECEMBER 1975].
Synoptische tabel van de verkiezings-programma's, uitgegeven door het
tijdschrift De nieuwe maand (Antwerpen), betreffende de partijprogramma's
voor de wetgevende verkiezingen van 10 maart 1974. Gestencild, [89] p.
[Februari 1974].
1974-1974

896

Handschriftelijke en getypte ontwerpen van persoonlijke verkiezingsfolder
en -advertentie, persoonlijk verkiezingsdrukwerk (folder, kaartje, sticker,
advertentie), lijsten van medewerkers en betreffende het traject van de
persoonlijke propaganda-autobus doorheen het kiesarrondissement GentEeklo, uitgaande omzendbrief en andere stukken en documentatie. Februarimaart 1974, z.d.
1974-1974

897

Persoonlijk verkiezingsdrukwerk (folder en kaartje) en ingekomen
verkiezingsdrukwerk, voornamelijk betreffende het kiesarrondissement
Gent-Eeklo, voor de wetgevende verkiezingen van 10 maart 1974. [Februari-]
maart 1974.
1974-1974

898

Ingekomen omzendbrieven, ontwerpen van omzendbrieven, en
adressenlijsten, onder meer betreffende "genodigden" voor een bijeenkomst
van medewerkers en sympathisanten op vrijdag 22 februari 1974 in het kader
van de campagne voor de wetgevende verkiezingen van 10 maart 1974 en
betreffende verstuurde nieuwjaarswensen voor 1975 en 1976, met daarbij
ook nog een exemplaar van de voor 1975 en 1976 verstuurde wenskaarten.
Februari 1974, [december 1974, december 1975], z.d.
1974-1976

899

Ingekomen brieven en telegrammmen met gelukwensen en
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sympathiebetuigingen naar aanleiding van de verkiezing tot
volksvertegenwoordiger. Maart 1974.
1974-1974
900

Het nut van een miljoenenpropaganda, Leuven: Afdeling Politologie,
september 1974, offsetdruk, 46 p., onderzoeksverslag van een studiegroep
onder leiding van Wilfried Dewachter, hoogleraar aan de Afdeling Politologie
van de K.U. Leuven, met begeleidende omzendbrief van dezelfde. September
1974, z.d.
1974-1974

901 - 908 Stukken betreffende de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976. April-mei en september-oktber 1976, z.d. ([1974], z.d.). 1 stuk, 1 ordner, 1 deeltje en 5 omslagen.

901

901 - 908 STUKKEN BETREFFENDE DE CAMPAGNE VOOR DE
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 10 OKTOBER 1976. APRIL-MEI EN
SEPTEMBER-OKTBER 1976, Z.D. ([1974], Z.D.). 1 STUK, 1 ORDNER, 1
DEELTJE EN 5 OMSLAGEN.
Rapport van L. Holvoet, medewerker aan de Afdeling Politologie van de
Katholieke Universiteit Leuven, over een onderzoek, verricht in opdracht van
de Belgische Radio en Televisie, onder de titel "Omrekening van de uitslagen
van de gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1970 naar de
gefusioneerde gemeenten in Vlaanderen", 1976. Getypt, VI+[6]+348 p.
Fotokopies.
1970-1976

902

Ingekomen brief, omzendbrieven en reclamefolders van firma's die diensten
en producten aanbieden die bruikbaar kunnen zijn bij de
verkiezingscampagne. April en september 1976, z.d.
1976-1976

903

Regieboek. Handleiding voor de CVP-propaganda.
Gemeenteraadsverkiezingen oktober 1976, Brussel: Nationaal CVPsecretariaat, [1976]. Gedrukt, losbladig, 47 p.
1976-1976

904

Alfred Delcroix, E. Van Houte, Gemeentekieswet en andere vigerende
wettelijke bepalingen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Uitvoeringsbesluiten, Brussel: E. Guyot, 1976, 100 p., met op de voorkaft
opdracht van PSC-voorzitter Charles-Ferdinand Nothomb.
1976-1976

905

Concept, met correcties en wijzigingen aangebracht door de archiefvormer,
voor een televisietoespraak in een CVP-verkiezingsprogramma naar
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976, en
gedrukte brochure CVP Richtplan Gent, Sint-Amandsberg: J[acques]
Monsaert, 1976, 119 p., uitgegeven naar aanleiding van dezelfde
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verkiezingen. 1976, z.d.
1976-1976
906

Brieven en andere stukken en documentatie over de campagne gevoerd door
CVP en Fusiebelangen (FB) in de fusiegemeente Gavere, bijgehouden door
Frans Verbauwhede te Merelbeke, CVP-districtconsulent (propagandist) en
secretaris van het Propagandakomitee CVP-Fusiebelangen. Mei en
september-oktober 1976, z.d.
1976-1976

907

Ingekomen verkiezingsdrukwerk betreffende de campagne voor de stad
Gent. [September-oktober] 1976.
1976-1976

908

Verzamelde documentatie betreffende de verkiezingsuitslagen van 10 maart
1974 en 10 oktober 1976. [1974], 1976, z.d.
1974-1976

909

Nota's van het CEPESS en bijhorende of verzamelde documentatie
betreffende verkiezingsuitgaven en voorstellen voor beperkingen en controle
ter zake. Februari-april 1977 (september en oktober 1974, augustus en
oktober 1976, maart 1977, z.d.).
1977-1977

910 - 922 Stukken betreffende de campagne voor de wetgevende verkiezingen van 17 april 1977. December 1976, maart-april 1977, z.d. ([1970-1972], 1976).

910

910 - 922 STUKKEN BETREFFENDE DE CAMPAGNE VOOR DE WETGEVENDE
VERKIEZINGEN VAN 17 APRIL 1977. DECEMBER 1976, MAART-APRIL 1977,
Z.D. ([1970-1972], 1976).
Nota's, verslag, ingekomen en uitgaande brieven, facturen en kastickets,
stickers, affiches en andere stukken betreffende de voorbereiding en de
uitwerking van de persoonlijke campagne van de archiefvormer. December
1976, maart-april 1977, z.d. 3 omslagen.
1976-1977

911

Nota's, verslag, ingekomen en uitgaande brieven, facturen en kastickets,
stickers, affiches en andere stukken betreffende de voorbereiding en de
uitwerking van de persoonlijke campagne van de archiefvormer. December
1976, maart-april 1977, z.d. 3 omslagen.
1976-1977

912

Nota's, verslag, ingekomen en uitgaande brieven, facturen en kastickets,
stickers, affiches en andere stukken betreffende de voorbereiding en de
uitwerking van de persoonlijke campagne van de archiefvormer. December
1976, maart-april 1977, z.d. 3 omslagen.
1976-1977

124
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913

Zwartwitfoto's en ektachromes van W. Martens met vrouw en kinderen in de
duinen en van een binnen poserende W. Martens, voor gebruik in
verkiezingsdrukwerk. [Maart 1977].
1977-1977

914

Ingekomen brief en ingekomen briefje met daarop handschriftelijke
kanttekening en aantekeningen van de archiefvormer betreffende financiële
steun voor de persoonlijke campagne. Maart-april 1977.
1977-1977

915

Adressenlijsten, waarvan sommige met bijhorende aantekeningen en
ingekomen brieven en een uitgaande brief, betreffende mensen aan wie in
het kader van de persoonlijke campagne verkiezingspropaganda werd of kon
worden toegestuurd. April 1977, z.d. ([1970-1972]).
1977-1977

916

Adressenlijsten, waarvan sommige met bijhorende aantekeningen en
ingekomen brieven en een uitgaande brief, betreffende mensen aan wie in
het kader van de persoonlijke campagne verkiezingspropaganda werd of kon
worden toegestuurd. April 1977, z.d. ([1970-1972]).
1977-1977

917

Adressenlijsten, waarvan sommige met bijhorende aantekeningen en
ingekomen brieven en een uitgaande brief, betreffende mensen aan wie in
het kader van de persoonlijke campagne verkiezingspropaganda werd of kon
worden toegestuurd. April 1977, z.d. ([1970-1972]).
1977-1977

918

Adressenlijsten, waarvan sommige met bijhorende aantekeningen en
ingekomen brieven en een uitgaande brief, betreffende mensen aan wie in
het kader van de persoonlijke campagne verkiezingspropaganda werd of kon
worden toegestuurd. April 1977, z.d. ([1970-1972]).
1977-1977

919

Lijsten betreffende de huur van publiciteitsborden voor de nationale
campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976 en de
wetgevende verkiezingen van 17 april 1977. 1976, maart 1977, z.d.
1976-1977

920

Ingekomen omzendbrieven en propagandakaarten, namens de lijsttrekkers
van het arrondissement verstuurd door de CVP van het arrondissement
Gent-Eeklo aan verschillende doelgroepen. [April 1977].
1977-1977
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921

Persoonlijk en verzameld verkiezingsdrukwerk en verzamelde persknipsels
betreffende verkiezingsadvertenties en betreffende de verkiezingsuitslagen.
April 1977, z.d.
1977-1977

922

Verwezenlijkingen van de regering Tindemans, ingekomen nota (nummer
269) van CEPESS. Gestencild, 5+47+20+10+13+4+18 p. [April (?) 1977].
1977-1977

923

Verkiezing van het Europees Parlement bij rechtstreeks algemeen
stemrecht, ("Documentaire dossiers nrs. 14-15-16"), werkdocumenten
verzameld door de Bibliotheek van het Parlement. Brussel: Bibliotheek van
het Parlement, 1977. Ten dele gestencild, ten dele gepolycopieerd.
1977-1977

924

Dossier inzake voorstellen en offertes van reclame- en marketingbureau's
voor het voeren van de CVP(EVP)-campagne voor de Europese
parlementsverkiezingen. Juni-juli 1978, z.d.
1978-1978

925 - 947 Stukken betreffende de campagne voor de wetgevende verkiezingen van 17 december 1978. Oktober 1978 - januari 1979, z.d. (1972, 1974-1978, z.d.).

925

925 - 947 STUKKEN BETREFFENDE DE CAMPAGNE VOOR DE WETGEVENDE
VERKIEZINGEN VAN 17 DECEMBER 1978. OKTOBER 1978 - JANUARI 1979,
Z.D. (1972, 1974-1978, Z.D.).
Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven en andere
ingekomen stukken en documentatie betreffende de voorbereiding van het
programma en de campagne van de CVP voor de verkiezingen, met daarbij
ook agenda van de persoonlijke campagne. Oktober-december 1978, z.d.
(1972, 1977).
1978-1978

926

Ingekomen en uitgaande brieven en andere stukken betreffende contacten
met het Egmontkomitee, ingekomen convocatie van de Contactcommissie
CVP-Sociale Organisaties, en andere ingekomen stukken, waarvan enkele
geannoteerd door de archiefvormer, en een uitgaande brief, betreffende de
verkiezingscampagne. Oktober-december 1978, z.d. (1976 - september 1978
).
1978-1978

927

Ingekomen omzendbrieven met bijgevoegde nota's en petities betreffende
desiderata door uiteenlopende belangengroepen geuit naar aanleiding van
de verkiezingen, en enkele ingekomen stukken betreffende de CVPverkiezingscampagne en betreffende opgevraagde informatie. Novemberdecember 1978, z.d.
1978-1978
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928

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen en getypte aantekeningen
betreffende toespraken en het beantwoorden van vragen in het kader van
meetings en interviews en betreffende een door W. Martens ondertekende
"Open brief aan de kiezers. Meer koopkracht door minder belastingen", en
andere stukken en documentatie betreffende de CVP-campagne en de
campagnes van andere kandidaten en partijen. November-december 1978,
z.d. (december 1977).
1978-1978

929

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, vermoedelijk betreffende de
voorbereiding van de campagne voor de wetgevende verkiezingen van 17
december 1978, gevoegd bij verzamelde fotokopies van persknipsels
betreffende een aantal interviews met de archiefvormer, gepubliceerd van
december 1974 tot september 1978, en waarvan de bladen genummerd zijn
van 1 tot 24 (met tussen 6 en 7 nog 3 ongenummerde bladen) en van 1 tot 52.
Z.d.
1974-1978

930

Dossier gevormd door stafmedewerker Henk Schutyser, inzake de
voorbereiding en uitwerking van W. Martens' persoonlijke
verkiezingscampagne, met onder meer handschriftelijke aantekeningen van
H. Schutyser, agenda van de campagne, ingekomen brieven en uitgaande
omzendbrieven. Oktober-december 1978, z.d. (maart-april 1977).
1978-1978

931

Adressenlijsten van onderwijsinstellingen, voornamelijk in Oost-Vlaanderen,
en van leerkrachten die les geven in het vrij middelbaar en normaalonderwijs
in het kiesarrondissement Gent-Eeklo. [September] 1976, [september] 1977,
[1978].
1976-1978

932

Aantekeningen, nota's, lijsten, briefwisseling en andere stukken en
documentatie betreffende de organisatie van de persoonlijke campagne,
betreffende de verkiezingsuitslag, en betreffende de organisatie van het
dankfeest voor de medewerkers aan de persoonlijke campagne,
voornamelijk gevormd door privé-secretaris en campagneleider Dirk
Mangeleer. November 1978 - januari 1979, z.d. (1974, [1975], 1977, juni 1978,
z.d.).
1978-1979

933

Aantekeningen, nota's, lijsten, briefwisseling en andere stukken en
documentatie betreffende de organisatie van de persoonlijke campagne,
betreffende de verkiezingsuitslag, en betreffende de organisatie van het
dankfeest voor de medewerkers aan de persoonlijke campagne,
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voornamelijk gevormd door privé-secretaris en campagneleider Dirk
Mangeleer. November 1978 - januari 1979, z.d. (1974, [1975], 1977, juni 1978,
z.d.).
1978-1979
934

Aantekeningen, nota's, lijsten, briefwisseling en andere stukken en
documentatie betreffende de organisatie van de persoonlijke campagne,
betreffende de verkiezingsuitslag, en betreffende de organisatie van het
dankfeest voor de medewerkers aan de persoonlijke campagne,
voornamelijk gevormd door privé-secretaris en campagneleider Dirk
Mangeleer. November 1978 - januari 1979, z.d. (1974, [1975], 1977, juni 1978,
z.d.).
1978-1979

935

Aantekeningen, nota's, lijsten, briefwisseling en andere stukken en
documentatie betreffende de organisatie van de persoonlijke campagne,
betreffende de verkiezingsuitslag, en betreffende de organisatie van het
dankfeest voor de medewerkers aan de persoonlijke campagne,
voornamelijk gevormd door privé-secretaris en campagneleider Dirk
Mangeleer. November 1978 - januari 1979, z.d. (1974, [1975], 1977, juni 1978,
z.d.).
1978-1979

936

Aantekeningen, nota's, lijsten, briefwisseling en andere stukken en
documentatie betreffende de organisatie van de persoonlijke campagne,
betreffende de verkiezingsuitslag, en betreffende de organisatie van het
dankfeest voor de medewerkers aan de persoonlijke campagne,
voornamelijk gevormd door privé-secretaris en campagneleider Dirk
Mangeleer. November 1978 - januari 1979, z.d. (1974, [1975], 1977, juni 1978,
z.d.).
1978-1979

937

Aantekeningen, nota's, lijsten, briefwisseling en andere stukken en
documentatie betreffende de organisatie van de persoonlijke campagne,
betreffende de verkiezingsuitslag, en betreffende de organisatie van het
dankfeest voor de medewerkers aan de persoonlijke campagne,
voornamelijk gevormd door privé-secretaris en campagneleider Dirk
Mangeleer. November 1978 - januari 1979, z.d. (1974, [1975], 1977, juni 1978,
z.d.).
1978-1979

938

Aantekeningen, nota's, lijsten, briefwisseling en andere stukken en
documentatie betreffende de organisatie van de persoonlijke campagne,
betreffende de verkiezingsuitslag, en betreffende de organisatie van het
dankfeest voor de medewerkers aan de persoonlijke campagne,
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voornamelijk gevormd door privé-secretaris en campagneleider Dirk
Mangeleer. November 1978 - januari 1979, z.d. (1974, [1975], 1977, juni 1978,
z.d.).
1978-1979
939

Aantekeningen, nota's, lijsten, briefwisseling en andere stukken en
documentatie betreffende de organisatie van de persoonlijke campagne,
betreffende de verkiezingsuitslag, en betreffende de organisatie van het
dankfeest voor de medewerkers aan de persoonlijke campagne,
voornamelijk gevormd door privé-secretaris en campagneleider Dirk
Mangeleer. November 1978 - januari 1979, z.d. (1974, [1975], 1977, juni 1978,
z.d.).
1978-1979

940

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, onder meer gemaakt bij
ontmoetingen tijdens het campagnevoeren en betreffende
propagandateksten, ingekomen en uitgaande (omzend)brieven, affiche,
sticker en andere stukken betreffende de persoonlijke campagne.
November-december 1978, [januari 1979], z.d.
1978-1979

941

Album met zwartwitfoto's betreffende een etentje ten huize van [Jozef] Van
Wezemael [en Maria Vertongen] in Hamme-Moerzeke, met onder meer Leo
Tindemans en Jan Lenssens, naar aanleiding van een CVP-meeting in Wieze
op 25 november 1978, met opdracht van de kinderen Veerle en Evert Van
Wezemael, mede namens hun ouders. [1978].
1978-1978

942

Album, samengesteld door fotograaf Michiel Hendryckx in Gent, met
zwartwitfoto's betreffende de persoonlijke autobustournee en huis-aanhuiscampagne van W. Martens. Met 1 los bijgevoegde foto betreffende
deelname aan een fietstocht. [December 1978 - januari 1979].
1978-1979

943

Zwartwitfoto's en een kleurenfoto betreffende huis-aan-huis-bezoeken
tijdens de autobustournee door het kiesarrondissement in het kader van de
persoonlijke campagne, betreffende het uitreiken van een beker op een
sportmanifestatie en betreffende een bedrijfsbezoek. [November-december
1978]. 2° Bevat de drie foto's die ontbreken in het album beschreven als
inventarisnummer 942. Deze foto's waren gekleefd op losse witte bladen.
Ook nog een vierde foto, met op de rugzijde de stempel van fotograaf Michiel
Hendryckx in Gent, behoort tot dezelfde reeks en vindt men in een kleiner
formaat ook in het album. 3° De foto betreffende het bedrijfsbezoek draagt
op de rugzijde de stempel van fotograaf L. De Rammmelaere, G. Callierlaan
10 in Gent. 4° Nog een andere foto draagt op de rugzijde het (wellicht door
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Dirk Mangeleer aangebrachte) opschrift: "verkiezingskampanje '78. Klooster
Assenede".
1978-1978
944

Album met zwartwitfoto's betreffende de persoonlijke campagne voor de
wetgevende verkiezingen van 17 december 1978 en betreffende het bijwonen
van meetings samen met eerste minister Leo Tindemans tijdens diezelfde
campagne, betreffende bedrijfsbezoeken en betreffende W. Martens als
partijvoorzitter (onder andere met PSC-voorzitter Charles-Ferdinand
Nothomb) en als Gentenaar. [Samengesteld begin 1979 ?].
1978-1979

945

Persknipsels uit de Nederlandse krant Het Parool betreffende de
verkiezingscampagne in België. 11-15 december 1978.
1978-1978

946

Overige persknipsels. Voornamelijk fotokopies bezorgd door de CVPpersdienst. Mei en november-december 1978.
1978-1978

947

Ingekomen stukken en documentatie betreffende parlementsverkiezingen in
het algemeen, de uitslagen van de parlementsverkiezingen van 1974, 1977
en 17 december 1978, en betreffende de kennisgeving van verkiezing en de
plaatstoewijzing door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. [November]
1978 - januari 1979, z.d.
1974-1979

IV. Regeringsvormingen

948

949

IV. REGERINGSVORMINGEN
Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen betreffende een tussenkomst
namens het arrondissementeel hoofdbestuur van de CVP van het
arrondissement Gent-Eeklo over het regeringsakkoord van 19 januari 1972,
en getypte persoonlijke aantekening betreffende een standpuntbepaling,
ondertekend als lid van het [Algemeen] Hoofdbestuur van de CVP,
vermoedelijk over hetzelfde regeringsakkoord en de uitdaging voor de CVP
om een interne vernieuwing door te voeren, met bijgevoegde documentatie.
[Eind januari - begin februari 1972] (januari 1971).
1972-1972
Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven, nota's,
verslag, gedrukte regeringsverklaringen, waarvan sommige met
aanstrepingen, en andere stukken betreffende verschillende
regeringsprogramma's en -verklaringen en betreffende topoverleg met de
regering en de meerderheidspartijen. April 1972 - december 1976, z.d.
(februari 1972).
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1972-1976
1972-1973.

