Het archief telt 1262 nummers, opgeborgen
in 159 archiefdozen (17,5 lopende meter) en
is consulteerbaar mits toestemming van de
dienstdoende archivaris. Het oudste stuk
dateert uit 1944 (archief uit de bezettingsjaren is uiteraard zo goed als onvindbaar),
het jongste wellicht uit 1981 (hoewel de
unitaire BSP in 1978 juridisch ophield met
bestaan, bleef de partij ononderbroken
doorwerken, zodat een aantal dossiers de
splitsing overlappen).
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(1) Het reformisme was een stroming binnen het socialisme en het communisme die langs parlementaire
weg het bestaande kapitalisme wou sturen, met
het oog op de verbetering van de toestand van de
arbeiders. De voorstanders van het reformisme
stonden daardoor uiteraard lijnrecht tegenover diegenen die meenden dat het kapitalisme enkel door
middel van een revolutie kon worden verlaten.
(2) M. VERMOTE & G. VAN GOETHEM, 1885-1985.
Honderd jaar socialisme. Een terugblik, Brussel/Gent:
SEVI/AMSAB, 1985, p. 206.
(3) M. VAN HAEGENDOREN & L. VANDENHOVE,
Morfologie van de socialistische zuil. In: De Nieuwe
Maand, Brussel, XXVI(1983)10, p. 640.
(4) J. BREPOELS e.a., Eeuwige dilemma’s. Honderd jaar
socialistische partij, Leuven: Kritak, 1985, 271 p.
(5) J. BREPOELS e.a., Eeuwige dilemma’s […], p. 51.
(6) J. BREPOELS e.a., Eeuwige dilemma’s […], p. 56.
(7) M. VAN HAEGENDOREN & L. VANDENHOVE, Morfologie […], p. 682.
(8) Voor meer achtergrond over conglomeraatarchieven zie G. DE COSTER, De ontsluiting van partijarchief: ervaringen met een conglomeraatarchief van
Antwerpse politieke verenigingen. In: Bibliotheek- &
archiefgids, Antwerpen, (1998)1, p. 6-15.
(9) Zo werd het archief Louis Rombaut, in feite archief
van de Nationale Erecommissie van de BSP, opgenomen in het ‘nieuwe archief 075’.
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basis van inhoudelijke criteria, maar uitsluitend op basis van taal. Stukken die in het
Frans waren opgesteld kwamen in het IEV
terecht, stukken die in het Nederlands waren opgesteld belandden in Amsab-ISG. Het
spreekt vanzelf dat deze arbitraire opdeling
niet consequent kon doorgevoerd worden,
zodat hier en daar enkele dossiers over het
hoofd werden gezien: zo kwam een deel van
het kabinetsarchief van vicepremier Cools
toch in Amsab-ISG terecht. Alsof deze −
onherstelbare − verminking van het archief
nog niet voldoende was, gebeurde de overdracht erg onzorgvuldig. Dozen werden niet
genummerd, waardoor elke samenhang
verloren ging en reeksen uit elkaar werden
gehaald. Bovendien werd er niet consequent
beschreven (van standaarden was toen
amper sprake), zodat gelijkaardige stukken
niet op dezelfde wijze werden omschreven.
Dit kon meestal wel rechtgezet worden, al
zijn een aantal tekortkomingen wellicht
niet verholpen. Vermits het archief grote
hiaten vertoonde, werden deze − waar mogelijk − aangevuld met stukken uit andere
schenkingen. Bij de herwerking werd hier
zoveel mogelijk rekening mee gehouden en
kon het grootste deel van deze schenkingen
opgenomen worden in het ‘nieuwe archief
075’.9

Het archief van Marianne Dedecker
Rik De Coninck, Amsab-ISG

Marianne Dedecker (°Brussel, 1946) studeerde sociale wetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) en schreef
een thesis over het leercontract (1971). Ze
had een ruime interesse voor politieke en
sociale problemen zoals sociale economie,
sociale zekerheid en migranten.
Ze werd lid van grippistische 1 organisa
ties zoals de jeugdbeweging, de communistische studenten en uiteraard ook
de mantelorganisatie Comités d’Action
Anti-Impérialistes des Jeunes (CAAIJ) die
een ruim publiek probeerde te bereiken met
internationale thema’s zoals Vietnam en Palestina. De Brusselse grippisten werkten ook
nauw samen met het Théâtre Populaire de
Bruxelles. Na haar studies werkte Dedecker
in het onderwijs en zette ze zich in voor andere leraars in de organisatie Infor Profs die
informatie gaf aan leraars en conferenties
organiseerde over schoolproblemen.
Ze had vooral belangstelling voor thema’s
zoals opleiding van jonge arbeiders, syndicale en feministische problemen, stadsleven
en Latijns-Amerika; in de periode 1960-1961
woonde ze één jaar in Venezuela.
Samen met Mokrane Arezki was ze een van
de oprichters van een wijkcomité in Ukkel,
namelijk het Beschermings- en Vernieuwingskomitee van de Berg van Sint-Job/Comité de Protection et de Rénovation de la
Montagne de Saint-Job. Dat was een comité
dat zich in de jaren 1972-1983 verzette te-

gen de doortrekking van de zuidelijke ring
rond Brussel, om zo de groene ruimte van
de Kauwberg te bewaren. Arezki was leraar
Franse taal aan het atheneum van Vorst.
Het archief biedt een boeiende kijk – door
de ogen van een groepje militante antiimperialisten – op de woelige jaren 60 en 70
aan de ULB en in het jongerenmilieu. Ook
de briefwisseling van het wijkcomité is zeer
interessant. In het archief zitten ook wat
documenten van Dedeckers moeder, Anne
Fonteyne, een natuurkundige die een studie
schreef over de ULB tijdens de bezettingsjaren, onder andere met een getuigenis van
Paul Libois, de oom van Anne Fonteyne. In
totaal zijn er 10 dozen met 73 beschrijvingen. Het archief is consulteerbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris.

(1) Een deel van de KPB had in 1963 gebroken
met de Moskougezinde leiding en had onder
leiding van Jacques Grippa een eigen organisatie opgericht die banden had met het regime
in Peking. Deze strekking stond vooral sterk in
de Brusselse regio maar verschrompelde snel
na een reeks splitsingen en uitsluitingen.
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