
 

  

Goaaal!! – 19 april 2012 

 

Lezing gehouden naar aanleiding van de opening van de tentoon-

stelling in het Algemeen Rijksarchief over Een eeuw Belgisch voetbal  
 

Mijnheer de voorzitter van de KBVB, 

Mijnheer de bondscoach, 

Chers membres du Conseil d’administration de l’Union belge de Football 

Monsieur le Président du Conseil scientifique, 

Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, 

Beste voetbalsympathisanten, Geachte collega’s van het federaal wetenschapsbeleid,  

Chers collègues, Mesdames et Messieurs, 

  

Ik heet u namens alle medewerkers van het Rijksarchief van harte welkom op de 

opening van de eerste tentoonstelling van dit jaar in dit huis van vertrouwen: het 

Algemeen Rijksarchief. Wij proberen elk jaar via twee tot drie kleinschalige 

tentoonstellingen het belang van archieven voor de samenleving onder de aandacht 

te brengen. Zoals u weet kwamen in het verleden reeds diverse thema’s aan bod: het 

Rode Kruis tijdens de Tweede Wereldoorlog, bedrijfsarchieven uit de koloniale 

periode, topstukken uit de diverse Rijksarchieven, het vreemdelingenbeleid sinds de 

19
de
 eeuw getoond aan de hand van archieven van de vreemdelingenpolitie, de rol 

van Brussel als hoofdstad van Europa, enz. 

  

De tentoonstelling die u straks te zien krijgt gaat over voetbal en focust op nooit 

eerder aan het publiek getoonde archieven afkomstig van de Koninklijke Belgische 

Voetbalbond, één van de laatste nog nationaal gebleven sportfederaties van ons land, 

die in 2009 zijn archieven – ca. 400 strekkende meter – aan het Belgisch 

Rijksarchief heeft geschonken waar het wacht op inventarisatie. 

Ter vergelijking: eind vorige eeuw droeg de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 

zijn archief aan het Nationaal Archief in Den Haag over. De 166 strekkende meter is 

sinds 2000 goed toegankelijk voor het publiek, de inventaris is digitaal beschikbaar
1
 

en het archief – vooral het fotoarchief – is in korte tijd één van de toppers van onze 

zusterinstelling: het archief behoort tot de top tien van de meest geraadpleegde 

archieven. Vrijwel dagelijks komen voetballiefhebbers, onderzoekers en journalisten 

om archiefstukken te bekijken. 

 

De tentoonstelling sluit aan bij het thema “helden” van de erfgoeddag die aanstaande 

zondag 22 april in Vlaanderen en Brussel doorgaat. Zoals elk jaar opnieuw kon het 

Algemeen Rijksarchief niet aan de aftrap ontbreken. Ook andere Rijksarchieven zullen 

het thema ‘helden’ zondag opvoeren, zij het vanuit andere invalshoeken. Ik heb 

overigens op het internet gezien dat voetbal ook het thema is van de erfgoeddag in 

Blankenberge en Brugge.  

  

De opening van vandaag vormt voor mij de gelegenheid om uw aandacht te vragen 

voor vier thema’s:  

-de politiek van de verwerving van archieven door het Rijksarchief; 

-de samenwerking met andere federale bewaarinstellingen en wetenschappelijke 

instellingen; 

-het belang van de registratie van private archieven in ons land; 

                                                 
1
 http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.19.123/aantal/20. 
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-en tenslotte het belang van de sportarchieven en de sportgeschiedenis in breed 

maatschappelijk perspectief 

  

1.  
Vooreerst onze acquisitiepolitiek. Zopas heeft het Rijksarchief aan onze nieuwe 

voogdijminister, de Heer Paul Magnette, een omstandige nota voorgelegd in verband 

met de prioriteiten en criteria van het Rijksarchief inzake de verwerving van 

archieven. De archieven uit de publieke sector – die verplicht overgebracht moeten 

worden naar het Rijksarchief – blijven uiteraard onze eerste zorg. Hun verwerving, 

ontsluiting en beschikbaarstelling blijven prioritair. Voor overheidsarchieven die 

niet verplicht moeten overgedragen worden (zoals bv. gemeentearchieven) en voor 

archieven van private personen, verenigingen en bedrijven, dienen wij keuzes te 

maken. 

