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INLEIDING

Filip Delmotte (officieel Philip; afgekort als F.D.), geboren op 16 mei 1953, werd via talrijke 
gesprekken met Marc Braet en contacten met de plaatselijke KPB in 1975 lid van de partij. Na zijn 
toetreden startte de afdeling, die op dat ogenblik weinig politieke activiteit ontwikkelde, quasi 
onmiddellijk een elementaire werking op: colporteren met de Rode Vaan, pamfletten verdelen enz. 
Filip werd snel politiek secretaris van de partij, maar zoals blijkt uit zijn archief was hij ook zeer 
actief in andere organisaties, zoals VAKA en dit zowel op lokaal, provinciaal als nationaal niveau. 
Hij klom binnen het partijkader vrij snel op, werd secretaris van de Vlaamse Gewestraad, secretaris 
van het Vlaams Bureau, wat concreet betekende secretaris van Jef Turf en maakte in die 
hoedanigheid bv. de verslagen op. Wanneer hij lid werd van het Politiek Bureau (1984), bleef hij de 
verslagen opmaken en eveneens “Feiten en Argumenten” redigeren.  Hij was ook al snel gewestelijk 
politiek verantwoordelijke.

F.D. was nauw betrokken bij het luik “media” van de partij. Hij was beheerder van de Vlaamse 
Progressieve omroepvereniging (VPO) en lid van de gastprogrammaraad. Hij speelde een rol in de 
Vlaamse Progressieve Uitgeverij (VPU), de uitgever van de Rode Vaan en bij de Rode Vaan zelf. 
Wanneer de VPU op 20 maart 1996 in vereffening gaat wordt F.D. aangeduid als vereffenaar.

Hij werd na het ontslag van Jef Turf redacteur van de Rode Vaan en van het blad Markant, de 
opvolger van de Rode Vaan, en in 1994 hoofdredacteur. F.D. was ook bestuurder bij Eurovid, een 
video-productiebedrijf aanleunend bij de Vlaamse Raad van de KPB.

Het op 1 februari 2017 geschonken archief weerspiegelt alle terreinen waarop Filip Delmotte actief 
was. Dit laten we dan ook in de inventaris tot uiting komen.
Enkele documenten zijn wellicht van de hand van Lieve Bels, zijn toenmalige echtgenote. Zij was 
lid van de vrouwencommissie waarvan Jos Van Sande de trekker was.

Het archief is niet geselecteerd, wel geschoond. Lokale bladen zoals “rond d'Halletorre”, “Kontakt” 
en “Kompas” zijn ondergebracht bij de lokale periodieken en zijn te vinden via het zoeksysteem 
Pallas onder hun titel, tenzij ze deel uitmaken van het dossier.



INVENTARIS

NOTITIEBOEKEN

1. Notities en/of verslagen van de algemene ledenvergadering, het secretariaat, werkplanning enz. 
(fed. Brugge), 23 aug. 1976-26 maart 1977. 1 deel

2. Notities en/of verslagen van de algemene ledenvergadering, het secretariaat, werkplanning. van 
het redactiecomité “rond d'Halletorre” enz. (fed. Brugge), 16 maart 1977-jan. 1978. 1 deel

3. Notities en verslagen van werkvergaderingen, algemene ledenvergadering, 
redactievergaderingen, secretariaat, ledenlijsten, financiële notities enz. (fed. Brugge), 3 jan. 1977-
maart 1979. 1 deel

4. Notities van bestuurs-, militanten- en redactievergaderingen enz. (fed. Brugge), van het vierde 
jaar kaderschool, 3 april 1979-3 juli 1980. 1 deel

5. Notities van bestuurs- en algemene vergaderingen, van vergaderingen van VAKA, notities i.v.m. 
het lidgeld, enz. dec. 1980-febr. 1982. 1 deel

6. Notities van vergaderingen, 1982- begin 1983. 1 schrift

7. Notities van vergaderingen, febr. 1983-1 april 1983. 1 schrift

8. Notities van vergaderingen, mei 1983-okt. 1983. 1 schrift

9. Notities van vergaderingen, aug. 1983-begin 1984. 1 schrift

10. Notities van vergaderingen, mei 1984-mei 1985. 1 schrift

11. Notities van vergaderingen van KP nationaal en plaatselijk en VAKA nationaal, provinciaal en 
Vaka-Bureau, mei 1985-nov. 1985. 1 schrift

12. Notities van vergaderingen van het dagelijks KP-bestuur van Brugge, het federaal congres van 
17 mei 1986, het secretariaat Zuid-West-Vlaanderen, VAKA, Vlaamse Raad en Bureau, 23 april 
1986-okt. 1986. 1 schrift met losse stukken.

13. Notities van vergaderingen van de KP op lokaal, regionaal nl. Zuid-West-Vlaanderen en 
nationaal vlak, okt. 1986-maart 1987. 1 schrift

14. Notities van vergaderingen van de KP op lokaal, regionaal nl. Zuid-West-Vlaanderen en 
nationaal vlak, maart 1987-maart 1988; notities van vergaderingen (Vlaamse Raad, Bureau), 1990-
1991. 1 deel en enkele losse stukken.

15. Verslagen van studiedagen, deelnemerslijsten van tal van activiteiten enz., ca. 1976-1982. 1 deel

16. Notities van de vergaderingen op lokaal vlak, op het niveau Zuid-West-Vlaanderen en op 
nationaal niveau, van de Vredeswerkgroep, december 1985-zomer 1986. 1 schrift

17. Agenda's, 1986 en 1987. 2 delen



18. Verspreide notities van vergaderingen e.a. van Lieve Bels?, 1982. 1 deel

ACTIEF BIJ INITIATIEVEN OP VLAK VAN DE MEDIA

19. Vlaamse Progressieve omroepvereniging (VPO): stukken i.v.m. de oprichting, de statuten van 7 
aug. 1980, de gastprogrammaraad en de uitzending van gastprogramma's op de BRT, 1980-1982; 
retroacten over het decreet inzake het statuut van de BRT, Nederlandse Uitzendingen, 1973-1976; 
stukken over de verhouding ACOD-BRT, 1975-1978; subamendement van Louis Van Geyt op de 
amendementen van N. Maes en W. Geldhof en F. Swaelen op het decreet houdende statuut van de 
Belgische Radio en Televisie. Nederlandse Uitzendingen, 1978 en begroting 1978. 1 pak
N.B. F.D. is beheerder van de VPO en lid van de gastprogrammaraad.

