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INLEIDING
Omvang: 2 archiefdozen, 22 beschrijvingen
Historiek archiefvormer
De eerste optocht van de socialistische harmonie De Rode Garde vond plaats op 1 mei 1920,
het jaar van de oprichting. De harmonie bleef, afgezien van een intermezzo tijdens de Tweede
Wereldoorlog, onafgebroken actief in het teken van de propaganda en de solidariteit.
Gedurende de jaren 1960 overleden heel wat van de voorgangers van de fanfare, onder meer
de laatste stichters Frans Van Dun, Sander Spoor, Alfons Grijp en Fons Geeraerts. Tegen
1980 was er een gebrek aan nieuwe jongeren om de rangen van de harmonie te vervoegen en
in 1982 stopte Lode Van Doren als dirigent van de harmonie, een functie die hij al sinds 1932
uitoefende.
Dankzij Lode Van Doren oversteeg het niveau van de harmonie op muzikaal gebied
ruimschoots het gemiddelde. Hij drukte zijn stempel niet alleen op de socialistische harmonie,
maar speelde op muzikaal vlak ook een belangrijke rol in Wilrijk in het algemeen, als
lesgever aan de gemeentelijke muziekacademie. Van Doren wijdde zich daarnaast aan de
compositie van werken voor harmonie en fanfare, aan koorwerken, concertstukken en
liederen. Het Willemsfonds bekroonde enkele van zijn werken en ze werden zelfs uitgevoerd
door het Nationaal Orkest van België en het Omroeporkest van de BRT.
Van Doren was bestuurslid van de Socialistische Federatie van Zangkringen en secretaris van
de Vlaamse Federatie van Socialistische Muziekkorpsen en Zangkringen. Vanaf 1976 was hij
jurylid van het Nationaal Muziektornooi van de stad Antwerpen en na de Antwerpse
gemeentefusie werd hij eerste ondervoorzitter van de Antwerpse Culturele Raad.
De historiek van De Rode Garde werd gereconstrueerd aan de hand van de brochures naar aanleiding van de
viering van het 50- en 60-jarig bestaan. In de brochure naar aanleiding van het 50-jarig bestaan staat ‘Aanvullend
aan de Beknopte Historiek verschenen in ons programma uitgegeven ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan,
[…]’. Die brochure bevindt zich niet in de collectie van Amsab-ISG.

Historiek archief
Het archief werd in 2011 opgehaald in het Volkshuis te Wilrijk. Het was duidelijk te
onderscheiden van het conglomeraat-archief van de BWP/BSP-afdeling Wilrijk daar het zich
in een apart lokaal bevond.
Verwante archieven
Het archief van de BWP/BSP-afdeling Wilrijk bevat ook heel wat informatie over en nog
materiaal van de harmonie (inventaris nr. 606, vnl. de nr.’s 7-17).
Uitgelicht
1 archiefdoos partituren.
Stukken inzake de vieringen van het 85- en 100-jarig bestaan van de fanfare De Vredekring
Voorwaarden voor raadpleging
Het archief is raadpleegbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris.

INVENTARIS
Algemeen
1.

Verslagboek van de vergaderingen (van het bestuur en de algemene vergadering), met
aanwezigheidslijst en lijst van de leden van het partijbestuur.
1954-1971
1 deel
(In restauratie; schimmel)

2.

3.

Omzendbrieven.
1945, 1951, 1983 en z.d.

1 omslag

Stukken inzake de werking en activiteiten, vnl. ingekomen en uitgaande stukken.
1988-1991
1 pak
Organisatie

4.

Oprichtingsakte.
1920

1 stuk

(kopie)

5.

Statuten.
z.d.

1 stuk

(kopie)

6.

Steekkaarten met verklaringen van het in bruikleen te hebben ontvangen van
instrumenten en dergelijke.
1945, 1949-1964, 1966-1969, 1971, 1981 en z.d.
1 omslag
Activiteiten

7.

Aanplakbiljet inzake de werking van de harmonie, met contactgegevens voor
geïntereseerden.
z.d.
1 stuk

8.

Programma’s van concertuitvoeringen.
1947-1948, 1974, 1977, 1980-1982, 1993 en z.d.

1 omslag

9.

Lijstje met te spelen muzieknummers/ repertoire, met aantekeningen.
z.d.
1 stuk

10.

Uitgaande brief aan de redactie van Volksgazet met verslag van de viering van het
zilveren jubileum van de harmonie.
1946
1 stuk

11.

Publicatie met beknopte historiek (1960-1970) naar aanleiding van de viering van het
50-jarig bestaan.
1970
1 stuk

12.

Programmabrochure naar aanleiding van de viering van het 60-jarig bestaan.

1980

1 stuk

13.

Uitnodiging van Socialistische Harmonie Ontwaking voor muziektornooi op 7 oktober
1984 naar aanleiding van het 65-jarig bestaan, waaraan Harmonie De Rode Garde
deelneemt.
1984
1 stuk

14.

Affiche met kalender van de muziekuitvoeringen, van het gemeentebestuur Wilrijk.
1970
1 stuk
Partituren

15.

Partituren van de mars ‘de Rode Garde’, gecomponeerd door Lode Van Doren.
1934 en z.d.
1 omslag

16.

Partituren van de concertuitvoering ‘Rode Garde 50’, gecomponeerd door Lode Van
Doren.
z.d.
1 omslag

17.

Partituren van de jubelmars ‘Rode Garde 60’, gecomponeerd door Lode Van Doren.
z.d.
1 omslag

18.

Partituren voor harmonie/fanfare van ‘Drieplus-mars’, gecomponeerd door Lode Van
Doren naar aanleiding van het 65-jarig bestaan van de Rode Garde.
1984
1 stuk

19.

Partituren voor harmonie/fanfare van ‘Klavervier’, gecomponeerd door Lode Van
Doren.
1982
1 omslag

20.

Partituren van ‘Strijdmars jeugdmars-socialistenmars’, gecomponeerd door Lode Van
Doren.
z.d.
1 omslag

21.

Partituren voor fanfare van ‘Tornooi-muziek’, gecomponeerd door Lode Van Doren.
z.d.
1 omslag

22.

Partituur (conductor) van ‘De Internationale’ (A De Geyter), bewerking door Lode
Van Doren.
z.d.
1 stuk

