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BRONNEN

De archieven van Adolf
en Jozef De Backer
Rik De Coninck, Amsab-ISG

Adolf De Backer werd geboren in Gent
in 1863; hij liep lagere school en ging op
jeugdige leeftijd werken.1 Zijn vader Louis
was lid van Vooruit en medestichter van
de Gentse Houtbewerkersbond. Adolf was
smid, medestichter van de Metaalbewerkersbond van Gent en omstreken (1882),
en lid van de Socialistische Arbeiderspartij,
een van de stichtende elementen van de
Belgische Werkliedenpartij (BWP). In 1884
kwam hij in het bestuur van de coöperatie
Vooruit en twee jaar later was hij een
van de ondertekenaars van de wettelijke
stichtingsakte van Vooruit.
Na een periode als verkoper van de krant
Vooruit werd hij in 1891 verantwoordelijke
uitgever ervan en van 1897 tot aan WO I
bezoldigd beheerder van de pas opgerichte
Volksdrukkerij. Hij was ook beheerder
van SM Vooruit en commissaris van de
Vereenigde Wevers en later van de NV
FTR. Na WO I werd hij beheerder van
bedrijven rond de Bank van de Arbeid,
van de metaalbedrijven Arsa en Someca
en van de Comptoir de Dépôts et de Prêts,
en afgevaardigd beheerder van de Roode
Vloot. Hij en zijn familie vormden de spil
van de Gentse wijkclub Vrijheid door
Broederschap; regelmatig trok hij met zijn
zoon Jozef op propagandatocht naar de
buitengemeenten. Hij overleed in 1937.
Dit archief werd door zijn kleindochter

Henriëtte De Backer gedeponeerd
(D/96/007) en is zeker niet volledig (slechts
1 doos met 23 beschrijvingen). Het bevat
wel enkele interessante documenten zoals
lidkaarten en spaarboekjes van socialistische organisaties, een lotingnummer en
een dossier over de 8 urendag in de bakkerijen. Bijzondere aandacht verdient het
kleine archiefje van de vrouwenclub in de
wijk, die geleid werd door hemzelf en zijn
schoondochter Germaine Somerlinck.
Jozef De Backer werd geboren in 1883 en
was meubelmaker. Hij baatte een klein atelier uit, maar kreeg financiële problemen
door het failliet van de Bank van de Arbeid.
Hij was lid van socialistische organisaties
en vooral actief in de wijkclub Vrijheid
door Broederschap die door zijn vader
opgericht was. Hij was vooral begaan met
sport- en muziekverenigingen. Zo werd hij
secretaris van de Arbeiderssportfederatie
en ondervoorzitter van het Verbond der
Muziek- en Koorzangverenigingen van
Oost-Vlaanderen. Zijn dochter Henriëtte
was actief in de coöperatieve vrouwenbeweging De Samenwerksters.
Dit archief is eveneens een weinig
omvangrijke schenking (2 dozen met
15 beschrijvingen), maar bevat enkele
interessante documenten over de boven
geciteerde organisaties en een specimen
van het verzetsblad De Volkswil.

(1) Deze korte biografie is gebaseerd op het doctoraat van G. VANSCHOENBEEK, De wortels van de
sociaal-democratie in Vlaanderen, UGent, 1992,
p. 772-773.

Familiefoto met Adolf (r.) en jozef (l.) De Backer
(Amsab-ISG)
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