20. Vlaamse Progressieve Uitgeverij (VPU), uitgever van de Rode Vaan: stukken i.v.m. de statuten 
(opgericht op 13 dec. 1980), de algemene vergadering en de vereffening, 1996-1999; de statuten 
van “Keerpunt” van 2 maart 1992; verslagen van de raad van beheer en de algemene vergadering, 
1987-1991; discussieteksten, 1990-1991; financiële stukken, 1989-1991; overeenkomst redaktie-
VPU, z.d; briefwisseling, 1989-1990; 'Strategie voor de Rode Vaan' uitgewerkt door Wim Schamp, 
1987; voorstel van promotieplan 1990 “200 abonnees bij”, 1989. 1 pak
N.B. De Rode Vaan stopte eind 1991. De VPU gaat in vereffening op 20 maart 1996. P.D. wordt 
aangeduid als vereffenaar.

21-23. Keerpunt, uitgeverij van het blad Markant: verslagen van de algemene vergadering, de raad 
van beheer en de redactie, briefwisseling, boekhoudkundige stukken, redactionele stukken, 
verslagen van contacten enz.
N.B. F.D. was van in het begin redacteur, in 1994 hoofdredacteur,

21. 1992-1994. 1 pak
22. 1992-1995. 1 pak. 
23. 1993-1994. 1 pak

24. Stukken over de medewerking van Frans Buyens aan Markant, 1990, met enkele teksten als 
voorbeeld en exemplaren van het blad “de Satan” waarvan Frans Buyens de verantwoordelijke 
hoofdopsteller was, nrs 1, 2, 3 en 4 van [1956] en maart, april, mei, juni, juli, sept. 1957. 1 omslag

25. Eurovid coöperatieve vennootschap: werkdocument over het opstarten van een bedrijfsmatige 
video-productiebedrijf aanleunend bij de KPB (Vlaamse Raad), 1987; planning van het opstarten, 
1987; jaarrekeningen, verslagen, briefwisseling, vereffening, 1988-1990. 1 omslag
N.B. F.D. was bestuurder bij Eurovid.

26. Feiten & argumenten: aanpak en verslag van de redactieraad (eindverantwoordelijke F.D.), 6 
maart 1995. 1 omslag

27. Agora. Briefwisseling en verslagen van de redactie, 1995-begin 1996. 1 omslag
Redactieverantwoordelijke is F.D.

28. Stukken inzake de uitgave van het tijdschrift “Dialoguz-dialoog” gericht aan F.D., 1992. 1 
omslag

29. Project Ecogroen (samenwerking tussen KP en Ecogroen en gesprekken over de oprichting van 
een nieuw sociaal-ecologisch tijdschrift): briefwisseling, stukken i.v.m. de redactie; verslagen van 
de raad van bestuur, de algemene vergadering, retroacten, enz. enz. 1994-begin 1996. 1 pak.



ACTIEF BIJ HET FRANS MASEREELFONDS

30. Dossier Masereelfonds, 1978-1983. 1 omslag

31. Dossier Masereelfonds, 1986-1989. 1 pak

32. Dossier Masereelfonds, 1990-1994. 1 pak

33. Dossier Masereelfonds, 1993-1996. 1 pak

34. Dossier uitgeverij Masereelfonds, 1983-1986. 1 omslag

ACTIEF BIJ HET VLAAMS AKTIEKOMITEE TEGEN ATOOMWAPENS (VAKA)

35. VAKA-Brugge/Initiatiefgroep tegen kernbewapening: briefwisseling, verslagen, vlugschriften, 
organisatie van een politiek kafee op 7 febr. 1981, script act kopspel i.v.m. kernraketten, Vaka 
Brugge “De paddestoel”, z.d., persknipsels, enz. 1979-1983. 1 pak

36. VAKA-Brugge/Initiatiefgroep tegen kernbewapening: verslagen en documentatie, persknipsels, 
de organisatie van “Nacht van de Vrede” op 3 mei 1980, VAKA-nationaal, 1980-1985. 1 pak

37. VAKA-Brugge (voornamelijk), provinciaal en nationaal: verslagen, briefwisseling, 
documentatie enz., 1981-1984. 1 pak

38. VAKA-nationaal, provinciaal en Brugge (Kristus-Koning): uitnodigingen, verslagen, planning, 
discussienota's, ontwerpresoluties, documentatie, 1981-1985. 1 pak

39. VAKA-Brugge, provinciaal en nationaal: verslagen, persmededelingen en -mappen, knipsels 
enz., 1986-1989. 1 pak

40. VAKA. Tweemaandelijks intern bulletin, nrs 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22-27, 29, 32 
(april en juni 1980, nov.-dec. 1983, maart, juni-dec. 1984, maart-april, nov.-dec. 1985, jan.-febr., 
mei-juni, juli en dec. 1987). 1 pak

41. “Vaka-berichten. Maandelijks tijdschrift” Brugge, april 1982-dec. 1988 (veel hiaten en z.d.); 
“De Brugse Vredeskrant”, [1983]; De Vlaamse Vredeskrant, 1980-1989 (veel hiaten). 1 pak

42. “Vaka's Nieuwsbrief. Maandelijks tijdschrift van VAKA-West-Vlaanderen”, jg 2 nr 10 [okt. 
1983]-jg 4 nr 10 [19 okt. 1986];”Raketten in geen geval”, publicatie van VAKA-Genk, nov. 1986; 
Extra-bombrief van VAKA-Oost-Vlaanderen, sept. 1983; Brugse aktiekomitee “neen aan de 
wapenhandel. Omschakeling wapenindustrie”, jg 1 nr. 5, [1985]; “De invoering van de nieuwe 
raketten. Het einde van de afschrikking, het begin van de verschrikking” door Rik Coolsaet, z.d. 
[1979]; “Vrede”, nr. 205, jg 24, aug.-sept. 1981; Infomap van VAKA “Raketten? In geen geval”, 
dec. 1982; Brochure van de VAKA Kampagne “Mijn gemeente, Vredesgemeente”; “Vredesgazet, 
juni 1982. 1 pak

