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INLEIDING
De archiefvormer
De in 1890 opgerichte Landelijke Federatie der Sigarenmakers vormde zich in 1908 om tot
het Belgisch Centraal Verbond voor Tabaksbewerkers. In 1921 telde deze haast volledig
Vlaamse centrale 8.000 leden.
Als gevolg van het afnemend belang van de tabaksverwerkende industrie; teloorgang van vele
ateliers gepaard gaande met dalende tewerkstelling, werd de centrale uiteindelijk te klein om
nog een degelijke vakbondswerking te organiseren.
In 1954 fusioneerde het Verbond met de Algemene Centrale.
Dit is het archief van de lokale afdeling te Geel van het Belgisch Centraal Verbond voor
Tabaksbewerkers.
Het archief
Van het archief van de Geelse afdeling is spijtig genoeg niet veel bewaard gebleven.
Zo is er over het effectief functioneren van de afdeling niets terug te vinden; verslagen van
vergaderingen, briefwisseling en/of drukwerk die iets kunnen vertellen over het wel en wee in
de afdeling ontbreken volledig.
Op één pamflet na bleef enkel materiaal in verband met de financiën van de organisatie
bewaard, waarin tevens informatie over de leden is terug te vinden.
Verwerving
Het archief werd in bewaring gegeven door de AC-afdeling Geel.
Het lag al die tijd in een kast in hun kantoor.
Omvang
1 omslag en 3 delen
Voorwaarden voor raadpleging
Het archief is raadpleegbaar.

PLAATSINGSLIJST
1

Pamflet van de Belgische Sigaren- en Tabakbewerkersbond afdeeling Gheel inzake
een werkstaking in de sigarenfabriek van de HH. Jos en Arthur Janssens.
z.d.
1 stuk
(Uitgelicht uit 2; bijdragenboek 1919-1930.)

2

Bijdragenboek van het Internationaal Belgisch Tabaksbewerkers Verbond Afdeeling
Gheel.
1919-1930
1 deel
(Bevat ledenlijst met dorsaal 2 onvolledige stukken van pagina’s van verslagen van de vergaderingen uit
1919.)

3

4

Bijdragenboek.
1930-1940

1 deel

Inschrijvingsregister der bijdragen van de leden aan de Werklozenkas.
1938-1940
1 deel
(Kaft verwijderd wegens zwaar beschadigd/ aangetast. Opschrift: ‘Centrale Tabak Gheel 1938’)

