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INLEIDING
1. Identificatie
1.1. Referentie

626
1.2. Titel

Archief van Agalev-provincie West-Vlaanderen
1.3. Datering

1986-2001
1.4. Omvang en medium

Het archief bestaat uit 68 beschrijvingen en is verpakt in 7 archiefdozen, goed voor 0,77
strekkende meter
2. Context
2.1. Naam archiefvormers

Agalev-provincie West-Vlaanderen
Agalev-arrondissement Brugge
Agalev-regio Brugge
Agalev-arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide
Agalev-regio Westhoek
Agalev-arrondissement Roeselare-Tielt
Agalev-arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt
Agalev-regio Kortrijk-Roeselare-Tielt
2.2. Institutionele geschiedenis

De partij Agalev is ontstaan vanuit de beweging Anders Gaan Leven, die eind jaren 1960 of
begin jaren 1970 door Luc Versteylen werd opgericht.1 Sinds 1977 kwam de beweging bij
verkiezingen op onder de verkorte naam Agalev. Vanaf 1979 bestond Agalev ook als een
zelfstandige partij, maar nog met een zeer nauwe band met de beweging. De Europese
verkiezingen van 1979 betekenden een eerste doorbraak, maar dat leidde nog niet tot
verkozenen in het Europees parlement. Bij de wetgevende verkiezingen van november 1981
werden echter wel een aantal leden verkozen.2 Meteen werd ook beslist om de beweging en
de partij van elkaar af te scheiden. Het stichtingscongres van maart 1982 kan als het officiële
beginpunt van de zelfstandige partij worden beschouwd. De partij had echter nog geen
uitgebouwde structuur en draaide quasi volledig op vrijwilligers. De eerste fase wordt
gekenmerkt door een snelle groei van het Agalev-netwerk in Vlaanderen. De
gemeenteraadsverkiezingen van 1982 werden gebruikt om zoveel mogelijk lokale afdelingen
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op te richten, onder de coördinatie van het nationale niveau. Deze werkwijze werd
volgehouden tot ca. 1985. Het werd echter steeds duidelijker dat een informele, door
vrijwilligers aangestuurde en ondersteunde partij niet veel groter kon worden. Er werd dan
ook voor gekozen om de structuren duidelijker vast te leggen en de werking te
professionaliseren. Vanaf 1985 werd die professionalisering ook mogelijk. Het aantal
verkozenen steeg van drie naar zeven, wat heel wat meer financiële ademruimte met zich
meebracht.3
Bij het ontwerp van de nieuwe structuur bleek duidelijk dat Agalev een partij was
waarbij het principe van de basisdemocratie hoog in het vaandel werd gedragen. De partij
had, in vergelijking met de andere partijen, weinig leden. Die werden echter wel geacht om
actief mee te werken en de structuur werd zo ingericht dat ieders stem ook effectief gehoord
werd. De partij werd dan ook niet strak geleid van bovenaf. Partijleden waren in de eerste
plaats lid van een lokale afdeling en die afdelingen werden beschouwd als het belangrijkste
niveau van de partij. De lokale afdelingen werden samengebracht in arrondissementen en
vervolgens in provinciale afdelingen.4 De provinciale afdelingen waren op hun beurt
vertegenwoordigd in de hoogste beslissingsorganen van de partij.5
In de jaren 1980 waren er in West-Vlaanderen maar weinig mensen actief binnen Agalev.
Er waren ook geen nationale verkozenen vanuit die provincie en de meeste afdelingen waren
eerder klein. Toch werd er vanaf midden jaren 1980 een provinciale structuur op poten gezet.
Eerst en vooral werden er vijf arrondissementen omschreven:
 Brugge
 Ieper
 Kortrijk
 Roeselare-Tielt
 Oostende, Veurne en Diksmuide
Vanaf 1988 was er ook een provinciaal animator. De animator had als taak om zoveel
mogelijk ondersteuning te bieden voor de lokale groepen, de arrondissementen, de lokale
verkozenen en de provincieraadsfractie en om een brug te slaan met het nationale niveau. In
het begin liep dit echter niet van een leien dakje. De West-Vlaamse animator had geen echte
functieomschrijving en kreeg te weinig middelen van bovenaf. Daarnaast was het zo goed als
een eenmansfunctie. De bestuursorganen die naast de animator functioneerden, met name het
provinciaal uitvoerend comité, de arrondissementele vergadering en de provinciale
vergadering, waren enkel bevolkt door vrijwilligers, die al hun handen vol hadden met hun
eigen lokale afdeling. Bovendien bestond er in West-Vlaanderen een tijdlang een zeker
wantrouwen ten opzichte van het provinciale niveau. De hiërarchische structuur leek te botsen
met de centrale filosofie van Agalev. Die malaise was echter maar tijdelijk en vanaf ca. 1992
kwam er verandering in. Het provinciaal secretariaat was tot dan eigenlijk enkel een
vergaderruimte, een bureau voor de administratie en een opslagplaats voor het archief. Het
werk zelf werd door de animator gedaan. Vanaf 1992 werd het secretariaat echter uitgebreid
en kreeg de animator meer ondersteuning. Er kwam (langzaam aan) een animatieteam dat zich
bezighield met de ondersteuning van kwakkelende afdelingen en de uitbouw van de partij in
West-Vlaanderen en een overleggroep die zich bezighield met politieke standpuntbepaling.
De provinciale vergadering werd versterkt en hield zich bezig met de krachtlijnen van het
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beleid en had de eindverantwoordelijkheid. Verder werd ook de opdeling in arrondissementen
omgevormd. Kortrijk en Roeselare-Tielt werden in 1993 samengevoegd en in 1996 hernoemd
tot regio Kortrijk-Roeselare-Tielt. In hetzelfde jaar werd Brugge hernoemd tot regio Brugge
en Oostende-Veurne-Diksmuide tot regio Westhoek. Het is onduidelijk of Ieper als aparte
regio bleef bestaan.6
2.3. Archiefgeschiedenis