43. “Nieuwsbrief” van de “Medische Werkgroep tegen Atoomwapens”, jan.-febr. 1987; “Het 
A.C.W. en de kernbewapening. Standpunt van het A.C.W.-bestuur op 13 maart 1987”. 1 omslag



ACTIEF BIJ HET OCV EN ANDERE INITIATIEVEN TEGEN KERNWAPENS, 
WAPENHANDEL EN APARTHEID EN VOOR DE VREDE EN SOLIDARITEIT ONDER 
DE VOLKEREN

44. BAKS (= Brugs aktiekomitee voor kernstop), ca. 1980-1984. 1 omslag

45. Vrak (=Vredesaktie Brugge): “Vrakje”, sept. en dec. 1986; VAKS, 1982; aktiekomitee tegen 
wapenhandel, 1987. 1 omslag

46. Dossier OCV (Overlegcentrum voor de Vrede): platformteksten, briefwisseling, verslagen van 
de stuurgroep, en van de studiedag op 5 dec. 1985, 1985-1988; met standpunten van de KPB i.v.m. 
de ontwapening, verslag van de subkommissie van de vredeswerkgroep van de KPB-Vlaamse Raad 
(1986), 1985-1987; stukken van Pax Christi, NCOS. 1 pak

47. Stukken van of i.v.m. de stichting “Europa pacis magna” of de vernieuwing van het Belgisch 
Comité voor Europese Veiligheid en Samenwerking, 1989-1990. 1 omslag

48. Stukken i.v.m. het ANC, 1986; VAAK (= Vlaams Anti-Apartheidskoördinatie), 1986-1988; 
P.L.O, 1988; acties tegen apartheid enz., 1983 en z.d. 1 omslag

49. Vredeskrant (IOT), z.d. 1 ex.

50. Stukken i.v.m. de oproep voor een referendum/volksraadpleging door Vrede vzw, 1983. 1 
omslag

51. Standpunten, vlugschriften, documentatie en knipsels i.v.m. de ontwapeningsproblematiek, circa 
1983-1985; dossiertje i.v.m. de wapenhandel, 1986; “Het Belgisch rakettendossier 1979-1984” 
onder de redactie van Mark Heirman, IPIS-dossier 6, Antwerpen, 1985.1 pak

52. “Nato Alerts Network”: 1988. 1 omslag

53. Vlaams Palestina Komitee vzw en voorloper Belgisch-Palestijnse Vereniging vzw: verslagen, 
briefwisseling, stukken over de initiatieven, documentatie, nieuwsbrieven, 1988-1992, 1995; 
“Soemoed” met een overzicht van de resoluties van de Verenigde Naties, jg 20 nr. 2/3.1 pak

54. Vereniging België – DDR vzw: twee brieven, nl. van Marc Braet en Bernard Claeys, 1988. 2 
stukken

55. Dossier rond de tweede Europese conventie tegen atoomwapens, mei 1983 in Berlijn. 1 pak

56. Dossier rond de derde Europese conventie tegen atoomwapens, juli 1984 in Perugia; 
voorstelling van de vierde “END Conventie” in Amsterdam op 3-6 juli 1985. 1 pak

57. Dossier rond de zesde Europese conventie tegen atoomwapens, juli 1987 in Coventry met o.m. 
het verslag van Wouter Dambre. 1 omslag

58. Dossier rond de negende conventie tegen atoomwapens, Helsinki-Tallinn, 3-7 juli 1990. 1 
omslag



ACTIEF BIJ VOLKSTOERISME VZW

59. Volkstoerisme vzw: verslag van de raad van beheer op 16 okt.1986, 11 febr.1989, 24 febr.1990, 
van de algemene vergadering op 24 febr. 1990 en 11 febr.1989. 1 omslag

ACTIEF BIJ DE KP-BRUGGE EN ZUID-WEST-VLAANDEREN

Organisatie

60. Handboekje van inkomsten en uitgaven van de KP-Brugge van Henri De Meyer?, dec. 1952-
juni 1954 met enkele losse stukken waaronder over de verkoop van de Rode Vaan in Torhout op 19 
juni 1960; register van de lidgelden, 1974-1977 (van Henri De Meyer uit de Nijverheidsstraat in 
Brugge). 2 delen

61. Dossier persverkoop in de federatie Brugge, 1975-1978. 1 omslag

62. Register van inkomsten en uitgaven van de federatie Brugge, 1980-1981. 1 deel

63. Grootboek, 1978-1979; 1982-begin 1986; 1986-1987 (federatie Brugge); 1986-1987 
(provinciaal secretariaat); kasboek van KP-Brugge en provinciaal secretariaat, 1988. 6 delen 

64. KP-Brugge/federatie: verslagen van bestuursvergaderingen, militantenvergadering, algemene 
vergadering en federaal congres, activiteitenverslagen, werkplannen, ingekomen stukken van 
nationaal, vlugschriften (enkele van de KJB) o.m. “KP cursief” en “KPB Kursief”, basiscursus 
KPB, gemeenteraadsverkiezingen okt. 1976; knipsels uit de Rode Vaan van 1976-1977 “uit het 
brugse”, 1975-1978; viering van de veteranen die 50 jaar lid zijn van de KP, z.d. 1 pak
Zie ook “rond d'Halletorre”.

