Het archief van
LUDO DIERICKX

U

m
a
a
w k
ij t
b ge
ew s
c
a h
r ie
en d
e
ze n

is

624

www.amsab.be
Maarten SAVELS
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2016

624

Het archief van LUDO DIERICKX
Maarten SAVELS

Eindredactie: Paule Verbruggen
Vormgeving: Patricia Rau
ISBN: 9789077122-556
Wettelijk depot: D/2016/4028/3
© Amsab-ISG, 2016

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
Bagattenstraat 174, 9000 Gent

info@amsab.be
www.amsab.be
www.facebook.com/AmsabISG

INLEIDING
Historische inleiding
Ludo Dierickx werd op 10 augustus 1929 geboren te Berchem. Hij liep school aan het
jezuïetische Xaveriuscollege te Borgerhout, waar hij waarschijnlijk Luc Versteylen
leerde kennen.1 Daarna studeerde hij rechten van 1948 tot en met 1953 aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent. Tijdens zijn studententijd raakte Dierickx in de ban
van het Europese federalistische gedachtegoed. Vooral de ideeën van de Italiaanse
politieke denker en founding father van de Europese Unie, Altiero Spinelli, maakten
een grote indruk op hem. Dierickx reisde zelfs al liftend naar Rome om Spinelli te
kunnen ontmoeten. In 1949 sloot hij zich aan bij de Universitaire Beweging voor de
Europese Federatie (UBEF), waarvan hij tot en met 1953 de secretaris en drijvende
kracht was. Na zijn rechtenopleiding studeerde Dierickx nog een jaar aan het prestigieuze Europacollege te Brugge, waar hij o.a. in contact kwam met de rector, Hendrik Brugmans, die zelf ook een belangrijke rol zou spelen in de Europese Beweging.
In 1955-1956 vervulde Dierickx zijn dienstplicht in Duitsland. De meeste miliciens
verveelden er zich stierlijk, maar Dierickx maakte dankbaar gebruik van de vele
vrije uren die de diensttijd hem bood. Hij maakte contact met Duitse federalisten en onderhield zijn netwerk in België en Italië middels een indrukwekkende
stroom briefwisseling. Daarnaast werd hij voorzitter van de Jeunesses Européennes Fédéralistes (JEF) en maakte hij het viertalige maandblad Lettres au Militants
- Mitarbeiterbriefe.

Tussen 1956 en 1958 werkte Dierickx mee aan de organisatie van Expo ’58. Tijdens deze werkzaamheden ontmoette hij Eva-Maria Hückl, met wie hij in 1959 in
het huwelijksbootje stapte. In die periode bleef Dierickx zich volop engageren voor
de Europese zaak. Hij werd secretaris van de Europese Federalistische Beweging
(EFB) - regio Antwerpen-Limburg en werd mede-uitgever van het viertalige blad
Het Europese Volk. Daarnaast werd Dierickx ook lid van het initiatiefcomité voor het
Congres van het Europese Volk (CEV), waarvoor hij Vrije Europese Verkiezingen
organiseerde te Antwerpen (1957 en 1961), Sint-Joost-ten-Node (1958), Tielt (1959),
Oostende (1959), Mons (1960) en Saint-Ghislain (1960).
Na Expo ’58 ging Dierickx werken voor de Kamer van Koophandel van Antwerpen
en in 1962 werd hij adviseur van minister van Binnenlandse Zaken Arthur Gilson.
In 1963 richtte Dierickx het Europees Studie- en Informatiecentrum (ESIC) op.
Tot 1972 was hij er afgevaardigd-beheerder en de voornaamste drijvende kracht.
Ondertussen verruilde Dierickx zijn baan als adviseur voor een postitie aan het In-