950

1972-1973.
Verslag van Jos De Saeger, betreffende diens informatie-opdracht van 25
november tot 12 december 1972, met bijlagen. Getypt en gepolycopieerd.
December 1972.
1972-1972

951

Ingekomen brieven en nota's (voornamelijk 'memoranda' ter attentie van de
partijvoorzitters en de formateur) betreffende de wensen van uiteenlopende
organisaties en instanties in verband met het toekomstig
regeringsprogramma, met, bij een deel daarvan, niet verstuurde brieven,
met geadresseerde briefomslagen, in antwoord daarop. December 1972 januari 1973, z.d.
1972-1973

952

Ingekomen brieven en nota's (voornamelijk 'memoranda' ter attentie van de
partijvoorzitters en de formateur) betreffende de wensen van uiteenlopende
organisaties en instanties in verband met het toekomstig
regeringsprogramma, met, bij een deel daarvan, niet verstuurde brieven,
met geadresseerde briefomslagen, in antwoord daarop. December 1972 januari 1973, z.d.
1972-1973

953

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven en nota's
en andere stukken betreffende de onderhandelingen voor het opstellen van
een regeringsprogramma en een politiek akkoord (protocol) tussen de
meerderheidspartijen, en voor het vormen van de regering. November 1972 januari 1973, z.d. ([1963 ?], 1968, 1971, januari, april en september-oktober
1972, z.d.).
1972-1973

954

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven en nota's
en andere stukken betreffende de onderhandelingen voor het opstellen van
een regeringsprogramma en een politiek akkoord (protocol) tussen de
meerderheidspartijen, en voor het vormen van de regering. November 1972 januari 1973, z.d. ([1963 ?], 1968, 1971, januari, april en september-oktober
1972, z.d.).
1972-1973

955

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven en nota's
en andere stukken betreffende de onderhandelingen voor het opstellen van
een regeringsprogramma en een politiek akkoord (protocol) tussen de
meerderheidspartijen, en voor het vormen van de regering. November 1972 -
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januari 1973, z.d. ([1963 ?], 1968, 1971, januari, april en september-oktober
1972, z.d.).
1972-1973
956

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven en nota's
en andere stukken betreffende de onderhandelingen voor het opstellen van
een regeringsprogramma en een politiek akkoord (protocol) tussen de
meerderheidspartijen, en voor het vormen van de regering. November 1972 januari 1973, z.d. ([1963 ?], 1968, 1971, januari, april en september-oktober
1972, z.d.).
1972-1973

957

Persoonlijke handschriftelijke aantekening, notulen van de vergaderingen
van het Algemeen Hoofdbestuur van de CVP van 24 november 1972 en 8
januari 1973 en van de gezamenlijke vergadering van het Algemeen
Hoofdbestuur en de fractiebureau's van 10 januari 1973, ingekomen en
uitgaande brief, nota's en andere stukken betreffende overleg binnen de CVP
over de onderhandelingen over een regeringsakkoord en -programma en
over de samenstelling van de regering Leburton. November 1972 - januari
1973, z.d.
1972-1973

958

Ingekomen voorlopige ontwerpen en amendementen, en definitief ontwerp
van het regeringsprogramma en van het politiek akkoord onder de partijen,
en gedrukte versie van het akkoord. Januari 1973, z.d. (december 1972).
1973-1973

959

Ingekomen voorlopige ontwerpen en amendementen, en definitief ontwerp
van het regeringsprogramma en van het politiek akkoord onder de partijen,
en gedrukte versie van het akkoord. Januari 1973, z.d. (december 1972).
1973-1973

960

Ingekomen voorlopige ontwerpen en amendementen, en definitief ontwerp
van het regeringsprogramma en van het politiek akkoord onder de partijen,
en gedrukte versie van het akkoord. Januari 1973, z.d. (december 1972).
1973-1973

961

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen en ingekomen brieven, nota's
en aantekeningen betreffende de samenstelling van de regering (verdeling
van de portefeuilles) en van de ministeriële kabinetten. December 1972 januari 1973, z.d.
1972-1973

962

Ingekomen brief van volksvertegenwoordiger Jan Verroken betreffende diens
houding tegenover de nieuwe regering en haar programma, met bijlagen.
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[Eind januari 1973] ([1963], januari 1973).
1973-1973
963

Verzamelde weekbladafleveringen met bijdragen over de vorming van de
regering Leburton en over de rol van W. Martens daarbij. Januari-februari
1973.
1973-1973

1974

964

1974
Ingekomen briefjes van uittredend minister Jos De Saeger en anderen,
ingekomen persberichten van het persagentschap Belga en andere stukken
betreffende informele contacten met de PVV-ers Frans Grootjans en Herman
Vanderpoorten en betreffende de besprekingen van informateur Renaat Van
Elslande en de onderhandelingen van formateur Leo Tindemans voor de
vorming van een regering. Februari-april 1974, z.d. (1971-1972).
1974-1974

965

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen nota's en andere
stukken en documentatie betreffende de onderhandelingen voor de vorming
van een regering en het opstellen van het regeringsakkoord en -programma.
Maart-april 1974, z.d. (1971, 1973, januari 1974), met later toegevoegde
documentatie, [1975 of 1976].
1974-1976

966

Ingekomen eindontwerpen betreffende het regeringsprogramma. April 1974,
z.d.
1974-1974

967

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen en ingekomen aantekeningen
en nota's (voornamelijk van uittredend minister van Volksgezondheid en
Leefmilieu Jos De Saeger) betreffende de mogelijke samenstelling van de
regering (verdeling van de portefeuilles). Maart-april 1974, z.d. (1973).
1974-1974

968

Persoonlijke handschriftelijke en getypte aantekeningen, ingekomen
aantekeningen en andere stukken betreffende een 'vrije tribune' van W.
Martens in de krant Le Soir van [3] mei 1974, en betreffende het
parlementair debat over de regeringsverklaring en W. Martens' tussenkomst
daarin op 3 mei 1974. April-mei 1974, z.d. (1972, 1973).
1974-1974

969

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen nota's en andere
stukken betreffende de aanpassing van het regeringsprogramma,
betreffende een voorontwerp van wet tot instelling van gewestelijke
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instellingen ter voorbereiding van de toepassing van artikel 107quater van de
grondwet, en betreffende een aanvullende regeringsverklaring, met daarbij
ook nog stukken betreffende het tot stand komen van het oorspronkelijke
regeringsprogramma en de daarbij horende regeringsverklaring. Juni 1974,
z.d. (maart-april 1974, z.d.).
1974-1974
970

Persoonlijke handschriftelijke aantekening, ontwerp van politiek akkoord
met persoonlijke handschriftelijke correcties, getypte aantekening met
vragen en antwoorden voor een televisie-interview, ingekomen brieven en
telegrammen en andere stukken betreffende de verruiming van de regering
en het daarbij horende politiek akkoord. Mei-juni 1974, z.d.
1974-1974

971

Samenstelling ministeriële kabinetten. Januari 1976, Brussel: Belgisch
Instituut voor Voorlichting en Documentatie, 1976, 78 p. (offsetdruk), met
daarbijgevoegd een handschriftelijk lijstje met aanduiding van de wijzigingen
in de regering [per 8 december 1976].
1976-1976

1977

972

1977
Ingekomen CEPESS-studiedossiers met gestencilde nota's en aantekeningen
per beleidsthema, ingekomen brief en nota's, en deelontwerpen van een
regeringsprogramma. Gestencild. Maart-mei 1977, z.d.
1977-1977

973

Ingekomen CEPESS-studiedossiers met gestencilde nota's en aantekeningen
per beleidsthema, ingekomen brief en nota's, en deelontwerpen van een
regeringsprogramma. Gestencild. Maart-mei 1977, z.d.
1977-1977

974

Persoonlijke handschriftelijke aantekening, ingekomen handschriftelijke
nota's (in fotokopie) van [uittredend minister Jos De Saeger], ingekomen
brief, ingekomen verslag, ingekomen aantekeningen, tabellen en andere
stukken en documentatie betreffende de afbakening en invulling van de
bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten en betreffende mogelijke
scenario's en criteria bij de verdeling van financiële middelen over de
gemeenschappen en gewesten. April-mei 1977, z.d. (november 1975,
november 1976, maart 1977).
1977-1977

975

Fotokopie van een brief van Volksunievoorzitter Hugo Schiltz waarin hij
uittredend eerste minister Leo Tindemans meedeelt dat zijn partij "bereid is
onderhandelingen aan te knopen met de in Uw brief opgesomde partijen met
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het oog op de vorming van een regering", met daar bijgevoegd persoonlijke
en ingekomen aantekeningen en documentatie betreffende het conclaaf van
Steenokkerzeel (19-20 april 1974) en de vorming van de eerste regering
Tindemans. 6 mei 1977 (april 1974, z.d.).
1977-1977
976

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen briefjes en andere
stukken betreffende de onderhandelingen over het regeringsprogramma en
de verdeling van de ministerportefeuilles, betreffende reacties op het
Gemeenschapspact van een aantal Nederlandstalige Brusselse verenigingen
en individuele reacties van journalist Marc Platel en uittredend minister Jos
De Saeger, en betreffende de bespreking van het regeerakkoord in het CVPpartijbestuur (en op het CVP-congres ?). Mei[-juni] 1977, z.d.
1977-1977

977

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven, nota's en
andere stukken betreffende de verdeling van de ministerportefeuilles in de te
vormen regering. Mei-juni 1977, z.d.
1977-1977

978

Persoonlijke handschriftelijke en gedeeltelijk getypte aantekening zijnde het
concept van W. Martens' tussenkomst tijdens het parlementair debat over de
regeringsverklaring op 8 juni 1977, ingekomen getypt stenografisch verslag
van diezelfde toespraak, en bijhorende ingekomen stukken betreffende het
regeringsprogramma en bezwaren of reserves ter zake. Juni 1977, z.d. (mei
1977).
1977-1977

979

Guide des Ministères. Gids der Ministeries. Revue de l'administration belge.
Tijdschrift van de Belgische Administratie. Periodique trimestriel.
Driemaandelijkse periodiek, jg. 27, nr. 1, januari 1978, 8 p.
1978-1978

V. Communautaire problemen en de hervorming der instellingen

V. COMMUNAUTAIRE PROBLEMEN EN DE HERVORMING DER
INSTELLINGEN
A. Stukken betreffende standpuntbepalingen, overleg en wetgevende initiatieven in de jaren 1972-1976

A. STUKKEN BETREFFENDE STANDPUNTBEPALINGEN, OVERLEG EN
WETGEVENDE INITIATIEVEN IN DE JAREN 1972-1976
980 - 992 Ontvangen gedrukte documentatie, met eventueel begeleidende brieven of kaartjes. 1972-1976.

980

980 - 992 Ontvangen gedrukte documentatie, met eventueel begeleidende
brieven of kaartjes. 1972-1976.
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht. Tweemaandelijks
tijdschrift, jg. 27, nr. 4, juli-augustus 1972, met begeleidend kaartje van
Walter Van Assche, eerste auditeur bij de Raad van State [en (gewezen ?)
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adviseur met de rang van adjunct-kabinetschef bij minister van
Communautaire Betrekkingen Leo Tindemans], en met in het
tijdschriftnummer een bijdrage van W. Van Assche onder de titel De
taalgroepen in het Parlement (p. 242-254).
1972-1972
981

Regionalisering in de praktijk. V.E.V.-congres 1972. Notulen, [Antwerpen]:
Vlaams Economisch Verbond, 1972, 39 p., met begeleidende omzendbrief
d.d. 21 augustus 1972 van R[ené] De Feyter, beheerder-directeur bij het VEV.
1972-1972

982

Vlaams manifest inzake Brussel. Juni 1972, z.pl.: Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen, [na augustus] 1972, 42 p.
1972-1972

983

J[os] Chabert, De communautaire staat, overdruk uit Tijdschrift voor
bestuurswetenschappen en publiekrecht, [jg. 27], nr. 5, september-oktober
1972, [7] p.
1972-1972

984

De gids op maatschappelijk gebied. Tijdschrift voor sociale, culturele en
syndicale problemen, jg. 63, nr. 10, oktober 1972.
1972-1972

985

Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht. Tweemaandelijks
tijdschrift, jg. 28, nr. 4, juli-augustus 1973, met begeleidend kaartje van
Walter Van Assche, [eerste auditeur bij de Raad van State en opdrachthouder
met de rang van adjunct-kabinetschef] bij vice-eerste minister en minister
van Begroting, belast met de Coördinatie van de institutionele hervormingen
[Leo Tindemans], en met in het tijdschriftnummer een bijdrage van W. Van
Assche onder de titel Het preventief toezicht op de grondwettigheid van de
ontwerpen van wet en decreet (p. 219-229).
1973-1973

986

Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht. Tweemaandelijks
tijdschrift, jg. 29, nr. 1, januari-februari 1974, met begeleidend naamkaartje
van Omer Coenen, kabinetschef van minister van Vlaamse Aangelegenheden
[Jos Chabert] en docent aan het Hoger Instituut voor
Bestuurswetenschappen (Antwerpen), en met in het tijdschriftnummer een
bijdrage van O. Coenen onder de titel Provincie en gewestvorming (p. 8-14).
1974-1974

987

Bernard Remiche, Charles-Étienne Lagasse, Plaidoyer pour une autre
constitution, overdruk uit Res publica. Revue de l'Institut belge de Science
politique. Tijdschrift van het Belgisch Instituut voor Wetenschap der Politiek.
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Review of [the] Belgian Political Science Institute, jg. 16, nr. 1, 1974, p. 117132, met opdracht van de auteurs.
1974-1974
988

Franz Coppieters, Les problèmes communautaires en Belgique, 2de
bijgewerkte uitgave, Brussel: Institut belge d'Information et de
Documentation (INBEL), 1974, 68 p. Offset-druk.
1974-1974

989

A[ndré] Alen, Poging tot een juridische begripsomschrijving van unitarisme,
centralisatie, deconcentratie, decentralisatie, regionalisme, federalisme en
confederatie. Onder de auspiciën van de minister voor Hervorming der
Instellingen, [Brussel: Kabinet van de Minister voor Hervorming der
Instellingen], juni 1975, 110 p., met begeleidend naamkaartje van Robert
Vandekerckhove, minister voor Hervorming der Instellingen.
1975-1975

990

L. Puylaert, E. Jacobs, Aspekten van de Vlaamse ekonomie. Syntese,
[Antwerpen]: Studiedienst van het Vlaams Economisch Verbond, april 1976,
108 p., met bijgevoegd lijstje met errata.
1976-1976

991

Naar een nieuwe staatsstruktuur, [Antwerpen]: Studiedienst van het Vlaams
Economisch Verbond, [1976], 44 p.
1976-1976

992

Rika De Backer-Van Ocken, De voorbereidende gewestvorming
geïnventariseerd, Brussel: Kabinet van de Minister van Vlaamse
Aangelegenheden, juli 1976, 96 p.
1976-1976

993

Uittreksels uit de notulen van de Ministerraad, notificaties betreffende
vergaderingen van de Ministerraad en bijhorende stukken betreffende
overleg binnen de regering over een "[voor]ontwerp van wet houdende
organisatie van de gewesten". September-november 1972, z.d. Fotokopies.
1972-1972

994

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen nota's, verslagen,
persknipsels en andere stukken en documentatie betreffende een
voorontwerp van wet "houdende organisatie van de gewesten", betreffende
standpunten van PSC, CVP, en andere partijen en personen inzake de
gewestvorming, en betreffende verklaringen ter zake van Wilfried Martens.
September 1972 - september 1973, z.d. (1971, [1971]).
1972-1973
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995 - 996 Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen convocaties, notulen en andere stukken opgemaakt en ontvangen als voorzitter van de CVP-commissie "Staatshervorming". 1973-1974.

995

995 - 996 Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen
convocaties, notulen en andere stukken opgemaakt en ontvangen als
voorzitter van de CVP-commissie "Staatshervorming". 1973-1974.
Maart-november 1973, z.d.
1973-1973

996

Oktober-november 1974, z.d. (juli-augustus 1974).
1974-1974

997

Ingekomen aantekeningen, nota's, convocaties, notulen en andere stukken
betreffende het binnen de regering gesloten akkoord van Ter Hulpen en het
daaruit voortvloeiende voorontwerp van wet betreffende de gewestvorming,
en de bespreking daarvan binnen de CVP, meer bepaald in de CVPcommissie "Staatshervorming" en in de CEPESS-commissie
"Gewestvorming". November-december 1973, z.d. (september-oktober 1973
).
1973-1973

998

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen ontwerpbesluiten
van het conclaaf van Steenokkerzeel (19-20 april 1974) toegestuurd door Jan
L. Grauls, kabinetschef van uittredend vice-eerste minister en op dat
ogenblik formateur Leo Tindemans, fotokopies van agenda's en notulen van
vergaderingen van het Ministerieel Comité voor Institutionele Hervormingen
en van besluiten van vergaderingen van de Ministerraad en van de
regeringsraad van 28 februari 1975 betreffende de "culturele en regionale
dotaties", stukken betreffende het politiek akkoord en de regeringsverklaring
van respectievelijk 10 en 12 juni 1974, concept van de toespraak van W.
Martens in de Kamer tijdens de bespreking van het wetsontwerp tot
oprichting van gewestelijke instellingen in voorbereiding van de toepassing
van artikel 107quater van de grondwet ([juli 1974]), Nederlandstalig ontwerp
van 'vrije tribune' van W. Martens voor de krant Le Soir ([1974 ?], getypt, met
handschriftelijke correcties, 3 p.; niet teruggevonden in gepubliceerde vorm),
ingekomen aantekening betreffende de woordelijke weergave van een op 6
april 1975 [door de RTB] uitgezonden radio(- of TV)-debat tussen W. Martens
en Lucien Outers, volksvertegenwoordiger en secretaris-generaal van het
FDF, over de kwestie Brussel, en andere ingekomen stukken betreffende de
onderhandelingen over en de concrete uitwerking van de voorlopige of
voorbereidende gewestvorming, en besprekingen ter zake in het parlement.
Maart 1974 - juli 1975, z.d. (1972, z.d.).
1974-1975

999

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen ontwerpbesluiten
van het conclaaf van Steenokkerzeel (19-20 april 1974) toegestuurd door Jan
L. Grauls, kabinetschef van uittredend vice-eerste minister en op dat
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ogenblik formateur Leo Tindemans, fotokopies van agenda's en notulen van
vergaderingen van het Ministerieel Comité voor Institutionele Hervormingen
en van besluiten van vergaderingen van de Ministerraad en van de
regeringsraad van 28 februari 1975 betreffende de "culturele en regionale
dotaties", stukken betreffende het politiek akkoord en de regeringsverklaring
van respectievelijk 10 en 12 juni 1974, concept van de toespraak van W.
Martens in de Kamer tijdens de bespreking van het wetsontwerp tot
oprichting van gewestelijke instellingen in voorbereiding van de toepassing
van artikel 107quater van de grondwet ([juli 1974]), Nederlandstalig ontwerp
van 'vrije tribune' van W. Martens voor de krant Le Soir ([1974 ?], getypt, met
handschriftelijke correcties, 3 p.; niet teruggevonden in gepubliceerde vorm),
ingekomen aantekening betreffende de woordelijke weergave van een op 6
april 1975 [door de RTB] uitgezonden radio(- of TV)-debat tussen W. Martens
en Lucien Outers, volksvertegenwoordiger en secretaris-generaal van het
FDF, over de kwestie Brussel, en andere ingekomen stukken betreffende de
onderhandelingen over en de concrete uitwerking van de voorlopige of
voorbereidende gewestvorming, en besprekingen ter zake in het parlement.
Maart 1974 - juli 1975, z.d. (1972, z.d.).
1974-1975
1000

Verzamelde gedrukte documentatie (fotokopies) betreffende de grondwet en
wetten die betrekking hebben op culturele autonomie en gewestvorming en
economische decentralisatie. 1948, 1970-1971, augustus 1974.
1948-1974

1001

Ingekomen brieven, verslagen, nota's en andere stukken betreffende
informeel overleg tussen CVP, PVV en VU over de staatshervorming op
initiatief van Vaast Leysen, voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond
(VEV), betreffende overleg, onder meer binnen een werkgroep
"Decentralisatie en deconcentratie", georganiseerd door Robert
Vandekerckhove, minister voor Hervorming der Instellingen, en betreffende
diens initiatief om hoogleraren staatsrecht van de vier Vlaamse universitaire
faculteiten Rechtsgeleerdheid te belasten met elk een afzonderlijk advies of
rapport over de mogelijkheden voor de hervorming van de staat en van de
instellingen, uitgaande van een vragenlijst van de minister. Februari 1975 januari 1976, z.d. ([1967], 1969-1972, z.d.).
1975-1976

1002

Ingekomen brieven, verslagen, nota's en andere stukken betreffende
informeel overleg tussen CVP, PVV en VU over de staatshervorming op
initiatief van Vaast Leysen, voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond
(VEV), betreffende overleg, onder meer binnen een werkgroep
"Decentralisatie en deconcentratie", georganiseerd door Robert
Vandekerckhove, minister voor Hervorming der Instellingen, en betreffende
diens initiatief om hoogleraren staatsrecht van de vier Vlaamse universitaire
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faculteiten Rechtsgeleerdheid te belasten met elk een afzonderlijk advies of
rapport over de mogelijkheden voor de hervorming van de staat en van de
instellingen, uitgaande van een vragenlijst van de minister. Februari 1975 januari 1976, z.d. ([1967], 1969-1972, z.d.).
1975-1976
1003

