
Wie vindt, die zoekt verder. 
Speuren naar het verleden van je 
vereniging

Peter François 
(Conservator AST – Stad Halle)



Wie ben ik?

 Historicus en musicoloog
 Conservator van een museum en 

medewerker van een stadsarchief
 Muzikant en archivaris van een 

hafabravereniging

De afbeeldingen in de slides houden verband met het historisch onderzoek naar de 
Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia van Halle (P. FRANCOIS, Servais, fils de l’harmonie –
De familie Servais en de Halse Harmonie, Halle, 2015.)
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1.  Het werk van de voorgangers

 Heeft er zich al iemand verdiept in de 
verenigingsgeschiedenis?
◦ Gepubliceerd?
◦ Werknota’s?

 Komt de vereniging al zijdelings ter 
sprake?
◦ Bijv. werk over het culturele leven in je 

gemeente (bvb. boek ‘Veel volk verwacht’)

 Bewaar ‘kritische afstand’



Twee oudere publicaties over de geschiedenis van de Halse
harmonie - oudere publicaties zijn waardevolle bronnen, maar 
behoud kritische afstand en volg ze niet blindelings.



II. Het verenigingsarchief
 Grondig bestuderen
 Indien nodig ook ordenen
 ! Ook de
◦ medailles
◦ diploma’s
◦ opnames
◦ partituren
◦ foto’s
◦ rekeningen
◦ zelfs instrumenten, trofeeën, …



Deze medaille uit 1807 is de oudste getuigenis van 
het bestaan van de harmonie (Archief Halse
Harmonie)



Handtekeningen (en dus 
persoonsnamen!) op een 
oud reglement van de 
harmonie uit 1824 (Archief 
Halse Harmonie)



Het programma van een 
festival (1850) geeft een 
beeld van het muziekleven 
en de verenigingen die 
daarin actief zijn (Archief 
Halse Harmonie)



III. Vul het archief aan

 Probeer het archief aan te vullen met 
materiaal van (oud-)muzikanten en –
bestuursleden
◦ Originele stukken of kopie/scan

 Moedig hen ook aan om
◦ te vertellen
◦ documenten te situeren
◦ foto’s van namen te voorzien



 Voorbeeld: archief Kon. Harmonie Sinte-
Cecilia Halle:
◦ Vóór 2002: enkele losse papieren, enkele 

diploma’s, facturen uit de jaren 1980
◦ 2002:  ‘oud’ archief (1833-1960)
◦ 2004: secretariaatsarchief 1930-2000
◦ 2004, 2006, 2010, 2012, 2014: kleine persoonlijke 

archieven van vijf (oud-)bestuursleden
◦ 2014-2015: voorzittersarchief 1971-2009 (met 

uitlopers tot 1930)



Foto uit een privéarchief met muzikanten uit de harmonie (1912)



De meeste personen 
op deze foto van de 
harmonie (1898) 
konden geïdentificeerd 
worden, omdat er 
dertig jaar geleden een 
lijst van de 
gefotografeerden was 
gemaakt (Archief Halse
Harmonie)



Ook deze personen konden via interviews grotendeels geïdentificeerd 
worden (foto ca. 1920)



IV. Heemkring of gemeente

 Er is mogelijk materiaal aanwezig
◦ bij de plaatselijke heemkundige kring
◦ in het lokale of regionale museum
◦ in het gemeentearchief



Streekmuseum Halle
©  MET vzw

Affiche voor de festiviteiten 
n.a.v. het 125-jarig bestaan van 
de harmonie (1932) (© den 
AST – Streekmuseum Halle)



Streekmuseum Halle
©  MET vzw

Archiefstuk (1837) uit de 
museumcollectie met 
betrekking tot de harmonie 
(© den AST –
Streekmuseum Halle)



© Stadsarchief Halle

Brief van de dirigent 
van de harmonie aan 
de Halse burgemeester 
(1837) (stadsarchief)



©  Rijksmuseum Amsterdam

Aan de hand van het vaandel op deze prent kan aangetoond worden 
dat de harmonie deelnam aan een concours in het Brusselse 
Warandepark (1830)



