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INLEIDING
De schenker
Eddy, officieel Edgard, Poncelet is geboren in Oostende op 4 augustus 1927. Hij wordt lid
van de Volksjeugd in 1945 en van de KP in 1948. Zijn militaire dienst (1 augustus 1950 tot 1
maart 1952) doet bij de Zeemacht. Hij organiseert er onder meer een manifestatie tegen de
verlenging van de legerdienst tot 24 maanden en komt daardoor in de gevangenis van Gent
terecht.
Eddy is vanaf de jaren 1946-1947 bevriend met Bob Wolstyn (Wolsztajn), nationaal secretaris
van de Volksjeugd. Tijdens zijn militaire dienst wordt hij verkozen in het Centraal Comité.
Na zijn legerdienst wordt hij werkzaam op het Nationaal secretariaat van de Volksjeugd. Hij
is ook lid van het bestuur van de K.P. in Oostende, maar is toch vooral opgeslorpt door het
werk bij de Volksjeugd en vanaf I955 tot I962 bij de Kommunistische Jeugd.
Bij het militeren bij de Volksjeugd zijn voor hem twee thema's belangrijk:
1. reageren tegen de oorlogspolitiek: verminderen van de militaire dienst en verbeteren van
het leven van de miliciens.
2. het antikolonialisme. Door de contacten die hij en zijn medestanders hebben met
vertegenwoordigers van toenmalige koloniën tijdens de activiteiten van de ‘Wereldfederatie
van democratische jeugd’ worden ze bewust van het probleem van het kolonialisme onder
meer in Congo. Dit vormt de aanloop voor de talrijke contacten die de Communistische jeugd
(in 1955 de opvolger van de Volksjeugd) heeft met al wie later Congolees toppoliticus zou
worden.
Drie van zijn vier grootouders waren Franstaligen die in Oostende waren terecht gekomen.
Daardoor heeft Poncelet een grondige kennis van het Frans en kon hij ook in de Volksjeugd
en later in de Kommunistische Jeugd in Henegouwen militeren.
In het begin van de jaren zestig vindt Eddy - en ook anderen - dat de afstand qua leeftijd te
groot is t.o.v. de jongeren voor wie de organisatie bedoeld is en dat het tijd wordt voor een
grondige vernieuwing van het nationaal bureau van de Jeugd.
Hij vindt werk in de Brusselse boekhandel Corman en blijft er ongeveer anderhalf tot twee
jaar. Nadien leidt hij gedurende een viertal jaar Tracosa als directeur en bouwt daarna de
sector van het volkstoerisme uit. Hij doet dit eerst op vrijwillige basis, naderhand als
bestendig secretaris. Volkstoerisme is opgericht in 1973.
De Volkshogeschool is een initiatief van Bob Wolstyn (Wolsztajn) en de professoren Lucien
De Coninck en Lucien Vandriesche. De Oostendse afdeling, die nog steeds bestaat, is door
André De Smet opgestart. Eddy had er geen functie.
Een meer marxistisch karakter had het Centrum voor Volksopvoeding. Hier kwam Bob
Claessens vaak spreken. Dit had als gevolg dat na zijn dood het centrum de naam 'Centrum
Bob Claessens' kreeg. Uiteindelijk is dit centrum opgegaan in het Masereelfonds Oostende.
Eddy had er geen functie.

Ca 1975-1977 is de vzw 'Het baken' opgericht om het lokaal in de Fortuinstraat uit te baten en
er politieke en culturele activiteiten te organiseren. Hierin speelde Eddy wel een belangrijke
rol. We stippen aan dat Louis Sorel op 13 mei 2002 het Kasboek van de schenkingen voor de
inrichting van het lokaal “Het Baken” in de Fortuinstraat in Oostende aan Dacob heeft
geschonken. Het loopt van 5 juli 1977 tot ca. 1980 en bestaat uit knipsels uit de Rode Vaan
waarin de schenkingen zijn gepubliceerd. Dit lokaal is nu verkocht. De naam leeft evenwel
verder in het complex van sociale woningen dat op dezelfde plaats is opgericht.
Het archief
De schenking aan Dacob vond plaats in de loop van 2015. Oudere schenkingen aan Carcob uit
de periode 2002-2014 zijn in deze inventaris opgenomen.
