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INLEIDING
Nathalis De Bock (Temse 1907-Vilvoorde 1984) was als marmerbewerker actief in de socialistische beweging. Na zijn studies aan de Arbeidershogeschool in Brussel, werd hij in 1932 aangesteld tot regionaal secretaris van de Textielarbeiderscentrale van België (TACB). In 1936 deed
hij zijn intrede in de gemeenteraad van Temse. Tijdens de bezettingsperiode was hij actief in het
socialistisch verzet. Zo werd hij in 1943 aangehouden, maar wist na een maand te ontsnappen.
Na de oorlog werd hij verkozen tot algemeen secretaris van het Algemeen Belgisch Vakverbond
(ABVV), een functie die hij waarnam tot 1972. Eind 1968, bij de oprichting van de Vlaamse
Intergewestelijke van het ABVV, nam De Bock het voorzitterschap waar. Hij bleef ook actief in
de gemeentepolitiek. Na zijn verhuis naar Vilvoorde was hij er gemeenteraadslid van 1952 tot
1965.
Naast een aantal personalia bestaat dit archief uit een verzameling documenten, onder meer betreffende de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Het archief beslaat 7 nummers, opgeborgen in 1 doos, en bestrijkt de periode 1950-1984. Het is
raadpleegbaar mits toestemming van de verantwoordelijke archivaris.
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STORTINGSLIJST
1

Brochure (N/F) betreffende reisindrukken uit de Verenigde Staten.
1951

2

Brochure betreffende ‘Hoe het A.C.V. te beoordelen (Studieweek voor Vlaamse Vakbondsbestendigen)’.
1951
1 stuk

3

Knipsels (N/F) betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
1954-1972

4

Knipsels en gelegenheidsdrukwerk betreffende pensioenen van arbeiders en de afbeelding
van een schilderij van N. De Rock.
[1963-1967]
1 omslag

5

Nota (Grieks).
Z.d.

6

Briefwisseling, gelegenheidsdrukwerk, knipsels en nota (N/F) betreffende decoraties,
(Officier der Kroonorde), onderscheidingen, (erekadet van de arbeid van België), erkenning als politiek gevangene en biografie.
1950-1984
1 omslag

7

Briefwisseling, knipsels en nota's (N/F) betreffende pensioenen, opruststelling N. De
Bock, lid beheerraad Internationale Arbeidsorganisatie (Genève), syndicalisme.
[1958-1973]
1 omslag

1 stuk

1 omslag

1 stuk
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