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INLEIDING
De archiefvormer
Het Transport werd opgericht in 1919 voor een termijn van 30 jaar. Nadat die termijn was
verlopen, werd de vennootschap heropgericht onder dezelfde naam. Het Transport was
gelieerd aan de Belgische Transportarbeidersbond (BTB) en had als doel ‘de uitbating van
roerende en onroerende goederen’. Alle bestuursleden hadden een actieve functie bij de BTB
en de onroerende goederen in eigendom boden onderdak aan de verschillende geledingen van
de vakbond. De panden lagen aan de Paardenmarkt 6 (het pand daar gaf ook uit op de
Vekestraat) en in de Lamorinièrestraat 238-240.
In 1953 verlieten het ABVV, de Algemene Centrale en de Bediendenbond hun kantoren in de
gebouwen van Het Transport op de Paardenmarkt. Het centraal bureau van de BTB verhuisde
in hetzelfde jaar van de Lamorinièrestraat naar de Paardenmarkt. De eigendommen in de
Lamorinièrestraat werden verkocht en er werd besloten een nieuwbouw op te trekken op de
Paardenmarkt. Die werd vanaf toen in zijn geheel exclusief verhuurd aan de BTB. De
nieuwbouw werd in fases verwezenlijkt in de periode 1954-1958. Het gebouwencomplex
werd in 1962 en later nogmaals in 1973 uitgebreid met de aankoop van gebouwen in de
Vekestraat. Die werden gesloopt om plaats te maken voor parkeergelegenheid.
Nog in 1962 werd bij de statutenwijziging de band met de BTB expliciet opgenomen in de
statuten: ‘De vennootschap heeft voor doel de uitbating van roerende en onroerende goederen,
doch meer bepaald het verhuren van onroerende goederen aan de Belgische
Transportarbeidersbond en aan anderen, alsmede alle bewerkingen welke de arbeiders
aanbelangen die zich bezighouden met personen- of goederentransport, […].’
Toen de tweede termijn van dertig jaar in 1980 verlopen was, werd de duur van de
vennootschap opnieuw verlengd.
Het archief
Het archiefmateriaal werd afgezonderd uit een archiefschenking van de BTB, afkomstig uit de
gebouwen aan de Paardenmarkt onder beheer van Het Transport. Het archiefmateriaal
bestrijkt globaal genomen de tweede periode in het bestaan van de vennootschap, van de
heroprichting in 1950 tot de heroprichting in 1980. Dat het archief nagenoeg geen materiaal
bevat uit de vooroorlogse periode mag niet verrassen: hoewel de eigendommen van Het
Transport vrijwel onbeschadigd door de Tweede Wereldoorlog kwamen, ging het archief
vrijwel geheel verloren.
Het archief is raadpleegbaar mits toestemming van de verantwoordelijke archivaris.
Omvang: 0.3 archiefdoos en 5 delen, 14 beschrijvingen

INVENTARIS
Algemene vergadering
1-3.

1.
2.
3.
4.

Verslagboeken met de verslagen van de algemene vergadering, tevens dienst doende
als inventarisboeken.
1945-1976
3 delen
1945-1950
1950-1973
1974-1976
Verslagen van de algemene vergadering.
1971-1976, 1979

1 omslag

Raad van beheer
5.

Jaarverslagen van de raad van beheer.
1976-1983

1 omslag

6.

Verslagboek met de verslagen van de raad van beheer.
1950-1952
1 deel

7.

Mededeling aan de leden van de raad van beheer.
1980
1 stuk
Oprichting en statuten

8.

Stichtingsakte.
1950

1 stuk

9.

Notariële minuut van de wijziging aan de standregelen.
1962
1 stuk

10.

Dossier betreffende de verlenging van de duur van de vennootschap en de daarmee
gepaard gaande wijziging van de statuten.
1979-1980
1 omslag
Personeel

11.

Personeelsregister van sv Het Transport.
z.d. [afgesloten ca. 1970]

1 deel

Bezittingen
12.

Notariële aankoopakten van gebouwen en percelen grond op de Paardenmarkt en in de
Vekestraat te Antwerpen.
1932-1933, 1962
3 stukken

13.

Concept en Minuut van de notariële aankoopakte van een perceel grond in de
Vekestraat te Antwerpen, met geleidebrief van de notaris en doorslag van een
volmacht voor Alfons Daems.
1973
1 omslag

14.

Dossier inzake een hypothecaire lening verstrekt door La Prevoyance Sociale/De
Sociale Voorzorg.
1965-1966, 1976-1977
1 omslag