Fotokopies van persknipsels betreffende de communautaire problemen in
het algemeen en de Schaarbeekse lokettenkwestie in het bijzonder. Met
datumstempel 19-24 maart 1975.
1975-1975

1004

Persoonlijke handschriftelijke aantekening en ingekomen aantekeningen,
nota's en kaartje betreffende de mogelijkheid van een eventuele hervatting
van de Gemeenschapsdialoog na de 'mislukte' gesprekken van
Steenokkerzeel van 19-20 april 1974. [Oktober of november 1975].
1974-1975

1005

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen en ingekomen briefje
voornamelijk betreffende de voorbereiding van de opname, op vrijdag 27
februari 1976, van een aflevering van het BRT-televisieprogramma "Ieder zijn
waarheid" over het zogeheten "Akkoord-Leysen" en de stand van zaken en
perspectieven met betrekking tot gesprekken over de staatshervorming, met
daarbij gebruikte documentatie in de vorm van fotokopies van persknipsels,
waarvan sommige met aanstrepingen. 26 februari 1976, z.d. (8 en 9 oktober
1975, 20 en 25 februari 1976).
1976-1976

1006

Ingekomen brief van Robert Vandekerckhove, minister voor Hervorming der
Instellingen, met in bijlage nota's en andere stukken en documentatie
betreffende de werking van de voorlopige gewestvorming en de
voorbereiding van de definitieve gewestvorming, toegestuurd "met het oog op
de bijeenkomst van zondag 7 maart e.k.". 5 maart 1976 (1974-1976).
1976-1976

1007

Nota's en andere stukken betreffende de voorlopige gewestvorming, opties
voor de definitieve gewestvorming, en "suggesties voor [een] Vlaams
tegenoffensief", toegestuurd, met begeleidende gedrukte naamkaart, door
minister van Nederlandse Cultuur Rika De Backer-Van Ocken.
Ontvangststempel van het CVP-secretariaat 23 maart 1976 (maart 1976, z.d.).
1976-1976

1008

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven en nota's
en andere stukken betreffende mogelijke opties voor een "definitieve
staatshervorming" en overleg ter zake, voornamelijk binnen de CVP, en
betreffende CVP-partijstandpunten daaromtrent, goedgekeurd op de
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Nationale Partijraad van 3 juli 1976 en op het 28ste nationaal congres
(Brugge, 19 september 1976). Maart-september 1976, z.d. (1972, februari
1976).
1976-1976
1009

Ingekomen brieven en nota's betreffende decentralisatie. Juni 1976, z.d.
(1972, maart 1976, z.d.).
1976-1976

B. Stukken die specifiek de Gemeenschapsdialoog, het Gemeenschaps- of Egmontpact (ondertekend in de nacht van 24 op 25 mei 1977), het Stuyvenbergakkoord (17 januari 1978) en de verdere uitwerking daarvan op regeringsvlak betreffen (1976-1978)

1010

B. STUKKEN DIE SPECIFIEK DE GEMEENSCHAPSDIALOOG, HET
GEMEENSCHAPS- OF EGMONTPACT (ONDERTEKEND IN DE NACHT VAN 24
OP 25 MEI 1977), HET STUYVENBERGAKKOORD (17 JANUARI 1978) EN DE
VERDERE UITWERKING DAARVAN OP REGERINGSVLAK BETREFFEN (19761978)
Verzamelde documentatie betreffende uiteenlopende standpunten inzake de
staatshervorming, met onder meer een ingekomen aantekening, zijnde de
door de Beluisteringsdienst van de BRT uitgeschreven tekst van een gesprek
van radiojournalist Mark Platel met de partijvoorzitters van CVP, BSP, PVV en
VU, uitgezonden in het BRT-radioprogramma "Actueel" op 29 oktober 1976.
Maart-oktober 1976, z.d.
1976-1976

1011

Ingekomen en uitgaande brieven en andere ingekomen stukken betreffende
een voorstel van de BSP- en PSB-voorzitters Willy Claes en André Cools voor
een gemeenschapsdialoog over een BSP-PSB-ontwerpakkoord voor een
"definitieve gewestvorming". Juni-juli en november 1976, z.d. (januari 1976,
z.d.).
1976-1976

1012

Ingekomen brieven en nota's en ingekomen tijdschriftaflevering betreffende
uiteenlopende standpunten met betrekking tot mogelijke opties voor de
staatshervorming en de gemeenschapsdialoog ter zake, en betreffende die
gemeenschapsdialoog zelf. Juli 1976 - mei 1977, z.d.
1976-1977

1013

Persknipsels betreffende uiteenlopende standpunten met betrekking tot
mogelijke opties voor de staatshervorming en een gemeenschapsdialoog ter
zake. Fotokopies. Oktober-november 1976 (oktober 1975, z.d.).
1976-1976
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1014 - 1017 Ingekomen verzamelde stukken en documentatie, bijeengebracht voor de onderhandelaars die deelnamen aan de gemeenschapsdialoog, betreffende ideeën en voorstellen inzake de communautaire problemen en de staatshervorming. November 1976 (1972-1976).

1014

1014 - 1017 Ingekomen verzamelde stukken en documentatie,
bijeengebracht voor de onderhandelaars die deelnamen aan de
gemeenschapsdialoog, betreffende ideeën en voorstellen inzake de
communautaire problemen en de staatshervorming. November 1976
(1972-1976).
Nota's betreffende voorstellen en standpunten van de verschillende politieke
partijen en "Synthese communautaire voorstellen politieke partijen". Juninovember 1976, z.d.
1976-1976

1015

Supplement aan dossier I, nota en fotokopie van een gedrukt wetsvoorstel en
"Synthese communautaire voorstellen - Parti Libéral - Kommunistische
Partij". Juli 1974, z.d.
1974-1974

1016

Nota's, verslagen, aantekeningen en andere stukken en "Synthese
communautaire voorstellen". Oktober 1972 - maart 1976, z.d.
1972-1976

1017

Aantekeningen, lijsten en tabellen betreffende uiteenlopende gegevens over
Brussel-Hoofdstad (de 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie), onder
meer op demografisch, sociaal-economisch en bestuurlijk vlak en op het
vlak van gezondheidszorg, onderwijs en cultuur, en verkiezingsuitslagen.
[1972-]november 1976, z.d.
1972-1976

1018

Jacques Toint, Jean Raes, Luc Maréchal, Une constitution fédérale pour la
Belgique, [Namen]: Département de Sociologie économique, Université de
Notre-Dame de la Paix de Namur, 1976, 194 p., met bijgevoegd kaartje met
inhoudsopgave en met begeleidende brief d.d. 25 november 1976 van Robert
Vandekerckhove, minister voor Hervorming der Instellingen.
1976-1976

1019

Nota "Dialogue communautaire. Note de documentation. Positions des
partis", opgesteld door François Perin, minister voor Hervorming van de
Instellingen, voor de deelnemers aan de gemeenschapsdialoog. 26
november 1976. Gestencild, [1]+143 p.
1976-1976

1020

Ingekomen gedrukt wetsvoorstel (fotokopie) en ingekomen nota betreffende
twee verschillende voorstellen tot verklaring van herziening van de
grondwet, respectievelijk van volksvertegenwoordiger Frans Baert en van
minister voor Hervorming van de Instellingen Ferdinand De Bondt.
December 1976.
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1976-1976
1021

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven, nota's,
aantekeningen en andere stukken en documentatie betreffende voorstellen
van verschillende partijen en drukkingsgroepen inzake de staatshervorming
en de gemeenschapsdialoog, en uitgaande brief aan de voorzitters van de
onderhandelende partijen betreffende een voorstel om de delegaties van CVP
en PSB-BSP in de Commissie voor de Dialoog van de Gemeenschappen /
Commission du Dialogue Communautaire met een lid uit te breiden.
September-november 1976, januari 1977, z.d. (1972, 1975, juni-juli 1976, z.d.
).
1976-1977

1022

Ingekomen brief van minister van Vlaamse Aangelegenheden Rika De
Backer-Van Ocken, met in bijlage vier nota's betreffende de "financiële
aspecten van de gewestvorming", en twee ingekomen nota's van het kabinet
van minister voor Hervorming der Instellingen Ferdinand De Bondt,
respectievelijk betreffende de verdeling van het Gemeentefonds over de drie
gewesten en betreffende de persoonsgebonden materies, deze laatste met
bijhorende handschriftelijke aantekening van de archiefvormer. Januari 1977,
z.d.
1977-1977

1023

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen briefjes, nota's en
andere stukken en documentatie betreffende de problemen van
bevoegdheidsverdeling en in het bijzonder betreffende de
"persoonsgebonden materies". Januari-mei 1977, z.d. (1971, 1972, 1976, z.d.
).
1977-1977

1024

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven, nota's en
aantekeningen en andere stukken en documentatie betreffende
verschillende partijstandpunten en betreffende overleg binnen de CVP,
tussen CVP en PSC, en binnen de Commissie voor de Dialoog der
Gemeenschappen / Commission du Dialogue Communautaire over de
uitvoering van artikel 107quater van de grondwet en meer in het bijzonder
over de bevoegdheidsverdeling tussen staat, gemeenschappen en gewesten,
inclusief de afbakening van de persoonsgebonden materies, met daarbij ook
een getypte aantekening, zijnde de ontwerptekst van de tussenkomst van W.
Martens in het Kamerdebat over de regeringsverklaring op 8 juni 1977, en
betreffende de deelname van W. Martens, als woordvoerder van de CVP, aan
het XXIXste Vlaams Interuniversitair Rechtscongres, met als thema "De
hervorming van de staatsinstellingen" (Brussel, 11 februari 1977). Januarimaart en mei-juni 1977, z.d. (1971).
1977-1977
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1025

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven, nota's en
aantekeningen en andere stukken en documentatie betreffende
verschillende partijstandpunten en betreffende overleg binnen de CVP,
tussen CVP en PSC, en binnen de Commissie voor de Dialoog der
Gemeenschappen / Commission du Dialogue Communautaire over de
uitvoering van artikel 107quater van de grondwet en meer in het bijzonder
over de bevoegdheidsverdeling tussen staat, gemeenschappen en gewesten,
inclusief de afbakening van de persoonsgebonden materies, met daarbij ook
een getypte aantekening, zijnde de ontwerptekst van de tussenkomst van W.
Martens in het Kamerdebat over de regeringsverklaring op 8 juni 1977, en
betreffende de deelname van W. Martens, als woordvoerder van de CVP, aan
het XXIXste Vlaams Interuniversitair Rechtscongres, met als thema "De
hervorming van de staatsinstellingen" (Brussel, 11 februari 1977). Januarimaart en mei-juni 1977, z.d. (1971).
1977-1977

1026

Ingekomen brieven en kaartjes, meestendeels met bijlagen, betreffende
desiderata voor het luik communautaire problemen en staatshervorming van
het regeerprogramma, ter attentie van de onderhandelaars bij de
regeringsvorming. Februari en april-mei 1977, z.d.
1977-1977

1027

Ingekomen gedrukt naamkaartje van staatssecretaris voor Streekeconomie,
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Mark Eyskens, met in bijlage twee
nota's opgesteld door medewerkers van zijn kabinet, waarvan een met
bijlage, betreffende de regionalisering van de wetgeving inzake de
economische expansie en de toepassing ervan. Mei 1977, z.d.
1977-1977

1028

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, lopend over de periode van 11
mei tot en met 6 juni 1977, gemaakt tijdens de onderhandelingen over het
Gemeenschapspact en over de vorming van de regering en bij besprekingen
ter zake binnen de CVP-partij-instanties, met daarbij ingekomen stukken
betreffende de voorlopige en de definitieve tekst van het Gemeenschapspact.
Mei-juni 1977, juli 1977.
1977-1977

1029

Maurits Van Haegendoren, Waterdichte federalisering. Concept van federale
grondwet (Politiek Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. Werknota 14, mei
1977, jubileumuitgave 10 jaar Politiek Vormingscentrum Lodewijk Dosfel),
Brussel: Politiek Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, mei 1977, 152+[2] p.,
met ontvangststempel van het CVP-secretariaat d.d. 19 juli 1977, en met
begeleidend gedrukt kaartje van Johan Beke, directeur van het
Dosfelinstituut vzw, Politiek Vormingscentrum, en verantwoordelijke uitgever
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van de publicatie.
1977-1977
1030

Ingekomen brieven en nota's en uitgaande brief betreffende reacties op het
Gemeenschapspact zowel van groeperingen als van individuele personen.
Mei-september 1977, z.d. (1972-1976).
1977-1977

1031

Ingekomen convocatie voor de vergadering van 25 augustus 1977 van de
Commissie Staatshervorming van de CVP, met in bijlage ledenlijst en verslag
van de vorige vergadering. 10 augustus 1977.
1977-1977

1032

Ingekomen brief, convocaties, verslagen en andere stukken betreffende de
werkzaamheden van de CVP/CEPESS-commissie Binnenlandse Zaken,
subcommissie "Subgewesten", met betrekking tot de bepalingen over die
materie in het Gemeenschapspact en de verdere uitwerking daarvan. Juliaugustus en oktober 1977 ([mei 1977]).
1977-1977

1033

Eco-Brabant. Driemaandelijks tijdschrift (uitgegeven door de) Gewestelijke
Economische Raad voor Brabant, nr. 15, juli-september 1977, met
aanstrepingen bij Frank Parent, Het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse een
rem op de verstedelijking ? (p. 32-41), en met bijgevoegd persknipsel
(fotokopie), met aanstrepingen, betreffende de vermelde studie van Frank
Parent. September 1977.
1977-1977

1034

Ingekomen verslagen van het kabinet van staatssecretaris voor Hervorming
der Instellingen Ferdinand De Bondt betreffende de besprekingen tussen De
Bondt en zijn kabinetsmedewerkers enerzijds en de Franstalige
staatssecretaris voor Hervorming der Instellingen Jacques Hoyaux en diens
kabinetsmedewerkers anderzijds, over de uitwerking van het
Gemeenschapspact, met daar bijgevoegd de gedrukte regeringsverklaring
van 7 juni 1977 en twee afleveringen van ZEG. Maandblad van de CVP.
September 1977 (juni-augustus 1977).
1977-1977

1035

Ingekomen voorontwerpen van wet betreffende de hervorming van de
Belgische staat" (Nederlandstalige en Franstalige tekst), voorgesteld door
staatssecretaris voor de Hervoming der Instellingen Ferdinand De Bondt, en
nota van zijn Franstalige collega Jacques Hoyaux, met voorstellen voor
wijzigingen aan dat voorontwerp. 19-21 september 1977, z.d.
1977-1977
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1036

Ingekomen voorontwerp van wet "in uitvoering van artikel 107quater van de
grondwet" met synoptische weergave van de teksten voorgesteld door de
kabinetten van de twee staatssecretarissen voor Hervorming der Instellingen
(Ferdinand De Bondt en Jacques Hoyaux). 22 september 1977.
1977-1977

1037

Ingekomen voorontwerpen van wet "houdende de definitieve instelling van de
gemeenschappen" en "tot inrichting van de definitieve gewestvorming" (dit
laatste in twee versies) met synoptische weergave van de teksten
voorgesteld door de kabinetten van de twee staatssecretarissen voor
Hervorming der Instellingen (Ferdinand De Bondt en Jacques Hoyaux), en
met daar bijgevoegd een anonieme, als "zeer vertrouwelijk" gerubriceerde
nota getiteld "Opmerkingen en aanbevelingen in verband met het opstellen
van de teksten tot uitvoering van het Gemeenschapspakt" (Gent, 11 augustus
1977). 16, 22 en 28 september 1977 (11 augustus 1977).
1977-1977

1038

Ingekomen brieven en nota's betreffende uiteenlopende meningen over de
verdere uitwerking van het Gemeenschapspact en betreffende de
belangstelling daarvoor bij de publieke opinie. September-december 1977.
1977-1977

1039

Ingekomen brieven, nota's en (aangepaste) ontwerpen van onderdelen van
een "voorontwerp van wet betreffende de hervorming van de Belgische
staat", vanwege de staatssecretarissen voor Hervorming der Instellingen
Ferdinand De Bondt en Jacques Hoyaux ontvangen als lid van het
"Redactiecomité ter uitvoering van het Gemeenschapspakt" (ook:
"Redactiecomité (voor het) Egmontpakt" / "Redactiecomité voor het
Gemeenschapsakkoord" / "Comité ad hoc voor de Hervorming van de
Instellingen" / "Comité van de 15" / "Groep van Vijftien") en ingekomen
brieven, nota's en andere stukken, in dezelfde hoedanigheid of als CVPvoorzitter ontvangen van andere personen en organisaties, betreffende
voorstellen voor en bedenkingen bij de concretisering en uitvoering van het
Gemeenschapspact en betreffende indiscreties in de pers over de
besprekingen binnen het genoemde redactiecomité ("Stuyvenbergberaad").
September-december 1977, z.d.
1977-1977

1040

Ingekomen brieven, nota's en (aangepaste) ontwerpen van onderdelen van
een "voorontwerp van wet betreffende de hervorming van de Belgische
staat", vanwege de staatssecretarissen voor Hervorming der Instellingen
Ferdinand De Bondt en Jacques Hoyaux ontvangen als lid van het
"Redactiecomité ter uitvoering van het Gemeenschapspakt" (ook:
"Redactiecomité (voor het) Egmontpakt" / "Redactiecomité voor het
Gemeenschapsakkoord" / "Comité ad hoc voor de Hervorming van de
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Instellingen" / "Comité van de 15" / "Groep van Vijftien") en ingekomen
brieven, nota's en andere stukken, in dezelfde hoedanigheid of als CVPvoorzitter ontvangen van andere personen en organisaties, betreffende
voorstellen voor en bedenkingen bij de concretisering en uitvoering van het
Gemeenschapspact en betreffende indiscreties in de pers over de
besprekingen binnen het genoemde redactiecomité ("Stuyvenbergberaad").
September-december 1977, z.d.
1977-1977
1041

Ingekomen brieven, nota's en (aangepaste) ontwerpen van onderdelen van
een "voorontwerp van wet betreffende de hervorming van de Belgische
staat", vanwege de staatssecretarissen voor Hervorming der Instellingen
Ferdinand De Bondt en Jacques Hoyaux ontvangen als lid van het
"Redactiecomité ter uitvoering van het Gemeenschapspakt" (ook:
"Redactiecomité (voor het) Egmontpakt" / "Redactiecomité voor het
Gemeenschapsakkoord" / "Comité ad hoc voor de Hervorming van de
Instellingen" / "Comité van de 15" / "Groep van Vijftien") en ingekomen
brieven, nota's en andere stukken, in dezelfde hoedanigheid of als CVPvoorzitter ontvangen van andere personen en organisaties, betreffende
voorstellen voor en bedenkingen bij de concretisering en uitvoering van het
Gemeenschapspact en betreffende indiscreties in de pers over de
besprekingen binnen het genoemde redactiecomité ("Stuyvenbergberaad").
September-december 1977, z.d.
1977-1977

1042

Ingekomen "voorontwerp van wet betreffende de hervorming van de
Belgische staat", zijnde een synoptische weergave van de respectievelijk
door staatssecretaris Ferdinand De Bondt en diens Franstalige collega
Jacques Hoyaux voorgestelde volledige tekst, met een inleidende nota en
inhoudsopgave. Getypt, gepolycopieerd. 27 september 1977 - 6 januari 1978.
1977-1978

1043

Ingekomen "voorontwerp van wet betreffende de hervorming van de
Belgische staat", zijnde een synoptische weergave van de respectievelijk
door staatssecretaris Ferdinand De Bondt en diens Franstalige collega
Jacques Hoyaux voorgestelde volledige tekst, met een inleidende nota en
inhoudsopgave. Getypt, gepolycopieerd. 27 september 1977 - 6 januari 1978.
1977-1978

1044

Ingekomen kaartje van 24 oktober 1977 van Dries NN* [= André-A. De
Meerleer], griffier van de Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap, met in bijlage nota's van de afzender en van derden en
door de afzender verzamelde documentatie betreffende uiteenlopende
aspecten van het Gemeenschapspact en problemen bij de concretisering van
dat akkoord. Oktober 1977 (juni-oktober 1977, z.d.).
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1977-1977
1045

Persoonlijke handschriftelijke en getypte aantekeningen en ingekomen
aantekeningen en andere stukken betreffende de voorbereiding van de
toespraak van W. Martens in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 8
november 1977, in het kader van het openbaar debat over de
rijksmiddelenbegroting 1978, betreffende de toespraak van
volksvertegenwoordiger Jan Verroken tijdens hetzelfde debat op dezelfde
dag, en betreffende de mogelijkheden voor de uitvoering van het
Gemeenschapspact (Egmontpact) en eventuele aanpassingen daaraan en de
houding van de publieke opinie ertegenover. Oktober-november 1977, z.d.
1977-1978