V. De collega’s

 Consulteer het archief van andere 
(muziek)verenigingen uit de gemeente
◦ nog in bezit van de vereniging
◦ of bewaard bij de heemkring, het museum of 

gemeentearchief



Affiches kunnen je op het 
spoor zetten van 
samenwerkingen met 
andere muziekverenigingen 
(programma uit 1866)



VI. Het parochiearchief

 Was/is er een band met de parochie? Dan 
is het parochiearchief een must!
◦ Bewaard in de parochie of in het rijksarchief 

of gemeentearchief



Parochiearchief Halle Sint-Martinus

Uit het parochiearchief: betalingen aan de muziekmeester van 
de harmonie



Parochiearchief Halle Sint-Martinus

Correspondentie i.v.m. de aankoop door de kerkfabriek van muziekinstrumenten 
bij Marcel Raigno; deze werden ook door de harmonie gebruikt

Klarinet (collectie 
MIM) door dezelfde 
bouwer



VII. De gemeenteadministratie
 Neem een kijkje in de gemeenteadministratie
◦ notulen gemeenteraad
◦ notulen schepencollege
◦ statuten verenigingen
◦ briefwisseling
◦ rekeningen
◦ …

 Bij uitbreiding zijn er wellicht sporen in de 
archieven van
◦ het cultuurcentrum
◦ de cultuurraad
◦ de muziekacademie



©  Stadsarchief Halle

Ook de stadsrekeningen geven informatie over de harmonie: betaling aan 
muzikanten uit 1829



©  Stadsarchief Halle

Aankoop van muziekinstrumenten voor de harmonie door 
de stad (1834) (uit het stadsarchief)



VIII. Hogerop

 Ook het archief van de provincie en 
andere overheden kan helpen
◦ Bijv. subsidiedossiers
◦ Bijv. dossier ‘Koninklijke’ titel



Archief Koninklijk Paleis

Het dossier i.v.m. de toekenning van de titel ‘Koninklijke’ bevindt zich 
in het archief van het Koninklijk Paleis (Rijksarchief)



IX. De pers, vaak een goudmijn!

 De plaatselijke en regionale pers heeft 
ongetwijfeld over bepaalde activiteiten 
bericht of ze zeker vermeld in een agenda
◦ delf de artikels op!



Bericht uit de 
‘Guide Musicale’ uit 
1872



X. Festivals en wedstrijden

 Nam de vereniging deel aan festivals of 
wedstrijden?
◦ Ga op zoek naar de archieven van de 

organiserende vereniging of instantie



Programma van een 
festival in Halle (1864)



XI. Allerlei manifestaties

 Was de vereniging aanwezig bij culturele, 
politieke of religieuze manifestaties? Ook 
dat liet zijn sporen na!



Streekmuseum Halle
©  MET vzw

De harmonie bij de uitvoering van Servais’ ‘Jubelkantaat’ (1907) (© 
den AST – Streekmuseum Halle)



Servaisherdenking (1957) - de aanwezigheid van het vaandel en van de 
voorzitter van de harmonie, duiden op de betrokkenheid van de 
harmonie bij deze gebeurtenis



XII. De mensen achter de vereniging

 Zoek genealogische en biografische info 
over de
◦ dirigenten
◦ bestuursleden
◦ muzikanten
◦ solisten
◦ ereleden



Composities van de dirigent, briefwisseling 
van Servais, contrabasmethodiek van een 
muzikant, overlijdensberichten, … dragen 
alle bij tot de geschiedenis van de vereniging



Wie vindt, die zoekt verder

 Geen archief meer? Geen ramp!
◦ Verenigde Accordeonisten Halle: er was niets 

meer uit 1924-1974, maar na enkele jaren 
speuren kwam er heel wat boven

 De ene vondst zet je op weg naar de 
andere



Wie vindt, die zoekt verder

 Eindresultaat moet niet noodzakelijk een 
publicatie of tentoonstelling zijn

 Niet wachten tot de vooravond van een 
jubileum!
◦ Mooi voorbeeld: Sint-Martinusfanfare Halle: 

archief in bewaring in Stadsarchief Halle, 
wordt in kaart gebracht en nog uitgebreid 
door twee muzikanten, zonder dat er een 
feestjaar op komst is



Contact

 Peter François:
◦ dienst AST – Stad Halle
◦ den AST, Meiboom 16, 1500 Halle
◦ denast@halle.be

 Nuttige links:
◦ www.denasthalle.be


