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INLEIDING
Geschiedenis
AC-gewest Gent is de gewestelijke federatie van de Algemene Centrale der Arbeiders van Bouw-,
Hout- en Gemengde Vakken (AC) (zie aldaar).
Het archief
Dankzij R. De Clercq gewestelijk secretaris van de Algemene Centrale van Hout-Bouw en
Gemengde Vakken, en A. Clauwaert, secretaris, verwierf het toenmalige AMSAB de resterende
archiefstukken van deze centrale. Het archief bestaat bijna uitsluitend uit notulen van
bestuursvergaderingen van na WO II. De eerste naoorlogse verslagen werden genoteerd op losse
bladen, keerzijden van pamfletten en ongebruikte formulieren. Ze bestrijken de periode tussen
16/11/1944 en 12/04/1946. Daarna werd gebruik gemaakt van verslagboeken, we hebben er twee in
ons bezit, het eerste bevat de notulen van bestuurszittingen tussen 12/10/1945 en 18/11/1948, het
tweede loopt van 02/12/1948 tot 18/04/1957. De verslagen van na 1957 bevinden zich nog op het
secretariaat van de Algemene Centrale in Gent. Ten slotte moet er op gewezen worden dat de
Algemene Centrale nog een aantal museumstukken in bezit heeft, waaronder de vlaggen van de
houtbewerkers van 1880 en 1916, van de schilders en vergulders van 1906 en een prachtige
vloermozaïek van de bouwvakarbeiders van 1886. Het archief telt 9 beschrijvingen, opgeborgen in
1 archiefdoos, en bestrijkt de periode 1901-1957. De enige vooroorlogse stukken zijn het
verslagboek van de Gentse Houtbewerkersbond (07/01/1901-19/12/1902) en een ongedateerd
Verslag over het stichten eener cooperatie. Het is raadpleegbaar mits toestemming van de
verantwoordelijke archivaris.
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STORTINGSLIJST
1

Notulen van het bestuur van de Houtbewerkersbond 7/1/1901 – 19/12/1902.
1901-1902

2

Notulen van het bestuur van de Algemene Centrale van Hout – Bouw en Gemengde Vakken
12/10/1945 – 18/11/1948.
1945-1948
1 deel

3

Notulen van het bestuur van de Algemene Centrale Bouw – Hout en Gemengde Vakken
2/12/1948 – 18/4/1957.
1948-1957
1 deel

4

Notulen van het bestuur van de Algemene Centrale 16/11/1944 – 12/4/1946.
1944-1946

1 deel

5

Notulen van het bestuur van de Algemene Centrale op 5/2/1947.
1947

1 stuk

6

Pamfletten betreffende propaganda van ACV en ABVV. Gedrukt.
1945, 1947

2 stukken

7

Oproep aan arbeiders en bediende betreffende propaganda ven het ABVV. Gedrukt.
[1944]
1 stuk

8

Omzendbrief betreffende propaganda voor het weekblad van het ABVV. Gedrukt.
[1945]
1 stuk

9

Formulieren en postkaart betreffende een voorlopig steunfonds voor onvrijwillige
werklozen van ministerie van arbeid en sociale voorzorg en de afwezigheid van J. de Vos op
een bestuurszitting.
Z.d.
2 stukken

1 deel
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Stukken die nog aanwezig zijn op de Algemene Centrale, Vrijdagmarkt, Gent, derde verdieping.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verslagen van bestuurszittingen van de Algemene Centrale, 1948 - 1978 (twee
archiefdozen)
vlaggen: Houtbewerkers
Schilders en vergulders (1906)
Houtbewerkers (1916)
Vloermozaïek bouwvakarbeiders (1886)
Foto’s (na W.O. II)
Avanti, “Een terugblik”, Gent 1908
Fonds de chômage, Bourse du Travail, Fonds des Crises Association internationale pour
la Lutte contre le Chômage, Gent, 1913
3 fonoplaten uitgegeven door het ABVV - FGTB
Arbeid Adelt - De Werker
De Jonge Garde: Rode Turners
De Internationale
5 foto’s waarvan 4 niet geïdentificeerd
1 met opschrift: “Centrale vereniging der Bouwmeesters van België. Congres gehouden
te Gent in het lokaal “Ons Huis” op 4 - 5 juni 1911”
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