1046

Ingekomen resoluties en andere congresbescheiden betreffende het FDFcongres van 4-5 november 1977, persmededeling van de voorzitters van de
drie Vlaamse regeringspartijen naar aanleiding van de resoluties van het
zelfde congres, en ingekomen brief en aantekeningen betreffende een
gedeeltelijke en een volledige weergave van een televisie-interview en -debat
met W. Martens en FDF-voorzitster Antoinette Spaak uitgezonden door de
BRT (programma "Confrontatie") en de RTB(F) (programma "Face à face") op
27 november 1977. [November-]december 1977.
1977-1977

1047

Ingekomen brieven met bijlagen betreffende de plaats van de Duitse
cultuurgemeenschap in de toekomstige staatsstructuur. Novemberdecember 1977 (januari 1977, z.d.).
1977-1977

1048

Ingekomen brief van Clem De Ridder en Paul Daels, respectievelijk
algemeen voorzitter en voorzitter van het Uitvoerend Bestuur van het
Egmontkomitee, gericht aan de voorzitters van de drie Vlaamse
regeringspartijen, betreffende de Stuyvenbergonderhandelingen, met in
bijlage I. Verklaring van het hoofdbestuur van de Vlaamse Volksbeweging ter
gelegenheid van de vorming van de vijfledige regering Tindemans. II.
Standpunt van de Vlaamse Volksbeweging over de bepalingen inzake Brussel
en Vlaams-Brabant in het Egmont-akkoord, Antwerpen: VVB, [september
1977], [2]+4+[1]+43+[5] p. (offsetdruk). 5 januari 1978 ([september 1977].
1977-1978

1049

Ingekomen agenda, nota's, aantekeningen, lijsten, geografische kaarten en
andere vergaderstukken van het Redactiecomité ter uitvoering van het
Gemeenschapspact (Stuyvenbergonderhandelingen), en vertrouwelijke
uitgaande brief van de voorzitters van de drie Vlaamse regeringspartijen aan
de Vereniging van Vlaamse Professoren te Leuven. 6-16 januari 1978, z.d.
(augustus 1977).
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1978-1978
1050

Persoonlijke aantekening, ingekomen aantekeningen, nota's, telegrammen,
geografische kaarten, convocaties en andere stukken betreffende de laatste
knelpunten en de voorlopige resultaten van de besprekingen binnen het
Redactiecomité ter uitvoering van het Gemeenschapspact (ook aangeduid als
Stuyvenbergonderhandelingen), de voorlegging daarvan aan de CVP-partijinstanties en de persconferentie op 17 januari 1978 door de eerste minister
gegeven ter toelichting van het Stuyvenbergakkoord. 4-18 januari 1978, z.d.
1978-1978

1051

Ingekomen documentatiedossier, met deeldossiers per gemeente, inzake de
voorstellen van Lode Claes en Robert Moreau voor de afbakening van het
Brussels Gewest, en inzake geografische, demografische en taalkundige
gegevens met betrekking tot de faciliteitengemeenten, andere
randgemeenten en zogeheten Egmontwijken, en sommige gemeenten van de
Brusselse agglomeratie. Met daarbij ook nog Gemeenschapspact, z.pl., z.j.,
offsetdruk, geniet, 24 p. [Na begin januari 1978].
1978-1978

1052

Ingekomen brief van Ferdinand De Bondt, staatssecretaris voor Hervorming
der Instellingen, met in bijlage de door zijn kabinet gebundelde officieuze
verslagen van de 23 vergaderingen die het Redactiecomité voor het
Gemeenschapsakkoord van 24 september 1977 tot en met 16 januari 1978
hield op het Stuyvenbergkasteel. 30-31 januari 1978.
1977-1978

1053

Ingekomen convocatie ontvangen als lid van het "Redactiecomité ter
uitvoering van het Gemeenschapspakt", persoonlijke handschriftelijke
aantekening, ingekomen brieven, nota's, persbericht en andere stukken
betreffende het vastleggen van de definitieve tekst van het
Stuyvenbergakkoord en het wegwerken van "de laatste afwijkingen" tussen
de Franstalige en de Nederlandstalige tekst van het akkoord, met het oog op
het drukken van de "Aanvulling van het Gemeenschapspact van 24 mei 1977"
("Vademecum van het Gemeenschapspakt") door de diensten van het
Belgisch Staatsblad. 8-10, 14 en 21-25 februari 1978, z.d. (8 november 1977,
15 en 21 januari 1978).
1977-1978

1054

Ingekomen convocatie ontvangen als lid van het "Redactiecomité ter
uitvoering van het Gemeenschapspakt", persoonlijke handschriftelijke
aantekening, ingekomen brieven, nota's, persbericht en andere stukken
betreffende het vastleggen van de definitieve tekst van het
Stuyvenbergakkoord en het wegwerken van "de laatste afwijkingen" tussen
de Franstalige en de Nederlandstalige tekst van het akkoord, met het oog op
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het drukken van de "Aanvulling van het Gemeenschapspact van 24 mei 1977"
("Vademecum van het Gemeenschapspakt") door de diensten van het
Belgisch Staatsblad. 8-10, 14 en 21-25 februari 1978, z.d. (8 november 1977,
15 en 21 januari 1978).
1977-1978
1055

Ingekomen brieven en nota betreffende de eventuele oprichting van
subgewesten. Januari-februari 1978 (juli-augustus 1977).
1978-1978

1056

Ingekomen brieven, nota's, persknipsels en afleveringen van lokale
gestencilde tijdschriftjes, en twee uitgaande brieven betreffende argwaan en
protest in en van de gemeente Sint-Genesius-Rode ten opzichte van de
gemeenschapsdialoog, het Gemeenschapspact en het Stuyvenbergakkoord.
Februari 1977 - februari 1978.
1977-1978

1057

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen en ingekomen briefjes
betreffende de voorbereiding van twee interviews waarbij BRT-radio- en
televisiejournalist Mark Platel de voorzitters van CVP, BSP en VU
gezamenlijk zal bevragen over het Stuyvenbergakkoord, en betreffende de
voorbereiding van het beantwoorden van vragen of het geven van een
uiteenzetting over de houding van de regering en de CVP ten aanzien van
vermeende beleidsfouten van minister van PTT en Brusselse Zaken Léon
Defosset, met bijhorende documentatie in de vorm van telexberichten van
het persagentschap Belga betreffende reacties op het Stuyvenbergakkoord
en steno-dactylografische deelverslagen van het debat in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en andere documentatie betreffende het PTTdossier. 23-24 februari 1978, z.d. (november 1977).
1978-1978

1058

Regeringsverklaring omtrent het Gemeenschapspact afgelegd op 28 februari
1978, door de eerste minister, de heer L. Tindemans = Déclaration
gouvernementale (...), met bijlage Aanvulling van het Gemeenschapspact van
24 mei 1977 = Complément au Pacte communautaire du 24 mai 1977,
(Belgisch Staatsblad, 1978, nr. 1897), [Brussel, 1978], 16 p., en persoonlijke
handschriftelijke aantekeningen, ingekomen aantekeningen en persknipsel
betreffende het debat over de regeringsverklaring, op 1 en 2 maart 1978
gevoerd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Februari[-maart] 1978,
z.d.
1977-1978

1059

Gedeeltelijke drukproef en een definitief exemplaar van de brochure Het
Gemeenschapspact. Een modern België, [Brussel]: Kabinet van de
Staatssecretaris voor Hervorming der Instellingen, [1978], 80 p. [1978].
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1978-1978
1060

Pacte communautaire. Réforme des institutions, [Brussel]: Secrétariat d'État
à la Réforme des Institutions, [1978], [2]+63+[7] p.
1978-1978

1061

Ingekomen brieven, nota's en verslag betreffende reacties op het
Stuyvenbergakkoord. Januari-april, juni en juli 1978, z.d.
1978-1978

1062

Ingekomen brieven, meestendeels met bijlagen, van staatssecretaris voor
Hervorming der Instellingen Ferdinand De Bondt en diens kabinetschef
O[mer] Coenen betreffende uiteenlopende problemen, besproken of te
bespreken in de Stuyvenbergonderhandelingen, en betreffende de
voorbereiding van wetsontwerpen in uitvoering van het door het
Stuyvenbergakkoord aangepaste Gemeenschapspact. December 1977,
maart-mei 1978, z.d.
1977-1978

1063

Ingekomen brief en ingekomen aantekeningen en nota's betreffende de
inschatting van de gevolgen van de toepassing van het Gemeenschaps- of
Egmontpact voor de verkiezingsuitslagen in het Brussels gewest. December
1977, april 1978, z.d.
1977-1978

1064

Ingekomen nota's van het kabinet van Staatssecretaris voor Hervorming der
Instellingen Ferdinand De Bondt betreffende voorontwerpen van wet tot
wijziging en aanvulling van de wetten van 3 juli en 21 juli 1971 op de
cultuurraden en tot "toepassing van artikel 107quater van de grondwet in de
overgangsfase" (gewestraden). 24-25 april 1978.
1971-1978

1065

Ingekomen brief van Ferdinand De Bondt, staatssecretaris voor Hervorming
der Instellingen, met in bijlage F. De Bondt, "Opsplitsing van de
begrotingsmaterie 1977 volgens de bevoegdheidsverdeling van het
Gemeenschapspact" ([26] april 1978, gepolycopieerd, [2]+6+[13]+12+[1]
+17+[1]+28 p.). 26 april 1978.
1977-1978

1066

Ingekomen brief van Ferdinand De Bondt, staatssecretaris voor Hervorming
der Instellingen, met in bijlage het "voorontwerp van wet betreffende de
hervorming van de Belgische staat, tweede lezing. 17.2.1978" (getypt en
gepolycopieerd, [5]+123 p., gebundeld met een rug van plastic ringen). 27
april 1978 (februari 1978).
1978-1978
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1067

Ingekomen nota's met begeleidende kaartjes van Jan Beghin, verbonden aan
de Nederlandse Commissie voor de Cultuur (NCC) van de Brusselse
Agglomeratie, betreffende een "analyse van de begrotingen van de 19
gemeenten van het Brussels gewest in relatie tot de desbetreffende
clausules in het Egmontpakt en het Stuyvenbergakkoord". April 1978.
1978-1978

1068

Ingekomen brieven, met bijlagen, van Jean Luc Dehaene als voorzitter van de
CVP van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, betreffende
"werkdocumenten" opgesteld door de arrondissementele werkgroep
"Gemeenschapspact", met daar bijgevoegd door de archiefvormer twee
ingekomen nota's uit 1975 en 1976 van "B.C." [= Bert(ie) Croux],
respectievelijk getiteld "Decentralisatie en deconcentratie" en "De provincie
en de institutionele hervorming". April-mei 1978 (augustus 1975, februari
1976).
1975-1978

1069

Ingekomen brief en naamkaartjes, met nota's in bijlage, van Vaast Leysen,
buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven [en lid en gewezen voorzitter
van de raad van beheer van het Vlaams Economisch Verbond (VEV)],
betreffende de financieel-economische aspecten van de staatshervorming.
November 1977, maart en mei 1978, z.d.
1977-1978

1070

Ingekomen brief van Ferdinand De Bondt, staatssecretaris voor Hervorming
der Instellingen, met in bijlage twee nota's betreffende de mogelijke
samenstelling van de gemeentelijke gemeenschapscommissies in BrusselHoofdstad. 2 juni 1978 (1 juni 1978).
1978-1978

1071

Ingekomen brief van Ferdinand De Bondt, staatssecretaris voor de
Hervorming der Instellingen, met in bijlage dossier met de ontwerpteksten
die door De Bondt en diens Franstalige collega Jacques Hoyaux werden
ingediend bij het Ministerieel Comité ad hoc, belast met "het uitwerken van
de wetteksten voor de voorlopige fase van het Gemeenschapspact" (20
stukken, gepolycopieerd en samen met tussentitelbladen en inhoudsopgave
gebundeld met een rug van plasticringen). 8 juni 1978 (april-juni 1978). Met
daarbij ook nog een lijst van de CVP-leden van de "bijzondere
Senaatskommissies voor Staathervorming" en "bijzondere
Kamerkommissies voor Staatshervorming" (gestencild, 1 p., 21 juni 1978).
1978-1978

1072

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen niet ondertekende
nota betreffende voorstellen van W. Martens inzake bevoegdheidsverdeling,
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ingekomen verslag van "de werkzaamheden van de Groep van 13"
(werkgroep van kabinetsmedewerkers onder leiding van L[ouis] P[aul]
Suetens en A[uguste] M[erry] Hermanus) d.d. 3 maart 1977, en ingekomen
nota's d.d. 16 mei 1977, met begeleidend briefje, betreffende de taalregeling
voor regionale administraties en betreffende het administratief toezicht op
de gemeentelijke besturen, met daar bijgevoegde stukken uit 1978, meer
bepaald een ingekomen nota d.d. 12 april 1978 van het Studiecentrum voor
Politieke Hervormingen getiteld "Geschillen van bevoegdheid en
belangenconflicten", en door het kabinet van staatssecretaris voor
Hervorming der Instellingen Ferdinand De Bondt uitgewerkte voorontwerpen
van wet respectievelijk "tot wijziging en aanvulling van de wet van 26 juli 1971
houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten"
en "tot instelling van gemeentelijke gemeenschapscommissies in de
gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad", respectievelijk d.d.
19 en 20 juni 1978. Maart en mei 1977, z.d. en april en juni 1978.
1971-1978
1073

Ingekomen aantekening van het kabinet van staatssecretaris voor
Hervorming der Instellingen Ferdinand De Bondt betreffende de "inhoud van
de voorontwerpen van wet tot uitbreiding van de culturele autonomie", en
gedrukte documentatie in fotokopie. 23 juni 1978, z.d.
1978-1978

1074

Ingekomen brieven en nota's van staatssecretaris voor Hervorming der
Instellingen Ferdinand De Bondt betreffende de door hem geleverde
inspanningen ter uitvoering van het Gemeenschapspact, voornamelijk voor
wat betreft de bevoegdheidsverdeling in het algemeen en voor het tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad en de zes randgemeenten in het bijzonder. Juni
1978. Met daarbij ingekomen brieven en nota's van dezelfde afzender over
dezelfde aangelegenheden d.d. januari en april 1978, en een niet gedateerde
gestencilde ontwerpversie van het wetsontwerp houdende diverse
institutionele hervormingen (wetsontwerp 461) met de daar bij horende
memorie van toelichting ([juni 1978]).
1978-1978

1075

Ingekomen brieven, nota's en bijlagen vanwege minister van Vlaamse
Aangelegenheden Rika De Backer-Van Ocken en staatssecretaris voor
Hervorming der Instellingen Ferdinand De Bondt betreffende de
bevoegdheden die krachtens het Gemeenschapspact aan de gewesten zullen
worden overgedragen en de hierbij betrokken administraties, parastatalen,
adviesorganen, begrotingsposten en wetten en reglementeringen. Juni-juli
1978, z.d.
1978-1978

1076

Ingekomen brief en persoonlijke handschriftelijke aantekeningen
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betreffende de voorbereiding van de door de archiefvormer te houden
toespraak op de 11 juliviering in zaal Colmar op het Provinciaal Domein
[Puyenbroek] in Wachtebeke, ingericht door de cultuurvereniging Moerlede
in Wachtebeke, met daarbij als gebruikte documentatie de brochure Het
Gemeenschapspact. Een modern België, [Brussel]: Kabinet van de
Staatssecretaris voor Hervorming der Instellingen, [1978] (80 p., met in
bijlage 1 p. corrigenda). Juli 1978, z.d.
1978-1978
C. Stukken die specifiek betrekking hebben op het wetsontwerp "houdende diverse institutionele hervormingen" (wetsontwerp 461) en de Bijzondere (Kamer)commissie belast met het onderzoek van het wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen (ook

1077

C. STUKKEN DIE SPECIFIEK BETREKKING HEBBEN OP HET
WETSONTWERP "HOUDENDE DIVERSE INSTITUTIONELE HERVORMINGEN"
(WETSONTWERP 461) EN DE BIJZONDERE (KAMER)COMMISSIE BELAST
MET HET ONDERZOEK VAN HET WETSONTWERP HOUDENDE DIVERSE
INSTITUTIONELE HERVORMINGEN (OOK
Nederlandstalige conceptversie d.d. 27 juni 1978 van het wetsontwerp
"houdende diverse institutionele hervormingen", met inhoudsopgave,
bijgevoegde Franstalige inhoudsopgave van hetzelfde ontwerp, en lijst van de
CVP-leden van de bijzondere Kamer- en Senaatscommissies "voor
staatshervorming". Juni 1978, z.d.
1978-1978

1078

Gedrukte stukken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers betreffende
wetsontwerp 461 houdende diverse institutionele hervormingen en de
amendementen, adviezen van de Raad van State en verslagen ter zake, met
enkele begeleidende gestencilde omzendbrieven en verslagen gericht aan de
leden van de Bijzondere Commissie ter zake, uitgaande van het secretariaat
van die Bijzondere Commissie (waargenomen door de griffier van de Kamer)
en van de Commissie voor het Reglement van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. Juli-oktober 1978.
1978-1978

1079

Gedrukte stukken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers betreffende
wetsontwerp 461 houdende diverse institutionele hervormingen en de
amendementen, adviezen van de Raad van State en verslagen ter zake, met
enkele begeleidende gestencilde omzendbrieven en verslagen gericht aan de
leden van de Bijzondere Commissie ter zake, uitgaande van het secretariaat
van die Bijzondere Commissie (waargenomen door de griffier van de Kamer)
en van de Commissie voor het Reglement van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. Juli-oktober 1978.
1978-1978

1080

Uitgaande brief betreffende een geschikte vergaderruimte voor de
Bijzondere Kamercommissie belast met het onderzoek van het wetsontwerp
houdende diverse institutionele hervormingen (wetsontwerp 461),
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ingekomen fotokopies van briefwisseling tussen de voorzitters van Kamer en
Senaat enerzijds en de eerste voorzitter van de Raad van State anderzijds
betreffende de procedure voor het uitbrengen van adviezen over wetsontwerp
461, en ingekomen stukken betreffende de opening, op 13 juli 1978, van de
bespreking van hetzelfde wetsontwerp in de Bijzondere Kamercommissie.
Juli 1978.
1978-1978
1081

Persoonlijke handschriftelijke aantekening, ingekomen aantekening,
ingekomen convocatie en andere stukken betreffende de werkzaamheden
van de Bijzondere Kamercommissie en betreffende de werkdruk voor
parlementsleden en personeel en de daaraan verbonden
gezondheidsrisico's. Juli 1978, z.d.
1978-1978

1082

Ingekomen amendementen van commissieleden en van de regering op
wetsontwerp 461 "houdende diverse institutionele hervormingen",
ingekomen nota's betreffende bedenkingen bij de adviezen van de Raad van
State over hetzelfde wetsontwerp en betreffende het standpunt van de
regering "aangaande de grondwettigheidsproblemen in de zes adviezen van
de Raad van State", en persoonlijke handschriftelijke aantekeningen,
ingekomen convocaties, brieven, rapport, deelontwerpen en andere stukken
betreffende de samenstelling en de werkzaamheden van de Bijzondere
Kamercommissie belast met het onderzoek van het genoemde wetsontwerp.
Juli-oktober 1978, z.d. (februari en juni 1978).
1978-1978

1083

Ingekomen amendementen van commissieleden en van de regering op
wetsontwerp 461 "houdende diverse institutionele hervormingen",
ingekomen nota's betreffende bedenkingen bij de adviezen van de Raad van
State over hetzelfde wetsontwerp en betreffende het standpunt van de
regering "aangaande de grondwettigheidsproblemen in de zes adviezen van
de Raad van State", en persoonlijke handschriftelijke aantekeningen,
ingekomen convocaties, brieven, rapport, deelontwerpen en andere stukken
betreffende de samenstelling en de werkzaamheden van de Bijzondere
Kamercommissie belast met het onderzoek van het genoemde wetsontwerp.
Juli-oktober 1978, z.d. (februari en juni 1978).
1978-1978

1084

Ingekomen amendementen van commissieleden en van de regering op
wetsontwerp 461 "houdende diverse institutionele hervormingen",
ingekomen nota's betreffende bedenkingen bij de adviezen van de Raad van
State over hetzelfde wetsontwerp en betreffende het standpunt van de
regering "aangaande de grondwettigheidsproblemen in de zes adviezen van
de Raad van State", en persoonlijke handschriftelijke aantekeningen,
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ingekomen convocaties, brieven, rapport, deelontwerpen en andere stukken
betreffende de samenstelling en de werkzaamheden van de Bijzondere
Kamercommissie belast met het onderzoek van het genoemde wetsontwerp.
Juli-oktober 1978, z.d. (februari en juni 1978).
1978-1978
1085

Ingekomen amendementen van commissieleden en van de regering op
wetsontwerp 461 "houdende diverse institutionele hervormingen",
ingekomen nota's betreffende bedenkingen bij de adviezen van de Raad van
State over hetzelfde wetsontwerp en betreffende het standpunt van de
regering "aangaande de grondwettigheidsproblemen in de zes adviezen van
de Raad van State", en persoonlijke handschriftelijke aantekeningen,
ingekomen convocaties, brieven, rapport, deelontwerpen en andere stukken
betreffende de samenstelling en de werkzaamheden van de Bijzondere
Kamercommissie belast met het onderzoek van het genoemde wetsontwerp.
Juli-oktober 1978, z.d. (februari en juni 1978).
1978-1978

