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INLEIDING
Lokale historici spelen soms een belangrijke rol in de recuperatie van historisch materiaal van
hun streek. Door hun kennis van het terrein weten zij waar archieven te vinden zijn. Charles
Dineur is een van die historici. Hij is van het Centrum (de streek rond La Louvière), een van
de belangrijkste regio’s in de ontstaansgeschiedenis van het Belgisch socialisme.
Een paar belangrijke documenten over de regionale socialistische beweging werden dankzij
hem bewaard. Charles Dineur was zo welwillend om kopieën van zijn verzameling ter
beschikking te stellen van Amsab-ISG. Een eerste belangrijk item is het boek met notulen van
de Socialistische Jongen Wachten/Jeunes Gardes Socialistes (SJW/JGS) van Fayt-lezManage, van 1897 tot 1914. De SJW was een politieke organisatie van de jongeren van de
Belgische Werkliedenpartij (BWP) die zich vooral bezighield met antimilitaristische acties.
Even belangrijk is de documentatie over Abel Wart (1853-1889), pionier van de socialistische
beweging in de streek van La Louvière. Als actief lid van de Eerste Internationale was hij een
van de stichters van de club van vrijdenkers van La Hestre en de spil bij het ontstaan van de
BWP in het Centrum. Een derde deel van de collectie van Dineur bevat een rapport uit 1885
van Théophile Massart over de coöperatie Vooruit. Massart (1840-1904) was een van de
medestichters van de coöperatieve vennootschap Le Progrès in Jolimont. Het archief bevat
ook artikels uit de krant Le Peuple over Le Progrès, en daarnaast een catalogus van de
tentoonstelling in L’Ecomusée du Centre over die coöperatieve maatschappij. Brochures over
La Solidarité, de socialistische mutualiteit van Fayt, en een gedrukt rapport van 1897 van de
algemene vergadering van de mutualiteit Société de Secours Mutuels, werden overgebracht
naar de bibliotheek van Amsab-ISG. Het archief telt 3 nummers, opgeborgen in 1 archiefdoos.
Het bestrijkt de periode 1885-1988 en is raadpleegbaar mits toestemming van de
verantwoordelijke archivaris.
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1.1.

Notulenboek (kopieën) betreffende ‘Jeune Garde Socialiste’.
1897-1914

1.2.

Brochure, begrafenisbrief, lidkaart, statuten, krantenknipsels (kopieën)
betreffende Abel Wart, de leerlingen van Abel Wart.
1889-1979

1.3.

Rapport, krantenknipsels, specimen (kopieën) betreffende
Coöperatieve vennootschap ‘Le Progrès’ C. Selvais, ‘Rapport sur les
installations coöpératives des socialistes gantois, écrit après la visite de
Th. Massart et A. Wart en 1885’.
1885-1988

Overgebracht naar andere departementen
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