De schenking omvatte meer dan wat hierna volgt. Vele bedrijfsbladen zoals “De
schoenmaker”, De toekomst”, “De visbewerker”, “De Voorhamer”, “de telefoon”, “de
meubelmaker”, “De textielbewerker” zijn in reeds bestaande reeksen ondergebracht om ze te
vervolledigen. Dit geldt ook voor de lokale tijdschriften "Kompas"en “rond d’Halletorre”.
De vele exemplaren van “De Gids voor de militant”/"Guide du Militant (°1952) vormen nu
een afzonderlijke reeks. Ze zijn alle ingevoerd in Pallas en bijgevolg raadpleegbaar.
De inventaris weerspiegelt de activiteiten van de schenker die actief was zowel op het
nationale als op het plaatselijke niveau. Zijn bijzondere belangstelling voor de vorming en
voor Congo komt eveneens tot uiting.

DE INVENTARIS
E. PONCELET ALS LID VAN HET CENTRAAL COMITÉ ( = CC) EN DEELNEMER
AAN NATIONALE CONGRESSEN EN CONFERENTIES
1. Stukken uitgaande van de centrale instellingen aan de leden van het CC, van de federale
comités, de politieke secretarissen en de leden van het politiek bureau, 1952-1963 met o.m.
het vlugschrift “Vlaamse werkers, laat ons het gesprek met de Waalse Werkers aangaan”
[1952]; schema van het programma voor de gemeenteverkiezingen van 1952;
“Hoe een sociale dienst inrichten”, 1954; stukken uitgaande van het Centraal Bureau voor
Agit-Prop: schema voor een kiesmeeting, 1955; inwendig bulletin van het CC van 18
september en 8 november 1963. 1 pak
2. Notities genomen op de vergadering van het CC van 22-24 augustus 1952 met het pamflet
“L’acier d’Ougrée“ van 4 augustus 1952. 1 omslag
3. Dossier i.v.m. de vergaderingen van het CC in 1953 met meegedeelde stukken, notities,
stukken over en uitgaande van het CC, het "Bulletin van het Gemeentelijk en provinciaal
werk" en “ Bulletin du travail communal et provincial” van mei en juli 1953 enz. 1 pak
4. Dossier i.v.m. de vergadering van het CC van mei 1954. 1 omslag
5. Dossier i.v.m. de vergaderingen van het CC in 1954 met meegedeelde stukken, stukken
over en uitgaande van het CC met ex. van het "Bulletin van het gemeentelijk en provinciaal
werk", persknipsels, statuten van 1951, “agenda du propagandiste” enz. 1 omslag
6. Dossier i.v.m. het XIde nationaal congres van Vilvoorde, 9-12 december 1954. 1 omslag
7. Stukken ontvangen als lid van het CC (en of politiek secretaris), eind 1954-1958. 1 omslag
8. Dossier i.v.m. de nationale conferentie van 31 maart, 1 en 2 april 1956. 1 omslag
9. Stukken i.v.m. het XIIde nationaal congres zelf van 19 tot 22 april 1957 in Gent; stukken
ontvangen als lid van het CC enz., 1957. 1 pak
10. Dossier i.v.m. het XIIIde nationaal congres van april 1960 en stukken gericht aan de leden
van het CC, 1960. 1 pak
11. Stukken gericht aan de leden van het CC, 1961 en 1962. 1 omslag.
12. Stukken i.v.m. de vergaderingen van het CC en stukken gericht aan de leden van het CC;
stukken i.v.m. de voorbereiding van het XVde congres op 28-29 november 1964 met een
exemplaar van het inwendig bulletin van het centraal comité, maart en eind 1964-begin 1965,
1964-1968 1 omslag
13. Verslag over de herstructurering van de organisatie der partij, voorgedragen op het CC
van 7 en 8 november 1970 door Urbain Coussement, nationaal secretaris; “De ontwikkeling
van de sociale strijd en de taken van de kommunistische partij”. Verslag voorgedragen door J.