1086

Ingekomen amendementen van commissieleden en van de regering op
wetsontwerp 461 "houdende diverse institutionele hervormingen",
ingekomen nota's betreffende bedenkingen bij de adviezen van de Raad van
State over hetzelfde wetsontwerp en betreffende het standpunt van de
regering "aangaande de grondwettigheidsproblemen in de zes adviezen van
de Raad van State", en persoonlijke handschriftelijke aantekeningen,
ingekomen convocaties, brieven, rapport, deelontwerpen en andere stukken
betreffende de samenstelling en de werkzaamheden van de Bijzondere
Kamercommissie belast met het onderzoek van het genoemde wetsontwerp.
Juli-oktober 1978, z.d. (februari en juni 1978).
1978-1978

1087

Ingekomen amendementen van commissieleden en van de regering op
wetsontwerp 461 "houdende diverse institutionele hervormingen",
ingekomen nota's betreffende bedenkingen bij de adviezen van de Raad van
State over hetzelfde wetsontwerp en betreffende het standpunt van de
regering "aangaande de grondwettigheidsproblemen in de zes adviezen van
de Raad van State", en persoonlijke handschriftelijke aantekeningen,
ingekomen convocaties, brieven, rapport, deelontwerpen en andere stukken
betreffende de samenstelling en de werkzaamheden van de Bijzondere
Kamercommissie belast met het onderzoek van het genoemde wetsontwerp.
Juli-oktober 1978, z.d. (februari en juni 1978).
1978-1978

1088

Ingekomen amendementen van commissieleden en van de regering op
wetsontwerp 461 "houdende diverse institutionele hervormingen",
ingekomen nota's betreffende bedenkingen bij de adviezen van de Raad van
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State over hetzelfde wetsontwerp en betreffende het standpunt van de
regering "aangaande de grondwettigheidsproblemen in de zes adviezen van
de Raad van State", en persoonlijke handschriftelijke aantekeningen,
ingekomen convocaties, brieven, rapport, deelontwerpen en andere stukken
betreffende de samenstelling en de werkzaamheden van de Bijzondere
Kamercommissie belast met het onderzoek van het genoemde wetsontwerp.
Juli-oktober 1978, z.d. (februari en juni 1978).
1978-1978
1089

Ingekomen nota van het Kabinet van de Staatssecretaris voor Hervorming
der Instellingen betreffende de antwoorden van staatssecretaris Ferdinand
De Bondt op de vragen gesteld bij de algemene bespreking van het
wetsontwerp 461/1 (1977-1978) in de Bijzondere Kamercommissie.
Gestencild, [2]+65+[5] p. 19 en 25 juli 1978.
1978-1978

1090

Ingekomen brief, met nota's en andere stukken in bijlage, van J. Grootaert te
Heverlee, betreffende de persoonlijke studies van de briefschrijver over
uiteenlopende problemen inzake taalgebruik, die van nut kunnen zijn bij de
bespreking van wetsontwerp 461. 1 augustus 1978 (mei en juli 1978, z.d.).
1978-1978

1091

Ingekomen getypt advies van de Raad van State d.d. 1 augustus 1978 over de
artikelen 73 tot 93 van wetsontwerp 461, en ingekomen brieven en nota's
betreffende uiteenlopende standpunten over wetsontwerp 461, over de
bespreking daarvan in de Bijzondere Kamercommissie, en over de
staatshervorming in het algemeen. Augustus-oktober 1978 (juni-juli 1978).
Met een later toegevoegde ingekomen brief (met bijlage) uit november 1978
en een tijdschriftaflevering uit 1979.
1978-1979

1092

Telexberichten van het persagentschap Belga, persknipsels en aflevering van
het weekblad Wij, betreffende betwistingen inzake wetsontwerp 461. 29-30
augustus en 5, 8, 11 en 17 september 1978.
1978-1978

D. Overige stukken en documentatie

D. OVERIGE STUKKEN EN DOCUMENTATIE

1093 - 1095 De Brusselse post. Maandblad voor Vlamingen te Brussel en elders. Orgaan van het Vlaams Komitee voor Brussel vzw, jgn. 26-27 en 29, 1976-1977 en 1979. Onvolledig. 12 katernen in 3 omslagen.

1093

1093 - 1095 De Brusselse post. Maandblad voor Vlamingen te Brussel en
elders. Orgaan van het Vlaams Komitee voor Brussel vzw, jgn. 26-27 en 29,
1976-1977 en 1979. Onvolledig. 12 katernen in 3 omslagen.
Jg. 26, nrs. 4 en 11, respectievelijk 15 april en 15 november 1976.
1976-1976
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1094

Jg. 27, nrs. 1, 2, 4, en 7/8-12, januari-december 1977.
1977-1977

1095

Jg. 29, nrs 1 en 9, respectievelijk 15 januari en 15 september 1979.
1979-1979

1096

Ingekomen brief van Hugo Weckx, voorzitter van de Nederlandse Commissie
voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie (NCC) van 8 februari 1977,
met als bijlagen diverse rapporten en een samenvattend verslag betreffende
wetenschappelijk onderzoek over de Brusselse taaltoestanden, uitgevoerd in
de jaren 1974-1976 in opdracht van de genoemde commissie door de vzw
Mens en Ruimte en het Centrum voor Sociologie van de VUB. 1977 (1974,
1975, 1977, z.d.).
1974-1977

1097

Ingekomen brief van Hugo Weckx, voorzitter van de Nederlandse Commissie
voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie (NCC) van 8 februari 1977,
met als bijlagen diverse rapporten en een samenvattend verslag betreffende
wetenschappelijk onderzoek over de Brusselse taaltoestanden, uitgevoerd in
de jaren 1974-1976 in opdracht van de genoemde commissie door de vzw
Mens en Ruimte en het Centrum voor Sociologie van de VUB. 1977 (1974,
1975, 1977, z.d.).
1974-1977

1098

Ingekomen brief van Hugo Weckx, voorzitter van de Nederlandse Commissie
voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie (NCC) van 8 februari 1977,
met als bijlagen diverse rapporten en een samenvattend verslag betreffende
wetenschappelijk onderzoek over de Brusselse taaltoestanden, uitgevoerd in
de jaren 1974-1976 in opdracht van de genoemde commissie door de vzw
Mens en Ruimte en het Centrum voor Sociologie van de VUB. 1977 (1974,
1975, 1977, z.d.).
1974-1977

1099

Ingekomen brief van Hugo Weckx, voorzitter van de Nederlandse Commissie
voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie (NCC) van 8 februari 1977,
met als bijlagen diverse rapporten en een samenvattend verslag betreffende
wetenschappelijk onderzoek over de Brusselse taaltoestanden, uitgevoerd in
de jaren 1974-1976 in opdracht van de genoemde commissie door de vzw
Mens en Ruimte en het Centrum voor Sociologie van de VUB. 1977 (1974,
1975, 1977, z.d.).
1974-1977

1100

Ingekomen brief van Hugo Weckx, voorzitter van de Nederlandse Commissie
voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie (NCC) van 8 februari 1977,
met als bijlagen diverse rapporten en een samenvattend verslag betreffende
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wetenschappelijk onderzoek over de Brusselse taaltoestanden, uitgevoerd in
de jaren 1974-1976 in opdracht van de genoemde commissie door de vzw
Mens en Ruimte en het Centrum voor Sociologie van de VUB. 1977 (1974,
1975, 1977, z.d.).
1974-1977
1101

Ingekomen brief van Hugo Weckx, voorzitter van de Nederlandse Commissie
voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie (NCC) van 8 februari 1977,
met als bijlagen diverse rapporten en een samenvattend verslag betreffende
wetenschappelijk onderzoek over de Brusselse taaltoestanden, uitgevoerd in
de jaren 1974-1976 in opdracht van de genoemde commissie door de vzw
Mens en Ruimte en het Centrum voor Sociologie van de VUB. 1977 (1974,
1975, 1977, z.d.).
1974-1977

1102

Ingekomen brief van Hugo Weckx, voorzitter van de Nederlandse Commissie
voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie (NCC) van 8 februari 1977,
met als bijlagen diverse rapporten en een samenvattend verslag betreffende
wetenschappelijk onderzoek over de Brusselse taaltoestanden, uitgevoerd in
de jaren 1974-1976 in opdracht van de genoemde commissie door de vzw
Mens en Ruimte en het Centrum voor Sociologie van de VUB. 1977 (1974,
1975, 1977, z.d.).
1974-1977

1103

Ingekomen brief van Hugo Weckx, voorzitter van de Nederlandse Commissie
voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie (NCC) van 8 februari 1977,
met als bijlagen diverse rapporten en een samenvattend verslag betreffende
wetenschappelijk onderzoek over de Brusselse taaltoestanden, uitgevoerd in
de jaren 1974-1976 in opdracht van de genoemde commissie door de vzw
Mens en Ruimte en het Centrum voor Sociologie van de VUB. 1977 (1974,
1975, 1977, z.d.).
1974-1977

1104

Ingekomen brief van Hugo Weckx, voorzitter van de Nederlandse Commissie
voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie (NCC) van 8 februari 1977,
met als bijlagen diverse rapporten en een samenvattend verslag betreffende
wetenschappelijk onderzoek over de Brusselse taaltoestanden, uitgevoerd in
de jaren 1974-1976 in opdracht van de genoemde commissie door de vzw
Mens en Ruimte en het Centrum voor Sociologie van de VUB. 1977 (1974,
1975, 1977, z.d.).
1974-1977

1105

Ingekomen brief van Hugo Weckx, voorzitter van de Nederlandse Commissie
voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie (NCC) van 8 februari 1977,
met als bijlagen diverse rapporten en een samenvattend verslag betreffende
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wetenschappelijk onderzoek over de Brusselse taaltoestanden, uitgevoerd in
de jaren 1974-1976 in opdracht van de genoemde commissie door de vzw
Mens en Ruimte en het Centrum voor Sociologie van de VUB. 1977 (1974,
1975, 1977, z.d.).
1974-1977
1106

Ingekomen "Documentatiemap colloquium Van provincie naar subgewest",
met aantekeningen betreffende de referaten op het genoemde colloquium,
georganiseerd op 4 maart 1978 in het Cultureel Centrum van Hasselt door
het Postuniversitair Centrum Limburg in samenwerking met de Afdeling
Bestuurswetenschappen van het Departement Politieke Wetenschappen van
de KU Leuven en de Limburgse Raad voor Samenlevingsopbouw (LI.S.O.).
[Maart 1978].
1978-1978

1107

Ingekomen nota's van het Kabinet van de minister van Vlaamse
Aangelegenheden ([Rika De Backer-Van Ocken]) en andere stukken
betreffende het "Voorrangplan voor de ontwikkeling van de grote nationale
infrastruktuurwerken" ([nationaal infrastructuurplan]) en in het bijzonder
betreffende de "compensatiekredieten" in dit verband. April-mei 1978, z.d.
Fotokopies.
1978-1978

1108

Ingekomen nota's en andere stukken betreffende de financiële en
economische implicaties van de voorziene regionalisering en betreffende de
verwerping, door de CVP, van regionale verdeelsleutels voor nationale
investeringen. Mei-juni 1978, z.d. (november 1976, z.d.).
1978-1978

1109

Ingekomen brief met bijlagen van Guido Deblaere, adjunct-secretarisgeneraal van de Gewestelijke Economische Raad voor Brabant, betreffende
de gevolgen van de regionalisering voor de genoemde raad en het
Nederlandstalig personeel. Oktober 1978, z.d.
1978-1978

1110

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen Gedrukte stukken
van Kamer en Senaat, ingekomen stenografisch verslag en andere stukken
betreffende de werkzaamheden van de Bijzondere Kamercommissie "belast
met het onderzoek van de verklaring tot herziening van de grondwet" (belast
met de bespreking van de ontwerpen en voorstellen van verklaring tot
herziening van de grondwet), voorgezeten door W. Martens, en betreffende
diens toespraak over dezelfde materie op 13 november 1978 in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. November 1978, z.d. (oktober 1978).
1978-1978
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1111

Ingekomen brief van L[ode] Vanhove, kabinetschef van de staatssecretaris
voor de Hervorming van de Instellingen, met in bijlage een rapport over een
studiebezoek aan Praag ter bestudering van het federale stelsel in
Tsjechoslovakije. 23 november 1978.
1978-1978

VI. Openbare financiën, sociaal-economische aangelegenheden en leefmilieu

VI. OPENBARE FINANCIËN, SOCIAAL-ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN
EN LEEFMILIEU
1112 - 1114 Ingekomen documentatie betreffende de onteigeningsproblemen op de linker-Scheldeoever en de acties terzake van het Arrondissementsverbond der Boerengilden van het Waasland/Sint-Niklaas (aangesloten bij de Belgische Boerenbond). 1969, 1972 (1966-1972), 1973.

1112

1112 - 1114 INGEKOMEN DOCUMENTATIE BETREFFENDE DE
ONTEIGENINGSPROBLEMEN OP DE LINKER-SCHELDEOEVER EN DE
ACTIES TERZAKE VAN HET ARRONDISSEMENTSVERBOND DER
BOERENGILDEN VAN HET WAASLAND/SINT-NIKLAAS (AANGESLOTEN BIJ
DE BELGISCHE BOERENBOND). 1969, 1972 (1966-1972), 1973.
Onze eisen. Manifest van de Wase land- en tuinbouwers. [Sint-Niklaas:
Arrondissementsverbond der Boerengilden van het Waasland, juni 1969, 39
p.,.
1969-1969

1113

Dossier Linkeroever, verzamelde nota's, moties en persknipsels uit de jaren
1966-1972, met woord vooraf d.d. 25 februari 1972, door C[onstant] Boon,
voorzitter van de Belgische Boerenbond, gepolycopieerd en ingebonden in
simili-leren band, 109 p.,.
1966-1972

1114

Memorandum, Sint-Niklaas: Arrondissementsverbond der Boerengilden van
het Waasland, 21 februari 1973, [23] p.,.
1973-1973

1115

André Vlerick, Wij moeten leren de tering naar de nering zetten, z.pl.: z.n.,
[1972], 33 p.
1972-1972

1116

Ingekomen rapporten van E. Rohaert, uitgegeven door het Planbureau,
betreffende het probleem van de milieuvervuiling ("pollutie"). Gestencild, 46
en 44 p. April en juni 1973.
1973-1973

1117

Congresmap van de 45ste Vlaamse Sociale Week in De Haan op 27-29
september 1973, onder de titel "Welzijnszorg". September 1973, z.d.
1973-1973

1118

Louis Baeck, Een ekonomie voor de mens, [Leuven: door de auteur,
hoogleraar aan de KUL], 1973, 101+[3] p. Gestencild, gelijmd, met gedrukte
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kaft en titelblad.
1973-1973
1119

Nationale Maatschappij der Waterleidingen, Gewestelijke directie Gent, Het
drinkwaterproductiecentrum van Kluizen, Gent: NMDW, Gewestelijke directie
Gent, 27 juni 1974, 34 p., met daarbij: H. Vermaercke e.a., Het spaarbekken
van Kluizen als biotoop voor watervogels, z.pl., z.d., 11 p.
1974-1974

1120

Ingekomen brief van C[harles] De Meyer, beheerder-directeur-generaal van
IBM [=International Business Machines] Belgium N.V., met in bijlage [Heinz
Edelmann e.a.], Het geheime dagboek van Theofiel Zeldenrust, bediende,
Brussel: IBM, [1974], [35] p. (met paginagrote cartoons van de genoemde
auteur in kleurendruk). 12 december 1974 ([1974]).
1974-1974

1121

De verkiezingen voor de ondernemingsraden en voor de comités voor
veiligheid en hygiëne, Brussel: Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO
), februari 1975, 64 p.
1975-1975

1122

Ingekomen nota's betreffende de verwezenlijkingen op institutioneel,
economisch, financieel en sociaal gebied na één jaar regering Tindemans.
Getypt en gefotokopieerd. Juli 1975, z.d.
1975-1975

1123

Ingekomen nota "Regeringsbeslissingen inzake het beleid van tewerkstelling
en matiging van de inkomsten [bedoeld is: inkomens]. Standpunt van het
VBO". Gestencild, 4 p. Nederlandstalige en Franstalige versie. 10 november
1975.
1975-1975

1124

Handschriftelijke aantekening van Dirk Mangeleer, privé-secretaris van de
CVP-voorzitter, betreffende de reglementering met betrekking tot
jongerenstages, zoals voorzien in de wet betreffende de economische
herstelmaatregelen van 30 maart 1976, met bijhorende documentatie. April
1976, z.d.
1976-1976

1125

Ingekomen informatieve aantekening verzorgd door "CVP-Ombud"
betreffende de huurprijsregeling voor de periode 1 april - 31 december 1976
en lijst betreffende de medewerkers aan de TV-uitzending "CVP-Ombud" van
6 mei 1976 over "de nieuwe huurprijsregeling". [Mei 1976], z.d.
1976-1976
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1126

Alarm over Vlaams Brabant. Van groeimodel naar ordeningsmodel, 2de druk,
Brussel, Halle: Bond Beter Leefmilieu (BBL) - Vlaanderen vzw, Komitee
West-Brabant vzw, Gewestelijk Overlegcentrum Vlaams-Brabant, september
1976, offsetdruk, gelijmd, niet gepagineerd, met bijgevoegde kaart
"Bevolkingsdichtheid op 31.12.'73", en bijgevoegde getypte aantekening van
het Komitee West-Brabant, en ingekomen handschriftelijke aantekening
(anoniem en niet gedateerd).
1976-1976

1127

Ingekomen omzendbrief aan alle volksvertegenwoordigers en senatoren
vanwege de redactie van het maandblad De nieuwe maand, met in bijlage
een themanummer over kernenergie van dat tijdschrift (jg. 19, nr. 7,
september 1976). September 1976.
1976-1976

1128

Wetsontwerp "betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977", met
bijhorende memorie van toelichting, en ingekomen aantekening betreffende
de uiteenzetting van Gaston Geens, staatssecretaris voor Begroting en
Wetenschapsbeleid, voor de Kamercommissie van Financiën naar aanleiding
van het onderzoek van de rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar
1977, ontvangen als lid van de Kamercommissie Financiën. Gestencild.
Oktober 1976, z.d.
1976-1977

1129

Persoonlijke getypte ontwerpaantekeningen, ingekomen nota's, ingekomen
stenografisch verslag en andere ingekomen stukken en gebruikte
documentatie betreffende het "Egmontplan", een door de regering
uitgewerkt plan voor sociaal-economische relance, en in het bijzonder
betreffende W. Martens' tussenkomst op 17 februari 1977 in het Kamerdebat
daarover en een 'vrije tribune' van W. Martens daarover in de krant Le Soir
van [18] februari van hetzelfde jaar. Februari 1977 (1976, januari 1977).
1977-1977

1130

Persoonlijke handschriftelijke en getypte aantekeningen, ingekomen nota's
en andere ingekomen stukken betreffende het standpunt van de CVP inzake
de fiscale maatregelen die de regering zal nemen in het kader van haar
financieel en begrotingsbeleid ("programmawet"). September-oktober 1977,
z.d.
1977-1977

1131

Telex. Weekberichten [van het ACV], november 1977, gestencild, 19 p.,
betreffende de bepalingen over het "Bijzonder tijdelijk kader" (BTK) in het op
10 november 1977 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers
goedgekeurde ontwerp van programmawet 1977-1978, getoetst aan de ACVvoorstellen inzake het "derde arbeidscircuit".
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1977-1978
1132

Ingekomen brief van K[arel] Dierckx, kabinetschef van de minister van
Financiën, met in bijlage een door W. Martens gevraagde nota betreffende de
monetaire spanningen, naar alle waarschijnlijkheid opgesteld door de
afzender. 16 december 1977.
1977-1977

1133

Sanering van de openbare financiën, ingekomen nota (nummer 1554) van de
Commissie Openbare Financiën, Subcommissie Sanering van de openbare
financiën, van het CEPESS. Gestencild, [2]+59+[1] p. 23 december 1977.
1977-1977

1134

De steenkolen, vandaag en morgen. Fundamenteel element van de
energiebevoorrading van West-Europa, [Brussel]: Studie-comité van de
Westeuropese Steenkolenproducenten/[Comité d'Études des Producteurs de
Charbon de l'Europe Occidentale] (CEPCEO) / Europese
Steenkolenvereniging, december 1977, 76 p., met begeleidende omzendbrief
van 31 januari 1978 van H. Goudaillier, directeur bij de Belgische Steenkool
Federatie vzw (Brussel).
1977-1978

1135

Ingekomen stukken en documentatie betreffende kritiek op het industrieel
overheidsbeleid, betreffende studiewerk van verschillende CEPESScommissies daarover, en betreffende de regeringsmededeling van 14 maart
1978 inzake een nieuw industrieel beleid en het Kamerdebat daarover.
Januari-maart 1978, z.d. (november 1977).
1978-1978

1136

Ingekomen omzendbriefbrief van minister van Financiën Gaston Geens,
betreffende het verzoek van de archiefvormer om als lid van de
Kamercommissie Financiën de maandelijkse mededeling van de minister
van Financiën te ontvangen, en ingekomen gestencilde maandelijkse
mededelingen van de minister van Financiën. Januari en augustus-november
1978. Gestencild en offsetdruk.
1978-1978

1137

Ingekomen fotokopie van een notifcatie van een beslissing met betrekking tot
herstructureringssteun aan de N.V. Remi Claeys te Lichtervelde en
Zedelgem, genomen door het Ministerieel Comité voor Economische en
Sociale Coördinatie (MCESC) op zijn vergadering van 16 februari 1978, en
nota, met bijlagen en bijgevoegde gedrukte documentatie, betreffende de
activiteiten en moeilijkheden van het genoemde bedrijf. Februari 1978
(oktober 1977, z.d).
1978-1978

164

Wilfried Martens.