 

En dat heeft niets te maken met de luim van de dag, maar alles met de wijziging van 

het archieflandschap in ons land en het besef dat archiefbewaarinstellingen 

onderling taakafspraken moeten maken. Daarnaast is ons strenger beleid ook 

ingegeven door de hoogoplopende kosten die aan de materiële bewaring en het 

beheer van archieven verbonden zijn: kosten in verband met bouw, inrichting en 

onderhoud van de gebouweninfrastructuur, kosten in verband met klimatisatie 

(energiekosten zeg maar), kosten in verband met het instandhouden en toegankelijk 

houden van papieren archieven, van fotoarchieven, van digitale archieven, enz.  

 

De noodzakelijke samenwerking tussen de federale Staat en de deelgebieden 

enerzijds en de complementariteit tussen de opdrachten van het Rijksarchief en 

diverse privaatrechtelijke bewaarinstellingen anderzijds, vormen voor onze 

instelling een stimulans om duidelijk aan te geven in welke maatschappelijke 

domeinen hij de verwervingspolitiek wenst voort te zetten en te versterken. 

 

Wat de private archieven betreft gaat de voorkeur van het Rijksarchief duidelijk uit 

naar archieven van nationale betekenis. 

   

2.  
Een tweede punt dat voor de nabije toekomst alsmaar belangrijker zal worden, is het 

versterken van de structurele samenwerking met diverse actoren uit de culturele en 

wetenschappelijk sector. In de eerste plaats gaat het hierbij om de andere federale 

wetenschappelijke instellingen met wie wij tal van gemeenschappelijke belangen te 

verdedigen hebben, zowel op het vlak van het collectiebeleid, als inzake 

wetenschappelijk onderzoek, digitalisering en digitale dienstverlening. Maar ook 

samenwerking met actoren in de deelgebieden is van groot belang. 

 

De meest voor de hand liggende samenwerking die thans wordt voorbereid, is deze 

met de Koninklijke Bibliotheek. Onze administratieve en politiek overheid verwacht 

van ons dat we aan dit proces van samenwerking en integratie van de werkprocessen 

loyaal meewerken. Alhoewel de opdracht van de KB en van het Rijksarchief op 

nogal wat punten fundamenteel verschillen, is samenwerking noodzakelijk, zowel 

voor tal van ondersteunende functies als voor kerntaken zoals ontsluiting, 

digitalisering, collectiebeleid en valorisatie van het erfgoed. Het is niet denkbeeldig 

dat wij binnen afzienbare tijd een aantal opdrachten bundelen: een 

gemeenschappelijke dienst voor materieel beheer en behoud, een gemeenschappelijk 
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digitaliseringsatelier, een geïntegreerde communicatiedienst, één loket voor digitale 

dienstverlening, één gemeenschappelijke ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen, 

enz. Twee zaken mogen we daarbij niet uit het oog verliezen: het belang van onze 

medewerkers in alle human ressources-aspecten en … het belang van de burger, de 

gebruiker, de ‘klant’ die verwacht dat structurele samenwerking een concrete 

meerwaarde biedt.  

  

3. 
Ten derde wil ik het evenement van vandaag aangrijpen om uw aandacht te vragen 

voor het belang van de systematische registratie van archieven in ons land. De 

belastingsbetaler heeft denk ik het recht te weten welke archieven door 

archiefinstellingen te lande worden beheerd en wat hij bij ons aan historisch 

materiaal kan aantreffen. Het permanent up to date houden van een databank van 

beheerde archieven is hét instrument bij uitstek om aan deze verwachting tegemoet 

te komen. We moeten helaas vaststellen dat diverse initiatieven vandaag naast elkaar 

opereren: in Vlaanderen wordt naar alle waarschijnlijkheid de goede praktijk van 

Archiefbank Vlaanderen, die sinds vele jaren instaat voor de registratie van Vlaamse 

private archieven, binnenkort uitgebreid naar de Vlaamse overheidssector en dit 

ingevolge de uitvoering van het zgn. Archiefdecreet van 2010. 

 

Het Rijksarchief werkt sinds meer dan tien jaar met het ABS Archeion-programma, 

een registratie- en beheersysteem dat mede door het Nationaal Archief in Den Haag 

wordt ondersteund maar dat dringend een facelift nodig heeft. SOMA (het Studie- en 

Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij) koos voor het Pallas-

systeem dat ook gebruikt wordt door talrijke private bewaarinstellingen die door de 

Franse Gemeenschap worden betoelaagd. 