65. “Kontakt” uitgave van de KP-federatie Brugge, bevat uitnodigingen, werkplannen, standpunten, 
mededelingen enz., nov. 1977 (jg 1 nr. 1) - 1980 nr. 2 (met hiaten). 1 omslag 

66. KP-Brugge/federatie: werkplan 1979, niet vernieuwde abonnementen, Rode Vaanverkoop, 
bijdragezegels (1976-1978), vragenlijsten over mogelijke praktische medewerking, strijdfonds enz., 
1977-1979. 1 omslag

67. “Werkplan KPB. Sociale strijd” bevat pamfletten, het verslag van de vergadering van het Brugse 
Initiatief Werkloosheid van 18 dec. 1980, van het Brugs werkloosheidskomitee van 6 juli 1981, 
briefwisseling van de KP federatie Brugge, 1980-1981 enz. 1 omslag

68. KP-Brugge/federatie: verslagen, werkplan, briefwisseling, acties, financiële stukken, stukken 
i.v.m. de verkiezingen (deelname, praktisch), enz. sept. 1977-1985. 1 pak

69. KP-Brugge/federatie: ingekomen briefwisseling o.m. van de stedelijke jeugdraad, 
uitnodigingen, verslagen, vlugschriften (rond d'Halletorre), lidgelden, lidkaarten enz. met o.m. de 
reactie van 7 maart 1985 van Rik Bevernage op het “doorbraaknummer” van “de Jongsocialist”, 
1979, 1985-1989, 1990, 1993, 1995. 1 pak

70. Dossier federaal congres Brugge, 23 okt. 1977, 29 maart 1980, 7 maart 1982, 27 febr. 1984 en 
z.d. 1 omslag



71. Verslag van de West-Vlaamse provinciale vergadering van 22 sept. 1990 in Oostende met 
bijlage. 1 omslag

72. Dossier federaal congres, conclaaf enz. in voorbereiding van het 25e nationaal congres in april 
1986. 1 omslag

73. Dossier federaal congres van de federatie Zuid-West-Vlaanderen, 11 juni 1977 en 27 jan. 1986. 
1 omslag

74. “K.P.Info” en “Vlugschrift”, maandelijkse uitgave van de KP
Zuid-West-Vlaanderen/Kortrijk, briefwisseling van de KP-Kortrijk, enkele vlugschriften, verslagen, 
losse stukken enz., juli/aug. 1983, 1986-1988. 1 pak
N.B. Voor de lokale tijdschriften zie ook de lokale KP-periodieken na 1944.

75. KP-Oostende: uitnodigingen, verslagen van vergaderingen, briefwisseling, vlugschriften, 
documentatie o.m. over de R.M.T., 1985-1988; “De stoeten Ostendenoare”, juni 1984, mei-juni 
1986, april 1987, mei-juni 1987; vlugschrift van de studenten van de rijksnormaalschool tegen de 
maatregelen van Minister Coens [1984]. 1 pak
N.B. Voor het tijdschrift “Kompas”, zie de lokale KP-periodieken na 1944.

76. KP-Brugge: organisatie 1 meifeest in 1979 (met Willy Donni en het koor Morgenrood); 
Jongkommunisten Brugge: organisatie van een culturele avond in het kader van de actie ”Culturen 
als buren” en als 1 mei manifestatie, 1984. 1 omslag

77. KP-Federatie Brugge: dossier Rode-Vaanfeest /feest van de kommunistische pers,1977; 
nationaal 1988-1989. 1 omslag

78. Dossier huis Vlamingdam 1 van de KP Brugge, 1986-1990; statuten “Aktiewinkel” in Brugge, 
1987-1988. 1 omslag

79. KP Brugge: dossier beschadiging van linkse lokalen, 1985 (zie ook nr. 69). 1 omslag

Verkiezingen

80. Dossier gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976. 1 omslag

81. Dossier wetgevende verkiezingen van 17 april 1977 (KP lijst 5) (organisatorisch; ex. van “rond 
d’Halletorre”) en wetgevende verkiezingen van 17 december 1978 (KP lijst 9). 1 omslag

82. Dossier wetgevende verkiezingen van 8 november 1981 (KP lijst 9), met de verschillende 
standpunten en analyses in de KP n.a.v. de uitslag van deze wetgevende verkiezingen (o.m. 
federatie Zuid-West-Vlaanderen, Denderstreek, Antwerpen) en van de malaise in de partij, 1981; 
brief L. Van Geyt, 3 dec. 1981; schrijven van H. Braem, J. Decombele, Philip De Roeck en Ch. 
Desmet, 19 jan. 1984; “De organisatie van de partij in Vlaanderen” door F. D., 4 mei 1984. 1 pak

83 en 84. Dossier de Brugse Progressieven n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 
1982: programma, verslagen, discussieteksten, organisatie, publiciteit, documentatie, analyses, 
1982-1993. 2 pakken

85. Dossier Europese verkiezingen van 17 juni 1984 met o.m. diverse standpunten van de KP en 
retroacten van 10 juni 1979. 1 pak



86. Dossier wetgevende verkiezingen van 13 dec. 1987. 1 omslag

87. Lijsten van kiezers die bij de Europese verkiezingen van 1989 de voorstelling van kandidaten 
uit Brugge op de kiezerslijsten steunen. 1 omslag

88. Standpunten in voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in Brugge in 2000, 2000. 1 
omslag

89. Grafiek van de verkiezingsuitslagen van de KPB per arrondissement voor de Kamer vanaf 1925 
tot 1978 en 1948-1978; vergelijkende cijfers van het kanton Oostende voor de wetgevende en de 
gemeenteverkiezingen. 1 omslag

Actie- en werkgroepen in Brugge

90. Dossier “Ontwapenen om te overleven” (OCV): acties en overleg in Brugge, 1978. 1 omslag

91. Dossier werkgroep stemrecht voor migranten, Brugge, 1980-1981. 1 omslag

92. Dossier werkgroep Verkeersleefbaarheid/Werkgroep of Brugse Belangengroep 
Fietsers/Fietsoverleg Brugge: verslagen, ledenblad, documentatie, 1983-1984. 1 omslag

93. Dossier “De Werf” Brugge, 1988-1989. 1 omslag

94. Dossier Brugge word(t) wakker: verslagen, documentatie, voorstellen, studies enz., 1992-1997. 
1 pak

95. Dossier Volkshogeschool Brugge: voorstelling van het initiatief, z.d., de publicatie “project 
gemeenteverkiezingen '82”, ex. van het tijdschrift van winter '82, verslag van de teamvergadering 
van 27 sept. 1982, brief met ontslag van F.D. als lid van de beheerraad, 3 okt. 1991. 1 omslag