1138

Waterbeleid in Vlaanderen. Deel II: De afvalwaterzuivering, [Brussel]:
Kabinet van de Minister van Vlaamse Aangelegenheden, [maart 1978], 32 p.
+10 losse geografische kaarten+1 losse technische tekening, met
begeleidend gedrukt kaartje van Rika De Backer-Van Ocken, minister van
Nederlandse Cultuur en van Vlaamse Aangelegenheden.
1978-1978

1139

Ingekomen documentatie betreffende welzijnsbeleid, meer bepaald ontwerp
van jaarverslag 1977 betreffende "provinciaal welzijnsbeleid" van de
Vereniging van de Belgische Provincies vzw / Association des Provinces
belges asbl, maart 1978, gestencild, [ca. 100 p.], en Welzijnsblad Gent.
Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de Welzijnsraad-Gent, jg. 1, nr. 0
(proefnummer), juni 1978, offsetdruk, 14+[5] p.
1977-1978

1140

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven, nota's en
verslagen van CEPESS en van andere instanties, gedrukte stukken van
Kamer en Senaat, en andere stukken betreffende de voorbereiding van,
reacties op en de verdediging van de wetsontwerpen "houdende
economische heroriëntering" en "houdende economische en budgettaire
hervormingen", betreffende de debatten daarover in Kamer en Senaat, en
betreffende de koninklijke besluiten in uitvoering van deze zogeheten (anti)
crisiswet(ten). Maart-juli en september-oktober 1978, z.d. (1973, januari,
maart-april en juni 1977, januari 1978, z.d.).
1978-1978

1141

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven, nota's en
verslagen van CEPESS en van andere instanties, gedrukte stukken van
Kamer en Senaat, en andere stukken betreffende de voorbereiding van,
reacties op en de verdediging van de wetsontwerpen "houdende
economische heroriëntering" en "houdende economische en budgettaire
hervormingen", betreffende de debatten daarover in Kamer en Senaat, en
betreffende de koninklijke besluiten in uitvoering van deze zogeheten (anti)
crisiswet(ten). Maart-juli en september-oktober 1978, z.d. (1973, januari,
maart-april en juni 1977, januari 1978, z.d.).
1978-1978

1142

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven, nota's en
verslagen van CEPESS en van andere instanties, gedrukte stukken van
Kamer en Senaat, en andere stukken betreffende de voorbereiding van,
reacties op en de verdediging van de wetsontwerpen "houdende
economische heroriëntering" en "houdende economische en budgettaire
hervormingen", betreffende de debatten daarover in Kamer en Senaat, en
betreffende de koninklijke besluiten in uitvoering van deze zogeheten (anti)
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crisiswet(ten). Maart-juli en september-oktober 1978, z.d. (1973, januari,
maart-april en juni 1977, januari 1978, z.d.).
1978-1978
1143

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven, nota's en
verslagen van CEPESS en van andere instanties, gedrukte stukken van
Kamer en Senaat, en andere stukken betreffende de voorbereiding van,
reacties op en de verdediging van de wetsontwerpen "houdende
economische heroriëntering" en "houdende economische en budgettaire
hervormingen", betreffende de debatten daarover in Kamer en Senaat, en
betreffende de koninklijke besluiten in uitvoering van deze zogeheten (anti)
crisiswet(ten). Maart-juli en september-oktober 1978, z.d. (1973, januari,
maart-april en juni 1977, januari 1978, z.d.).
1978-1978

1144

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven, nota's en
verslagen van CEPESS en van andere instanties, gedrukte stukken van
Kamer en Senaat, en andere stukken betreffende de voorbereiding van,
reacties op en de verdediging van de wetsontwerpen "houdende
economische heroriëntering" en "houdende economische en budgettaire
hervormingen", betreffende de debatten daarover in Kamer en Senaat, en
betreffende de koninklijke besluiten in uitvoering van deze zogeheten (anti)
crisiswet(ten). Maart-juli en september-oktober 1978, z.d. (1973, januari,
maart-april en juni 1977, januari 1978, z.d.).
1978-1978

1145

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, vertrouwelijke uitgaande
omzendbrief aan de CVP-ministers en -staatssecretarisssen, ingekomen
fotokopies van adviezen en andere stukken betreffende het advies van het
Ministerieel Comité voor Vlaamse Aangelegenheden (MCVA) en in het
bijzonder het advies van het Comité Ministériel des Affaires Wallonnes
(CMAW) over het nationaal infrastructuurplan ("voorrangsplan voor de
ontwikkeling van de grote nationale infrastrukturen"), en betreffende het
standpunt van de CVP in deze aangelegenheid. Mei(-juni) 1978 (april-mei
1978).
1978-1978

1146

Ingekomen brief van André Van Maercke te Gentbrugge, met in bijlage een
door de briefschrijver opgestelde nota (studie) onder de titel "De nieuwe
economische ordening" [in België], gestencild, [1]+VII+84 p., in tweevoud, en
aanvullende commentaar. [Midden 1978 ?].
1978-1978

1147

Ingekomen brieven en documentatie van of betreffende uiteenlopende
economische en sociale organisaties en initiatieven. September-oktober
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1978, z.d. (juni-augustus 1978, z.d).
1978-1978
1148

Ingekomen nota, vermoedelijk van een CEPESS-medewerker, getiteld
"Elementen van antwoord op het Intermixt-memorandum dd. 18 oktober
1978", betreffende de energieproblematiek en de intercommunales. Getypt
en gefotokopieerd, 2 p. [Oktober 1978].
1978-1978

1149

Ingekomen nota van H[erman] Van Rompuy, kabinetsmedewerker van de
minister van Financiën, onder de titel "Elementen ter verdediging van het
beleid van de regering Tindemans II", getypt en gefotokopieerd, 3 p., met
bijhorende briefomslag. Eind oktober 1978.
1978-1978

1150

Ingekomen nota van A[rmand] Dupont, kabinetsmedewerker van de minister
van Financiën, onder de titel "Het fiscaal beleid van 1973 tot 1979",
betreffende een cijfermatige vergelijking van het fiscaal beleid van minister
Willy De Clercq (1973-1977) met dat van minister Gaston Geens (1978-1979).
Getypt en gefotokopieerd, 2+5 p. 20 november 1978.
1973-1979

1151

Ingekomen nota's en andere stukken betreffende de nood aan
herstructurering van de staalnijverheid. November 1978, z.d.
1978-1978

VII. Onderwijs

VII. ONDERWIJS
1152 - 1156 Ingekomen stukken betreffende besprekingen in de Nationale Commissie (voor de Herziening) van het Schoolpact en de voorbereiding daarvan. Juni-oktober 1972, z.d.

1152

1153

1152 - 1156 INGEKOMEN STUKKEN BETREFFENDE BESPREKINGEN IN DE
NATIONALE COMMISSIE (VOOR DE HERZIENING) VAN HET SCHOOLPACT EN
DE VOORBEREIDING DAARVAN. JUNI-OKTOBER 1972, Z.D.
Ingekomen brief van G[aston] Colebunders, kabinetschef van minister van
Nationale Opvoeding [Willy Claes], met 10 bijlagen, zijnde een dossier,
nota's, informatieve aantekeningen en andere werkdocumenten opgevraagd
door de Nationale Commissie van het Schoolpact. 29 juni 1972 (1966-1968,
juni en september 1972, z.d.).
1972-1972
Ingekomen brief van minister van Openbare Werken Jos De Saeger, met in
bijlage een nota, met 5 bijlagen, voor de leden van de Nationale Commissie
belast met de herziening van het Schoolpact, betreffende door die
Commissie opgevraagde gegevens over het personeel betrokken bij de
opvolging van de scholenbouw. 3 juli 1972 (juni 1972, z.d.).
1972-1972
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1154

Ingekomen gestencilde ontwerpbesluiten, in een Nederlandstalige en in een
Franstalige versie, betreffende de herziening van het Schoolpact en het in de
toekomst te voeren onderwijsbeleid, met daarbij een fotokopie van de wet
van 29 mei 1959 "tot wijziging van de wetgeving betreffende het
bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar, normaal, technisch en
kunstonderwijs", zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 juni
1959. [1972] (1959).
1959-1972

1155

Ingekomen vergelijkende staat van de standpunten van de drie grote partijen,
ingekomen ontwerp van protocol met bijlagen en andere ingekomen
vergaderstukken voor de vergadering van 27 september 1972 van de
Nationale Commissie van het Schoolpact. September 1972, z.d. (januarimaart 1972).
1972-1972

1156

Ingekomen brief van Jean Luc Dehaene, adviseur bij het Kabinet van de
Minister van Openbare Werken, met nota van dezelfde en toegevoegde
documentatie in bijlage, en andere ingekomen nota's en andere stukken
betreffende de idee van de pluralistische gemeenschapsschool, en
ingekomen ontwerp van protocol, met bijlagen, betreffende de herziening
van het Schoolpact. Juli-oktober 1972, z.d. (1970, januari 1972, z.d.).
1972-1972

1157

Brochure en folders betreffende het Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs
(HIGRO) in Gent. Z.d. [1974-1975 ?]. Gedrukt.
1974-1975

1158

Ingekomen brief van minister van Nationale Opvoeding Herman De Croo, met
in bijlage een door diens "pedagogische cel" opgestelde nota "Ideeën over
onderwijsvernieuwing" (gestencild, 31+20+[3] p., in drievoud). 14 februari
1975.
1975-1975

1159

Ingekomen zwartwitfoto met bijhorende briefomslag, betreffende een bezoek
op 29 juni 1975 aan een tentoonstelling in het Vrij Technisch Instituut
Glorieux in Oostakker. Juni en augustus 1975.
1975-1975

1160

Kinderen op de weg, Sleidinge: Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool,
[september 1975], gestencild en geniet, met gedrukte kaft, [12] p.
1975-1975

1161

Commissie van de Professoren-architecten (COPA), Gelijk werk - gelijk loon!
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Stop flagrante onrechtvaardigheid. Witboek over de toestand van de
architecten-professoren in de architectuurscholen Sint-Lukas, (COPA-cahier,
1), Brussel: Beroepsunie der Architecten (BUA)/Union professionelle des
Architectes (UPA), 1975, gelijmd, 21 p.
1975-1975
1162

Ingekomen omzendbrief van de minister van Nationale Opvoeding
betreffende de formulieren voor het aanvragen van een studietoelage, met
formulieren in bijlage. 2 juli 1976, z.d.
1976-1976

1163

Congresmap van de 47ste Sociale Week, georganiseerd door het
Vormingscentrum "Ter Munk" ([Sociale School Heverlee]) van 6-9 oktober
1977 in "Sparrenduin" te De Haan, onder het thema "Arbeiders en
onderwijs". [Oktober 1977].
1977-1977

1164

A. Van Den Bosch, Berekende evolutie van de schoolbevolking in het
basisonderwijs op grond van gegroepeerde geboortecijfers, Brussel:
NSKO/LICAP s.v., 1977, 83+63 p.
1977-1977

1165

Geweten en vrijheid. Officieel orgaan van de Internationale Vereniging ter
Bevordering van de Gewetens- en Godsdienstvrijheid, 1978, nr. 2, 126+[2] p.
1978-1978

1166

Ingekomen "verbale nota", met bijlagen, hoogst waarschijnlijk uitgaand van
het Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (NSKO), betreffende
de problemen in het onderwijs, in het bijzonder met betrekking tot
rationaliseringsvoorstellen. Fotokopies. September 1978, z.d. (juli 1978).
1978-1978

1167

Ingekomen schaduwdossier, bestaande uit fotokopies en doorslagen van
briefwisseling van de betrokkene, inzake klachten tegen en de preventieve
schorsing van de vastbenoemde beheerder (econoom) van het Hoger
Rijksinstituut voor Technisch en Handelsonderwijs (HRITO) in Gent. Julidecember 1978 (1950).
1978-1978

1168

Forum. Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs.
Halfmaandelijkse periodiek, jg. 9, nr. 19-20, 1-31 december 1978, 24 p.
1978-1978
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VIII. Buitenlandse Zaken en internationale contacten

VIII. BUITENLANDSE ZAKEN EN INTERNATIONALE CONTACTEN
A. Werkzaamheden binnen de Europese en internationale christen-democratische beweging

1169

A. WERKZAAMHEDEN BINNEN DE EUROPESE EN INTERNATIONALE
CHRISTEN-DEMOCRATISCHE BEWEGING
Ingekomen brief van nationaal CVP-secretaris Frank Swaelen betreffende de
vertegenwoordiging van de partij op een vergadering van "het Politiek Comité
van de U.E.D.C. (de 6 landen van de Euromarkt)" (Union éuropéenne
démocrate chrétienne/Europese Christen-democratische Unie, ECDU) op 2
februari 1973 in Brussel. 31 januari 1973.
1973-1973

1170

Dossier, met onder meer een gedeeltelijk persoonlijke handschriftelijke
aantekening, inzake deelname aan een bijeenkomst van het Politiek Comité
van de Wereldunie van Christen Democraten (Union mondiale démocrate
chrétienne, UMDC), van 15 tot en met 17 mei 1975 in Willemstad, Curaçao
(Nederlandse Antillen). April-mei 1975, z.d (oktober 1974, februari 1975);
september of oktober 1975.
1975-1975

1171

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen convocaties,
nota's, rapporten, notulen en andere stukken betreffende overleg binnen de
CVP en het permanent overlegcomité PSC-CVP en binnen het Politiek
Bureau, het Politiek Comité en specifieke werkgroepen van de Europese
Christen-democratische Unie (ECDU) (Union européenne démocrate
chrétienne, UEDC) over de vorming van een Europese christendemocratische partij en de voorbereiding van een manifest van de (Europese)
christen-democraten. April 1975 - april 1976, z.d.
1975-1976

1172

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven,
convocaties, notulen en andere stukken betreffende medewerking aan het
opstellen van een ontwerp van statuten van wat de Europese Volkspartij zou
worden. December 1975 - april 1976, z.d.
1975-1976

1173

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen convocaties, nota's
en andere stukken betreffende de voorbereiding van het politiek programma
en de verkiezingscampagne van de Europese Volkspartij, en betreffende
medewerking aan een vormingsinitiatief ter zake van het IPOVO. November
1976 - maart 1978, [mei] 1978, z.d. (oktober 1974, januari 1975).
1976-1978

1174

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen convocaties, nota's
en andere stukken betreffende de voorbereiding van het politiek programma
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en de verkiezingscampagne van de Europese Volkspartij, en betreffende
medewerking aan een vormingsinitiatief ter zake van het IPOVO. November
1976 - maart 1978, [mei] 1978, z.d. (oktober 1974, januari 1975).
1976-1978
1175

Congresmap van het Europacongres georganiseerd door de CDU van
Rheinland-Pfalz (DBR) op 25 en 26 november 1977 in Trier, met daarin ook
een persoonlijk handschriftelijk concept in het Nederlands en een getypte
Duitse vertaling van het door W. Martens, namens de CVP uit te spreken
"Grüsswort". [November 1977] ([1976]).
1977-1977

1176

Ingekomen brieven en 'vertrouwelijke' verslagen van K[arl] J[osef] Hahn,
adjunct-secretaris-generaal van de Europese Christen-Democratische Unie,
te Rome, betreffende overleg over mogelijke samenwerking tussen een nog
op te richten Europese Democratische Unie (EDU) van conservatieve partijen
en de Europese Volkspartij met de bedoeling om te beletten dat er zich een
linkse meerderheid zou kunnen vormen in het Europees Parlement.
December 1977 - januari 1978.
1977-1978

1177

Centre internationale démocrate-chrétien d'information et de
documentation. Cahiers, nrs. 14-15 en 17-19, maart 1972 - mei 1973.
1972-1973

1178 - 1182 Panorama démocrate chrétien. Revue politique internationale, vanaf jg. 6, nr. 4, oktober-december 1973 met als ondertitel Revue politique internationale trimestrielle, vanaf jg. 9, 1978 met als ondertitel Revue politique internationale trimestrielle de l'Union mondiale démocrate chrétienne, jgn. 5-9, 1972-1975 en 1978.

1178

1178 - 1182 Panorama démocrate chrétien. Revue politique internationale,
vanaf jg. 6, nr. 4, oktober-december 1973 met als ondertitel Revue
politique internationale trimestrielle, vanaf jg. 9, 1978 met als ondertitel
Revue politique internationale trimestrielle de l'Union mondiale
démocrate chrétienne, jgn. 5-9, 1972-1975 en 1978.
Jg. 5, nrs. 2 (fasc. 26), april-juni 1972; 3 (fasc. 27), juli-oktober 1972; 4 (fasc.
28), november-december 1972.
1972-1972

1179

Jg. 6, nrs. 1-4 (fasc. 29-32), januari/maart-oktober/december 1973.
1973-1973

1180

Jg. 7, nrs. 1-4 (fasc. 33-36), januari/maart-oktober/december 1974.
1974-1974

1181

Jg. 8, nrs. 1 en 2-3 (fasc. 37 en 38-39), januari/maart-april/september 1975.
1975-1975

1182

Jg. 9, nrs. 1 en 2-3, januari/maart-april/september 1978.
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1978-1978
B. Bilaterale contacten met christendemocratische partijen en politici

1183

1184

B. BILATERALE CONTACTEN MET CHRISTENDEMOCRATISCHE PARTIJEN
EN POLITICI
Salzburger Programm der Österreichischen Volkspartei, Wenen,
Österreichische Volkspartei (ÖVP), [1972], 32 p.
1972-1972
Ingekomen brief van 27 januari 1976 van Patricio Aylwin Azócar, voorzitter
van de Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Chile, met in bijlage Eduardo
Frei (Montalva), El mandato de la historia y las exigencias del porvenir (Alta
Mar, 9), Santiago de Chile: Editorial del Pacifico, 1975, 113 p.
1975-1976

1185 - 1186 Verzamelde uitgegeven documentatie betreffende Zuid-Amerika en in het bijzonder betreffende de christen-democratie in dat deel van de wereld. 1975, 1977.

1185

1185 - 1186 Verzamelde uitgegeven documentatie betreffende ZuidAmerika en in het bijzonder betreffende de christen-democratie in dat deel
van de wereld. 1975, 1977.
Eduardo Frei Montalva, Futura institucionalidad de la Paz en Chile, II (Centro
de Investigaciones Socioeconomicas (CISEC) del Centro Bellarmino. Serie D:
Por el Camino de la Paz. Contribución de CISEC a la Conferencia Episcopal
para el diseño de la Pastoral de la Iglesia), Santiago de Chile: CISEC, 1977,
80 p.
1977-1977

1186

Gestencilde en gedrukte documentatie, waaronder congresbesluiten,
betreffende de Partido Demócrata Cristiano in Peru en zijn voorzitter Héctor
Cornejo Chávez. September 1975, juli en oktober-december 1977, z.d.
1975-1977

1187

Kleurenfoto's en negatieven betreffende een rondreis in Zuid-Amerika
gemaakt door de archiefvormer en diens echtgenote, in het gezelschap van
het echtpaar Charles-Ferdinand [en Michèle] Nothomb[-Pouppez de Kettenis
]. [Januari(-februari ?) 1978].
1978-1978

C. Overige

1188

C. OVERIGE
Ingekomen statuten en reglementen van inwendige orde betreffende de
Zaïrese eenheidspartij Mouvement Populaire de la Révolution (MPR),
betreffende de Jeunesse du Mouvement Populaire de la Révolution (JMPR)
en betreffende het eerste gewoon congres van de MPR op 21 mei 1972, met
daarbij de gedrukte uitgave van het uit 1967 daterende "Manifeste de la
N'Sele", de gedrukte uitgave Paroles du président, Kinshasa: Éditions du
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Léopard, 1968, 76+2 p., en de gedrukte brochure MPR 5 ans, Kinshasa: MPR,
[64] p. (in tweevoud). Mei 1972, z.d. (1968).
1967-1972
1189

David Clarke, The Conservative Party, [Londen: Conservative Central Office],
z.j., [4]+96 p., met begeleidende brief van William Stephens, Europe
Secretary op het Conservative Party International Office. December 1973, z.d.
1973-1973

1190 - 1191 Gedrukte documentatie betreffende Zuid-Afrika. 1969, 1971-1974, z.d.

