Inleiding

I

n 1989 verscheen het boek ‘De Nationalestraat’: een historisch overzicht van de christelijke arbeidersbeweging in Antwerpen vanaf het prille begin in de negentiende eeuw.
Dat overzicht behandelt niet alleen, en zelfs niet in de eerste plaats, de geschiedenis van
de koepelbeweging ACW, maar vooral die van de verschillende organisaties en van de
politieke en economische context tot het midden van de twintigste eeuw. Dat kon ook
moeilijk anders, want het Arrondissementeel Christelijk Werkersverbond – de koepelorganisatie voor alle christelijke arbeidersverenigingen in het verbond Antwerpen – kwam pas
in de jaren vijftig tot volle ontwikkeling. Inderdaad: al voert de officiële stichting van het
ACW op nationaal niveau ons terug naar het jaar 1921, een eeuw geleden, dat betekent nog
niet dat die koepelbeweging overal te lande onmiddellijk vaste voet aan de grond kreeg.
‘De Nationalestraat’ beloofde in zijn ondertitel een historisch overzicht dat liep tot
1988. Maar bij nader inzien bleek die geschiedenis maar te lopen tot 1968. De periode
1968 tot 1988 bestond immers uit een uitgebreid naschrift door de toenmalige verbondssecretaris Rik Smits. Voor een vervolg van onze geschiedenis moesten we dus vertrekken
in de jaren zestig.
Voorliggend boek is het resultaat van eigentijds historisch onderzoek voor de periode
van 1965 tot 2015. Een halve eeuw dus. De basis van ons onderzoek is het archief van het
ACW verbond Antwerpen. Gedeeltelijk berust dat bij het KADOC in Leuven. Het recentere deel (vanaf de jaren negentig) wordt nog steeds bewaard ter plaatse in Antwerpen.
Om het geheel zo vlot mogelijk leesbaar te houden zijn verwijzingen en voetnoten
zeer beperkt gehouden. Met name voor de eigen bronnen uit het ACW-archief zijn geen
verwijzingen opgenomen. Voor andere bronnen en publicaties wordt het zogenaamde
Harvard-systeem toegepast: een korte vermelding in de tekst en de volledige informatie
achteraan in de bibliografie.
In de vijf chronologische hoofdstukken beperken we ons niet tot een opsomming
van feiten en personen, maar proberen we ook patronen en tendensen te herkennen. Die
vijf hoofdstukken worden aangevuld met drie thematische hoofdstukken: één over de
religieuze diepgang in de beweging, één over de vaak moeilijke relatie tot de politiek en
de evolutie hierin, en een hoofdstuk dat probeert om de ideologie en de waarden van
de basis van de beweging te omschrijven en samen te vatten.
Wij wensen u alvast veel leesplezier.
Peter Vanhooren
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Dank aan de volgende personen voor het aanleveren van nuttige tips: Herman Gorremans, Marc Hense, Marc Janssens, Jan Kint, Miette Pernot, Jan Renders, Willy Van
Asbroeck, Annemie Verhoeven en Marc Wellens.
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