1 Volgens sommige bronnen, waaronder DeRedactie.be en verschillende kranten, kreeg Dierickx er les van
Versteylen, maar aangezien Versteylen slechts 2 jaar ouder was dan Dierickx is dat erg onwaarchijnlijk.
Versteylen werd bovendien pas tot priester gewijd in 1959 en begon vermoedelijk pas in 1960 of 1961
met lesgeven aan het Xaveriuscollege. Het is echter wel zo dat Versteylen ook aan het Xaveriuscollege
gestudeerd heeft en dus is het veel waarschijnlijker dat ze er elkaar hebben leren kennen als schoolkameraden en niet vanuit de relatie leraar-leerling.
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stituut voor Europese Studies van de ULB, waar hij twee jaar bleef om vervolgens
directeur te worden van de Vereniging van Openbare Verzorgingsinstellingen. Deze
functie combineerde hij vanaf 1970 met de functie van secretaris van de Nationale
Confederatie van Verzorgingsinstellingen. Van 1969 tot en met 1972 was Dierickx
secretaris-generaal van de Mouvement Fédéraliste Européen (MFE). In die hoedanigheid werkte hij mee aan de fusie van twee van de grootste federalistische bewegingen in Europa, de MFE en de Action Européenne Fédéraliste (AEF), tot de Union
des Fédéralistes Européens (UEF). Daarna zette Dierickx zijn Europees engagement
op een wat lager pitje. Vanaf 1976 was hij gedurende drie jaar voorzitter van het
ESIC, maar daarna richtte hij zijn pijlen vooral op de nationale politiek.

Het is niet meteen duidelijk wanneer of waarom Dierickx zich juist bij Agalev aansloot, maar wellicht heeft zijn vroegere band met Luc Versteylen daar iets mee te
maken. In 1981 raakte Dierickx al meteen verkozen als volksvertegenwoordiger.
Samen met Marjet Van Puymbroeck en Fernand Geyselings vormde hij de allereerste
Agalev-fractie in het parlement. Dierickx bleef in de Kamer tot en met 1988, waarna
hij in de Senaat zetelde. In 1995 verliet Dierickx de Senaat en verdween hij wat naar
de achtergrond binnen Agalev. In 1999 kwam het zelfs tot een volledige breuk met
de partij naar aanleiding van een geschil over de afdrachten die hij zou doen tijdens
zijn mandaten. Hij stapte over naar de toenmalige SP.
Dierickx bleef echter niet stilzitten. In 1998 was hij medeoprichter van en drijfveer
achter B-Plus, een denktank die opkomt voor de eenheid van België onder de vorm
van een federale staat en die zich verzet tegen het uiteengroeien van Vlamingen,
Walen, Brusselaars, en Duitstalige Belgen. Vanaf 2003 werd hij ook weer lid van
Agalev, inmiddels omgedoopt tot Groen! De laatste jaren van zijn leven was Dierickx
vooral actief binnen GroenPlus, de werking voor 55-plussers van Groen!. In 2007
stelde hij zich nog kandidaat voor het voorzitterschap van Groen. Op 8 april 2009
overleed Ludo Dierickx op 79-jarige leeftijd.

Archivalische inleiding
Archiefgeschiedenis
Het grootste deel van het archief is naar alle waarschijnlijkheid steeds in het bezit
gebleven van Ludo Dierickx. Daarnaast is er ook een stukje archief en documentatie
van het ESIC en van Robert Verschooten dat vermoedelijk na 1994 verworven werd
door Dierickx. Bij zijn overlijden in 2009 besloot zijn weduwe Eva-Maria Hückl om
zijn archieven op te splitsen. Het archief rond de denktank B-Plus en het archief omtrent Dierickx’ activiteiten bij Agalev werden aan het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma) geschonken; het archief omtrent Dierickx’ activiteiten voor de Groene Senioren aan Amsab-ISG. Het Europese
archief ging in eerste instantie naar het Centrum voor Europese Studies (CEUS), verbonden aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de UGent, maar na een aantal
jaar bleek dat het CEUS geen tijd en middelen kon vrijmaken voor de verwerking en
de studie van het archief, dus werd besloten om dit deel ook aan Amsab-ISG over te
dragen. Beide archieven werden in 2015 samengevoegd en verwerkt.
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Verwerving
Het archief over Dierickx’ activiteiten binnen de Groene Senioren en GroenPlus werd
in november 2009 overgedragen aan Amsab-ISG door zijn weduwe. In februari 2015
werd ook Dierickx’ Europese archief overgedragen door het CEUS.