Het archief werd bewaard op het provinciaal secretariaat in de Jan Mahieustraat 15 te
Roeselare. Voordien was het secretariaat ook gevestigd in het Hof van ’t Henneken 39 te
Roeselare, in de Couthoflaan 46 te Proven en in de Iepersestraat 131 te Roeselare.
Vermoedelijk verhuisde het archief telkens mee.
2.4. Verwerving

Het archief werd bij Amsab-ISG in 2008 in bewaring gegeven naar aanleiding van de
verhuizing van het provinciaal secretariaat naar Brussel.
Aanwinstennummer: D/2008/002
3. Bereik en inhoud
Het archief is duidelijk onvolledig bewaard gebleven. De oudste stukken dateren uit 1986, dus
van twee jaar voor de instelling van het provinciaal bestuur en zijn afkomstig van de
provincieraadsleden. Vanaf 1988 zijn er ook stukken van de animator, van de bestuursorganen
en van het provinciaal secretariaat zelf, maar die reeksen stoppen al in 1995. Daarnaast bevat
het archief ook stukken van de arrondissementen Brugge, Roeselare-Tielt en OostendeVeurne-Diksmuide, maar niet van Ieper of Kortrijk en van de regio’s Brugge, KortrijkRoeselare-Tielt en Westhoek, maar niet van Ieper. Er zijn ook stukken van een aantal
afdelingen, hoofdzakelijk van Brugge.
4. Voorwaarden voor raadpleging
Het archief is raadpleegbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris
5. Verwante beschrijvingseenheden
Amsab-ISG – 457 – Archief van Agalev
6. Beschrijvingsbeheer
6.1. Verantwoording

Auteur: Maarten Savels
6.2. Regels of afspraken

ISAD(G), vertaling van de tweede uitgave (2004)
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6.3. Datering van de beschrijvingen

Versie 1: 2 juni 2017

PLAATSINGSLIJST
01
Omzendbrieven van het landelijk secretariaat en het provinciaal secretariaat aan de lokale
secretarissen
1988-1989
1 omslag
02
Uitgaande briefwisseling van het provinciaal secretariaat
1990
1 omslag
03
Ingekomen briefwisseling van het provinciaal secretariaat
1990-1991
1 omslag
04
Uitgaande briefwisseling van het provinciaal secretariaat, verslagen van de vergaderingen van
het dagelijks bestuur
1991
1 omslag
05
Omzendbrieven van het landelijk secretariaat en het provinciaal secretariaat aan de leden van
het dagelijks bestuur en het animatieteam, verslagen van de vergaderingen van het dagelijks
bestuur en van het animatieteam
1990-1992
1 omslag
06
Briefwisseling van het provinciaal secretariaat, verslagen van de vergaderingen van het
dagelijks bestuur en het animatieteam
1992
1 omslag
07
Briefwisseling van het provinciaal secretariaat
1993
1 omslag
08
Briefwisseling en verslagen van de vergaderingen van het animatieteam
1993
1 omslag