96. Dossier werkgroep “Herstel de politiek”, 1992-1994, 1996. (Initiatief van de Volkshogeschool 
in de Baliestraat Brugge, De Werf); “Bouwen aan Brugge(n) voor een leefbare omgeving. 
Beleidsnota 1994 gemeenteraadsverkiezingen”, publicatie van het ACW, 28 p. 1 pak
 

Acties/standpunten/documentatie op lokaal niveau

97. “De tewerkstelling in de metaalnijverheid van het arrondissement Brugge. Uitg. van de 
Christelijke Centrale der Metaalbewerkers van België. Beroepsverbond Brugge. 1 omslag

98. Vlugschrift van Georges Van Acker (Brugge) tegen de overeenkomst van 10 febr. 19?? tussen de 
vakbonden en de NMBS waardoor het overgrote deel van de gepensioneerden van de NMBS in de 
kou staat, z.d.; nota van de KPB afgegeven op 18 okt. 1979 aan de minister van Verkeerswezen over 
de herstructurering van de NMBS en overzicht van de acties door de KP, in de periode aug.-okt. 
1979. 4 stukken

99. Dossier (afbraak) openbaar vervoer, met acties in de federatie Brugge, Gent, Eeklo, met het 
nummer 1 van jg 80 van “rond d'Halletorre”, gewijd aan het openbaar vervoer, 1980-1981. 1 
omslag

100. Dossier Siemens, 1976-1984 (met documentatie en foto's). 1 pak

101. Dossier Clayson in Zedelgem, 1977-1980. 1 omslag



102. Dossier Flandria (faling) en overname door Superia, 1980-1981. 1 omslag

103. Dossier La Brugeoise & Nivelles, met nummers van het personeelsblad “brugeoise leven”, 
sept. 1980, juli 1986-okt. 1988, 1980-1988. 1 pak

104. Dossier firma Van Loocke, vervuiler en leverancier van chemische wapens, 1981. 1 omslag

105. Dossier “Noorderkanaal”, 1986. 1 omslag

106. Dossier actie tegen de helikopterfabriek en komposietfabriek Sikorsky in Oostende, 1986. 1 
omslag

107. Dossier “Kolencentrale Vandemoortele” Izegem: documentatie en pamfletten van de KP, 
ca.1985-1987. 1 omslag

108. Documentatie over bedrijven in West-Vlaanderen. einde jaren '80. 1 pak

ACTIEF BIJ DE KP-VLAANDEREN

Vlaamse Raad

109. Dossier Vlaamse gewestelijke conferentie in Aalst op 15 mei 1976, in Mechelen op 10 dec. 
1977 en in Brussel op 12 mei 1979. 1 omslag

110. Dossier Vlaamse conferentie van 27 april 1980 met notities van F.D., resoluties van de 
federaties en een ex. “'t Ajuintje” van 22 april 1980. 1 omslag

111. Dossier 1ste Vlaams congres op 18 en 19 febr. 1984 in Brussel. 1 omslag

112. Dossier 2de Vlaams congres op 7 juni 1986 in Lombardsijde. 1 omslag

113. Dossier 4de Vlaams congres in Brussel op 29 februari 1992 en 4de Vlaams congres bis in 
Brussel op 23 mei 1992 met retroacten, 1991. 1 pak
 
114. 129. Vlaamse Gewestraad: dossiers van de vergaderingen, 1979. 1 omslag

115. Vlaamse Raad: notities, verslagen van vergaderingen 1979-1981, jan. 1982, 1983-1984, 1985, 
van het conclaaf van 9 april 1981, ingekomen stukken, 1979-1981; aanwezigheidslijsten 1981-1983. 
1 pak

Vlaams Bureau

116. Vlaams Bureau: verslagen van F.D. van de vergaderingen, aug. 1977-1980 en 9 okt. 1981. 1 
pak

117. Vlaams Bureau: verslagen van F.D. van de vergaderingen, 30 jan. 1981-25 mei 1982. 1 pak

118. Vlaams Bureau: dossier conclaaf, 9 april 1981 en sept. 1987. 1 omslag



119. Vlaams Bureau: verslagen en meegaande stukken, 1982-juni 1984. 1 pak (gericht aan F.D. als 
lid).

120. Vlaams Bureau: verslagen 14 en 30 jan. en 28 okt. en 20 nov. 1986. 1 omslag

121. Dossier “kommunistisch jeugdbeleid” (Vl. Gewestraad), 1979. 1 omslag

122. Dossiertje over de Rode Vaan gevormd door F.D. als lid van het Vlaams Bureau, 1989. 1 
omslag

123. Dossier rond de hulde aan het IJzermonument in Diksmuide door het Vlaams Bureau op 8 mei 
1984. 1 omslag

124. Documentatie rond het verhinderen door Voorpost van het neerleggen van een huldekrans door 
de KP in Diksmuide, 1985. 1 omslag

125. Brief van Jan Turf en Dirk Roelandt aan het Vlaams Bureau over het bezoek van de Komsomol 
(= de Vereniging van Jong-Kommunisten van de S.U.) aan de Jong-Kommunisten op 28 mei 1984 
en antwoord op 4 en 19 juni 1984. 1 omslag

Vlaamse (Gewest)Raad, Vlaams Bureau en Secretariaat

126. Vlaamse Raad, Vlaams Bureau, Vlaams Secretariaat, werkgroepen: verslagen, briefwisseling, 
boekhoudingsstukken/begrotingsstukken, problematiek van de Rode Vaan, enz., 1979-1992. 1 pak

127. Vlaamse Raad, Vlaams Bureau en Secretariaat: uitnodigingen, verslagen van vergaderingen, 
begroting, briefwisseling, bijlagen, met notities van F.D., 1986-1987. 1 pak

128. Vlaamse Raad, Vlaams Bureau en Secretariaat: uitnodigingen, verslagen van vergaderingen, 
begroting, briefwisseling, bijlagen, enz. 1988-1989. 1 pak

129. Vlaamse Raad, Vlaams Bureau en Secretariaat: uitnodigingen, verslagen van vergaderingen, 
begroting, bijlagen, 1989-1990. 1 pak

130. Vlaamse Raad, Vlaams Bureau, Secretariaat, Stuurgroep: vooral verslagen van vergaderingen, 
bijlagen, standpunten, documentatie enz, 1991-1993. 1 omslag

