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Het archief van Agalev
fl

Ptet Creve, Amsab-ISG

"Agalev is een partij met een kort geheugen. We hebben met ons allen de neiging om
de geschiedenis elke dag van nul te laten herbeginnen. Dat is uiteraard zeer positief.
Het wijst erop hoe vernieuwend en toekomstgericht we wel zijn. Maar soms is het
ook goed terug te denken aan het verleden, mijmerend stil te staan bij de vrucht van
het werk 'van vorige generaties'. ' w

De leden van Amsab-ISG en de abonnees van Brood&Rozen kregen het nieuws al te
horen eind juli: Groen! en Amsab-ISG ondertekenden een samenwerkingsakkoord
over het archief van de ecologische partij. Daarmee is overtuigend aangetoond dat het
historisch besef binnen de partij er sterk is op vooruitgegaan. Een van de luiken van het
akkoord slaat op het statisch archief, het gedeelte dat voor de partij geen administratief
of juridisch nut meer heeft. Midden september werd begonnen met de voorbereiding
van de overdracht van dat statisch archief.
De werkzaamheden gebeurden ter plaatse. Meer dan honderd grote verhuisdozen, het
equivalent van ruim vierhonderd klassieke archiefdozen, stonden in de kelder te wachten. Alle dozen werden bekeken, getrieerd en summier beschreven. Daarna kreeg het
archiefmateriaal een zuurvrije verpakking. Aanvankelijk werd twee dagen per week
gewerkt, met telkens een ploeg van drie medewerkers. N a enkele weken verminderde
dat tot één keer per week. Tegen midden oktober stonden 237 archiefdozen klaar voor
transport naar de magazijnen van Amsab-ISG. Daarmee is nog maar één gedeelte van de
operatie afgerond. In een andere kelder wacht nog een heleboel materiaal.
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Werken op de plaats waar de archiefvormer actiefis, vraagt nogal wat organisatie en het
is een behoorlijk grote tijdsinvestering. Maar de voordelen zijn overduidelijk. Allerlei
vragen over de geschiedenis van de partij, de werking van de diverse partijgeledingen
en de archiefvorming kunnen bij de bron beantwoord worden. Het is ook een goeie
zaak voor de uitbouw van de vertrouwensrelatie tussen archiefvormer en archiefinstelling. Voor veel mensen blijven archieven vrij schimmige instellingen en wat archivarissen precies doen, is meestal ook niet duidelijk. Daar in de garage waren de werkzaamheden heel zichtbaar. Selectie ter plaatse is voorts een zegen voor onze depots die
stilaan tot de nok gevuld raken.
Met de feitelijke overbrenging van een eerste gedeelte van het Agalev-archief biedt
Amsab-ISG nu onderdak aan zowel archiefvan de milieubeweging als van de ecologische partij. En dat is zowel voor de archivaris als voor de onderzoeker een bonus.
Hoewel die laatste nog een tijdje zal moeten wachten voor een inventaris beschikbaar
is. De productie daarvan is voorzien voor 2006.

(I) Uit de brochure Goedgekeurde Kongresresoluties Sociaal-Ekonomisch Kongres 4-5 mei 1985, Woord vooraf
door |ohan Malcorps bij heruitgave 1990, p. 2.

Affiche van Agalev, 1983
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