09
Briefwisseling van het provinciaal secretariaat, verslagen van de vergaderingen van het
animatieteam
1994
1 omslag
10
Briefwisseling van het provinciaal secretariaat, verslagen van de vergaderingen van het
animatieteam
1994
1 omslag
11
Briefwisseling van het provinciaal secretariaat, verslagen van de vergaderingen van het
animatieteam
1995
1 omslag
12
Verslagen van de provinciale vergaderingen en verslagen van de vergaderingen van het
dagelijks bestuur en van het animatieteam
1990-1994
1 omslag
13
Verslagen van de vergaderingen van het politiek overleg
1989-1990
1 omslag
14
Agenda's en verslagen van de vergaderingen van het politiek overleg
1991-1994
1 omslag
15
Dossier betreffende tussenkomsten van Bérénice Laperre, provincieraadslid
1986-1990
1 omslag
16
Dossier betreffende interpellaties van de provincieraadsleden
1988
1 omslag
17
Dossier betreffende tussenkomsten van Anny Vanbranteghem, provincieraadslid
1988-1989
1 omslag

18
Dossier betreffende tussenkomsten van Geert Vanneste, provincieraadslid
1988-1989
1 omslag
19
Dossier betreffende tussenkomsten van Lies Hermans, provincieraadslid
1988-1990
1 omslag
20
Dossier betreffende tussenkomsten van Simonne 't Kindt, provincieraadslid
1988-1990
1 omslag
21
Dossier betreffende interpellaties van de provincieraadsleden
1990
1 omslag
22
Briefwisseling en verslagen van de fractievergaderingen van de provincieraadsleden
1988-1990
1 omslag
23
Briefwisseling en verslagen van de fractievergaderingen van de provincieraadsleden
1991-1994
1 pak
24
Omzendbrieven van het landelijk secretariaat
1990-1991
1 omslag
25
Dossier betreffende de parlements- en provincieraadsverkiezingen van 24 november 1991
1991
1 omslag
26
Dossier betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1994
1994
1 omslag
27
Dossier betreffende de Europese verkiezingen van 12 juni 1994
1994
1 omslag

28
Dossier betreffende de Vlaamse en federale verkiezingen van 21 mei 1995
1995
1 omslag
29
Dossier betreffende het bedrijf A. Claeys te Zedelgem
1994-1996
1 omslag
30
Dossier betreffende de Lenspolder te Nieuwpoort
1995-1996
1 omslag
31
Dossier betreffende bouwovertredingen
1995-1997
1 omslag
32
Dossier betreffende de ozoncampagne
1996
1 omslag
33
Dossier betreffende het Vlaams milieubeleidsplan (MINA II)
1996
1 omslag
34
Dossier betreffende voorstellen van Frans Lozie voor hervormingen van het kiessysteem
1996-1997
1 omslag
35
Dossier betreffende het provinciaal milieubeleidsplan
1996-1998
1 omslag
36
Dossier betreffende de dovengemeenschap
1998
1 omslag
37
Dossier betreffende kernenergie en kernafval
1998
1 omslag

38
Dossier betreffende de werking en de structuur van Agalev West-Vlaanderen
[z.d.]
1 omslag
39
Dossier betreffende het beleidsplan voor 2001-2006 van Agalev-regio Brugge
2001
1 omslag
40
Nota's, briefwisseling en verslagen van vergaderingen van Agalev-arrondissement Brugge en
Agalev-regio Brugge
1990-1998
1 omslag
41
Verslagen van de vergaderingen van Agalev-regio Brugge
1999
1 omslag
42
Nota's, briefwisseling en verslagen van vergaderingen van Agalev-regio Brugge
2000-2001
1 omslag
43
Verslagen van vergaderingen van Agalev-arrondissement Brugge en Agalev-regio Brugge.
Documentatie betreffende Agalev Brugge
1986-1987, 1989-1999
1 omslag
44
Verslagen van de vergaderingen van Agalev-arrondissement Brugge
1992-1994
1 omslag
45
Nota betreffende de partijorganisatie voor 1996-2000 in de regio Brugge
[1996]
1 omslag
46
Dossier betreffende de gemeenteraadsfractie van Agalev Brugge
1997-1998
1 omslag