Commissies en werkgroepen op Vlaams niveau (bij de Vlaamse Raad)

131. Stukken i.v.m. de werkgroep pers en propaganda van de Vlaamse Gewestraad, 1979. 1 omslag

132. Nota's van F.D. bij de bijeenkomst van de vredesmilitanten op 4 oktober 1980; 
vredesmilitanten, 1981; werkgroep “Vredesekonomie”, 1987; vredesproblematiek, voornamelijk 
KP-standpunten, 1983; opmaken vredesbrochure met teksten van F. D. en J. Verhelst “ontwapenen 
in Europa: het smalle pad. Een K.P. standpunt”; Vredeswerkgroep van de KPB/Vlaamse 
Vredesmilitanten, 1981-1983 1 pak

133. Documentatie bij nr. 132. 1 pak

134. Dossier vredeswerking met documentatie, 1983 (o.m. reactie van Bob Francis op “Over 
arbeidersbeweging, sociale verdediging en alternatieve defensie” van Koen Raes). 1 omslag



135. Dossier vredeswerkgroep of themagroep Vrede van de KP, 1984-1987, 1989. 1 pak

136. Dossier vrouwencommissie, verslagen van vergaderingen, de brochure “vrouwenstrijd is 
klassestrijd” enz., 1978-1986 (hiaten), verslagen van de vrouwencommissie van de KP van Lieve 
Bels?, 1980-1982. 1 omslag

137. Stukken van de werkgroep bedrijfsmilitanten (verslag van de vergadering op 10 febr. 1982),  
de themagroep welzijn (sept. 1983) en de themagroep gemeentebeleid (juni 1983). 1 omslag

138. Stukken van de themagroep Rode Vaan en de commissie begroting, 1986-1987. 1 omslag

139. Dossiertje van F.D. i.v.m. de werkgroep openbare diensten, 1977; 1986. 1 omslag 

140. Stukken van de werkgroep federalisering en inzake de hervorming van de structuren, 1986-
1988. 1 omslag
N.B. Dit thema komt ook voor bij andere instanties zie bv. 161.

Vorming / Imavo

141. Cursussen van de kaderscholing, basisniveau en kadervorming, 1975-1979 en z.d. 1 pak

142. Cursussen van de kaderscholing en verwante teksten, 1977 en z.d. 1 pak

143. Notities van F. D. bij de kaderscholing tijdens een studiereis naar de DDR, aug. 1976. 1 deel

144. Teksten van de basiscursus Marxisme georganiseerd door IMAVO, z.d. 1 omslag

145. Dossier Imavo, met onder meer de invulling van de kaderschool, voor te leggen aan het 
Vlaams Bureau met verslagen (1985), het colloquium “De tanden van de leeuw. De progressieve 
Vlaamse beweging en de oktober-revolutie” (1991); werkgroep Het pennoen van IMAVO vzw: 
uitnodiging en verslag (1993) 1979, 1985, 1990-1991, 1993 en z.d. 1 omslag

146. Teksten die verband houden met de scholing? 1 omslag

Discussieteksten

147. A. Duchâteau, “Hedendaagse aspekten van een oud debat: hervormingen of revolutie”. 
Brussel, 20 okt. 1963. 15 p. ; teksten i.v.m. het eurocommunisme, o.m. van L. Michielsen en een 
reactie van L. Van Geyt en Justin van Moer, 1981-1982 en z.d.; reactie van L. Van Geyt op een 
bewering in het “pleidooi voor een partij van kommunisten” van Koen Raes, dec. 1981; antwoord 
van Jan Turf “aan Jef Turf naar aanleiding van het derde artikel in de reeks “Michielsen” 
verschenen in de Rode Vaan”,16 okt. 1984; “Zelfkritische resolutie betreffende de problemen van 
de partij. Voor meer eenheid op basis van duidelijke standpunten”, na 8 nov. 1981. 11 p.; 
“Kommunismus Jetzt”, tekst van Rudolf Boehm (Gent), z.d. (na 1987). 5 p.; “Kommunisten in de 
Vlaamse strijd”, z.a. z.d., 6 p.;153. “De rol van een kulturele dynamiek in plaatsbepaling en 
aktieterrein van de kommunistische partij” door Raf Vandenbussche, 12 mei 1985. 6 p.; 
“Revolutionair perspectief”, tekst van L. Michielsen, 24 december 1988, 35 p. ; verslag door Robert 
Crivit van de discussie over de verhouding tussen partij en beweging op het Rode Vaan feest te 
Gent in 199?; ontwerp van een reactie van F.D. aan Jef Turf n.a.v. de laatste schermutselingen 
tussen Jef Turf en de partij over de Rode Vaan, z.d. 4 p. 1 omslag.



148. Standpunt van de KP (F.D.) over de bescherming van de privacy, 1979; briefwisseling met F. 
D. namens het organisatiecomité (Politiek Bureau), betreffende de federatie Mechelen, 1979-1984, 
federatie Gent, 1984 en Halle-Vilvoorde, 1980; een bijdrage van Frans Leemans uit Vilvoorde 
[1982]. 1 omslag

149. Dossier over de te volgen weg i.v.m. de strijd tegen de plaatsing van de raketten, met 
tegenstemmen en de tekst van de werkgroep “leraars tegen atoombewapening” van A. Looman 
[1981]-1985. Bevat ook stukken over de discussie binnen de KP met A. Desmet. 1 omslag

150. Brochure van het Centraal Komitee: Bezinningsdocument over de Binnenlandse Politiek, 27 
maart 1987 (2 ex.) en van het Vlaams Bureau: Links kleurt je leven, 1988, met nota's van F.D. en 
commentaar van F.D. bij de tekst van Miel Dullaert. 1 omslag

151. Dossiertje rond het standpunt tegenover migranten ingenomen door de Franse KP en de reactie 
van Belgische kommunisten o.m. J.P. Vankeerberghen, het standpunt van de federatie Mechelen, 
1981; briefwisseling tussen Justin Van Moer en Jef Turf over de werking van het CC en het 
democratisch centralisme, 1981. 1 omslag

