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INLEIDING
Jaurez Van Hecke (Sint-Niklaas, 1923) is afkomstig van Sint-Niklaas en volgde enkel lager
onderwijs. Vanaf zijn veertiende werkte hij als arbeider in de metaalbouw: eerst bij Brugeoise
et Nivelles in Nijvel, later op de Mercantile-scheepswerf in Antwerpen en vervolgens op de
Boelwerf in Temse. Hij is steeds een actief ABVV-syndicalist geweest. Op de Boelwerf was
hij 16 jaar lang lid van het Comité voor Veiligheid en Gezondheid en had er een leidende
functie in de ABVV-vertegenwoordiging. Mede door zijn inbreng groeide de
vakbondswerking van de Boelwerf uit tot een van de lichtende voorbeelden van het
strijdsyndicalisme in Vlaanderen.
Het archief dat Jaurez Van Hecke heeft bijeengebracht is vooral een knipsel- en fotoarchief
van de syndicale strijd zoals die zich heeft afgespeeld op de Boelwerf tijdens de jaren 19761982 en heeft dan ook voornamelijk een documentaire waarde. Het bevat 5 nummers,
opgeborgen in 1 archiefdoos en bestrijkt de periode 1976-1981. Het is raadpleegbaar mits
toestemming van de verantwoordelijke archivaris.
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STORTINGSLIJST
1

Persknipsels en foto’s betreffende een actie bij Boelwerf Temse tegen een privébewakingsdienst.
1976
1 omslag

2

Specimina, pamfletten, persknipsels, foto’s en liedteksten betreffende een lock-out bij
Boelwerf Temse.
1977
1 omslag

3

Pamfletten, persknipsels en foto’s betreffende een lock-out bij Boelwerf Temse.
1977
1 omslag

4

Persknipsels en bulletin betreffende een syndicale-actie en lock-out bij Boelwerf
Temse.
1977
1 omslag

5

Pamfletten, telegram, liedteksten, tekening, specimina en persknipsel betreffende een
staking bij Boelwerf Temse.
1981
1 omslag
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OVERGEBRACHT NAAR ANDERE DEPARTEMENTEN
Beeld en Geluid
Affiches
- Handen af van ons syndicaal recht. Temse, 1977.
- Lock-out = broodroof. Arbeiders Boel en Cockerill. Temse, 1977.
Foto’s
- Boelarbeiders aan het werk op de werf, z/w, 32 ex.
- Betogingen en acties m.b.t. Boelarbeiders, z/w, 36 ex.
- Portretten Van Puyvelde, z/w, 4 ex.
- Ludieke acties rond Intergarde, z/w, 5 ex.
- Foto van protestaffiche en spandoek, z/w, 2 ex.
- Ludieke acties rond Intergarde, kl, 26 ex.
- Betoging van het Komitee ter verdediging van de politieke democratie, kl, 20 ex.
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