 

Indien wij aan alle burgers van dit land, maar ook aan buitenlandse onderzoekers en 

geïnteresseerden, een digitaal, meertalig zoekinstrument via het web willen 

aanbieden dat aan alle kwaliteitseisen inzake leesbaarheid, stabiliteit, performantie, 

snelheid en comfort voldoet, dan zal de integratie van de diverse zoeksystemen 

nodig zijn. 

 

Wat de burger wil is een snelle en gebruiksvriendelijke toegang tot informatie, en 

het is onze plicht om aan deze legitieme eis maximaal tegemoet te komen. Een 

geïntegreerde en uniform registratie- en beheersysteem is belangrijk voor de 

bescherming en het behoud van private archieven die meer dan eens bedreigd 

worden, en dit geldt met name voor archieven van verengingen in het algemeen en 

voor sportarchieven in het bijzonder. In het buitenland hebben ze dit al langer 

begrepen. 

 

4. 
Tenslotte wil ik toch nog even stilstaan bij het belang van de sportarchieven en de 

sportgeschiedenis in breed maatschappelijk perspectief. 

 

Bij de voorbereiding van dit evenement zijn me toch een aantal zaken opgevallen, 

zeker wanneer ik een zeer summiere vergelijking met de ons omringende landen 

mag maken. 
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Sportorganisaties – en dan heb ik het niet over de overheidsorganisaties maar over 

het bestuur en verantwoordelijken van de private verenigingen (federaties, clubs) – 

zijn zich nauwelijks bewust van het belang van hun archivalisch erfgoed. Uit diverse 

contacten die onze medewerkster GE de afgelopen maanden had met woordvoerders 

en secretariaten van voetbalclubs (van de huidige eersteklassers) blijkt een manifest 

gebrek aan historisch besef op bestuursniveau. Dit is geen kritiek maar een 

vaststelling, die overigens ook voor andere domeinen van de samenleving geldt. 

Clubarchieven zijn eerder – zij het gefragmenteerd – terug te vinden bij 

privéverzamelaars. Het gaat om affiches, notulenboeken, fotoalbums, briefwisseling, 

statuten, verslagen van commissies, die soms teruggaan tot de tweede helft van de 

19
de
 eeuw. Indien ze niet door privéverzamelaars worden gekoesterd, worden 

sportarchieven vaak onbeschermd en onbeveiligd achtergelaten in kantines, op 

zolders en in kelders, waar ze ten prooi vallen van ongedierte, schatten- en 

trofeejagers en dieven. Ze raken verloren, verkocht, verspreid, enz. Op die manier 

raakt belangrijk materiaal onherroepelijk verloren voor het onderzoek.   

 

Ik durf dus duidelijk te stellen dat binnen het sporterfgoed in ons land de archieven 

en meer bepaald de archieven in verband met populaire sporten zoals voetbal, 

bedreigd zijn – ondanks inspanningen van heemkundigen, van de collega’s van het 

Sportimonium, het Fonds Victor Boin van  de Koning Boudewijnstichting
2
 en de 

vzw. Archiefbank Vlaanderen (die totnogtoe slechts 15 aan voetbal gerelateerde 

bestanden registreerde)
3
 – om ze te identificeren, te registreren en te beschermen.  

 

Deze vaststelling is geen goed nieuws: geen goed nieuws voor journalisten, voor 

communicatieverantwoordelijken van sportverenigingen, voor de historisch 

geïnteresseerde die de geschiedenis schrijft van een lokale club, voor de kinderen en 

kleinkinderen van sportmannen en -vrouwen uit een ver of nabij verleden, maar 

evenmin goed nieuws voor de academische sportgeschiedenis, die stilaan erkenning 

geniet. Sportgeschiedenis mag dan bij de menswetenschappen geen afzonderlijke 

discipline zijn, bij de Belgische opleidingen LO e.d. geniet dit vakgebied veel 

interesse en de sportgerelateerde thema’s komen sinds het einde van de jaren 1990 

meer en meer aan bod in scriptie- en doctoraatonderzoeken in de geschiedenis bv. 

