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INLEIDING
De ‘afvalbak’ voor de rode fabrieken
Vanuit de Belgische Bank van de Arbeid (BBA) werd in 1923 de Société Belge de Gestion
d’Immeubles (Belgestim) opgericht. Deze immobiliënmaatschappij hield zich officieel bezig
met onroerende goederen aan te kopen en te verkopen, ook industriële. Op aandringen van
Edward Anseele en Fernand Moisse, directeur van de BBA, werd Henri Lemaire, sterke man
van de socialistische verzekeringsmaatschappij La Prévoyance Sociale (PS), gezien zijn
ervaring met immobiliënoperaties beheerder van deze maatschappij, naast het mandaat dat hij
bekleedde binnen de BBA.
Al snel werd echter duidelijk dat sommigen andere bedoelingen hadden met Belgestim. De
maatschappij werd niet gebruikt om een nieuw werkterrein te gaan exploiteren in de sector
van de immobiliënspeculatie. Belgestim werd in de eerste plaats een soort ‘afvalbak’ voor alle
andere rode fabrieken en voor de BBA zelf. Sterk verlieslatende aandelen, die de BBA in de
hoop op betere tijden niet met verlies wou verkopen, werden dan maar tijdelijk overgedragen
aan Belgestim. Dit alles gebeurde op initiatief van twee personen, met name Moisse en
Anseele zelf. De andere beheerders van Belgestim werden mogelijk volledig in het ongewisse
gelaten over de miljoenentransacties onder de vorm van aandelen, die via hun bedrijf versast
werden. Toen Lemaire zich echter over deze situatie beklaagde, kreeg hij te horen dat het zijn
zaken niet waren. Uit het relaas van Belgestim blijkt nog maar eens hoe het in realiteit gesteld
was met de relatie tussen de PS en de BBA. Lemaire en met hem de hele PS waren wel
gewenst om de verantwoordelijkheden te delen, maar in werkelijkheid hield de oude garde
van de Gentse bank de touwtjes stevig in handen.
Geschiedenis van het archief
Het archief van Belgestim kwam terecht bij de documentatiedienst van Febecoop, de opvolger
van de Société Générale Coopérative en het Office Coopératif Belge. De documentatiedienst
van Febecoop splitste het statische archief op en droeg het over aan Amsab-ISG en het Institut
Emile Vandervelde (IEV). Het archief van Belgestim kwam zo bij het IEV terecht. Begin
jaren 2000 kreeg Amsab-ISG het in bruikleen, met het oog op de ontsluiting van de archieven
van de socialistische coöperatieve beweging. Het bevat enkel stukken over de algemene
vergadering.
Het archief telt 5 nummers, opgeborgen in 1 archiefdoos, en bestrijkt de periode 1936-1950.
Het is raadpleegbaar mits toestemming van de verantwoordelijke archivaris.
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STORTINGSLIJST
1

Notulen Algemene Vergadering 19/06/1936 – 20/11/1950.
1936-1950

1 deel

Register van aanwezigen 19/06/1936 – 20/11/1950.
1936-1950

1 deel

N.B. Bevindt zich op rek.

2

N.B. Bevindt zich op rek.

3

Akte betreffende een volmacht van de Briqueteries et Tuileries Silico-Calcaires de
Coxyde (in liquidatie) aan Charles Elslander om haar te vertegenwoordigen op de
buitengewone algemene vergadering op 19/06/1936.
15 juni 1936
1 stuk

4

Akte betreffende de volmacht van de Société Métallurgique du Canal « Someca » aan
Marcel de Fauw om haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene
vergadering op 19/06/1936.
10 juni 1936
1 stuk

5

Akte betreffende de volmacht van de Société Belge d’Intérêts Industriels et Financiers
aan Julien Daes om haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene
vergadering op 19/6/1936, 10 juni 1936. 1 stuk.

