Het archief (1977-1993) werd in 2001 door
Fabien Audooren geschonken aan AmsabISG. Het bevat programmabrochures en
manuscripten van de talrijke producties van
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De Vieze Gasten, daarnaast beleidsplannen,
dossiers tot het bekomen van subsidies en
briefwisseling betreffende uitvoeringsrechten bij Sabam. Ook enkele documentaire
bestanden, zoals manuscripten van onopgevoerde producties en stripverhalen
maken deel uit van het archief. Foto’s,
geluidsbanden, singles en elpees werden
overgedragen naar het departement Beeld
& Geluid, het bibliotheekmateriaal naar het
departement Bibliotheek. De stortingslijst
beslaat 90 nummers opgeborgen in 6 dozen (0,7 lopende meter) en het archief is
toegankelijk voor het publiek.

Voorpagina van De Vlasbewerker, met een portret
van Karel Beerblock, november 1896
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werd aangezocht als regisseuse, net voor
het derde lustrum nam ze tijdelijk afscheid
van de groep.
Vanaf 1987  volgde het gezelschap een
andere koers, Schemerstad van Suzanne Van
Lohuizen was het eerste stuk geschreven
door een beroepsauteur, later volgden onder meer de auteurs Pjeroo Robjee en Luk
Wyns. Het resultaat was zowel voor de groep
als voor het publiek en de pers boeiend en
verfrissend. Eind jaren 1980, door dalende
subsidies, wisselde de groep grote shows af
met kleinere producties. Per productie trokken De Vieze Gasten extra medewerkers aan,
het opzetten en afbreken van de tent werd
te zwaar voor de vaste kern. In het najaar
van 1990 beslisten ze de tent te verkopen.
Hiermee werd de twaalfjarige periode van
rondtrekken definitief afgesloten en de tent
verruild voor theaterzalen.
In het kader van het nieuwe theaterdecreet
(1993) werd de groep erkend en gesubsidieerd voor vier speelseizoenen. Een negatief advies van de theatercommissie gooide
in 1999 roet in het eten; de groep verloor
zijn subsidies. De redding kwam met het
reglement op sociaal-artistieke projecten en
een eigen ruimte in hun biotoop, de Brugse
Poort. De vroegere concertzaal De Democrazy in de Reinaertstraat in Gent kreeg een
nieuwe bestemming: Bij De Vieze Gasten.
Dit jaar vieren ze hun zevende lustrum,
daarmee zijn ze een van de weinige collectieven binnen de alternatieve beweging die
na 35 jaar nog overeind blijft.

De manuscripten en een brievenboek van Karel Jules Beerblock (1854-1918)
Sofie Vrielynck, Amsab-ISG

Karel Jules Beerblock werd geboren in Gent
op 15 juni 1854. Hij werkte reeds op zijn
negende als arbeider in de vlasspinnerij La
Gantoise en schopte het er tot meestergast.
In 1878 huwde hij met Mathilde Vanderhaeghen, ze kregen een zoon, Gust. Karel
werd in 1884 lid van de Vlasbewerkersvereniging en zetelde in het bestuur ervan. In
datzelfde jaar stelde hij zich kandidaat voor
de gemeenteraadsverkiezingen. In 1886 

werd hij bediende in de Vooruit, meer bepaald chef van het kledingmagazijn. Enkele
jaren later ging hij op een korte coöperatieve
missie naar Menen, maar deze eindigde in
mineur. Hij keerde terug naar Gent voor
de algemene staking van 1893 en werd veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf
wegens de bezetting van de Gantoise. Eind
1895 werd hij weer veroordeeld tot een gevangenisstraf die hij het jaar erop één maand
effectief uitzat. Rond de jaarwisseling 18961897 werd Beerblock partijsecretaris van de
Gentse BWP.
Gedurende zijn politieke loopbaan besteedde hij veel aandacht aan de emancipatie
van de vrouw. In 1907 nam hij ontslag als

partijsecretaris en vertrok hij naar Lokeren
om er een van zijn sociale gedachten in de
praktijk te brengen, namelijk de opbouw
van een fabriek voor konijnenvellenbewerking. In het bestuur van de fabriek zetelde
Beerblock samen met vijf vakbondslieden.
De bedoeling was, in geval van succes, de
fabriek over te dragen aan de vakbond. Maar
stakingen beslisten er anders over, vier jaar
na de oprichting liet hij de fabriek over aan
de meestergast Ad. Verbeke en schreef hij
een studie over de ‘vellennijverheid’, waarin
hij kritiek uitte op de vakbond en de socialistische coöperatie. Na het verschijnen van
deze studie in 1912 kwam het tot een breuk
met de socialisten en werd Beerblock lid
van de liberale partij. Hij stierf enkele dagen
na het einde van de Eerste Wereldoorlog op
24 november 1918 te Saint-Egonat.
Dit archief bevat twee manuscripten en
een brievenboek. Het brievenboek werd
gerestaureerd en wordt in speciale condities
bewaard. Ter consultatie werden de brieven
overgetypt. Er zijn ook kopieën bewaard
van het dossier betreffende de oprichting
van een haarsnijderij of een werkhuis voor
vellenbereiding.
Een ingebonden exemplaar van De Vlasbewerker (1896-1904) werd overgedragen
naar het departement Bibliotheek. Het
archief is raadpleegbaar mits toestemming
van de dienstdoende archivaris.
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