1190

1191

1190 - 1191 Gedrukte documentatie betreffende Zuid-Afrika. 1969, 19711974, z.d.
Boeken, brochures, afleveringen van tijdschriften, en een geografische kaart.
1969, 1971-1973.
1969-1973
Boeken, brochures, afleveringen van tijdschriften en fotokopies van
persknipsels. 1972-1974, z.d.
1972-1974

1192 - 1193 Foto's betreffende een bezoek van een CVP-PSC-delegatie aan Roemenië op uitnodiging van de Roemeense regering. Mei 1974.

1192

1192 - 1193 Foto's betreffende een bezoek van een CVP-PSC-delegatie aan
Roemenië op uitnodiging van de Roemeense regering. Mei 1974.
Kleurenfoto's betreffende verschillende ontmoetingen en bezoeken,
waaronder een bezoek aan een orthodox klooster en heiligdom. Mei 1974.
1974-1974

1193

Ingekomen zwartwitfoto's betreffende de ontvangst van de delegatie door de
Roemeense president en partijleider Nicolae Ceausescu, in Boekarest, op de
laatste dag van het verblijf van de delegatie in Roemenië. Met bijhorende
briefomslag van de Roemeense ambassade in Brussel. Mei 1974.
1974-1974

1194

Ingekomen zwartwitfoto's betreffende een bezoek van een CVP-PSCdelegatie aan [Joegoslavië]. [September 1972].
1972-1972

1195

Marc Van de Voorde, De kerk in Zaïre, (Ministrando/Cahier), Brugge:
Persdienst Bisdom Brugge, augustus 1975, 66 p., met begeleidende brief van
Emiel Jozef De Smedt, bisschop van Brugge. 9 oktober 1975 (augustus 1975).
1 deeltje en 1 stuk.
1975-1975

1196

Briefwisseling met eerste minister Leo Tindemans en ingekomen nota's
betreffende de voorbereiding van diens rapport over de Europese Unie en
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een vergadering in dat verband van de oud-leden van het kort daarvoor
ontbonden Actiecomité voor de Verenigde Staten van Europa. Oktober 1975,
z.d.
1975-1975
1197

L'Union européenne. Rapport de M. Leo Tindemans, premier ministre de
Belgique, au Conseil européen, (Textes et Documents. Collection "Idées et
Études", nr. 306), Brussel: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 1976, 116 p.
1976-1976

1198

Felix Standaert (ambassadeur), Is het beroep van diplomaat nog actueel ?
Analyse der problematiek op het Ministerie van Buitenlandse Zaken en
voorstellen tot verbetering van de bestaande strukturen, bijzonder wat
betreft het personeelsbeleid, Brussel: Ministerie van Buitenlandse Zaken,
[na april] 1976, offsetdruk, gelijmd, 320+[2] p.
1976-1976

1199

Verslag van volksvertegenwoordiger R[enaat] Peeters betreffende de
UNCTAD IV-conferentie in Nairobi (Kenia) van 2 tot 30 mei 1976, 14 p. [Juni
1976].
1976-1976

1200

Ingekomen brief van F[elix] Trappeniers, kabinetschef van de vice-voorzitter
van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Henri Simonet, met in
bijlage De bescherming der grondrechten bij de schepping en verdere
ontwikkeling van het Gemeenschapsrecht (Verslag van de Commissie van 4
februari 1976, voorgelegd aan het Europees Parlement en aan de Raad).
Problematiek van een codex van grondrechten voor de Europese
Gemeenschappen (Studie gemaakt in opdracht van de Commissie door Prof.
R. Bernhardt, directeur van het Max-Planck-Institut für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg), (Bulletin van de Europese
Gemeenschappen, supplement 5/76, [Brussel, Luxemburg]: Commissie van
de Europese Gemeenschappen, [1976], 71 p., en een fotokopie daaruit, met
aanstrepingen van de afzender. 7 juli 1976 ([1976]).
1976-1976

1201

Zwartwit- en kleurenfoto's, met begeleidend naamkaartje van Gerald
Götting, voorzitter van de Oostduitse Christlich-Demokratische Union
Deutschlands (CDU), te Berlijn, betreffende een bezoek aan deze zusterpartij
en aan de Duitse Democratische Republiek (DDR, met name aan Berlijn), in
het gezelschap van onder meer Charles-Ferdinand Nothomb, Gérard Deprez
en Paul De Keersmaeker. [Juli 1976 ?].
1976-1976

174
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E 76. Nieuwe weg voor Europa. Beleidsnota over de Europese integratie,
[Den Haag]: VNO/NCW [= respectievelijk Verbond van Nederlandse
Ondernemingen en Nederlands Christelijk Werkgeversverbond], augustus
1976, 109 p.
1976-1976

1203

The right approach. A statement of conservative aims, Londen: Conservative
Central Office, [oktober 1976], 71 p., met begeleidende brief van 9 november
1976 van Lord Thorneycroft, voorzitter van de Britse Conservatieve Partij.
1976-1976

1204

Ingekomen omzendbrief van E[miel] J[ozef] De Smedt, bisschop van Brugge,
met in bijlage La vocation de l'Europe (Déclarations des évêques de
Belgique, nouvelle série, n° 1), Brussel: LICAP, november 1976, 15 p., en ook
de gedrukte Engelse en de Duitse vertaling van deze verklaring, en
Construire l'Europe. Ce document rédigé à la demande des Évêques de
Belgique est le commentaire autorisé de leur déclaration "La Vocation de
l'Europe", Brussel: LICAP, 1976, 41 p. November 1976.
1976-1976

1205

Programma en informatieve nota's betreffende een bezoek van een delegatie
van het Socialistisch Eenheidsfront (Front de l'Unité Socialiste, FUS) van
Roemenië, onder leiding van Mihai Dalea, aan België van 21 tot 28 mei 1977,
met daar bijgevoegde agenda betreffende dat bezoek en algemene agenda
van W. Martens voor dezelfde periode. Mei 1977 (juni 1976).
1977-1977

1206

Programma van het Belgisch voorzitterschap van de Raad der Europese
Gemeenschappen. Algemeen beleid en begroting (Teksten en Documenten.
"Ideeën en Studies", nr. 312), Brussel: Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, [juli] 1977, 96 p.
1977-1977

1207

Ingekomen gedrukte aanbevelingen van de Parlementaire Vergadering van
de Raad van Europa over uiteenlopende aangelegenheden. [Oktober 1977,
april 1978].
1977-1978

1208

Nota van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking betreffende de buitengewone zitting van de
Algemene Raad van de Verenigde Naties gewijd aan de ontwapening (meijuni 1978). Fotokopies. 6 maart 1978.
1978-1978

1209

De vooruitzichten van de Volksrepubliek China op het vlak van de economie
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en de handel bij het einde van de eerste culturele revolutie 1957-1977.
Collectief verslag van de afvaardiging van de Economische Commissie van de
Vereniging België-China na haar reis in de Volksrepubliek China in oktober
1977, Brussel: [Vereniging België-China, 1977], 38 p.
1957-1977
1210

Kleurenfoto's en diapositieven betreffende een reis door de Volksrepubliek
China, in het gezelschap van onder meer volksvertegenwoordiger Jos Van
Eynde, volksvertegenwoordiger Willy De Clercq en senator Maurits
Coppieters. [April 1978].
1978-1978

1211

Ingekomen brief van het "kaderpersoneel van de Sectie-Samenwerking van
de Ambassade van België te Kinshasa" (Zaïre), betreffende hun verzoek aan
minister van Buitenlandse Zaken [Henri] Simonet tot het bekomen van een
diplomatiek paspoort. 17 mei 1978, ontvangststempel 30 mei 1978.
1978-1978

1212

Ingekomen persberichten betreffende de officiële tekst van verklaringen en
dergelijke van Amerikaanse politieke bewindvoerders en overheidsinstanties,
uitgegeven door het International Communication Agency van de Ambassade
van de VSA te Brussel. September-oktober 1978.
1978-1978

1213

L[eonid] I. Brejnev, Arrêter la course aux armements! Prévenir la guerre
nucléaire! Passer au désarmement! (Extraits de discours et interventions de
L.I. Brejnev, secrétaire général de C.C. du P.C.U.S., Président du Présidium
du Soviet suprême de l'U.R.S.S.), Moskou: Éditions de l'Agence de presse
Novosti, 1978, 64 p., met begeleidend gedrukt naamkaartje van Serguei K.
Romanovski, ambassadeur van de USSR te Brussel.
1978-1978

IX. Overheidsbenoemingen en overheidsinstellingen

1214

1215

IX. OVERHEIDSBENOEMINGEN EN OVERHEIDSINSTELLINGEN
Ingekomen en uitgaande brieven en nota's en andere ingekomen stukken
betreffende benoemingen in de overheidsadministratie en de parastatalen en
betreffende protocollen met betrekking tot aanwervingen en bevorderingen
bij de overheid. Maart-november 1972, z.d. (februari 1972).
1972-1972
Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, uitgaande nota, ingekomen en
enkele uitgaande brieven, ingekomen aantekeningen, nota's en andere
stukken betreffende belangrijke benoemingen in de overheidsadministratie
en de parastatalen, en betreffende overleg en besprekingen in dit verband
binnen de CVP(-PSC), binnen het Kernkabinet en in de vorm van topoverleg
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en andere onderhandelingen met de regering en de meerderheidspartijen.
Februari 1973 - oktober 1977, april-juli 1978, z.d.
1973-1978
1216

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, uitgaande nota, ingekomen en
enkele uitgaande brieven, ingekomen aantekeningen, nota's en andere
stukken betreffende belangrijke benoemingen in de overheidsadministratie
en de parastatalen, en betreffende overleg en besprekingen in dit verband
binnen de CVP(-PSC), binnen het Kernkabinet en in de vorm van topoverleg
en andere onderhandelingen met de regering en de meerderheidspartijen.
Februari 1973 - oktober 1977, april-juli 1978, z.d.
1973-1978

1217

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, uitgaande nota, ingekomen en
enkele uitgaande brieven, ingekomen aantekeningen, nota's en andere
stukken betreffende belangrijke benoemingen in de overheidsadministratie
en de parastatalen, en betreffende overleg en besprekingen in dit verband
binnen de CVP(-PSC), binnen het Kernkabinet en in de vorm van topoverleg
en andere onderhandelingen met de regering en de meerderheidspartijen.
Februari 1973 - oktober 1977, april-juli 1978, z.d.
1973-1978

1218

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, uitgaande nota, ingekomen en
enkele uitgaande brieven, ingekomen aantekeningen, nota's en andere
stukken betreffende belangrijke benoemingen in de overheidsadministratie
en de parastatalen, en betreffende overleg en besprekingen in dit verband
binnen de CVP(-PSC), binnen het Kernkabinet en in de vorm van topoverleg
en andere onderhandelingen met de regering en de meerderheidspartijen.
Februari 1973 - oktober 1977, april-juli 1978, z.d.
1973-1978

1219

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, uitgaande nota, ingekomen en
enkele uitgaande brieven, ingekomen aantekeningen, nota's en andere
stukken betreffende belangrijke benoemingen in de overheidsadministratie
en de parastatalen, en betreffende overleg en besprekingen in dit verband
binnen de CVP(-PSC), binnen het Kernkabinet en in de vorm van topoverleg
en andere onderhandelingen met de regering en de meerderheidspartijen.
Februari 1973 - oktober 1977, april-juli 1978, z.d.
1973-1978

1220

"Rapport du Comité supérieur de Contrôle sur certaines irrégularités
constatées au sein de la Régie des Télégraphes et des Téléphones" (rapport
nr. 571/73). 14 november 1973. Getypt, 142+III p. Fotokopies.
1973-1973
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1221

Ingekomen fotokopies van nota's betreffende de wettigheid van verschillende
contracten van lange duur afgesloten voor de Regie van Telegrafie en
Telefonie (RTT) en voor de Regie der Posterijen met leveranciers. Novemberdecember 1973 (juni 1969).
1973-1973

1222

Robert Vandekerckhove, Geschillen van bestuur. Hervorming van het
administratief contentieux. Werknota, [Brussel: Kabinet van de Minister voor
Hervorming der Instellingen], september 1976, 82 p., met begeleidend
gedrukt naamkaartje van minister voor Hervorming der Instellingen Robert
Vandekerckhove.
1976-1976

1223

Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen brieven,
aantekeningen en nota's betreffende benoemingen in de magistratuur. Juli
1977 - oktober 1978, z.d.
1977-1978
( ). Persoonlijke handschriftelijke aantekening betreffende de voorbereiding
van het beantwoorden van vragen of het geven van een uiteenzetting over de
houding van de regering en de CVP tegenover sommige benoemingen en
vermeende beleidsfouten van minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie
(PTT) en van Brusselse Aangelegenheden Léon Defosset, met daarbij een
ingekomen briefje en documentatie. Februari 1978, z.d. (november 1977).
1978-1978

1224

Ingekomen brieven, nota en andere stukken betreffende onderhandelingen
tussen de partijvoorzitters van de Vlaamse meerderheidspartijen en minister
van Nederlandse Cultuur Rika De Backer-Van Ocken over een ontwerp van
decreet met betrekking tot de Belgische Radio en Televisie (BRT). Mei 1978
(oktober 1977, februari 1978).
1978-1978

1225

Ingekomen omzendbrieven betreffende examens georganiseerd door de
Quaestuur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers met het oog op de
samenstelling van wervingsreserves. Juli 1978.
1978-1978

1226

Ingekomen verslag, met bijlagen, betreffende een wetsvoorstel tot
reorganisatie van het Hoog Comité van Toezicht. [Na augustus 1978] (1954,
1962, 1965, 1967-1970, 1977, 1978, z.d.). Fotokopies.
1978-1978
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1227

X. GEMEENTEN EN LOKALE AANGELEGENHEDEN
Persoonlijke handschriftelijke aantekening en andere stukken en
documentatie betreffende een werkbezoek op 12 november 1974 aan de stad
Gent. November 1974 (juni 1974, z.d.).
1974-1974

1228

Ingekomen nota's van de nationale CVP-werkgroep "Gemeentebeleid",
voorgezeten door Miet Smet. Gestencild, respectievelijk 11+4 p. en IV+68+[1]
p. [Eind 1975 of 1976].
1975-1976

1229

Vademecum voor de gefusioneerde gemeenten opgesteld door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken", Brussel, Luik: Vereniging van Belgische Steden en
Gemeenten (VBSG) in samenwerking met de Onderlinge Maatschappij der
Openbare Besturen (OMOB), juli 1976. Losbladige uitgave in ringmap.
1976-1976

1230

Ingekomen brief van P. Roose, als secretaris van de werkgroepen
Stadsontwikkeling te Gent, met in bijlage persoonlijke nota en interimrapport (met bijlagen, waaronder topografische kaarten, onder meer
betreffende de verkeerscirculatie) getiteld "Bevindingen van de werkgroepen
Stadsontwikkeling". 7 juli 1977 (juni 1977, z.d.).
1977-1977

1231

Gemeente Zelzate. Plan Spitaels. Bijzonder tijdelijk kader. Samenvatting
ingediende projecten gemeente & OCMW (titelblad in ofsettdruk), tabel
betreffende de eventuele tewerkstelling van werklozen in het bijzonder
tijdelijk kader (BTK), met in bijlage kopies van de negen door de gemeente
en de zes door het OCMW ingediende aanvraagformulieren voor BTKprojecten. 1978 (januari-februari 1978).
1978-1978

1232

Ingekomen tabel betreffende de eventuele tewerkstelling van werklozen in
het bijzonder tijdelijk kader (BTK) door de gemeente Evergem en het
plaatselijke OCMW, met in bijlage kopies van de vier ingediende
aanvraagformulieren voor BTK-projecten. [1978] (februari 1978).
1978-1978
( ) "Tewerkstellingsconferentie. Gemeentelijke werkgroep. Hangende
dossiers gemeenten Evergem en Zelzate. April 1978", 6 p., ingekomen
gestencilde aantekening met tabellen betreffende de voor toelating tot
aanbesteding en voor subsidiëring bij de provinciale en nationale overheid
ingediende dossiers inzake openbare werken.
1978-1978
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Ingekomen aantekening betreffende de eventuele tewerkstelling van
werklozen in het bijzonder tijdelijk kader (BTK) door de stad Gent, met in
bijlage kopies van de 46 door de stad ingediende aanvraagformulieren voor
BTK-projecten. April 1978 (z.d).
1978-1978

XI. Ethische problemen

1234

1235

XI. ETHISCHE PROBLEMEN
Bedenkingen ten behoeve van een transplantatiewet. Rede uitgesproken
door de heer Jacques Matthijs, procureur-generaal bij het Hof van Beroep te
Gent, op de plechtige openingszitting van het Hof op 1 september 1971,
overdruk uit Rechtskundig weekblad, 1971-1972, p. 1-79, met opdracht van
de auteur d.d. 10 februari 1972 op de titelpagina.
1971-1972
Ingekomen gedrukte documentatie betreffende de toelaatbaarheid en de
wettelijke regeling van zwangerschapsafbreking (abortus (arte) provocatus).
April en november 1973, 1973, z.d.
1973-1973

1236 - 1240 Persoonlijke handschriftelijke aantekeningen, ingekomen en enkele uitgaande brieven, ingekomen nota's, verslagen en andere stukken en documentatie betreffende studiewerk, onder meer binnen CEPESS, en standpunten van de CVP en andere partijen, instanties en personen over ethische problemen, en meer bepaald voornamelijk over een mogelijke legalisering van abortus en verschillende wetsvoorstellen ter zake. 1973-1978, 1979, z.d. (1971-1973, z.d.).

1236

1236 - 1240 PERSOONLIJKE HANDSCHRIFTELIJKE AANTEKENINGEN,
INGEKOMEN EN ENKELE UITGAANDE BRIEVEN, INGEKOMEN NOTA'S,
VERSLAGEN EN ANDERE STUKKEN EN DOCUMENTATIE BETREFFENDE
STUDIEWERK, ONDER MEER BINNEN CEPESS, EN STANDPUNTEN VAN DE
CVP EN ANDERE PARTIJEN, INSTANTIES EN PERSONEN OVER ETHISCHE
PROBLEMEN, EN MEER BEPAALD VOORNAMELIJK OVER EEN MOGELIJKE
LEGALISERING VAN ABORTUS EN VERSCHILLENDE WETSVOORSTELLEN
TER ZAKE. 1973-1978, 1979, Z.D. (1971-1973, Z.D.).
September-december 1973, oktober 1974, z.d. (1971-1972, maart-augustus
1973, z.d.).
1973-1974

1237

April-juli 1975, maart 1976 - januari 1977, juni 1977, z.d. ([1971 of 1972],
1972, 1973, 1974, z.d.); maart 1979 (januari 1979).
1975-1979

1238

Januari-februari 1977, z.d. (1973, 1976).
1977-1977

1239

Januari 1977, april 1978, z.d. (1975, 1976, z.d.).
1977-1978

1240

Maart-mei 1978, z.d. (1977).
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1978-1978
1241

Geboortenregeling. Brochure voor medici, apothekers, vroedvrouwen,
verpleegsters en maatschappelijke assistenten, Brussel: Ministerie van
Volksgezondheid en van het Gezin, Dienst Pers en Voorlichting, [1974],
losbladige uitgave, 46 p.
1974-1974

1242

Leonce-Albert Van Peteghem, Medewerking aan contraceptie, Gent:
Uitgeverij Lippens N.V., [juli 1975], 33 p.
1975-1975

1243

Marlise (Marlies) Van Mechelen, "Analyse van de parlementaire
besprekingen over het abortusvraagstuk tijdens de regering Leburton
(januari 1973 - januari 1974)", onuitgegeven licentiaatsverhandeling
Sociologie KUL (promotor W[ilfried] Dumon, verslaggever L[uc] Delanghe),
1975, IV+136 p., met begeleidende brief van de auteur van 14 oktober 1975.
1975-1975

1244

Verslag van de Staatscommissie voor de ethische problemen = Rapport de la
Commission nationale pour les problèmes éthiques, ((Parlementaire
documenten / Gedrukte stukken van de) Belgische Senaat, zitting 1976-1977,
nr. 954, 11 oktober 1976, geniet, 287 p.), met daarin ongedateerde
persoonlijke handschriftelijke aantekeningen.
1976-1977

1245

Ingekomen gedrukte documentatie betreffende het abortusvraagstuk en
aanverwante ethische problemen. 1976 - juni 1977.
1976-1977

XII. Gehandicaptenzorg en jeugdbescherming

XII. GEHANDICAPTENZORG EN JEUGDBESCHERMING
1246 - 1258 Stukken ontvangen of opgemaakt als voorzitter van het beheerscomité van het Medisch-Pedagogisch Instituut (MPI) Bernadette, Dienstverleningscentrum (voor) Mentaal Gehandikapten, in Lovendegem, tehuis voor ernstig mentaal gehandicapte meisjes, beheerd door de vzw "Zusters van Liefde van J.M. [Jezus en Maria]" te Lovendegem. 1975-1980.