Bereik en inhoud
Het archief van Ludo Dierickx is – zoals veel persoonsarchieven – een verzameling van stukken van verschillende archiefvormers. Naast de persoonlijke stukken
van Ludo Dierickx vinden we veel stukken die hij opmaakte of ontving uit hoofde
van zijn functies binnen de verschillende organisaties en instellingen waarvoor hij
werkte. Het archief bevat stukken van onder andere het ESIC, de EFB, de CEV, de EFJ,
de UBEF, de MFEA en de Groene Senioren. Daarnaast vinden we ook wat materiaal
van Eva-Maria Hückl, die voor het ESIC gewerkt heeft, en van Robert Verschooten,
die Ludo Dierickx in 1979 opvolgde als voorzitter van het ESIC en tot op heden
(2016) nog steeds deze functie uitvoert.
Het archief loopt van 1948 tot en met 2009, dus vanuit zijn studententijd tot en met
zijn overlijden. Het zwaartepunt van het archief ligt echter in de jaren 1950, 1960
en 1970, wat we enigszins kort door de bocht zijn Europees archief kunnen noemen.
Vanaf de jaren 1980 is er nog zeer weinig archief. Dierickx was toen vooral actief
binnen Agalev en dat archief is integraal naar CegeSoma overgedragen. Wat er wel
beschikbaar is voor de jaren 1980 en 1990, zijn stukken die verband houden met
Dierickx’ interesse voor het Europees federalisme. O.a. zijn blijvende zorg voor het
ESIC en zijn activiteiten voor het Actiecomité voor de Europese Federatie (CAFE).
Voor de jaren 2000 is er zijn briefwisseling in het kader van zijn activiteiten binnen
GroenPlus.

Selectie
Het archief bevatte een zeer omvangrijke collectie bibliotheekmateriaal. Het merendeel van die stukken zijn niet van Ludo Dierickx, maar werden verzameld door het
ESIC. Werken waarvan Dierickx de auteur is en tijdschriften waarvan Dierickx lid
was van de redactie, werden overgedragen aan de bibliotheek. Verder werd ook een
selectie interessante en relevante periodieken over het Europees federalisme overgedragen aan de bibliotheek. Dubbels en stukken die door Dierickx of het ESIC enkel
om documentaire reden verzameld werden en die niet in het collectieprofiel passen,
werden vernietigd. Verder werden er 197 foto’s afgescheiden en overgebracht naar de
fototheek.

2.5. Taal en schrift
Door zijn studies aan het Europacollege, zijn legerdienst in Duitsland en zijn huwelijk met Eva-Maria Hückl was Ludo Dierickx vlot drietalig Nederlands, Frans en
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Duits. Daarnaast was hij door zijn activiteiten binnen de Europese federalistische
beweging en zijn interesse voor de ideeën van Altiero Spinelli ook goed onderlegd in
het Engels en het Italiaans. Het archief bevat stukken in al deze talen.

Verwante beschrijvingseenheden
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Archief van Ludo Dierickx (CEGESOMA, AA2230)
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•
•
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AEF = Action Européenne Fédéraliste / Aktiecentrum voor Europees
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PLAATSINGSLIJST

EFB = Europese Federalistische Beweging

EFJ(B) = Europese Federalistische Jeugd (van België) (zie EFJ(B),
jongerenorganisatie van de EFB)
ENGS = European Network of Green Seniors

001

JEF(B) = Jeunesses Européennes Fédéralistes (de Belgique) (zie EFJ(B),
jongerenorganisatie van de EFB)

002

ESIC = Europees Studie- en Informatiecentrum
JEB = Jonge Europese Beweging

MFE[1] = Mouvement pour une Fédération Européenne (zie BEF)

MFE[2] = Mouvement Fédéraliste Européen (samen met de AEF opgegaan in de
Union of European Federalists (UEF) in 1973)
MFEA = Mouvement d’Etude et d’Action pour la Fédération Européenne

UBEF = Universitaire Beweging voor Europees Federalisme

UEF[1] = Union Européenne des Fédéralistes / Unie van Europese Federalisten
(voorloper EFB, °1945, † begin jaren 1960)

003

UEF[2] = Union des Fédéralistes Européens / Union of European Federalists
/ Unie der Europese Federalisten (opvolger AEF en Mouvement Fédéraliste
Européen (MFE), °1973)
ULB = Université Libre de Bruxelles

VDV = Vereniging voor Democratische Verstandhouding

Omvang
25 dozen en 1 deel, samen goed voor ca. 2,75 strekkende meter

Voorwaarden voor raadpleging
Het archief is raadpleegbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris.