152. Teksten van Leo Michielsen en Marcel Maes uit 1993 en 1994 door Marcel Maes naar F.D. 
gezonden. 1 omslag

ACTIEF BIJ DE KP-NATIONAAL

Congressen, Centraal Comité, Bureau en Secretariaat

153. Dossier van het XXIIe Congres in Gent op 9-11 april 1976 en het XXIVe Congres in Brussel 
op 26-28 maart 1982. 1 pak

154. Dossiers van het XXVe en XXV bis congres in Brussel op 18-20 april 1986 en 18 juni 1988 en 
van het 26e Nationaal congres in Brussel op 18-19 maart 1989. 1pak

155. “Bijdrage van Guy De Smet aan het vierde nummer van 'Feiten en Argumenten' betreffende het 
24e partijcongres”, maar niet gepubliceerd aangetroffen, z.d. en twee dankbrieven van 7 juni 1982. 
1 omslag

156. Dossiers van de vergaderingen van het centraal comité met bijhorende stukken zoals verslagen 
van de commissies en notities van F.D., 1978, 1979-1980. 1 pak

157. Dossiers van de vergaderingen van het centraal comité met bijhorende stukken en notities van 
F.D., 1981. 1 pak

158. Dossiers van de vergaderingen van het centraal comité met bijhorende stukke en notities van 
F.D., 1982. 1 pak

159. Ingekomen stukken bij F. D. als lid van de werkgroep statuten van de KPB, als lid van het 
Politiek Bureau, van het Vlaams Bureau enz., 1982. 1 pak.

160. Dossier rond het conclaaf op 27 aug. 1985 (voor leden van het Politiek Bureau en Secretariaat) 
met notities van F.D., 1985. 1 omslag



161. Diverse stukken betreffende het Centraal Comité (1982, 1983, 1984, 1985 en 1986), het 
Politiek Bureau (1982, 1986, 1987), het Secretariaat (1980,1982, 1986), over de federalisering 
(1988) en notities van F.D, 1982-1988. 1 omslag

162. Dossiers inzake en stukken van het Politiek Bureau (Vlaams en Waals) en het Nationaal 
Secretariaat enz. met notities van F.D., 1979-1984, 1986, 1987. 1 pak

163. Dossiers van het Politiek Bureau met notities van F.D., 30 maart 1982-5 oktober 1984; dossier 
rond het budget (Nationaal) met notities van F.D.; nota van het Politiek Bureau van 2 maart 1984 
over de sociale zekerheid; “Een alternatief voor de Sociale Zekerheid”, z.d., circa 1982-1984. 1 pak

164. Nationaal Secretariaat: verslagen, 1983-1984. 1 omslag

165. Nationaal Secretariaat: overzicht van de maandelijkse nationale effectieve leden, 1968-1981; 
evolutie van de leden, abonnees en losse verkoop, van de verkoop van brochures en van de 
verkiezingsuitslagen in Franstalig België in de periode 1975-1980, 1980-1981. 1 omslag

Commissies

166. Commissie “Internationale politiek” of “kommissie buitenland” met notities van F.D. en 
documentatie, 1989. 1 omslag

167. Commissie gemeentepolitiek of gemeentebeleid (bij het CC): Informatiebulletin, 1977?, 
Bulletin 2, z.d. en 4, 1978. 1 omslag

ACTIEF BIJ DE KP-VLAANDEREN/STUURGROEP VAN DE KP VLAANDEREN/UNIE

168. KP Vlaanderen/Stuurgroep KP Vlaanderen/Nationale stuurgroep/Unie: verslagen, 
boekhouding, briefwisseling enz. met notities van F.D., 1989-1996. 1 pak

VARIA VAN FILIP DELMOTTE 

169. Brief van Ludo Abicht aan F.D. over de KP als partij n.a.v. de uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen, 12 okt. 1982. 3 p.

170. “Naar een andere ekonomie? Studiedag voor militanten uit arbeiders- en milieubeweging”, 18 
febr. 1984 in Antwerpen (organisatie werkgroep arbeid en milieu). (met notities van Filip). 1 deel

171. Dossier rond de raketten: 1. De KPB en de rakettenkwestie door F. D., 1985; 2. “Raketten: 
duidelijkheid vereist, z.d. door E[ric] D[e] Bleeckere]; 3. Antwoord van F. D., 19/07/1982. 1 omslag

172. Dossier inzake “Rencontre des Partis Communistes des pays membres de la Communauté 
Européenne, Esch-sur-Alzette”, 17 april 1984 met notities van F.D. 1 omslag

173. Diverse notities en teksten van F. D. waaronder “Bedenkingen omtrent de KP. Nota van Filip 
Delmotte”, na 1990. 1 omslag

174. Kopie van briefwisseling tussen Georges Van Acker en Jan Debrouwere, okt. en nov. 1992, 
overgemaakt aan F. D. 1 omslag



DOCUMENTATIEDOSSIERS EN VARIA AL DAN NIET VAN DE KP

175. Kopieën van documenten meestal voor en tijdens W.O. II, o.m. een nummer van de “Volkswil” 
4de jg met een kopie van “Volk en Staat” van 25 aug. 1940 met de oproep van Staf De Clercq; 
kopie van de brief van 29 mei 1959 van de bisschop van Brugge De Smedt aan M. Boey i.v.m. zijn 
oproep voor de CVP te stemmen; kopie van de brief van Frank Lateur (Stijn Streuvels) van 26 sept. 
1929 aan Lannoo enz. 1 omslag

176. Documentatiedossier Amnestie, 1976-1978, met retroacten waaronder “De jonge garde. 
Tijdschrift van de communistische jeugd”, jan. 1960, een vlugschrift van 1969 (tegen een 
amnestiebetoging op 27 ok. 1969 in Antwerpen) en “Communisme. Vlaams Tijdschrift der 
communistische partij van België”, 1e jg nr. 2 (maart 1949); stukken i.v.m. een debat waaraan L. 
Kiebooms en L. Michielsen deelnamen, 1959; amnestienummer van “Ons Leven. Ons verbond”; 
overdruk uit Kultuurleven juni 1950: “De sanering van de repressie” door L. Janssens; “Amnestie. 
Verslag van de vergadering gehouden te Brussel op 16 dec. 1951 door het Algemeen Vlaams Oud-
Hoogstudentenverbond”; “Zeventien. Jong-Vlaams vormingsblad, 1958-1959” enz. 1 omslag

