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INLEIDING
omvang: 2 archiefdozen, 10 beschrijvingen
De archiefvormer
Ger Schmook werd op 17 augustus 1898 te Antwerpen geboren. Langs schoonvader Terneus
om, vond hij in 1919 zijn roeping als bibliothecaris van de Algemene Diamantbewerkersbond.
Deze bibliotheek bouwde hij uit tot één van de best uitgeruste en best functionerende van die tijd
in België. In 1937 volgde Schmook Lode Baekelmans op als conservator van het Letterkundig
Museum en in 1945 als directeur van de Stedelijke Bibliotheken. Hij bleef ook conservator van
het herdoopte Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) dat onder zijn
leiding is uitgegroeid tot een instelling van nationaal belang en zich als documentatiecentrum
ontwikkelde. In 1940 was Schmook medestichter van de "Middelbare School voor Opleiding
van Archief-, Bibliotheek- en Museumpersoneel" en vanaf 1945 was hij er directeur. In 1947
werd hij benoemd tot lid van de Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde.
Ger Schmook stond ook bekend als overtuigd socialist en cultuurflamingant. In 1963 ging
Schmook met pensioen waarna hij "Stap voor stap langs kronkelwegen" schreef: een biografie
vol petites histoires over Antwerpse culturele en politieke figuren. In 1972 kreeg hij de leiding
over het project van de Socialistische Gemeenschappelijke Actie voor het heropstarten van het
onderzoek naar de geschiedenis van de Antwerpse arbeidersbeweging (zie ook CESCO).
Hij overleed na een korte ziekte in juli 1985.
Het archief
Dit archief bevat materiaal rond de voorbereidingen tot het opstarten van het onderzoeksproject
van de Gemeenschappelijke Actie naar de geschiedenis van de Antwerpse arbeidersbeweging.
Persoonlijke briefwisseling met onder meer Herman Teirlinck, Jeroen Brouwers en Angèle
Manteau werd overgebracht naar het AMVC.
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PLAATSINGSLIJST
1.

Briefwisseling betreffende de Werkgroep Geschiedenis Antwerpse Socialistische
Arbeidersbeweging (GESABA), van de SGA-Antwerpen.
28 juni 1972 - 18 jan. 1980

2.

Briefwisseling met diverse drukkerijen betreffende de herdruk van het boek van A. Van
Laar.
1973-1975

3.

Nota van Frans Vroman, betreffende de inhoud van het werk over de geschiedenis van
het Antwerps Socialisme.
z.d.

4.

Briefwisseling en nota's betreffende het project van de werkgroep GESABA.
1974-1980

5.

Formulier en nota's betreffende het BTK Project, "Geschiedenis van de Socialistische
Arbeidersbeweging in Antwerpen en omgeving, 1918-1960".
1978

6.

Verslagen van CESCO-GESABA.
1978-1979

7.

Notulen van GESABA.
28 juli 1971 - 16 okt. 1980

8.

Uitnodigingen GESABA.
1972-1978

9.

Fotokopieën van briefwisseling met Henri Polak.
1927-1940

10.

Werkdocumenten, brieven, verslag
Werkgroep GESABA: De geschiedenis van de arbeidersbeweging in Antwerpen en
omliggende, 1918-1961: diverse teksten van Mieke Sertyn, Marianne Knockaert en met
opmerkingen van René Eliaerts en Bert Van Kerkhoven.
1979-1980 en z.d.
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