004
005

006

007
008

009
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Curriculum vitae van Ludo Dierickx
[1979]
1 omslag

Dossier betreffende enquêtes afgenomen door Ludo Dierickx in het kader
van een onderzoek naar de communautaire politiek in het algemeen en
de policy making van de gemeenschappen in opdracht van de Fondazione
Adriano Olivetti en Altiero Spinelli
1963-1964
1 omslag
Briefwisseling en knipsels betreffende de kandidatuur van Ludo
Dierickx voor de Europese verkiezingen in Italië, knipsels naar aanleiding van het overlijden van Altiero Spinelli, briefwisseling over het ESIC,
verslagen van de algemene vergadering van het ESIC, omzendbrieven
van de UEF
1971, 1981-1993
1 omslag
Persoonlijke briefwisseling
1952, 1964-1968, 1970, 1974
1 omslag

Persoonlijke briefwisseling van Ludo Dierickx en briefwisseling met de
EFJB
1952-1953
1 omslag
Persoonlijke en professionele briefwisseling. Chronologisch geordend
van 23 april 1955 t.e.m. 7 oktober 1956
1955-1956
1 omslag
Brief betreffende de oprichting van het Europa-Huis van België
1961
1 omslag

Briefwisseling met de Europäischen Föderalistischen Partei (EFP)
Deutschlands
1964-1965
1 omslag

Afgedrukte e-mails, briefwisseling en teksten van Ludo Dierickx met de
Groene Senioren, Groen+ en het ENGS
2004-2008
1 omslag
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010

011

012

013

014

015
016

017

018
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Afgedrukte e-mails van Ludo Dierickx met Groen!, Groene Senioren,
Groen+ en het ENGS
2004-2009
1 pak

Dossier betreffende de geschiedenis van het federalisme in Europa
1948-1949, 1951-1962
1 omslag
101 foto’s werden uit het dossier gehaald en overgebracht naar de fototheek. 1 grammofoonplaat werd uit het dossier gehaald en overgebracht
naar de audiocollectie

Handgeschreven en uitgetypte kladversies van teksten over federalisme.
Stukken betreffende de EFJB
1951-1953
1 omslag
Dossier betreffende de tekst “Les Possibilités et les Difficultés d’un Parti
Fédéraliste en Europe”
1953-1954
1 omslag

Handgeschreven en uitgetypte kladversiesversies van diverse artikels en
redevoeringen
1953-1955
1 omslag
Nota betreffende de haven van Antwerpen
1959
1 omslag

Handgeschreven en uitgetypte kladversies van diverse artikels en
redevoeringen
1959, 1961, 1963-1965, 1967-1968
1 omslag

Briefwisseling, documentatie en handgeschreven en uitgetypte kladversies van teksten voor lezingen
1959, 1961, 1965-1968, 1970
1 omslag
Briefwisseling, documentatie en handgeschreven en uitgetypte kladversies van diverse artikels en teksten
1959-1961, 1966-1970
1 omslag

019

020

021

022

023

024
025
026

027

028

Krantenknipsels met artikels van en over Ludo Dierickx en over het
federalisme
1959-1964, 1970, 1986
1 omslag
Handgeschreven en uitgetypte kladversies van diverse artikels en
teksten
[1961-1971]
1 omslag

Dossier betreffende de boeken “Belgen op de tweesprong” en “Het
Europese besluitvormingsproces en het Europese integratieproces”
1964-1970, 1972-1973
1 omslag

Kladnotities en krantenknipsels voor een onderzoek over verordening
17/62 van de EEG en het rapport Deringer
1965-1966
1 omslag

Teksten betreffende het CES en de socio-economische belangengroepen
binnen de EEG
1965-1966, 1968
1 omslag
Krantenknipsels met artikels van en over Ludo Dierickx
1967-1968
1 omslag

Briefwisseling betreffende lezingen gegeven door Ludo Dierickx
1967-1971
1 omslag
Nota “Un Embryon de Démocratie Européenne Fédéraliste et
Supranationale”
1971
1 omslag

Briefwisseling betreffende de brochure “Un embryon de démocratie
Européenne fédéraliste et supranationale”
1971-1972, 1976
1 omslag
Teksten voor artikels
1975-1976
1 omslag
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029