Turf op het CC van 27-28 juni 1970 met een exemplaar van het inwendig bulletin van het CC,
15 december 1970 tot 30 april 1971. 1 omslag
14. Stukken i.v.m. het XXde nationaal congres in Charleroi op 19-21 maart 1971. 1 omslag
15. Stukken i.v.m. de Vlaamse gewestelijke Conferentie, Brussel op 5 april 1975. 1 omslag
16. Stukken i.v.m. het XXIIIde nationaal congres van de KPB op 30-31 maart en 1 april 1979.
1 omslag
17. Dossier “Eerste Vlaams Kongres van de KPB, Brussel 18/19 februari 1984". 1 omslag
18. Stukken i.v.m. het XXVde congres van de KPB in Brussel op 18-20 april 1986; voorstellen
tot amendement van de bijkomende statutaire bepalingen die moeten worden aangepast aan de
wijzigingen goedgekeurd door het congres 25bis van het XXVIde nationaal congres van de
KPB te Brussel op 18 en 19 maart 1989. 1 omslag
VORMING/SCHOLING
19. Vormingscursussen van de “Kringen voor de studie van het dialectisch en het historisch
materialisme”, van het “Centraal Bureau voor Opvoeding”, van het “Bureau central
d’Education” en van het “Centraal Bureau voor Propaganda”, Communistische Partij van
België”, ca. 1952-1956. 1 pak
20. “Vragen en Antwoorden” van het Centraal Bureau voor Opvoeding der C.P.B. of het
Propagandabureau der C.P.B., z.d., jaren 1950.
- Stukken van de Studiekring voor de geschiedenis der C.B. (b) van de U.S.S.R, 1951.
- “Gids van de Opvoeder”, uitg. door de Centrale opvoedingsafdeling van de Kommunistische
Partij van België, nrs 9 (december 1948), 10 (januari 1949), 11 (februari 1949).
- Opvoeding of Education 1955-1956, syllabus n° 2, 7, 8, 9; 10, 11, 12, 13.
- Centrale Partijschool-Ecole centrale du Parti communiste: diverse lesteksten, 1956.
- Enkele brieven in dit verband, 1954-1955.
- Knipsels uit de R.V. ? van de rubriek ”Onze vrijdagavonden van de opvoeding”, ca. 1951.
1 pak
21. Vier brochures in verband met de vorming:
- “De Belgische Ekonomie in handen der Groot Financie. Elementaire kursus van de
Kommunistische Partij van België”, Volksuitgave 1945. 16 p.
- “De strijd tegen de kliek van Tito. Een fundamenteel uitzicht van de strijd voor de vrede.
Nota’s voor de ideologische strijd. Materiaal uitgegeven door het Propagandabureel der
Communistische Partij van België”, 1950. 8 p. Ook in het Frans
- “Kursus van de voorbereidende School der Kommunistische Partij in 5 lessen”, uitg. door de
Centrale Opvoedingsafdeling der Kommunistische Partij van België, z.d. 72 p.
- Fragment beginnend met “Le travail d’éducation. Elément indispensable de l’activité du
parti », p. 5-28.
22. Propagandabureau van de KPB. Schema’s van toespraken bestemd voor verschillende
groepen toehoorders, vanaf de kiescampagne 1949 tot half 1959. 1 omslag

23. “Schema voor de lessen over “De kinderziekten” van de dienst scholing van de KPB,
1960-1961. 1 omslag
24. Centrum voor Volksopvoeding: verslagen van de bestuursvergadering in 1975;
uitnodigingen voor en teksten van lessen door Bob Claessens, 1963-1965; voorstelling van het
centrum, 1973. 1 omslag
AFRIKA-CONGO
25. Persknipsels over Congo, 1953, 1959-december 1961 en z.d. 1 pak
26. Persknipsels over Congo, 1960. 1 pak
27. Nummers van de "Pourquoi Pas" met bijdragen over Congo en of Afrika, 5 augustus
1960, 15 en 22 juli 1960, 17 februari 1961, 7 april en 14 april 1961, 5 mei 1961;
“Informations catholiques internationales", 15 mars 1962 met het dossier “Au CongoLépoldville: la mission “reconvertie”. 1 pak
28. Persknipsels over Congo uit de "Pourquoi Pas", 1961- februari 1964 met het volledige ex.
van 18 januari 1963 met “Ce que je vois à Kolwezi” van P. Davister en PhilippeToussaint à
Elisabethville en het ex. van 3 juli 1964 met “Le retour de Tshombé” van Pierre Davister. 1
pak
29. Dossier i.v.m. de “Mouvement populaire de libération de l’Angola” met zetel in
Leopoldville: o.m. communiqués, 1961, 1962; "Bulletin d’Informations du secrétariat
permanent de la conférence des organisations nationalistes des colonies portugaises",
30.12.1961. 1 omslag
30. "Agression suicide des terroristes Tutsi": tekst van A. Makuza, président de l’Assemblée
Nationale, Bruxelles le 26 février 1964. 1 stuk (8 p.)
31.
- "L’Eclair. Organe de combat des étudiants congolais révolutionnaires", n° 1, 1 juin 1965.