over de aanhang en het succes van verzuilde sportorganisaties, over de rol van 

sportverenigingen tijdens beide wereldoorlogen, over de relatie tussen sport en 

nationalisme, militarisme, feminisme, volkscultuur; over het thema sport binnen de 

beeldcultuur van de 20
ste

 eeuw, vergelijkend onderzoek over sportbeleid in 

verschillende Europese landen, enz. 
4
 

 

Mijnheer de Voorzitter, Geachte aanwezigen, het bevorderen van het bewustzijn en de 

kennis inzake bewaring en beheer van sportarchieven is niet de hoofdopdracht van de 

federale staat maar van de gemeenschappen. Het is nog niet te laat, zowel de Vlaamse, de 

Franse als de Duitstalige gemeenschap kunnen nu het nog kan het tij keren. Buitenlandse 

voorbeelden zoals de activiteiten van ‘Stichting de Sportwereld’ in Nederland5, le 

                                                 
2
 http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=252760. 

3
 Query dd. 17.04.2012. 

4
 Deze thema’s komen ten overvloed aan bod in tijdschriften zoals Sport History Journal, The 

International Journal of the History of Sport, Sport in History, STADION International Journal of 

Sport History, European Studies in Sport History, enz. 
5 Zie bv. het artikel van VAN BUUREN W., Sportarchieven in Nederland,  

http://www.wielersportboeken.nl/docs/Sportarchieven_in_Nederland_Van_Buuren.pdf 

Voor Nederland kan verder verwezen worden naar: DIEBELS P., “Studiedag sportarchieven. Naar één landelijk 

registratiepunt voor sportarchieven”, in Archievenblad, 105, aug. 2001, 6; Sportarchieven de moeite waard! 

Beheer van het historisch archief bij sportverenigingen en sportbonden. Tips en richtlijnen, Amsterdam, 2002, 
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‘Musée national du Sport’ en ‘le Centre des archives du monde du travail’
6
 in Frankrijk, 

het ‘Sports Archives of Finland’-initiatief
7
 of de ‘football heritage programs’ van het 

National Football Museum in het Verenigd Koninkrijk strekken tot voorbeeld. 

 

Alvorens ik het woord laat aan de Voorzitter van de bond, wens ik een aantal 

mensen te bedanken. Vooreerst de collega’s van de diensten communicatie, 

publicatie, digitalisering, IT en facility van dit huis en onze huisfotograaf, maar ook 

de archivarissen Marc Carnier en Pierre-Alain Tallier die inhoudelijk feedback 

gaven op het tekstmateriaal. De bruikleengevers wens ik uitdrukkelijk te bedanken – 

waaronder twee medewerkers van het Rijksarchief (Ronny Schoofs en Marie-Noëlle 

Verhulst), en verder Virginie Agemans, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, 

Karl Böhrer, fotografieclub Brandpunt 23, Bruno Dubois/Foot 100 vzw 

(verzamelaar), fotograaf Fernand Hellinckx, Photonews, Sonuma, Sportimonium 

vzw, Stadsarchief La Louvière, VRT Beeldarchief en Dirk Willocx. Mijn 

welgemeende dank gaat tenslotte naar Geertje Elaut, attaché bij het Algemeen 

Rijksarchief, die de tentoonstelling inhoudelijk heeft vorm gegeven, en de 

scenografen van de firma Impressantplus, waarmee we de afgelopen jaren een 

vertrouwensrelatie wisten op te bouwen. 

 

Ik dank u voor uw aanwezigheid en aandacht en wens u een aangename avond toe. 

Ik geef nu graag het woord aan François De Keersmaecker, voorzitter van de 

Belgische Voetbalbond. 

 

Karel Velle 

Algemeen Rijksarchivaris 

                                                                                                                                         
een uitgave van de Stichting de Sportwereld,; VAN BUUREN W., Handleiding voor het beheer van historische 

sportarchieven, Hilversum, 2003, enz.  
6
 Les Archives du Mouvement sportif conservée s aux Archives Nationales – Roubaix. Liste des fonds 

disponibles arrêtée au 10 novembre 2009:  

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/publications/donnees_brochures/Sport_BR.pdf 

Zie ook: http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER-EJ-443-FEV-2011.pdf. 
7
 http://www.urheilumuseo.fi/Default.aspx?tabid=3012. 


