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Archivalia G.A.J. van Bakel

Ten Geleide

G.A. J. van Bakel (1927-1991)
Gerard van Bakel was oorspronkelijk elektriciën maar raakte al snel betrokken bij de Katholieke Arbeidersjeugd, waarvan
hij van 1953-1965 landelijk voorzitter was.  Hij was ook bestuurslid van het A.C. de Bruijn Instituut, voor scholing van
vakbondskader. Daarnaast had hij in de KAJ internationale bestuursfuncties. Hij was bestuurder van Landen in
ontwikkeling en medeoprichter van de actie Wereldwijd voor ontwikkelingwerk door jongeren.
Hij was in de jaren zestig secretaris van de Tabaksbewerkersbond en vice-voorzitter van de Algemene Bond van
Personeel in Agrarische, Voedings- en Genotmiddelenbedrijven (AVG) die later opging in de Voedingsbond van de FNV.
Hiervan was hij bij zijn pensionering in 1986 vice-voorzitter. Hij was voorstander van de fusie tussen NKV en NVV en lid
van de werkgroep Maatschappij Kritische Vakbeweging.
Als lid van de Raad van Advies NV Gemeenschappelijk Bezit Dagbladaandelen Volkskrantgroep speelde hij ook een
belangrijke rol bij de ontwikkeling van de identiteit van de Volkskrant.

Gerard van Bakel was zonder uiterlijk vertoon oprecht geëngageerd voor meer zeggenschap van arbeiders en voor de rol
van het vakbondswerk bij de bewustwording van de armen in de Derde Wereld.

Bron: Knipselcollectie KDC

Zie ook de archieven van de Katholieke Arbeidersjeugd, het A.C. de Bruijn-instituut, de Nederlandse Katholieke
Tabaksbewerkersbond Sint Willibrordus ,  de Katholieke Bond van Personeel in de Agrarische, Voedings- en
Genotmiddelen-Tabakverwerkende, Horeca- en Aanverwante Bedrijven (AVG) en De Volkskrant
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Archivalia G.A.J. van Bakel

  
 1-7.Stukken over de Bischoppelijke adviescommissie voor Latijns Amerika.  1967-1973

Bevat 7 stukken
  
  1.1967
  
  2.1968
  
  3.1969
  
  4.1970
  
  5.1971
  
  6.1972
  
  7.1973
  
 8-12.Stukken over de adventsactie voor Latijns Amerika.  1969-1973

Bevat 5 stukken
  
  8.1969
  
  9.1970
  
  10.1971
  
  11.1972
  
  12.1973
  
 13.Stukken over de reünie van oud-leden van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ).

  1987
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