- Communiqué du parti solidaire africain, 20 juni 1963; oproep van dezelfde partij tot de
Congolese arbeiders, 30 april 1963 en de resoluties van de algemene vergadering van 30
maart tot 2 april 1963.
- Wat ingekomen briefwisseling i.v.m. Congo, 1962
- Uittreksels van toespraken of geschriften van Lumumba, 1959-1960
- "Statuts de la Jeunesse nationalistes lumumbistes"; z.d. 2 ex.
- Pamflet ter herdenking van P. Lumumba, uitg. door de “étudiants africains" de l’ULB en
anderen, 19 januari 1962. 5 ex.
-“Les structures communautaires africaines”. Notes présentées par Jacques M. Anneet. 1961
- Communiqué sur la situation de M. Antoine Gizenga, door de Association internationale des
juristes démocrates, 31 januari 1962.
- Communiqué door het comité universitaire anti-colonialiste aan de ULB over de recente
gebeurtenissen in Congo (Gizenga), z.d.
- Pamflet nr. 2 in het Swahili z.d. en een in het Lingala nr. 4 (2 ex.), z.d.
- Pamfletten uitgaande van de Kommunistische Jeugd van België i.v.m. de autonomie van
Congo, ca. 1960

1 omslag
VREDESBEWEGING en SOLIDARITEITSACTIES
32. Enkele pamfletten van de Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede (= BUVV)
nationaal en Oostende, z.d. en 1950-1951 met één affiche ‘Verbiedt de atoombom’
(“onderteken de oproep van Stockholm”); verslag door Isabelle Blume van haar bezoek van 3
tot 10 januari 1957 aan Hongarije in verband met de Hongaarse revolutie (het bezoek werd
gebracht in het kader van de Vredesbeweging); pamflet van de BUVV “Mij verbinden tot het
aanleggen van 400 vliegvelden? Nooit”, z.d. 1 omslag
33. BUVV/Vrede afdeling Oostende: diverse stukken o.m. uitnodigingen, het maandblad
“b.u.v.v. informatie” (1964), “Vrede” (november 1961, februari 1962, november 1963, maart
en september 1964 en z.d., “Le monde et la paix” (‘februari 1963), briefwisseling, uitnodigingen, documentatie, 1961-1965. 1 omslag
34. Oproep om bloed te geven door het comité voor geneeskundige en sanitaire hulp aan
Viëtnam, z.d.; pamflet “Halt aan het Amerikaanse militaire optreden in Viëtnam”, 1964. 2
stukken
35. Stukken van het "comité d’action contre le neo-colonialisme et le fascisme", 1965. 2
stukken
36. Oproep tot de internationale openbare opinie i.v.m. Chili, 7 juli 1974. 1 stuk
37. Standpunt: “De K.P.B. en de rakettenkwestie”, 30 januari 1985, 7 p.
JONGEREN
38. "Session des cadres des jeunes gardes socialistes. Programme du 1er cycle" [1950] 2 p.
39. Kommunistische studenten: voorstelling van de unie van kommunistische studenten aan
de afgevaardigden op de nationale conferentie op 16 en 17 december 1961 (Ned. en Frans).
Etudiants communistes: stuk i.v.m. de eventuele oprichting aan de universiteit Luik, 1961;
Uitnodiging uitgaande van de Vlaamse Kommunistische Studenten voor het bijwonen van
studiedagen, 4 augustus 1964. 3 stukken
40. Stukken van de Jongsocialisten: administratief verslag en verslag van de reorganisatie op
het nationaal administratief congres op 31 oktober-1 & 2 november 1964; 1 mei-brochure van
1965; “De Jongsocialist” van Oostende, Veurne, Diksmuide, maandblad van 1 mei 1970 ?. 1
omslag
41. “soosjaal. demokraatisch. Antikapietaliesties aksiedent”, verantwoordelijke uitgevers:
oostendse jongsocialisten, [1971]. 1 omslag
FEDERATIE WEST-VLAANDEREN/VLAAMSE ARDENNEN EN VAN DE AFDELING
OOSTENDE-BRUGGE

Werking
42. Documenten van de federatie Oostende-Brugge: verslagen, briefwisseling, richtlijnen,
enkele exemplaren van het ledenblad “De Daad.…” enz., 1948-1950. 1 omslag
43. Documenten van de federatie Oostende-Brugge: richtlijn voor het opstellen van de
werkplannen voor de verkiezingscampagne van 15 april 1958 tot 2 juni 1958; werkplan voor
september-oktober 1959; ingekomen brieven van het nationaal secretariaat gericht aan de
leden van het Centraal Comité (= CC) en de federale secretarissen, 1959; verslag: “La
délégation du parti communiste de Belgique en U.R.S.S., juillet 1959”, 1957-1959 1 omslag
44. Documenten van de federatie Oostende-Brugge: “Voorwaarts. Propagandablad van de
Kommunistische Partij voor de Openbare Diensten” Oostende, november 1962;
“Voorwaarts”. Uitgave van de KPB voor de agenten der openbare diensten, januari 1964;
pamflet “Wat betekent de fiskale hervorming?" Openluchtmeeting op 4 juli 1962; ingekomen
stukken meestal van het nationaal secretariaat gericht aan de leden van het CC; stukken in
verband met het XIVde nationaal congres op 13-15 april 1963 te Antwerpen met het verslag
dat E. Poncelet hierover uitbracht op het federaal congres in Oostende, 1963; stukken i.v.m.