47
Dossier "Groene Vrouwen" van Agalev Brugge
1990-2001
1 omslag
48
Dossier "Groene spiritualiteit" van Agalev Brugge
1992, 1996, [1999]
1 omslag
49
Dossier van Agalev Brugge betreffende de federale verkiezingen van 13 juni 1999
1999
1 omslag
50
Dossier van Agalev-regio Brugge betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober
2000
2000
1 omslag
51
Dossier van Agalev Brugge betreffende de Agalev-Jongeren
1993, 1995-1996, 1998
1 omslag
52
Dossier van Agalev Brugge betreffende de activiteit "Praten op Zondag"
1996
1 omslag
53
Dossier betreffende de actie "De Maat is Vol" van Agalev Brugge
1996
1 omslag
54
Nota's, briefwisseling en verslagen van vergaderingen van Agalev-arrondissement OostendeVeurne-Diksmuide en Agalev-regio Westhoek
1989-1990, 1992-1996
1 omslag
55
Nota's, briefwisseling en verslagen van vergaderingen van Agalev-regio Westhoek
1996-1998
1 omslag

56
Nota's, briefwisseling en verslagen van vergaderingen van Agalev-regio Westhoek
1999-2001
1 omslag
57
Briefwisseling van de politieke secretaris van Agalev-regio Westhoek
1996-1997
1 omslag
58
Brochure "Sterren Van Hoop" van Agalev-arrondissement Roeselare-Tielt betreffende de 3e
en de 4e wereld
1986
1 omslag
59
Nota's, briefwisseling en verslagen van vergaderingen van Agalev-arrodissement KortrijkRoeselare-Tielt
1993-1995
1 omslag
60
Agenda's en verslagen van de vergaderingen van het politiek overleg
1994-1997
1 omslag
61
Agenda's en verslagen van de vergaderingen van het partijteam van Agalev-regio KortrijkRoeselare-Tielt
1996-1997
1 omslag
62
Nota's, briefwisseling en verslagen van vergaderingen van de politieke raad van Agalev-regio
Kortrijk-Roeselare-Tielt
1996-1998
1 omslag
63
Dossier betreffende de werking van Agalev-regio Kortrijk-Roeselare-Tielt
1996-1998
1 omslag
64
Programma van Agalev Kortrijk voor de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1994
1994
1 omslag

65
Programma van Agalev Izegem voor de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1994
1994
1 omslag
66
Dossier van Agalev Moorslede-Slijps-Dadizele betreffende de gemeenteraadsverkiezingen
van 9 oktober 1994
1994
1 omslag
67
Knipsels betreffende een actie van Agalev tegen het multifunctioneel platform op het strand
van Zeebrugge
1996
1 omslag
68
Dossier betreffende een mondelinge vraag van provincieraadslid Maureen Lievyns
betreffende de oprichting van een proefcentrum voor biologische teeltmethoden in de regio
Kortrijk-Menen
1997
1 omslag

AFGESCHEIDEN MATERIAAL
Periodieken
 De Spiraal
 De Andere k®ant
 Tegenstroom
 Oikos
 Groensel
 Agalev-info Kortrijk
 't Groentje
 Groenlinkje
 Kaderkrant
 't Kroetje
 Tijdschrift Kortrijk-Roeselare-Tielt
 Broccoli
 De Groene Westhoeker
 bRIEK!en
 De Groene komère
 Zin in meer levenskwaliteit
 Agalev Brugge
 Groot-Groen
 Eco-logica
 Groene Getijen
 Een Groen geluid
 Het Groen blad
 De Groene leest
 De Groene lus
 Het Groen blaadje
 Opkikker
 Jamaar
 De Groenen
 Bladgroen
 Inzet
 Kompas
 De Groene raaf