030
031

032

033
034
035

036

037

038
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Nota’s van Ludo Dierickx bij “Le projet de Constitution Européenne. Le
Socialisme et l’Europe”
1953-1954
1 omslag

039

Cursus “Algemene Teorie der Politieke Instellingen” door prof. dr. J. De
Meyer van de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen te Leuven
[z.d.]
1 omslag

041

Dossier betreffende fascistische bewegingen in Europa
1961-1962
1 omslag

Notities bij de lectuur van een aantal politicologische en sociologische
werken
[z.d.]
1 omslag
Dossier betreffende de UBEF
1951-1953
1 omslag

Dossier betreffende de EFJ en het manifest van de EFJ
1952-1954
1 omslag

Dossier betreffende het congres van de EFJB, georganiseerd te
Antwerpen 29 augustus 1953
1953
1 omslag

Dossier betreffende het Europäischen Jugendtreffen van de EFJ, georganiseerd door de Bund Europäischer Jugend te Fulda van 18 t.e.m. 20 september 1953
1953
1 omslag
Dossier betreffende het congres van de EFJB, georganiseerd te Brugge
van 26 t.e.m. 28 december 1953
1953
1 omslag

Briefwisseling, statuten en verslagen van vergaderingen van de EFJ en
de EFJB
1953-1955
1 omslag

040

042

043
044

045

046

047

Briefwisseling en verslagen van vergaderingen van de EFJB
1953-1955
1 omslag

Stukken uit de beginjaren van het CEV, de EFB en de EFJB
1953-1954, [1956], 1959-1960
1 omslag
1 foto werd uit het dossier gehaald en overgebracht naar de fototheek

Herdenkingsalbum betreffende het CEV en de vrije Europese
verkiezingen
1956, 1958-1960
1 band
4 foto’s werden uit de band gehaald en overgebracht naar de fototheek

Briefwisseling van Ludo Dierickx uit hoofde van zijn functies binnen het
CEV en de BEF
1958
1 omslag
Briefwisseling en verslagen van vergaderingen van het CEV en de BEF
1958-1960
1 omslag

Dossier betreffende de vrije Europese verkiezingen van 21-22 oktober
1961. Briefwisseling van Ludo Dierickx uit hoofde van zijn functies
binnen het CEV, de EFB, de BEF en het organisatiecomité “Antwerpen,
Europese Wereldhaven”
1958-1962
1 omslag
Dossier betreffende de vrije Europese verkiezingen van 21-22 oktober
1961, het CEV en de BEF
1959-1963
1 omslag
Dossier betreffende de vrije Europese verkiezingen van 21-22 oktober
1961, het CEV en de BEF
1961, [1979]
1 omslag
2 foto’s werden uit het dossier gehaald en overgebracht naar de
fototheek

“Vademecum pour les militants”. Dossier betreffende de structuur en de
werking van het CEV
[z.d.]
1 omslag
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048

049
050

051

052

053

054
055
056

057
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Briefwisseling betreffende het engagement van Ludo Dierickx voor
“Nouvelles Européennes et Mondiales, de periodiek van de UEF”
1956-1957
1 omslag

Krantenknipsels en nota’s betreffende de Europese beweging
1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968-1973, 1975, 1981, 1984, 1987-1996
1 omslag

Dossier betreffende de actie om een ontwerpverdrag tot bijeenroeping
van een Europese grondwetgevende vergaderingen te laten bespreken
door de senaat en de kamer van volksvertegenwoordiging
1961
1 omslag

Briefwisseling en krantenknipsels betreffende de bezorgdheid van Ludo
Dierickx over het imago van UEF-België vanwege de standpunten van
bepaalde leden over o.a. apartheid
1961, 1964, 1966, 1969, 1973, 1976-1979
1 omslag

Persoonlijke briefwisseling van Ludo Dierickx en briefwisseling uit hoofde van zijn functie binnen de EFB. Stukken betreffende de oprichting van
het ESIC
1962
1 omslag
Briefwisseling van Ludo Dierickx uit hoofde van zijn functie binnen de
MFE-EFB
1966-1971
1 omslag
Brochures voor de Europa-acties van 1968 en 1970
1968, 1970
1 omslag

Dossier betreffende de boekhouding en de financiën van de MFE-EFB
1968-1973
1 omslag

Briefwisseling van Ludo Dierickx uit hoofde van zijn functie als secretaris generaal van de MFE-EFB
1969-1972
1 omslag