XVde nationaal congres van 28-29 november 1964 met de amendementen van de federatie;
inwendige bulletins 7, 8, 9; ingekomen stukken gericht aan de politiek of federaal secretaris,
1964, enz.,ca. 1962-1965. 1 pak
45. Documenten van de federatie Oostende-Brugge: ingekomen briefwisseling, 1963-1964;
ontwerp door Eddy Poncelet voor het nummer van 13 september 1963 van “De Voorhamer”;
uitnodiging voor de algemene vergadering van West-Vlaanderen? op 16 februari 1964 met de
tekst van Eddy Poncelet “Reorganisatie K.P. West-Vlaanderen”; tekst van de tussenkomst van
Eddy Poncelet op de algemene vergadering van de KP Oostende op 29 december 1963 over
de verkiezingen; werkplan voor 15 januari tot 15 maart 1964; overzicht van het strijdfonds;
kort verslag van de bestuursvergadering van de KP op 15 november 1963; verslag van de
coördinatievergadering voor de anti-atoommars voor West-Vlaanderen op 22 december 1963;
uitnodigingen voor diverse vergaderingen; “Un memorandum du camarade Togliatti sur les
problèmes du mouvement ouvrier international et de son unité”, 5 september 1964, enz.,
1963-1964. 1 omslag
46. Documenten van de federatie Oostende-Brugge: verslagen van bestuursvergaderingen,
wat briefwisseling en diverse informatie betreffende de werking o.m. de werkplannen van 1
april tot 15 mei 1964 en van 15 januari tot 15 maart 1964, ca. 1963-1965. 1 pak
47. Documenten van de federatie West-Vlaanderen-Vlaamse Ardennen: ingekomen brieven;
kastoestand op 31 januari, 31 mei, 30 juni en 30 september 1964; strijdfonds 1964, evolutie
van de leden en van de propagandabladen, verslag van de bestuursvergadering op 13 augustus
1964; schrijven van de afdeling Oostende; uitnodigingen van andere organisaties; persknipsels uit “De Zeewacht, 1964. 1 omslag
48. Documenten van de federatie West-Vlaanderen-Vlaamse Ardennen en de afdeling
Oostende: i.v.m. het federaal congres op 21 oktober 1966; de uitnodiging voor de vergadering
van het federaal comité op dinsdag 15 juni 196?; stukken ingekomen en uitgaande van het
federaal secretariaat, 1965-1966; stukken gericht aan Eddy Poncelet al dan niet als lid van het
CC; inwendig bulletin van het CC, nrs. 15 van februari 1965, 16 van april 1965, 17 van
september 1965, 19 van december 1965 en 31 van december 1967; stukken wellicht

meegedeeld op het CC die o.m. Antwerpen betreffen; stukken i.v.m. het federaal congres van
9 en 10 oktober 1965; stukken i.v.m. het XVIde en XVIIde congres; “Bulletin van de
Kommunistische Verkozenen. De gemeentelijke en provinciale aktie” van 2 februari 1966;
diverse pamfletten o.m. over de prijs van de vuilniszakken in Oostende z.d.; verslagen, twee
brieven rond de uitsluiting van een lid door de afdeling Oostende, 1967 enz. enz., 1965-1967.