177. Documentatiemap “werktijdverkorting”, 1977-1984. 1 omslag

178. Diverse vlugschriften van de federatie Gent, 1978-1979; Innerlijk document n.a.v. de 
verkiezingen van 24 april 1983; “Kritis Student”, okt. 1978. “Kinderopvang. Voorbeeld van de 
werking van de vrouwenkommissie van de KP-Gent”, z.d. 1 omslag

179. Stukken i.v.m. bedrijven in de textielsector en het KP-plan voor de textiel- en confectiesector 
“Moord met voorbedachte rade”, 1978-1980. 1 omslag

180. Documentatie rond het raamakkoord voor 1980, 1979; documentatie rond de “krisis”en 
sociaal-economische alternatieven, 1980 en 1981 en z.d. 1 omslag

181. Documentatiedossier Brussel met onder meer “Brussel een gewest voor twee 
gemeenschappen” van de KP-Gewest Brussel, okt. 1980; dossier “de staatshervorming” met o.m. 
“Brussel een gewest voor twee gemeenschappen”door de KPB-gewest Brusssel, 1980, enz 1980-
1981. 1 omslag

182. Besprekingen van de KP-brochure “Als je 't mij vraagt” in “De Nieuwe”, 1980. 1 omslag

183. Dossier Happart en Voeren met o.m. Jan Verroken, “De Voerstreek en de aanpassing van de 
administratieve grenzen aan de taalgrens”, z.d., 1982-1983. 1 omslag

184. Dossier vervoer met o.m. de brochure “100 jaar N.M.V.B.”, jan. 1985 van ACOD West-
Vlaanderen en “Memorandum stads- en streekvervoer” van het ACOD, dec. 1985; “Buitengewoon 
kongres vervoer. Stads- en streekvervoer”, okt. 1985; “rij maar an … de krant van de mondige 
openbaar vervoergebruiker, jg 1/0 (jan. 1982)-jg 1/6 (sept. 1982), jg 1/9 en 1/10 (nov.-dec. 1982) en 
jg 1/1 en 2/2 (jan.-febr. 1983), initiatieven van de KP enz., 1981-1985. 1 pak

185. Documentatiedossier “Jongeren voor Werk”, 1984. 1 omslag

186. Dossier actie tegen nucleaire duikboot in Zeebrugge, “cactus 80”, 1985-1986. 1 omslag

187. “Tien paragrafen voor een ander gemeentebeleid” door de KP Lokeren n.a.v. de 
gemeenteraadsverkiezingen van 9 okt. 1988. 16 p.



188. “Kollokwium. Het socialisme op de drempel van de 21e eeuw. Een organisatie van 
Socialistische standpunten. 22 juni 1991 Kultureel Centrum 'De Werf'. Aalst. 1 omslag

189. - “Intervention du camerade Louis Van Geyt … lors de la rencontre informelle de Moscou”, 4-
5 november 1987 (over de internationale toestand).
- “Voor een wetenschapsbeleid gericht op vredesekonomie”, nota van Pierre Gillis, z.d.
- “De KPB en het Atlantisch Bondgenootschap”, nota van Paul Van Praag.
- “Perskonferentie van Louis Van Geyt”, Brussel 11 dec. 1980 (internationale toestand). 1 omslag

190. Stukken i.v.m. “Proper” (= marxistische progressieve perspectieven), 1986. 1 omslag

191. Speciale editie van “Atak”, v.u. Dirk Knegtel, over de breuk tussen de KP en de 
Kommunistische Jeugd, z.d. ; schotschrift “krokodil” n.a.v. het 24ste congres, 1982; knipsels i.v.m. 
Het eurocommunisme, 1982. 3 stukken

192. Oproep van de KP n.a.v. de actie “De Morgen ook Morgen”, na het faillissement in okt. 1986. 
1 stuk

193 201. “Syndikalisme in Wallonië tussen 1980-1990. Analyse en voorstellen voor een ruim 
debat”. Vertaling van de tekst uitgaande van kristen-syndicale middens in Wallonië, z.d. 1 omslag

194. “De geschiedenis van de BSP”, z.a. z.d., 56 p. 1 omslag

195. Informatie over de SU, 1986-1987. 1 omslag

196. Dossier “Milieu in en om het bedrijf” van de werkgroep Arbeid en Milieu, in Antwerpen, in 
nov. 1986. 1 omslag

197. Enkele stukken i.v.m. solidariteit met Centraal en Zuid- Amerikaanse landen, 1988-1993. 1 
omslag

198. Dossier Zeebrugge. 1978-1994. 1 pak

199. Stukken i.v.m. Regenboog, 1988-1995. 1 omslag

200. F. Brichaux e.a., “Onderzoek naar de huisvesting bij kansarmen. Deelrapport” [betreft Brugge], 
z.d. [begin jaren ‘90]. 1 brochure

201. Socialisme en Derde Wereld:
– Working Paper Series n° 50. Economic Crisis and Transition on the Periphery: The Case of 

Nicaragua, door E.V.K. FitsGerald, maart 1989.
– The “Political” Economies of Central America: A New Stage in the Region's Evolution, door 

David Kaimowitz
– Working Paper Series n° 52. Economic Management and Adjustment Policies in 

Mozambique, door Marc Wuyts, april 1989. 1 omslag

202. S.O.S. Voor een leefbaar Brugge. Persbericht over de bescherming van het Pandreitje, z.d. 
[sprake van het besluit van 21 mei waarbij minister Waltniel het poortgebouw en de 
mannenafdeling van de gevangenis op de ontwerplijst van te beschermen monumenten heeft 
geplaatst. 2 p.
- “Uit de geschiedenis der Brugsche Dokwerkers”,fragment z.d. 2 p. 



203. Interview met Mark Braet door ? in 1995? 10 p.

204. KP-Brugge: foto's van F.D., van verkiezingen “7” en Brugeoise & Nivelles; nieuwjaarskaart in 
het Grieks, z.d. 1 omslag


