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Het archief van de SP/sp.a-federatie
Antwerpen
Josée De Clerck en Sofie Vrielynck, Amsab-ISG

In september 2007 verhuisde de sp.a-federatie Antwerpen van Herentals naar haar
nieuwe bureaus in de Belpairestraat 20 in
Berchem.
Voorafgaand aan de verhuis werden wij
dan ook uitgenodigd om het in Herentals
opgebouwde archief ter plaatse te triëren,
om vervolgens de documenten die voor bewaring in aanmerking kwamen te verpakken en te merken zodat ze naar Amsab-ISG
konden overgebracht worden. Bij deze gelegenheid hebben wij de recent afgewerkte
inventaris SP/sp.a-federatie Antwerpen
overhandigd aan Dirk Wagemans, provinciaal secretaris. Deze inventaris heeft
betrekking op al het archiefmateriaal dat
tot dusver door de SP/sp.a-federatie Antwerpen aan Amsab-ISG was overgedragen.
Het geheel is afkomstig uit het toenmalige
partijgebouw in de Lamorinièrestraat 233.
De Antwerpse federatie en aanverwante
organisaties waren er gehuisvest van 1968
tot 1997. Bij de verhuis naar de Everaertstraat bleef een groot deel van het archief
in het huis achter. Daarna volgden nog
enkele aanvullende schenkingen.
Bij nadere doorlichting van het geïnventariseerde materiaal werd vlug duidelijk dat
het om een verzameling ging met onder
meer het archief van de Socialistische
Vrouwen (SV) en dat van de eigen drukkerij Rapilith. Er werd geopteerd voor
een structuur met als basis de federatie,
met invoeging van de aanverwante
verenigingen. Binnen de structuur werden
de stukken gegroepeerd van algemene en
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administratieve aard, stukken betreffende
de interne partijwerking, de arrondissementele werking en de ondergeschikte
partijgeledingen, waarvan CSC-Vormingswerk regio Antwerpen vzw (nu Curieus)
met alle afdelingsdossiers een aanzienlijk
deel is. Over de ‘koepel’ zijn er documenten
betreffende de voorbereidingen van de
Werkgroep Groot-Antwerpen om tot een
koepelstructuur te komen en over het koepelbestuur zelf. Voor de externe werking
vormt het verkiezingsmateriaal de hoofdmoot. Het volledige archief van Rapilith,
inclusief alle tijdschriften, weerspiegelt de
activiteiten van de federatie, de onderafdelingen en de aanverwante verenigingen.
De inventaris draagt het nummer 543 en
telt 277 dozen met 874 beschrijvingen. Het
archief is consulteerbaar mits toestemming van de schenker.
Van het archiefmateriaal van de SV werd
een afzonderlijke inventaris gemaakt met
archiefnummer 581; het betreft 84 dozen
met 269 beschrijvingen. Het archief is
consulteerbaar mits toestemming van de
schenker.
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