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JULES DECONINCK (1897-1979)

Deze pionier van de socialistische ; ; ; *
beweging in het Kortrijkse werd ":
i
geboren te Wevelgem pp ^augustus ;
>£?"?»
1897. Hij volgde lager onderwijs tot
zijn dertiende, daarna werkté;hij als
vlasarbeider, magazijnier en diamant- \ï
slijper. Tijdens de Eerste Wereldoorlog^,i
^V
sloot hij zich aan bï|;de BelgiscKe^^ï! ''f'J'••}„
Werkliedenpartij. Als' secretaris iyan de f ' y , ,
plaatselijke cifdejïng4iianifesteerde,?hijf;v^,
zich in de lopj) van'detüssènoprlbgse,? f;^ r: Ï
periode als*driivéndeVkrdchrvan*de ~ • ;.;
^
socialistischebewégingcih;destreek:van5;,: 5
Wevelgem? Hij was actief gIs secrefaris*van de;:;
gewestelijke texfiejvqkbgnd, bestuurslid van de: ;!
Tjextielarbeiderscentrale:van België, voorzitter ; V ' ^ . , , ,
van de Socialistische Mutualiteiten van Menen en "
^beheerder van dé Samenwerkende Maatschappij De Plicht
vahMenen'Hij was'ook jarenlang medewerker van de
krant Vooruit. ^J '.," : ';;;; •-';•/' '".'.;••• ')<[•,'-'':'-[ ,-••' : \-.-:,i':
Op politiek vfak-was; hij meer dan'50 jaar gemeente- "y;:
raadslid (vanaf T527)«ri zetelde;hij:22 jaar in (<: {^
het parlement;(tussen 1929 en 1 9 6 5 J f ; ï ;
Naast de thematiek yan de sociale;:];.•'••
i,i. :
"zekerheid en;hetppenbciar"
;;: ;
onderwijs ging zijn grojotsté/
aandacht uit naar de •/. ^
problematiek van dé -,\A
vlasnijvërhéid.
^ A;'
r. ' ' - . . f • ' ' • • •
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Nieuws van het Fonds Erevolksvertegenwoordiger
Jules Deconinck
Michel Vermote, Amsab

Vorig jaar werd een eerste oproep gelanceerd in het kader van het Fonds Erevolksvertegenwoordiger Jules Deconinck. Met dit initiatief wil de familie de nagedachtenis
van de in 1979 overleden vakbondsman en politicus levendig houden.
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis nam het beheer van dit fonds op zich en
kan daardoor het onderzoek naar de volkskundige en/of de sociale geschiedenis van
Midden- en Zuidwest-Vlaanderen financieel ondersteunen. Het betreft jaarlijks toe te
kennen subsidies aan onderzoekers en auteurs die binnen die specifieke onderzoeksterreinen actief zijn. Naast onderzoeksresultaten komen ook onderzoeksvoorbereidende activiteiten in aanmerking voor financiering.
Op die manier kunnen ditjaar twee inzendingen rekenen op een wezenlijke financiële
ondersteuning. Het betreft enerzijds de publicatie van het derde deel (1933-1940) van
de geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging te Harelbeke, Stasegem en
Hulste door Roger Verhelst. Het fonds wil met het toekennen van een subsidie zijn
waardering laten blijken tegenover de auteur voor het reeds gepresteerde werk inzake
de geschiedenis van de socialistische beweging in Zuidwest-Vlaanderen.
Daarnaast is er een origineel onderzoeksvoorstel van Martijn Vandenbroucke die een
studie wil realiseren met betrekking tot de geschiedenis van de socialistische mutualiteiten in West-Vlaanderen. Uitgangspunt is het voorstel tot fusie tot één provinciaal
ziekenfonds, dertig jaar na de splitsing tussen Brugge en Kortrijk. De auteur wordt
gevraagd om voorafgaand aan die problematiek de geschiedenis van de socialistische
mutualiteit in Midden- en Zuidwest-Vlaanderen te bestuderen. Voor de opvolging van
dit project wordt in de schoot van Amsab een wetenschappelijke begeleidingscommissie opgericht.
Het reglement van het Fonds Erevolksvertegenwoordiger Jules Deconinck kan opgevraagd worden bij Amsab, Bagattenstraat 174, 9000 Gent, ofvia het telefoonnummer:
09/224.00.79.
Vragen naar Michel Vermote.
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