
FEDERATIE LIMBURG

Deze nummers zijn neergelegd via de federatie Antwerpen. 

1. Dossier gemeenteraadsverkiezingen van 12 okt.1958 in Tongeren met propaganda van de 
KPB (o.a. De Eburonen. propagandablad der Communistische Partij, federatie Limburg) en 
van andere partijen. Bevat ook enkele documenten in verband met de gemeenteraads-
verkiezingen van 24 okt.1946. 1 pak

2. Dossier gemeenteraadsverkiezingen van 11 okt. 1964 in Tongeren. 1 omslag

3. De wakkere Hasselaar. Verkiezingspropaganda voor de gemeenteraadsverkiezingen van 10 
okt. 1982 (samenwerking progressieven). 1 omslag

4. Dossier i.v.m. de sluiting van de mijn van Zwartberg, 1966. 1 omslag

5.  Dossier i.v.m. de actie Werk in eigen streek, 1968. 1 omslag

6. Dossier i.v.m. de mijnstaking in Limburg met documentatie, 1969. 1 pak

7. Nederlandstalige/Italiaanse pamfletten (o.m. een van het ACV) gericht aan de Limburgse 
mijnwerkers, 1956-1957 en z.d. 1 omslag

8. Documentatie verzameld door J. Withages met als onderwerp 'De eenheidsvakbond der 
mijnwerkers in Limburg'. Het bevat exemplaren van De werkerseenheid van 1 mei 1952 tot 
en met 3 febr. 1955 (red. en beheer Ruslandstraat 35 in Brussel); pamfletten van het Syndicat 
unique des mineurs, 1955; exemplaren van De kracht van de eenheid. Propaganda- en 
strijdblad van het eenheidssyndicaat der mijnwerkers van Limburg (Ned./Itali.), 1955-1956; 
exemplaren van Le Mineur, 1952-1956; exemplaren van La vie syndicale des mineurs dans le 
monde, jan. 1959, mei 1959. 1 omslag

9. Documentatie verzameld door J. Withages over de koolmijnenproblematiek, o.m. over de 
stoflongziekten, z.d. en over de geografische herkomst van de mijnwerkers, 1953. Bevat  de 
Mijnstaking 1970 door Albert De Coninck, uitgave door de KPB. 1 omslag

10. Exemplaren van De mijnwerker. Propagandablad van de KPB-federatie Limburg, 1955-
1959, De waarheid, blad der federatie Limburg van de Kommunistische Partij, jan. 1958 (1 
ex.), De Eburonen. Propagandablad der Communistische partij, federatie Limburg, dec. 1955-
sept. 1957; De Mijnwerker (uitg. van het ABVV), 1960 (1 ex.) 1 omslag

11. Exemplaren van De Volkswil, weekblad van de socialistische beweging Limburg, begin 
mei 1954-1 maart 1959. 1 pak

12. Pamfletten van diverse syndicaten en pers in verband met de verkiezing van de 
ondernemingsraden in de mijnen, 1954. 1 omslag

13. Pamfletten van de KPB en andere organisaties gericht aan de mijnwerkers in Limburg (en 
enkele aan de mijnwerkers in de Borinage) met exemplaren van De Mijnwerker (blad van de 
nationale centrale van eenheidssyndicaten/syndicat unique des mineurs, Ruslandstraat 



Brussel), 1954, De Vrije Mijnwerker, uitgave van de centrale der Vrije Mijnwerkers, 1958 nr. 
1 en van sept. 1958 nr. 2 (sic), 1953-1957. 1 omslag

14. Stukken i.v.m. het 'ondersteuningscomité' van de strijd van de mijnwerkers en vakbonden, 
z.d. (na 1985). 1 omslag

15. Dossier van Hugo De Witte met voorbereidingen en verslagen van vergaderingen van de 
afdeling Hasselt, nov 1982 – 1985. 1 omslag


