328. Storlingslijst van het archief van Elcker-lk
Gent

m

329. Stortingslijst von hel archief van
Aktiekomitee Rakettenveigif
330. Stortingslijst van hot archief van het Gents
Dopperskomitee
331. Stortingslijst van hel archief van het
Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk Oudervereniging voor Moraal (OVM),
afdeling Oostende

f'. Cijferen en zingen. Het
archief van Julien Van Nevele

332. Stortingslijst van het archief van Hel
Vlaams 1-meikomitee

p5 Rik De Coninck,

333. Stortingslijst van het archief van het
Westkust Aktiekomitee tegen Kernenergie
(WAKE)

Julien Van Nevele werd geboren in 1909
in een socialistisch gezin in de Gentse
wijk Heuvelpoort en was uiteraard lid van
de socialistische jeugdgroepering van die
wijk. Hij kreeg er de taak om muziek aan
te leren aan de socialistische kindergroep.

334. Stortingslijst van het archief van
Kultuuropbouwvzw
335. Stortingslijst van het archief van
Toestanden, socialistisch theoretisch
tijdschrift

Amsab-ISG

Van 1926 tot 1940 was hij lid van de Socialistische Arbeidersjeugd Vlaanderen
(SAV) in Gent, een organisatie die erg begaan was met natuurbeleving en zich als
culturele beweging profileerde rond
ethisch hoogstaande principes en samenhorigheidsgevoel. O o k in de nationale
SAV speelde hij een rol door er muziekonderricht te geven. Hij had ondertussen
werk gevonden, eerst als bediende bij de
Centrale van Textielarbeiders en vervolgens als boekhouder bij de coöperatieve
uitgeverij H e t Licht.

336. Stortingslijst van het archief van
Universiteiten voor Socialisme
337. Stortingslijst van het archief van vzw
België-USSR voor vriendschap en samenwerking (tot 1991), Vriendschap en
Samenwerking met de volkeren die de USSR
vormden (1992-1993)
338. Stortingslijst van het archief van SPafdeling Vrijheid door Broederschap (Gent)
339. Stortingslijst van het archief van
Kristenen voor Socialisme

N a de Tweede Wereldoorlog was hij
weer actief in de socialistische jongerenorganisaties. Hij werd voorzitter van de Federatie van Socialistische Kindergroepen,
een onderdeel van de Socialistische Jeugd
(SJ). Hij was in 1949 ook medestichter en
secretaris van de vzw Jeugdzorg, die in het
tehuis De Kollebloem in Heusden vakanties organiseerde voor kinderen. (1) Zijn
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Julien Van Nevele (2e v.r.) op een bijeenkomst van de Internationale Socialistische Anti-Oorlogsliga

bijzondere belangstelling voor het socialistische lied en het feit dat hij de jongerenorganisaties leidde, bezorgden hem een
onvervangbare plaats in de Gentse BSP:
hij gaf liederenbundels uit, schreef teksten
voor spreekkoren, organiseerde en regisseerde massaspelen en vieringen.
Ook professioneel nam Van Nevele een
belangrijke positie in: na.het vertrek van
August De Block als directeur van Het
Licht in 1959 volgde hij hem op en oefende die functie vijftien jaar uit (1959-1974).

antwoordelijkheden binnen de Gentse
BSP-federatie (zijn leidinggevende functies in Het Licht en Radio Vlaanderen)
en over de verkiezingen in de periode
1954-1971; Van Nevele had als taak de cijfers uit de verschillende telbureaus te
centraliseren en de toewijzing van de verkozenen te controleren. Door zijn ervaring op dit gebied werkte hij mee aan een
kieshervorming in 1976. Het derde deel
bevat een grote verzameling socialistische
en andere liederen.

Het archief omvat drie delen: eerst is er
het deel als lid van jeugdorganisaties en
als organisator van partijfeesten; dat deel
is chronologisch beschreven, het start
met zijn lidmaatschap van de SAV en eindigt met documenten over de SJ in Gent.
Een tweede deel handelt over zijn ver-

Al is het een klein archief (slechts 7
dozen en 95 beschrijvingen), toch is het
een uitstekende introductie tot de socialistische feestcultuur en de geschiedenis
van de jeugdbeweging in Gent, van de
periode van de 'Wandervogel' tot die van
de opkomst van de beatgeneratie. Daarnaast kunnen ook enkele korte verslagjes
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van belang zijn, bijvoorbeeld dat van een
propagandatocht op het platteland in 1928
of dat van de belevenissen van Van Nevele tijdens de 18-daagse veldtocht:
Van zijn dochter Eline ontving AmsabISG ook een dagboek waarin ze haar appreciatie van de muziekuitvoeringen
neerschreef, als geheugensteuntje voor
artikels over muziek in de krant Vooruit.
Het dagboek bevat ook enkele brieven
van Louis Paul Boon met suggesties en
aansporingen.
(1) L. SOUBRY, De Kollebloem 1950-1990,
Amsab, p. 54.

Gent:
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*j van het archief van Norbert
De Batselier
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BartHellinck,Amsab-ISG

19 kubieke meter papier. Zoveel materiaal bezorgde Norbert De Batselier ons
in 1992 op het einde van zijn eerste mandaat in de - toen nog - Vlaamse executieve. De inventarisatie van die berg kabinetsarchivalia kon onlangs worden afgerond. En dat leek ons een goede gelegenheid om, in het kader van de reeks collectieklappers naar aanleiding van ons
feestjaar, een causerie te organiseren over
ministeriële kabinetten/1'

Historische context van de
archiefvormer
Norbert De Batselier is op 24 december
1947 in Dendermonde geboren. In 1970
behaalde hij aan de Vrije Universiteit
Brussel het diploma van licentiaat in de
economische wetenschappen, waarna hij
er twee jaar 'werkte als navorser op het
Centrum voor Bedrijfseconomie en vervolgens tot 1978 als assistent economie.
Tezelfdertijd was hij, in de periode 19721976, economisch adviseur bij het ABW,
om uiteindelijk binnen die organisatie te
promoveren tot directeur van het Vormingsinstituut (tot 1979).
Op politiek vlak was hij onder meer
nationaal voorzitter van de Jongsocialisten (1973-1974) en gemeenteraadslid in
zijn geboortestad (sinds 1977). Eindjaren
1970 werd hij gevraagd als kabinetschef
van Marc Galle, tussen 1979 en 1981 achtereenvolgens minister van het Vlaamse
Gewest en minister van de Vlaamse Gemeenschap in de regeringen-Martens IrVen-Eyskens.
Meteen daarna werd hij benoemd tot
administrateur-generaal bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Na de
parlementsverkiezingen van 1981 legde hij
die functie echter neer om te zetelen als
volksvertegenwoordiger. Hij fungeerde
vervolgens ook als hoofdredacteur van het
tijdschrift Socialistische Standpunten (19831988) en als ondervoorzitter van de Vlaamse Raad (1985-1988). In 1988 zou hij uiteindelijk toetreden tot de regering.
Met het aantreden van de roomsblauwe
regering-Martens Vop 17december 1981
waren de socialisten uit de federale bewindsploeg verdwenen. Vanaf 1985 moest
daarenboven de Vlaamse executieve niet
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