Dossier betreffende de fusie van de AEF en de MFE-EFB en de oprichting
van de UEF
1971-1973
1 pak

058

059

060
061
062
063

064

065

066
067

Dossier betreffende de oprichting van de UEF en de werking van federalistische organisaties in België
1971-1975
1 pak
Dossier betreffende de oprichting van UEF-België, de werking van de
UEF en een manifestatie in Brussel voor Europese Verkiezingen
1975-1976
1 omslag
Omzendbrieven en briefwisseling van de UEF
1975-1977, 1979
1 omslag
Dossier betreffende de EBB
1977, 1997-1999
1 omslag

Stukken betreffende de werking en de organisatie van het ESIC
1961,[1965], 1967, 1969-1973, 1975, 1977-1978
1 omslag

Briefwisseling, financiële verslagen, activiteitenkalenders en lijsten met
sprekers, leden en steunleden van het ESIC
1961, 1967-1973, 1978
1 omslag
Uitnodigingen voor activiteiten van het ESIC en krantenknipsels over het
ESIC
1963-1964
1 omslag
24 foto’s werden uit het dossier gehaald en overgebracht naar de
fototheek
Agenda’s en verslagen van de vergaderingen van de raad van beheer,
briefwisseling, omzendbrieven en ledenlijsten van het ESIC
1963, 1967, 1977-1980
1 pak
Brochures met uitnodigingen voor activiteiten van het ESIC
1964-1967
1 omslag

Uitnodigingen voor activiteiten van het ESIC en krantenknipsels over het
ESIC
1965
1 omslag
42 foto’s werden uit het dossier gehaald en overgebracht naar de
fototheek
[15 ]

068

069
070

071
072

073
074
075

076
077

078
[16]

Dossier betreffende een geschil tussen het ESIC en de EFB n.a.v. het gebruik van een logo
1965, 1967
1 omslag
Brochures met uitnodigingen voor activiteiten van het ESIC
1965, 1973, 1975, 1977-1980
1 omslag

Dossier betreffende een conflict tussen het ESIC en het Oost-Vlaamse
comité en de Gentse zetel van het ESIC
1967-1969
1 omslag
Brochures met uitnodigingen voor activiteiten van het ESIC
1968-1969
1 omslag

Dossier betreffende de werking van het ESIC
1968-1973
1 omslag
4 foto’s werden uit het dossier gehaald en overgebracht naar de
fototheek
Brochures met uitnodigingen voor activiteiten van het ESIC
1970-1972
1 omslag
Dossier betreffende de financiën van het ESIC
1970, 1977-1979
1 omslag

Briefwisseling van Ludo Dierickx uit hoofde van zijn functie binnen het
ESIC
1976-1978
1 omslag
Dossier betreffende het personeel van het ESIC
1977-1979
1 omslag

Agenda’s en verslagen van werkvergaderingen en van vergaderingen van
het actiecomité van het ESIC
1977-1979
1 omslag
Briefwisseling van het ESIC
1978-1980
1 omslag

079

080
081

082
083
084
085
086
087
088
089

Dossier betreffende een project van het ESIC voor een Europese
Grondwet. Agenda’s en verslagen van vergaderingen van het CAFE.
Stukken betreffende de EBB
1992-1994
1 pak

Briefwisseling met leden van het CIPFE en omzendbrieven van het CIPFE
1963-1965
1 omslag
Dossier betreffende onderzoekswerk in opdracht van het Instituut voor
Europese Studies van de ULB
1965-1967
1 omslag
Agenda’s en verslagen van de vergaderingen van het CAFE
1991-1993
1 omslag

Agenda’s en verslagen van de vergaderingen van het CAFE
1992-1994, 1996-1999, 2005
1 omslag
Agenda’s en verslagen van de vergaderingen van het CAFE
1994-1997
1 omslag
Agenda’s en verslagen van de vergaderingen van het CAFE
1995-1996
1 omslag

Briefwisseling en verslagen van vergaderingen van de MFEA
1953, 1957-1958, 1960-1961, 1963
1 omslag
Briefwisseling en notulen van vergaderingen van de MFEA
1958, 1962-1966
1 omslag
Dossier betreffende de BVSE
1959-1965
1 omslag

