begrip van de periodieke publicaties uitgegeven
door het Verenigd Sekretariaat van de Vierde Internationale. Een aantal periodieken uitgegeven
door trotskistische organisaties - zoals de Marxistische Revolutionaire Tendens - die zich beriepen
Luc Lievijns, departement Bibliotheek AMSAB op Trotsky, maar geen lid waren van de Vierde
Internationale of gebroken hadden met het Verenigd Sekretariaat, zijn eveneens in deze categorie
Het tweede luik van de publicatie over het archief
ondergebracht, die in totaal honderd eenenvan de Belgische afdeling van de Vierde Internanegentig titels telt.
tionale geeft een overzicht van de tijdschriftencollecties die zich in het Studie- en DocumentaNaast deze belangrijke verzameling trotskistische
tiecentrum van de Stichting Leon Lesoil bevonden
tijdschriften bouwde het documentatiecentrum een
en in 1982 naar het AMSAB werden overgebracht. collectie op rond de nieuwe sociale bewegingen
Het repertorium is onderverdeeld in drie categozoals de vrouwenbeweging, de studentenbeweging,
rieën, waarvan de eerste bestaat uit periodieken
de comités voor solidariteit met bevrijdingsbewevan de Belgische afdeling van de Vierde Internagingen in Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en
tionale, uitgegeven door de Revolutionaire
Afrika, de derde wereldbeweging, de vredesbeweArbeidersliga (RAL), de Ligue Révolutionnaire des
ging, de alternatieve gezondheidsorganisaties, KrisTravailleurs (LRT) en hun historische antecedentenen voor het socialisme, de homobeweging en
ten, met in totaal honderd en drie titels. Het oudste andere. Dit documentatiebestand dat ondergespecimen uit de collectie is een nummer uit 1928
bracht is in een derde categorie bestaat uit periovan De Kommunist, het wekelijkse orgaan van de dieken die hoofdzakelijk de jaren '60 en '70 beOppositiegroep der KPB uitgegeven door W. Van
strijken. Themata zoals anti-militarisme, de
Overstraeten. In de collectie zitten ook een aantal
Vietnamoorlog, de studentenrevolte, de strijd tevermeldenswaardige trotskistische clandestiene
gen fascisme en racisme, de abortusstrijd, de protestbladen zoals De Eenige Weg, Klassenstrijd, orgaan
bewegingen tegen kernenergie, homoseksualiteit
van de Revolutionair Communistische Partij, Contre
en sociale gezondheidszorg lopen dan ook als een
k Courant, La lutte des cheminots, uitgegeven door rode draad door de driehonderd negenenveertig pede Parti Communiste Internationaliste en drie blariodieken die deel uitmaken van dit bestand.
den uitgegeven door de Parti Communiste
Révolutionnaire, namelijk La Vie de Lénine, Le De publicatie besluit met twee overzichtslijsten met
bibliografische beschrijvingen van brochures en peRéveu des Mineurs en La Vérité.
riodieke vlugschriften van de RAL en de Stichting
Vermelden we nog een volledige collectie van De
Socialistische Stem, de periodiek van de Socialis- Leon Lesoil en van boeken en brochures uit het
documentatiebestand. Om het opzoekingswerk
tische Beweging Vlaanderen - die pleitte voor het
enigszins te vergemakkelijken is een index vooruittreden van België uit de NATO - en nagenoeg
volledige collecties van Rood, de opvolger van De zien op organisaties en persoonsnamen. Een index
Socialistische Stem en La Gauche . In tweede in-op trefwoorden rondt het geheel af.
stantie volgt een alfabetisch overzicht van vooral
L. LIEVIJNS, Repertorium van de periodieken, boeken en
buitenlandse periodieken uitgegeven door
trotskistische organisaties die lid waren van of symbrochures uit het archief van de Belgische afdeling van de
pathiseerden met de Vierde Internationale, met inVierde internationale, Gent: AMSAB, 1997,265 p., 450 fr.
Repertorium van de periodieken,
boeken en brochures uit het archief
van de Belgische afdeling van de
Vierde Internationale.
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