1 pak
49. Stukken i.v.m. het XVIIde nationaal congres op 10-11 december 1966 en het
daaropvolgend federaal congres van West-Vlaanderen, 1967. 1 omslag
50. Stukken i.v.m. het federaal congres in Kortrijk op 26 oktober 1968. 1 omslag
51. Uitnodiging van de afdeling Oostende aan de leden van Oostende en Bredene voor een
algemene vergadering ter voorbereiding van het nationaal congres op 15-17 november 1968
in Oostende; stukken i.v.m. de organisatie van dit congres o.m de ontvangst door het
Oostends college op 15 november en het congres zelf. 1 omslag
52. Documenten i.v.m. de werking van de federatie West-Vlaanderen en de afdeling
Oostende: briefwisseling,verslagen van het federaal comité, van militanten-, bestuurs- en
algemene vergaderingen en van de vrouwencommissie; stukken i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1970 (met propaganda); stukken i.v.m. het XXde congres van de
KPB in Charleroi op 19-21 maart 1971; brochure over “Arbeiderskontrole” ter voorbereiding
van het Buitengewoon Congres van het ABVV van januari 1971; “Mariakerke”, blad van de
KPB cel Mariakerke, januari 1971 (één blad), het laatste nummer van “den Uil”, z.d., 19681971. 1 pak
53. Documenten i.v.m. de werking van de afdeling Oostende met o.m.: uitnodiging voor de
bestuursvergadering op 28 april 1973; briefwisseling; verslagen van vergaderingen met de
brochure “Een gemeentepolitiek voor de doorsnee Oostendenaar. Voorstellen van de
Kommunistische Partij van Oostende”, 1974; “Feiten en argumenten” over abortus door dr.
Willy Peers; het verslag van de gezamenlijke bestuursvergadering van de BUVV en het
Centrum voor Volksopvoeding op 5 juli 1974; verslag van de bestuursvergadering van het
Centrum voor Volksopvoeding op 16 december 1974, 1972-1974. 1 omslag
54. Stukken i.v.m. het bekladden van lokalen waarin links georiënteerde organisaties
gevestigd zijn (met proces verbaal), 1978-1979. 1 omslag
55. Documenten i.v.m. de werking van de federatie Oostende onder meer i.v.m. het federaal
comité van 18 maart 1981; inleiding door Eddy Poncelet op de lezing van René Bourgain over
sociale geneeskunde en notities van de uiteenzetting, z.d.; verslag van de bestuursvergadering
van de afdeling op 9 december 1981; verslag van de militantenvergadering van de federatie
Oostende-Brugge-Kortrijk op 5 december 1984; toespraak van Eddy Poncelet op de
nieuwjaarsbijeenkomst van de KP Oostende, 1986. 1 omslag
56. Documenten i.v.m. de werking van de federatie Oostende met o.m. verslagen van de
werkgroepen op de trefdag der militanten in Lombardzijde op 6 oktober 1984, verslagen van
bestuursvergaderingen, stukken rond de R.M.T. enz., 1983-1989. 1 omslag

57. Documenten i.v.m. de werking van de afdeling Oostende: verslagen van vergaderingen,
briefwisseling ook van de Jong-Kommunisten Oostende, ca. 1992-1994; stukken i.v.m;
activiteiten in het centrum Het Baken, 1996-1999. 1 pak
58. Documenten i.v.m. de werking van de afdeling Oostende, van de KP. Vlaanderen en van
het centrum Het Baken, 1990-1998. Verslag van de West-Vlaamse Provinciale vergadering op
22 september 1990. 1 pak
59. Documenten i.v.m. de werking van de afdeling KP Brugge-Oostende en van de KP.
Vlaanderen, 1999-2002. 1 pak
Verkiezingen
60. Dossier i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1964 (o.m. werkplan van 1 juni
tot 15 juli) met publiciteit van de KP in West-Vlaanderen en in het bijzonder in Oostende,
maar ook in het Brusselse en uitgaande van andere partijen; enkele stukken i.v.m. de werking
zoals het verslag van de algemene vergadering, 1964. 1 pak
N.B. Bevat “Den Oostendenaar. Het blad voor de toekomst van Oostende” (= publiciteit voor
Maurice Quaghebeur, kandidaat gemeenteraadslid in 1958
(zie ook nr. 52)
61. Gemeenteraadsverkiezingen van 1970, 1976 en 1982: vooral propaganda van diverse
partijen. 1 pak
62. Gemeenteraadsverkiezingen van 1988: propaganda van diverse partijen; van 1994: wat
briefwisseling; gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2000 en 2006: propaganda van
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