INLEIDING
– B ESCHRIJVING VAN HET ARCHIEFBESTAND –
I.

De archiefvormer

Naam: BOEYKENS, Liane Catherine (gebruikelijke voornaam: Lily)
Geboren te Dendermonde op 21 maart 1930
Lily Boeykens werd in 1954 doctor in de Rechten aan de Rijksuniversiteit Gent en behaalde
in 1981 de graad van Master of Law in International and Comparative Law aan de Vrije
Universiteit Brussel. Tussen 1955 en 1960 verbleef ze met haar echtgenoot in Zaïre en
Rwanda. Na haar terugkeer in België begonnen haar professionele en feministische
activiteiten zich te ontplooien
Op professioneel vlak was Boeykens voornamelijk werkzaam in de journalistiek en public
relations. Van 1964 tot 1973 was ze freelance medewerkster aan de educatieve programma’s
van de B.R.T.. In 1968 richtte ze een zelfstandig p.r.-bureau op onder de naam I.P.P.R.O., dat
tot 1978 zou bestaan. In die hoedanigheid verzorgde ze onder andere de public relations van
de toenmalige minister van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur Herman De Croo
(1974-1976). Als medewerkster aan zijn kabinet zetelde ze in de Commissie Vrouwenarbeid
en schreef ze, samen met onder meer Renée Van Mechelen, de brochure ‘Emancipatie ook in
de school’.
Vanaf eind jaren ’60 werd Lily Boeykens actief in de vrouwenbeweging. Sinds 1964 was ze
lid van de toen nog voornamelijk Franstalige Nationale Vrouwenraad. Na de splitsing werd ze
in 1974 verkozen tot voorzitster van de Nederlandstalige afdeling ervan. Ze bleef dit tot in
1992, met een kort intermezzo tussen 1979 en 1982, toen Violette Vansteelandt voorzitster
was.
In 1972 was ze aanwezig bij de oprichting van het Vrouwenoverlegkomité. De eerste
vrouwendag (11 november 1972) kwam er grotendeels op haar initiatief. Daarnaast was Lily
Boeykens betrokken bij de werking van verschillende P.A.G.’s (Pluralistische Actiegroep
voor Gelijke Kansen Man en Vrouw).
Ook op internationaal vlak was Lily Boeykens actief. Ze was co-organisatrice van het
Internationaal Tribunaal voor Misdaden tegen de Vrouw, dat in 1976 in Brussel plaatsvond en
waaraan vrouwen uit 33 landen deelnamen. In 1973 werd ze verkozen tot vice-voorzitster van
het Standing Committee on Mass Media van de Internationale Vrouwenraad; drie jaar later
werd ze voorzitster van datzelfde comité. Tussen 1988 en 1994, twee mandaten lang, zat ze de
Internationale Vrouwenraad voor. Begin oktober 1999 werd ze verkozen tot voorzitster van de
CECIF (Centre Européen du Comité International des Femmes) voor een mandaat van twee
jaar.
Lily Boeykens was stichtend voorzitster van het Belgische UNIFEM-comité (1982-1994) en
stichtend lid en ondervoorzitster van de Vereniging voor Verenigde Naties in België. Hoewel
ze niet deelnam aan de eerste Wereldvrouwenconferentie in Mexico, maakte ze in 1975 deel
uit van het Belgisch comité ter voorbereiding van het Jaar van de Vrouw. In 1980, 1985 en
1995 nam ze daarentegen wel deel aan de V.N.-Wereldvrouwenconferenties in respectievelijk
Kopenhagen, Nairobi en Peking. Tussen 1995 en 1999 zetelde Boeykens als afgevaardigde
van België in de V.N.-Commissie voor de Status van de Vrouw.
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Daarnaast was Lily Boeykens ook betrokken bij tal van verenigingen en organisaties die in
eerste instantie niets te maken hebben met vrouw en vrouwenbeweging, zoals de Koning
Boudewijnstichting, het Humanistisch Verbond en L.I.V.O.S. (Liberalen voor
Ontwikkelingssamenwerking). Ook daarbinnen richtte ze zich voornamelijk op de
vrouwenproblematiek.
Voor al haar activiteiten en verwezenlijkingen, vooral dan voor die in de Vlaamse context,
ontving Lily Boeykens in 1995 de Marie Popelinprijs van de Nationale Vrouwenraad.
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II.

Het archief

Identificatie
Naam: Archief Lily Boeykens
Periode: (1946) 1968-2000
Omvang: 5,20 m.; 1004 nummers
Archieftoegang: Inventaris
Raadpleging: vrij toegankelijk, behalve de delen die in de inhoudsopgave gemerkt werden
met een asterisk
Vindplaats: RoSa, Archieven