Dossier betreffende de VDV en de Groep van Grimbergen
1966-1968
1 omslag

[17 ]

090

091

092

093

094

095

[18]

Dossier betreffende de werking van de Studiegroep voor Europese
Politiek en betreffende de oprichting en de werking van het Europahuis
te Brussel
1975-1982
1 pak

“Documentatiedossier over Federalisme nr. 1 en 2: Basisteksten”. Lijsten
met basisteksten over federalisme
2001
1 omslag
Boeken en tijdschriften werden uit het dossier gehaald en overgebracht
naar de bibliotheek
“Documentatiedossier over Federalisme nr. 3: EFB”. Dossier betreffende
de werking van de EBB en de JEB
1969-1972, 1978, 1996-2002
1 omslag
Boeken en tijdschriften werden uit het dossier gehaald en overgebracht
naar de bibliotheek
“Documentatiedossier over Federalisme nr. 5: Europahuizen,
Europacollege, diverse instellingen”. Documentatiedossier betreffende
de Fédération Internationale des Maisons de l’Europe en betreffende de
versterking van de Europese Unie en de Europese Integratie
1967-1968, 1980-1981, [1983]
1 omslag
Boeken en tijdschriften werden uit het dossier gehaald en overgebracht
naar de bibliotheek

“Documentatiedossier over Federalisme nr. 6: EFB, UEF, basisteksten”.
Documentatiedossier met basisteksten over het federalisme. Dossier betreffende de werking van de MFE
1965-1966, 1969-1973, 1977-1979, 1981, 1983
1 omslag
Boeken en tijdschriften werden uit het dossier gehaald en overgebracht
naar de bibliotheek
“Documentatiedossier over Federalisme nr. 7: EFB”. Dossier betreffende
het 50-jarig jubileum van het congres van Den Haag en betreffende een
Europese grondwet
1993-1994, 1996-1998
1 pak
Boeken en tijdschriften werden uit het dossier gehaald en overgebracht
naar de bibliotheek

096

097

098

099

100

101

102

“Documentatiedossier over Federalisme nr. 8: EFB”. Dossier betreffende
de stichting en de werking van de UEF
1968, 1973-1974, 1979, 1987
1 omslag
Boeken en tijdschriften werden uit het dossier gehaald en overgebracht
naar de bibliotheek
“Documentatiedossier over Federalisme nr. 9: EFB”. Dossier betreffende
de MFE-EFB en de werkgroep E80
1970-1972
1 omslag
Boeken en tijdschriften werden uit het dossier gehaald en overgebracht
naar de bibliotheek

“Documentatiedossier over Federalisme nr. 10: EFB”. Dossier betreffende
de MFE-EFB
1965-1969
1 omslag
Boeken en tijdschriften werden uit het dossier gehaald en overgebracht
naar de bibliotheek
“Documentatiedossier over Federalisme nr. 11: EFB”. Dossier betreffende
de MFE-EFB, de Belgische afdeling van de EFB, het CEV, het ESIC en de
Belgische Raad van de Europese Beweging
1960-1964
1 omslag
Boeken en tijdschriften werden uit het dossier gehaald en overgebracht
naar de bibliotheek
“Documentatiedossier over Federalisme nr. 12: EFB”. Dossier betreffende de MFE-EFB, de Belgische afdeling van de EFB, het CEV en de UEF.
Stukken betreffende een Politieke Europese Unie
1942, 1950, 1954, 1956-1960, 1964, 1969, 1972
1 pak
Boeken en tijdschriften werden uit het dossier gehaald en overgebracht
naar de bibliotheek
“Documentatiedossier over Federalisme nr. 13: EFB”. Briefwisseling,
nota’s, krantenknipsels over en uitnodigingen voor activiteiten van de
MFE-EFB, de UEF en het ESIC
1957-1964, 1966, 1968, 1970-1974
1 omslag
2 foto’s werden uit het dossier gehaald en overgebracht naar de
fototheek

Krantenknipsels over de eerste Europese verkiezingen, over het federalisme en over het ESIC
1977-1979
1 omslag

[19]

103

104

[ 20]

Documentatie en nota’s (van Robert Verschooten?) betreffende de theorie van het federalisme
1960-1962, 1965-1966, 1968-1970, 1991-1993
1 omslag
Liedteksten
[z.d.]
1 omslag

