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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. 1977maart 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), 19901991. 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 redaktieVPU, 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. 1952juni 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
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112. Dossier 2de Vlaams congres op 7 juni 1986 in Lombardsijde. 1 omslag
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omslag
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146. Teksten die verband houden met de scholing? 1 omslag
Discussieteksten
147. A. Duchâteau, “Hedendaagse aspekten van een oud debat: hervormingen of revolutie”.
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152. Teksten van Leo Michielsen en Marcel Maes uit 1993 en 1994 door Marcel Maes naar F.D.
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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
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overdruk uit Kultuurleven juni 1950: “De sanering van de repressie” door L. Janssens; “Amnestie.
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openbaar vervoergebruiker, jg 1/0 (jan. 1982)-jg 1/6 (sept. 1982), jg 1/9 en 1/10 (nov.-dec. 1982) en
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