1246

1246 - 1258 STUKKEN ONTVANGEN OF OPGEMAAKT ALS VOORZITTER VAN
HET BEHEERSCOMITÉ VAN HET MEDISCH-PEDAGOGISCH INSTITUUT (MPI)
BERNADETTE, DIENSTVERLENINGSCENTRUM (VOOR) MENTAAL
GEHANDIKAPTEN, IN LOVENDEGEM, TEHUIS VOOR ERNSTIG MENTAAL
GEHANDICAPTE MEISJES, BEHEERD DOOR DE VZW "ZUSTERS VAN LIEFDE
VAN J.M. [JEZUS EN MARIA]" TE LOVENDEGEM. 1975-1980.
Ingekomen en uitgaande brieven, ingekomen verslagen en andere
ingekomen stukken, bijgehouden door medewerker / persoonlijk secretaris
Henk Schutyser. Mei 1975 - mei 1980, z.d. Ingekomen lijst van de leden van
het beheerscomité, ingekomen stukken betreffende wettelijke
reglementeringen, ingekomen nota's en aantekeningen betreffende de
personeelsbezetting en notulen van de vergaderingen van het comité voor
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veiligheid en gezondheid (en verfraaiing der werkplaatsen) (CVG(V)). Juni
1975 - januari 1977, z.d.
1975-1980
1247

Ingekomen en uitgaande brieven, ingekomen verslagen en andere
ingekomen stukken, bijgehouden door medewerker / persoonlijk secretaris
Henk Schutyser. Mei 1975 - mei 1980, z.d. Ingekomen en enkele uitgaande
brieven. Mei 1975 - maart 1978, juni-juli 1978, augustus 1978, februari 1979,
z.d.
1975-1980

1248

Ingekomen en uitgaande brieven, ingekomen verslagen en andere
ingekomen stukken, bijgehouden door medewerker / persoonlijk secretaris
Henk Schutyser. Mei 1975 - mei 1980, z.d. Ingekomen convocaties en notulen
van de vergaderingen van het beheerscomité. Februari 1976 - mei 1980.
1975-1980

1249

Ingekomen en uitgaande brieven, ingekomen verslagen en andere
ingekomen stukken, bijgehouden door medewerker / persoonlijk secretaris
Henk Schutyser. Mei 1975 - mei 1980, z.d. Ingekomen algemene en financiële
jaarverslagen 1975 en 1976. Februari 1976 - maart 1977.
1975-1980

1250

Ingekomen en uitgaande brieven, ingekomen verslagen en andere
ingekomen stukken, bijgehouden door medewerker / persoonlijk secretaris
Henk Schutyser. Mei 1975 - mei 1980, z.d. VIBJ informatie en animatie.
[Tweewekelijks blad van het] Verbond der Instellingen voor Bijzondere
Jeugdzorg, gestencild, met gedrukte hoofding, en geniet, nrs. 1-3 (5
november - 1 december 1975, in fotokopie) en nrs. 14-38 (5 juni 1976 - 30
januari 1978, onvolledig).
1975-1980

1251

Overige ingekomen brieven, notulen, jaarverslagen, vergaderstukken en
documentatie. Januari 1975 - juni 1980. Ingekomen en uitgaande brief
betreffende het verzoek en de toezegging om voorzitter van het
Beheerscomité te worden, en ingekomen brieven, vergaderstukken en
notulen betreffende de eerste vergadering van het Beheerscomité op 2 juli
1975, en bijhorende en los ontvangen stukken en documentatie. Januari [juli] 1975, z.d. (1923, 1964, 1970, 1973, z.d.).
1975-1980

1252

Overige ingekomen brieven, notulen, jaarverslagen, vergaderstukken en
documentatie. Januari 1975 - juni 1980. Ingekomen en uitgaande brief
betreffende het verzoek en de toezegging om voorzitter van het
Beheerscomité te worden, en ingekomen brieven, vergaderstukken en
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notulen betreffende de eerste vergadering van het Beheerscomité op 2 juli
1975, en bijhorende en los ontvangen stukken en documentatie. Januari [juli] 1975, z.d. (1923, 1964, 1970, 1973, z.d.).
1975-1980
1253

Overige ingekomen brieven, notulen, jaarverslagen, vergaderstukken en
documentatie. Januari 1975 - juni 1980. Ingekomen convocaties met
voorlopige en definitieve agenda en vergaderstukken betreffende de
vergadering van 17 september 1976 van het Beheerscomité. Augustusseptember 1976 (maart-juni 1976, z.d.).
1975-1980

1254

Overige ingekomen brieven, notulen, jaarverslagen, vergaderstukken en
documentatie. Januari 1975 - juni 1980. Algemeen [inclusief financieel en
boekhoudkundig] jaarverslag 1977. Gestencild, losbladig. [1978].
1975-1980

1255

Overige ingekomen brieven, notulen, jaarverslagen, vergaderstukken en
documentatie. Januari 1975 - juni 1980. J[ef] Van Valckenborgh e.a.,
"Luisteren naar fluisteren. Beschouwingen bij het wonen van volwassen
mentaal gehandicapten in Lovendegem", 19 april 1978, gestencild, [3]+98+[1]
p., met daarbijgevoegd tussen p. 8 en 9, klein schilderwerkje op papier met
het opschrift "Welkom in 't Klaverblad", ontvangen bij de officiële opening op
22 april 1978 van het gelijknamige nieuwe woon- en bezighheidstehuis voor
volwassen vrouwelijke mentaal gehandicapten op de terreinen van het MPI
Bernadette, Dienstverleningscentrum voor Mentaal Gehandicapten in
Lovendegem.
1975-1980

1256

Overige ingekomen brieven, notulen, jaarverslagen, vergaderstukken en
documentatie. Januari 1975 - juni 1980. Ingekomen vergaderstukken en
notulen betreffende de vergadering van 27 juni 1978 van het Beheerscomité,
ingekomen convocatie, agenda en vergaderstukken betreffende de
vergadering van 21 september 1978 van het Beheerscomité, en ingekomen
documentatie. Augustus-september 1978 z.d. (juni 1978, z.d.); oktober 1978.
1975-1980

1257

Overige ingekomen brieven, notulen, jaarverslagen, vergaderstukken en
documentatie. Januari 1975 - juni 1980. Ingekomen vergaderstukken, met
begeleidende brief en bijhorende briefomslag, ter voorbereiding van de
vergadering van 1 februari 1979 van het Beheerscomité. Januari 1979, z.d.
1975-1980

1258

Overige ingekomen brieven, notulen, jaarverslagen, vergaderstukken en
documentatie. Januari 1975 - juni 1980. Ingekomen notulen, met bijlage, van
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de vergadering van 19 juni 1980 van het Beheerscomité, met begeleidende
omzendbrief. Juni 1980.
1975-1980
1259

Dossier inzake tussenkomsten van CVP-voorzitter Wilfried Martens met het
oog op de erkenning, door het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de
Minder-validen (RSRMV), van het Revalidatiecentrum R. 334 PSY te Gent
(Revalidatiecentrum voor Psychisch Mindervaliden te Gent vzw); ingekomen
en uitgaande stukken betreffende tussenkomsten van CVP-voorzitter c.q.
eerste minister W. Martens en van diens medewerker Henk Schutyser ten
gunste van andere revalidatiecentra en dagcentra in het Gentse, op verzoek
van Jacques Adriaens, logopedist, als Nederlandstalig secretaris van de
Nationale Federatie van Revalidatiecentra vzw (NFRC); uitgaande stukken
betreffende aanbevelingen bij dezelfde Adriaens van kandidaturen voor een
betrekking in de sector; en ingekomen jaarverslagen en andere stukken
ontvangen door Henk Schutyser als lid van de beheerraad van het
Revalidatiecentrum voor Psychisch Mindervaliden te Gent vzw. November
1975 - mei 1987, z.d. (1965, 1967, 1972, z.d.).
1975-1987

1260

Dossier inzake tussenkomsten van CVP-voorzitter Wilfried Martens met het
oog op de erkenning, door het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de
Minder-validen (RSRMV), van het Revalidatiecentrum R. 334 PSY te Gent
(Revalidatiecentrum voor Psychisch Mindervaliden te Gent vzw); ingekomen
en uitgaande stukken betreffende tussenkomsten van CVP-voorzitter c.q.
eerste minister W. Martens en van diens medewerker Henk Schutyser ten
gunste van andere revalidatiecentra en dagcentra in het Gentse, op verzoek
van Jacques Adriaens, logopedist, als Nederlandstalig secretaris van de
Nationale Federatie van Revalidatiecentra vzw (NFRC); uitgaande stukken
betreffende aanbevelingen bij dezelfde Adriaens van kandidaturen voor een
betrekking in de sector; en ingekomen jaarverslagen en andere stukken
ontvangen door Henk Schutyser als lid van de beheerraad van het
Revalidatiecentrum voor Psychisch Mindervaliden te Gent vzw. November
1975 - mei 1987, z.d. (1965, 1967, 1972, z.d.).
1975-1987

1261

Ingekomen omzendbrief, met bijlage, van de minister van Sociale Voorzorg,
betreffende de toepassing van de nieuwe reglementering inzake
"tegemoetkomingen voor minder-validen", en de brochure 10 jaar
gehandicaptenbeleid, [Brussel]: Ministerie van Sociale Voorzorg, april 1976,
31 p. Februari en april 1976.
1976-1976

1262

Dossier, met briefwisseling en andere stukken, inzake de behartiging, door
Henk Schutyser als secretaris van de Ombudscommissie van de CVP en door
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Wilfried Martens als voorzitter van de CVP, naar CVP-instanties en naar de
bevoegde ministers toe, van het eisenprogramma van het Verbond der
Instellingen voor Bijzondere Jeugdzorg (VIBJ, vzw). Maart 1977 - april 1978
(november 1976, februari 1977). 2° Met enkele handschriftelijke
aantekeningen van H. Schutyser. En verder onder meer: ingekomen
convocaties en notulen van de subcommissie "Jeugdbescherming" van de
CEPESS-commissie "Justitie", en van de CEPESS-commissie "Justitie" zelf;
twee exemplaren van Méér dan ooit Tindemans. Voorspoed door moed.
Verkiezingsprogramma van de CVP, Brussel: CVP/Jan Gysen, [maart 1977],
80 p.; Kwaliteitsevaluatie en -promotie in de voorzieningen voor
jeugdbescherming en gehandicaptenzorg. Nationale studiedagen Hengelhoef [Houthalen] - 21-24 maart 1977. Verbond der Instellingen voor
Bijzondere Jeugdzorg, Brussel: VIBJ (Guimardstraat 1, 1040 Brussel), 1977, 1
ongenummerde en 20 genummerde katernen in een verzamelmap,
offsetdruk. 3° Zie ook nog de annotatie bij inventarisnummer 1250.
1250-1978
XIII. Overige stukken en verzamelde documentatie

1263

XIII. OVERIGE STUKKEN EN VERZAMELDE DOCUMENTATIE
Lidkaarten van de Christelijke Volkspartij. 1971-1976.
1971-1976

1264 - 1270 C.V., vanaf jg. 4, 1975, met ondertitel Christelijk en Vlaams. Maandblad, jgn. 1-7, 1972-1978. Onvolledig.

1264

1264 - 1270 C.V., VANAF JG. 4, 1975, MET ONDERTITEL CHRISTELIJK EN
VLAAMS. MAANDBLAD, JGN. 1-7, 1972-1978. ONVOLLEDIG.
Jg. 1, 1972, nr. 1, januari 1972 - nr. 3, maart 1972; nr. 6-7, juni-juli 1972 - nr.
8-9, augustus-september 1972; nr. 11-12, november-december 1972.
1972-1972

1265

Jg. 2, 1973, nr. 3, maart 1973; nr. 6-7, juni-juli 1973; nr. 9-10, septemberoktober [1973]; nr. 11-12, november-december [1973].
1973-1973

1266

Jg. 3, 1974, nr. 1, januari 1974 - nr. 5, mei 1974; nr. 7-8-9, juli-augustusseptember 1974 - nr. 12, december 1974.
1974-1974

1267

Jg. 4, 1975, nr. 2, februari 1975 - nr. 10, december 1975.
1975-1975

1268

Jg. 5, 1976, nr. 2, februari 1976 - nr. 10, oktober 1976.
1976-1976

1269

Jg. 6, 1977, nr. 2-3, februari-maart 1977; nr. 6, juni 1977 - nr. 10, december
1977.
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1977-1977
1270

Jg. 7, 1978, nr. 1-2, januari-februari 1978 - nr. 3-4, maart-april 1978; nr. 6,
juni 1978; nr. 11-12, november-december 1978.
1978-1978

1271

Ingekomen brief betreffende een bijdrage voor de Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging over de CVP-Jongeren en de Vlaams-Waalse
verhoudingen, geannoteerd concept en minuut van die bijdrage, met daar
bijgevoegd een ingekomen brief met gedrukte folder in bijlage betreffende de
voorbereiding en aankondiging van de publicatie van het genoemde
naslagwerk. November 1972, z.d. (juli 1972, z.d.).
1972-1972

1272

Ingekomen brieven en andere stukken betreffende aanmaningen, vanwege
het ontvangkantoor der belastingen te Gent, tot betaling van administratieve
boetes wegens het niet indienen van een belastingsaangifte ten laste van de
vzw Werkgemeenschap voor Vorming en Dokumentatie (Gent). Januari 1974
- oktober 1980, z.d.
1974-1980

1273

Legitimatiekaart, met pasfoto, en andere ingekomen stukken en
documentatie ontvangen als nieuw lid van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers na de verkiezingen van 10 maart 1974, betreffende
de samenstelling en werking van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de
Pensioenkas voor Volksvertegenwoordigers vzw, de Cultuurraad voor de
Nederlandse Cultuurgemeenschap, het Europees Parlement, de Raad van
Europa, de Parlementaire NAVO Vereniging of Belgische Groep van de
Noord-Atlantische Assemblee/Assemblee van de West-Europese Unie, de
Belgische Groep van de Interparlementaire Unie. Maart-april en juni-juli en
september 1974 ([1972], 1973, z.d.). 1 pak.
1974-1974

1274

Ingekomen gedrukte reglementen van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers van België (1974, 1975; deze laatste editie met een
aanstreping) en van de Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap (1973, met aanstrepingen), gedrukte statuten en
huishoudelijk reglement van de Pensioenkas voor Volksvertegenwoordigers
vzw (1968, met begeleidende omzendbrief van 11 september 1975), en
gedrukte grondwet van België (1972) met in bijlage een gedrukte katern met
de tekst van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de
Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen
betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en
voor de Franse cultuurgemeenschap. 1972-1975, z.d. (1968).
1971-1975
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1275

Handschriftelijke aantekeningen, onder meer vermoedelijk van
medewerker/secretaris Raf Chanterie, en verzamelde gedrukte en andere
documentatie betreffende de positie, eigenheid en geschiedenis van de
christen-democratie en de verhouding kerk en politiek. 1970, 1973, 1975, z.d.
1970-1975

1276

Piet De Buyser, Jos Van Eynde. Socialisme uit het hart. Uitgegeven naar
aanleiding van het afscheid van Jos Van Eynde als co-voorzitter van de B.S.P.
op 1 maart 1975, z.pl.: z.n., [1975], 50 p. Gelijmd.
1975-1975

1277

Ingelijste houtsnede van Raf Coorevits, zijnde een portret van AugustE[dmond] De Schryver, geschonken door Antoon en Juliette De SchryverSioen te Gent. 1968, met op de rug van de lijst opdracht van de hand van de
schenkers van 11 juli 1975.
1968-1975

1278

Ingekomen kaartje van André Bourgeois, volksvertegenwoordiger, te Izegem,
met in bijlage Kultuurleven, jg. 43, nr. 7, augustus-september 1976, waarin
Dossier: Amnestie en de gevolgen van de repressie, met onder andere een
bijdrage van de afzender. 22 oktober 1976 ([september of oktober 1976]).
1976-1976

1279

Ingekomen convocatie en verslagen van de Pensioenkas voor
Volksvertegenwoordigers vzw. Juni 1977, z.d.
1977-1977

1280

Ingekomen persmap van de persconferentie "50 jaar KSA-VKSJ", op 11
oktober 1977 in Brussel gehouden door KSA en VKSJ. [Oktober 1977].
1977-1977

1281

Politica. Sociale wetenschappen en beleid, jg. 27 (nieuwe reeks), nr. 3,
oktober 1977, met blanco steekkaart tussen p. 254 en 255 en op p. 254-278
Jan De Groof, Ontstaan en start van de Vlaamse Jongeren van de CVP. Een
inleiding tot de geschiedenis der CVP-Jongeren (II).
1977-1977

1282

Ingekomen vragenlijst voor een interview door priester-journalist JeanPierre Goetghebuer, [onder andere medewerker van het weekblad Spectator
], over de christelijke en de volkse dimensie van de CVP. Getypt, 2 p., met 2
handschriftelijke kanttekeningen. Begin januari 1978 (?).
1978-1978

1283

Ingekomen lidkaart voor het jaar 1978, op naam van W. Martens, van De

Wilfried Martens.

187

IJzerbedevaarders, beheerd door de v.z.w. Bedevaart naar de Graven van de
IJzer te Diksmuide, met daarbij ook een omzendbrief van 31 maart 1978,
bestelformulieren voor promotiemateriaal, een aflevering van De IJzertoren.
Driemaandelijks tijdschrift (jg. 32, nr. 2, april 1978) en de brochure 50ste
IJzerbedevaart. Diksmuide 3 juli 1977 11 uur. Een halve eeuw Vlaams
idealisme, Diksmuide: vzw Bedevaarten naar de Graven van de IJzer, 11
november 1977, 63 p.
1977-1978
1284

Ingekomen nota en aantekeningen betreffende de evoluties in het werk van
de sociale verpleegkundigen in dienst van het Nationaal Werk voor
Kinderwelzijn (NWK) in het algemeen en betreffende de personeelstoestand
in de provincie Oost-Vlaanderen. [Juni/juli 1978].
1978-1978

1285

Verzamelde documentatie betreffende Thomas More, bestaande uit vijf
afleveringen van Positief. Brochurenreeks van het Thomas-Moregenootschap. Verschijnt driemaandelijks (1969-1970), en [Andries Van den
Abeele], "22 Augustus 1978. Een bezoek aan Brugge - St. Anna[-] en St.
Gilliswijken - onder het motto: in de voetsporen van Thomas More,
aangeboden aan premier Leo Tindemans, en aan de vergezellende vrienden,
kenners en bewonderaars van de heilige kanselier, ter gelegenheid van de
500e verjaardag van zijn geboorte", 15 augustus 1978, offsetdruk, geniet, 41
p., met daarin vooraan bijgevoegd een blaadje met een in offset gedrukt
gebed, in het oud-Engels, van "St. Thomas More".
1978-1978

1286

Ingekomen aantekening met tabel en lijsten, opgesteld door het Kabinet van
de minister van Justitie, betreffende een volledige status quaestionis met
betrekking tot in 1977-1978 gestemde wetsontwerpen, hangende
wetsontwerpen en "projecten die thans nog in behandeling zijn op het
Departement van Justitie". Getypt en gefotokopieerd, 15 p., met
inhoudsopgave. [September 1978].
1977-1978
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1287

DEEL III: VERZAMELDE FOTODOCUMENTATIE BETREFFENDE WILFRIED
MARTENS, ZIJN OUDERS EN ZIJN GROOTOUDERS
Attest van huwelijk en tegelijk register van gezinssamenstelling (trouwboekje
), uitgereikt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente
Evergem en ingevuld door diezelfde ambtenaar en door de pastoor c.q.
onderpastoor van Evergem, betreffende het burgerlijk en kerkelijk huwelijk,
respectievelijk op 3 en 6 mei 1893, van Eduardus Martens, wonende te
Evergem en geboren in Sleidinge op 9 oktober 1866, en Maria Ludovica
Meire, wonende te Evergem en geboren in Sleidinge op 4 juni 1871, en
betreffende de dertien uit dit huwelijk voortgekomen kinderen. Mei 1893 november 1915.
1866-1915

1288

Zwartwitfoto van het gezin van Eduardus Martens en Maria Ludovica (MarieLouise) Meire, voor het ouderlijk huis waar ook Wilfried Martens geboren
werd (Wittemoer [14], Sleidinge). [1918 of 1919].
1918-1919

1289

Zwartwitfoto van het echtpaar Henri Cyriel en Virginia Estella MartensVanlaecken, ouders van Wilfried Martens, op de dag van hun huwelijk. [11
mei 1934].
1934-1934

1290

Zwartwitfoto van Achilius (Achiel) Vanlaecken, grootvader van Wilfried
Martens langs moeders kant. [Jaren 1940-1950].
1940-1950

1291

Zwartwitfoto van de rethoricaklas 1954-1955 van het Sint-Vincentiuscollege
in Eeklo. [1955].
1954-1955