Geschiedenis van het bestand
Het Archief Lily Boeykens, overdracht 2000, omvat een deel van de documenten, die
voorheen in privé-bezit van mevrouw Boeykens waren. Ze ontving, gebruikte of maakte deze
documenten op ter uitvoering van bepaalde activiteiten, hetzij ten persoonlijke titel, hetzij als
voorzitster of als lid van de verschillende verenigingen en organisaties waarin ze actief was.
Gedurende de archiefvorming werden de documenten in hoofdzaak geordend volgens de
organisaties, verenigingen of overkoepelende activiteiten van andere aard waarvan ze
afkomstig waren. Hoewel in de latere jaren van de archiefvorming de ordening beter en
verfijnder was, werd geen systematisch ordeningssysteem gevolgd. Bepaalde delen van het
archief, zoals het Dossier Persknipsels, werden in de afgelopen jaren wel chronologisch
geordend. Bij de overdracht werden de documenten niet vergezeld van een ordeningslijst. In
enkele gevallen was wel een beknopte overdrachtslijst aanwezig.
In de loop van 2000 werden deze documenten door Lily Boeykens overgedragen aan het
documentatiecentrum en archief RoSa. Het inventarisatieproject werd gesubsidieerd door de
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Cel Gelijke Kansen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het betreft overigens
een niet-afgesloten bestand. Een regelmatige aangroei van het archief is te verwachten.

Inhoud
Het overgedragen archief zou in eerste instantie enkel documenten met betrekking tot de
activiteiten van Lily Boeykens in Vlaamse, en bij uitbreiding nationale, context bevatten. Het
gaat hierbij om archiefstukken verzameld en verworven in de hoedanigheid van voorzitster
en/of lid van de Nationale Vrouwenraad, het Vrouwenoverlegkomité en de P.A.G.’s en van
niet-feministische verenigingen en organisaties als de Koning Boudewijnstichting, het
Humanistisch Verbond, de Vereniging voor de Verenigde Naties in België en L.I.V.O.S..
Daarnaast omvat het archiefbestand ook een aantal dossiers die door Lily Boeykens werden
aangelegd, onder andere een uitgebreid dossier van persknipsels (uit voornamelijk Belgische
kranten en tijdschriften). Bovendien werden ook de documenten met betrekking tot
I.P.P.R.O., het p.r.-bureau dat door haar werd opgericht, en met betrekking tot andere van
haar activiteiten en verwezenlijkingen in eigen naam, ter inventarisatie aan RoSa
overgedragen.
In beperkte mate werden ook documenten betreffende haar internationale werkzaamheden
door RoSa geïnventariseerd. Het betreft archiefstukken van de Internationale Vrouwenraad,
UNIFEM, de organisatie van het Internationaal Tribunaal voor Misdaden tegen de Vrouw en
haar correspondentie met buitenlandse feministes.
Het gaat hierbij telkens om correspondentie (ingekomen documenten en minuten van
uitgaande stukken), notulen en agenda’s van vergaderingen, activiteitenverslagen, rapporten,
financiële stukken, statuten, programma’s van lezingen, conferenties en studiedagen, folders
en brochures, persknipsels, artikels en tijdschriften en dergelijke. Een gedetailleerde
beschrijving van de in het archief vertegenwoordigde verenigingen, organisaties en andere
activiteiten en van het soort documenten kan teruggevonden worden in de inhoudsopgave van
deze inventaris.
Zoals hierboven vermeld, gaat het om een niet-afgesloten archiefbestand. Een groot deel van
de documenten, voornamelijk die betreffende internationale organisaties, verenigingen en
conferenties, worden voorlopig nog door Lily Boeykens zelf bewaard. Deze documenten
zullen vermoedelijk in de loop der jaren overgedragen worden aan RoSa of aan een andere
instantie.
Eerder werden de documenten met betrekking tot de Internationale Vrouwenraad die zich in
het privé-archief van Lily Boeykens bevonden overgedragen aan en geïnventariseerd door het
Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis (Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel). Een groot
deel van het archief van de Nederlandstalige Nationale Vrouwenraad onder het
voorzitterschap van Lily Boeykens werd overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief te
Brussel.

Raadpleging
Het privé-archief van Lily Boeykens dat door deze inventaris wordt ontsloten is vrij
toegankelijk. Een uitzondering hierop vormen de archiefnummers die in de inhoudsopgave
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met een asterisk gemerkt zijn. Deze worden pas in 20… vrijgegeven. Vóór die tijd mogen
noch de betreffende toegang noch de archiefbescheiden zelf worden geraadpleegd.
Alle andere documenten zijn raadpleegbaar. Indien, omwille van materiële redenen,
voorzichtigheid bij de behandeling vereist is, wordt dit in de inventaris vermeld. Het archief is
toegankelijk via een inventaris en een bijgevoegde index. Deze index bevat alle namen van in
de correspondentie van het archief voorkomende personen en organisaties (hetzij als afzender,
hetzij als bestemmeling), met verwijzing naar het volgnummer van het archiefbestanddeel
waarin de naam in kwestie te vinden is.
Het overgrote deel van de documenten is in het Nederlands, Engels, Frans of Duits opgesteld.
Wanneer de documenten in een andere dan de voorgaande talen gesteld zijn, wordt dit
vermeld in de beschrijving van de documenten in de inventaris.
De inventaris is voorlopig enkel op computer raadpleegbaar. De inleiding tot de inventaris, de
inhoudsopgave en de index zijn zowel op computer als in gedrukte vorm beschikbaar. Voor
de toekomst wordt ook een gedrukte versie van de inventaris voorzien.

Geraldine Reymenants
Brussel, november 2000

Archief Lily Boeykens. Inleiding

©RoSa

